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Resumo

Uma das vertentes da atual literatura sobre empreendedorismo vislumbra o empreendedor
com cinco sinais distintivos: velocidade; polivalência; visão; capacidade de realização; e
capacidade de entender de gente. Além disso, a gestão empreendedora inova nos processos,
respeita as relações e valoriza as pessoas. O objetivo deste artigo é contribuir para a
compreensão do empreendedorismo e inovação em empresas de base tecnológica (EBT)
catarinenses. Com auxílio das interações entre as pessoas de diferentes perspectivas, só
possíveis pelo relacionamento interpessoal e polivalência, são gerados e descobertos novos
conhecimentos que, pela capacidade de realização são convertidos em inovação que, uma
vez aceita pelo mercado e rentável para a empresa, provê a sua sobrevivência e
crescimento.

Abstract

One of the aspects of the current literature on entrepreneurship perceives the entrepreneur
with five distinctive features: speed, versatility, vision, ability to perform, and ability to
understand people. Moreover, entrepreneurial management innovation in processes,
relationships and values regarding people. The aim of this paper is to contribute to the
understanding of entrepreneurship and innovation in technology-based companies in Santa
Catarina. With the aid of the interactions between people of different perspectives, possible
only by interpersonal and versatility, are generated and discovered new knowledge, the
ability to perform are converted into innovation that, once accepted by the market and
profitable for the company, provides the their survival and growth.

Introdução e Objetivos

As transformações econômicas e sociais e o progresso da ciência ocorridos na históriada
humanidade a partir do século XX, elevaram o conhecimento à condição de fator
fundamental à competitividade organizacional e elemento essencial ao desenvolvimento
da sociedade.

Nesse novo momento e ambiente de atuação organizacional, aos clássicos fatores
econômicos de produção, terra, capital e trabalho, foi agregado um importante ativo, o
conhecimento, que descortinou um novo contexto, onde a criatividade, a inovação, o
empreendedorismo e os recursos tecnológicos, passaram a ser repensados sob o prisma da
vantagem competitiva organizacional no âmbito da sociedade do conhecimento.

Esse panorama permite afirmar que, o que hoje é novo passa a ser obsoleto em uma
velocidade superior a qualquer previsão e sem registros precedentes na história. Dessa
forma, as empresas precisam refletir sobre os motivos pelos quais o ciclo de vida dos
produtos é cada vez mais reduzido.

Para enfrentar esse ambiente repleto de incertezas e muitas vezes hostil, sobretudo do
ponto de vista da concorrência entre empresas, a inovação se faz necessária, uma vez que



por meio dela é possível reinventar seu negócio, de modo a torná-lo mais competitivo e
atraente para o cliente.

Nonato (2012) afirma que a capacidade de gerar e absorver inovação vêm sendo
considerada crucial para que as organizações ou os agentes econômicos tornem-se
competitivos.

Como consequência do desenvolvimento mercadológico global, o empreendedorismo
surge para que as organizações, impulsionadas pelo dinamismo das tecnologias e da
competitividade econômica, passassem a adotar novos paradigmas, dando ênfase à
criatividade e à inovação, tendo como alicerce o tripé: técnicas, pessoas e tecnologias.

Bom Ângelo (2003) define o empreendedorismo como a criação de valor por pessoas e
organizações conjuntamente, sendo trabalhadas idéias de criatividade, capacidade de
transformação e de enfrentar riscos.

Dornelas (2005) diz que o momento atual pode ser chamado de Era do Empreendedorismo,
pois através dos empreendedores estão sendo suprimidas barreiras tanto comerciais como
culturais, estreitando-se as distâncias econômicas no que se refere à globalização e aos
novos conceitos econômicos, criando dessa forma inovações nas relações de trabalho e
emprego, transpondo paradigmas e favorecendo novas formas de riquezas para a
sociedade.

Organizações empreendedoras têm uma cultura empreendedora. São receptivas à inovação
e dispostas a ver oportunidades na mudança (DRUCKER, 1986). São direcionadas para a
inovação, o conhecimento, a visão e a ação estratégicas.

Na literatura, estão presentes definições diferentes sobre as Empresas de Base Tecnólogica
(EBTs). Ferro e Torkomian (1988, p. 44) sugerem que as EBTs "(...) dispõem de
competência rara ou exclusiva em termos de produtos ou processos, viáveis
comercialmente, que incorporam grau elevado de conhecimento científico. Stefanuto
(1993), por sua vez, propõe considerar EBTs aquelas empresas de capital nacional que, em
cada país, se situem na fronteira tecnológica de seu setor. Carvalho et al. (1998, p. 462)
identificam como EBTs as micro e pequenas empresas"(...) comprometidas com o projeto,
desenvolvimento e produção de novos produtos e/ou processos, caracterizando-se ainda
pela aplicação sistemática de conhecimento técnico-científico (ciência aplicada e
engenharia)".

O objetivo deste artigo é contribuir para a compreensão do empreendedorismo e inovação
em empresas de base tecnológica (EBT) catarinenses. Embora já sejam reconhecidos os
sinais distintivos do empreendedor, os estudos ainda não são suficientes para demonstrar
como o comportamento empreendedor, voltado a inovação, interfere no desempenho das
EBTs.

A pesquisa organiza-se por meio de entrevistas realizadas com diretores e proprietários de
EBTs em Santa Catarina.

Possíveis explicações e consequências são apontadas, estruturando-se o artigo em 5 partes:
a primeira apresenta o referencial teórico, destacando características das EBTs, os sinais
distintivos do empreendedor e a inovação como diferencial competitivo das organizações;
a segunda descreve a metodologia do estudo empírico; a terceira discute os resultados
obtidos; a quarta apresenta as considerações finais e perspectivas de pesquisas futuras.



Características das Empresas de Base Tecnológicas

As Empresas de Base Tecnológica (EBTs) são empresas  que lidam permanentemente com
inovação, e se multiplicam a cada dia, despertando grande interesse de pesquisadores da
área tecnológica.

Barbieri (1994) considera as EBTs como aquelas que operam com processos, produtos ou
serviços onde a tecnologia é considerada nova ou inovadora, não se restringindo apenas
àquelas ligadas à microeletrônica ou informática, incluindo todas as empresas empenhadas
no desenvolvimento de projetos, novos produtos ou processos baseados na aplicação
sistemática de conhecimentos científicos e tecnológicos e na utilização de técnicas
modernas e sofisticadas.

De acordo com Pinho et al. (2005) e Côrtes et al. (2005), nos países em desenvolvimento
as EBTs se particularizam por serem empresas que realizam esforços tecnológicos
significativos e concentram suas operações na fabricação de “novos” produtos.

As EBTs são empresas “de qualquer porte ou setor que tenha na inovação tecnológica os
fundamentos de sua estratégia competitiva”. Para isso, as empresas devem apresentar pelo
menos duas das seguintes características (FINEP, 2012):

a) desenvolvam produtos ou processos tecnologicamente novos ou melhorias
tecnológicas significativas em produtos ou processos existentes. O termo produto
se aplica tanto a bens como a serviços;
b) obtêm pelo menos 30% (trinta por cento) de seu faturamento, considerando-se
a média mensal dos últimos doze meses, pela comercialização de produtos
protegidos por patentes ou direitos de autor, ou em processo de obtenção das
referidas proteções;
c) encontram-se em fase pré-operacional e destinam pelo menos o equivalente a
30% (trinta por cento) de suas despesas operacionais, considerando-se a média
mensal dos últimos doze meses, a atividades de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico;
d) não se enquadram como micro ou pequena empresa e destinam pelo
menos 5% (cinco por cento) de seu faturamento a atividades de pesquisa
e desenvolvimento tecnológico;
e) não se enquadram como micro ou pequena empresa e destinam pelo menos
1,5% (um e meio por cento) de seu faturamento a instituições de pesquisa ou
universidades, ao desenvolvimento de projetos de pesquisa relacionados ao
desenvolvimento ou ao aperfeiÁoamento de seus produtos ou processos;
f) empregam, em atividades de desenvolvimento de software, engenharia,
pesquisa e desenvolvimento tecnológico, profissionais técnicos de nível
superior em percentual igual ou superior a 20% (vinte por cento) do
quantitativo total de seu quadro de pessoal;
g) empregam, em atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico,
mestres, doutores ou profissionais de titulação equivalente em percentual
igual ou superior a 5% (cinco por cento) do quantitativo total de seu quadro
de pessoal.

Um problema frequentemente realçado na discussão sobre as EBTs brasileiras é a grande
carência de recursos financeiros, já que as principais fontes, capital próprio ou
empréstimos convencionais, são normalmente insuficientes para as necessidades de
investimento, e as saídas de caixa destinadas ao pagamento de juros, resgates e
amortizações são encargos muito onerosos para empresas jovens, que requerem
substanciais influxos de capital durante os estágios iniciais de crescimento. Além disso, a
burocracia das instituições responsáveis pelo fomento a essas empresas e a difusão restrita
das informações sobre as linhas de financiamento disponíveis são outros obstáculos que no



Brasil prejudicam a capacidade de as EBTs captarem recursos (PINTO, 1997; PEREIRA,
2007).

Marcovitch, Santos e Dutra (1986) consideram como empresas de base tecnológica,
aquelas que foram criadas com a finalidade de manufaturar produtos ou prestar serviços
que envolvem elevado conteúdo tecnológico. Portanto, assume-se que a competitividade
dessas empresas sustenta-se fortemente na sua capacidade de inovação.

Sinais Distintivos do Empreendedor

Quando falamos em empreendedorismo, grande parte dos gerentes, executivos e
profissionais da atualidade ainda consideram como um conceito ligado à abertura de novos
negócios fora da organização em que atuam. No entanto, constitui-se, na verdade, em um
modelo de gestão baseado em algumas ferramentas que são fundamentais para a
sobrevivência e o sucesso das organizações modernas. As atitudes e habilidades
relacionadas ao empreendedorismo propriamente dito, ao “perfil empreendedor” são
imprescindíveis a um modelo de gestão empreendedora, porém isso não significa que o
modelo só exista para a concepção de novas empresas. O conceito é bem mais amplo e
pode ser utilizado nas organizações que querem vencer em um ambiente altamente
competitivo.

O empreendedor possui características pessoais distintas e arrojadas, de acordo com Filion
(1991):

 Inovação;
 Necessidades de realização;
 Autoconsciência;
 Riscos moderados;
 Autoconfiança;
 Independência;
 Envolvimento á longo prazo;
 Criatividade;
 Tolerância à ambigüidade e incerteza;
 Energia;
 Tenacidade;
 Capacidade de aprendizagem;
 Originalidade;
 Habilidade de utilização de recursos;
 Otimismo;
 Sensibilidade para resultados;
 Orientação para resultados;
 Agressividades;
 Tendência a confiar nas pessoas;
 Habilidade para conduzir situações; e
 Dinheiro como medida de desempenho.

Filion (1999) considera o empreendedor uma pessoa criativa, determinada pela capacidade
de estabelecer e atingir objetivos e metas, possuindo um alto grau de consciência do
ambiente em que está inserido, e utilizando-o para desenvolver oportunidades de negócio.



Quadro 1 - Comparativo entre gerentes tradicionais e empreendedores

Fonte: Pinchot III (1989)

Bueno e Lapolli (2001) consideram que um indivíduo com perfil empreendedor se
diferencia por cinco sinais distintivos: a) velocidade; b) polivalência; c) visão; d)
capacidade de realização; e e) capacidade de relacionamento humano. Os autores afirmam:

Velocidade: terá como predeterminação a prontidão, a atenção, o pré-
planejamento, o espírito de liderança e a capacidade de, em situações
emergentes, tomar decisões urgentes, com sabedoria e eficácia. A velocidade
exige raciocínio rápido em torno de problemas e uma conseqüente capacidade de
expressar bem as idéias de forma oral ou escrita. Polivalência: revela aptidões
internas como a fácil adaptação a grupos e ambientes, flexibilidade nas ideias e
ações, e capacidade de desenvolver várias tarefas ao mesmo tempo. Visão:
constitui-se sob a formação e a experiência em situações reais e em teorias que
proporcionam, geralmente, capacidade de compreensão, análise, avaliação e ação



relacionadas a situações da vida e do trabalho. Capacidade de realização: é
geralmente, consequência do planejamento preciso dos empreendimentos, sob
conhecimentos, análises, estudos de erros e avaliações acerca de caminhos
tortuosos a serem perseguidos por eventualidades e possibilidades de retomada
dos caminhos mais adequados. É distinta da capacidade de realização a condição
de sempre superar obstáculos, para nunca deixar de realizar as atividades
necessárias. Capacidade de compreensão intrapessoal e interpessoal
(capacidade de relacionamento humano): define-se como a aptidão de
equilíbrio emocional próprio e de interferência no equilíbrio emocional dos
outros e das organizações. Capacidade de harmonizar grupos e de persuadir.
Compreensão acerca das ações e reações pessoais dos outros, diante de situações
difíceis, concorrências ou rivalidades. Predisposição para orientação psicológica
própria e de grupos (BUENO; LAPOLLI, 2001, p.39-40).

Bueno e Lapolli (2001) entendem que os cinco sinais distintivos do empreendedor são
indissociáveis e perpassam entre si, de forma a estabelecer uma conexão ativa de todos os
sinais ao mesmo tempo, durante a tomada de decisões e conseqüente ação. Cada pessoa
possui os cinco sinais distintivos do empreendedor, sendo que, geralmente, um, dois ou
três estarão mais acentuados. Assim, todos os indivíduos possuem os mesmos sinais inatos,
contudo, alguns têm algumas destas características mais desenvolvidas como resultado da
sua existência (da sua experiência de vida), onde se percebe existir uma ligação indireta
entre o perfil empreendedor e a ação.

Quando se trata do empreendedor, sua criatividade inicia o caminho para a inovação e isto
é ainda mais comum em empresas de base tecnológica. Pinchot (2004) ainda ressaltam que
a inovação passou a ser um fator decisivo nas organizações empreendedoras, sendo a
vantagem competitiva decisiva no século 21.

Dolabela (1999) articula que o empreendedorismo além da criação de empresas aborda a
geração de emprego e auto-emprego, o empreendedorismo comunitário, o
intraempreendedorismo ou empreendedorismo corporativo, políticas públicas, indivíduo
que compra uma empresa e insere inovações agregando novos valores, entre tantas outras
abordagens.

Segundo Drucker (1986, p. 25), “a inovação é o instrumento especifico dos
empreendedores, o meio pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para
um negócio diferente ou um serviço diferente”.

Inovação: diferencial competitivo das organizações

Inovar significa como o próprio termo sugere, introduzir novidade, concebendo-
se a inovação organizacional como processo de introduzir, adotar e implementar
uma nova idéia (processo, bem ou serviço) em uma organização em resposta a
um problema percebido, transformando uma nova idéia em algo concreto
(ALENCAR, 1996, p. 3).

No mundo globalizado, onde a competitividade se torna cada vez mais acirrada, as
empresas precisam criar um diferencial que as possibilitem alcançar uma posição desejada
no mercado. A busca e o desenvolvimento de inovação estão entre as principais fontes que
sustentam a posição destas empresas no mercado (CHRISTENSEN, 2003; CUNHA,
2005).

Administração e estratégias de inovação, processos delimitados e liderança expressiva, são
importantes para quebrar as barreiras para a empresa avançar, constituindo-se desta forma



como ingredientes necessários para manter a empresa inovando (EPSTEIN; DAVILA;
SHELTON, 2006).

De acordo com Caron (2003), a inovação pode ser compreendida como o processo de
transformação do novo conhecimento em produtos, processos e serviços que possam ser
colocados no mercado e sejam rentáveis para as empresas. Normalmente, a inovação nasce
dos problemas decorrentes da mudança, donde se originam as oportunidades de negócios
diferentes, surgidas das necessidades sociais e demandas mercadológicas, que são
satisfeitas por um arcabouço científico e tecnológico (DRUCKER, 1986).

Christensen, Schibany e Vinding (2000) afirmam que a inovação é fruto da interação entre
atores que cooperam entre si em duradouros relacionamentos. Na mesma toada, verifica-se
nas cinco forças determinantes da rentabilidade das empresas, de Porter (1989), que a
inovação funciona como suporte para a perene sustentabilidade das empresas por ser uma
poderosa barreira que dificulta a entrada de novas concorrentes no mercado, assim como
por possibilitar o crescimento dessas empresas por intermédio do constante lançamento de
novos produtos e serviços com maior valor agregado, substitutos dos existentes fornecidos
pela concorrência.

A inovação é o processo de conversão de um novo conhecimento em competência, por
meio da ação. Não se trata de algo novo segundo Nakashima (2002), para quem a
capacidade de inovar sempre esteve presente nas civilizações. Pinchot (2004) complementa
afirmando que, mais do que criatividade, a inovação decorre de um comportamento
empreendedor. Ela flexibiliza e auto-renova as organizações. Só as pessoas, por meio de
características empreendedoras intrínsecas, que lhe são peculiares em maior ou menor
grau, podem aplicar novos conhecimentos na resolução de problemas concretos.

Metodologia

O material utilizado no estudo empírico constitui-se de entrevistas semi estruturadas,
realizadas com diretores e proprietários de EBTs em Santa Catarina.

Na entrevista semi-estruturada, o investigador tem uma lista de questões ou tópicos para
serem preenchidos ou respondidos, como se fosse um guia. A entrevista tem relativa
flexibilidade. As questões não precisam seguir a ordem prevista no guia e poderão ser
formuladas novas questões no decorrer da entrevista. As principais vantagens das
entrevistas semi-estruturadas são: possibilidade de acesso a informação além do que se
listou; esclarecer aspectos da entrevista; orientações e hipóteses para o aprofundamento da
investigação, entre outros.

Foram entrevistados 6 diretores e proprietários de EBTs em Santa Catarina.

Tendo em vista o caráter exploratório do estudo, não houve preocupação com rigorosa
representatividade estatística na seleção, realizada de forma intencional. Os resultados
observados podem ser considerados indicadores de tendências gerais e possibilitam a
compreensão das relações entre EBTs, empreendedorismo e inovação, orientadores de
investigações mais aprofundadas em etapas posteriores.

Para os propósitos do presente artigo, as variáveis centrais investigadas foram as seguintes:

- comportamento empreendedor;

- vivências empreendedoras na organização;

- cultura de inovação.



A partir da interpretação das entrevistas foi elaborada descrição que serviu de objeto de
estudo para a análise dos conteúdos, que permitiu responder à seguinte pergunta de
pesquisa: como o comportamento empreendedor, voltado a inovação, interfere no
desempenho das EBTs?

Acerca da revisão bibliográfica, Andrade (2003) salienta que tal procedimento possibilita
justificar a escolha do tema, além de permitir determinar os objetivos da pesquisa. Vergara
(2000) acrescenta informando que a revisão bibliográfica é recomendada para pesquisas
onde há pouco conhecimento sistematizado.

O estudo é realizado a partir de uma pesquisa qualitativa que “considera que há uma
relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o
mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números”
(SILVA; MENEZES, 2001, p. 20). Segundo Richardson (1999) os estudos qualitativos
podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de
determinadas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos
sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar o
entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos. A pesquisa
qualitativa, conforme a caracterização de Triviños (1994) tem o ambiente natural como
fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento-chave, é descritiva, os
pesquisadores qualitativos têm a preocupação com o processo e não simplesmente com os
resultados e o produto, tendem a analisar seus dados indutivamente e o significado é o foco
essencial da abordagem qualitativa.

Resultados e discussão

As informações coletadas foram sintetizadas e processadas, considerando aspectos
qualitativos das relações e conteúdos apresentados nas entrevistas. A discussão dos
resultados realiza-se a partir da análise das entrevistas combinada com resultados e
informações obtidos a partir de outras pesquisas em temáticas assemelhadas e com o foco
em EBTs, empreendedorismo e/ou inovação.

Todas as entrevistas, de acordo com o modelo teórico dos sinais distintivos do
empreendedor de Bueno e Lapolli (2001), apontam para um conjunto de evidências que
relacionam os conceitos teóricos a prática empírica da empresa.

Velocidade

As empresas participantes da pesquisa apresentaram como característica planejamento e
demonstraram urgência em tomar decisões quando necessário.

Como exemplo dessa característica, pode-se assinalar o momento em que uma das
empresas apostou em determinado produto, desenvolvendo seus colaboradores e
contratando outros com competências necessárias para seu objetivo, tornando-se referência
no mercado de desenvolvimento para web e redes sociais.  A empresa já atraiu nos últimos
dois anos mais de R$ 1 milhão de reais em investimentos privados e possui o registro no
INPI de dois softwares.

Polivalência

Os diretores entrevistados demonstraram capacidades distintas.



Em algumas das empresas é realizada a troca de cargos durante tempo determinado, para
que os colaboradores conheçam o que e como são realizadas as atividades em outros
setores, possibilitando uma visão diferente da que se possui do trabalho como um todo
realizado na empresa.

Um dos diretores ministra cursos de urologia, nefrologia, andrologia, substâncias críticas
em farmácia, e marketing do setor magistral. Também atua, quando necessário, em
substituição a seus comandados nos vários setores da empresa.

Visão

Perceber oportunidades em momentos de crise, como o exemplo de um problema com
produtos iguais, produzidos para clientes diferenciados, que levou um dos diretores a
mudar seu foco e oferecer produtos exclusivos por meio da personalização, o que se tornou
o diferencial de negócio.

Em outra empresa, por ocasião de uma norma do governo que exigiu a padronização dos
procedimentos de organizações do ramo, o diretor identificou a oportunidade para
implantar um completo programa de qualidade em todos os setores, inclusive nos setores
administrativos, financeiros e de atendimento ao público.  A implantação se deu pela
explicitação dos conhecimentos tácitos que o capital humano detinha, por intermédio da
elaboração de detalhada documentação de todas as tarefas executadas no bojo dos vários
processos de negócio da empresa, o que resultou em manual de rotinas que permitiu aos
colaboradores maior dinamicidade de atuação, assim como melhor visão sistêmica.

Os empresários de outra empresa pesquisada,  contemplada em um edital de fomento da
inovação e recebeu a oportunidade de contratação de vários bolsistas. Decidiram
abandonar o desenvolvimento de novos aplicativos para palmtops e focaram a empresa
unicamente em desenvolvimento de jogos para celular.

Todas as empresas pesquisadas possuem planejamento estratégico para, pelo menos, 5
anos, sendo que uma já trabalha com o plano para 20 anos.

Capacidade de realização

Transformar ideias em ações, concretizar sonhos e torná-los reais também faz parte das
características empreendedoras.

Através de planos de ação cuidadosamente descritos e fragmentados em etapas, cada qual
com metas claras a serem alcançadas, e muita persistência, que os entrevistados adquiriram
novos conhecimentos que lhe permitissem inovar e possibilitar o crescimento
organizacional.

Acreditar nas  novas ideias, investir  em desenvolvimento e tornar possível a concretização
de diversos projetos são alguns dos pontos citados por todos os entrevistados.

Após o primeiro contrato e a formalização de uma das empresas, buscou novas
oportunidades no mercado, e para isso prospectou novos clientes e desenvolveu outros
projetos. Mas com o passar do tempo seus diretores perceberam que fechar novos contratos
na área não seria uma aposta viável. Os motivos detectados eram vários, como existência
de grande concorrência no setor, onde algumas grandes empresas detinham os principais
clientes, a dificuldade de convencer empresas de menor porte em investir na automatização
e o estado das tecnologias naquele momento. Os empreendedores decidiram que deveriam
buscar novas oportunidades e um dos sócios viu neste momento a oportunidade de tornar
seu sonho de infância em um negócio. Analisando o mercado, identificaram uma



oportunidade no mercado e partiram para o desenvolvimento de um novo produto,
proporcionando o crescimento da empresa.

Entender de gente

O sucesso de nenhuma empresa pode ser obtido sem a capacidade de relacionamento
humano, intrapessoal e interpessoal. Essa característica ficou evidenciada nas entrevistas.

Um dos entrevistados afirmou que é impossível trabalhar sozinho e que o colaborador tem
que se perceber dentro da empresa. O atendimento/relacionamento ao cliente é um ponto
imprescindível.

O primeiro cliente de uma das empresas foi prospectado de forma inesperada. Os sócios da
empresa estavam participando de um curso sobre pesquisa de mercado. Durante o intervalo
do curso, um dos sócios procurou seu antigo professor e falou do software que estava
sendo desenvolvido. O professor logo se interessou pelo sistema e disse que conhecia uma
empresa que necessitava de um sistema com aquelas características. E foi assim, por
intermédio de um ex-professor, que os sócios foram apresentados a empresa que fechou
seu primeiro contrato.

Um bom clima organizacional, que incentiva o relacionamento saudável entre os
colaboradores, torna competição e concorrência benéficas à empresa. Cada indivíduo
possui uma forma diferente de ser, de agir e de comunicar, portanto pode haver ruídos na
comunicação do dia a dia, gerando na maioria das vezes turbulências. Para um dos
entrevistados é preciso desenvolver o respeito, confiança, empatia e a boa comunicação.
Tais fatores impactam diretamente na organização, nos resultados desta, na motivação dos
colaboradores, no crescimento, como também nos relacionamentos destes. A empresa
trabalha com reuniões semanais de setores e mensalmente um Café com o presidente é
realizado, além de palestras e ações sempre visando estreitar as políticas de
relacionamento.

Comportamento empreendedor voltado a inovação

A abordagem, visão e perfil empreendedores são cada vez mais importantes, independente
do tamanho do negócio. A Gestão Empreendedora inova nos processos, respeita as
relações e valoriza as pessoas. Essa forma de gerir a empresa não se restringe á etapa
inicial de criação de um novo negócio ou de uma nova unidade de negócio em uma
corporação, a gestão empreendedora está presente em todas as etapas de crescimento e
expansão de uma empresa. A capacidade de inovar situa-se na essência da Gestão
Empreendedora, da mesma maneira que a habilidade de conjugar e associar recursos
distintos.

Os entrevistados demonstraram que a velocidade dever ser adequada a cada etapa do
processo, não apenas alta ou baixa. No campo da criatividade, por exemplo, ao gerar uma
ideia, não se dispara a realizá-la. Toda ideia nasce vulnerável e cheia de contradições, e
para se desenvolver requer tempo, ou seja, velocidade baixa, sobretudo nas ideias que
ensejarão inovações radicais.

Já no incremento e na evolução dos produtos, serviços e processos, percebe-se nos
exemplos dados, que a velocidade requerida é, por vezes, alta, a fim de ter visão e
aproveitar as janelas de oportunidades que surgem, até mesmo em face aos problemas que
decorrem das crises.

Esse ciclo virtuoso parte da criatividade resultante dos conhecimentos existentes para gerar
ideias que permitam ter a visão do cenário pretendido. Com auxílio das interações entre as



pessoas de diferentes perspectivas, só possíveis pelo relacionamento interpessoal e
polivalência, são gerados e descobertos novos conhecimentos que, pela capacidade de
realização são convertidos em inovação que, uma vez aceita pelo mercado e rentável para
a empresa, provê a sua sobrevivência e crescimento.

Quadro 2 - Quadro de respostas dos entrevistados sobre a relação entre empreendedorismo, inovação e o
desempenho das EBTs.

EBT 1
“Ser empreendedor e ter foco na inovação é essencial.”

“Não existe desenvolvimento e sucesso para as empresas que não
inovarem produtos ou processos”.

EBT 2
“Percebemos oportunidades em momentos de crise.(...) Tivemos que

mudar o foco e oferecer produtos exclusivos por meio da
personalização, o que se tornou o diferencial de negócio”.

EBT 3

“apostamos em determinado produto, procuramos capacitar os
colaboradores e contratamos outros com competências necessárias. A
empresa já atraiu nos últimos dois anos mais de R$ 1 milhão de reais

em investimentos privados e possui o registro no INPI de dois
softwares.”

“Com certeza, faz toda a diferença termos uma visão diferenciada de
como lidar com as pessoas e aproveitar as ideias que surgem. Além dos
funcionários se sentirem motivados, algumas dessas ideias já estão no

mercado!”

EBT 4
“Acreditar nas pessoas e em novas ideias, capacitar os colaboradores
são pontos que influenciam diretamente no desempenho da empresa”.

EBT 5

“Um bom clima organizacional, que incentiva o relacionamento
saudável entre os colaboradores, torna competição e concorrência

benéficas à empresa”.

“Por isso, fazemos reuniões semanais de setores e mensalmente um
Café com o presidente é realizado”.

EBT 6

“Acreditar nas novas ideias, investir em desenvolvimento e tornar
possível a concretização de diversos projetos é imprescindível”.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Conclusões

As mudanças constantes do mercado, a alta velocidade das inovações e o aumenta cada vez
maior da competitividade entre as empresas, fazem com que as mesmas estejam em uma
constante busca, num frenesi para garantir a posição almejada no mercado, seja esta de



liderança ou não. Este movimento é ainda maior quando se trata de empresas
reconhecidamente inovadoras.

Para encarar as mudanças do mundo contemporâneo e prevenir-se quanto a mudanças
futuras,as empresas criam, almejam e utilizam práticas gerenciais capazes de torná-las
aptas a competir neste ambiente dinâmico. As empresas passaram a valorizar as parcerias
para desenvolver novas tecnologias ou buscar novos mercados. Algumas empresas
estimulam a inovação entre seus colaboradores, deixando assim o ambiente favorável ao
intraempreendedorismo, na tentativa de criar novos produtos, melhorar processos ou
propor novos serviços.

A partir da descrição e da análise dos resultados da pesquisa e buscando responder a
questão de pesquisa como o comportamento empreendedor, voltado a inovação, interfere
no desempenho das EBTs verificou-se que, respeitando as especificidades de cada caso,
pode-se identificar alguns parâmetros comuns que refletem a complexidade que as
competências organizacionais adquirem ao longo do tempo.

Buscando compreender exploratoriamente a relação entre EBTs, empreendedorismo e/ou
inovação, as principais propostas de conclusões que emergem deste trabalho são:

- fatores que podem estar relacionados ao sucesso das EBTs de Santa Catarina: a
capacidade empreendedora organizacional e de seus gestores, a inovação envolvida e
algumas características do ambiente econômico.

- em relação aos resultados qualitativos relativos ao comportamento empreendedor, o
Relacionamento Interpessoal, características inovadoras, incentivo a criatividade,
liderança, polivalencia, capacidade de realização e visão estão entre as principais
características citadas.

- no quesito inovação, prepondera a efetiva exploração de novas tecnologias disponíveis,
bem como a busca por diferenciais competitivos em processos que visem melhor qualidade
e atendimento.

O uso de novas tecnologias e processos, foco nas pessoas e relacionamentos interpessoais,
perfil de liderança, comportamento empreendedor, incentivo a inovação, proporcionam
apontam para interrelações entre o empreendedorismo e a inovação, suas características
empreendedoras e as ações empreendedoras que promovem a inovação.

Alinhado ao panorama mundial e nacional os empreendedores enquanto indivíduos são os
principais responsáveis pelo desempenho de suas organizações, motivados por
características intrínsecas e comportamentais que os movem em torno de um objetivo
preciso.

Por fim, cabe destacar que este artigo retrata o comportamento de seis Empresas de Base
Tecnológica de Santa Catarina. Ressalta uma maneira bem sucedida de como estas
empresas obtiveram bom desempenho e fecharam acordos comerciais importantes. O
artigo apresenta um cenário que pode servir de modelo para outras organizações que
almejam posições similares, além de realizar reflexões sobre o tema para futuras pesquisas.
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Uso de conocimientos para la innovación en empresas de
propiedad social. Casos sectores de la construcción- alfarería,

agroindustrial-alimentos y químico del estado Zulia (1)

Belinda Colina Arenas (2)

Resumen
El objetivo general es analizar el uso de conocimientos para la innovación en empresas de
propiedad social de los sectores de la construcción-alfarería, agroindustrial-alimentos y
químico del estado Zulia. Se realizó un estudio de casos múltiples según el enfoque de Yin,
(2003) sobre cuatro empresas y se realizaron entrevistas semi estructuradas y guiadas, así
como se empleó el método de la hermenéutica filológica según los planteamientos de
Gutiérrez (1986) y Hurtado y Toro (2001) para el análisis y comprensión documental de
información institucional y organizacional. Entre sus resultados destaca que en las
empresas de propiedad social indirectas investigadas, el desarrollo desigual de
innovaciones se debe a las asimetrías en las estrategias empleadas para usar conocimientos
y como conclusión se evidencian distintos niveles de uso de conocimientos para realizar
innovaciones.

Palabras clave: Uso de Conocimientos, Empresas de Propiedad Social, Estado Zulia

Abstract
The general objective is to analyze the use of knowledge for innovation in socially-owned
enterprises in the sectors of construction, ceramics, agro-food and chemical of Zulia state.
It was conducted a multiple case study approach of Yin (2003) on four companies and
conducted semi-structured interviews and it was used the method of philological
hermeneutics as approaches Gutiérrez (1986) and Hurtado y Toro (2001) for document
analysis and understanding of institutional and organizational information. Among its
results show that in the social owned enterprises indirect investigated, the uneven
development of innovations is due to asymmetries in the strategies used to use knowledge
and as conclusion it’s evident different levels of use of knowledge for innovations.

Key Words: Use of knowledge, Social Property Enterprises, Zulia State.

1. Introducción

El conocimiento para la innovación es un importante recurso intangible que amerita ser
gerenciado adecuadamente y en este sentido las estrategias dirigidas al estimulo del uso
deliberado de conocimientos para este fin, constituyen herramientas medulares con la
finalidad de producir saltos cualitativos fundamentales y en consecuencia generar
innovaciones. Pero la innovación por sí sola no constituye un objetivo en sí misma, es
preciso dotarla de una vocación orientada a generar beneficios socioeconómicos que
favorezcan fundamentalmente a los sectores más precarios de la población; pues se tiene la
convicción de que las desigualdades socioeconómicas tarde o temprano conducen a

(1) El presente trabajo ha sido aceptado para ser publicado en la Revista Venezolana de Ciencias Sociales Vol 16, Nro.
2, 2012 y constituye un apretado resumen de la tesis desarrollada por la autora denominada “Capacidades Societales
de Innovación en Empresas de Propiedad Social” para optar al título de Doctora en Ciencias Sociales-Mención
Gerencia en la Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela

(2) Doctora en Ciencias Sociales-Mención Gerencia. Profesora Investigadora de la Facultad Experimental de Ciencias
de la Universidad del Zulia. Coordinadora de la Unidad Académica Estudios del Desarrollo. Profesora de Pregrado
y en la Maestría en Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología de la Universidad del Zulia-Maracaibo-
Venezuela. belicolina@gmail.com
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situaciones de desestabilidad y conflictos sociales, que ponen en peligro la sobrevivencia
de la especie humana. En este trabajo se defiende el principio del uso de conocimientos
para la innovación no como factor de competitividad rivalista, sino como instrumento de
producción de calidad y excelencia para todos, especialmente para los que aún no han
alcanzado condiciones de vida materiales, sociales, culturales y ambientales dignas, o para
aquellos que ameriten mejorarlas y en este particular las empresas de propiedad social
constituyen escenarios socioproductivos con oportunidades de mejoras para las
comunidades. Por tanto la innovación puede ser vista, si ese es el objetivo, como factor
disuasivo de las tajantes e innecesarias disparidades sociales, a diferencia de las posturas
que la visualizaban como factor de rivalidad, desigualdad y crisis. Un ejemplo de cómo las
innovaciones pueden promover la equidad y la justicia social, lo representa el papel que se
le ha adjudicado a estas en la Ley del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores del año
2012, la cual expresa en el capítulo IV, titulado de las invenciones, innovaciones y
mejoras. Fuente del conocimiento científico, humanístico y tecnológico, artículo 326: “Los
autores y autoras de las invenciones, innovaciones o mejoras de servicio, mantienen sus
derechos en forma ilimitada y por toda su duración sobre cada invención, innovación o
mejora”, República Bolivariana de Venezuela (2012:133).

Los conocimientos y el uso innovador de los mismos son una condición clave para
desarrollar innovaciones en cualquier organización sea productiva o de servicios, por tanto
las empresas de propiedad social no están exentas de esta posibilidad (Colina, 2012:18). El
presente trabajo tiene como objetivo general analizar el uso de conocimientos para la
innovación en las empresas de propiedad social de los sectores de la construcción-alfarería,
agroindustrial- alimentos y químico del estado Zulia; y como objetivos específicos: 1)
determinar los niveles de uso de conocimientos para producir innovaciones de los sectores
de la construcción-alfarería, agroindustrial- alimentos y químico del estado Zulia y 2)
determinar el uso de conocimientos para la innovación en las empresas de propiedad social
de los sectores de la construcción-alfarería, agroindustrial-alimentos y químico del estado
Zulia. A fin de lograr estos objetivos se procedió a seleccionar cuatro empresas de
propiedad social indirectas distribuidas en los sectores de la construcción-alfarería,
agroindustrial-alimentos y químico del estado Zulia. Las empresas de propiedad social
indirectas son definidas en la Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema
Económico Comunal del año 2008, artículo 9, numeral 2, como una:”Unidad
socioproductiva constituida en un ámbito territorial demarcado en una o varias
comunidades, en una o varias comunas, destinadas al beneficio de sus integrantes y de la
colectividad, a través de la reinversión social de sus excedentes y donde los medios de
producción son de propiedad pública. El Estado progresivamente podrá transferir la
propiedad a una o varias comunidades, a una o varias comunas”, (República Bolivariana de
Venezuela, 2008:5).

Uno de los criterios que predominó en la selección de las empresas de propiedad social
indirectas consideradas en este trabajo, consistió en que según información suministrada
por Varela (2012), funcionario adscrito a la Corporación de Industrias Intermedias
Venezolanas S.A. (CORPIVENSA) estas tienen mayores fortalezas tecnológicas que las
empresas de propiedad social directas, siendo en consecuencia más idóneas para este
estudio. Es preciso acotar que en relación a las empresas de propiedad social indirectas, el
Estado tiene una participación que varía de empresa a empresa, así en algunos casos, este
comparte el control de la misma con los trabajadores, en otros, tiene participación junto
con empresas privadas y en otros casos su participación es menos protagónica y son
agentes privados y cooperativas los que ejercen el mayor peso en su conducción.
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Adicionalmente, otro aspecto a considerar que sustentó la selección de los sectores
productivos aludidos, se basa en que estos han sido considerados por el ejecutivo nacional
como áreas prioritarias y estratégicas en el Proyecto Nacional Simón Bolívar del año 2007,
el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030 formulado en el año
2005 y en la nueva modificación parcial a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e
Innovación (LOCTI) del año 2010, entre otros dispositivos legales e institucionales.

“En  la  actualidad, existe un creciente acuerdo en torno a las potencialidades que el
conocimiento reviste como fuente de innovaciones”, (Colina, 2012:103). Por tanto, el
análisis del uso de conocimientos para la innovación en empresas de propiedad social de
los sectores de la construcción-alfarería, agroindustrial-alimentos y químico del estado
Zulia, podría representar una aportación práctica a fin de explorar, consolidar y socializar
valiosas experiencias y prácticas gerenciales que permitan encaminar y promover la
adquisición, acumulación, generación y uso de conocimientos proclives a desencadenar
procesos innovadores. Adicionalmente, es importante destacar la relevancia que desde el
punto de vista gerencial cobra la responsabilidad social como función inherente a la
esencia de estas empresas, las cuales tienen un marcado compromiso con los problemas de
las comunidades y su entorno. Pues las empresas de propiedad social por definición actúan
en nombre de las comunidades y para ellas, con vistas a garantizar el control comunitario
de la mayor parte de estas empresas, por lo que su relación con estas es directa y sin
mediaciones, posibilitando a la postre que estas empresas construyan autónomamente sus
futuros y se conviertan en portavoces de proyectos innovadores para la resolución de las
necesidades de la población.

Las bases teóricas de la investigación se sustentaron en las contribuciones de Colina,
(2012:102-139) en lo relacionado al uso de conocimientos y a los distintos niveles de uso
de conocimientos y en Dutrenit, (2003: 311-334) con relación a los niveles de
conocimiento. Adicionalmente, en torno a la noción de capacidades innovadoras, se basa
en las formulaciones desarrolladas por Zack (1999) y Teece et al (1997). Asimismo, la
presente investigación se enmarca dentro de los estudios basados en la teoría de los
recursos y las capacidades, según Penrose (1959), Wernefelt  (1984), Barney  (1991),
Peteraf (1993), Grant (1991), Teitel (1981), Westphal, Kim y Dahlman (1985) y Lall
(1987) entre otros. Conforme a la teoría de los recursos y las capacidades “Los
conocimientos tecnológicos no se comparten equitativamente entre las compañías, ni son
fáciles de imitar o transferir entre ellas. La transferencia por fuerza implica aprendizaje,
pues las tecnologías son tácitas y sus principios subyacentes no siempre se comprenden a
plenitud. Así pues, sencillamente para adquirir el dominio de una nueva tecnología, se
requiere habilidad, esfuerzo e inversión por parte de la compañía que la recibe, y el
dominio que se logra es incierto y necesariamente varía entre las compañías de acuerdo
con estos requisitos”, (Lall, 1996:303).

Sustentados en este criterio, este trabajo evidencia que las empresas objeto de estudio
exhiben diferentes niveles de uso de conocimientos, lo cual ha conducido a distintos grados
de dominio tecnológico y/o innovaciones, mostrando en algunos casos como las empresas
CONPLASO CA y NUTRIMONTERO CA niveles de uso de conocimientos intermedios y
avanzados y una tendencia más clara a realizar innovaciones incrementales en materias
primas, productos y procesos. Mientras que en el caso de las empresas SANIPLAST y
PROPILVEN se observan niveles de uso de conocimientos básicos y algunos intermedios
que conducen a un considerable dominio de la tecnología empleada, traducido en el
alcance de cambios tecnológicos de mediano y alto impacto respectivamente, pero no así la
realización de innovaciones incrementales y radicales propiamente dichas. Debido a las
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diferencias organizacionales en el manejo y dominio del conocimiento tecnológico
reconocidas, que los defensores de la teoría de los recursos y las capacidades han
enfatizado y dada las desigualdades encontradas al interior de cada empresa, así como
entre estas, puede afirmarse que las cuatro empresas investigadas presentan fortalezas
tecnológicas con distintos grados de variabilidad, y que precisamente dada estas
diferencias no todas evidencian el uso de conocimientos con la finalidad de producir
innovaciones, no obstante, estas fortalezas pueden ser aprovechadas y fortalecidas, dado
que a futuro podrían constituir potencialidades embrionarias de innovación.

La metodología utilizada estuvo determinada por dos modalidades. Por un lado, se empleó
el método de estudio de casos múltiples según Yin (2003:11-15). Este autor establece que
este método es usado con dos propósitos fundamentales, tales como: 1) predecir resultados
similares, vale decir, una réplica literal y 2) generar resultados contrastantes. En el caso
específico de esta investigación, el método de estudio de casos múltiples fue utilizado con
la finalidad de destacar resultados disimiles, en los distintos niveles de uso de
conocimientos para innovar existentes, en las diversas fortalezas tecnológicas, en las
desiguales estrategias usadas y las particulares evidencias derivadas del uso de
conocimientos para producir innovaciones en las empresas que la conformaron. De
acuerdo a esto se realizaron entrevistas a personal gerencial o directivos de las empresas,
así como a personal adscrito a organismos del Estado. Por otro lado, se utilizó el método de
la hermenéutica filológica. Según Gutiérrez, (2003:140-142), este método permite
descubrir los significados mediante la investigación, análisis y comprensión de
documentos legales e institucionales y de bibliografía directamente e indirectamente
relacionada con el tema. De acuerdo a Hurtado y Toro, (2001:100) este método es
utilizado, entre otros fines, en el derecho a fin de satisfacer las necesidades de subsanar
algunas deficiencias en el sistema jurídico, en tanto que vacíos o incongruencias
expresadas en leyes, decretos, reglamentos y demás instrumentos legales, pero también en
otro tipo de documentos.

2. Niveles de uso de conocimientos para producir innovaciones

De manera general puede afirmarse que el conocimiento es una certeza justificada e
involucra la existencia de estructuras cognoscitivas que representan una realidad, pues las
personas confirman la veracidad de sus certidumbres con base en observaciones de
situaciones, experiencias, circunstancias, procesos y  conocimientos  previos  de  sus
realidades (Von Krogh et al, 2001:6-7); (Nonaka y Takeuchi, 1999:29). Por tanto, las
personas efectúan un registro particular de ellas con arreglo a sus percepciones personales,
experiencias individuales y a los marcos de referencias teóricas que poseen. Sin embargo,
con frecuencia el conocimiento para desarrollar procesos innovadores no se realiza, y en
caso de ejecutarse innovaciones, el conocimiento no es usado de forma homogénea cuando
se establecen comparaciones entre empresas, así como tampoco al interior de estas en las
distintas funciones técnicas empresariales y es por ello que pueden identificarse asimetrías
en el uso de conocimientos para producir innovaciones, (Colina, 2012: 109). A fin de
determinar cómo han sido usados los conocimientos para desarrollar innovaciones en estas
empresas, se han adoptado algunos de los elementos de la taxonomía para aspectos
técnico-productivos propuesta por Colina, (2008:181-192,) los cuales se asocian a
estrategias y evidencias derivadas del uso de conocimientos.

De igual forma, se han asumido algunos criterios teóricos aportados por (Dutrenit,
2003:311-334) quién comprobó mediante una investigación en un estudio de un caso,
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importantes desigualdades en los conocimientos existentes entre campos de conocimiento
tecnológico y en las distintas funciones técnicas al interior de una empresa que busca crear,
mantener e incrementar sus capacidades centrales. Esta autora establece una tipología de
tipos de conocimientos tecnológicos vistos estos como productos o resultados, mientras
que en la presente investigación se busca determinar el uso de conocimientos como
proceso, vale decir, sobre cómo se usan. Bajo estas premisas se pudo establecer en la
investigación de Colina (2012: 104-107): 1) los distintos niveles de  uso de conocimientos,
a saber, nivel bajo de uso de conocimientos, nivel medio de uso de conocimientos y nivel
intensivo de uso de conocimientos; 2) algunas de las estrategias empresariales para
estimular el uso de conocimientos en sus distintos niveles y 3) las evidencias más
importantes asociadas a la ejecución de dichas estrategias para las distintas funciones
técnicas empresariales. En este sentido se distinguen tres funciones técnicas empresariales
las cuales han sido ampliamente desarrolladas por Dutrenit et al, (2006: 41-48) a las cuales
Colina, (2012: 104-107) ha agregado la función técnica de servicios y realizado algunas
adaptaciones para adecuarlas al contexto de las empresas objeto de este estudio, a saber:

Función técnica de inversión: se corresponde con el área de la organización empresarial en
donde se planifican y toman las decisiones en cuanto a las magnitudes, las actividades,
rubros de inversión en materia tecnológica, así como de programación y ejecución de las
actividades productivas. Es en esta área donde se afinan los criterios para la distribución
del presupuesto y planificación de los gastos operativos de las empresas con base a la
visión de organización que se ha proyectado. Esta función es un terreno propicio para las
innovaciones organizacionales y de mercadotecnia.

Función técnica de producción: involucra el área y las actividades productivas como tal
para las cuales se requieren de pericias físicas y mentales, conocimientos y experticia
técnica, tanto para llevar a cabo los procesos productivos como para la obtención de
productos intermedios y finales. El proceso de producción es un terreno fértil para el uso
de conocimientos con el fin de innovar, así como del surgimiento de los distintos tipos de
aprendizaje organizacional informal y formal o académico, que nutren al conocimiento y
potencian a su vez el uso de habilidades, estableciendo un círculo virtuoso entre estos
aspectos. Es el campo por excelencia de las innovaciones en productos y en los métodos
productivos.

Función técnica de soporte: comprende el área y las actividades de vinculación interna y
con organismos externos, así como los aspectos de reparación, creación propia y
sustitución de partes, piezas, herramientas, maquinarias y equipos que son utilizados en la
elaboración de productos. Es un escenario propicio para el fomento de las relaciones entre
dependencias y niveles intraempresariales y de ampliación o extensión de las relaciones
con diversos organismos del entorno, en donde el conocimiento usado proveniente de
fuentes internas y externas se torna un soporte fundamental para generar capacidades que
pueden dar pié a innovaciones en productos, procesos y organizacionales. Adicionalmente,
se torna un nivel o función empresarial que denota la capacidad de resolución de
problemas productivos o de prestación de servicios, que pueden ir desde niveles mínimos
de fabricación de partes pequeñas, hasta niveles importantes de capacidades tecnológicas y
de innovación, como la construcción autónoma de partes sustitutivas o diseño y fabricación
de partes y maquinarias nuevas.

Función técnica de servicios: Es un rubro de actividad económica al cual se dedican
muchas empresas en la actualidad, las cuales resultan de una gran utilidad y
complementación en las actividades productivas, de la cual no están exentas las empresas
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de propiedad social, por tanto debe ser considerada de forma especial. Uno de los rasgos
más importantes de las empresas dedicadas a prestar servicios, lo constituye las etapas de
producción y prestación del mismo, ya que ambas fases suelen ocurrir paralelamente. De
igual modo, es preciso agregar que la concepción y diseño del servicio como tal son
realizados y planificados con antelación y esta es una etapa factible de introducir
innovaciones incrementales en servicios, generar servicios nuevos o crear servicios
concomitantes, los cuales denotan un plus a favor de las empresas.

3. Uso de conocimientos para la innovación en las empresas de propiedad
social de los sectores de la construcción alfarería, agroindustrial
alimentos y químico del estado Zulia
Tal como se mencionó con anterioridad a fin de determinar el uso de conocimientos para la
innovación en las empresas de propiedad social indirectas de los sectores de la
construcción-alfarería, agroindustrial-alimentos y químico del estado Zulia, se procedió a
seleccionar las cuatro empresas de propiedad social indirectas más exitosas en esta
investigación, en las cuales se verificó una mayor riqueza de combinaciones en el uso de
conocimientos y dado que estas exhiben mayores niveles en el uso de los mismos, vale
decir, niveles básico, medio e intensivo de uso de conocimientos. Las empresas
seleccionadas para este trabajo fueron: PETROCASA-Planta de Piezas Sanitarias
(SANIPLAST), (CONPLASO) Constructora Planeta Sostenible C.A., (NUTRIMONTERO
C.A.) Nutrimentos Montero C.A. y (PROPILVEN) Polipropileno de Venezuela.

3.1. PETROCASA Planta de Piezas Sanitarias (SANIPLAST)

PETROCASA, Planta de Piezas Sanitarias cuyo nombre comercial es (SANIPLAST), es
una empresa de propiedad social indirecta en donde el Estado tiene a cargo la
administración de la misma; sin embargo, el control de esta es compartido con los
trabajadores del plástico que laboran en dicha empresa. Las ganancias o beneficios que
SANIPLAST obtiene son reinvertidos en las actividades productivas a partir de la apertura
de un nuevo ciclo productivo, lo cual es denominado como reinversión social. Está ubicada
en el municipio San Francisco y se inserta tanto en el sector de la construcción-alfarería,
pues sus productos son destinados al acondicionamiento de salas sanitarias de distintos
tipos de edificaciones de uso doméstico e industrial, así como dentro del sector químico,
petrolero (petroquímico). Esta empresa se dedica a la transformación de polímeros para la
producción de plástico (procesamiento de resinas plásticas) con la finalidad de fabricar
piezas sanitarias, tales como lavamanos, inodoros, gabinetes de baño, kits sanitarios
completos con sus accesorios, porta toallas, porta vasos, repisas, porta papel, jaboneras y
otros artículos de plástico para el acondicionamiento de salas sanitarias.

A su vez SANIPLAST forma parte de la Promotora de Empresas Socialistas (PROESCA),
filial de la empresa Petroquímica de Venezuela (PEQUIVEN), la cual le suministra la
resina plástica para la fabricación de las piezas sanitarias, (Petroquímica de Venezuela
PEQUIVEN, 2010:1). SANIPLAST mantiene vínculos con el Ministerio para el Poder
Popular de la Ciencia, la Tecnología y las Industrias Intermedias (MPPCTII), las misiones
educativas Robinson y Ribas, con la empresa de Investigación y Desarrollo C.A.
(INDESCA), las alcaldías de Miranda y San Francisco, varios consejos comunales y con
las empresas del Estado encargadas de la construcción de viviendas, a las cuales vende sus
productos a precios solidarios sin intermediarios a puerta de planta.

En SANIPLAST el uso de conocimientos se manifiesta a través de la capacitación del
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personal y dada la influencia positiva que han tenido las misiones antes señaladas como
coadyuvantes en estos procesos. Según Vargas, (2012) las decisiones de inversión en
tecnología así como la planificación de la producción son tomadas por el ejecutivo
nacional, quien determina con base a sus propios criterios estos aspectos. Los productos
que fabrica esta empresa se basan en una tecnología foránea, toda vez que SANIPLAST
antes de constituirse como empresa de propiedad social existía bajo la denominación de
Gaveras y Envases Plásticos (GAVENPLAST) y se dedicaba a la fabricación de gaveras y
envases plásticos a partir del procesamiento de resina plástica, pero desde el veinticuatro
de abril del año 2009 pasa a ser PETROCASA Planta de Piezas Sanitarias (SANIPLAST).
Los antiguos dueños de GAVENPLAST de origen italiano comenzaron a producir desde el
año 1990 la línea de piezas sanitarias plásticas, no obstante dicha línea de producción fue
suspendida en virtud de su bajo nivel de competitividad, en relación a la producción de
piezas sanitarias elaboradas a partir de la cerámica, (Vargas, 2012). SANIPLAST rescata y
adopta esta tecnología como una forma de fabricar piezas sanitarias a más bajo costo,
utilizando una materia prima producida en la región y para suplir las necesidades de
acondicionamiento de las viviendas que el Estado venezolano está construyendo,
realizando las adaptaciones necesarias para generar estos productos como apoyo al área
prioritaria del sector vivienda, declarada en el Plan Simón Bolívar entre otros documentos
oficiales, (Idem).

Esto ha sido posible gracias a la experiencia y capacitación de sus trabajadores quienes,
como se ha señalado, comparten el control de la empresa conjuntamente con el Estado
venezolano, (Vargas, 2012). Significa que el personal que trabaja en SANIPLAST ha
usado sus conocimientos para replicar procesos productivos y productos, que de alguna
manera rompen con los modelos tradicionales imperantes en esa línea de producción, como
lo es la fabricación de piezas sanitarias a partir del procesamiento de la resina plástica
producida en el país, de lo cual se infiere un control de la gestión de sus tecnologías en la
función de producción. Añade la entrevistada que los trabajadores de esta empresa usan
conocimientos no sólo para replicar productos y procesos y para resolver los problemas
tecnológicos que se le han presentado, sino que han fabricado piezas pequeñas para su uso
en el proceso productivo, siendo incluso capaces de reparar algunas maquinarias cuando
han presentado desperfectos, lo cual denota un dominio básico de la tecnología empleada
en la función técnica de soporte. Las vinculaciones que la empresa PETROCASA Planta
de Piezas Sanitarias (SANIPLAST) mantiene con los distintos organismos ya
mencionados, le proveen de un flujo de conocimientos externos de considerable
importancia en distintas áreas, a través de procesos de transferencia de tecnología y de
capacitación. Al analizar las estrategias que definen el uso de conocimientos en
SANIPLAST, se observa que coexisten tanto acciones de tipo reactiva como de tipo
proactivas, las cuales indican la presencia de distintos niveles de uso de conocimientos y
que estos están distribuidos de forma desigual en las diferentes funciones técnicas de la
empresa.

Así se encontraron algunas estrategias que se enmarcan dentro de un nivel de uso medio de
conocimientos, tales como los cursos de capacitación en distintas áreas, reuniones para la
socialización de conocimientos, vinculaciones con un organismo de investigación y
desarrollo (INDESCA), con organismos educativos tales como las misiones,
establecimiento de relaciones con grandes, medianas y pequeñas empresas y con entes
públicos; actividades estas desarrolladas en las funciones técnicas de producción y de
soporte. No obstante, también están presentes estrategias características de un nivel bajo de
uso de conocimientos, cuyas evidencias más notorias son las de resolver problemas
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tecnológicos internos a la empresa dada la experiencia de los trabajadores, así como la
realización de pequeñas adaptaciones en equipos de uso empresarial en las funciones
técnicas de producción y de soporte para satisfacer demandas de clientes o por la necesidad
de resolver problemas técnico-productivos puntuales, las cuales evidencian acciones de
tipo reactiva. El hecho de ser una empresa cuyo control es compartido entre el Estado y los
trabajadores del plástico, crea un escenario propicio para fomentar la confianza y
posibilitar con ello, el uso de conocimientos de tipo asociativo en la función técnica de
producción y en algunas áreas de la programación del proceso productivo.

Sin embargo, toda vez que el Estado venezolano sigue teniendo un peso decisivo dado que
aún administra esta empresa, lo concerniente a las decisiones de inversiones en tecnología,
programación de la producción y de todas las actividades empresariales y en consecuencia
las estrategias que se ejecutan para el uso de conocimientos, tanto en materia de
negociación de tecnología como en el plano de sus relaciones en la función técnica de
inversión, constituyen capacidades que aún no han sido desarrolladas por los trabajadores.
Esta distribución de capacidades entre los trabajadores del plástico y el Estado puede
deberse entre otras causas, al hecho de ser una empresa de propiedad social indirecta, lo
cual la sitúa en un proceso de transición hacia el control total de la empresa por parte de los
trabajadores del plástico. Así es necesario señalar que SANIPLAST no exhibe niveles de
uso de conocimientos para producir innovaciones, no obstante, demuestra un adecuado
control tecnológico para asimilar una tecnología así como importantes estrategias que
denotan un uso de conocimientos y habilidades para la réplica.

3.2. CONPLASO. Constructora Planeta Sostenible C.A.

La Constructora Planeta Sostenible C.A. (CONPLASO) ubicada en el municipio San
Francisco, está inserta dentro del sector de la construcción-alfarería. Esta pasa a ser una
empresa de propiedad social indirecta conjunta, entre una cooperativa y el Estado
venezolano desde el veintiocho de julio del año 2010, el cual le otorgó financiamiento en
ese año a través del Fondo Bicentenario, organismo adscrito al MPPCTII. No obstante,
CONPLASO existe como cooperativa desde hace aproximadamente cuatro (4) años antes a
la fecha de esta investigación. Mantiene relaciones activas con aproximadamente setenta y
cinco (75) empresas locales que le suministran materiales, equipos, herramientas, etc. Así
como con instituciones del gobierno nacional como el MPPCTII y sus organismos. De
igual forma se relaciona con el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana
Industria (INAPYMI), el Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (INZIT), la
Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), Hidrológica del Lago de Maracaibo C.A
(Hidrólago C.A.) y diversos consejos comunales.

El proyecto fundamental de esta empresa se centra en la fabricación de bloques ecológicos
(ecobloques) a escala  industrial. La innovación incremental introducida por CONPLASO
consiste en la producción de bloques ecológicos, utilizando métodos artesanales a partir de
la elaboración de una materia prima innovadora, igualmente producida por esta empresa.
Esta innovación incremental en el área de la construcción ha sido reconocida y declarada
oficialmente por el MPPCTII, así mismo fue certificada por la Comisión Venezolana de
Normas Industriales (COVENIN) para la fabricación de bloques, (Diario Correo del
Orinoco, 2011:1-2). Según Vílchez, (2012) presidente de la empresa, luego de tres años de
pruebas rigurosas cuando CONPLASO aún no era una empresa de propiedad social, logró
elaborar y patentar de manera colectiva bloques a base de sesenta por ciento (60%) de
papel reciclable, cuarenta por ciento (40%) de cemento y otros componentes.
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Agrega Vilchez, (2012) que el procedimiento para la fabricación de los ecobloques
comienza con el procesamiento del papel de desecho, el cual se deshilacha o pulveriza.
Luego que se obtiene un material con una consistencia establecida es unida con el cemento
en un cono para mezclar, junto con otros materiales. Posteriormente la mezcla se coloca en
unos moldes de diferentes medidas, de igual modo elaborados por CONPLASO y
finalmente se colocan en un secador con aire tibio por el transcurso de cuatro (4) horas,
tiempo este suficiente para ser usado en las actividades de construcción (Idem). Una de las
bondades del bloque ecológico consiste en que por ser potencialmente más ligero su
traslado se hace más fácil, puesto que un bloque tradicional de quince (15) pulgadas pesa
siete (7) kilogramos, a diferencia del mismo bloque producido por CONPLASO el cual
pesa uno y medio (1,5) kilogramos, (Vilchez, 2012).

Entre otras ventajas que ofrece esta innovación incremental puede mencionarse que aunque
son hechos con celulosa o papel, no se deshacen con el agua ni se pueden incendiar y
pueden soportar más de una hora el fuego de un soplete, (Idem). Adicionalmente, añade el
informante que los bloques ecológicos son más resistentes que los bloques tradicionales en
caso de terremotos y regulan la temperatura en lugares calientes manteniendo la
construcción más fresca, bajando aproximadamente cinco grados centígrados la
temperatura, al tiempo que en zonas frías aportan calor. Otra de las bondades de los
ecobloques para la conservación y resguardo del ambiente es que las construcciones hechas
con estos bloques ecológicos, capturan en sus paredes y techos cuatro toneladas de dióxido
de carbono, las cuales no llegarán a la atmósfera, evitando o reduciendo en consecuencia la
contaminación ambiental, (Idem).

Según el entrevistado, CONPLASO no introdujo por primera vez en el mundo esta
innovación como tampoco la fórmula para fabricar el bloque, pero sí se consideran los
pioneros de su fabricación y uso en Venezuela y aún cuando se les otorgó la patente de este
producto, no tienen la intención de comercializarla sino de transferir gratuitamente la
tecnología a los consejos comunales, empresas y personas que la requieran. Igualmente
afirma que se tiene planificado construir el ecobloque con material que llega al relleno
sanitario, el cual está recibiendo aproximadamente seiscientas (600) toneladas de papel por
día y se aspira que cuando el proceso se haga de manera industrializada, la empresa estará
en capacidad de procesar cien (100) toneladas de papel diario y produciría ecobloques para
construir veinte (20) casas por día; con lo cual estaría en capacidad de satisfacer aún más
las necesidades habitacionales de la región y del país.

Vilchez, (2012) añadió que con las dos (2) empresas que están en construcción, se podrá
masificar la producción de estos bloques ecológicos respetando la formula inicial del
mismo, aún cuando se utilice una tecnología más avanzada para su elaboración.
Actualmente se producen de manera artesanal doscientas (200) unidades por trabajador al
día y tienen un costo por unidad que va desde 0,80 hasta 2,20 bolívares fuertes, lo cual
significa un ahorro de más de cincuenta 50% sobre el costo del bloque tradicional en el
mercado. CONPLASO cuenta con una unidad interna de educación como soporte
organizacional, la cual se encarga de implementar y dar seguimiento a los procesos de
capacitación permanente de sus trabajadores. De lo cual se infiere que esta empresa hace
uso del conocimiento de cara a las fuentes internas a la misma.

Las relaciones que mantiene CONPLASO con distintos organismos le proporcionan a esta
empresa varias fuentes de conocimientos de origen externo, lo cual sin duda redunda en la
obtención de niveles medios e intensivos de uso de conocimientos que esta empresa ha
logrado conseguir en las funciones técnicas de inversión, de producción y de soporte. En
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torno al uso conocimientos para desarrollar innovaciones el informante afirmó, que esto lo
hacen a partir de la incorporación de conocimientos técnicos y científicos en las áreas de la
química, física, ingeniería civil y ciencias ecológicas así como de la práctica de distintos
saberes, los cuales son usados para llevar a cabo sus procesos productivos y para la
elaboración de la materia prima empleada en la fabricación de sus productos. De lo
anterior puede verificarse, que esta empresa ejecuta varias estrategias que permiten afirmar
que dispone de niveles intensivo y medio de uso de conocimientos, derivado del acceso a
conocimientos complejos. Se han realizado además, mejoras sustanciales a partir de la
obtención inicial del primer ecobloque, contando en la actualidad con cuatro modelos de
diferentes dimensiones adaptados a distintas necesidades y posibilidades económicas, aptos
para ser usados en cerramientos, viviendas y edificios de uso doméstico e industrial,
(Idem).

Una de las habilidades que evidencia el uso intensivo de conocimientos que ha logrado
desarrollar CONPLASO en la función técnica de soporte, es la de fabricar por cuenta
propia los moldes y algunas herramientas utilizadas en la fabricación de los ecobloques. De
igual forma Vilchez, (2012) afirmó que tienen proyectado fabricar a corto y mediano plazo
equipos y herramientas de fácil manipulación para la fabricación de los bloques ecológicos
por parte de consejos comunales, comunidades, otras empresas comunitarias así como de
cualquier persona que lo requiera. Otra de las habilidades derivada del uso intensivo de
conocimientos que ha desarrollado CONPLASO en la función técnica de producción, es la
de producir una materia prima novedosa, la cual constituye un nuevo material ecológico
para la fabricación de construcciones para fines domésticos, educativos, comerciales e
industriales.

Adicionalmente esta empresa ha desarrollado y usado conocimiento gerencial para crear
otras empresas según lo afirmado por Vilchez, (2012) cuando se le preguntó sobre los
proyectos a futuro, entre los cuales destacan: la creación de cinco (5) empresas como
aliadas en los aspectos de urbanismo, cuya función fundamental es la recolección de papel.
Así mismo CONPLASO se propone el emprendimiento en un nuevo rubro productivo
como es el plástico, lo que demuestra la habilidad de planificar procesos de adquisición de
nuevos conocimientos y habilidades a fin de lograr este objetivo, estrategia que se
corresponde con mejoras sustanciales en la función técnica de inversión. Otro aspecto
importante a destacar es el hecho de estar dirigida por una persona joven pues su
presidente cuenta apenas con veintisiete años para el momento de esta investigación, lo
cual podría representar un factor determinante de una cultura que se traduce en valores
proclives a la innovación. En CONPLASO buena parte de su personal está compuesto por
profesionales jóvenes, mientras que otra parte lo constituyen personal de edades maduras,
con lo cual la empresa se garantiza un buen acervo de experiencia y conocimientos
acumulados y revalorizados a favor de la misma.

A partir de la profundización de la información obtenida a través de la entrevista se pudo
conocer, que esta empresa usa conocimientos que le proporcionan habilidades gerenciales
para efectuar acertadas negociaciones de tecnología, con base en la realización de
consultas e investigación sobre novedosas alternativas tecnológicas en el campo de la
construcción. Estas frecuentes consultas a partir de la revisión de revistas especializadas,
folletos, catálogos, asistencia a eventos, ferias tecnológicas y vía internet han facilitado la
tarea de negociación de tecnología en este rubro, toda vez que el proyecto de fabricación
industrializada del ecobloque requiere de tecnologías más sofisticadas, acordes a una
programación de la producción para satisfacer las necesidades de viviendas que
actualmente existen en el país, así como para la expansión y diversificación de la
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producción en otros campos productivos tal como se ha señalado en líneas anteriores.

Esto involucra que las decisiones de inversión y en materia de negociación tecnológica
están a cargo de la empresa, tornándose esto en una oportunidad propicia para que la
misma continúe profundizando el alcance de niveles medios e intensivos de uso de
conocimientos en la función técnica de inversión. Por lo antes mencionado puede
afirmarse, que en CONPLASO se ejecutan si  bien es cierto que no todas las estrategias
que definen al uso de conocimientos para la innovación, al menos un buen número de
acciones tanto de niveles medio e intensivo de uso de conocimientos en las funciones
técnicas de inversión, producción y soporte para realizar innovaciones incrementales, tal
como puede verificarse de las evidencias antes mencionadas. Además de los proyectos en
ejecución y a futuro ya mencionados, CONPLASO tiene entre sus metas a lograr a corto y
mediano plazo: ejecutar y expandir campañas de concientización hacia el reciclaje,
construcción cercana a CONPLASO de otra empresa a fin de reciclar plástico y producir
tobos, los cuales serán entregados a las personas de las comunidades cercanas en sus casas,
para que en cada hogar se recolecte materia prima con el propósito de sembrar en las
comunidades la cultura del reciclaje y trabajar con los colegios en esta área, otorgando
reconocimientos y premios a las unidades educativas que reciclen mayor cantidad de papel,
tales como la construcción de ciertas edificaciones que estos necesiten, como son: salas de
baño, canchas deportivas, aulas de clase y comedores, entre otros, (Diario Correo del
Orinoco, 2011:1).

3.3. NUTRIMONTERO C.A. Nutrimentos Montero C.A.

Nutrimentos Montero C.A. (NUTRIMONTERO C.A.) es una empresa de propiedad social
indirecta conjunta conformada entre un privado y el Estado venezolano, el cual le otorgó
en el año 2010 financiamiento a través del fondo Bicentenario y se enmarca dentro del
sector agroindustrial-alimentos, (Montero y Hernández, 2001:1). Está ubicada en el
municipio Santa Rita y fue fundada en el año 2005. Su actividad económica consiste en la
elaboración de suplementos multi nutricionales para ganado bovino de doble propósito,
cuyos productos son destinados al consumo humano. Así como también se dedica a la
prestación de servicios de asistencia técnica integral a varias fincas agropecuarias,
(Montero y Montero, 2010:3).

Esta empresa se vincula frecuentemente con algunos consejos comunales, algunas
alcaldías, con otras industrias del ramo y con el MPPCTII. Según Montero, (2012),
zootecnista graduado en la Oklahoma State University USA, MSc y nutricionista, director-
presidente de NUTRIMONTERO C.A., en esta empresa el conocimiento es usado a través
de la formación permanente y transmitido mediante exposiciones, charlas, así como
llevando a la práctica los conocimientos. Afirma Montero, (2012), que la empresa tiene
una importante trayectoria tecnológica y una relevante experiencia en el campo de la
investigación y desarrollo (I+D), en la producción de alimentos multi nutricionales para
ganado bovino de doble propósito, toda vez que viene de dos empresas anteriores con una
experiencia de larga data.

La primera, la constituye sus antecedentes como la empresa rentable NUTRILUZ creada
en 1991 y la segunda como la empresa Nutrimentos Integrales C.A., fundada en el año
2001. Esta última, sostuvo por varios años una activa relación con la Universidad del
Zulia, en la cual el profesor Montero, ejerce labores docentes en el post grado de la
Facultad de Agronomía, entre otras universidades, (Montero, 2012). En el año 2001 siendo
Nutrimentos Integrales C.A. mantuvo estrechos vínculos a través de un proyecto (el cual
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no fue concretado por razones ajenas a esta empresa) para la integración del Centro de
Investigación y Desarrollo (I+D) Cárnico del Parque Tecnológico de la Universidad del
Zulia, con el Centro de Engorde Cooperativo de Novillos de la Universidad del Zulia y la
empresa Nutrimentos Integrales C.A., (Idem). Los objetivos de este proyecto fueron: 1)
generar un modelo o sistema de alimentación de bovinos integrado a la producción de
productos cárnicos económicamente rentables, 2) reducir el período de tiempo para la
obtención del peso productivo de bovinos, 3) incrementar la calidad en la producción de
carne bovina y 4) contribuir a mejorar el nivel nutricional y alimenticio de la población
venezolana, (Idem).

Los resultados esperados de este proyecto serían: 1) Un modelo integrado de levante de
bovinos, beneficio y producción de productos cárnicos para ser transferido al sector
productivo; 2) Producción de un mínimo de trescientos doce (312) novillos por año (6
novillos por semana) para un flujo seguro y constante de novillos jóvenes y de calidad para
su beneficio en el centro cárnico del Parque Tecnológico de la Universidad del Zulia y 3)
Programas de innovación tecnológica en nutrición y alimentación de bovinos para la
obtención de productos cárnicos de mayor calidad, (Montero, 2012). Este  ensayo,
derivado de  investigaciones realizadas por el grupo de profesionales que laboran en
NUTRIMONTERO C.A.,  redundaría  en  la reducción de costos de levante y ceba (patente
de innovación en métodos productivos), así como a mejorar la calidad de los productos
cárnicos finales a partir del consumo asociado a bovinos más jóvenes (patente en materia
prima y productos). Añade el entrevistado que este proyecto perseguía sustentar
científicamente el uso de innovadoras formulas alimenticias en la ganadería bovina de
doble propósito, para producir una innovación nutricional de aplicación inmediata.

En la actualidad y a partir del financiamiento otorgado por el MPPCTII, esta empresa ha
conseguido desarrollar no solo los objetivos del proyecto mencionado, sino que ha
incursionado en mayores y mejores productos y procesos innovadores, para lo cual está
desarrollando diversos productos y servicios, a saber: programa de producción eficiente de
la ganadería bovina venezolana de doble propósito utilizando el sistema de pastoreo
sustentable; elaboración de suplementos multi nutricionales para vacas y bovinos jóvenes
en crecimiento; diseño y construcción de estructuras agro industriales (mini plantas de
proceso); elaboración y evaluación de proyectos agropecuarios y agroindustriales y
diagnósticos, evaluación y análisis químicos con miras a producir mejoras incrementales
en los suplementos multi nutricionales para ganado vacuno, (Montero, 2012).

Asimismo, NUTRIMONTERO C.A. está desarrollando actualmente otros proyectos que
han sido denominados “Punto y Círculo”. Estos consisten en: producción de alimentos de
excelente calidad (leche de cabra, carne y hortalizas); formación y capacitación en manejo
de tecnología de punta y empleo agropecuario y agroindustrial, (Idem). Las actividades
asociadas a estos proyectos son: producción de leche de cabra (finca caprina de 350 cabras
lecheras) a razón de 1000 litros por día; construcción de empresa morocha municipal
llamada “Nutrimontero Bicentenario”; conformación de una empresa procesadora de sal
para consumo animal; construcción de planta pasteurizadora de lácteos y jugos,
construcción de sala de procesamientos cárnicos y tenería y producción eficiente de
hortalizas, (Idem).

La innovación incremental en el campo nutricional que NUTRIMONTERO C.A., produce
y aplica en el ganado bovino de doble propósito, consiste en un suplemento multi
nutricional el cual ha sido definido como un nuevo concepto integral en el tratamiento
efectivo de la ganadería, considerando todos los aspectos importantes de una explotación
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agropecuaria (forrajes, genética, reproducción, sanidad, registros productivos, etc.), a fin
de optimizar su manejo global y maximizar su productividad (Idem). Este suplemento
multi nutricional está compuesto por minerales “NUTRILUZ” fórmula PREMIUN,
afrechos de cebada, maíz y trigo, melaza, sal y pro bióticos naturales, y no contiene agro
químicos ni biocidas. Entre las ventajas que esta innovación incremental posee, se
encuentran: 1) Aumento en el consumo de forraje; 2) Mejor condición corporal y salud de
los animales; 3) Mejores índices reproductivos obteniéndose un becerro por vaca por año y
4) Los becerros alcanzan su peso final a más temprana edad logrando de este modo mayor
productividad y el pronto retorno de las inversiones, así como la conveniente satisfacción
de la demanda interna de estos rubros (Idem). Si bien es cierto agrega el informante, que
esta fórmula multi nutricional no es una innovación producida por NUTRIMONTERO
C.A. en el campo de la alimentación de ganadería bovina de doble propósito, si puede
afirmarse que es la empresa pionera en Venezuela en aplicarla y actualmente se encuentran
en ensayos para la producción de otras innovaciones en esta área.

En relación al uso de conocimientos se aprecian estrategias como la capacitación y
formación en las áreas productivas que le competen, agregando este informante que
siempre es usado con miras a producir nuevas innovaciones en el campo nutricional
animal, con lo cual se observan niveles de uso medio y de uso intensivo de conocimientos
en la función técnica de producción, cuya evidencia más clara es la de haber producido una
patente colectiva de innovación en producto y en reducción de costes de producción de
alimentos para ganado vacuno de doble propósito, dada la reducción del tiempo en la
obtención de un producto acabado. Agregó el entrevistado que pese a contar con apenas
siete (7) trabajadores, esta es una empresa con un alto perfil académico, toda vez que todo
su personal cuenta con estudios de pregrado y algunos con estudios de post grado, lo cual
le confiere un alto nivel científico y tecnológico.

Otra fortaleza que se suma a esta empresa, es el hecho de ser presidida y dirigida por un
docente investigador, a nivel de pregrado y de post grado en varias universidades de la
región y entre ellas en la Universidad del Zulia, con una formación superior considerable y
el cual ha demostrado durante su desempeño en las experiencias empresariales que le
antecedieron, así como en la actual empresa, altos niveles de aprecio por la actividad
innovadora y una ambiciosa visión de futuro, toda vez que al indagar sobre los proyectos a
mediano y largo plazo, Montero, (2012) declaró la intención de proyectar a la empresa a
nivel nacional y mundial. Asimismo los niveles medios e intensivos de uso de
conocimientos que NUTRIMONTERO C.A. exhibe, son soportados en buena parte en sus
experiencias empresariales anteriores de más de veinte (20) años de labores
ininterrumpidas, cuyo norte de actuación es la mejora continua en sus productos, tales
como NUTRILUZ y Nutrimentos Integrales C.A. Esta última, con fuertes vinculaciones en
diversas actividades y proyectos conjuntos con el Parque Tecnológico de la Universidad
del Zulia, tornándose este antecedente en una condición favorable para la acumulación y
uso intensivo de conocimientos, que le otorgan importantes fortalezas tecnológicas, así
como denotan un esfuerzo permanente por innovar.

Un aspecto a destacar es que del total de empresas investigadas NUTRIMONTERO C.A.
es la única que cuenta entre sus dependencias con una unidad de innovación tecnológica
activa, siendo esto una estrategia medular para la creación de un nivel intensivo de uso de
conocimientos en la función técnica de producción, lo cual demuestra ser un punto de
apoyo relevante en el uso de conocimientos complejos de forma intensiva. Ello le ha
permitido realizar mejoras incrementales sustanciales que han incidido en la resolución de
deficiencias nutricionales en la ganadería de doble propósito. Adicionalmente
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NUTRIMONTERO C.A. ha emprendido otros proyectos que evidencian una clara
estrategia empresarial por introducir mayores innovaciones organizacionales en la función
técnica de inversión, tales como, capacidades productivas y de generación y uso de nuevos
conocimientos para crear otras empresas, emprendimiento de otras ramas productivas,
diseño y fabricación de plantas con mediano contenido tecnológico e innovaciones
incrementales en la materia prima utilizada para la elaboración de sus productos finales.

Por tanto, la innovación incremental en producto y en patente de costes que ha introducido
esta empresa, ha permitido no solo generar beneficios económicos, sino que se han
producido beneficios sociales dada su contribución a suplir necesidades alimenticias de
importantes valores nutricionales, tales como son la carne y la leche para consumo
humano. Por las anteriores argumentaciones es posible afirmar que NUTRIMONTERO
C.A. es una empresa que ha desarrollado niveles básicos de uso de conocimientos, los
cuales le han permitido realizar pequeñas mejoras a fin de solucionar los problemas
tecnológicos que se le han presentado, también ha logrado desarrollar niveles medios e
intensivos de uso de conocimientos para realizar innovaciones en las funciones técnicas de
inversión, producción y soporte.

3.4. PROPILVEN. Polipropileno de Venezuela

La empresa Polipropileno de Venezuela (PROPILVEN) fue constituida en 1985 dentro de
las instalaciones del Complejo Petroquímico del Zulia El Tablazo, municipio
Miranda, conocido en la actualidad como Complejo Industrial Ana María Campos
(CIAMCA). Es una empresa de propiedad social indirecta de capital mixto con fuerte
participación del Estado y varios privados. Se encuentra enmarcada dentro del sector
químico y se dedica a la producción de resinas plásticas. PROPILVEN produce una
materia prima indispensable para la elaboración de una infinita gama de productos
plásticos, desde vasos, productos farmacéuticos y médicos hasta partes de vehículos,
artículos deportivos, embalajes alimenticios y agrícolas, componentes para la industria
química y otros (Petroquímica de Venezuela S.A., 2010:1-2), (Superintendencia para la
promoción y protección de la libre competencia, 2001: 3-4).

En esta empresa el uso de conocimientos se ejecuta a través de la formación permanente y
de charlas al personal y a la comunidad. Afirma el entrevistado (3) que PROPILVEN
produce una materia prima llamada polipropileno. Este material consiste en una resina
termoplástica que se obtiene de la polimerización del propileno el cual es un derivado del
proceso de refinación del petróleo. Este insumo es una resina que la industria
transformadora requiere para la producción de diversos productos elaborados a partir del
plástico, entre los cuales destacan: películas, mobiliario, fibra, mecates, partes de
automóviles, varios suministros de uso médico hospitalario, telas de rafia, sacos
industriales, juguetes, piezas sanitarias, tanques, cestos y canastas, jeringas,
electrodomésticos, tela no tejida, envases, descartables, botellas, tapas, pañales, artículos
para el hogar y muchos otros. Agrega el entrevistado que este material se caracteriza por su
versatilidad ya que ofrece un excelente balance entre sus propiedades mecánicas y es de
fácil procesamiento.

Los productos elaborados con esta materia prima son resistentes al calor y tienen una baja
permeabilidad al vapor de agua, es decir, de igual o mayor calidad que otros productos más
costosos. PROPILVEN cuenta con noventa y ocho por ciento (98%) de los equipos

(3) Al igual que las demás entrevistas esta también fue realizada en el año 2012, sin embargo el informante solicitó
mantener en el anonimato su identificación.
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necesarios para culminar con su proyecto de expansión, tales como: intercambiadores, una
torre despojadora de propileno, secador de polvo, tanque separador de gas de reciclo,
compresores de gas de reciclo y bombas de propileno. El informante añadió que para
lograr resultados óptimos en esta última fase de expansión PROPILVEN se ha vinculado
con la empresa japonesa MITSUI CHEMICALS bajo el nombre “HYPOL”, a fin de
utilizar la tecnología que esta emplea en sus procesamientos. Esta tecnología consiste en la
aplicación de un proceso híbrido de polimerización conformado por dos reactores de fases
líquidas y dos de fases gaseosas. Además agregó que esta empresa es el único productor
nacional de esta resina, para lo cual cuenta con una capacidad instalada de producción de 85
M/Tm anuales, capaz de producir 29 tipos distintos de polipropilenos, divididos en
homopolímeros y copolímeros, lo cual representa magnitudes de producción suficientes
para cubrir el consumo interno de esta materia prima por parte de la industria
transformadora del plástico de la región zuliana.

Debido al hecho de que esta empresa mantiene estrechas relaciones con las empresas
Petroquímica de Venezuela PEQUIVEN, Poliolefinas Internacionales C.A. POLINTER,
así como con la empresa de Investigación y Desarrollo, C.A. INDESCA, la cual dispone de
diversos laboratorios de investigación y Desarrollo, PROPILVEN obtiene un flujo
importante de conocimientos científicos y tecnológicos generados externamente a ella que
le permite ubicarse en una posición ventajosa, a la par que posibilita un nivel intensivo de
uso de conocimientos en la función técnica de producción. Como ya se afirmó
PROPILVEN posee una fuente de conocimientos de origen externo ya que mantiene
vínculos con la empresa japonesa MITSUI CHEMICALS, obteniendo de esta, mayores
fortalezas a partir de la transferencia de tecnología, lo cual le permite la incorporación de
procesos tecnológicos más avanzados en el proceso de producción de su materia prima.
Esto pone de manifiesto que esta empresa ha creado capacidades internas para recibir
transferencia de tecnología de punta, lo cual se traduce en un nivel intensivo de
conocimientos en la función técnica de soporte.

Adicionalmente, los importantes vínculos que mantiene PROPILVEN con empresas
extranjeras hacen posible que esta si bien no desarrolle innovaciones, haya conseguido el
dominio tecnológico en la elaboración de una materia prima tal como es el polipropileno;
dado que como ya se afirmó es la única empresa que produce este insumo a nivel nacional,
por tanto es poseedora de una fortaleza tecnológica que a futuro pudiera derivar en el
alcance de capacidades de innovación. Por todo ello, se pudo constatar que si bien es cierto
que esta empresa no realiza innovaciones en sentido estricto, la ejecución de estrategias
características de un nivel medio de uso de conocimientos, derivado de la capacitación
constante y de la incorporación de profesionales altamente calificados en sus procesos, le
proveen a esta empresa altos niveles de dominio de sus tecnologías. Aspectos estos que
también se ven reforzados por los vínculos con importantes empresas en el sector químico
y petroquímico, especialmente con una empresa de investigación y desarrollo asentada en
la región zuliana y con larga experiencia investigativa en el ramo tal como lo es
INDESCA, la cual presta servicios de asesoramiento tecnológico a PROPILVEN, así como
con una empresa extranjera como es MITSUI CHEMICALS y con otras empresas del
ramo en la región y a nivel nacional.

4. Conclusiones

Basados en los resultados obtenidos se puede arribar a las siguientes conclusiones. La
investigación confirma que no existe homogeneidad en las empresas de propiedad social
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indirectas de los sectores de la construcción-alfarería, agroindustrial-alimentos y químico
investigadas en torno al uso de conocimientos para la innovación ni al interior, ni entre las
empresas investigadas. El uso de conocimientos esta distribuido de forma asimétrica en las
distintas funciones técnicas empresariales, vale decir, en las funciones técnicas de
inversión, de producción y de soporte con independencia de los sectores a los cuales se
adscriben, del tiempo de fundadas, de su composición organizativa y del número de
integrantes de las mismas, dado que es el caso que NUTRIMONTERO CA, apenas cuenta
con siete trabajadores, SANIPLAST con ochenta y cinco trabajadores, CONPLASO con
treinta trabajadores directos y veinticinco indirectos y PROPILVEN con ciento cincuenta y
ocho trabajadores.

Tal conclusión permite afirmar que se cumple el presupuesto básico defendido por los
diferentes exponentes de la teoría de los recursos y las capacidades y entre estos los
argumentados por autores, que parten del criterio de que en las empresas los conocimientos
tecnológicos y en consecuencia el dominio sobre estos aspectos, no ocurren de forma
homogénea de empresa a empresa así como al interior de cada una de estas y que esto
obedece a la desigual disponibilidad, manejo y aprovechamiento de sus recursos y bienes
intangibles tal como el estudiado en este trabajo, a saber, el uso de conocimientos para la
innovación. De las empresas de propiedad social indirectas estudiadas se pudo establecer
una tipología en cuanto a niveles de uso de conocimientos, estableciéndose la existencia de
tres niveles básicos de uso de conocimientos, tales como: nivel bajo, nivel medio y nivel
intensivo. En el caso de las empresas CONPLASO y NUTRIMONTERO CA, se evidenció
que el uso de conocimientos para la innovación involucra que han superado la etapa de
compra, adopción y asimilación de la tecnología adquirida para entrar en una fase superior
y más audaz, tal como es el hecho de haber introducido mejoras sustanciales en bienes,
materias primas, productos y procesos en sus respectivas áreas productivas.

Con respecto a la empresa SANIPLAST si bien es cierto que no puede hablarse de
innovaciones radicales ni incrementales, se pudieron encontrar fortalezas tecnológicas
considerables de asimilación y réplica de procesos y productos. Esta empresa ha
evidenciado que pese al tiempo transcurrido pudo desarrollar habilidades para rescatar,
replicar e introducir pequeñas mejoras en una tecnología ya existente desde años
anteriores, tal como es el rubro de fabricación de piezas sanitarias a partir del
procesamiento de resina plástica, materia prima que se produce en la región zuliana. Esta
línea de producción se había considerado inoperativa y clausurada en el año 1990,
transcurriendo en consecuencia diecinueve (19) años hasta el año 2009 (año de
reactivación de esta tecnología) en los que de haber continuado desarrollándose, pudiesen
haberse presentado condiciones óptimas para el avance hacia la realización de
innovaciones. Si bien es cierto que el tiempo no es un factor determinante por sí solo, el
abandono de un rubro productivo conduce a un atraso importante para una empresa que
exhibe ciertos niveles de interés en alcanzar el dominio tecnológico, tal como es el caso de
la empresa SANIPLAST; en virtud de que los conocimientos al no ser puestos en acción
no se acumulan, ni aumentan, ni se revalorizan y por ende se inhibe el alcance de mayores
grados de control y mejora de la tecnología usada y su posible superación o mejora a través
del acto innovador.

Igualmente, se puede concluir que las fortalezas de las empresas (CONPLASO y
NUTRIMONTERO C.A., derivadas de grados superiores obtenidos en el uso de sus
conocimientos para el desarrollo de innovaciones incrementales, no se relacionan con
estrategias tales como la existencia de unidades de investigación y desarrollo o de una
gerencia de innovación o de proyectos de innovación, a excepción de la empresa
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NUTRIMONTERO C.A. la cual si cuenta con una unidad de innovación tecnológica desde
su creación y dado que su perfil como empresa es de base tecnológica, toda vez que desde
su nacimiento el factor innovación ha sido un rasgo de notable relevancia. En el caso de
CONPLASO pese a que sus procesos productivos son realizados mayormente de forma
artesanal y a pesar de no contar con una unidad de I + D, ni con una gerencia de
innovación, puede afirmarse de igual forma que desde su creación se ha perfilado como
una empresa con una vocación y un potencial innovador natural, reforzado esto a su vez
por sus importantes vinculaciones con organismos externos a la empresa para el desarrollo
de la ciencia, la tecnología y la innovación regionales y nacionales; así como con las
misiones venezolanas en el área educativa.

El logro de mayores niveles de uso de conocimientos en este grupo de empresas, no se
relaciona de igual forma con la construcción de memorias tecnológicas, ni con la creación
de bases de conocimientos, como estrategias llevadas a cabo de forma consciente y de
modo sistematizado. Ello involucra el desaprovechamiento de estrategias organizacionales
para la gestión de su conocimiento que de ser ejecutadas regularmente, podrían robustecer
las capacidades innovadoras existentes, crear otras nuevas, potenciar el manejo de las
tecnologías, así como a la innovación como tal, como herramienta de fortalecimiento
empresarial y como instrumento de consolidación del paradigma socio productivo que el
actual Estado venezolano busca diseminar.

De igual modo, el uso de conocimientos como base fundamental para la innovación en las
empresas en las cuales se encontraron capacidades para innovar, tampoco se vincula a
procesos de recorrido completo del aprendizaje tecnológico, en virtud de que, de realizarse
esta práctica, este es ejecutado espontáneamente o de forma reactiva y no planificada, dado
que en los casos de las empresas que han alcanzado niveles intensivos y medios de uso de
conocimientos, este aspecto nunca fue mencionado en las entrevistas. Razón por la cual se
percibe que no se realiza de forma deliberada, como una estrategia con base a proyectos
bien concebidos a fin de cubrir sistemáticamente cada una de las fases del aprendizaje
tecnológico.

Se tiene la convicción de que el grado de profundidad en los niveles intensivo y medio
alcanzados por las empresas de propiedad social investigadas, obedece a estrategias si se
quiere más convencionales y a las más conocidas tales como capacitación, formación
profesional de las personas que dirigen o que conforman la empresa, reuniones para la
socialización de conocimientos, ciertos vínculos con empresas locales, regionales,
nacionales y extranjeras, así como algunos vínculos con organismos de ciencia, tecnología
e innovación, profesionalización del personal de la empresa, iniciativa de los trabajadores y
con ciertos rasgos característicos de las personas que dirigen estas empresas, en las cuales
el valor de la innovación está arraigado. Finalmente, de las cuatro empresas que conforman
los cuatro casos seleccionados que exhiben niveles medios e intensivos de uso de
conocimientos, son las empresas Constructora Planeta Sostenible C.A. (CONPLASO) y
Nutrimentos Montero, C.A. (NUTRIMONTERO, C.A) las más representativas del tipo de
innovación al cual están dirigidas a crearse. Este tipo de innovaciones se sustentan en una
importante integración de sus miembros, lo cual se desprende de la raíz asociativa que las
soporta, conduciendo de este modo al carácter colectivo y socializado de sus innovaciones,
tanto en su origen como en su aplicación.
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Abstract: The objective of this study was to analyze the structure of a Local Productive
Arrangement (LPA) in the mining sector in a Brazilian Microregion, through the
description of their origin, the mapping of productive agents and institutions involved, the
explanation of its structure, based on variables related to external economies and internal
economies, and identify their stage of evolution. This is a qualitative, descriptive,
exploratory, and documentary, in the form of case study, which used as a tool for data
collection a semistructured interview guide used with the managers of the mining
cooperatives. Data were analyzed using the technique of content analysis, under a closed
procedure, and document analysis. The main result of the research, it was concluded that
the LPA is in transition from the embryonic stage to growth, because as the model adopted
in the study, their structure has characteristics of both stages.

Resumo: O objetivo deste trabalho foi analisar a estrutura de um Arranjo Produtivo Local
(APL) no setor de extração mineral em uma microrregião brasileira, através da descrição
da sua origem; do mapeamento dos agentes produtivos e institucionais envolvidos; da
explicitação da sua estrutura, baseada em variáveis relacionadas às economias externas e
economias internas; e da identificação do seu estágio de evolução. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa, descritiva, exploratória, documental, sob a forma de estudo de caso,
que utilizou como instrumento de coleta de dados um roteiro de entrevista semiestruturado
aplicado junto a diretores-presidentes de cooperativas de mineração. Os dados foram
analisados através da técnica de análise de conteúdo, sob um procedimento fechado, e da
análise documental. Como principal resultado da pesquisa, concluiu-se que o APL está em
transição do estágio embrionário para o de crescimento, pois conforme o Modelo adotado
no estudo, a sua estrutura apresenta características de ambos os estágios.

1 Introdução

Em um contexto organizacional, que tem como características a extrema concorrência,
constantes mudanças mercadológicas e a necessidade da utilização de novas tecnologias, as
organizações precisam rever suas formas de atuação, redefinindo-as quanto aos sistemas de
produção e à adoção de estratégias. Neste sentido, Jarillo (1988); Machado (2003);
Balestrin e Vargas (2004); REDESIST (2004); e Mozzato (2010) destacam a importância
de serem pensadas formas de relações interorganizacionais, através da criação de elos de
cooperação, que viabilizem a obtenção de vantagens competitivas. A cooperação
interorganizacional surge como uma necessidade estratégica para os agentes econômicos,
assim como surge o desafio de conciliar competição e cooperação (KELLER, 2008).

Amato Neto (2000) chama o fenômeno que se constitui a partir da formação destas
relações de cooperação, isto é, alianças estratégicas entre agentes produtivos e
institucionais, de Arranjos Interempresariais, também encontrado na literatura como
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Arranjos Organizacionais. O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE (2004) diz
que elas se constituem em uma fonte geradora de vantagens competitivas duradouras,
quando construídas a partir do enraizamento de capacidades produtivas e inovativas.

Para Lastres e Cassiolato (2005), a formação dos Arranjos encontra-se geralmente
associada às trajetórias históricas de formação de vínculos territoriais, a partir de uma base
social, cultural, política e econômica comum. Segundo os autores, aonde houver a
produção de um bem ou prestação de algum serviço haverá um Arranjo, envolvendo
atividades e atores relacionados à aquisição de matéria-prima e demais insumos. Contudo,
estes formatos organizacionais tendem a se desenvolver, sobretudo, em ambientes
produtivos propícios à interação, cooperação, complementaridade e geração de confiança.

Neste contexto, diante do potencial do setor de mineração no Brasil e da necessidade de
gerar desenvolvimento econômico de regiões atuantes neste segmento produtivo, o
Governo Federal Brasileiro em parceria com Governos de estados e municípios vem
promovendo programas de incentivo ao desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais
(APLs) de base mineral, os quais consistem, conforme a Rede Brasileira de Informação de
Arranjos Produtivos Locais de Base Mineral - RedeAPLmineral, em conjuntos de
empreendimentos e de indivíduos em um mesmo território, atuando em torno de uma
cadeia produtiva que tenha como base a atividade extrativa e de transformação mineral.

No Estado da Paraíba, em 2007, o Governo lançou o Programa de Desenvolvimento da
Mineração (PROMIN), com o objetivo de apoiar o aproveitamento econômico de minerais,
o desenvolvimento da indústria e dos APLs de base mineral. Em vista do potencial
econômico e geológico da Microrregião do Seridó, o PROMIN tem atuado em prol da
organização e estruturação do APL de minerais de pegmatitos e quartzitos da região, com
foco no fortalecimento do cooperativismo mineral, resgatando da informalidade os
pequenos mineradores que sobrevivem da extração e comercialização de bens minerais
(SETDE, 2011). Salienta-se que a discussão em torno da estruturação do APL, embora
iniciada em 2003, foi abordada de modo mais efetivo a partir de 2011.

A estruturação do APL está em fase de consolidação, através de uma rede de cooperação,
parcerias e ações integradas entre Governos, instituições de ensino, cooperativas, pequenos
produtores e outros agentes. A estrutura produtiva conta com seis cooperativas organizadas
e formalizadas nos municípios de Junco do Seridó, Várzea, Nova Palmeira, Pedra Lavrada,
Frei Martinho e Picuí, consideradas os atores centrais do APL, por serem as organizações
que desenvolvem a atividade econômica principal, isto é, a extração, o beneficiamento, e a
comercialização de minerais (SORDI; COSTA, 2010). Já as grandes empresas mineradoras
da região não estão diretamente envolvidas nas ações desenvolvidas pelo APL.

Em estudo preliminar realizado por Gonçalves, Caselli e Cândido (2012), que buscou
analisar as vantagens competitivas a serem obtidas com a estruturação do APL,
diagnosticou-se que o mesmo apresenta grande potencial de contribuição para o
desenvolvimento da Microrregião do Seridó. Porém, constatou-se que havia pontos a
serem ajustados até sua total consolidação, como o amadurecimento das cooperativas e a
alteração da cultura local assistencialista e individualista em pró-ativa e coletiva. Assim,
diante de fatores problemáticos, que podem ocasionar ineficiência na busca da
competitividade da atividade mineral local, percebeu-se que seria necessário analisar a
estruturação do APL, fornecendo subsídios para o desenvolvimento das políticas públicas e
demais ações.

Tendo como alicerce o Modelo conceitual de evolução dos APLs de Machado (2003), que,
através de variáveis relacionadas às chamadas economias externas e economias internas,
busca caracterizar a estrutura e a dinâmica de evolução dos APLs, o objetivo deste artigo é
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analisar a estrutura do APL de pegmatitos e quartzitos da Microrregião do Seridó do
Estado da Paraíba, através (i) da descrição da sua origem; (ii) do mapeamento dos agentes
produtivos e institucionais envolvidos, e das ações desenvolvidas; (iii) da explicitação da
sua estrutura, utilizando o conjunto de variáveis propostas por Machado (2003); e (iv) da
identificação do seu atual estágio de evolução, a partir do Modelo de Machado (2003).

Para execução da pesquisa foi elaborado um roteiro de entrevista semiestruturado, o qual
foi aplicado junto aos diretores-presidentes das seis cooperativas organizadas na
Microrregião do Seridó. Foram também coletados documentos com os representantes dos
agentes institucionais do APL. Os dados coletados através da aplicação do roteiro de
entrevista foram analisados qualitativamente através da técnica de análise de conteúdo, sob
um procedimento fechado.

Além deste conteúdo introdutório, o artigo discute os constructos teóricos que o
embasaram, caracteriza a pesquisa quanto aos procedimentos metodológicos, apresenta e
analisa os resultados, e, depois as considerações finais.

2 Referencial teórico

2.1 Arranjos organizacionais

As discussões acerca das relações interorganizacionais de cooperação têm se intensificado
significativamente a partir dos estudos que apontaram o desenvolvimento econômico
ocorrido na Terceira Itália e no Vale do Silício (EUA), entre as décadas de 70 e 80,
originadas pela concentração de empresas, que tinham na proximidade geográfica uma
potencial fonte de vantagens competitivas (PORTER, 1989; AMATO NETO, 2000;
KELLER, 2008; LIN; LI; YANG, 2011; MARTIN; MAYER; MAYNERIS, 2011).

O economista Alfred Marshall, em seus estudos com ênfase nos distritos industriais
ingleses, ao final do século XIX, foi o pioneiro no reconhecimento das vantagens obtidas
por essa concentração espacial de empresas, considerando como forças responsáveis pela
formação das aglomerações e eficiência das empresas concentradas, as chamadas
economias externas (MARSHALL, 1982; ERBER, 2008; KELLER, 2008; ARTIS;
MIGUELEZ; MORENO, 2011; DRENNAN; KELLY, 2011; LIN; LI; YANG, 2011;
MARTIN; MAYER; MAYNERIS, 2011; RENSKI, 2011).

No Brasil, o termo mais utilizado para as relações interorganizacionais de cooperação, é o
de Arranjo Produtivo Local (APL). Porém, a utilização deste termo não está isenta de
controvérsias, já que outros são utilizados para expressar o mesmo fenômeno (SUZIGAN,
2006). Dentre os quais, podem ser citados: redes de empresas, complexos industriais,
clusters, parques tecnológicos, polos de desenvolvimento, sistemas produtivos e inovativos
locais, cadeias produtivas, distritos industriais, joint ventures, cooperativas, condomínios
industriais, consórcios modulares, e cadeias de suprimento (AMATO NETO, 2000;
LLORENS, 2001; LASTRES; CASSIOLATO, 2005; LOPES; BALDI, 2005; MORI;
BATALHA; ALVES FILHO, 2009; DIAS, 2011).

No caso dos APLs, tipo de Arranjo em estudo, tratam-se de aglomerações ou
concentrações geográficas e setoriais de empresas e instituições de apoio, de natureza
econômica, política ou social, em torno de um conjunto específico de atividades
econômicas, nas quais se estruturam vínculos e relações de interação, interdependência,
cooperação e aprendizagem, possibilitando a introdução de inovações, essencial para
geração da competitividade dos seus membros, como também para a promoção do
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dinamismo econômico local da região em que está inserido (REDESIST, 2004;
VASCONCELOS; GOLDSZMIDT; FERREIRA, 2005; SUZIGAN, 2006; GALDÁMEZ;
CARPINETTI; GEROLAMO, 2009; VIDIGAL; CAMPOS; TRINTIN, 2009; BRITTO;
STALLIVIERI, 2010; SORDI; COSTA, 2010).

Independentemente da forma que assuma ou o termo utilizado para defini-lo, é
reconhecido, tanto na teoria como na prática, que os Arranjos Organizacionais vêm
auxiliando e tendem a auxiliar empresas dos mais variados tamanhos a superarem barreiras
ao seu crescimento (OLAVE; AMATO NETO, 2001; BALESTRIN; VARGAS, 2004).

Para Crocco et al. (2003), de um lado a proximidade física das empresas propicia o
surgimento de externalidades, pecuniárias e tecnológicas, com destaque para a existência
de um mercado de trabalho especializado, de relacionamentos entre produtores,
fornecedores e usuários, e de ganhos tecnológicos. E de outro, a proximidade física e
cognitiva cria condições para uma interação cooperativa. Neste ambiente, ideias são
compartilhadas em uma tentativa coletiva de melhorar a qualidade de produtos e processos,
ocupar segmentos de mercado mais lucrativos, e coordenar ações conjuntas.

Conforme Suzigan (2006) existem características distintivas entre os diversos Arranjos, as
quais são resultantes de fatores, tais como: história, evolução, organização institucional,
contextos em que se inserem, impactos sobre a estrutura produtiva, a forma de organização
da produção, os processos de aprendizado e a forma de governança. Porém, destaca-se que
há uma característica comum encontrada nas experiências dos Arranjos, que é a capacidade
de gerar as chamadas economias externas incidentais, que têm papel fundamental no
aumento da competitividade, cujo conceito refere-se àqueles benefícios que as
organizações obtêm pelo simples fato de estarem operando em uma aglomeração produtiva
(MACHADO, 2003; SUZIGAN, 2006; ERBER, 2008; KELLER, 2008).

Suzigan (2006) explica que as economias externas incidentais seriam decorrentes, por
exemplo, da existência de amplo contingente de mão-de-obra especializada; presença e
atração de um conjunto de fornecedores especializados; e disseminação de conhecimentos
e informações, por meio de transbordamentos locais, os spillovers tecnológicos. O autor
diz, ainda, que além das economias externas incidentais, os agentes econômicos podem
reforçar sua capacidade competitiva por meio de ações conjuntas deliberadas, a partir da
compra de matéria-prima, promoção de cursos de capacitação, contratação de serviços
especializados, implantação de centros tecnológicos de uso coletivo, etc., obtendo,
conforme Machado (2003), ganhos planejados intencionalmente ou economias internas. A
junção das economias externas incidentais com as alcançadas por ações conjuntas
deliberadas, as economias internas, resulta na eficiência coletiva, principal determinante
das capacidades competitivas das empresas e da formação dos Arranjos (SCHMITZ, 1997;
SCHMITZ; NADVI, 1999; ERBER, 2008; KELLER, 2008).

Discutidos os Arranjos Organizacionais, o item subsequente abordará a estrutura dos
APLs, dando ênfase ao Modelo de Machado (2003), que busca caracterizar a estrutura de
um APL a partir de variáveis relacionadas às economias externas e economias internas.

2.2 Estrutura dos arranjos produtivos locais

Todo Arranjo Organizacional possui uma estrutura, ou seja, uma forma de atuação, de
acordo com suas características e iniciativas setoriais, respeitando sua composição
produtiva, cultural, social e política. Conhecer a estrutura e o dinamismo entre os atores de
um Arranjo possibilita compreender a forma como se dá o seu crescimento e/ou
desenvolvimento, tanto econômico como social (ANDRADE, 2008).
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Cavalcanti (2007) diz que a partir da análise da estrutura dos APLs é possível conhecer as
ações desenvolvidas junto aos produtores, tanto no que se refere ao surgimento de novas
tecnologias, como na busca de novos canais de comercialização, na organização dos
produtores em associações, na criação de um arcabouço institucional que forneça suporte à
capacitação e ao financiamento da atividade. Segundo Mendonça (2008), o estudo da
estrutura dos APLs consiste em compreender a sua origem; o seu processo de formação; o
mapeamento dos agentes envolvidos; o relacionamento entre as organizações; e as
externalidades territoriais que estão contribuindo ou restringindo o seu desempenho.

Já Machado (2003) propõe um conjunto de variáveis relacionadas às economias externas e
às economias internas para sistematizar um Modelo que busca caracterizar a estrutura e a
dinâmica de evolução dos APLs, mostrando o papel dessas economias na sua formação,
crescimento e manutenção. Para o autor, as economias externas, aquelas que não
dependem de decisões das empresas (ganhos não planejados intencionalmente), podem ter
origem na tecnologia, no mercado e na organização social ou da produção. Enquanto que
as economias internas, aquelas que dependem das decisões das empresas (ganhos
planejados intencionalmente), são baseadas nos retornos crescentes de escala, e nos ganhos
advindos da competição e da cooperação. Na Figura 1 são apresentados os determinantes
para a formação dos APLs, sob a concepção das economias externas e economias internas,
suas categorias e subcategorias.

Figura 1 - Determinantes na formação dos APLs

Fonte: Adaptado de Machado (2003)

O Quadro 1, por sua vez, descreve sintetizadamente as economias externas e as economias
internas (Nível 1), e suas variáveis relacionadas de Nível 2 e Nível 3.
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Quadro 1 - Descrição das economias externas e economias internas
Nível 2 Descrição Nível 3 Descrição

N
ív

el
 1

-
E

co
no

m
ia

s 
E

xt
er

na
s

Economias
externas

tecnológicas

São aquelas que têm
impactos na função da

produção e dizem
respeito aos padrões

tecnológicos adotados:
condições físicas,
oferta de matéria-
prima e insumos

básicos, infraestrutura
de transporte, etc.

Condições
físicas

Refere-se aos fatores que explicam a concentração de um
tipo de atividade econômica em uma região específica.

Dinâmica
tecnológica

Refere-se ao surgimento de conhecimentos tecnológicos,
que mudam paradigmas estabelecidos, sejam científicos
ou de produção, propiciando inovações, e criando
potencial de renovação para os setores produtivos.

Spillovers
tecnológicos

São transbordamentos locais de conhecimentos,
informações e tecnologias, facilitados pela proximidade
geográfica, através da construção de canais próprios de
comunicação e de fontes de informação especializada.

Economias
externas de

mercado

São frutos de decisões
ou fenômenos externos

às empresas e são
mediadas por

mecanismos de
mercado.

Área de
influência

Refere-se à área de domínio espacial de mercado por um
produto, também chamada de demanda alcançada.

Centralidade
do Produto

É determinada pela demanda, que é definida pela
importância relativa dos custos de acesso; e pela oferta,
determinada pelas economias de escala.

Tamanho e
perfil da
demanda

Condições de demanda por um produto, que podem ser
indutoras de inovação quando se é exigido qualidade e
variedade, pressionando as empresas a inovar.

Economias
externas de
organização
social e da
produção

São aquelas
determinadas pelas
características da

população local e que
refletem na forma

como os trabalhadores,
empresários e
empresas se

estruturam localmente.

Capital
social

Relações sociais ou instituições, que fortalecem a
cooperação e a confiança. Apresenta três dimensões:
cultural, participativa e comunitária. São encontradas na
família, comunidades, firmas, e poder público.

Papel do
Governo

Atuação do Governo e das políticas públicas como
facilitadores do desenvolvimento dos APLs.

Confiança
Refere-se à construção de relações de confiança que
sustentem as transações.

Capacitação
da mão-de-

obra

Refere-se à formação de um contingente de mão-de-obra
especializada no local.

Empresas
correlatas e

de apoio

São as empresas/indústrias que fornecem subsídios
(insumos, matéria-prima, máquinas especializadas, etc.) à
atividade produtiva principal desenvolvida.

Governança
Pressupõe que as empresas da cadeia trabalhem sob a
coordenação e padrões produtivos fixados por outras, os
quais também podem partir de agentes externos à cadeia.

N
ív

el
 1

-
E

co
no

m
ia

s 
In

te
rn

as

Retornos
crescentes
de escala

Advém quando um
aumento dos fatores
produtivos causa um
aumento maior ainda

da produção.

Economias
de escala

As economias de escala são maiores quanto maior for o
grau de especialização entre as empresas de um APL.

Competição

Refere-se ao mix de
cooperação e

competição que pode
ocorrer nos APL.

Condições
físicas e
dinâmica

tecnológica

A competição local é a fonte de estímulo para
competitividade, pressiona o aumento da produtividade, a
redução de custos, a busca de inovações e de mercados
externos, e o aumento da rentabilidade.

Cooperação

Consiste nas ações
conjuntas deliberadas
entre as empresas de

um APL.

Relações
horizontais e

verticais

- Cooperação bilateral: entre empresas individuais.
- Cooperação multilateral: grupos de empresas aglutinam
forças em associações de negócios.
- Cooperação horizontal: no mesmo segmento produtivo.
- Cooperação vertical: entre fornecedores e clientes.

Fonte: Elaboração própria (2013)

O Modelo conceitual de evolução dos APLs de Machado (2003) parte da premissa de que a
origem dos APLs está relacionada à adoção de inovações nos processos produtivos que,
combinadas com condições locais favoráveis, criam novos paradigmas de produção, com
economias de escala superiores às existentes. Tais condições seriam oferta de matéria-
prima, infraestrutura apropriada, capacitação em setores correlatos, disponibilidade de
capital social, mão-de-obra especializada, e proximidade da demanda. Para o autor, os
APLs tendem a se fixarem próximo à matéria-prima ou ao mercado consumidor, e, após
seu surgimento, passariam por quatro estágios: embrionário, crescimento, maturidade, e
pós-maturidade. O Quadro 2 apresenta estes estágios, com suas respectivas características.
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Quadro 2 - Estágios de evolução dos APLs
Estágio Características

Embrionário

 Adoção de inovações com economias de escala significativas, associadas a condições locais
favoráveis, como oferta de matéria-prima, insumos, capital social, capacitação em setores correlatos
e acesso a mercados sensíveis a custo;

 Não se observa a instalação de fornecedores;
 A competição se dá por custo;
 A cooperação é de caráter informal, horizontal, e técnico;
 A cooperação vertical inicia-se de modo incipiente.

Crescimento

 Os setores à montante passam a ser atraídos para o APL;
 A demanda crescente por insumos possibilita que os fornecedores aumentem a produção;
 A demanda crescente por mão-de-obra induz a especialização em categorias detentoras de

conhecimento sobre o processo produtivo;
 Há troca de conhecimentos e informações, e disseminação de tecnologias (spillovers);
 As economias de escala se consolidam a partir de uma série de inovações no processo, baseadas em

tecnologias disponíveis;
 A competição ainda se baseia no custo, com alguma preocupação com a qualidade;
 Os mercados atingidos ainda são próximos;
 A cooperação vertical de caráter técnico se consolida;
 A cooperação horizontal, de caráter bilateral e informal, evolui até a formação de instituições de

apoio, que têm no suporte tecnológico a sua principal missão;
 A governança se estabelece no elo à montante ou no elo principal da cadeia, onde as economias de

escala se estabelecem.

Maturidade

 Com a estagnação dos mercados locais, a competição interempresarial é instigada, levando a uma
redução das margens de comercialização do segmento produtivo em prol dos segmentos a jusante, os
quais passam a obter maior governança sobre a cadeia;

 As empresas líderes são pressionadas a buscarem novos mercados;
 A competição passa a ser baseada na qualidade, flexibilidade ou marca;
 Ocorre a redução das economias de escala, reduzindo a atração de empresas produtoras;
 A cooperação horizontal de cunho tecnológico tende a declinar, dando lugar à comercial.

Pós-
maturidade

 Com a redução das economias de escala, a força de agregação do aglomerado é reduzida, passando a
enfrentar a competição de outras localidades;

 As competências acumuladas pelo APL permitem o desenvolvimento de novos negócios, com alto
valor agregado, podendo ocorrer o seu redirecionamento para áreas correlatas;

 Pode ocorrer o declínio do APL ou mudança para manter sua sustentabilidade.

Fonte: Elaboração própria (2013)

Destaca-se que a análise de cada uma das variáveis apresentadas na Figura 1 e descritas no
Quadro 1, é necessária para a identificação do estágio de evolução do APL, já que elas
estão diretamente relacionadas às características de cada um dos estágios.

O presente estudo optou por utilizar o Modelo conceitual de evolução dos APLs de
Machado (2003) por ser aquele que melhor se adapta aos objetivos propostos na pesquisa.
Conforme o autor, a classificação das vantagens obtidas com a formação de um APL em
economias externas e economias internas tende a facilitar a coleta e análise dos dados.

3 Procedimentos metodológicos

A pesquisa é de natureza qualitativa, do ponto de vista da forma de abordagem, e
descritivo-exploratória quanto aos objetivos. Em relação aos procedimentos técnicos,
consiste em uma pesquisa documental, bibliográfica, sob a forma de estudo de caso, em
que uma unidade de análise foi profundamente pesquisada, o APL de pegmatitos e
quartzitos da Microrregião do Seridó do Estado da Paraíba.

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um roteiro de entrevista
semiestruturado, elaborado a partir do conjunto de variáveis de Machado (2003),
apresentadas na Figura 1, e descritas no Quadro 1. Foram formuladas questões diretamente
relacionadas às variáveis do Nível 3, com intuito de obter dados para explicitar a estrutura
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do APL e identificar o seu atual estágio de evolução. O Quadro 3 mostra as variáveis que
nortearam a elaboração do instrumento de coleta de dados.

Quadro 3 - Variáveis da pesquisa
Nível 1 Nível 2 Nível 3

Economias
Externas

Economias externas tecnológicas
- Condições físicas;
- Dinâmica tecnológica;
- Spillovers tecnológicos.

Economias externas de mercado
- Área de influência;
- Centralidade do Produto;
- Tamanho e perfil da demanda.

Economias externas de
organização social e da produção

- Capital social;
- Papel do Governo;
- Confiança;

- Capacitação da mão-de-obra;
- Empresas correlatas e de apoio;
- Governança.

Economias
Internas

Retornos crescentes de escala - Economias de escala.

Competição - Relações de competição.

Cooperação - Relações de cooperação horizontal e vertical.

Fonte: Elaboração própria (2013)

Inicialmente, foi feito contato com o coordenador do PROMIN, com intuito de mapear os
agentes produtivos e institucionais do APL. Mapeados os agentes produtivos, a pesquisa
seguiu com a aplicação do roteiro com os diretores-presidentes das cooperativas
constituídas no APL, formando um conjunto de 06 entrevistados. As entrevistas tiveram o
seu áudio gravado. O Quadro 4 mostra a codificação dos entrevistados para fins de análise.

Quadro 4 - Codificação dos entrevistados
Cooperativa Entrevistado

Cooperativa dos Mineradores de Picuí CPI
Cooperativa dos Mineradores de Frei Martinho CFM
Cooperativa dos Mineradores de Junco do Seridó CJS
Cooperativa de Garimpeiros de Várzea CVA
Cooperativa dos Mineradores de Pedra Lavrada CPL
Cooperativa de Garimpeiros de Nova Palmeira CNP

Fonte: Elaboração própria (2013)

Em seguida, os representantes dos agentes institucionais foram contatados, a fim de
identificar as ações já desenvolvidas e atualmente em curso. O contato possibilitou a coleta
de documentos como relatórios, planos de atividades, e publicações internas.

A análise dos dados teve caráter qualitativo, com base no referencial teórico que o
contorna. Utilizou-se a técnica de análise de conteúdo, que, para Bardin (2011), consiste
em um conjunto de técnicas de análise de comunicação, que utiliza procedimentos de
descrição do conteúdo das mensagens e dos indicadores, quantitativos ou não, permitindo a
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção das mensagens.

Trata-se de análise de conteúdo do tipo categorial, que seguiu um procedimento fechado,
em que as categorias de análise emergiram do quadro teórico, isto é, do conjunto de
variáveis do Modelo proposto por Machado (2003). Conforme Ghiglione e Matalon
(2005), tal procedimento faz intervir categorias definidas anteriormente à análise
propriamente dita, ou seja, a análise está associada a um quadro teórico que se sustenta e
do qual se formulam as questões da entrevista, para depois se comparem os textos
produzidos à luz do quadro fixado e se chegar a uma particularização.
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A análise de conteúdo foi dividida em três polos cronológicos: pré-análise, exploração do
material, e tratamento dos resultados. Na pré-análise, as respostas dos entrevistados foram
transcritas, organizando-se o material, e buscando conhecer o seu conteúdo. Na exploração
do material, a partir do conjunto de variáveis pré-definidas por Machado (2003), as
respostas dos entrevistados foram agrupadas conforme as variáveis de Nível 3. Por fim, no
tratamento dos resultados, as respostas foram analisadas, a fim de explicitar a estrutura do
APL, e fornecer subsídios para identificar o seu estágio de evolução.

4 Apresentação e análise dos resultados

Neste Capítulo são apresentados e analisados os resultados obtidos na pesquisa.
Inicialmente, na seção 4.1 é descrita a origem do APL de pegmatitos e quartzitos da
Microrregião do Seridó. Na seção 4.2, são apresentados os agentes produtivos e
institucionais envolvidos no APL. Já na seção 4.3, a estrutura do APL é explicitada,
utilizando o conjunto de variáveis propostas por Machado (2003). Por fim, na seção 4.4 o
atual estágio de evolução do APL é identificado, a partir do Modelo de Machado (2003).

4.1 Descrição da origem do APL

A Microrregião do Seridó possui uma riqueza mineral significativa, tanto economicamente
como no tocante à diversidade, visto que nela se localizam as principais jazidas de berilo,
caulim, feldspato, mica, quartzo, tantalita, columbita, calcários, e gemas coradas do Estado
da Paraíba. No entanto, a atividade mineral, ao longo de mais de 70 anos, sempre foi
caracterizada por alto índice de informalidade, baixo nível tecnológico, e altos índices de
acidentes e de degradação ambiental (SETDE, 2011).

Diante do potencial econômico da região e dos problemas existentes na mineração local,
foi percebida a necessidade de reestruturar a atividade, quanto à exploração de pegmatitos
e quartzitos, minerais industriais presentes em quase toda a região, com a finalidade de
favorecer os pequenos mineradores, que exercem a atividade em nível de subsistência.

Na busca por opções de realizar essa reestruturação, foi entendido pelo Governo do Estado
da Paraíba que a melhor estratégia seria a estruturação e o fortalecimento do APL de
pegmatitos e quartzitos, com a organização e formalização de cooperativas em municípios
com destaque na mineração, seja pela quantidade de depósitos minerais ou pela
importância da atividade para a população local. Os municípios são Várzea, Junco do
Seridó, Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Picuí e Frei Martinho.

4.2 Agentes produtivos e agentes institucionais do APL

Conforme o coordenador do PROMIN, os agentes produtivos do APL são as seis
cooperativas de mineração organizadas na região do Seridó; e os agentes institucionais são
compostos pelo Governo do Estado da Paraíba, através da Companhia de Desenvolvimento
de Recursos Minerais, e programa EMPREENDER, vinculados à Secretaria de Turismo e
Desenvolvimento Econômico, e programa COOPERAR; Serviço Brasileiro de Apoio às
Pequenas e Médias Empresas; além de Ministérios do Governo Federal. As grandes
empresas mineradoras da região não estão envolvidas nas ações desenvolvidas no APL,
logo não estão incluídas neste estudo dentre os agentes produtivos.
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O Quadro 5 apresenta as cooperativas, o número de produtores cooperados, a tipologia
mineral, os principais minerais extraídos, e a atividade executada por cada uma delas. Já o
Quadro 6 apresenta os agentes institucionais envolvidos no APL e suas respectivas ações.

Quadro 5 - Relação das cooperativas que atuam no APL

Cooperativa Nº de
cooperados

Tipologia
mineral

Principais minerais
extraídos Atividade

Cooperativa dos Mineradores de
Picuí

75
Minerais de
Pegmatitos

Quartzo, mica, feldspato,
albita e columbita.

Extração

Cooperativa dos Mineradores de
Frei Martinho

35
Minerais de
Pegmatitos

Feldspato, albita, mica,
tantalita e berilo.

Extração

Cooperativa dos Mineradores de
Junco do Seridó

180
Rochas

Ornamentais
Caulim, quartzito, feldspato,

quartzo e mica.
Beneficiamento e

extração
Cooperativa de Garimpeiros de

Várzea
102

Rochas
Ornamentais

Quartzito. Extração

Cooperativa dos Mineradores de
Pedra Lavrada

25
Minerais de
Pegmatitos

Albita, feldspato, quartzo,
mica e calcário dolomítico.

Beneficiamento e
extração

Cooperativa de Garimpeiros de
Nova Palmeira

60
Minerais de
Pegmatitos

Feldspato, albita, quartzo,
tantalita e água marinha.

Beneficiamento e
extração

Fonte: Elaboração própria (2013)

Quadro 6 - Relação dos agentes institucionais do APL
Agente institucional Ações desenvolvidas

Companhia de Desenvolvimento
de Recursos Minerais da Paraíba

- CDRM

Executa serviços de extensão mineral; monitora o mercado mineral; difunde
conhecimentos; e disponibiliza qualificação para exploração de gemas e artesanato
mineral.

EMPREENDER
Oferece financiamento creditício às cooperativas, para a compra de máquinas e
equipamentos, que proporcionem melhorias no processo produtivo e aumento no
valor agregado dos minerais.

COOPERAR
Disponibiliza recursos financeiros às cooperativas, para a compra de equipamentos
e máquinas, que possibilitem melhorias na extração.

Serviço Brasileiro de Apoio às
Pequenas e Médias Empresas

Disponibiliza cursos de capacitação e formação para os diretores-presidentes das
cooperativas e aos seus cooperados.

Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação / Centro

de Tecnologia Mineral

Melhorias nas frentes de lavra, com o incremento de minas piloto e capacitação de
garimpeiros; desenvolvimento de máquina de corte para melhorar a produtividade e
a segurança nas lavras; instalação de usina para produzir argamassa e tijolo
ecológico com resíduos minerais.

Ministério da Integração
Nacional / Secretaria de

Desenvolvimento Regional

Difusão de conhecimentos sobre novas tecnologias de processo, produção e lavra
de bens minerais, gestão de cooperativas, lapidação, e fabricação de joias em
mineração de pequena escala.

Ministério de Minas e Energia /
Departamento Nacional de

Produção Mineral

Fiscalização contra garimpos clandestinos; legalização da atuação de garimpeiros; e
estímulo à formação de cooperativas.

Fonte: Elaboração própria (2013)

Observa-se que as ações dos agentes institucionais estão voltadas à disponibilização de
recursos financeiros; apoio técnico e difusão de conhecimentos; cursos de capacitação;
inserção de tecnologias; melhorias nos processos; e legalização da atividade.

4.3 Explicitação da estrutura do APL

Nesta seção, a estrutura do APL é explicitada, a partir do conjunto de variáveis propostas
por Machado (2003). Para tanto foram consideradas as percepções dos diretores-
presidentes das cooperativas envolvidas no APL. Os resultados são apresentados conforme
a categorização de Machado (2003), nos seguintes itens: economias externas tecnológicas;
economias externas de mercado; economias externas de organização; e economias internas.
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4.3.1 Economias externas tecnológicas

As economias externas tecnológicas envolvem as seguintes variáveis: condições físicas,
dinâmica tecnológica, e spillovers tecnológicos (MACHADO, 2003). A partir destas
procurou-se identificar os fatores que contribuíram para a concentração dos agentes
produtivos na região do Seridó e as tecnologias que emergiram com a estruturação do
APL, além de analisar o ambiente quanto à disseminação de conhecimentos e informações.

A disponibilidade de vários depósitos minerais e o potencial econômico da mineração local
foram fatores determinantes para concentração das cooperativas na região do Seridó, além
da infraestrutura básica, que, para os entrevistados, dispõe de bons serviços de energia
elétrica, telefonia, saneamento e transporte rodoviário, atendendo as necessidades
essenciais das cooperativas. Além disso, os principais fornecedores de máquinas,
equipamentos e serviços de manutenção são da região e de municípios próximos.

A principal mudança tecnológica que vem se estabelecendo com a estruturação do APL,
segundo os entrevistados, está relacionada à mecanização no processo de extração, que é
vista como uma verdadeira inovação, levando-se em consideração que na região sempre
teve forte predominância do trabalho manual, rudimentar, e de baixo rendimento. Neste
sentido, o entrevistado CPI comentou que “antes, na extração o processo era rudimentar,
e agora está sendo inserida a mecanização, hoje há máquinas na frente de lavra que
conseguem produzir mais em menos tempo, aumentando a produtividade”. O entrevistado
CNP acrescentou que “com a criação das cooperativas, possibilitou-se a mecanização
básica na extração de minerais, mas o trabalho ainda é pequeno diante da necessidade, de
caráter introdutório”. Disse, ainda, que “a mecanização possibilitou a ampliação da
quantidade de material extraído e velocidade no processo de extração”.
Já os processos de beneficiamento estão se estruturando, através da instalação de usinas
com maquinário moderno e de serrarias de quartzito, representando um avanço tecnológico
para a atividade, com influência direta no valor dos minerais comercializados. O
entrevistado CPL disse que “a albita bruta era vendida por $77,00 a tonelada, mas com o
beneficiamento passaremos a vender o minério por mais ou menos $300,00”.
A estruturação do APL também vem promovendo a aproximação das cooperativas para
além do aspecto geográfico, através de trocas de informações e conhecimentos. O
entrevistado CFM afirmou que “a troca de informações existe, principalmente, quando há
reuniões entre os membros do APL”. Já o entrevistado CNP destacou que “a troca de
informações é mais intensa entre as cooperativas de Nova Palmeira, Pedra Lavrada, Picuí
e Frei Martinho, em virtude do tipo de mineral extraído”.
Portanto, no APL há um ambiente favorável à troca de informações e conhecimentos entre
as cooperativas, impulsionada pela atuação dos agentes institucionais. A disseminação de
tecnologias ocorre de modo sutil, sendo as instituições de apoio os principais responsáveis,
buscando apresentar alternativas para os processos de extração e de beneficiamento.

4.3.2 Economias externas de mercado

As economias externas de mercado estão relacionadas a três variáveis: área de influência;
centralidade do produto; tamanho e perfil da demanda (MACHADO, 2003). No entanto,
neste estudo as duas primeiras não foram analisados por dificuldades na coleta de dados.
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Quanto ao tamanho da demanda, os materiais brutos e os beneficiados pelas cooperativas
são comercializados com empresas de beneficiamento e de transformação mineral situadas
na região do Seridó, em municípios dos Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba.

A comercialização tem sido feita de forma direta, sem a presença dos intermediários, que
historicamente representam um dos grandes problemas enfrentados pelas cooperativas de
mineração da região. O entrevistado CPI afirmou que “atualmente, vendemos nossos
minerais diretamente para as empresas, pois o principal objetivo na criação das
cooperativas foi retirar os intermediários do mercado, os atravessadores”.
Quanto ao perfil da demanda, é caracterizado pela exigência de dois fatores fundamentais:
qualidade e legalização da área de extração. Foram também citados pelos entrevistados a
garantia de entrega, altos níveis de estoque, minerais beneficiados, e material selecionado.
O entrevistado CJS disse que “a principal exigência das empresas é que os minerais
extraídos sejam de áreas legalizadas, com licença ambiental e guia de lavra, pedem
também análise da qualidade”. Já o entrevistado CNP explicou que “o mercado tem
exigido, além da qualidade, uma quantidade expressiva, um estoque maior, também há
exigência por materiais beneficiados, tem se adquirindo menos o material bruto”.
As condições de demanda, em relação à exigência por altos níveis de estoque e
beneficiamento, são responsáveis pela busca da mecanização do processo de extração e da
instalação de usinas de beneficiamento. A mecanização possibilita o aumento na
quantidade de minerais extraídos, atendendo a necessidade dos estoques. Já a instalação de
usinas de beneficiamento busca satisfazer as exigências por material com valor agregado.
Verifica-se que a pressão das empresas tende a impulsionar desenvolvimento do setor
mineral local, o que atrairá novas empresas, e abrirá novos mercados para as cooperativas.

4.3.3 Economias externas de organização social e da produção

Capital social, papel do governo, confiança, capacitação da mão-de-obra, empresas
correlatas e de apoio, e governança, formam as variáveis das economias externas de
organização social e da produção (MACHADO, 2003), analisadas neste tópico.

Machado (2003) diz que as interações sociais presentes em grupos de uma comunidade,
constituem uma fonte potencial de capital social e de habilidade em trabalhar em prol de
um objetivo comum. Para o autor, altos níveis de participação nesses grupos auxiliam na
resolução de problemas coletivos, e a interação frequente ajuda a cultivar normas de
reciprocidade, melhora a coordenação, a comunicação e o acesso à informação.

Neste sentido, levando-se em consideração que a análise da variável capital social explorou
as interações entre os cooperados, verificou-se que as cooperativas constituem a principal
fonte de capital social no APL. Tal constatação decorre do fato que, conforme os
entrevistados, em nenhum dos municípios envolvidos no APL há associação, sindicato ou
outro tipo de grupo com atuação e influência no fortalecimento das relações de cooperação
e de confiança entre os pequenos produtores. Esse capital social é de natureza participativa,
que, para Machado (2003), faz com que as populações passem de beneficiários de políticas
públicas a agentes, possibilitando a inclusão nos processos decisórios.

Quanto ao papel dos Governos, estes têm atuado em prol do desenvolvimento e do APL,
seja através de políticas públicas ou de ações pontuais. O Governo do Estado da Paraíba
tem possibilitado a inserção de novas tecnologias e a organização de suas atividades, com a
disponibilização de linhas de crédito e apoio técnico. Já o Governo Federal Brasileiro tem
participado através de ações dos seus Ministérios e órgãos vinculados, com políticas de
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apoio tecnológico, extensionismo, formalização e consolidação das atividades
cooperativas. Merece destaque a atuação do SEBRAE, oferecendo cursos de capacitação;
da Universidade Federal de Campina Grande, fornecendo apoio técnico; e o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, oferecendo cursos técnicos de mineração.

Sabe-se que nas relações de cooperação há a necessidade de se construir confiança, já que
as organizações devem construir vínculos para sustentar até mesmo as mais simples
transações (MACHADO, 2003). No caso das cooperativas organizadas no APL em estudo,
a confiança entre os cooperados é precária. Conforme o entrevistado CNP, “boa parte dos
cooperados não creem na cooperação, dificultando a geração da confiança, não
acreditam no cooperativismo, e são imediatistas”. Levando-se em consideração que a
análise da variável confiança buscou explorar mais fortemente as relações entre os
cooperados, evidenciou-se, conforme os entrevistados, que a dificuldade em gerar
confiança decorre da descrença nos ganhos das ações coletivas, seja por experiências
malsucedidas ou desconhecimento sobre o cooperativismo.

Quanto à mão-de-obra, a que atua na extração é formada por garimpeiros que moram nos
municípios onde se encontram instaladas as cooperativas. Os entrevistados alegaram que
não havia carência de pessoal qualificado na mão-de-obra, em virtude da predominância do
trabalho manual. Porém, com as mudanças ocorridas a partir da organização do APL, com
a inserção da mecanização e instalação de usinas de beneficiamento, reconhecem que
começa a surgir a necessidade do aprimoramento técnico e educacional do pessoal.

Atualmente, a mão-de-obra qualificada das cooperativas, segundo o entrevistado CPI, é
basicamente formada por estagiários cedidos pelos agentes institucionais, técnicos em
mineração e engenheiros de minas que prestam suporte técnico à extração e ao
beneficiamento. Contudo, a recente instalação de instituições de ensino na região tende a
contribuir para a aquisição de mão-de-obra qualificada por parte das cooperativas. Assim,
tem-se evidenciado que há boas perspectivas para o setor no que se refere à mão-de-obra,
em decorrência dos cursos de capacitação que vem sendo oferecidos pelos agentes
institucionais. A estruturação do APL tem impulsionado tanto a qualificação da mão-de-
obra das cooperativas, como influenciado a formação de profissionais na região para atuar
na atividade, isto é, há formação de um contingente de mão-de-obra especializada no local.

Quanto às empresas correlatas e de apoio, no caso do APL em estudo, como foi comentado
anteriormente, as empresas fornecedoras de máquinas, equipamentos e demais insumos são
da região do Seridó, mas a estruturação do APL ainda não tem atraído outras empresas.

Durante o processo de estruturação, segundo os entrevistados, a governança do APL vem
sendo conduzida pelo Governo do Estado da Paraíba, que tem buscado formar parcerias
com outras instituições para dar suporte à atividade mineral da região. A governança atua
coordenando as ações do APL a fim de obter benefícios para todos os agentes produtivos
envolvidos. Através de reuniões com os demais agentes institucionais e com os diretores-
presidentes das cooperativas, busca-se alinhar os interesses de todos, com intuito de
minimizar possíveis problemas que venham a ser provocados por conflitos de interesse.

4.3.4 Economias internas

Conforme Machado (2003), a observação das variáveis retornos crescentes de escala,
competição, e cooperação possibilita o delineamento das economias internas presentes em
um APL, isto é, os chamados ganhos intencionais ou planejados.
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Os retornos crescentes de escala, primeira fonte de economias internas, estão diretamente
relacionados à quantidade de fatores produtivos e à quantidade produzida, em que o
aumento do primeiro provoca aumento mais que proporcional no segundo (MACHADO,
2003). No caso do APL em estudo, como foi comentado anteriormente, a introdução da
mecanização básica nos processos de extração vem provocando aumento na produtividade
das cooperativas, com tendência a gerar economias de escala. Esse aumento é justificado
pela ampliação da capacidade de produção, através da introdução de máquinas e
equipamentos (fatores produtivos) em um trabalho que era predominantemente manual.

A segunda fonte de economias internas apontada por Machado (2003) se refere ao mix de
cooperação e competição que pode ocorrer em um APL. No caso do APL em estudo,
conforme os entrevistados, as cooperativas não competem, devido a algumas
particularidades que as diferenciam, tais como: tipos de minerais que extraem, em que
quatro trabalham com pegmatitos, e duas com quartzitos (rochas ornamentais); atividades
que executam, três realizam beneficiamento, outras três apenas extraem os minerais; e
entre as que beneficiam, uma possui máquinas com maior potencial de agregação.

Para os entrevistados, os principais concorrentes das cooperativas são os atravessadores,
intermediários que compram a produção bruta de minerais dos garimpos e a comercializa,
de modo informal, para empresas de beneficiamento ou de transformação. O entrevistado
CPI explicou que “o atravessador é o nosso maior concorrente, como não ele paga
imposto, vende os minerais às empresas por um valor mais baixo do que o nosso”.
Contudo, o que ocorre é que as cooperativas por estarem em um processo de organização
não possuem força para competir com as grandes empresas mineradoras da região, tendo
os atravessadores como principal concorrente. Em contrapartida, segundo os entrevistados,
dois fatores contribuem para que as cooperativas possam se tornar competitivas no
mercado, a qualidade e a abundância de ocorrências minerais na região. Nesse sentido, o
entrevistado CJS falou da qualidade e da quantidade dos minerais extraídos pela
cooperativa de Junco do Seridó: “O nosso maior diferencial é a qualidade dos minerais. E
a quantidade também seria um diferencial, com as ocorrências de minerais existentes nas
áreas de Junco, não teríamos problemas em atender a demanda”.
A terceira fonte de economias internas, a cooperação, consiste na realização de ações
conjuntas entre os membros de um APL (MACHADO, 2003). No APL em estudo
predomina a cooperação horizontal, na qual as cooperativas mantêm a sua independência,
mas coordenam atividades de forma conjunta, através do compartilhamento de
equipamentos (cooperação horizontal bilateral) e atuando em conjunto (cooperação
horizontal multilateral) para agregar valor aos minerais, e atrair novos mercados.

O entrevistado CPL comentou sobre a cooperação horizontal multilateral entre as
cooperativas, principalmente entre as que trabalham com os pegmatitos: “A ideia é
fornecer uma parte de nosso calcário bruto à cooperativa de Nova Palmeira, para ser
beneficiado lá, porque nossa área de extração é muito grande. Enquanto que a albita
extraída em Nova Palmeira seria fornecida para a nossa cooperativa. Iremos comprar a
albita de Frei Martinho e Picuí, por um bom preço, até porque não adianta fazer como os
atravessadores, que compram os minerais baratos e os vendem a um preço alto”.

Já o entrevistado CNP enfatizou a complementaridade entre as cooperativas, explorando a
potencialidade de cada uma: “A ideia é que a produção básica de Frei Martinho, Picuí e
Pedra Lavrada seja beneficiada em Nova Palmeira. Já Picuí, com maior potencial para o
transporte e limpeza de áreas, ficaria responsável pela Logística. Como a cooperativa de
Pedra Lavrada possui um equipamento em que a agregação de valor é superior ao nosso
em Nova Palmeira, a tendência é que o material nobre e puro seja beneficiado por eles”.
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Quanto às cooperações verticais, há uma parceria entre as cooperativas de Picuí e Frei
Martinho e uma empresa beneficiadora, que permite o uso ou até cede áreas na região para
que as cooperativas extraiam os minerais, desde que em troca tudo que for extraído seja
vendido exclusivamente para a empresa. Verificou-se que pela pouca presença de
fornecedoras de insumos, e pelo não envolvimento das grandes empresas mineradoras nas
ações desenvolvidas no APL, as relações de cooperação vertical são escassas.

Dito isto, a estrutura do APL foi explicitada, através do conjunto de variáveis propostas por
Machado (2003), sob as percepções dos diretores-presidentes das cooperativas. O Quadro
7 apresenta uma síntese da análise realizada nesta seção, com as variáveis e seus
respectivos resultados, de modo a facilitar a análise na seção subsequente.

Quadro 7 - Explicitação da estrutura do APL de Pegmatitos e Quartzitos
Variáveis APL de pegmatitos e quartzitos da Microrregião do Seridó

Economias
externas

tecnológicas

Condições
físicas

 Disponibilidade abundante de minerais com grande potencial econômico;
 Infraestrutura básica que atende às necessidades essenciais.

Dinâmica
tecnológica

 Mecanização básica e introdutória nos processos de extração de minerais;
 Instalação de usinas de beneficiamento.

Spillovers
tecnológicos

 Aproximação das cooperativas para além do aspecto geográfico, promovendo trocas
de informações e conhecimentos;

 Disseminação de tecnologias através de ações dos agentes institucionais.

Economias
externas de

mercado

Tamanho e
perfil da
demanda

 O mercado consumidor é formado por empresas da região do Seridó;
 Há exigências por qualidade, legalização de áreas, garantia de entrega, altos níveis de

estoque, beneficiamento, e seleção de material;
 As condições de demanda atuam como impulsionadores de mudanças e

desenvolvimento do setor mineral local.

Economias
externas de
organização

Capital
social

 As cooperativas atuam como principal fonte de capital social;
 O capital social é de natureza participativa.

Papel do
Governo

 Os Governos atuam como facilitadores do desenvolvimento do APL,
disponibilizando linhas de crédito; apoio técnico; implementando políticas públicas
de extensionismo, formalização e consolidação das atividades cooperativas;
fornecendo capacitação e educação formal.

Confiança  A descrença nas relações de cooperação dificulta a geração de confiança.
Capacitação
da mão-de-

obra

 Disponibilização de profissionais qualificados;
 Cursos de capacitação oferecidos pelos agentes institucionais;
 Cursos de mineração oferecidos por instituições de ensino.

Empresas
correlatas  A estruturação do APL ainda não atraiu empresas subsidiárias à atividade principal.

Governança  A Governança vem sendo conduzida pelo Governo do Estado da Paraíba.

Economias
Internas

Retornos
crescentes
de escala

 A introdução da mecanização básica nos processos de extração vem provocando
aumento na produtividade das cooperativas, com tendência a gerar economias de
escala.

Competição
 As cooperativas não competem entre si;
 Os principais competidores das cooperativas são os atravessadores;
 Os diferenciais competitivos são a qualidade e a quantidade dos minerais.

Cooperação

 Predominância da cooperação horizontal bilateral e multilateral;
 Cooperação vertical incipiente;
 Trabalho em conjunto para atrair novos mercados, diminuir a força dos

atravessadores e agregar valor aos minerais extraídos na região.

Fonte: Elaboração própria (2013)

4.4 Identificação do atual estágio de evolução do APL

Nesta seção, o atual estágio de evolução do APL é identificado, a partir do Modelo
conceitual de evolução dos APLs de Machado (2003). Assim, com base na explicitação da
estrutura do APL na seção anterior, constatou-se que o seu atual estágio de evolução
apresenta características tanto da fase embrionária como da fase de crescimento.
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Com relação à fase embrionária, foram identificadas as seguintes características: adoção de
inovações no processo de extração, associada a condições locais favoráveis, como oferta
abundante de matéria-prima, capital social e acesso aos mercados; não há na região a
instalação de fornecedores de insumos; a cooperação é horizontal de caráter bilateral e
técnico, através do compartilhamento de máquinas e equipamentos entre as cooperativas; e
a cooperação vertical inicia-se de modo incipiente, através da cessão ou permissão de uso
de áreas de empresas de beneficiamento para as cooperativas de Picuí e Frei Martinho.

Quanto à fase de crescimento, foram verificadas características importantes, tais como:
atração de instituições de apoio tecnológico, como é o caso do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia; troca de informações e conhecimentos, disseminação de
tecnologias, ocorrem os primeiros spillovers tecnológicos; qualificação da mão-de-obra
empregada nas cooperativas, através de cursos de capacitação, e aquisição de mão-de-obra
qualificada formada na região; a competição se constrói por preço, mas preocupada com a
qualidade, evidenciada pela instalação de usinas de beneficiamento e serrarias de
quartzitos; e iniciam-se as primeiras experiências de cooperação horizontal multilateral.

As características elencadas demonstram que o APL está em transição do estágio
embrionário para o de crescimento. Tal condição é resultado, principalmente, da atuação
dos Governos no setor mineral local, o que têm facilitado o seu desenvolvimento.

5 Considerações finais

O artigo buscou analisar a estrutura do APL de pegmatitos e quartzitos da Microrregião do
Seridó do Estado da Paraíba, e para o cumprimento de tal objetivo, utilizou como base o
Modelo conceitual de evolução dos APLs de Machado (2003).

Inicialmente, foi descrita a origem do APL, chegando-se a constatação de que sua origem
deu-se a partir de ações do Governo do Estado da Paraíba, que, diante do potencial
econômico dos minerais da região e dos problemas existentes, percebeu a necessidade de
reestruturar a atividade mineral, quanto à exploração dos pegmatitos e quartzitos.
Procedeu-se, então, o estudo com o mapeamento dos agentes envolvidos no APL, sendo
levantado que as cooperativas constituídas nos municípios de Picuí, Frei Martinho, Nova
Palmeira, Pedra Lavrada, Várzea e Junco do Seridó formam os agentes produtivos. Já o
Governo do Estado da Paraíba, através de órgãos e programas, e o Governo Federal,
através do SEBRAE, Ministérios e órgãos vinculados são os agentes institucionais.

A estrutura do APL foi explicitada, através das variáveis de Nível 3, relacionadas às
economias externas e internas, propostas por Machado (2003). No que tange às economias
externas tecnológicas e as economias externas de mercado, merecem destaque os seguintes
resultados: as condições locais favoreceram a concentração da atividade produtiva no
Seridó; a estruturação do APL vem possibilitando a inserção de tecnologias na extração e
no beneficiamento de minerais, além da difusão de informações e conhecimentos
(spillovers tecnológicos); e as condições de demanda do mercado têm atuado como
impulsionadoras de mudanças no setor mineral local. Já em relação às economias de
organização social e da produção, destaca-se que o capital social é de natureza participativa
e tem como principal fonte as cooperativas; os Governos atuam como facilitadores do
desenvolvimento do APL; a descrença nas relações de cooperação tem dificultado a
geração de confiança; a mão-de-obra local começa a se qualificar; a estruturação do APL
ainda não atraiu empresas subsidiárias à atividade principal; e a Governança vem sendo
conduzida pelo Governo do Estado da Paraíba. Quanto às economias internas, verificou-se
que a introdução da mecanização nos processos de extração vem provocando aumento na
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produtividade, com tendência a gerar economias de escala; as cooperativas não competem
entre si e veem os atravessadores como seus principais concorrentes, além de ter na
qualidade e na quantidade dos minerais seu principal diferencial competitivo; a cooperação
predominante é a horizontal, enquanto que a cooperação vertical se dá de modo incipiente.

Por fim, a explicitação da estrutura subsidiou a identificação do atual estágio de evolução
do APL, visto que no Modelo de Machado (2003) as características dos estágios estão
diretamente relacionados às variáveis que compõem as economias externas e internas.

O APL está em transição do estágio embrionário para o de crescimento, por apresentar
características de ambos os estágios: adoção de inovações nos processos, associada a
condições locais favoráveis; não há a instalação de fornecedores; a cooperação é
horizontal, bilateral e técnica; a cooperação vertical é incipiente; há a tração de instituições
de apoio tecnológico; ocorrem os primeiros spillovers tecnológicos; há presença de mão de
obra qualificada; a competição é por custo, preocupada com a qualidade; e iniciam-se
experiências de cooperação horizontal multilateral. Tais características decorrem da
atuação dos Governos e de suas políticas públicas no setor mineral local.
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RESUMO
O objetivo deste artigo é analisar a percepção e as práticas de inovação e interação
universidade-empresa de firmas e lideranças empresariais da Região do Vale do Paraíba
Fluminense (RVP-RJ). Foram realizadas duas pesquisas: a primeira contou com a
participação de 18 empresas da RVP-RJ; a segunda pesquisa foi realizada na mesma
região, junto a cinco lideranças empresariais. Os principais resultados indicam que nas
empresas da RVP-RJ predominam as inovações incrementais, sendo que as inovações mais
complexas tendem a serem desenvolvidas fora da RVP-RJ. Constata-se também que a
inovação ainda não é uma realidade para as empresas e lideranças empresariais
pesquisadas. Neste contexto o desafio para a universidade pública é estender o vínculo
positivo já criado com a sociedade local, por meio do ensino, para atividades como gerar/
transformar conhecimento em produtos, processos e serviços inovadores, criar novas
empresas, apoiar a revitalização de empreendimentos tradicionais, entre outros.

Palavras-chave: Inovação; Interação Universidade Empresa; Lideranças Empresariais

ABSTRACT
The purpose of this paper is to analyze the perceptions and practices of innovation and
university-industry interactions of firms and business leaders of the Vale do Paraíba
Fluminense Region (RVP-RJ). Two surveys were conducted: the first with the
participation of 18 companies from RVP-RJ, the second survey was conducted in the same
region, together with five business leaders. The main results indicate that companies in the
RVP-RJ dominated by incremental innovations, with more complex innovations tend to be
developed outside the RVP-RJ. It is also noted that innovation is not yet a reality for
businesses and business leaders surveyed. In this context, the challenge for the public
university is to extend the positive relationship already established with local society,
through education, to activities for generating / transforming knowledge into products,
processes and services, create new businesses, support the revitalization of traditional
enterprises, among others.

Keywords: Innovation, University Interaction Company; Business Leaders

1. Introdução
A Região do Vale do Paraíba Fluminense (RVP-RJ), com atividades consolidadas na
siderurgia e nas indústrias metalmecânica, químico-farmacêutica, alimentícia e automotiva
é a localidade do interior do estado do Rio de Janeiro que possui a maior diversidade de
investimentos industriais (RAMALHO e FORTES, 2012). Constituída de doze municípios

1 Os autores gostariam de agradecer à FAPERJ – Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio
de Janeiro e à PROPPI-UFF pelo apoio para o desenvolvimento deste Projeto de Pesquisa.



e contanto com 855.193 habitantes (IBGE, 2011), a RVP-RJ abriga empresas de grande
porte de diversos segmentos, com destaque para: MAN Latin America, Peugeot Citroën,
Nissan Brasil, Hyunday Heavy, Votorantim Siderurgia, Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN), Galvasud, Michelin, AMBEV e BR Metals, além de um amplo número de
pequenas e médias empresas com forte vocação metalmecânica e, recentemente, também
em serviços.

A principal característica do processo de industrialização da RVP-RJ é o seu caráter
exógeno. Isto é verificável pela dependência que ela possui do grande capital e pela
influência de ações do governo federal, que ocorreram tanto por meio de investimento
direto em atividades produtivas, como a criação da CSN, quanto por regulamentações
federais, como o Novo Regime Automotivo, implantado em 1995. O novo regime
automotivo levou o estado do Rio de Janeiro a adotar incentivos fiscais tributários, que
estimularam a instalação de montadoras de automóveis, como a Volkswagen Caminhões
(atual MAN Latin America), Peugeot Citroën e mais recentemente a Nissan.

Além do parque industrial, a RVP-RJ possui uma posição privilegiada em termos de
localização, estando situada entre os três maiores mercados consumidores do país – São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e com uma malha logística bem estruturada, que tem
como destaques a rodovia Presidente Dutra, que liga os dois principais centros econômicos
do país e uma malha ferroviária que integra a RVP-RJ às malhas controladas pela MRS
Logística e a Ferrovia Centro-Atlântica, que juntas formam o mais importante tronco
ferroviário do Brasil (SANTOS, 2007).

Mas a RVP-RJ, apesar de ser uma das regiões mais industrializadas do Rio de Janeiro, não
possui nenhum centro de pesquisa. A criação da CSN na década de 1940 e a subsequente
instalação de um parque industrial metalmecânico e automobilístico não foi acompanhado
de investimentos em instituições de pesquisa e tecnologia. Esta lacuna tem agora uma
oportunidade de mudança, principalmente em função da ampliação do campus da
Universidade Federal Fluminense (UFF) em Volta Redonda e da implantação do campus
avançado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), na cidade de Resende. A
previsão é que estas instituições de ensino e pesquisa atinjam, no final de 2014,
aproximadamente 6 mil alunos, distribuídos pelos cursos de graduação em Engenharia de
Produção (UERJ) e nos 12 cursos de graduação da UFF, onde se destacam os cursos de:
Engenharia Metalúrgica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Administração
Pública e Privada, além dos cursos de Mestrado em Tecnologia Ambiental, Engenharia
Metalúrgica, Engenharia Mecânica, Modelagem Computacional e Administração, bem
como Doutorado em Engenharia Metalúrgica.

Neste contexto, o objetivo deste artigo é pesquisar como a inovação e a interação
universidade-empresa se encaixam nas estratégias de empresas e de lideranças
empresariais da RVP-RJ. Esta pesquisa busca também compreender qual pode ser o papel
da universidade no desenvolvimento regional.

2. Inovação industrial no Brasil: dados da Pintec 2008
O IBGE coordena desde 1998 a Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC), que tem por
objetivo a construção de indicadores nacionais e regionais das atividades de inovação
tecnológica em empresas brasileiras, compatíveis com as recomendações internacionais em
termos conceituais e metodológicos. A PINTEC 2008 foi realizada junto a
aproximadamente 16.500 empresas, sendo 14.355 do ramo industrial. Nessa pesquisa
foram analisadas as inovações de produto e/ou processo, implementadas em um período de



três anos consecutivos, de 2006 a2008. A seguir são apresentados alguns resultados
resumidos da indústria extraídos do Relatório PINTEC 2008 (IBGE, 2010).

Empresas que apresentaram inovações: na indústria prevaleceu a estratégia de realizar a
inovação em produto e processo, com 16,8% das inovações; em seguida sobressai a
inovação só de processo (15,3%), enquanto que a inovação só de produto foi realizada por
6,0% das empresas. Assim, 38,1% das empresas industriais pesquisadas implementaram,
no período de 2006-2008, algum tipo de inovação, conforme Gráfico 1:

Gráfico 1: Taxa de inovação em empresas industriais (período 2006-2008)
Fonte: IBGE (2010)

Tipos de inovação: embora 22,9% das empresas industriais tenham inovado em produto,
apenas 4,1% implementaram produto novo ou substancialmente aperfeiçoado para o
mercado nacional, como mostra o Gráfico 2. Já na análise da inovação de processo, a
comparação do total de empresas inovadoras com aquelas que realizaram inovação para o
setor no Brasil é ainda menor, com 32,1% implantando inovação de processo, mas somente
em 2,3% dos casos os processos eram novos para o Brasil.

Gráfico 2: Tipos de inovação das empresas industriais (período 2006-2008)
Fonte: IBGE (2010)

Atividades inovativas: em relação às atividades inovativas empreendidas para viabilizar a
inovação, os dados da PINTEC 2008 reforçam o quadro já mostrado nas pesquisas
anteriores. Assim, na PINTEC 2005, 80,6% do total das empresas inovadoras
consideraram a atividade de aquisição de máquinas e equipamentos como relevante para
desenvolver suas inovações, enquanto em 2008 este percentual foi de 77,7%. Em seguida,
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aparece o treinamento (59,7% em 2005 e 59,9% em 2008), atividade complementar à
primeira. Tal fato indica que se mantém o padrão de inovação baseado no acesso ao
conhecimento tecnológico por meio da incorporação de máquinas e equipamentos.
Também merece destaque o crescimento do percentual de empresas que consideraram a
aquisição de software como relevante: 16,6% no período 2003-2005 contra 26,5% em
2006-2008. Tendo como referência a atribuição feita pelas empresas de importância alta ou
média para as atividades inovativas, a aquisição de máquinas e equipamentos continua
sendo a mais relevante para a indústria (78,1%) como pode ser observado no Gráfico 3:

Gráfico 3: Importância das Atividades Inovativas (período 2006-2008)
Fonte: IBGE (2010)

Responsável pela inovação: verificou-se, como nas pesquisas anteriores, uma grande
diferença entre o principal responsável pelo desenvolvimento da principal inovação de
produto e da inovação de processo, com predominância da empresa como principal
responsável no primeiro caso e de outra empresa ou instituto no segundo caso, conforme
Tabela 1.

Tabela 1: Responsável pelas inovações de produto e processo na indústria

Fonte: IBGE (2010)

Isso reforça o papel da tecnologia incorporada em bens de capital para a inovação de
processo. Analisando o caso das empresas industriais, o principal responsável pela
inovação de produto foi a própria empresa na grande maioria (84,2%) dos casos, enquanto
no desenvolvimento da principal inovação de processo sobressaem outras empresas ou
institutos como agente mais expressivo (83,4%).
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Fontes de inovação: O conhecimento das fontes de informação utilizadas pela empresa
para realizar o processo de inovação permite entender como surgiu a ideia inicial do
projeto, bem como a origem das outras ideias que se somaram durante o desenvolvimento
do mesmo, viabilizando-o. Para compreender a origem das principais fontes utilizadas
pelas empresas, calculou-se a proporção de empresas que apontaram importância alta ou
média para cada categoria de fonte de informação apresentada no questionário da pesquisa,
tal como mostram os dados do Gráfico 4:

Gráfico 4: Fontes de informação para inovação (período 2006-2008)
Fonte: IBGE (2010)

Ressalta-se que os dados apresentados nesta seção serão utilizados como parâmetro de
comparação com os resultados da pesquisa realizada junto às empresas da RVP-RJ.

3. Procedimentos metodológicos
Este artigo é estudo caso sobre a inovação e a interação universidade-empresa realizado
junto a firmas e lideranças empresariais da RVP-RJ. O estudo de caso é indicado quando o
objeto investigado pode ser considerado como um fenômeno contemporâneo, em que o
pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e há a necessidade de usar múltiplas
fontes de informação, buscando linhas convergentes de investigação (YIN, 2005).

Para atender os objetivos propostos pelo artigo, foram realizadas duas pesquisas empíricas,
com as seguintes características:

 Pesquisa I: Inovações de produto e processo e a interação universidade-empresa
em empresas da Região do Vale do Paraíba: Esta pesquisa foi realizada junto a 18
empresas localizadas na RVP-RJ, por meio de formulário estruturado. Foi usada uma
amostra não probabilística intencional.  Os critérios para a escolha das empresas
participantes foram porte (empresas com 50 ou mais empregados), segmento de
atuação e representatividade. Em função da vocação da região houve o predomínio de
empresas Metalúrgicas e Automobilísticas e também foram selecionadas empresas
dentro dos setores mais dinâmicos da região em termos de inovação, como por
exemplo, farmacêutico e fabricação de combustível nuclear.
As entrevistas foram realizadas no período de novembro 2009 a abril de 2010, com
executivos das áreas de Produção, Qualidade e Recursos Humanos das empresas
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pesquisadas. O formulário possui três seções: (i) informações gerais; (ii) interação
universidade-empresa;  (iii) Atividades de inovação: esta seção foi elaborada com base
no formulário utilizado pelo IBGE para realizar a Pesquisa de Inovação Tecnológica
(PINTEC) e analisa as atividades inovativas realizadas pela empresa.

 Pesquisa II: Entrevistas com lideranças empresariais da RVP-RJ: Esta pesquisa foi
realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas, contando com 5 entrevistados. Os
questionários foram elaborados de forma personalizada, de acordo com as posições
ocupadas pelos entrevistados e abordaram os temas inovação, interação universidade-
empresa e desenvolvimento regional.

4. Pesquisa I: Inovações de produto e processo e a interação
universidade-empresa em empresas da RVP-RJ

As empresas da RVP-RJ são predominantemente dos setores tradicionais com destaque
para metalurgia, metalmecânico e automotivo e é neste cenário que esta pesquisa visa
analisar o nível de esforço destas firmas em empreender em atividades inovativas e a
existência de atividades de interação com instituições de ensino e pesquisa. A Tabela 2
apresenta o perfil das empresas pesquisadas

Tabela 2: Perfil das empresas pesquisadas na RVP-RJ (Frequência: 18)

Fonte: Firjan, 2007

As 18 empresas pesquisadas empregam, de forma direta ou indireta, 32.783 pessoas na
RVP-RJ. Com relação à origem do capital, 12 empresas são brasileiras, cinco empresas são
europeias e uma é norte-americana. Foram pesquisadas empresas em sete das 12 cidades na
RVP-RJ. Estas sete cidades representam 84% da população da região. A seguir, de forma
segmentada por subseções, são apresentados os resultados desta pesquisa.

Segmento Origem Capital Cidade Exportadora Tipo Diretos Indiretos

Alimentício Brasil Porto Real Não Privada 1005 15

Alimentício Brasil Volta Redonda Não Privada 78 -

Automotivo Itália Porto Real Sim Privada 670 80

Automotivo França Itatiaia Sim Privada 830 60

Automotivo Brasil Resende Sim Privada 180 -

Automotivo Alemanha Resende Sim Privada 588 2536

Cimento Brasil Volta Redonda Não Privada 29 21

Combustível Nuclear Brasil Resende Sim Estatal 933 400

Farmacêutica Suiça Resende Sim Privada 220 80

Equipamentos
de Informática

Brasil Piraí Não Privada 90 100

Metalurgia França Barra Mansa Sim Privada 1261 500

Metalurgia Brasil Volta Redonda Sim Privada 8467 9220

Metalurgia Brasil Barra do Piraí Sim Privada 1658 50

Metalurgia Brasil
Barra Mansa e
Resende

Sim Privada 1363 791

Metalurgia Brasil Barra do Piraí Sim Privada 294 67

Metalurgia Brasil Barra Mansa Sim Privada 102 1

Papel e Celulose EUA Piraí Sim Privada 550 102

Saneamento Brasil Volta Redonda Não Autarquia Mun. 405 37

Total 18.723 14.060

Empregados



4.1 Inovações de produto e processo de empresas da RVP-RJ

O Manual de Oslo (OCDE, 2005) define a inovação de produto e processo como a
implementação de produtos (bens ou serviços) ou processos novos ou substancialmente
aprimorados. A inovação refere-se a produtos ou processos novos para a empresa, não
sendo necessariamente novos para o mercado ou setor de atuação. A inovação ocorre
quando o produto é introduzido no mercado ou quando o processo passa a ser operado pela
empresa.

A partir desse conceito, verificou-se que todas as 18 empresas participantes do
levantamento introduziram produtos e/ ou processos novos ou substancialmente
aperfeiçoados no período de 2007 a 2009. Este resultado é bem superior aos números
apresentados pela PINTEC 2008, onde o número de empresas inovadoras correspondeu a
34,4% de todas as empresas pesquisadas (IBGE, 2010). É importante ressaltar que esta
diferença já era previsível, tendo em vista que a amostra desta pesquisa intencionalmente
priorizou empresas da RVP-RJ que se destacam em atividades inovativas.

Este direcionamento na escolha da amostra foi influenciado por levantamentos
preliminares realizados com dirigentes de entidades patronais, como o MetalSul e a
FIRJAN-SF, que indicaram que as empresas de pequeno e médio porte da RVP-RJ têm um
investimento muito reduzido em inovação. Assim, foram priorizadas na investigação as
empresas com maior investimento em inovação, propiciando um foco na tipologia destas
inovações.

4.2 Inovações de produto

Dentre as dezoito empresas participantes do levantamento desta pesquisa, dezesseis
introduziram produtos novos ou substancialmente aperfeiçoados (duas empresas realizaram
dois tipos de inovação de produto) nos últimos três anos, sendo: oito inovações inéditas no
portfólio da empresa, porém, já existentes no mercado nacional; sete inovações com
produtos inéditos para o mercado nacional, porém, existentes no mercado internacional; e
três inovações inéditas para o mercado mundial.

Quanto ao responsável pelo desenvolvimento das principais inovações de produto,
observou-se que sete foram desenvolvidas pela própria empresa, cinco foram
desenvolvidas por outra empresa do grupo, duas foram desenvolvidas pela empresa em
cooperação com outras empresas ou universidades e duas foram desenvolvidas
principalmente por outras empresas ou universidades/ instituições, conforme Gráfico 5:

Gráfico 5: Responsável pelo desenvolvimento da inovação de produto
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Fonte: Dados do autor, 2010

Quando se relaciona o tipo de inovação e o responsável pelo desenvolvimento da inovação,
verifica-se que para produtos que representam inovação somente para empresa (produto já
existente no mercado nacional), a própria empresa é a responsável predominante no
desenvolvimento, conforme Gráfico 6:

Gráfico 6: Tipo de Inovação Produto x Responsável pela Inovação
Fonte: Dados do autor, 2010

Para os produtos inéditos no mercado nacional (mas existentes no mercado mundial), há
um equilíbrio entre os responsáveis pelo desenvolvimento da inovação, que variam entre
uma e duas frequências. E quando o produto é inédito no mercado internacional a
predominância é para o desenvolvimento feito por outras empresas do grupo.

Com base nestes dados é possível afirmar, no âmbito desta amostra, que à medida que
aumenta a complexidade do processo inovativo, diminui o predomínio da própria empresa
no desenvolvimento do novo produto.

Outra constatação é de que a inovação de produto na RVP-RJ é realizada
predominantemente dentro da empresa, com 12 observações (75%). De forma similar, a
pesquisa PINTEC 2008 indica que a empresa é responsável por 85,9% das inovações de
produto. A principal justificativa pode estar relacionada à necessidade de evitar que as
inovações vazem para outras competidoras do mercado.

Quando se analisa a relação entre tipo de inovação e origem do capital, observa-se que as
três ocorrências de desenvolvimento de produtos novos para o mercado mundial foram
realizadas por empresas multinacionais. Conforme Gráfico 7, as inovações de empresas de
capital nacional estão divididas igualmente, com cinco ocorrências para cada, entre
produtos novos somente para empresa e produtos novos para o mercado nacional.
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Gráfico 7: Tipo de Inovação x Origem do Capital
Fonte: Dados do autor, 2010

Mesmo representando somente seis empresas na pesquisa (33%), as empresas
multinacionais pesquisadas desenvolveram produtos de maior conteúdo tecnológico,
inéditos no mercado mundial.

Quando se analisa a origem do capital das empresas e sua relação com o responsável pelo
desenvolvimento das inovações, constata-se que as empresas multinacionais utilizaram,
principalmente, fontes internas para o desenvolvimento de produto, com predomínio de
desenvolvimento realizado por outras empresas do grupo. Nas empresas nacionais, há
também o predomínio do uso de fontes internas para o desenvolvimento da inovação de
produto, mas as empresas nacionais também utilizam fontes externas, o que não ocorre
com as multinacionais, conforme apresentado no Gráfico 8:

Gráfico 8: Responsável pelo Desenvolvimento da Inovação versus Origem do Capital
Fonte: Dados do autor, 2010

4.3 Inovações de processo

Com relação às inovações de processo, também em conformidade com o Manual de Oslo
(OCDE, 2005), dentre as 18 empresas pesquisadas, dezesseis empresas responderam que
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realizaram inovações de processos, com 24 registros (sete empresas realizaram dois ou
mais tipos de inovação de processo), sendo que:

 Em dez empresas houve inovações em equipamentos, softwares e técnicas específicas
em atividades de apoio à produção, tais como medição de desempenho, controle de
qualidade, computação ou manutenção, com destaque para implantação de sistema
ERP, implantação de norma ISO 9000 e sistemas online de monitoramento de
processo.

 Em nove empresas houve inovação nos métodos de fabricação ou de produção de bens
ou serviços, com destaque para a implantação do sistema Lean de manufatura enxuta
implantado em duas empresas.

 Em cinco empresas houve inovação nos sistemas logísticos, com destaque para o
desenvolvimento de novos métodos para transporte de cargas.

Em relação aos tipos de inovações de processos, estes podem ser caracterizados como
inovações incrementais, pois somente uma empresa realizou inovação de processo que
fosse inédita em termos mundiais, sendo que o desenvolvimento desta inovação foi
realizado por outra empresa localizada fora da RVP-RJ. Em onze empresas as inovações
são inéditas para a empresa, porém, já existem no mercado nacional. Em cinco empresas as
inovações são inéditas no mercado nacional, porém, já existem no mercado mundial.
As inovações de processo foram desenvolvidas principalmente na RVP-RJ. Neste sentido,
nove empresas (52%) declararam que a inovação do processo foi realizada principalmente
pela própria empresa; cinco empresas (29%) declararam que a inovação do processo foi
realizada principalmente por outras empresas ou universidades. Duas empresas (12%)
declararam que a inovação no processo foi realizada principalmente pela cooperação entre
a empresa e/ou outras empresas e ou universidades. Não houve registro de
desenvolvimento de processo por outra empresa do grupo, conforme Gráfico 9:

Gráfico 9: Responsável pelo Desenvolvimento da Inovação de Processo
Fonte: Dados do autor, 2010

Estes dados da pesquisa diferem dos dados da PINTEC 2008, onde nas inovações de
processo há uma forte predominância de “outras empresas ou institutos” como principal
responsável pelo desenvolvimento de processo, com 83,4%.
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4.4 Interação universidade-empresa sob a perspectiva de empresas da RVP-RJ

Com base na pesquisa constatou-se que das 18 empresas pesquisadas, localizadas na
Região do Vale do Paraíba (RVP-RJ), 13 empresas tiveram, pelo menos, um tipo de
interação com Universidade ou Instituto de Pesquisa, no período de 2007 a 2009,
totalizando 28 ocorrências, conforme apresentado no Gráfico 10:

.

Gráfico 10: Tipos de Interação Universidade-Empresa
Fonte: Dados do autor, 2010

Verifica-se que há a predominância de interações relacionadas a atividades de baixa
intensidade tecnológica (Testes Laboratoriais e Treinamentos) com 13 ocorrências (48%),
seguidos de atividades de maior intensidade tecnológica (Projetos de Pesquisa, e
Desenvolvimento de Produto e Processo) com oito ocorrências (30%) e por fim interações
de médio conteúdo tecnológico (Consultoria Técnica e de Gestão, e MBA in Company),
que totalizou cinco interações.

Destaca-se que nenhuma empresa teve interação com universidade nas seguintes situações:
desenvolvimento de empresas/projetos em incubadoras, desenvolvimento de software,
licença não remunerada de professores universitários para atuar na indústria,
desenvolvimento de equipamentos e transferência de tecnologia da universidade para
empresa (como o licenciamento de patentes).

Quando questionadas sobre a iniciativa nas interações realizadas entre as empresas e as
universidades, 80% das firmas entrevistadas, que tiveram alguma interação, respondeu que
a iniciativa foi da própria empresa. Nenhum dos respondentes apontou que a iniciativa para
o processo de interação partiu da universidade. A maior parte das empresas tem atividade
de P&D interna, mas não necessariamente organizadas em um departamento.

No total, as empresas entrevistadas citaram 22 instituições de ensino superior como
participantes das atividades de Interação Universidade-Empresa. Dessas instituições as
mais citadas foram: Universidade de São Paulo (USP), Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (PUC–Rio) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) com
interação com três empresas e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) com interação com duas empresas. A UFF
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(Campus Volta Redonda) foi citada por duas empresas e a interação foi para testes de
laboratórios.

Predominantemente as interações são feitas por intermédio de Fundações Universitárias
(nove ocorrências) seguidas de Convênio Universidade/empresa (três ocorrências), tendo
ainda Contrato individual professor/ empresa (uma ocorrência), e por fim de maneira
informal sem registro contratual (uma ocorrência).

5. Pesquisa II: a percepção das lideranças empresariais da RVP-RJ sobre
inovação e interação universidade-empresa

5.1 Sistema FIRJAN: uma estrutura de apoio para a indústria do estado do Rio

Para o Presidente da FIRJAN-Sul Fluminense (FIRJAN-SF) o primeiro propósito do Sistema
Firjan é o apoio e a assessoria à indústria nas áreas jurídica, econômica, fiscal, tributária,
ambiental, educação, saúde, lazer, cultura e tecnologia. Este apoio é prestado através de um
corpo técnico e de sua estrutura física distribuída entre as diversas entidades que compõem o
Sistema FIRJAN (Entrev_NORA, 2010).

De acordo com o Especialista de Projetos Tecnológicos do Sistema FIRJAN
(Entrev_GALLINDO, 2011), outro propósito do Sistema FIRJAN é desenvolver e coordenar
estudos, pesquisas e projetos para orientar as ações de promoção industrial e novos
investimentos no estado. Neste sentido, cabe aos Conselhos Empresariais e aos Fóruns
Empresariais discutirem as tendências e lançar diretrizes para ações de apoio e assessoria às
empresas. Para o Presidente da FIRJAN- SF:

O objetivo da Representação Regional FIRJAN-SF é trabalhar para o
desenvolvimento do setor industrial nos diversos setores e com isto trabalhar
para o desenvolvimento econômico da região e trabalhar também como uma
interface com o poder público nos diversos municípios em que ela atua [...]. A
FIRJAN tem um papel único no meio empresarial, mas ela não é somente uma
representação empresarial, ele é também uma instituição fomentadora. A nossa
instituição é empresarial é formada e dirigida por empresários e conta com um
corpo técnico de alto nível que dá apoio a este trabalho (Entrev_NORA, 2010).

Com relação à sua atuação no incentivo às ações inovativas, a FIRJAN atua de forma mais
efetiva na conscientização do empresariado sobre a importância da inovação. A FIRJAN tem o
Programa Caravana Tecnológica, que visita as Representações Regionais com o objetivo de
disseminar os instrumentos de estímulo à inovação nas micro e pequenas empresas, explicando
o modo de funcionamento dos órgãos de fomento à inovação e as estratégias de como
participar de seus editais ou linhas de financiamento.

O Programa Caravana Tecnológica foi o embrião para a principal ação da FIRJAN na área de
inovação na RVP-RJ. Ele foi desenvolvido em conjunto com o MetalSul, e teve como objetivo
preparar as empresas da região para participarem de editais de incentivo à inovação. Até 2009
foram mobilizadas 34 empresas na região sul fluminense, com sete projetos orientados, dois
quais cinco foram contemplados em Editais lançados pela Fundação de amparo a pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).

Deve-se ressaltar que as ações da FIRJAN, visando estimular a inovação, são institucionais,
cabendo aos atores locais, no caso a FIRJAN-SF, identificar as demandas das empresas da
região e preparar a estrutura logística. Isto fica claro na declaração do Presidente da FIRJAN-
SF:



A nossa área de inovação vem aqui, propõe eventos, discute, pois ela tem um corpo
técnico que dá apoio à área, não é só um Conselho Temático, ela vem aqui e atende as
demandas [...]. A questão que mais vejo preocupar na área é o acesso a recursos,
principalmente porque as empresas sempre têm dificuldades com a burocracia [...].
Esta dificuldade de acesso aos recursos é que na maioria das vezes impede o avanço
(Entrev_NORA, 2010).

Na região a interação da FIRJAN com instituições de ensino superior é pequena, com ações
pontuais como apoio a universidades locais, como a UERJ e a UFF, na participação de Editais
de Inovação promovidos por agências de fomento.

5.2 MetalSul: Sindicato patronal metalmecânico

Mesmo tendo como principal missão a negociação dos acordos coletivos de suas empresas
associadas, nos últimos anos o MetalSul vem ampliando o seu papel. De acordo com o seu
Presidente:

A partir de 2001 o MetalSul tem se dedicado a fomentar o desenvolvimento das
empresas associadas, sendo membro nato do conselho de governança do Arranjo
Produtivo Local Metal-Mecânico do Médio Paraíba Fluminense (APL-MM).
Todas as ações do MetalSul para o desenvolvimento das empresas, inclusive a
inovação tecnológica, estão agora concentradas em torno do APL metal-
mecânico (ENTREV_CARNEIRO, 2010).

De forma complementar o Superintendente Executivo do MetalSul declara que:

O Arranjo Produtivo Local Metal-Mecânico (APL-MM) é um objetivo que já foi
pensado desde 2001 quando o MetalSul teve uma renovação de Diretoria. A
nova Direção buscou colocar o sindicato em outra dimensão, reconhecendo que
aqui na região existe um polo metal-mecânico forte e ele precisava ser
sistematizado. Ele precisava ser organizado porque as empresas não se falavam,
é lógico que com o tempo elas começam a se falar um pouco mais
(Entrev_ALVES, 2010).

Os primeiros resultados das ações do MetalSul para o desenvolvimento das empresas,
foram as quatro empresas associadas que após qualificação e assessoria recebida da
parceria FIRJAN-MetalSul (apresentada na seção anterior) conquistaram o edital FAPERJ
011/2009. Na avaliação do Presidente do MetalSul:

A reação das empresas tem sido abaixo do esperado, mas acima da média
de outras regiões do interior do Estado do Rio. A causa não deve estar
ligada a falta de capacidade ou ideias inovativas das empresas, mas sim à
falta de sensibilização do empresariado local para a importância da
inovação para a sustentabilidade dos negócios (Entrev_CARNEIRO, 2010).

Outros objetivos do APL-MM são a capacitação de mão-de-obra, a qualificação de
fornecedores, a realização de feiras e encontro de negócios com empresas âncoras. Mas na
visão do Secretário-Executivo do MetalSul, o APL-MM tem ainda um longo caminho a
percorrer, necessitando amadurecer mais. Até o momento o seu grande mérito foi dar uma
marca para o setor metalmecânico do médio Paraíba, mas ainda carece de uma maior
participação das empresas. Mas uma grande dificuldade para o avanço do APL
metalmecânico é pequena participação das grandes empresas da região. Para o Secretário
Geral do MetalSul:

A RVP-RJ possui forte dependência dos grandes players, que tem forte
influência sobre a agenda econômica. Esta situação tem gerado poucas
oportunidades para os empreendimentos locais, como é o caso da CSN que não
tem nenhuma política de estímulo e qualificação das empresas locais, ou mesmo
das montadoras, que estabelecem parcerias com fornecedores globais, ou grandes
fornecedores do estado de São Paulo. A própria geração de empregos reflete esta
divisão, onde os empregos de maior qualificação, como os Departamentos de



Engenharias das Montadoras, ou o setor de Compras e Administrativo da CSN
ficam, em sua grande maioria, localizados na cidade de São Paulo. Os empregos
gerados na RVP-RJ são aqueles de menor qualificação, e consequentemente,
com menores salários. (Entrev_ALVES, 2010).

Ainda de acordo com o Secretário-Executivo do MetalSul, para o pleno desenvolvimento
do APL-MM, seria necessário também uma Agência de Desenvolvimento Regional em que
o objetivo não seria somente o desenvolvimento empresarial, mas também fomentar o
desenvolvimento e o fortalecimento da região, para ela ser industrialmente competitiva.
Para o Secretário Geral do MetalSul a Agência de Desenvolvimento criada, a Agência de
Desenvolvimento do Médio Paraíba – ADEMP, que será abordada na próxima seção, ainda
não está preparada para desenvolver este papel:

O problema é que a ADEMP é uma instituição criada sem lei, sem documento,
só tem um vídeo e um portal. Inclusive o único trabalho produzido até agora fui
eu quem fez, para fazer a Rodovia de ligação com o Porto de Itaguaí, que é o
único projeto que está na pauta da ADEMP. A ADEMP não é ainda uma
Agência de Desenvolvimento Regional (ADR), ela nasceu por cima, a
Associação Comercial de Barra Mansa faz cara feia para cá, pois diz que o cara
esta querendo puxar tudo para Volta Redonda. Eu alertei, não se cria uma
Agência de Desenvolvimento Regional da forma como vocês estão pensando:
chamando o Prefeito de Volta Redonda, a Associação Comercial de Volta
Redonda, a CSN, e depois chamar de ADR. Este negócio tem que ser discutido
de baixo pra cima. Eles têm que chamar todas as prefeituras, fazer um congresso/
workshop, tem que desenvolver isto de forma colegiada (Entrev_ALVES, 2010).

Em resumo, o MetalSul é a organização empresarial regional mais atuante no âmbito da
RVP-RJ, e vem se destacando na tentativa de estimular junto às suas 130 empresas
associadas à busca por ações que possam alavancar suas atividades inovativas. Assumindo
um papel maior do que uma simples representatividade sindical, ela atua em projetos
relevantes para o desenvolvimento regional, como a criação do APL-MM e a realização de
feiras e encontros de negócios. Estas ações representam oportunidades para que as
empresas locais possam vislumbrar novas oportunidades e formas de atuação que possam
garantir maior sustentabilidade aos seus negócios.

5.3 ADEMP: uma instituição em construção

Dentre as instituições pesquisadas, a ADEMP é a mais recente, tendo somente três anos de
existência. De acordo com o seu Presidente:

Sua criação tem como objetivo ter uma agência de Desenvolvimento Regional,
não estando focada somente no desenvolvimento de Volta Redonda, mas de toda
a região. Identificar as características econômicas de cada local e a partir daí
buscar participar e criar parcerias para este desenvolvimento. Descobrir quais são
as suas afinidades e especialidades e ajudar a potencializar os resultados para
aquela região (Entrev_SOUZA, 2010).

Institucionalmente a ADEMP é formada por representantes dos setores público e
privado, entidades de classes e empresariais, tendo como atribuições: identificar as
necessidades e potencialidades econômicas sociais e ambientais da região; viabilizar a
execução de projetos regionais e locais, captar recursos estaduais, federais e internacionais;
ser o braço operacional para o desenvolvimento regional, além de outras atribuições
(ADEMP, 2011).

Hoje o seu principal projeto é mobilizar o poder público para a construção de uma rodovia
ligando à RVP-RJ a Região de Itaguaí, onde estão localizados importantes
empreendimentos siderúrgicos, com a Cia Siderúrgica do Atlântico (CSA) e a Siderúrgica
Gerdau, além do Porto de Itaguaí. O objetivo é integrar estes dois importantes polos de



siderurgia do país e consequentemente desenvolver a economia local. Para o Presidente da
ADEMP a inovação não está na agenda das empresas da região, pois elas têm outras
prioridades que são mais prementes.

A ADEMP é uma instituição com potencial de influir no desenvolvimento regional, mas
hoje tem uma atuação muito tímida, sem capacidade de articular e envolver os atores
locais. Nascida de uma entidade de classe comercial, não possui penetração nos outros
segmentos econômicos, nas instituições políticas da RVP-RJ e tem dificuldade para
avançar além dos limites de Volta Redonda. A ausência de uma agenda capaz de mobilizar
os atores locais também é um grande empecilho. Se a ADEMP conseguir incorporar em
sua missão uma agenda que mobilize os segmentos econômicos, políticos e sociais poderá
desempenhar um papel relevante para a competitividade das empresas locais e ao
desenvolvimento regional, mas hoje este papel ainda é muito incipiente. Para isto, seria
necessário repensar sua estratégia de atuação.

Com relação à interação destas instituições empresariais com as universidades locais,
constata-se que elas são quase inexistentes, estando resumidas a ações pontuais de
qualificação e atividades recreativas. Nas entrevistas realizadas, a principal atividade de
interação relatada foi a ação conjunta entre o MetalSul, a Firjan e a UFF (Campus Volta
Redonda) para submissão a um Edital Finep. O objetivo é fomentar a criação de um
Núcleo de Apoio a Inovação na RVP-RJ.

6. Considerações finais

As empresas da RVP-RJ apresentam um padrão de inovação muito próximo do padrão
apresentado na pesquisa da PINTEC 2008. As inovações incrementais foram
predominantes tanto nas inovações de produto quanto nas de processo. Uma característica
das inovações de produto é que as inovações incrementais são predominantemente
desenvolvidas pela empresa na própria RVP-RJ e à medida que aumenta o grau de
complexidade, com inovações inéditas no Brasil ou no mercado mundial, aumenta também
a participação de outras empresas do grupo, bem como a cooperação com outras empresas/
instituições. Inovações de produto e processo inéditas em termos mundiais foram cinco,
sendo que três foram realizadas por empresas multinacionais.

Na interação universidade-empresa, a predominância de atividades laboratoriais e a
realização de treinamento ratificam que as demandas das empresas às universidades se
concentram em interações de menor conteúdo tecnológico. Outra característica é a baixa
demanda das empresas às universidades localizadas na RVP-RJ e quando esta ocorreu a
demanda foi por atividades de baixo conteúdo tecnológico.

Com referência às instituições empresariais, existem graus variados de atuação. A
FIRJAN-SF possui uma estrutura humana e física de bom nível e uma abrangência
regional ampla, além de representar institucionalmente todos os setores industriais da
RVP-RJ, mas sua forma de atuação é reativa e de assessoria. A FIRJAN-SF por ser um ator
estratégico, ter uma capilaridade na RVP-RJ, pela representatividade que ela tem de todos
os segmentos econômicos industriais e principalmente pelo fato de ser liderada por um
empresário da região possibilitaria a FIRJAN-SF um papel de maior destaque, com uma
contribuição mais decisiva para o desenvolvimento local, mas atualmente não se observa a
FIRJAN-SF engajada neste tipo de ação de.

Hoje o principal papel que as universidades públicas têm desempenhado na RVP-RJ é o
ensino. Este fato é reconhecido pelas empresas e lideranças empresariais da RVP-RJ ao
avaliarem a importância da universidade pública na formação de mão de obra qualificada.



Como a inovação ainda não é uma realidade para as empresas e instituições pesquisadas, o
desafio para a universidade pública seria estender o vínculo positivo já criado com a
sociedade local, por meio do ensino, para atividades como o desenvolvimento de projetos
nas áreas técnicas e de gestão pública e privada, ampliando seu escopo de atuação.

Estes projetos podem aproveitar o potencial de contribuição da universidade pública para
sociedade, que abrange: a capacidade de rastrear o ambiente econômico, apoiar a
formulação de políticas públicas, gerar/ transformar conhecimento em produtos, processos
e serviços inovadores, criar novas empresas, apoiar a revitalização de empreendimentos
tradicionais, entre outros.

Por fim, cabe considerar que, sendo a RVP-RJ uma região industrial com predominância
de atividades tradicionais, o padrão de inovação existente nas empresas pesquisadas não
indica um nível de alto de investimento, nem tampouco as lideranças empresariais locais
têm se mostrado capazes de mudar este panorama. Neste contexto, novamente a
universidade pública de pesquisa, uma novidade institucional na RVP-RJ, pode ser ator de
destaque no sentido de apoiar processos de inovação organizacional e a transformação da
economia local, visando criar maior capacidade endógena de desenvolvimento econômico,
minimizando a dependência que a RVP-RJ possui dos investimentos exógenos para o seu
desenvolvimento econômico.
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Resumo

Os problemas ambientais das cidades brasileiras exigem cada vez mais assumir uma
postura diferenciada da tradicional. É necessário avaliar cada espaço que está sendo
planejado, e desenvolver uma metodologia, estar prontos para decidir em favor de um
futuro ecologicamente equilibrado e seguro. Este estudo visa a prevenção de riscos, o
desenvolvimento da expansão urbana sustentável, a proteção dos ecossistemas, apoiando as
decisões de planejamento de infra-estrutura, bem como preparar-se para a busca de um
espaço resiliente, este é o único que tem a capacidade de absorver e se recuperar
eficientemente os efeitos de um desastre e de forma organizada, evitando que vidas e bens
sejam perdidos. O resultado dessa pesquisa é um modelo a partir do estudo geoespacial
aplicado na Ilha de Santa Catarina, sul do Brasil, considerando as características físicas, o
zoneamento de áreas ambientalmente frágeis, regiões impróprias para intervenção urbana,
oferecendo oportunidades para a revisão do plano diretor.

Palavras-chave: Degradação ambiental urbana, lei do uso e ocupação do solo,
planejamento das intervenções urbanas, planos diretores, espaços resilientes.

Abstract

The environmental problems in Brazilian cities require increasingly assume a different
position from the traditional. It is necessary to evaluate each space being planned, and
develop a methodology, we are ready to decide in favor of a future ecologically balanced
and secure. This study aims to prevent risks, the development of sustainable urban sprawl,
protecting ecosystems, supporting planning decisions infrastructure, as well as prepare for
the pursuit of a flexible space, this is the one that has the capacity to absorb and recover
efficiently the effects of a disaster and in an organized manner, preventing lives and
property are lost. The result of this research is a model from the study geospatial applied
on the Island of Santa Catarina, southern Brazil, considering the physical characteristics,
the zoning environmentally of fragile areas, the regions unsuitable for urban intervention,
providing opportunities for the revision of the master plan.

Keywords: urban environmental degradation, law and land use planning, urban
interventions, director plans, resilient spaces.
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1.Introdução

A preservação ambiental e a qualidade de vida com sustentabilidade requer uma
consciência por parte da população e dos gestores das instituições responsáveis pela
tomada de decisão. Nota-se que na busca pela qualidade de vida as pessoas têm procurado
lugares pitorescos como a Ilha de Santa Catarina para viver. Esse processo de urbanização
tem ocasionado um crescimento desordenado não só nas praias do litoral da Ilha, como
também, na parte central, na qual vem atingindo toda região Metropolitana, haja vista, a
adequação de projetos específicos para a ocupação espacial, aprovados pelos órgãos de
planejamento. Sabe-se que não há como frear esta tendência de aglomeração urbana em
torno não só das praias como em todo território da Ilha, sendo que as próprias
características geográficas favorecem o processo de expansão urbana.
Portanto, confirma-se a necessidade de se realizar um estudo dessa situação, objetivando
subsidiar uma legislação específica que oriente o processo, a médio e em longo prazo.
Desde 1988 a Constituição da República Federativa do Brasil obrigou os municípios com
mais de 20.000 habitantes a ter um Plano Diretor, inserindo o instrumento urbanístico na
política urbana. Sendo que em 2001 o Estatuto da Cidade, determina para os municípios
que ainda não possuem o plano, que o façam num período máximo de cinco anos.
O Plano Diretor define as políticas públicas urbanas de transporte, zoneamento, provisões
de habitações de interesse social etc. Mas, como um instrumento de política pública, o
plano diretor assume inúmeras feições, pois vem sendo usado como instrumento da
burguesia nas grandes cidades, apoiando-se num estado estruturado para ratificar a
hegemonia das classes dominantes. Complementa-se que para realizar-se Planos Diretores
frente a atual conjuntura de nossas cidades, é necessário assumir um novo olhar, na qual
venha resgatar valores, numa sociedade que se encontra voltada ao consumismo; que
procura assumir posições de poder a qualquer preço, quando se percebe a total
inobservância de determinadas intervenções ambientais em que os ecossistemas são
alterados e até mesmo esgotados. Tal realidade vem expor à riscos, comprometendo a
qualidade de vida das pessoas e criando riscos ambientais. Portanto, frente à necessidade
de se buscar iniciativas técnicas que venham resultar na sustentabilidade de nossas cidades,
através de métodos que tenham a finalidade de harmonizar a distribuição consciente do
espaço bem como, conhecer suas características e valor ambiental, para preparar espaços
resilientes, teve origem esta pesquisa.

2. Objetivo

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo para o zoneamento territorial do
uso e ocupação do solo para fins de elaboração e atualização de Planos Diretores visando
buscar um espaço resiliente.

3. Metodologia

Esta pesquisa deu-se a partir da necessidade de se buscar um modelo para subsidiar a
elaboração e a atualização de Planos Diretores frente ao crescente avanço do processo da
expansão urbana e o comprometimento ambiental que esta intervenção pode causar nas
áreas por ela atingida.

Sabe-se que a qualidade ambiental está condicionada a tomada de decisão dos planejadores
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municipais, ou seja, aos critérios por eles adotados nos quais vêm determinar e direcionar o
futuro dos municípios.
Sendo as informações ambientais imprescindíveis para subsidiar a elaboração e atualização
de Planos Diretores, o presente trabalho atende às características da pesquisa qualitativa
através de um estudo de caso.

Na pesquisa qualitativa conforme Silva e Menezes (2001, p.20):
há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode
ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de
significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de
métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de
dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores
tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os
focos principais de abordagem.

O procedimento metodológico, obedece as seguintes etapas: Definição da Pesquisa e
Seleção da Área de Estudo; Seleção e Aquisição de Materiais Bibliográfico e Cartográfico;
Reconhecimento da Área de Estudo, Estudo do Plano Diretor de Florianópolis; Definição
dos Critérios Adotados para a Pesquisa a partir das informações geoambientais da área de
estudo e a técnica de Geoprocessamento aplicado a partir do Sistema de Informações
Geográficas, utilizando-se os seguintes documentos cartográficos: Mapa das Unidades
Espaciais de Planejamento; Mapa das Unidades de Conservação; Mapa de Declividade;
Mapa de Zonas Geoambientais e Derivados de Lineamentos Estruturais, Mapa de Zonas
Geoambientais e Derivados de Traços de Juntas, Mapa de Zonas Geoambientais e Linhas
de Forma; Mapa de Unidades Integradas; Mapa de Zoneamento Territorial do Uso e
Ocupação do Solo da Ilha de Santa Catarina.

3.1 Área de Estudo

O estudo e aplicação do modelo foi realizado na Ilha de Santa Catarina, região sul do
Brasil, situada entre os paralelos de 27º10’ e 27º50’ de latitude sul e no meridiano de
48º25’ e 48º35’ de longitude oeste de Greenwich.
Salienta-se que a seleção da Ilha, como aplicação do modelo proposto, deve-se ao fato de
que a mesma apresenta problemas de ocupação em áreas de encosta, em locais de baixa
declividade e até mesmo em ecossistemas, apontando situações de áreas de ocupação
urbana com fatores de risco, conforme observado por Bueno(2000), a necessidade de
garantir qualidade de vida e segurança da população, e as características peculiares
paisagísticas que deve ser preservada.

3.2 Geoprocessamento

Optou-se pelas técnicas de Geoprocessamento através do Sistema de Informações
Geográficas como ferramenta para a automatização dos processos cartográficos,
armazenamento, recuperação, manipulação e análise de dados.
O termo Geoprocessamento denota a disciplina do conhecimento, que utiliza técnicas
matemáticas e computacionais, para o tratamento da informação geográfica, influenciando
de maneira crescente as áreas de Cartografia, Análise de Recursos Naturais, Transportes,
Comunicações, Energia e Planejamento Urbano/Regional e outros (GEO, 2003).
Para INPE (2003), o geoprocessamento pode ser definido como um conjunto de
tecnologias voltadas a coleta e tratamento de informações espaciais para um objetivo
específico. Assim as atividades que envolvem o geoprocessamento são executadas por
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sistemas específicos para cada aplicação. Esses sistemas são mais comumente tratados
como Sistemas de Informação Geográfica (SIG).

Com o emprego das técnicas de Geoprocessamento aplicado a partir do Sistema de
Informações Geográficas, realizou-se os cruzamentos dos dados geoespaciais
cartográficos, tendo como mapa base de referência aos cruzamentos o Mapa das Unidades
Espaciais de Planejamento vigente, utilizados pelos órgãos administrativos municipais de
Florianópolis. A partir do referido mapa base, incluiu-se a integração das informações
georreferenciadas das Unidades de Conservação, as Declividades; as Zonas Geoambientais
e Derivados de Lineamentos Estruturais, as Zonas Geoambientais e Derivados de Traços
de Juntas, assim como as Zonas Geoambientais e Linhas de Forma.

Observou-se que a integração resultante dos cruzamentos geoambientais das informações
utilizadas para as análises, apresentaram algumas ocorrências. As frequências de
ocorrências, critério definido na pesquisa, possibilitaram direcionar algumas classificações.

Para a classificação foi definido o critério do número de ocorrência dos fatores estruturais:
freqüência de lineamentos, freqüência de intersecções de lineamentos, zonas de variação
de máximos 1, zonas de variação de máximos 2, eixos de direções de máximos 1 e 2 e
linhas de forma (altos/baixos estruturais), relacionados as classes de declividade: baixa,
intermediária e alta, correspondendo na presente pesquisa as declividades baixas,
intermediárias e altas respectivamente.

3.2.1 Mapa das Unidades Espaciais de Planejamento

O Mapa das Unidades Espaciais de Planejamento da Ilha de Santa Catarina (Wanka e Orth,
1996) apresenta os limites espaciais das regiões que compõem a Ilha de Santa Catarina. O
referido mapa foi elaborado a partir da adaptação do mapa analógico UEP, IPUF(1996), na
escala 1:25.000. Esse mapa, o qual contém 112 UEPs, servirá de base para a localização
das zonas favoráveis ao uso e ocupação do solo.

3.2.2 Mapa das Unidades de Conservação

O Mapa das Unidades de Conservação da Ilha de Santa Catarina (Orth e Franceshi, 1998),
contém informações relevantes que devem estar contempladas e respeitadas num Plano
Diretor. Destaca-se que a partir da identificação espacial das áreas de conservação aliada a
declividade e as propriedades do meio físico ter-se-á condições de se subsidiar um
planejamento coerente e criterioso para as respectivas regiões.

3.2.3 Mapa de Unidades Integradas

Nesta etapa foi feita a superposição do Mapa das Unidades Espaciais de Planejamento com
o Mapa das Unidades de Conservação, onde foram identificadas espacialmente as regiões
pertencentes às áreas de conservação.

A superposição teve por objetivo localizar as unidades de conservação que são áreas
protegidas por lei - áreas intocáveis no que tange a intervenção antrópica - no Mapa das
Unidades Espaciais de Planejamento.
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3.2.4 Mapa de Declividade

Nesta etapa foi utilizado o Mapa de Declividade de Bastos (2002) – Figura 6, elaborado
através de manipulações digitais do Mapa Planialtimétrico da Ilha de Santa Catarina,
indicando a inclinação do terreno e evidenciando as áreas com maiores riscos de erosão e
perda de solos bem como, as áreas sujeitas à inundação.

Esse mapa, apresenta três classes de declividades (<2%, 2% a 30%, >30%), mostrando os
intervalos de restrição para o parcelamento do solo para fins urbanos ou de expansão
urbana.

O Mapa de Declividade, além de mostrar como se apresenta a distribuição das
declividades, permite também inferir riscos que as mesmas oferecem a determinadas
intervenções antrópicas (BUENO, 2000).

Destaca-se que a inclusão desse Mapa para a realização deste estudo, fez-se  necessário a
fim de se identificar juntamente com as propriedades do meio físico as zonas favoráveis à
ocupação urbana.

3.2.5 Mapa de Zonas Geoambientais e Derivados de Lineamentos Estruturais

Como zona geoambiental, entende-se as áreas que correspondem a grupos de rochas com
diferenças de ordem genética e de evolução tectônica (FRANZONI, 2000).

O Mapa de Zonas Geoambientais e Derivados de Lineamentos Estruturais de Franzoni
(2000), foi elaborado a partir da superposição do Mapa de Zonas Geoambientais com o
Mapa de Lineamentos Estruturais e Derivados o qual representa as descontinuidades
penetrativas na crosta terrestre e que podem ser interpretadas como falhamentos quando
possuem movimentos relativos aparentes como, falhas normais, inversas, reversas,
transcorrentes e/ou direcionais, ou como discordâncias e/ou deformacionais.

Para o autor, essas estruturas manifestam-se na superfície como traços contínuos ou
descontínuos, retilíneos ou curvilíneos, bem como, sinuosos dependendo do tipo de
estrutura que representa.

3.2.6 Mapa de Zonas Geoambientais e Derivados de Traços de Juntas

O Mapa de Zonas Geoambientais e Derivados de Traços de Juntas de Franzoni (2000),
apresentado na Figura 8, foi elaborado a partir da superposição do Mapa de Zonas
Geoambientais com o Mapa de Traços de Juntas e Derivados no qual representa as feições
lineares de drenagem que interpretadas em produtos de sensoriamento remoto sob o ponto
de vista geológico são chamadas de traços de juntas (FRANZONI, 2000).

3.2.7 Mapa de Zonas Geoambientais e Linhas de Forma

O Mapa de Zonas Geoambientais e Linhas de Forma (FRANZONI, 2000), resultado da
superposição do Mapa de Zonas Geoambientais e Mapa de Linhas de Forma, foi obtido a
partir da simetria da rede de drenagem a qual indicada os mergulhos dos estratos rochosos,
mostrando as áreas que apresentam altos e baixos estruturais.

Para o autor as linhas de forma são linhas de contorno estrutural não cotadas, provenientes
de um alívio de pressão, que foram consideradas como resultantes de uma fase final de
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cisalhamento, originando os baixos e altos estruturais.

3.3 Informações Geoambientais

Diante do comprometimento ambiental com que a expansão urbana tem se processado, na
maior parte das cidades brasileiras, enfatiza-se a necessidade de observar a importância e o
valor das informações geoambientais para as tomadas de decisões e, conseqüentemente, a
realização do planejamento ambiental urbano e de espaços resilientes.

Estudos e trabalhos práticos relacionados ao uso e ocupação do solo vêm sendo realizados,
valendo-se de novas metodologias e técnicas cada vez mais avançadas, objetivando a
caracterização do meio físico como subsídio ao planejamento e gestão dos espaços.

CREA (2002) relata que o crescente crescimento demográfico nos centros urbanos, aliado
a ausência de infra-estrutura, tem provocado nos últimos anos conseqüências desastrosas
para o meio ambiente. Portanto, ordenar o espaço para fins urbanos, implica planejar sem
impactar o ambiente, sem comprometer os recursos renováveis.

Franzoni (2000) em sua pesquisa sobre unidades geoambientais da Ilha de Santa Catarina,
confere-se da importância do conhecimento das informações sobre as limitações do
ambiente, para que se realize o controle ou gestão ambiental.
Sabe-se que uma das formas de se representar as informações geoambientais é através de
um zoneamento onde todas as características das diferentes unidades de um determinado
espaço são conhecidas. O zoneamento geoambiental, como fundamento no diagnóstico
integrado da paisagem, caracteriza, descreve, classifica, sintetiza e espacializa as diferentes
unidades, identificando suas potencialidades e restrições de uso (Cardenas, 1999).

Os efeitos ambientais que devem receber maior atenção, referem-se às características do
ecossistema a ser afetado; a localização de áreas de preservação permanente; áreas de
interesse especial, tais como as de proteção de mananciais, de patrimônio cultural,
histórico, paisagístico e arqueológico, bem como os parques nacionais, estaduais, e
municipais, etc.; a transposição de áreas urbanas; as modificações da paisagem por cortes,
aterros e túneis e, até mesmo, os impactos indiretos das obras sobre os locais interligados,
bem como os impactos provocados por certas intervenções antrópicas em âmbito local e
nas áreas de entorno.

Com base em estudos realizados através de levantamentos setoriais e/ou integrado dos
recursos naturais e do meio ambiente, utilizando técnicas de sensoriamento remoto e
geoprocessamento, pode-se adotar procedimentos metodológicos capazes de conduzir à
delimitação de unidades geoambientais em consonância com proposições geossistêmicas.
As unidades geoambientais discriminam o potencial e limitações de uso dos recursos
naturais; as condições ecodinâmicas e a vulnerabilidade, bem como, o uso compatível
visando sua sustentabilidade.

Estudos envolvendo as questões ambientais, variam desde as investigações de suas
características físicas, composições geoambientais até a problematização referente à
ocupação urbana.

Bueno (2000) realizou o mapeamento de áreas de ocupação urbana com fatores de risco,
no Bairro Córrego Grande e seu entorno, localizado no município de Florianópolis,
classificando-as e direcionando-as quanto às medidas a serem tomadas para viabilizar a
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ocupação urbana.

A autora afirma que, qualquer intervenção no ambiente, sempre provocará algum impacto,
o que vem confirmar a necessidade de se obter o conhecimento das características do meio
físico, a fim de subsidiar o planejamento urbano durante a tomada de decisão.

3.4 Uso e Ocupação do Solo

Vários estudos e trabalhos práticos relacionados ao uso e ocupação do solo vêm sendo
realizados, valendo-se de novas metodologias e técnicas cada vez mais avançadas,
objetivando a caracterização do meio físico como subsídio ao planejamento de áreas
urbanas com fatores de risco (Bueno, 2003).
Sabe-se que o modelo de desenvolvimento ambiental que vem ocorrendo nas  cidades, é
caracterizado pela degradação ambiental. Esta degradação é o reflexo dos impactos
decorrentes da urbanização predatória sobre o ecossistema. Confirma-se a ausência de
políticas que venham ordenar o uso e ocupação do solo. Em São Paulo, por exemplo, a
ocupação urbana vem atingindo, como última alternativa, as áreas de proteção de
mananciais (JACOBI, 2000).

Segundo Suertegaray (2000), se a ocupação do solo ocorre de forma desordenada, e não
controlada, a quantidade de adversidades ambientais decorrentes é grande. Exemplos
dessas adversidades são: perdas substanciais da biodiversidade da flora e fauna, de cidades
inundadas pela água da chuva, da desertificação de extensas faixas de solo, da
contaminação de corpos hídricos, de desmoronamento e desbarrancamentos de encostas
frágeis.

Ao se identificar a compatibilidade de usos e ocupações adequadas em um determinado
ambiente, defini-se que existem áreas que não podem ser ocupadas por serem inundáveis
ou sujeitas a outros riscos, e as que não podem ser desmatadas por apresentarem
fragilidades, tais como, altas declividades. Existem também as que possuem vocações
turísticas, por apresentarem belezas cênicas, as que não devem ser urbanas, mas sim
agrícolas e as que devem ser totalmente preservadas.

A irracionalidade de forma imediatista da ocupação do solo atinge as raias da incoerência,
visto que o processo se desenvolve com total ignorância ou desprezo pelo que ocorre ou
ocorrerá a sua volta. Com o objetivo maior de explorar com exaustão os recursos
disponíveis, omite-se a implantação de dispositivos que possam atenuar os impactos
ambientais nas áreas urbanas (SILVA, 1989).

O descaso fadado pela inobservância das características dos espaços para ocupação urbana,
tem provocado inúmeras ocorrências de desmoronamentos, grandes enxurradas e
inundações, causando perdas de vidas, muitas vezes de boa parte de famílias inteiras,

3.5 O plano diretor

O Plano Diretor, mais que uma peça técnica, é um instrumento político, cuja maior virtude
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deve ser a de dar visibilidade e transparência à política urbana. Na medida em que se
tornam públicas as diretrizes e prioridades de desenvolvimento e expansão urbana, a
sociedade pode intervir e participar da gestão. Cada cidade possui uma lógica de
crescimento, e o Plano deve democratizar e dar transparência ao processo. Em suma, o
Plano Diretor deve ter o papel de livro de regras no jogo da cidadania.

Maricato (2001), em suas investigações sobre alternativas para crises urbanas nas cidades
brasileiras, menciona a necessidade do Plano Diretor como zoneamento de uso do solo,
bem como a necessidade de direcionar áreas favoráveis para investimentos imobiliários e,
a determinação de áreas para projetos de rede viária.

Mota (apud DEBETIR et al 2002) de acordo com a qual o Plano Diretor é um instrumento
básico de orientação do desenvolvimento e expansão urbana, devendo conter as diretrizes
para o crescimento econômico e social ecologicamente equilibrado.
Arruda et al (2002) mencionam que a política urbana deve empenhar-se para a ordenação
de um espaço equilibrado e saudável, coordenando todas as transformações do ambiente
construído, visando o bem estar dos munícipes e a promoção do pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade.

Segundo Lima (2002), no estudo realizado sobre a influência do Plano Diretor para os
municípios brasileiros de pequeno porte, constata-se que, o Plano Diretor do município é a
peça fundamental sobre a qual se apóiam todas as ações, quer dos munícipes no exercício
de suas cidadanias, quer dos Poderes Públicos na condução das soluções dos problemas
existentes. Ressalta, o referido autor, que para o pleno desenvolvimento das funções da
cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes é imprescindível que cada membro da
comunidade faça valer os seus direitos no exercício da cidadania, cumprindo
primeiramente as suas obrigações como cidadãos do município e, em segundo lugar,
exigindo dos Poderes Públicos tudo aquilo que é assegurado por Lei, principalmente no
que diz respeito aos aspectos preventivos do controle ambiental.

As cidades são uma radiografia explícita das conjunturas econômicas, sociais e políticas.
Constituem um espaço múltiplo e diversificada, a riqueza está em seus conflitos e na
maneira como se lida com eles. Seus tempos também são diferentes. Duas ou três décadas
é o tempo que leva a consolidação urbana.
O Plano Diretor, por esta razão, não pode ser estanque, mas sim capaz de assimilar as
mudanças de rumo que fatalmente ocorrerão.

O homem recria o ambiente e este é um desafio fantástico, porque é preciso possibilitar a
qualificação do espaço urbano sem esquecer, que somos todos agentes desta mudança. Por
isto é essencial que os cidadãos participem e ajudem a interpretar a cidade para que seja
possível trabalhar com as mais diferentes visões. A cidade precisa ser pensada e preparada
como o cenário da vida (BURMEISTER, 2002).

3.6 Espaços Resilientes no Ambiente Urbano

Para resiliência em espaços passíveis a ocupação urbana, requer que se torne público um
zoneamento na qual venha proporcionar a visualização de áreas vulneráveis a problemas
ambientais sujeitas a inundações, desmoronamentos, como forma de planejar intervenções
antrópicas no meio urbano, ou seja, o desenvolvimento urbano voltado a segurança, a
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sustentabilidade, ao socioambiental. O comprometimento dos ecossistemas resultantes de
diversas intervenções poderá levar o ambiente ao seu limite de resiliência. Portanto, caberá
ao estado e a população tomarem iniciativas mitigadoras a fim de aumentar a capacidade
de recuperação ambiental, contendo assim, o seu processo de esgotamento. Segundo
Zancheti (2003), entende-se por resiliência a capacidade de um sistema ambiental manter
sua estrutura e padrão de comportamento diante de distúrbios ou impacto externo (stress).

Com as mudanças climáticas globais, as cidades tendem a ser atingidas por fenômenos
climáticos extremos de maior frequência e intensidade. Tendo em vista a tendência global
de concentração da população nas cidades, o planejamento urbano precisa incorporar o
conhecimento das vulnerabilidades e dos riscos aos quais a população está sujeita para
poder propor medidas de mitigação e adaptação que aumentem a resiliência urbana, que é a
capacidade de absorver perturbações mantendo seu funcionamento normal (IPCC, 2007).
Caso contrário, as cidades se transformarão em armadilhas com imenso potencial para os
desastres.
Tem-se o exemplo das inundações ocorridas em Nova Orleans/EUA, quando o furacão
Katrina destruiu o sistema de diques em 2005, os deslizamentos da Região Serrana do Rio
de Janeiro/Brasil, em 2011, com assentamentos humanos em áreas de risco, assim como o
modelo de urbanização de Blumenau SC/Sul do Brasil, é baseado na ocupação e aterro dos
fundos de vale, áreas inundáveis por natureza; no corte de morros para a abertura de ruas e
para edificações; na retificação e tubulação de cursos d’água; e na supressão da vegetação
das encostas, conforme menciona (Siebert, 2013).

A citada autora, em seu trabalho a respeito do estudo da resiliência urbana para planejar as
cidades para enfrentar os fenômenos climáticos extremos, entende que as cidades
brasileiras, impermeabilizadas entram em colapso a cada chuva mais intensa, com áreas
inundáveis ocupadas, com rede de drenagem mal dimensionadas, encostas
desestabilizadas, nossas cidades estão despreparadas para conviver com fenômenos
climáticos intensos. Falta-lhes a resiliência urbana, a capacidade de continuar operacionar
durante períodos de chuva, seca, frio, calor, etc, adaptando-se ao stress e às modificações
impostas do exterior.

4. Resultados e discussão

Buscando-se a resiliência urbana, em espaços propensos a riscos ambientais, ou seja, com
características territoriais que apresentam limitações de uso e ocupação, criou-se um
modelo para proporcionar a visualização geoespacial destas áreas. Propor um zoneamento,
para apoiar o planejamento voltado a mitigação e a prevenção do uso e ocupação urbana, a
partir de informações técnicas geoambientais dos espaços, assim como uma ferramenta
para direcionar a identificação, análise, planejamento e gestão de espaços resilientes para a
intervenção urbana.

Realizou-se a pesquisa na ilha de Santa Catarina, a partir das análises geoambientais, qual
sejam, unidades de conservação ambiental, declividade e as unidades extraídas das análises
das informações do meio físico, obtidas através dos mapas geoambientais de derivados de
lineamentos estruturais, derivados de traços de juntas, bem como as zonas de linhas de
forma, sendo estas características da fundamentação indicadas no modelo proposto. Assim
sendo, obteve-se como resultado dos cruzamentos dos referidos dados cartográficos o
mapa de zoneamento territorial para fins de uso e ocupação do solo da lha de Santa
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Catarina. Tem-se que o mapa de zoneamento apresenta informações que podem afetar
tecnicamente, ambientalmente e economicamente o processo de expansão urbana, devendo
ser utilizado como apoio na fase de elaboração e atualização de Planos Diretores.
As informações possibilitaram a identificação das seguintes propriedades do meio físico:

Freqüência de lineamentos estruturais; freqüência de intersecções de lineamentos
estruturais; zonas de variação de máximos 1 e 2; altos e baixos estruturais, relacionadas às
classes de declividade: baixas, intermediárias e altas.

Portanto, o modelo, resultante desta pesquisa, proporcionou identificar ocorrências de
fragilidade ambiental em áreas caracterizadas como impróprias a ocupação urbana, o que
veio atender ao objetivo da pesquisa, proporcionar um zoneamento para direcionar
diretrizes quanto ao uso e ocupação do solo visando buscar espaços resilientes.

Sendo assim, obteve-se como resultado da aplicação do modelo proposto, a
compartimentação da área de estudo em duas zonas territoriais: Zona Propícia à Ocupação
Urbana (ZPO) e Zona Restrita à Ocupação Urbana (ZRO), conforme explicita a legenda
Figura 01, do Mapa de Zoneamento Territorial para fins de Uso e Ocupação do Solo da lha
de Santa Catarina, Figura 02.

A divisão da área de estudo em zonas territoriais mostrou-se extremamente favorável, pois
permitiu visualizar as regiões que apresentam propriedades físicas favoráveis a
intervenções antrópicas e que por lei não são unidades de conservação (ZPO) e em regiões
consideradas como de preservação permanente, agregadas as que demandam uma grande
infra-estrutura (ZRO).

Através dos lineamentos estruturais podem ser definidas áreas de maior concentração de
feições lineares que refletem as condições tectônicas impostas sobre o substrato rochoso
local. Os lineamentos de maior porte são importantes indicadores geológicos de zonas de
fraquezas na crosta terrestre, como falhas tectônicas profundas, que servem para
transportar a água subterrânea para as áreas de recarga e, as fraturas menores por sua vez,
servem para interconexão entre os sistemas de fraturas e, armazenamento de água nos
espaços vazios das rochas.

Regiões com alta freqüência de lineamentos estruturais e alta freqüência de intersecções de
lineamentos estruturais indicam áreas intensamente fraturadas e susceptíveis a uma
meteriorização, ou seja, a um intemperismo muito forte sujeito a percolação de águas por
essas regiões, logo tornando-se uma área sob o ponto de vista de estabilidade muito frágil.

Os máximos 1 e 2 de fraturamento correspondem as duas direções de maior freqüência de
fraturamento da área que junto com seus eixos indicam zonas tectonicamente muito ativas
susceptíveis a escorregamentos e movimentos.

A correlação, altos estruturais (anticlinais) e baixos estruturais (sinclinais) com a
topografia, indica áreas configuradas como alto estrutural e alto topográfico, baixo
estrutural e alto topográfico, alto estrutural e baixo topográfico e, baixo estrutural e baixo
topográfico.

No caso de uso e ocupação do solo a associação de alto estrutural e alto topográfico,
favorece a drenabilidade. São áreas que apresentam o lençol freático geralmente profundo,
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baixa umidade, solos profundos e de fácil escavabilidade. Entretanto apresentam condição
favorável a existência de fraturas, alto potencial de infiltração de fluidos, baixa capacidade
de depuração, alta vulnerabilidade à contaminação subterrânea.

A ocorrência de áreas de baixo topográfico associado a alto estrutural tem como fator
desfavorável ser um sistema altamente percolativo e baixa capacidade depuradora.

Nas áreas de baixo topográfico e baixo estrutural ocorrem sistema com características
concentradoras, área de descarga de aqüífero, lençol freático superficial, presença de solos
e sedimentos moles e ricos em matéria orgânica, alta concentração de argilas.
Tais análises de ocorrências, resultaram a determinação das zonas e subzonas conforme
mostra a Figura01.

Figura 01: Detalhe da legenda do Mapa de Zoneamento Territorial para fins de Uso e
Ocupação do Solo da lha de Santa Catarina Zonas e Subzonas
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Figura 02: Mapa de Zoneamento Territorial para fins de Uso e Ocupação do Solo da lha de
Santa Catarina
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5. Conclusão

O rápido crescimento das cidades associado à ausência de um planejamento adequado
provoca graves desequilíbrios comprometendo a sustentabilidade do meio ambiente o que
acarreta problemas econômicos, ambientais e sociais.
Assim, a necessidade de mapeamentos de recursos naturais renováveis e não renováveis,
através de zoneamento territorial do uso e ocupação do solo, são indispensáveis na
elaboração e a atualização de Planos Diretores.

Para tanto, o modelo apresentado é de relevância, pois propõe à integração dos dados
ambientais tais como unidades de conservação, deformações tectônicas e suas respectivas
estruturas, tais como: lineamentos estruturais, sistemas de juntas e altos/baixos estruturais
relacionados a classes de declividade.

A identificação das características estruturais e ambientais nas unidades espaciais de
planejamento através do zoneamento, resulta num importante documento de apoio para os
tomadores de decisão quanto às diretrizes de orientação nos processos, tais como, expansão
urbana, ecoturismo e deposição de rejeitos (aterros sanitários, lagoas de decantação e outras
fontes potencialmente poluidoras).

A compartimentação da área de estudo em zonas territoriais mostrou-se extremamente
favorável, pois permitiu separar a Ilha de Santa Catarina em regiões que apresentam
propriedades físicas favoráveis a intervenções antrópicas e que por lei não são unidades de
conservação, assim como as regiões consideradas como de preservação permanente,
agregadas as que demandam uma grande infra-estrutura. Esta visualização geoespacial vem
corroborar com as premissas pela busca de espaços resilientes.

FIGUEIREDO (2013), menciona que entre os desafios colocados à cidade do século XXI, a
cidade competitiva e a governação econômica que ela exige implicam transformações
claramente disruptivas face aos modelos atuais. Destacando-se como frentes que a
governação municipal avançou nas últimas duas décadas, o planejamento, a política
ambiental e a intervenção social. Nesse contexto dos domínios, há aprendizagens e estruturas
de intervenção que potenciarão respostas a novos desafios. Sendo que em termos
organizacionais e de governo tudo tem de ser inventado, reforça que os desafios da
competitividade urbana, suscitam transformações de uma gestão integradora.

Tem-se a concluir quanto a importância da informação geoespacial como forma de apoio a
gestão das áreas resilientes enquanto gestão e atualização do conhecimento da abrangência e
direcionamento da tomada de decisão ao planejamento de medidas mitigadoras de riscos tal
sejam provenientes da forma de uso do solo ou das próprias características geoambientais
prementes do lugar; e a importância do uso da tecnologia SIG para viabilizar estudos,
análises e perspectivas futuras dos espaços urbanos;
O método como sendo componente norteador para estudo a respeito das cidades inteligentes,
buscando um diferencial na forma de planejamento e gestão dos espaços urbanos, agregados
as especificidades peculiares de cada município;
O método como base para a integração intersetorial relacionada ao desenvolvimento dos
espaços urbanos;
O emprego do método, como forma complementar as análises provenientes as diretrizes de
Planos Diretores;
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O cumprimento do aspecto social do método, quando direciona as zonas passíveis de
ocupação, e as zonas impróprias a ocupação urbana, frente as restrições territoriais e o
aspecto da sustentabilidade ambiental do zoneamento das áreas que indicam a necessidade
de preservação, sejam elas protegidas ou não por Lei;
Ponto alto desta pesquisa onde explicita o caráter social de prevenção proporcionando,
segurança pública, com a identificação das áreas de ocupação urbana com fatores de risco.
Mapa base para estudos transdisciplinares na gestão dos espaços urbanos, direcionados para
elaboração de planejamentos nas mais diversas áreas, tais como: Planejamento Urbano,
Gestão de Unidades de Conservação, Planejamento do Ecoturismo, Planejamento de Obras
de Engenharia como aberturas de vias de transporte, construção civil, estudo e análise de
viabilidade de expansão urbana, análises diagnósticas para estudo de viabilidade de
empreendimentos imobiliários, composição da fundamentação das análises de caracterização
geoespacial para licenciamentos ambientais prévios etc.
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Resumo
A transferência de novos conhecimentos e soluções tecnológicas aos produtos de uma
empresa necessita da integração entre departamentos e especialistas envolvidos nos
processos de desenvolvimento de produtos e de tecnologias. Para melhorar essa integração
é necessário a adoção de certos mecanismos de gestão. O presente trabalho tem o objetivo
de analisar práticas para a integração entre o departamento de P&D com os demais
envolvidos com o processo de desenvolvimento de produtos em empresas brasileiras de
base tecnológica. Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa, operacionalizada por
meio de dois estudos de casos em empresas industriais de base tecnológica, uma de médio
e a outra de grande porte. Dentre os principais resultados foram identificadas e analisadas
práticas de gestão favoráveis a esta integração, tais como: a inserção de funcionários
multifuncionais nas equipes de desenvolvimento, participação do pessoal de P&D em
atividades de pesquisa de mercado e a alocação das tarefas típicas das funções engenharia e
P&D em um mesmo departamento.
Palavras-chave: Integração, Desenvolvimento de Novos Produtos, Empresas de Base
Tecnológica.

Abstract
Knowledge transfer and technological solutions to products of a company requires
integration between different functions and experts involved in the process of product and
technology development. Adequate transference requires the use of certain mechanisms of
management by the company aiming at improving such integration. This paper examines
integration between R&D function with the others involved with the new product
development process. It was carried out a qualitative research, operationalized by means of
case studies in two technology-based companies, one of those companies is medium and
the other is big size. The findings of  this work scrutinized management practices favorable
for  that integration, such as: the insertion of multitasking employees in the development
team, the participation of R&D workers in activities of market research and the allocation
of typical activities of R&D and Engineering in the same function.
Key words: Integration, New Product Development, Technology-based companies

1. Introdução
O avanço tecnológico, somado à intensificação da concorrência, não apenas em nível local,
mas, sobretudo global, têm forçado as empresas a desenvolverem produtos mais
complexos, de forma mais rápida, com melhor qualidade e a um custo competitivo.



Embora também seja reconhecido que o desenvolvimento eficiente de novos produtos pode
proporcionar novas oportunidades para as empresas, o risco de desenvolvê-los e lançá-los
não deve ser negligenciado.

Trabalhos sobre gestão de desenvolvimento de produtos têm enfatizado a importância da
integração entre o processo de desenvolvimento de produtos (PDP) e as atividades de
desenvolvimento de tecnologias, tradicionalmente realizado pelo departamento de Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D), como mecanismo para a empresa atingir alguns de seus
objetivos de diferenciação no curto, médio e longo prazos (Calantone e Rubera, 2012;
Drejer, 2002; Nobelius, 2004).

Alguns estudos apontam que a integração entre o departamento de P&D com os demais
departamentos envolvidos com o PDP (engenharia, manufatura, suprimentos e marketing,
por exemplo) não é considerada atividade trivial (Griffin e Hauser, 1996; Jugend, 2010).
Conforme notado por Calantone e Rubera (2012) e Malz et al. (2001), a presença de
barreiras culturais, dificuldades de comunicação e entendimentos comuns e diferentes
objetivos departamentais podem ser destacados como aspectos que dificultam a integração
de diferentes funções com o desenvolvimento de produtos que depende de inovações
tecnológicas.

Grande parte das publicações que tratam do tema transferência de tecnologias ao PDP e
integração entre o departamento de P&D com os demais de uma empresa, analisa grandes
corporações, muitas vezes, multinacionais de capital europeu e norte americano (Clausing,
1994; Cooper, 2007; Drejer, 2002; Nobelius, 2004). Porém são poucos os trabalhos que
analisam práticas para a integração entre o departamento de P&D com o PDP, diante da
realidade e necessidades de empresas de base tecnológica brasileiras e sul-americanas.

O objetivo deste artigo consiste em identificar práticas de gestão para a integração entre o
departamento/função P&D com as demais funções envolvidas com o PDP. Para tanto, além
de revisão teórica sobre o tema, foi realizada uma pesquisa qualitativa, operacionalizada
por meio de dois estudo de casos em empresas brasileiras de base tecnológicas, uma de
grande e outra de médio porte.

Inicialmente o artigo apresenta revisão bibliográfica sobre os temas transferência de
tecnologias ao processo de desenvolvimento de produtos e, integração entre o
departamento de P&D com os demais envolvidos com o PDP. Em seguida, apresentam-se
o método de pesquisa empregado nesse estudo. Posteriormente, expõem-se as empresas
examinadas e os resultados obtidos nessa pesquisa. Por fim, são delineadas as
considerações finais.

2. Integração do P&D no Processo de Desenvolvimento de Produtos

Burgelman et al. (2001) define tecnologia, como sendo os resultados de atividades
específicas de uma empresa que transferem as descobertas, invenções e desenvolvimento
de novos conhecimentos aos seus produtos e processos. Ou seja, o desenvolvimento de
tecnologias refere-se ao processo de aquisição e/ou desenvolvimento de conhecimento para
que, em um momento posterior, possa ser transferido e utilizado nos projetos de produtos.
A função Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) é apontada em diversos trabalhos sobre
gestão da inovação e da tecnologia como uma das mais importantes e tradicionais formas
encontradas nas empresas para o desenvolvimento de tecnologias (Bound e Houston, 2003;
Griffin e Hauser, 1996; Koen, 2005; Souder et al. 1997; Whitney, 2007).



A geração e o domínio de tecnologias possui um escopo mais amplo do que o
desenvolvimento de produtos, pois inserta a geração e desenvolvimento de um novo
conhecimento para ser aplicado direta ou indiretamente em determinado produto ou
processo de produção. A tecnologia pode se configurar como uma oportunidade ou uma
limitação (possibilidades e restrições tecnológicas) para o PDP, pois a possibilidade para o
desenvolvimento de determinado produto pode depender de variáveis determinadas pelas
tecnologias, como por exemplo: a disponibilidade de tecnologia, possibilidade e restrições
para o desenvolvimento dessa tecnologia e possibilidades de transferência da tecnologia
aos programas de desenvolvimento de novos produtos (Jugend, 2010).

Ao tratar da transferência de novas tecnologias aos novos produtos, Shulz et al. (2000)
afirmam que se deve assegurar que apenas tecnologias robustas e maduras sejam
transferidas aos projetos de novos produtos. A lógica destes autores consiste em buscar
evitar problemas de qualidade, custo, programação de tempos para as atividades de
desenvolvimento de novos produtos, devido a tecnologias imaturas ou incertas
incorporadas aos produtos.

Evans e Gausslin (2005) contribuíram com a questão, ao apresentarem o exemplo do
circuito integrado. Essa tecnologia foi desenvolvida com o intuito de diminuir o tamanho
de transistores, resistores e capacitores em aplicações de computador. A grande vantagem
dessa tecnologia, é ela ter maturidade e flexibilidade, já que atualmente, a mesma é
incorporada em inúmeros outros produtos, como por exemplo, relógios de pulsos,
microcomputadores e até naves espaciais.

Exemplo mais ilustrativo sobre a transferência entre desenvolvimento de tecnologias e
desenvolvimento de produtos é o caso brasileiro do flex fuel (bicombustível), que se insere
no contexto da indústria automobilística. De acordo com a pesquisa de Alves (2007), desde
a década de 80, a Bosch já pesquisava o álcool no Brasil e decidiu investir na criação de
um sistema de injeção que utilizasse ao mesmo tempo álcool e gasolina. Em 1994, ficou
pronto o primeiro protótipo da Bosch flex fuel. Em 1999, a empresa automobilística
Magneti Marelli anunciou, também, o desenvolvimento da tecnologia flex fuel
desenvolvida totalmente no Brasil, regida por um programa de computador inserido no
módulo de injeção eletrônica.

Nota-se, portanto, que, em diversos casos, os projetos de novos produtos dependem do
desenvolvimento e transferência de novas tecnologias. Esse fenômeno exige o trabalho
colaborativo e interativo de diversos departamentos e especialidades funcionais, ou seja, a
integração entre as funções e especialistas envolvidos com o departamento de P&D e as
funções envolvidas com o PDP (Drejer, 2002; Nobelius, 2004). Os próximos parágrafos
deste artigo dedicam-se a apresentar e discutir a questão da integração.

O tema integração vem sendo estudado na área de organização do trabalho há algumas
décadas. Para Lawrence e Lorch (1973), a integração depende da colaboração existente
entre diferentes departamentos de uma empresa. Por depender de trabalhos conjuntos entre
diferentes funções e/ou especialidades presentes em uma empresa no que se refere à
criação de conhecimentos (soluções tecnológicas) a serem transferidos a um ou mais
produtos durante o PDP, Calantone e Rubera (2012) destacaram que a ocorrência da
integração entre  os trabalhos da função P&D com os demais envolvidos com o PDP não se
constitui em atividade trivial.

O quadro 1, construído com base nos trabalhos de Cheng (2000) e Rozenfeld et al. (2006),
ilustra, de maneira geral, as atividades fundamentais que várias funções executam ao longo
de programas de desenvolvimento de produtos que demandam inovações tecnológicas.



Função
Atividades Gerais

Marketing
Abastecer o PDP de informações sobre o mercado.

(ao longo das etapas de pré-desenvolvimento,
desenvolvimento e pós-desenvolvimento).

Engenharia
Definições sobre projeto do produto, projeto do

processo e preparação para a produção.

P&D

Identificação de novas tecnologias,
desenvolvimento e domínio de tecnologias para o

projeto do produto, projeto do processo e
preparação para a produção.

Suprimentos
Interação com fornecedores, fornecimento de
matérias-primas e componentes, localização e

desenvolvimento de fornecedores.

Produção

Elaboração do protótipo de produção, produção
piloto, resolução de problemas para a passagem da

produção piloto para a produção em escala
comercial, ações para a melhoria da capabilidade

do processo e de reduções de custo de
processamento do produto.

Logística
Definição de canais de distribuição e formas para a
armazenagem, manuseio e transporte do produto.

Alta Administração
Planejamento estratégico. Controle de resultados

do planejamento estratégico.

Quadro 1: Atividades Gerais e Contribuições das Funções Envolvidas com o PDP.

É importante ressaltar, conforme destacado por Rozenfeld et al. (2006) que, apesar de cada
uma dessas funções “enxergarem” desenvolvimento de produtos a partir de sua própria
perspectiva, as suas decisões e atividades são complementares, estão relacionadas e devem
ser realizadas em conjunto e de forma integrada, tendo como objetivo final o
desenvolvimento, produção e distribuição de produtos que atendam aos objetivos da
empresa.

Johansson et al. (2006) ilustram a complexidade para a integração entre o P&D com as
demais funções envolvidas com o PDP ao destacar que, para o desenvolvimento de
produtos de alto conteúdo tecnológico, a função que desenvolve tecnologias deve atuar de
maneira conjunta com aquelas funções que atuam com o PDP. Isso ocorre, de acordo com
esses autores, porque a função que desenvolve tecnologias deve prover novas ideias,
materiais, componentes e ferramentas às atividades de desenvolvimento de produtos.

Os trabalhos de Griffin e Hauser (1996) e Park et al. (2009) convergem ao destacar que a
dificuldade de integração entre as funções envolvidas com o desenvolvimento de
tecnologias e o PDP, ocorre, principalmente, em virtude do crescimento das empresas e
consequente aumento da complexidade gerencial, quando normalmente as funções
marketing, engenharia e P&D se tornam muito especializadas, com visões e objetivos
muito diferentes, atuando de formas isoladas e com insuficiente colaboração, comunicação
e compartilhamento de conhecimentos com as demais funções.

Ao analisarem essa questão sob a ótica da evolução da organização do trabalho, Sim et al.
(2007) ressaltaram que a dificuldade de integração entre esses departamentos envolvidos
com atividades de desenvolvimento deve-se, em grande parte, às influências oriundas da
administração científica que, durante muito tempo, advogou que, para melhor gerenciar
também o desenvolvimento de novos produtos, era necessário dividir suas atividades em
departamentos e/ou funções, utilizando-se da abordagem sequencial.



Tendo em vista a complexidade que envolve a obtenção de trabalhos integrados entre
diferentes funções com o objetivo de se desenvolver tecnologias e as transferir a um ou
mais produtos durante o PDP, trabalhos como os de Souder et al. (1997), Groenveld
(1997), Maltz et al. (2001Drejer (2002), Leendres e Wirenga (2002), Cooper (2007), Brem
e Voight (2009), Love e Roper (2009), Park et al. (2009) identificaram práticas de gestão
que podem favorecer essa integração. Algumas dessas práticas são brevemente ilustradas
nos próximos parágrafos e, posteriormente, serão confrontadas com as práticas
efetivamente adotadas pelas empresas que participaram dos estudos de casos.

Para minimizar problemas decorrentes da barreira cultural entre as funções envolvidas com
os processos de desenvolvimento de produtos e de tecnologias (normalmente marketing,
P&D, manufatura e engenharia), Maltz et al. (2001), Brem e Voight (2009) e Love e Roper
(2009) propõem a utilização de equipes multifuncionais como uma boa prática de gestão
para aumentar a transferência de conhecimentos, e, também, a colaboração e a interação
entre essas funções e especialistas envolvidos com os trabalhos de desenvolvimento de
novos produtos.

Visando o melhor desempenho dessas equipes, Park  et al. (2009) recomendam, também,
que participem delas,  funcionários capazes de lidar simultaneamente com questões de
tecnologias e de mercado (esses autores denominam esses profissionais de funcionários
multifuncionais). Maltz et al. (2001) e Leendres e Wirenga (2002) notaram que a distância
física tende a inibir a integração entre as funções P&D e marketing. Esses autores
constataram que maiores níveis de integração entre essas funções ocorrem quando elas
trabalham em uma mesma instalação (colocalização).

Souder et al. (1997) e Maltz et al. (2001) identificaram,  que, para o bom desempenho das
atividades de desenvolvimento de tecnologias e a sua transferência a um ou mais produtos
durante o PDP, é salutar que gerentes da função P&D participem das atividades de
pesquisa de mercado e contatem os clientes em conjunto com o pessoal que atuam no
marketing. Segundo Brem e Voight (2009), essa prática permite ao pessoal da função P&D
receber informações diretamente do mercado, evitando, assim, a tradução de informações
oriundas da função marketing. Essa prática tem potencial, portanto, para aproximar os
entendimentos de diferentes especialistas sobre necessidades de clientes e características e
possibilidades de produtos e de tecnologias.

Por demandar mecanismos previamente estabelecidos de reuniões multifuncionais e
normas a serem seguidas para a avaliação de fases e desdobramento das necessidades dos
clientes em requisitos técnicos do produto, Clausing (1994), Groenveld (1997), Drejer
(2002), Cooper (2007) e Laugen e Boer (2008) destacam que os métodos stage-gates e
desdobramento da função qualidade (QFD) se configuram como práticas sistemáticas e
formais que estimulam a integração entre os diferentes os especialistas e funcionais
envolvidos com trabalhos de desenvolvimento de produtos e de tecnologias.

O método Technology Roadmap também é recomendado, por alguns trabalhos, como útil
para a integração entre o P&D e demais funções envolvidas com o PDP. Afinal, esse
método tem por finalidade central representar, por meio de gráficos, que são construídos
por equipe multifuncional, a conexão entre objetivos da empresa, portfólio de produtos e
desenvolvimento de tecnologias (Cosner et al.,  2006; Oliveira e Rozenfeld, 2010; Phaal et
al., 2001).

Apresentada a revisão teórica sobre o tema, o próximo tópico irá expor e discutir o método
de pesquisa empregado nesse estudo.



4. Método de pesquisa
Com o objetivo de compreender práticas adotadas para a integração entre especialistas do
P&D com o de outros departamentos envolvidos com PDP, optou-se pela utilização da
abordagem de pesquisa qualitativa. Isto porque, além das variáveis serem de difícil
mensuração, tornou-se necessário entender a opinião das pessoas sobre as variáveis e,
dessa forma, seguindo as recomendações de Bryman (2006) foi necessária à presença do
pesquisador em campo.

Como procedimento de pesquisa foi utilizado o método de estudo de caso, que segundo
Yin (2005) e Miguel (2007) é adequado quando se busca uma maior compreensão sobre os
fatos contemporâneos pesquisados. Além disso, segundo esses autores o estudo de caso
permite uma análise intensa de um número relativamente pequeno de situações e, às vezes
o número de casos reduz-se a um, pois, é dada ênfase ao amplo entendimento do
fenômeno.

A escolha das empresas foi feita de maneira intencional. Em contato preliminar com
profissionais, constatou-se que possuíam os requisitos necessários para que uma empresa
seja classificada como de médio e grande porte (seguindo a classificação do IBGE, médias
empresas são aquelas que possuem de 100 a 499 empregados e, grandes, aquelas que
possuem acima de 500 empregados). Além disso, observou-se que elas continuamente
desenvolvem e transferem novas tecnologias aos seus programas de novos produtos
(inovação tecnológica de produto). Esse requisito as caracteriza como empresas de base
tecnológica (Toledo et al., 2008).

Na pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas (seguiu-se um
roteiro de pesquisa que possuía a maioria das questões abertas). As questões do roteiro de
pesquisa buscavam compreender aspectos referentes a colaboração e interação entre o
departamento de P&D com os demais envolvidos com o PDP.

As duas empresas foram visitadas pela equipe de pesquisadores. Na A foram entrevistados
o diretor de P&D e um engenheiro sênior. Na empresa B, foram entrevistados o diretor de
P&D e também dois engenheiros (o gerente de P&D e um engenheiro de computação
pleno). Além das entrevistas, seguindo os outros procedimentos recomendados para a
realização de estudo de casos, as entrevistas foram acompanhadas de visita aos diferentes
departamentos e também ao “chão de fábrica” da empresa e por conversas informais,
quando foram obtidas novas informações e diferentes percepções a respeito do tema
pesquisado.

5. Apresentações e análise de dados

5.1 Caracterização das Empresas

Empresa A

A empresa A é de grande porte e atua no segmento de automação industrial. Possui cerca
de 900 funcionários, sendo que 140 deles estão alocados em atividades de
desenvolvimento de produtos e de tecnologias. Presta serviços e fornecer produtos de
automação industrial para o setor sucroalcooleiro. Atualmente, além deste setor, tem
também os setores de óleo e gás e de mineração como principais clientes. Cerca de 30% de
suas vendas são destinadas ao mercado externo.

A empresa apenas desenvolve produtos sob a forma de catálogo. São desenvolvidos cerca
de 10 produtos novos por ano (plataformas e derivativos). As principais plataformas de



produtos comercializados por ela são os controladores lógicos programáveis (CLPs) e os
transmissores de pressão, densidade e temperatura. A empresa destina cerca de 10% de sua
receita em atividades inovativas e já registrou 27 patentes.

Tendo em vista suas principais famílias de produtos produzidas e comercializadas, a
empresa atua, principalmente, com o desenvolvimento das tecnologias de mecânica de
precisão, software e eletrônica que são transferidas aos seus produtos (portfólio de CLPs e
transmissores de pressão, densidade e temperatura).

Empresa B
A empresa B, de médio porte, atua no setor médico-hospitalar. Surgiu há 26 anos, quando
seu empreendedor, que trabalhava na área de vendas em outra empresa do setor médico-
hospitalar, percebeu uma oportunidade em determinado nicho de mercado e, então,
convidou um engenheiro experiente da área de biotecnologia para montar a empresa e
auxiliá-lo na área de desenvolvimento de produtos para esse mercado.

Atualmente, conta com 120 funcionários; destes, 25 trabalham somente na função
denominada P&D, responsável pelas atividades típicas de desenvolvimento de tecnologias
e de engenharia. Possui fábrica instalada na cidade de São Paulo e dois escritórios
localizados em um mesmo prédio próximo a essa fábrica. Um desses escritórios agrega a
função P&D e o marketing; o outro, a alta administração.

O principal segmento de mercado atendido por essa empresa são hospitais. O mercado
interno representa seu principal mercado, uma vez que as exportações correspondem por
cerca de 5% do total de seu faturamento (exporta principalmente para a Argentina e
Rússia).

Desenvolve e produz apenas produtos sob a forma de catálogo. As principais famílias de
produtos são os ventiladores pulmonares, umidificadores aquecidos e máquinas de
aplicação de anestesias. Muitos desses produtos são adaptados e derivados, conforme
necessidades identificadas dos clientes, isto é, a empresa deriva soluções a partir de um
projeto já desenvolvido do tipo plataforma.

A inovação tecnológica desses produtos depende, substancialmente do desenvolvimento e
transferência das seguintes tecnologias: mecatrônica, mecânica de precisão, eletrônica e de
softwares.

Nos últimos cinco anos foram desenvolvidos quatro produtos do tipo plataforma que deram
origem a inúmeros produtos derivativos. Seus investimentos em atividades inovativas
representam cerca de 10% de sua receita líquida de vendas.

5.2 Práticas Adotadas para a Integração entre Desenvolvimento de Produtos e de
Tecnologias: Resultados e Análises

No desenvolvimento de tecnologias, as duas empresas sistematicamente observam o seu
grau de flexibilidade, isto é, o potencial para ser transferida a diversos produtos (portfólio
atual e/ou futuro).

Isso foi ilustrado pela empresa A, a partir do exemplo atualmente vigente, de
desenvolvimento de tecnologia wireless (permite a conexão entre diferentes pontos sem a
necessidade do uso de cabos). Como os principais gestores de marketing e da P&D da
empresa crêem que esta tecnologia será amplamente utilizada no setor de automação de
controle de processos e demandada pelos clientes nos próximos anos, o departamento de
P&D, atualmente, está desenvolvendo esta solução tecnológica. Depois de madura,



pretende-se transferir essa tecnologia ao portfólio de produtos de transmissores (pressão,
temperatura e densidade).

Atualmente, com o objetivo de oferecer novos ventiladores pulmonares com maior número
de funções, o departamento de P&D da empresa B tem concentrado esforços no
desenvolvimento de novos conhecimentos de softwares e sistemas mecânicos.

Ao longo dos estudos de casos, notou-se que as empresas não possuem estratégias
tecnológicas que não visem à transferência imediata de tecnologias a um ou mais produtos
ao longo do PDP. As empresas pesquisadas não possuem estratégias que orientam planos,
programas e esforços com intuito de fortalecer ou ampliar suas capacidades tecnológicas
futuras, sem que haja um objetivo comercial imediato e bem identificado sob a forma de
um produto. Ou seja, o desenvolvimento de tecnologias é tido como uma etapa específica
do PDP, a de desenvolver conhecimentos observados como necessários para aplicá-lo a um
produto e/ou processo específico.

Esse padrão de desenvolvimento de tecnologias orientado somente pelas necessidades de
desenvolvimento de produtos é refletido pela estrutura organizacional adotada por essas
empresas, que não distinguem os departamentos de engenharia e P&D. Sendo atribuição do
departamento que elas denominam de P&D, tanto as atividades típicas de projeto de
produto e do processo de produção (atribuição tradicional do departamento de engenharia),
quanto aquelas destinadas à pesquisa, desenvolvimento e domínio de novos conhecimentos
(atribuição tradicional do departamento de P&D).

Além de possuírem estrutura organizacional que permite essa alocação de atividades
típicas da Engenharia e da P&D em mesmo departamento, as empresas argumentaram que
ao integrarem em uma mesma função essas atividades, elas obtêm maior agilidade nas
tarefas de desenvolvimento de produtos que dependem do desenvolvimento e transferência
de tecnologias. Isso lhes confere vantagem competitiva frente às suas principais
concorrentes (normalmente representadas por multinacionais do setor), que, geralmente,
são mais lentas no que se refere às atividades de desenvolvimento.

As empresas destacaram também que, como são basicamente as mesmas pessoas que
atuam nas atribuições típicas das funções Engenharia e P&D, naturalmente, os líderes
desses projetos acompanham, concomitantemente, atividades como projeto do produto e do
processo e, também, aquelas destinadas à identificação, desenvolvimento e domínio de
novas tecnologias. Essa prática é considerada benéfica à integração, uma vez que, dessa
forma, esses líderes possuem melhores condições de transferir informações e
conhecimentos aos diferentes especialistas funcionais envolvidos com os trabalhos de
desenvolvimento de tecnologias, engenharia e produção.

Com base nas práticas de gestão da integração entre o departamento de P&D com o PDP,
brevemente discutidas na parte teórica desse artigo, apresentam-se e analisam-se, a seguir,
as praticas efetivamente adotadas pelas empresas pesquisadas. Inicialmente, conforme
ilustra o quadro 2, aborda-se a questão da adoção de equipe multifuncional.



Prática/Empresa A B

Formação de
Equipe

Multifuncional

Adota Adota Parcialmente

Como é feito na
empresa?

É formada uma equipe que atua em
tempo integral com representantes das

funções P&D, Produção, Suprimentos e
Marketing, para conduzir todo o projeto

de desenvolvimento de produtos que
contenham inovações tecnológicas.

Participam representantes das funções
P&D, Marketing, Produção e Compras. A

equipe da função P&D atua em tempo
integral nesses projetos, já os

representantes das funções Produção,
Compras e Comercial são deslocados em

períodos parciais de tempo.
Quadro 2: Adoção de equipes multifuncionais.

Ao se analisar o quadro 2, é possível notar que a empresa A adota equipes multifuncionais
para acompanhar todo o trabalho de desenvolvimento de produtos que demandam a
incorporação de novas tecnologias. Por outro lado, observa-se que na empresa B, é parcial
a utilização de equipe multifuncional ao longo desses trabalhos de desenvolvimento.

A empresa B revelou que, enquanto a função P&D atua ao longo de todo o projeto de
desenvolvimento (pré-desenvolvimento, desenvolvimento e pós-desenvolvimento); a
participação da produção ocorre apenas no momento de realização da análise crítica da
manufaturabilidade dos produtos e tecnologias desenvolvidos. O nível de participação do
marketing varia ao longo das etapas de desenvolvimento. No pré-desenvolvimento, sua
contribuição consiste em indicar as necessidades dos clientes sobre novos produtos e
tecnologias; ao longo do desenvolvimento, essa função é, temporariamente, afastada do
projeto. Depois de pronto o protótipo do produto e/ou tecnologia desenvolvida, a função
marketing retorna ao projeto de desenvolvimento para também participar dos trabalhos de
validação.

Com o objetivo de obter maior integração nessas equipes de desenvolvimento, Park et al.
(2009) aconselham a inserção de funcionários multifuncionais. O quadro 3 ilustra esse
aspecto nas empresas pesquisadas.

Prática/Empresa A B

Presença de
funcionário

multifuncional
nessas equipes

Adota Adota Parcialmente

Como é feito na
empresa?

O diretor da função Marketing e seus
principais gerentes e coordenadores são
pessoas que já atuaram na função P&D e

foram, posteriormente, transferidos ao
Marketing.

Pessoal que atua em vendas são
funcionários recrutados internamente a

empresa, junto às funções P&D,
Produção e Assistência Técnica.

Quadro 3: Adoção da presença de funcionários multifuncionais.

Na empresa A, o diretor e principais gerentes e coordenadores de Marketing são pessoas
que já atuaram na função P&D. Isso proporciona maior alinhamento de visões entre essas
duas funções (técnicas e gerenciais associadas aos trabalhos de desenvolvimento) e,



também, torna forte a colaboração entre elas, uma vez que já houve convívio de trabalho
anterior entre os membros que atuam em P&D e Marketing.

Já a empresa B, com o objetivo de melhorar a tradução de informações de mercado para as
o departamento de P&D, adota a política de recrutamento de vendedores entre os
funcionários pertencentes às funções produção e assistência técnica. Apesar desses
funcionários, muitas vezes, não participarem diretamente das atividades de
desenvolvimento, a empresa crê que eles terão boas condições de especificar questões
técnicas aos clientes e, ao mesmo tempo, traduzir de maneira eficaz as informações de
mercado à função P&D.

Conforme conceito apresentado por Park et al. (2009), entende-se que esses funcionários
que atuam em marketing/vendas possuem perfil multifuncional, pois, além de participarem
das equipes de desenvolvimento, também desenvolveram habilidades para lidar em
atividades relacionados a área gerencial e técnica.

A participação do pessoal de P&D em atividades de pesquisa de mercado é outra variável
que foi analisada para a integração no desenvolvimento de produtos. O quadro 4 sintetiza
essa questão nas empresas.

Prática/Empresa A B

Participação do pessoal do
P&D em atividades de
pesquisa de mercado

Não Adota Não Adota

Como é feito na empresa?

A empresa entende que, por conhecer os atributos
técnicos do produto e questões de tecnologia, o
pessoal de Marketing é capacitado o suficiente

para compreender as necessidades dos clientes e
transmitir essas informações de maneira

satisfatória à função P&D.

Essa atividade é
exclusiva das funções

Marketing e
Assistência Técnica.

Quadro 4: Participação do pessoal de P&D em atividades de pesquisa de mercado.

Observou-se nos estudo de casos, que diferentemente da recomendação da literatura (Maltz
et al., 2001), que é atribuição exclusiva da função marketing e de funcionários que “atuam
em campo” (instalação e assistência técnica) a captação de informações sobre necessidades
dos clientes, ou seja, essas empresas não utilizam-se das funções que atuam em tarefas
relacionadas a definições do projeto do produto e do processo; e, identificação,
desenvolvimento e domínio de novas tecnologias, para realizar juntamente com o
Marketing atividades relacionadas a contato com clientes e pesquisa de mercado.

Esse fato gera a constante necessidade de tradução das necessidades de mercado obtidas
pelo marketing para os trabalhos técnicos de desenvolvimento a serem realizados pela
função que essas empresas denominam de P&D.

A colocalização de departamentos consiste em outra prática recomendada para melhorar a
interação e consequentemente a integração e que foi analisada nesta pesquisa. O quadro 5
ilustra essa prática nas duas empresas.



Prática/Empresa A B

Proximidade de
localização entre funções

Não Adota Adota Parcialmente

Como é feito na empresa?
Distância geográfica entre as

funções P&D, Produção e
Marketing.

P&D e Marketing localizados em mesma
instalação. Produção atua em prédio separado:

junto a fábrica da empresa.
Quadro 5: Localização das funções envolvidas com PDP.

Convergindo com as observações da literatura, a empresa A apontou que a distância física
se configura como um elemento inibidor para a integração entre os departamentos de
marketing e P&D para as atividades de inovação tecnológica de produtos. A função
marketing, nessa empresa, está instalada em prédio distante da função P&D, o que dificulta
a interação entre essas funções. Com o objetivo de minimizar esse problema, a empresa já
iniciou projeto de construção de instalação que agregue essas duas funções em mesmo
prédio.

Com o intuito principal de obter adequada integração entre as funções técnicas e gerenciais
associadas aos trabalhos de desenvolvimento, a empresa B aloca em mesma instalação as
suas funções P&D e marketing. Visando a melhoria da integração com as demais funções
envolvidas com trabalhos de desenvolvimento de produtos e inovação tecnológica (P&D,
Comercial, Produção e Compras), essa empresa já iniciou projeto de construção de nova
fábrica que agregará essas funções em mesma instalação.

Apesar de não adotarem a nomenclatura stage-gates, conforme proposto por Cooper
(2007), as empresas possuem método sistematizado para a avaliação de fases em seus
projetos de desenvolvimento. A empresa A adota equipe multifuncional que efetua
avaliação de seus projetos de novos produtos que demandam inovações tecnológicas em
cinco fases, previamente institucionalizadas, ao longo dos trabalhos de desenvolvimento. A
empresa B, por sua vez, possui sistematizada as avaliações ao longo de seis fases durante
os trabalhos de desenvolvimento, que ocorrem com a presença de equipe, normalmente,
compostas por cinco integrantes (geralmente composta por representantes do P&D,
marketing, compras e produção).

Essa prática de avaliação de fases pode ser considerada benéfica à integração entre o
departamento de P&D e os demais que atuam ao longo do PDP nas duas empresas, uma
vez que intensifica a colaboração e interação de diferentes especialistas funcionais nesses
momentos formais de avaliações e aprovações de fases.

A empresa B adota parcialmente o método Desdobramento da Função Qualidade (QFD).
Foi sinalizado que esse método é adotado apenas na etapa de pré-desenvolvimento, quando
a empresa busca traduzir os requisitos do consumidor em características técnicas dos
produtos. Contudo, esses trabalhos são realizados somente pelo pessoal pertencente ao
departamento de P&D. Dessa forma, conforme sugerem os trabalhos de Clausing (1994) e
Groenveld (1997), por não sistematizarem a participação multifuncional, a empresa perde
potenciais ganhos associados ao compartilhamento de informações e conhecimentos e,
consequentemente, de integração que o método QFD pode proporcionar.

Notou-se, na revisão bibliográfica, a recomendação da aplicação do método technology
roadmap como mecanismo para se obter melhores níveis de integração entre as função
P&D e as demais que fazem parte do PDP (Cosner et al., 2006). No que concerne a esse
tema, a adoção deste método foi sinalizada como uma tendência futura. Isso porque, apesar das
duas empresas ainda não adotarem esse método, que pode contribuir com a melhor



operacionalização de atividades de integração, elas o conhecem de maneira superficial, e
mostraram-se propensas a reunir esforços para iniciar a sua implantação.

Vale destacar prática salientada pela empresa A, que em projetos que demandam o
desenvolvimento de novas tecnologias, conforme esses projetos alcançam novos resultados
os seus líderes convocam reuniões com os gestores dos outros projetos que estão em
andamento. A finalidade dessas reuniões consiste em compartilhar o conhecimento
desenvolvido e adquirido nesses projetos com as demais funções e, também, verificar
possibilidades imediatas da aplicação da tecnologia que está sendo desenvolvida em outros
projetos de novos produtos.  Essa prática tende a ser benéfica à integração, uma vez que,
além gerar ganhos provenientes da análise de possibilidades da aplicação da tecnologia
desenvolvida em outros projetos de novos produtos, também intensifica o
compartilhamento do conhecimento adquirido com os trabalhos de DT pelo departamento
de P&D com os demais da empresa.

Com o objetivo de alinhar as visões e entendimentos entre as funções técnicas e gerencias
associadas aos trabalhos de P&D e desenvolvimento de produtos, na empresa B,
representantes do P&D fazem apresentações ao pessoal do marketing (diretor, gerente e
vendedores) sobre produtos e tecnologias que estão em processo de desenvolvimento.
Essas apresentações, expõem especificações técnicas do produto e/ou tecnologias
desenvolvidas e geram discussões a respeito, o que aumenta o compartilhamento de
informações e conhecimentos entre as funções P&D e Marketing, intensificando a
integração entre elas.

6. Considerações Finais
A integração funcional demandada por projetos de produtos que necessitam do
desenvolvimento e transferência de tecnologias, possuem complexidades adicionais em
relação aos programas de desenvolvimento de produtos que não demandam esforços de
inovações tecnológicas. Isso porque, esses projetos exigem também a integração de
atividades e estrutura de P&D (para a identificação, desenvolvimento, domínio e
transferência de tecnologias) em conjunto com as demais funções de uma empresa
envolvidas com o PDP, como: engenharia, produção, suprimentos e marketing.

A estrutura organizacional adotada pelas empresas pesquisadas, que não dissociam as
funções P&D e engenharia é tida por elas como fonte de diferenciação no mercado. Isso
porque, esse tipo de estrutura lhes confere maior agilidade em termos de desenvolvimento
de produtos e, por conseguinte, vantagem competitiva frente às suas principais
concorrentes, normalmente, grandes empresas que, em geral, são mais lentas no que se
refere em atividades de desenvolvimento de produtos.

Devido a essa junção entre as atividades típicas da engenharia e P&D em uma mesma
função, percebeu-se que, nessas empresas, os líderes de projetos de desenvolvimento de
produtos que demandam inovações tecnológicas possuem maior facilidade para
acompanhar, de maneira simultânea, os trabalhos relacionados as atribuições típicas da
engenharia e de P&D, o que é considerado pela literatura, e confirmado nessa pesquisa,
como uma boa prática de gestão da integração associada a esses tipos de projetos.

Foi possível observar intensa integração entre as funções P&D e marketing na empresa A.
O perfil dos principais gerentes e coordenadores de marketing parece contribuir para isso.
Esses gerentes e coordenadores já atuaram na função P&D e, dessa forma, possuem
conhecimento técnico dos produtos e tecnologias e, também, reconhecem limitações e
possibilidades dessa função. Ainda, como os profissionais dessas duas funções já



trabalharam juntos, a colaboração e interação entre essas funções tendem a ocorrer de
maneira intensa, uma vez que já existe certo nível de relação social (amizade) entre eles.

Contudo, diferentemente de estudos internacionais que abordaram o fenômeno da
integração entre o departamento de P&D e as demais funções envolvidas com o PDP, que
focam, sobretudo, em empresas de maior porte e/ou multinacionais de base tecnológica que
possuem centros de P&D dedicados exclusivamente às atividades de identificação,
desenvolvimento e domínio de tecnologias, faz-se necessário reconhecer que as empresas
aqui pesquisadas não despendem esforços de P&D com o objetivo de desenvolver
tecnologias futuras sem que haja um interesse comercial imediato identificado sob a forma
de um produto. Afinal, são organizações que não distinguem as funções P&D e
Engenharia; e, também, desenvolvem tecnologias (que são novas para elas, mas não para o
mundo) apenas com o intuito de aplicá-las comercialmente sob a forma de um produto. Por
isso, muitas das suas práticas de gestão, destacadas neste estudo, destoam daquelas
apresentadas pela literatura internacional que tratam desse tema.

Esta pesquisa, de caráter qualitativo e exploratório, buscou familiarizar-se com conceitos
acerca da integração no desenvolvimento de produtos e práticas de gestão propícias a essa
integração. Os resultados empíricos deste estudo devem, entretanto, ser vistos com
cuidado, pois, mesmo considerando que as empresas pesquisadas destacam-se em termos
de atividades de inovação tecnológica de produtos, em virtude da limitação do método
empregado, os seus resultados não podem ser generalizados.

Por fim, espera-se que os resultados deste trabalho possam somar-se ao arcabouço teórico
sobre práticas de gestão propícias para o desenvolvimento de tecnologias e de produtos,
contribuindo com as áreas de conhecimentos em gestão da inovação e da tecnologia e do
PDP. Além disso, há expectativa de que esse artigo estimule, também, pesquisas futuras
associadas à temática da integração entre diferentes funções envolvidas em atividades de
desenvolvimento de produtos e de tecnologias.
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Abstract

This work bases its methodology on the literature review and to date case studies in the
area and in-depth interviews in management, knowledge and technology transfer from
the university topics. For universities marketing knowledge has played an integral
challenge the organization, the case study addresses the situation of Mexico and
Colombia starting from the conception of the public university, its role in society,
intellectual capital management and systems compensation that encourage university-
industry-government collaboration-acting as demanding actor the second and the
government as funder of the first. Allowing mark an important aspect for successful
leadership and project management as well as the efficiency of the university to
problems of the government and the firm leading to a comparison of trends, constraints
and solutions from the same organization proposing an organizational restructuring,
integrating a sense of social responsibility where it articulates the academic production
to the real needs of the environment (state and society) through joint actions with a
highlighted variable "human capital management" as a factor of change in knowledge
transfer and its environment .

Resumen

El presente trabajo basa su metodología en la revisión bibliografía y casos de estudios
actualizados en el área así como entrevistas a profundidad en temas de gestión,
transferencia de conocimiento y tecnología desde la universidad. Para las universidades
la comercialización de conocimiento ha representado un reto integral de la organización,
el caso de estudios aborda la situación de México y Colombia partiendo desde la
concepción de la universidad pública, su rol en la sociedad, la gestión del capital
intelectual y los sistemas de compensación que estimulan la colaboración universidad-
empresa-estado, fungiendo como actor demandante el segundo y el estado como
financiador de la primera. Permitiendo marcar una vertiente importante para el éxito el
liderazgo y la dirección de proyectos así como la eficiencia de la universidad ante
problemas del estado y la empresa desembocando en una comparación de tendencias,
limitantes y soluciones a partir de la misma organización proponiendo una reestructura
organizacional, integrando un sentido de responsabilidad social donde se articule la
producción académica a las necesidades reales del entorno (estado y sociedad) mediante

1 Universidad de Guanajuato, jackelinne.segura@gmailcom

2 Universidad de Guanajuato, salvador.estrada@gmail.com

3 Universidad de Guanajuato, colinsalgado@yahoo.com.mx



acciones conjuntas con una variable destacada “el capital humano y la dirección” como
factor de cambio en la transferencia de conocimiento y su entorno.

Introducción y objetivos

El sistema social ha creado a través del tiempo organismos que fomenten la generación

de nuevos conocimientos y doten al ser humano de herramientas para forjarse un futuro

en la vida laboral y cotidiana, contribuyendo a la competitividad personal así como a la

resolución de problemáticas de interés sociales. Una de las principales fuentes de

generación de conocimientos han sido las instituciones de educación superior (IES4).

Dentro de las funciones de las IES está la formación de capital humano, la investigación

y la extensión y/o vinculación, gozando de autonomía para cumplimentar estas

actividades en su organización y reglamentación5. Esta última función la “extensión” es

una de las actividades que mayor complejidad ha presentado para las universidades ya

que implica adaptar sus actividades y tiempos a los tiempos de los actores demandantes

de soluciones como el estado y/o empresas. Los proyectos y programas de extensión

pueden atender a iniciativas de la universidad hacia de la sociedad o bien a demandas

especificas siendo susceptibles de generar remuneraciones para la universidad y los

investigadores ya sean económicas, en especie o en su caso no ser remuneradas y solo

emitida una constancia que avale dicha actividad. Siendo esta una actividad que puede

generar ingresos complementarios a los que el estado y los ingresos propios integran

4 “un organismo o estructura que desempeña labores de docencia, investigación y difusión con el fin de formar
profesionistas en las diferentes ramas del conocimiento y preservar, crear y transmitir los bienes de la cultura en
relación con el interés social. Las instituciones se rigen por un conjunto de normas, leyes nacionales y reglamentos
propios y cuentan, para llevar a cabo su labor, con recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. Las
instituciones pueden ser públicas o privadas, autónomas,
federales o estatales, según el tipo de ingresos de que dispongan”, (SES,2005).
5 Una universidad autónoma goza de libertad de cátedra y designa a su personal académico; expide certificados,
grados y títulos (Edel, Garcia, & R., 2007).



para realizar las actividades universitarias además de considerarse una oportunidad para

estimular la actividad del investigador.

Algunas modalidades de extensión consideradas por la Universidad Nacional de

Colombia6 son:

Tabla 1.- UNAL modalidades y prácticas de extensión universitaria
a. Educación no formal (Cursos de Educación Continuada, Cursos de Extensión,

Cursos Libres).
b. Prestación de Servicios Académicos de Extensión:

– Asesoría.
– Consultoría.
– Asistencia Técnica.
– Pruebas y Ensayos.
– Interventoría.

c. Gestión Tecnológica.
d. Gestión Social.
e. Servicios docente-asistenciales de salud humana y animal, jurídicos y de sicología.
f. Asesorías en el campo educativo para la organización y desarrollo de Programas

Académicos.
g. Prácticas Universitarias (pasantías en extensión, prácticas curriculares de un

semestre como mínimo).
h. Seminarios, eventos y programas en medios de comunicación.
i. Programas y Megaproyectos que articulen simultáneamente extensión,

investigación y formación.

Fuente: Estatuto académico Universidad Nacional de Colombia (UNAL, 2002)

Esta es una de las gamas de las actividades que pueden realizarse aprovechando el

capital intelectual de las IES, sin embargo existen muchas más practicas con el fin

realizar de transferencia de conocimiento de las universidades a su entorno, donde para

su realización requieren de una combinación entre investigador y la empresa así como

universidad y/o legislación con los convenios y contratos con empresas.

Ambas combinaciones hacen parte del proceso de gestión del conocimiento, la primera

está ligada a la generación, la segunda a su integración con la sociedad, la extensión es

interacción, es flujo de conocimientos o transferencia de doble vía; es, en esencia, hacer

y construir juntos no solo conocimiento sino capital social, capital relacional,

innovación social y desarrollo (Universidad Nacional de Colombia). Las actividades de

las IES públicas en su mayoría son financiadas por los gobiernos federales y estatales

6 Ejemplo de las actividades susceptibles de desarrollarse y las cuales también se practican en la Universidad de
Guanajuato.



así como por las aportaciones de los estudiantes, considerando los ingresos generados

por extensión como ingresos extra para el investigador y la universidad.

Lo que supone que la mayor parte de los ingresos de las IES proviene del gobierno por

lo que los productos generados en las IES al ser financiados por recursos del Estado

deberían abocarse a la solución de problemas de interés del Estado y ser susceptibles de

ser explotados por la sociedad en general o bien ser de dominio público de la sociedad.

Recordando que una sociedad del conocimiento debe garantizar el aprovechamiento

compartido del saber (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura, 2005). Por ende las actividades de la universidad deben estar

ligadas íntimamente al estado en beneficio de un tercer actor “la sociedad”.

Todos estos productos generados en las universidades se ven afectados por diversos

factores como: los incentivos que reciben los investigadores, la capacidad de

colaboración de la universidad con su entorno y así como el capital relacional del

investigador, la dirección de la organización y sobre todo el emprendedurismo del

capital humano.

Por lo que el objetivo de este trabajo es identificar y validar factores determinantes y

obstáculos a la transferencia de conocimiento y tecnología a partir de la experiencia de

dos instituciones universitarias en México y Colombia que permitan identificar la

naturaleza de la relación, los mecanismos de transferencia, las características del capital

humano implicado, los diseños organizacionales así como los conocimientos sobre

gestión tecnológica que permitan cumplir con la nueva misión del quehacer

universitario, el desarrollo socio-económico. Mediante una revisión bibliografía y el

análisis comparativo de dos casos de estudios actualizados en el área derivados de

entrevistas a profundidad en temas de gestión, transferencia de conocimiento y

tecnología desde la universidad se desarrollan recomendaciones sobre cómo desarrollar

las mejores prácticas en la Universidad de Guanajuato, México a fin de elaborar

estrategias de desarrollo e implementación de la extensión y vinculación de la

universidad hacia la sociedad y el gobierno para su entorno inmediato.

Resultados y discusión

Un análisis comparativo: lecciones institucionales



El punto de partida implica una toma de postura respecto al aprendizaje institucional,

esto es, la orientación de las lecciones institucionales. El estudio de caso muestra dos

universidades en países distintos, donde una es mayor comparada en recursos y

jerarquía nacional mientras que la otra, más pequeña está situada en un país de mayor

desarrollo relativo y por tanto, en un entorno más complejo.

Las lecciones a aprender de Colombia para México implican a la Universidad de

Guanajuato (UG) la cual surge en la ciudad de Guanajuato, capital del estado federativo

del mismo nombre, en el siglo XVIII7 y actualmente cuenta con cuatro campus en el

Estado, su capital humano está conformado por 499 profesores de tiempo completo con

doctorado de los cuales 320 son miembros del Sistema Nacional de Investigadores

(SNI)8 y 474 de los mismos están en el Programa de Mejoramiento del Profesorado

(PROMEP)9, cuenta con diferentes reconocimientos entre ellos el Primer lugar en el

Premio a la Vinculación Educación-Empresa otorgado por la Secretaría del Trabajo y

Previsión Social y de la Secretaria de Educación Pública. El premio fue otorgado por el

desarrollo del proyecto “Bio-digestor para el aprovechamiento de los lodos residuales,

procedentes de las empresas asociadas a la Cámara de la Industria de la Curtiduría del

Estado de Guanajuato” (Ramírez & Silva, 2012). Sin embargo en temas de vinculación

aun faltan cimientos legislativos que faciliten los procesos, la identificación de procesos

en la materia y la especificación correcta de las plataformas de apoyo que existen dentro

de la misma así como la falta de empatía entre tiempos de la universidad y los tiempos

de respuesta requeridos por las empresas y/o gobierno.

7 La Universidad de Guanajuato data del siglo XVIII; tuvo su origen en el Hospicio de la Santísima Trinidad,
instalado el día primero de octubre de 1732, en la que fuera casa habitación de su promotora y auspiciante, Doña
Josefa Teresa de Busto y Moya. Después, la institución sufre varias transformaciones: en el año de 1744, la Corona
de España concedió licencia para que el Hospicio pasara a ser Colegio de la Santísima Trinidad, en donde se
impartieron cursos de artes y cátedras de gramática. Con el primer gobierno constitucional, el 29 de agosto de 1827 el
plantel cambió su denominación a Colegio de la Purísima Concepción; en este periodo se fundaron las carreras de
Minería y Derecho Laico, conservando la carrera eclesiástica y una academia de pintura, escultura y arquitectura. El
Colegio contó con biblioteca pública desde 1831. En 1870, la institución se denominó como el Colegio del Estado de
Guanajuato. En el lapso de 1870 a 1882 proliferan las carreras técnicas y científicas y florece la investigación.
En el año de 1945, el Licenciado Armando Olivares Carrillo, último Director del Colegio del Estado, promovió la
transformación a Universidad de Guanajuato. El 11 de mayo de 1994, la LV Legislatura del Congreso del Estado
aprobó la autonomía de la Universidad de Guanajuato, con ello puede elegir a su rector. .La institución es autónoma,
pero conserva su nombre original.
La Universidad de Guanajuato en 2008 se transformó en un sistema multicampus y cuenta actualmente con cuatro
campus en el estado: Celaya-Salvatierra, Guanajuato, Irapuato-Salamanca y León. En todos ellos se ofrecen
diferentes licenciaturas y posgrados. También cuenta con 10 escuelas de nivel medio superior o preparatoria.

8 Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas En paralelo al nombramiento se
otorgan estímulos económicos cuyo monto varía con el nivel asignado.
9 Programa estratégico creado para elevar permanentemente el nivel de habilitación del profesorado con base en los
perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior. Así, al impulsar la superación sustancial en la
formación, dedicación y desempeño de los cuerpos académicos de las instituciones se eleva la calidad de la educación
superior.



Mientras que la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) nació en Colombia durante

la segunda mitad del siglo XIX (septiembre 22 de 1867) 10, ha sido el centro de la

investigación y la tradición académica en Colombia. Con una plantilla de cerca de 3,000

profesores y más de 46,000 alumnos, es la universidad más grande e importante de su

país, con presencia en cuatro de los principales centros urbanos del país, así como en

cuatro campus satélites en algunas de las zonas más remotas del país. La universidad

ofrece más de 400 programas académicos (WORLD UNIVERSITY RANKINGS by

Subject 2013). La UNAL es una de las principales universidades en las que el gobierno

Colombiano se apoya para realizar proyectos y consultas.

Ambas universidades destacan por la importancia e impacto que tienen en las zonas que

se establecen sin embargo en proporciones la UNAL es mucho más grande que la UG

por lo anterior la misma es un patrón importante de comparativa para elaborar

estrategias de desarrollo e implementación de la extensión y vinculación de la

universidad hacia la sociedad y el gobierno. Actualmente estas universidades se

encuentran posicionadas en diversos rankings por ejemplo:

Tabla 2. Diversos Rankings de las universidades estudios caso

Ranking Universidad de

Guanajuato

Universidad

Nacional de

Colombia

QS UNIVERSITY RANKINGS LATIN AMERICA. Utiliza 7

indicadoras para su elaboración: reputación académica mundial,

101 12vo lugar

10 La Universidad Nacional de Colombia nació en la segunda mitad del siglo XIX (septiembre 22 de 1867), en el
escenario propio del radicalismo liberal, cuando se quiso poner límites al principio absoluto de la libertad de
enseñanza que había permitido la aparición de no pocas instituciones universitarias de pésima calidad científica y
académica, para introducir la suprema inspección y vigilancia estatal de la instrucción pública. Era la época que
oponía a la orientación escolástica las nuevas tendencias dominantes entonces en materia de método científico que
tuvo, entre otros protagonistas, a los primeros Rectores de la Universidad, Ezequiel Rojas y Manuel Ancízar. En el
ambiente propio de la Regeneración, la Universidad fue satanizada por haberse erigido, fiel a su misión, como
escenario de ideas críticas, imputándosele la causalidad de la inestabilidad política y de la desazón social que rodeó el
proceso de la nueva Constitución de 1886. Debido a ello, la Universidad regresó al control directo del Estado, y
perdió tanto su limitada autonomía como su unidad académica. Sin embargo, la idea de Universidad continuó siendo
proclamada por quienes, como Rafael Uribe Uribe, estimaban que debería ser siempre nacional; moderna, actual y
evolutiva; experimental y unificadora.
Años más tarde, en los veinte, la Universidad reaccionó recogiendo los ideales del movimiento universitario de
Córdoba, hasta renacer con nuevo ímpetu bajo la República Liberal, gracias a las orientaciones de la concepción
intervencionista del Estado y al liderazgo del Presidente Alfonso López Pumarejo. Y es bajo la concepción que de
ella se tuvo en 1935, con los ajustes y adecuaciones efectuados en 1963, 1980 y, más recientemente, en 1993, que la
Universidad históricamente ha estado ligada en forma muy estrecha, con las limitaciones que siempre se le han
impuesto, al acceso de los estratos inferiores a la educación superior de calidad, a las actividades de recepción,
transformación y creación en los órdenes científico, tecnológico y artístico; al estudio de los problemas de la
comunidad nacional, y a la reflexión crítica sobre sus más sentidas urgencias.



reputación empleador, artículos por profesores, citas por artículo

de Sciverse Scopus, número de alumnos por docente,

proporción de personal con doctorado e impacto web de

webometrìa (RANKINGS-2012, 2012) .

Ranking Iberoamericano SIR 2013. Basado en datos del mundo

en materia de producción científica de la más alta calidad

internacional llamada Scopus (SIR Iber 2013 (2007-2011),

2013)

Internacional

111

Nacional 9

Internacional 41

Nacional 1

Ranking Web de universidades. El ranking se construye a partir

de datos publicados en la web abierta (no intranets) e indexados

por los motores de búsqueda (RANKING WEB DE

UNIVERSIDADES, 2013)

Mundial 1557

Latinoamérica

102

Mundial 466

Latinoamerica17

Fuente: Elaboración propia.

La presencia de las universidades en los rankings mostrados en la Tabla 1 presenta una

disparidad a consecuencia de las diferencias en cantidad de profesores, alumnos, etc. sin

embargo lo importante a destacar son las variables que la mayoría de los ranking miden

la producción científica a partir de artículos, citas y reputación de las IES. Estas

variables dejan de lado la evaluación de la vinculación de las IES con respecto de las

empresas y el gobierno, si bien la universidad  incrementa la cantidad y calidad de

publicaciones científicas no se puede decir que de la misma forma se aumentara su

vinculación ya que no existen parámetros que nos permitan medir dicha correlación.

El posicionamiento en los rankings es una de las metas de las IES por lo que es uno de

los principales motivos para que las IES se enfoquen a generar producción científicas

orientada a las mejores revistas, congresos, generar redes nacionales e internacionales

que les permitan ser más visibles y contar con mayor colaboración sin embargo de la

misma manera estas producciones no necesariamente tienen un impacto a la solución de

problemas del estado y de la sociedad. Por lo que a fin de estimular la vinculación y su

importancia debería ser una actividad mayormente valorada por el impacto que la

misma tiene en la producción de un país, además de requerir mayor tiempo de

dedicación que las otras actividades anteriormente mencionadas.

La universidad como organización

Las universidades son una organización con función de un ente hibrido que debe

evolucionar a una extensión con visión empresarial. De acuerdo a esta concepción se



puede identificar que los elementos clave de una universidad son: los estudiantes a

quienes se les instruye para la obtención de un grado, la infraestructura, el capital

humano (Directivos, Profesores-Investigadores, Administrativos y Personal de Apoyo)

y recursos financieros.

Imagen 1.- Recursos de las Universidades

Fuente: Elaboración propia.

Respecto de la infraestructura y los recursos financieros para la operación los mismos

son obtenidos en su mayoría del estado. Una vez que una universidad tiene estos

recursos debe centrarse en elemento clave de su organización los recursos humanos y su

dirección. Es importante comparar con la iniciativa privada ya que las actividades de la

misma son ejecutadas de acuerdo a los intereses de quien aporta el recurso financiero,

así mismo la universidad deberá enfocar sus actividades a las demandas en este caso del

estado y de sus propios clientes los estudiantes.

Si bien la extensión se realiza en su mayoría a través de este último el estudiante  no

puede basarse esta actividad en solo brindar productos a la sociedad como: servicio

profesional y servicio social. La misma deberá apoyarse, en esencia, en la productividad



de los investigadores académicos. Se ha encontrado que esta situación dependerá de los

factores institucionales y de los patrones de comunicación, el grado de libertad del

personal para definir programas de investigación, el acceso a los recursos humanos,

instrumentos costosos y materiales únicos, la movilidad institucional, el tamaño y

reputación de los departamentos a los que están adscritos, entre otros (Rivera, Dutrénit,

Ekboir, & Sampedro, 2011)(Hicks y Hamilton, 1999; Bozeman y Lee, 2003; Heinze et

al,.2009). Siendo de esta forma se requiere de un cambio institucional que considere la

actividad de extensión además de un puntaje una fuente de financiamiento.

La normatividad

El primer paso para orientar a la universidad a la extensión es propiciar una legislación

interna que fomente esta actividad.  En el caso de la UNAL, se tienen procedimientos

claros y de conocimiento para todos sus recursos humanos, cuenta con una dirección de

laboratorios al servicio de la sociedad, así como un portafolio de servicios con la misión

de gestionar el conocimiento a través de procesos permanentes de interacción,

integración, transferencia y aprendizaje entre la Universidad y la Sociedad para

contribuir, efectivamente, a la solución de problemas nacionales y regionales y al

desarrollo social, económico, cultural, ambiental, político y tecnológico del país, así

como a la formación y actualización de los colombianos. Mientras que, en el caso de la

UG, de acuerdo con la Encuesta sobre Vinculación Academia-Empresa ( (UG-DDAyE,

2012) los investigadores manifestaron desconocer un reglamento claro para generar

extensión, identificando tres plataformas de impulso a la extensión: la Dirección de

Vinculación, la Dirección de Apoyo a la Investigación y Posgrados así como el Centro

de Vinculación con el Entorno (VEN). Sin embargo, estas tres unidades cuentan con

personal limitado y centralizado en una sola sede lo que limita la capacidad de

respuesta. De la misma forma se deberían establecer indicadores tanto por ingresos,

demandas atendidas y población beneficiada que permitiera medir claramente el

impacto de la extensión de la UG en la sociedad en general.

Por lo que la UG deberá fincar las bases institucionales y legislativas claras, precisas y

orientadoras para que esta actividad se pueda realizar de acuerdo a flujos de procesos

claros para la maximización de beneficios de los recursos con los que ya cuenta.

La demanda social y la colaboración



En cuanto al gobierno se  marca una diferencia significativa entre las dos universidades.

En el caso colombiano el gobierno busca y considera a la universidad como un asesor o

consejero mientras que en el caso mexicano solo existe una relación estrecha con las

universidades de algunos lugares (casos de la UNAM con el gobierno federal o de la

ciudad de México o alguna universidad pública estatal como la de Benemérita

Universidad Autónoma de Puebla o la Universidad de Colima) pero no es la

generalidad. En la UG se está trabajando en el fomento de este vínculo aunque aún está

en vías de desarrollo. El capital relacional de quien está al frente de la organización

define el grado de acercamiento con el gobierno.

Por tanto, la capacidad de colaboración tiene un rol determinante para la articulación en

las IES-sociedad-gobierno y lograr una efectiva vinculación, requiriendo tanto de

capacidad de colaboración interna como externa. Internamente, se requiere de

colaboración investigador ( o dado el caso, profesor y/o estudiante)-investigador-

autoridades y, externamente, se requiere colaboración externos-investigador-

autoridades. Las comunidades de colaboración independientes tienen un poder sin igual

para crear estándares del sector y resolver problemas empresariales, tecnológicos,

científicos y sociales (IBM, 2006).

Figura 1.- Capacidad de colaboración interna y externa.



Cada investigador debe participar desde sus líneas temáticas específicas, ya sea en

conjunto como Cuerpo Académico (o grupo de investigación) o en lo individual

buscando implementar una estrategia de colaboración interdepartamental -como hasta

ahora con proyectos interdisciplinarios-, sin embargo la UG debe invertir en

capacitación que prepare a los investigadores a la nueva cultura y de esta manera

eliminar barreras entre ellos.

Los incentivos

Es de suma importancia que la universidad visualice la extensión como un área de la

misma basada en un modelo empresarial que incentive al investigador y a la universidad

tanto de forma económica como de autorrealización.Los patrones de compensaciones

actuales alejan al investigador de la vinculación orientada a la solución de problemas

esto atiende a que los diferentes estímulos económicos que se les otorga a los mismos

por la producción que generan a lo largo de ciertos periodos de tiempo. En el caso

mexicano el investigador de la UG es susceptible de recibir dos estímulos

complementarios a su salario: una beca por desempeño otorgada por la misma

institución, que mide las publicaciones, citas, participación en conferencias, congresos,

patentes, modelos de utilidad, docencia, proyectos de investigación, formación de

recursos humanos, etc. (Universidad de Guanajuato, 2012). La compensación

económica varía dependiendo del puntaje individual alcanzado de acuerdo a su

tabulador.

Así mismo, pueden adquirir una compensación por parte del Consejo de Ciencia y

Tecnología al ser integrantes del SNI donde se evalúan artículos, libros, capítulos en

libros, patentes, desarrollos tecnológicos, innovaciones, transferencias tecnológicas y la

formación de científicos. La compensación económica de la misma forma varía

dependiendo del grado de SIN que alcance el investigador.

Por su parte los sistemas de compensaciones en Colombia también favorecen la

producción académica y, poco a poco, han ido incorporando la transferencia de

conocimientos a la sociedad, aunque, al momento de escribir estas líneas son muy pocos



los investigadores que se han acogido a este tipo de recompensas11. Así, las

compensaciones no han favorecido la vinculación en ninguno de los casos. La misma

situación impide al investigador desarrollar las capacidades y aptitudes de vinculación

con el entorno. Debido a que la puntuación es muy difícil de alcanzar con una sola

actividad el investigador se tiene que orientar a las actividades que menor tiempo le

impliquen en la realización y mayor puntaje le otorgue.

De manera ilustrativa se presentan resultados de la Encuesta sobre Vinculación

Academia-Empresa (DDAyE-UG 2012) los investigadores manifestaron realizar

actividades como: docencia, investigación, cargos administrativos, encomiendas con la

iniciativa privada así como actividades no contempladas en el cuestionario como

asesorías donde el investigador trabaja bajo un contrato de 40 horas, lo cual es excesivo

debido a la sobrecarga de actividades medibles y no medibles resultando en un rango de

40 a 60 horas semanales de dedicación al trabajo (Estrada & Segura, 2012). Lo que

implica que la extensión es más una actividad de investigadores con un espíritu

emprendedor más desarrollado y la vinculación siempre dependerá de estos

emprendedores.

Así para el caso de México, el desafío para la política es triple: diseñar estímulos

específicos dentro del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores o el

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación con el fin de promover la

interacción de la universidad, para crear y fortalecer las oficinas de transferencia de

tecnología en las universidades (De fuentes & Dutrénit, 2012). Así mismo las

universidades, en los Programas de Desarrollo del sector educativo, deberán alinear sus

incentivos a la promoción de la interacción de la universidad con la sociedad en general.

Hasta este punto vemos limitada la transferencia de conocimiento y tecnología por el

tiempo, el sistema de compensación al que atienden los investigadores y el sistema de

ranking al que orienta sus actividades las instituciones. Otras variables manifestadas son

limitaciones por los tiempos de respuesta requeridos en la industria privada, la

11 Información obtenida de charlas informales con colegas colombianos en particular de la Universidad
Nacional de Colombia, campus Bogotá y Medellín, como del Instituto Tecnológico Metropolitano de
Medellín.



legislación interna, la burocracia, papeleo y “tramitología”12 requerida para la

participación activa con la industria privada (Estrada & Segura, 2012).

Liderazgo efectivo

Una universidad puede tener recursos financieros de infraestructura, recursos humanos a

todos los niveles antes mencionados pero sin una dirección, un liderazgo efectivo y si

un plan estratégico de nada le valdría las condiciones institucionales en las que se

desenvuelven las actividades de los investigadores.

Una característica importante identificada en las Entrevistas a profundidad 2012

Vinculación Caso Colombia es el sentido de pertenencia que los investigadores denotan

respecto de la UNAL. Lo que se podría atribuir a un liderazgo efectivo, planes de

comunicación efectivos, sanciones y recompensas claras y un plan estratégico global al

cual se alinean los investigadores. Sin duda más de una de las actividades anteriores son

encabezadas por un líder. Así la experiencia muestra que universidades como la UG

requieren de un liderazgo transitorio con un carácter emergente; en donde la tríada

situación, líder y seguidores es la determinante para establecer la persona más indicada

para coordinar o dirigir las acciones del equipo de trabajo, orientadas a resolver los

diferentes problemas y desafíos que van emergiendo en el contexto organizacional

(Figueroa, 2004).

El líder de la UG debe tener claras tres prioridades: 1) innovar la universidad con un

modelo de extensión con base empresarial para conseguir la diferenciación orientándose

a las demandas de la sociedad, problemas actuales y creando nuevos valores, 2)

Fomentar la colaboración creando un entorno que fomenten el intercambio de

conocimientos interna y externamente y la integración del estado y las empresas a sus

actividades. Si bien el rol de la empresa en ambos casos sigue siendo apática con una

cultura de importación de conocimientos y 3) Una gran ventaja competitiva para la UG

sería la interacción proactiva con las empresas para cumplimentar la tercera misión de

las universidades-

12 Entre la comunidad académica, una forma despectiva de referirse a los procesos administrativos para
cumplir las diferentes reglamentaciones en cuanto a solicitudes de apoyos, gastos y comprobaciones.



Capacitación y formación

Dentro de los cambios requeridos, existe un grave problema de fondo que se presenta

constantemente en las universidades el cual es el posicionar a investigadores en cargos

administrativos ya que muchas veces no tienen la formación adecuada al puesto. Hay

conocimientos específicos para la gestión de conocimiento y la transferencia de la

tecnología que precisan de tener personal especializado en las áreas.

El factor que marca la diferencia entre el caso colombiano y el mexicano sin duda es la

formación en temas de gestión tecnológica.  Mientras una universidad orienta sus

procesos educativos con base a la ingeniería la otra lo hace con base en un paradigma de

ciencias económicas y humanistas en su mayoría. Así, el conocimiento radica en una

persona con experiencia en el tema que dirige y ejecuta la gestión del conocimiento

mientras que en la otra, trasciende al nivel colectivo al trabajar por equipos con un

grupo formado en el tema. Así una distinción relevante entre los casos es la

competencia organizacional distribuida. Se puede decir que la oferta educativa sobre el

tema que en Colombia ha tenido un auge en los últimos diez años ha impactado

positivamente la gestión universitaria en temas como vigilancia, transferencia y gestión

de la innovación, tecnología y conocimiento.

Responsabilidad Social Corporativa

Finamente, por el lado de la demanda se quiere destacar que la Responsabilidad Social

corporativa implica que las mismas empresas definan, unilateral y voluntariamente,

políticas sociales y ambientales mediante instrumentos alternativos que no sean ni

acuerdos colectivos ni legislación, y que ofrezcan, en búsqueda de sus metas, asociarse

a actores múltiples (accionistas, empleados, prestadores de servicios, proveedores,

consumidores, comunidad, gobierno y medio ambiente) (Lara, 2013), donde pueda tener

una participación muy destacada la Universidad. Por otra lado, la universidad como

organismo también podría generar este concepto de acuerdo a su cultura integrando

elementos como la ética, el desarrollo humano sostenible, contribuyendo de forma

voluntariamente a la creación de una mejor sociedad basada en conocimiento y

mejorando sus competencias colectivas para la efectiva transferencia de conocimiento.

Una universidad comprometida con su sociedad brinda mejor capital humano con



sentido de valores y ética y forma un ciclo de beneficio en su entorno que potencia el

crecimiento económico y sustentable.

Conclusiones y recomendaciones

Las lecciones de aprendizaje para la Universidad de Guanajuato indican que la misma

debe orientar sus estatutos académicos hacia la promoción de la extensión y estimularla

a través de incentivos económicos o de infraestructura así mismo las actividades de esta

naturaleza deberían ser consideradas como las de mayor valor en puntaje para

incentivos ya que son las que mayor demanda de tiempo tienen y mayor complejidad en

su realización hay. Si no existe una incentivación que oriente al investigador a la

vinculación difícilmente esta relación crecerá y por ende los problemas que la

universidad podría resolver a través de su capital humano a la sociedad representada en

empresas y el estado seguirán siendo atendidos por empresas particulares y/o centros de

investigación diversos. Limitando a la universidad a aumentar sus fuentes de ingresos.

Se identifica como el problema de origen la estructura de la organización institucional y

el control que la misma ejerce sobre los investigadores, se requiere del desarrollo del

espíritu emprendedor del investigador. El líder de la institución debe tener apertura al

cambio para generar los cambios requeridos en la organización. Es elemental contar con

un plan de comunicación efectivo con todos los actores tanto internos como externos y

engranar cada actor de forma complementaria para generar una sociedad basada en el

conocimiento.

Además de que una actividad tan productiva debe integrar en si altos valores que

destaquen el compromiso de las universidades con su entorno, esta actividad deberá ser

considerada desde los Rankings hasta los estímulos para que sea un quehacer

primordial par el investigador y la institución.

“Todos comenzamos por amor al conocimiento pero las reglas organizacionales nos llevan por
otro camino de papeleo, puntitis y tramitologia”
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Resumo: Este artigo propõe um esquema conceitual para compreender o processo de
inovação de um dado sistema de setorial que englobe capacidades dinâmicas e seus
mecanismos institucionais, estabelecendo a sua inter-relação na dinâmica de inovações e
na trajetória tecnológica e histórica de um dado sistema. A principal das contribuições do
esquema é,a partir de algumas proposições, servir como elemento norteador de como
arranjos institucionais específicos e como os contextos normativos e reguladores, aliados
às capacidades, influenciam a configuração e a geração de inovações tecnológicas.

Abstract: This paper proposes a conceptual scheme to understand innovation process of a
given sectoral system, including dynamic capabilities and institutional mechanisms,
establishing its inter-relations, on innovation dynamics and the historical an technological
path of a given system.   The main contribution of the scheme is. by means of some
propositions to serve as a guidance of how institutional arrangements and capabilities
influential the generation of technological innovations

1. Introdução - visão sistêmica para a inovação- o conceito de sistemas
setoriais de inovação

Uma descoberta central na pesquisa sobre inovação é a de que as empresas
raramente inovam de maneira isolada. Para a inovação, a interação com consumidores,
competidores, fornecedores e várias outras organizações públicas e privadas é muito
importante, desse modo, uma perspectiva sistêmica torna-se útil para compreensão e
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análise de tais interações (FAGERBERG et al., 2006a). A abordagem sistêmica de
inovação tem sido amplamente utilizada na última década e as pesquisas econômicas têm
identificado a inovação como “motor” para o crescimento econômico, o ganho de
competitividade e aumento do emprego não só nas indústrias de alta tecnologia, mas em
todos os setores e economias (RAMETSTEINER;WEISS, 2006).

No que tange às contribuições advindas da visão sistêmica para a inovação pode-se
considerar que ela também é bastante útil para compreender a dinâmica de setores
originando o conceito de sistemas setoriais de inovação (MALERBA,2006). Nas palavras
de CUNHA et al. (2011), a dimensão setorial é relevante para se analisar as diferenças de
inovação em indústrias distintas.

A abordagem sistêmica de inovação tem sido frutífera ao descrever as realidades
empíricas na emergência da inovação, ao incluir o papel de uma multidão de atores e
interações para se produzir políticas de inovação relevantes. Contudo, os modelos
conceituais necessitam de maior desenvolvimento e/ou refinamento
(RAMETSTEINER;WEISS, 2006).

No que se refere aos elementos de criação de competências e capacidades, Coriat e
Weinstein (2002) afirmam que as escolhas organizacionais, a partir do conhecimento e da
aprendizagem, são relevantes para a dinâmica da inovação porque geram capacidades
dinâmicas e rotinas que criam formas organizacionais e evoluem ao longo do tempo. Já no
aspecto institucional, os autores argumentam que o peso do arcabouço institucional conduz
à especialização setorial e define as formas de trajetória inovativa. No que tange aos
sistemas de inovação, as análises conceituais e empíricas da sua dinâmica funcional têm se
concentrado nas experiências dos países avançados. Assim, entende-se como necessária a
expansão dos conceitos e análises de sistemas de inovação para países de industrialização
tardia, especialmente, para se descobrir como se dá a evolução do conhecimento nesses
sistemas (DANTAS, 2011).

Hilman et al. (2011) consideram que o desenvolvimento e a difusão de inovações
tecnológicas necessitam de governança para que alcancem suas contribuições sociais e de
sustentabilidade. No entanto, os autores consideram que há poucos estudos mapeando o
tipo de governança empregado e como esta influencia o desenvolvimento e a difusão de
inovação sustentável. Barney e Hesterly (2006) afirmam que os agentes econômicos devem
escolher a forma de governança que reduza os possíveis problemas de transação ao menor
custo possível. Em síntese, as firmas podem incorrer em custos internos elevados ao
adotarem estruturas hierárquicas ou serem vítimas de práticas oportunistas pela
coordenação via mercado (BARNEY; HESTERLY, 2006).

Para este artigo será adotado o conceito de sistemas setoriais de inovação proposto
por Malerba(2006) que considera um sistema como um conjunto de agentes e
instituições,em interação, em um determinado contexto ou setor. Consideramos, assim,
uma abordagem que se enquadra no que propõe o presente texto: a trajetória histórica de
uma tecnologia em um sistema setorial de inovação, a partir da interação entre capacidades
dinâmicas e instituições. O conceito de Sistemas Setoriais de Inovação ainda é bastante
recente e carece de metodologias de aplicação prática e dão margem para diferentes
interpretações (FARIA 2012).

No que tange ao aspecto evolucionário dos sistemas setoriais de inovação, este
pretende explicar a geração de habilidades, a partir de comportamentos internos das firmas
e de suas relações com o seu ambiente, por meio de uma sequência histórica de
acontecimentos. Desse modo, ocorre a “dependência de trajetórias”. Nesse contexto, a
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geração de tecnologias e novos conhecimentos estão diretamente ligados a condições
técnicas e histórico-econômicas preexistentes(RUTTAN, 1997;MESQUITA et al., 2011).

Este artigo propõe um esquema conceitual para compreender a inovação de um
dado sistema de inovação setorial que englobe capacidades dinâmicas, condições histórico-
temporais e seus principais mecanismos institucionais, estabelecendo a sua inter-relação na
dinâmica de inovações e na trajetória tecnológica e histórica de um dado sistema. A
principal contribuição deste esquema conceitual é servir como elemento norteador de como
arranjos institucionais específicos, como os contextos normativos e reguladores, aliados às
capacidades, influenciam a configuração e a geração de inovações tecnológicas.

2. A teoria institucional econômica: as “regras do jogo”

A economia institucional se divide basicamente em duas vertentes distintas: a
análise das macroinstituições ou do ambiente institucional (normas, leis, organizações e
regimes que regulam o sistema econômico) e as microinstituições que analisam as
estruturas de governança (contratos e normas entre organizações, que regulam uma
transação específica)(AZEVEDO, 2000; COSER et al., 2010).

Assim, as instituições representam as “regras do jogo” estabelecidas para a
interação humana com as leis e regulamentos formais e os códigos de conduta informais
que moldam a ação das organizações. Já as organizações são os “jogadores” - os quais
buscam objetivos específicos – a saber: as empresas, os sindicatos, bancos, centros de
pesquisa, universidades, centros de treinamento, organismos políticos,entre outros
(NORTH, 1993).

No campo econômico, as instituições têm a finalidade de regular as transações e a
cooperação entre as firmas. A motivação dos agentes está fundamentada em uma base
comum de regras que permitem as trocas econômicas (GALA, 2003). As regras podem
exercer diversas funções como: cristalizar determinadas relações de poder entre atores,
criar um sistema que influencia o comportamento desses e incorporar o aprendizado da
organização ou do sistema social em questão(FURTADO, 2003).

Nesta abordagem, a institucionalização de organizações e mercados possui o fim
específico de organizar, orientar, controlar e dirigir as transações comerciais, como a
cooperação entre as firmas (BARNEY;HESTERLY,2006). Existem, pelo menos, três
arranjos de coordenação ou governança que podem ser observados na prática dos negócios:
i) coordenação via preço, ou mercado; ii) coordenação via hierarquia, quando há a
integração vertical das atividades produtivas por uma organização e iii) estruturas de
governança híbridas em que atuam mercado e hierarquia(ARBAGE, 2004).

A partir do ambiente institucional são elaboradas as estruturas de governança que
serão empregadas em um determinado contexto. Por outro lado, o comportamento dos
indivíduos e as estruturas de governança exercem influência na conformação do ambiente
institucional (VALLE et al., 2002). Logo, a orientação da economia institucional vai em
direção ao conjunto de fatores que moldam e definem a interação humana, dentro e entre
organizações (NELSON; NELSON, 2002).

Em síntese, a economia institucional procura ir além das relações de mercado
incorporando em seus modelos relações de não mercado entre as organizações (LYNN et
al., 1996). A vertente institucional econômica contrapôs-se aos fundamentos da economia
clássica, pela introdução da estrutura social como determinante de processos econômicos e
revelando direcionamento para análises micro-processuais e, predominantemente,
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endógenas (CARVALHO et al., 2004). Nesse contexto, pode-se considerar instituições
tradicionais como as legislações e as normas ou regulamentos a serem obedecidos pelas
empresas (WAARDEN, 2001).

North (1993) destaca cinco proposições que definem características e promovem
mudança institucional: (i) a interação contínua entre instituições e organizações aliada à
crescente competição por recursos; (ii) a competição força as organizações a investirem
continuamente em habilidades e conhecimentos para sobreviver. Os tipos de habilidades e
conhecimentos adquiridos moldarão as percepções sobre oportunidades e podem, portanto,
promover escolhas que alterem incrementalmente as instituições; (iii) o aparato
institucional dita os tipos de habilidades e conhecimentos percebidos para se alcançar o
máximo retorno; (iv) as percepções são derivadas do construto mental dos jogadores; (v) as
economias de escopo, complementaridades, externalidades, em rede, de uma matriz
institucional, tornam a mudança institucional incremental e “dependente de trajetória”(path
dependence) conceito que está ligado a um conhecimento que se aprimora ao longo do
tempo(DOSI, 2006; FELIPE, 2008).

Os arranjos institucionais têm forte influência na forma como o novo conhecimento
chega ao mercado e se traduz em inovação. Essa visão do arranjo institucional pode ser útil
para a análise do processo de inovação envolvendo uma série de elementos, tais como: (i)
atores, (ii) papéis/funções, (iii) regras e (iv) mecanismos de coordenação ou governança
(FURTADO,2003).

Pondé (2005) sintetiza o conceito de instituições como as normas coercitivas,
valores morais, incentivos, costumes, hábitos, estruturas cognitivas que geram
regularidades de comportamento,moldando e criando padrões relativamente estáveis e
determinados de interações entre indivíduos e grupos dentro do sistema econômico.Esse
conceito permite uma ampla visão em que várias correntes da teoria podem se encaixar.
Além disso, as regras colocadas como parte das instituições podem se referir àquelas que
não são seguidas conscientemente e que moldam ou determinam atitudes como as
habilidades ou capacitações tácitas que geram ações regulares (PONDÉ, 2005). Ou seja,
ações individuais ou coletivas que, produzem regras replicadas, ao longo do tempo,
reforçam novas estruturas e originam um ambiente institucional
(QUINELLO;NASCIMENTO, 2009).

Assim, entende-se que a abordagem institucional é importante para o estudo da
inovação porque “inovação não é necessariamente fruto de insights ou de atos isolados.
Ela é fruto de ações coordenadas (voluntárias ou determinísticas) dos agentes e serve
também como reforço das estruturas existentes (recursos e rotinas)” (QUINELLO;
NASCIMENTO, 2009:25).

Outra justificativa é a de que, para North (2010), as instituições não apenas
fornecem a estrutura de incentivos de uma sociedade, em um dado momento, restringindo
o conjunto de escolhas, mas são as condutoras dos processos de mudança. Dessa forma, o
conceito de instituições adotado nesse artigo segue a divisão de (North 1991; 2010) em: (i)
formais (leis, constituições, direitos de propriedade) e (ii) informais (costumes,
tradições, códigos de conduta)e desempenham o papel de restringir, coibir ou moldar as
ações humanas.
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3.Conexões entre inovação abordagem institucional e capacidades
dinâmicas

Pode-se dizer que a inovação é um processo contínuo que tende a se agrupar em
certos setores e indústrias, os quais, consequentemente, crescem mais rapidamente
implicando em mudanças estruturais (produção e demanda) e, finalmente, nas mudanças
institucionais e organizacionais (FAGERBERG et al., 2006b). Coriat e Weinstein(2002)
destacam que a junção tanto da abordagem institucional quanto organizacional traria uma
melhor compreensão a respeito do fenômeno da inovação.

Coriat e Weinstein(2002) afirmam que a importância do papel das instituições na
dinâmica da inovação é amplamente reconhecida na atualidade. A literatura sobre a difusão
e inovação tecnológica sugere a importância do ambiente institucional (que englobe
relações de mercado e não-mercado) para a comercialização da inovação (LYNN et al.,
1996).

Na visão institucional, parte-se da premissa de que as organizações buscam através
da inovação um lucro extraordinário, de forma que o comportamento organizacional está
condicionado à busca por uma maior competitividade (BOEHE; ZAWISLAK,
2007).Portanto, “normas técnicas e leis de propriedade intelectual ganham relevância
global em muitos setores”(LALL apud BOEHE; ZAWISLAK,2007:102). Nesse sentido,
tomando como exemplo a indústria automotiva brasileira, a interação das empresas com
entidades institucionais, como Sindipeças e ANFAVEA, promovem o aumento dos
relacionamentos interfirmas e fornecem recursos para aprimorar as práticas internas
(MESQUITA et al., 2007).

Para Hung (2004) a maioria das inovações se origina em um processo longo,
proveniente de dois contextos básicos: das atividades de transações das empresas e dos
empreendedores na criação de novas tecnologias e processos ou da tendência do processo
de inovação estar condicionado a um conjunto de tecnologias, já institucionalizadas em um
setor, dentro de um paradigma tecnológico “socialmente aceito” pelos indivíduos. Ainda
no que tange às relações entre instituições,Hargadon e Douglas (2001) destacam que os
empreendedores que geram novas práticas têm que lidar constantemente com ambientes
socialmente aceitos ou práticas e técnicas já institucionalizadas.

Assim, para que o processo de inovação ocorra eficientemente dentro do ambiente
organizacional é preciso que ele esteja institucionalizado (QUINELLO;NASCIMENTO,
2009). O principal benefício da abordagem institucional é indicar claramente a existência
de “trajetórias sociais” da inovação que são determinadas pelo contexto social no qual os
diversos agentes e as empresas operam (CORIAT; WEINSTEIN, 2002).

Para Caason e Guista(2006) o aspecto institucional pode contribuir para criar
ambientes de baixa ou alta confiança de modo que altos padrões regulatórios também
desempenhem papel na direção das inovações e mudanças tecnológicas (LEEet al., 2010).
Em particular, elementos regulatórios, normativos, culturais e cognitivos de ambientes
institucionais podem incrementar ou inibir a habilidade de parceiros em elaborar os
arranjos contratuais, de propriedade e sociais necessários para a inovação (BELLOet al.,
2004).

Organizações moldam o mercado devido ao papel que a inovação organizacional
desempenha na redefinição das regras de seleção do ambiente. No que tange à inovação,
uma empresa pode ser parcialmente proprietária de algumas inovações enquanto outras
serão difundidas pela indústria, na medida em que as escolhas da firma pioneira são
copiadas por outras empresas (DUNNING; LUNDAN, 2010). Assim, características
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institucionais podem gerar práticas semelhantes em um ambiente organizacional. O que
pode ocorrer de três formas (DIMAGGIO; POWEL, 2005): (i) coercitiva -representa a
obediência a pressões legais, governamentais ou práticasque podem, ou não, se manifestar
formalmente; (ii) normativa - ligada a aspectos de profissionalização do ambiente
organizacional, como a adoção de controles de qualidade, certificação,etc; (iii) mimética –
resulta de respostas padronizadas a ambientes de incerteza. São aquelas práticas
relacionadas ao benchmarching entre empresas ou a cópia de práticas entre essas.

O modelo apresentado por Vermeulenet al. (2007), adaptado naFigura 1, a seguir,
cabe para uma análise organizacional de compreensão do espaço de conhecimentos
inovadores e aspectos institucionais. Ou seja, forças associadas à obediência a regras
formais (como os contratos) e socialmente aceitas (como sistemas organizacionais
institucionalizados) cujo descumprimento acarreta punição formal ou simbólica
(VERMEULEN et al., 2007).

FORÇAS INSTITUCIONAIS

Regulativas(poder) Normativas Cultural cognitivas Conduzem ao

Estruturas,
sistemas

organizacionais;
regras formais;
procedimentos.

Obrigações sociais;
regras e

normas;expectativas.

Sentidos e crenças
compartilhadas;esquemas

mentais.

Desenvolvimento e
àimplementação de inovações

incrementais complexas de
produto.

Figura 1- Forças institucionais condutoras de inovação
Fonte: Adaptado deVERMEULEN,et al, 2007.

Assim, entende-se que a estrutura institucional fornece às firmas certas vantagens
para certas atividades, porém a viabilidade das instituições depende também da capacidade
que as organizações têm de combinar suas capacidades internas– da própria firma e
externas – ligadas ao relacionamento com instituições e interfirmas
(BRONZO;HONÓRIO,2005). Ottoboni(2011) destacou, em seu estudo, que mesmo com a
existência de instituições que estimulam a inovação e a aprendizagem, o conjunto de
capacidades dinâmicas das empresas era pouco desenvolvido o que limitava a capacidade
inovadora das empresas.

Capacidades dinâmicas são consideradas rotinas estratégicas que capacitam
gestores para captar recursos, os quais podem ser integrados, modificados e recombinados
para gerar novas estratégias criadoras de valor (CHEN;LONG JAW,2009). Barreto (2010)
afirma que a capacidade dinâmica representa o potencial que a empresa possui para
resolver os problemas sistematicamente, se caracterizando da seguinte maneira: a
propensão para perceber oportunidades e ameaças ambientais, a capacidade de tomar
decisões orientadas ao mercado no horizonte de tempo adequado e a capacidade de
modificar sua base de recursos. Logo, a capacidade dinâmica representa a habilidade de a
organização se reposicionar nos mercados, o que envolve a análise da percepção e
interpretação do ambiente e da coordenação dos recursos internos e externos (PELAEZ et
al., 2008).Protogerou et al.(2012) realizaram  um estudo quantitativo com 271 empresas de
diversos setores concluindo que as capacidades dinâmicas de coordenação, aprendizagem e
resposta competitiva, impactaram  positivamente e, de forma indireta, as capacidades
operacionais, tecnológicas e de marketing da empresa.  Para os autores as capacidades
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dinâmicas dão suporte às referidas capacidades operacionais impactando a lucratividade e
a participação de mercado das empresas.

Capacidades são adaptáveis e “dependentes da trajetória” da organização (TEECE
et al., 1997). Teece(2000) afirma que as capacidades devem ser geridas dinamicamente
através de alianças, com a definição de fronteiras organizacionais que possibilitem a troca
de competências. Para Balestro et al.(2004) a obra de Teece et al.(1997) definiu três
elementos como geradores de capacidades dinâmicas, a saber: (i) processos
organizacionais, (ii) posições e (iii) trajetórias (BALESTRO et al., 2004; TEECE et al.,
1997). Os processos organizacionais estão relacionados com a capacidade de integração
e/ou coordenação eficaz e eficiente dos recursos internos e externos da organização e sua
capacidade de aprendizagem e de reconfiguração de ativos a partir do exame constante do
ambiente.No que tange às posições,a posse de ativos específicos (tecnológicos, financeiros,
reputacionais, estruturais, etc) possui implicação importante para o nível e a direção da
inovação e, no que diz respeito às trajetórias,os investimentos anteriores de uma firma e o
seu repertório de rotinas restringem e condicionam suas alternativas e seu comportamento
futuro. Zott(2003) destaca que, ao longo do tempo, a organização, após forte interação com
o ambiente, estabelece as escolhas(seleção) e a retenção de determinadas características.

Assim, as organizações não dispõem de um “cardápio amplo” de alternativas e sim
de um campo restrito de opções baseadas em aptidões econômicas das firmas que podem
ser “acionadas” pelo ambiente (NELSON; WINTER,2006; MESQUITA, et al., 2011).

Para Ottoboni e Sugano(2009) a perspectiva das capacidades dinâmicas tem
potencial para auxiliar as empresas a lidarem com a dinamicidade ambiental, a
hipercompeticão e a inovação porque buscam a habilidade de adaptação, integração e
reconfiguração dos recursos e competências das organizações. Nesse trabalho as
capacidades se traduzem em inovação a partir dos elementos levantados por Dosi et al.
(2008)  que apontam as capacidades como a criação de  novos produtos, tecnologias e
serviços.

Teece(2007) afirma que empresas com fortes capacidades dinâmicas são
empreendedoras e não apenas se adaptam aos ecossistemas, mas também os moldam por
meio da inovação e colaboração com outras empresas, entidades e instituições. Dessa
maneira, deve-se analisar o contexto institucional que pode facilitar ou retardar as
capacidades dinâmicas das organizações e suas estratégias inovativas (DELMAS,2002). A
análise institucional destaca o papel dos arranjos institucionais que governam os atores
econômicos e suas interações, tais como: normas de confiança e autoridade, estrutura legal,
Estado e sistema político, sistema de apoio financeiro e de formação de mão de obra e
mercado de trabalho e grupos de interesse, como sindicatos e associações (DJELIC et al.,
2005).

Dessa forma, é necessário o equilíbrio entre os recursos e capacidade institucional
para garantir a competitividade. No nível individual, o grau de conformidade às tradições
da firma e à percepção cognitiva de custos (racionalidade normativa), interferem na
racionalidade econômica e na consequente escolha gerencial dos recursos. No nível
organizacional, os aspectos institucionais ligados à cultura e políticas organizacionais,
aliados aos fatores estratégicos, produzem seleções distintas e retornos diferenciados. Por
fim, no âmbito interorganizacional, as relações institucionais com Estado, associações e
outras empresas, diminuem o grau de heterogeneidade entre firmas o que implica no nível
de competitividade (OLIVER, 1997).
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Nesse sentido, Gittelman(2006) destaca que, no setor de biotecnologia, as
instituições exercem forte influência na dinâmica da inovação, porque elas podem aliar a
formação de capital humano à junção de capacidades organizacionais em culturas
científicas diferentes. Nesse sentido, o apoio institucional pode abastecer as organizações
com informações e outros recursos que fortalecem suas capacidades e dinamizam seu
desempenho (MESQUITA et al., 2007). A posse de ativos institucionais (legislação
favorável, por exemplo)também pode ser determinante para o desenvolvimento de
capacidades dinâmicas (TEECE et al., 1997;BALESTRO et al., 2004).

Tonelli et al. (2009) abordaram, por meio de casos comparativos, essa junção entre
“organização” e “instituição” dentro de duas visões acerca da inovação: a visão
“imediata”da inovação - ligada  à  viabilidade  econômico-financeira, à eficiência, à
possibilidade  técnico-científica  e  às  necessidades  técnicas inerentes ao desenvolvimento
e à produção de uma inovação e a dimensão institucional da inovação- ou seja, as
culturas, normas e regras formais e tácitas que têm lugar no contexto no qual o processo de
inovação ocorre. Como resultados, os autores observaram que, nos processos de inovação,
a visão imediata e a dimensão institucional devem caminhar em conjunto. Ou seja, uma
inovação viável econômica e tecnicamente não prospera em um ambiente institucional
desfavorável à sua criação, bem como a situação inversa, onde exista um contexto
institucional dinâmico e receptivo à inovação, mas as condições imediatas de viabilidade
para o processo de inovação não sejam atendidas.

Dessa forma, se argumenta no presente artigo que capacidades externas
institucionais aliadas a capacidades dinâmicas da firma (Teeceet al., 1997) podem ser
relevantes para gerar um esquema teórico conceitual que possa explicar, de maneira mais
ampla, os aspectos ligados à geração de inovação.

4.Sistemas de inovação: abordagens e uma proposta conceitual

Uma abordagem útil para explicar a influência dos fatores institucionais e da
capacidade dinâmica das organizações é a de sistemas de inovação (MALERBA, 2002). A
ideia de sistemas de inovação é, por excelência, uma concepção institucional
(NELSON;NELSON, 2002). Um dos principais impactos que um sistema de inovação
pode exercer é sobre as habilidades e o comportamento das organizações (PEREIRA;
PLONSKI,2009). Além disso, o conceito de sistema de inovação oferece uma visão
abrangente da mesma, possibilitando identificar os agentes envolvidos e o papel por eles
desempenhado (DUNHAM et al., 2011).

Os sistemas de inovação podem ser definidos como: nacionais, regionais, setoriais ou
tecnológicos. Todos eles envolvem a criação, difusão e uso de conhecimentos a partir da
interação entre os componentes do sistema e seus atributos (CARLSSON et al., 2002). Os
componentes são os atores ou organizações envolvidos no processo de inovação, como
indivíduos, firmas, bancos, universidades, centros de pesquisa, agências públicas e
governos etc. As relações são aquelas mantidas entre esses componentes, dentre as quais se
destacam as relações de mercado (relações comerciais) e “não mercado” (não envolvem
comércio) (FARIA 2012).

Geels(2004) destaca também a concepção de sistema sociotécnico, uma evolução da
concepção de sistema setorial que ressalta os aspectos institucionais e de transição
tecnológica dentro dos sistemas de inovação. Para o autor não apenas o aspecto técnico e
organizacional da inovação em sistemas é importante, mas toda a dinâmica social e
institucional explica o ritmo e a trajetória das inovações. Cimoli et al.(2007) afirmam que
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as instituições (por exemplo, os governos e entidades de pesquisa), podem criar a base
estrutural e de comportamentos necessária para as inovações, nos casos em que a adoção
exclusiva dos aspectos de mercado é ineficaz ou imprópria.

Entendemos que a abordagem de sistemas de inovação pode combinar a questão da
capacidade organizacional com a ação das instituições. No caso de um sistema setorial, de
acordo com Malerba(2002: 247)

“(…)um sistema setorial é um conjunto de produtos e agentes conduzindo relações de
mercado e não-mercado, para criação, produção e venda de produtos. Um sistema setorial
possui uma base específica de conhecimento, tecnologias, inputs e demandas. Os agentes
interagem por meio da comunicação, troca, competição, cooperação e comando e estas
interações são moldadas pelas instituições. Um sistema setorial passa por mudança e
transformação através da co-evolução de seus vários elementos”

Um sistema setorial apresenta a característica de ser localizado e especializado, como
no caso de algumas indústrias tradicionais (MALERBA, 2002). Para Malerba e
Orsenigo(1997), os padrões de inovação são diferentes entre setores distintos e os tipos de
regimes tecnológicos existentes afetam os padrões de inovação de um dado setor.

Sistemas setoriais de inovação são baseados na ideia de que diferentes setores ou
indústrias operam sob regimes tecnológicos distintos, os quais são caracterizados por
combinações particulares de oportunidade e condições distintas de apropriabilidade, grau
de cumulatividade da tecnologia e características relevantes da base de conhecimento
existente. Sua análise é dinâmica considerando a competição entre as firmas e a seleção do
ambiente (CARLSSON et al., 2002).

Para Malerba (2006) setores consolidados apresentam alto grau de cumulatividade de
conhecimento e de apropriabilidade das inovações (por exemplo, o automobilístico).
Enquanto setores mais dinâmicos como da biotecnologia e informática apontam a situação
inversa. Porém,Malerba (2006) assevera que além dos aspectos competitivos e de mercado,
acima mencionados, há que se considerar também a importância das instituições
destacando o papel desempenhado por essas estruturas na dinâmica de inovação de um
sistema. A esse respeito,Cimoli et al.(2007) atestam que formas de governança de mercado
se encontram entranhadas numa rica malha de instituições de não-mercado. Para Faria
(2012) as instituições – leis, normas de conduta tem um papel duplo: podem reduzir a
incerteza quanto a informação, controlar conflitos e prover incentivos. No entanto, também
podem representar obstáculos à inovação, na medida em que existam falhas no sistema que
dificultem ou impeçam os processos de mudança tecnológica.

Dessa forma, observa-se que as relações de um sistema setorial, englobam tanto os
aspectos competitivos quanto os institucionais. Para Geels(2004) as instituições não devem
ser utilizadas nos sistemas apenas para explicar inércia e estabilidade, mas também para
conceituar a interação dinâmica entre atores e estruturas. Assim, as características de
determinado setor de atividade podem influir na dinâmica da inovação que possui
especificidades de conhecimento e tecnologia, atores e redes, moldando e sendo moldados
pelas instituições (MALERBA, 2006).

Para Malerba(2002) os elementos de um Sistema de Inovação são:

 produtos:os produtos finais gerados pelo Sistema;
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 agentes: indivíduos, organizações econômicas (empresas) e as não-econômicas
(universidades, instituições financeiras, governo central, autoridades locais), bem
como a agregação de organizações na forma dos consórcios ou estruturas de
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D);

 base de conhecimento e processos de aprendizagem: são diferentes nos setores e
afetam os padrões de inovação, o comportamento das firmas e dos agentes em um
dado setor;

 tecnologias básicas, inputs, demanda e suas correlações e complementaridades:
as ligações e complementaridades definem as fronteiras de um sistema setorial,
nonível da tecnologia, do input e da demanda. Elas podem ser estáticas ou
dinâmicas. As complementaridades incluem interdependências entre setores
verticalizados ou horizontais, a convergência de produtos anteriormente separados
ou a emergência de uma nova demanda a partir de uma já existente, o que pode
afetar a taxa de inovação e de demanda;

 mecanismos de interações externos e entre as organizações:agentes conduzindo
relações de mercado e não-mercado;

 instituições: padrões, regulamentos, mercado de trabalho etc.

Carlsson et al.(2002) sustentam que, ao analisar os sistemas de inovação, há algumas
questões metodológicas a serem consideradas:(i) primeira- qual o nível de análise
apropriado para a finalidade desejada, quais sejam: uma tecnologia, produto, conjunto de
produtos inter-relacionados, um conjunto de competências, um cluster de atividades ou
empresas ou a base geral de ciência e tecnologia. É importante também definir, qual a
delimitação geográfica e temporal do sistema, porque assim se caracterizarão suas
fronteiras e os tipos de interação existentes. Por fim, as características e atributos do
sistema a ser estudado, dependerão do nível de análise escolhido; (ii) segunda- identificar
os atores e/ou componentes do sistema, caracterizando os relacionamentos-chave e
significativos que ocorrem em seu interior; (iii) terceira -como medir a performance do
próprio sistema no seu nível de análise; o que medir no sistema (patentes geradas, nível de
emprego, crescimento das empresas,etc).

No que tange aos aspectos relativos aos sistemas de inovação nos apoiamos em
Coriat e Weinstein (2002). Há que se ressaltar o fato de que a análise dos autores privilegia
a organização como ator central do processo. Os autores destacam as possibilidades de
interação entre conceitos, organização e instituição focando a interação mútua na definição
das trajetórias organizacionais.

O desafio deste trabalho é estabelecer a conexão entre os aspectos institucionais e
organizacionais no que tange às capacidades dinâmicas dentro de um sistema de inovação.
Paez (2001) propôs um modelo, destacando o contexto das organizações públicas
dedicadas à P&D no sistema de inovação do agronegócio. A autora propõe que o ambiente
de Ciência e Tecnologia do agronegócio (ligado ao sistema de inovação), está
interconectado, na oferta e na demanda, ao ambiente das firmas (ligado ao sistema de
estratégias das firmas) do setor, a partir do “mercado de pesquisa e desenvolvimento” em
um processo interativo e dinâmico com o ambiente. No entanto, embora tenha foco
interativo-contextual e, se baseando em capacidades dinâmicas, o modelo não demonstra
uma evolução temporal clara da criação e do aprimoramento dessas capacidades e nem do
aspecto institucional, embora enfatize o papel do ambiente e dos elementos institucionais e
comportamentais.
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Oltra e Jean (2009) estudaram o sistema de inovação ambiental na indústria
automotiva francesa, a partir de três elementos básicos: o regime tecnológico adotado, as
condições de demanda das inovações e as políticas ambientais e de inovação adotadas.
Como conclusão, os autores constatam que a predominância de um regime tecnológico,
aliado às condições de demanda, levam a uma dificuldade de adoção de novas capacidades,
sendo que as políticas ambientais são condicionadas por esses elementos.

Dolata(2009) propõe um framework sociotécnico para descrever as mudanças
setoriais causadas pelo impacto da tecnologia em um sistema, destacando que a sua
capacidade transformadora, provoca pressões à mudança e à adaptação de atores e
instituições o que gera padrões de absorção tecnológica. O autor conclui que essa interação
entre tecnologia e setor pode conduzir a mudanças institucionais e organizacionais
graduais tanto reativas quanto pró-ativas.

Em um modelo institucional ,Dunhamet al. (2011) destacam a evolução do sistema
de inovação sucroalcooleiro, no Brasil, em uma lógica histórico-temporal, destacando os
principais eventos ocorridos para a estruturação e evolução do sistema de inovação. No
entanto, os autores não atentam para a geração de capacidades dinâmicas no âmbito do
sistema.

Nesse sentido, elaboramos um esquema conceitual acerca de capacidades e
instituições em conjunto com proposições que podem servir de elemento norteador mais
amplo para um sistema de inovação setorial, a partir de organizações foco, que englobe,
respectivamente, as capacidades dinâmicas e os aspectos institucionais de um dado sistema
setorial, conforme demonstra a Figura 2.Entendemos que a principal contribuição dessa
proposta é a possibilidade de “combinar” abordagens teóricas distintas(capacidades e
instituições) para explicar o fenômeno da inovação.Acrescentamos também o fato do
modelo considerar os aspectos histórico-temporais do sistema a ser estudado.

FIGURA 2 - Esquema Conceitual Para Compreender A Inovação setorial A Partir Das Suas
Capacidades Institucionais e Dinâmicas

Fonte: Elaborado pelos autores

Geração de
capacidades
dinâmicas

Sistema setorial de
inovações (ambiente
das empresas a partir

de organizações
foco)

Ambiente institucional do
setor- normas,governança

Dinâmica histórico-
temporal do sistema

Trajetória do
sistema e das
inovações
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Nosso esquema conceitual considera que as capacidades e instituições são
dinâmicas e fruto de um determinado contexto institucional e organizacional que não pode
ser desconsiderado na análise. É esse contexto que pode demonstrar a capacidade de
“evolução” do sistema e de gerar inovações, evidenciando uma trajetória tecnológica.O
esquema conceitual proposto,de inovações setoriais,se apóia na delimitação de análise,
proposta por Carlsson et al. (2002), definindo, em um contexto setorial,um recorte
tecnológico.

A principal das contribuições do artigo e do esquema conceitual proposto,
apoiando-se nos termos de Gee e McMeekin (2011), seria estabelecer, em um sistema de
inovação setorial, como arranjos institucionais específicos e as capacidades dinâmicas
influenciam a sua configuração e a geração de inovações tecnológicas. Outra contribuição
do esquema proposto,em termos acadêmicos,é a de que os estudos recentes acerca dos
sistemas de inovação buscam saber como integrar os aspectos institucionais e relacionais
dentro de um modelo compreensivo (KASTELLE et al., 2009). Corroborando o conceito
de sistemas de inovação que se baseia em interações entre diversos atores e não firma,
usuários e produtores, cujas relações são permeadas por instituições (leis, normas,
procedimentos usuais, padrões de comportamento (FARIA 2012)

O esquema conceitual também procura integrar as abordagens institucionais e de
capacidades dinâmicas demonstrando a “trajetória” do sistema, de acordo com Dosi(2006),
e sua dinâmica no sentido de Kastelle et al. (2009), de que os sistemas de inovação não
apenas capacitam ou restringem a ação dos agentes, mas que a geração de inovação por
esses agentes modifica as regras do sistema de inovação no qual estão inseridos. Como já
exposto,o modelo também englobaria um recorte de um sistema tecnológico(Carlsson et
al., 2002), que gera e difunde tecnologia (HEKKERT et al., 2007). Dessa forma, o foco de
análise pode,por exemplo,se restringir a uma empresa líder de mercado em dado setor.

Assim, a produção de inovações tecnológicas, em determinado período de tempo,
seria o foco de análise do esquema conceitual proposto e englobaria as capacidades
dinâmicas e as capacidades institucionais correlatas ao contexto analisado. Por fim
elaboramos algumas pressuposições teóricas (Ps) para o esquema proposto, com base em
Whitley (2000), que considera que empresas com estruturas de governança e tipos de
capacidade diferentes buscam estratégias de inovação distintas, de acordo com os
respectivos contextos institucionais. Para o autor contextos institucionais e de governança
mais colaborativos tendem a produzir melhor utilização das suas capacidades e gerar
inovações incrementais. Por outro lado, o autor defende que estruturas mais hierarquizadas
geram mais descontinuidade entre as capacidades das empresas favorecendo rupturas
tecnológicas.Nossas pressuposições, no entanto, são opostas ao que diz o autor e são
apresentadas a seguir:

P1-As normas institucionais de um setor mais dinâmico em inovações, como biotecnologia
e informática,devem ser mais colaborativas, a fim de favorecer mais rapidamente o
processo de inovação de ruptura e a consequente geração de novas capacidades
organizacionais;

P2- Se o setor for mais hierarquizado e consolidado em inovações,como osetor
automotivo, as normas institucionais são mais rígidas e as capacidades mais
consolidadas, logo devem favorecer a geração de inovações incrementais.
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5.Considerações Finais

Este artigo propõe um esquema conceitual englobando as capacidades dinâmicas de um
dado sistema de inovação setorial,seus principais mecanismos institucionais estabelecendo
sua inter-relação e influência na dinâmica de inovações e na trajetória tecnológica e
histórico-temporal do sistema. Todos os elementos do esquema: capacidades, instituições e
dinâmica temporal se encontram inter-relacionados. Dessa forma, entendemos que a sua
aplicabilidade pode ser verificada em diversos setores importantes da economia, como o
automotivo, a fim de mapear a dinâmica das inovações em dado período. O modelo parte
de organizações-chave de um setor como um possível recorte, bem como a geração e
difusão de tecnologias como foco.

Ainda é possível destacar, como contribuição deste trabalho, a escassez na literatura de
esquemas conceituais que analisem, conjuntamente, aspectos institucionais e de
capacidades dinâmicas em setores da economia, bem como a influência de duas
abordagens teóricas no processo inovativo.

O esquema apresentado e suas respectivas proposições devem ser entendidos como
uma proposta que carece de estudos empíricos para sua validação, seja através da
formulação de hipóteses quantitativas e/ou análises qualitativas ou pelos aspectos de
capacidades ou instituições. Cabe destacar que a propositura e utilização de esquemas
conceituais consiste em uma forma de analisar realidades complexas, de modo mais
simples e, por isso, por mais variáveis que um modelo englobe, não se pode entendê-lo
como representação fiel da complexidade existente entre os atores.
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Resumo: Nosso objetivo neste trabalho é o de compreender a reconstrução das identidades
dos ribeirinhos deslocados pela construção da Usina Hidrelétrica de Salto Caxias, no
Paraná, a partir do deslocamento compulsório sofrido por eles. Para tanto, o artigo está
assim organizado: após a Introdução, uma discussão teórica sobre identidade é
apresentada. A seguir, os procedimentos metodológicos da presente pesquisa, que é
qualitativa e descritiva, são explicitados. Em seguida, os resultados da investigação são
apresentados, mostrando como ocorreu a construção da Usina e de que forma o
reassentamento dos sujeitos pesquisados acabou reconfigurando suas identidades. No caso
específico deste estudo, verificou-se que os ribeirinhos conseguiram ser deslocados para
um local que lhes possibilitasse elementos positivos de terra e trabalho, o que fez com que
acabassem definindo construtivamente suas identidades no reassentamento.

Palavras-chave: identidade, usinas hidrelétricas, reassentamento, deslocamento
compulsório

Abstract: Our objective in this work is to understand the reconstruction of identities of
riverine displaced by the construction of the Salto Caxias Hydroelectric Power Plant, at
Paraná state, from compulsory displacement suffered by them. Therefore, the article is
organized as follows: after the introduction, a theoretical discussion of identity is
presented. Next, the procedures of this study, which is qualitative and descriptive, are
explained. Then, the results of the investigation are presented, showing as it did the
construction of the plant and how the resettlement of individuals surveyed just
reconfiguring their identities. In the specific case of this study, it was found that the
riverine could be moved to a location that would enable them positive elements of land and
labor, which meant that they could eventually constructively defining their identities in
resettlement.

Key words: identity, hydropower, resettlement, compulsory displacement
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1. Introdução

O Brasil, segundo Bermann (2003), principalmente a partir dos anos de 1970, inicia sua
concepção de política energética assentada na construção e implantação de grandes
projetos hidrelétricos, como fonte principal para o abastecimento e para a suficiência
energética do País. Nesse sentido, o Brasil é privilegiado, tendo em vista suas grandes
reservas de água doce e a vazão dos seus rios, suficientes para a geração de energia
elétrica. Já a partir dos anos 90, inicia-se a implementação de projetos de usinas
hidrelétricas em diversas regiões do País, com o objetivo de evitar o desabastecimento no
fornecimento energético, necessário para sustentar o crescimento econômico brasileiro.

O tema da instalação de usinas hidrelétricas está constantemente sendo trazido para o
debate público, principalmente pelo projeto do Estado brasileiro em explorar esse tipo de
geração de energia, aproveitando o potencial dos rios existentes. Juntamente com isso,
questões sociais, como o impacto ecológico e o deslocamento das populações são
apresentadas, relacionadas ao fenômeno de construção de um grande empreendimento
como esse.

Assim, além dos aspectos técnicos e estruturais na construção de empreendimentos
hidrelétricos, tem-se que levar em consideração aspectos subjetivos, humanos e simbólicos
que precisam ser esclarecidos para a melhor gestão desses projetos. Segundo Rosa (2007),
a construção de uma usina hidrelétrica necessita, em primeiro lugar, de um encontro de rios
e um relevo que possibilite a queda d’água para a produção de energia elétrica. Para isso,
há a necessidade de construção de uma represa ou barragem para conter a água. É nesse
momento de construção da barragem que começam os principais problemas ambientais e
sociais, pois uma grande área de terra (na maioria das vezes, produtiva) será alagada e todo
sistema social e ecológico será destruído para sempre. Para Bermann (2003), do ponto de
vista ecológico, as populações de animais, ecossistema, fauna e flora são alagados para
abrigar o reservatório de água. Do ponto de vista social, as populações que ali residiam são
compulsoriamente deslocadas e, junto com isso, mudam hábitos, rotinas, funções
produtivas, relações sociais.

Queiroz (2000, p.15) afirma que “o enchimento de reservatórios tem levado ao
esvaziamento da vida de milhares de pessoas, a despeito das insuficientes e amiúdes
equivocadas ações compensatórias a elas dirigidas pelo poder público”. A construção das
usinas, na maior parte das vezes, provoca um deslocamento de famílias e de modos de
vida, para outras áreas territoriais, visando à formação do reservatório da futura
hidrelétrica.

Conforme dados apresentados por Zhouri e Oliveira (2007), no Brasil, mais de um milhão
de pessoas foram compulsoriamente deslocadas, devido à inundação de suas terras
promovida pelas usinas hidrelétricas. Essa mudança não é apenas de espaço físico, mas
principalmente altera as relações sociais, as ocupações laborais, as rotinas, as
representações simbólicas, os vínculos, ou seja, a identidade dessas populações. E aí está a
dificuldade das populações em se adaptar a essa nova situação e ressignificar suas
identidades, ligadas ao espaço territorial passado, deixado para a construção do
reservatório da nova usina.

No Paraná, diversas hidrelétricas foram construídas nos últimos trinta anos, e uma delas é a
Usina Hidrelétrica Governador José Richa ou comumente chamada de Salto Caxias.



3

Segundo Lima et al. (2005), os seus 108,65 km2 de área alagada causaram impactos
ambientais relacionados principalmente à erosão de terrenos rurais e urbanos, a não
adaptação dos peixes e espécies endêmicas, que necessitavam de corredeiras e cachoeiras
para sobreviver e o uso abusivo de agrotóxicos nas lavouras. No aspecto social, ocorreu a
migração forçada de inúmeras famílias. Na região, foram cerca de 1025 famílias
indenizadas, sendo que 600 foram reassentadas em outros municípios não atingidos pelo
lago da Usina. Isso causou uma grande migração da região atingida, ampliando o
agravamento dos problemas sociais e econômicos resultantes da diminuição da população.

Nosso objetivo neste trabalho é o de compreender a reconstrução das identidades dos
ribeirinhos deslocados pela construção da usina hidrelétrica de Salto Caxias/PR, a partir do
deslocamento sofrido por eles. Para tanto, o artigo está assim organizado: após esta
Introdução, uma discussão teórica sobre identidade é apresentada. A seguir, os
procedimentos metodológicos utilizados no decorrer da pesquisa são descritos. Em
seguida, os resultados da investigação são apresentados, mostrando como ocorreu a
construção da Usina e de que forma o reassentamento dos sujeitos pesquisados acabou
reconfigurando suas identidades. Por fim, fazemos as considerações finais do trabalho.

2. As concepções teóricas sobre identidade

A origem do conceito está na filosofia, onde ele é utilizado para descrever a propriedade
que algo tem de ser idêntico a si mesmo, e, portanto, diferente dos demais. Segundo
Habermas (2009), a concepção filosófica da identidade não exige que os indivíduos
tenham que se distinguir uns dos outros por qualidades especiais. Também não exige que
eles tenham que apresentar um padrão básico de comportamento que possibilite vê-los
como um todo unitário, pois mesmo alguém que se comportasse de forma diferente a cada
momento teria de ser caracterizado como idêntico a si mesmo, como portador de uma
unidade.

Ao conceituar a identidade do eu, Habermas (2009) refere-se ao indivíduo como sendo
capaz de construir novas identidades a partir de identidades fragmentadas ou superadas,
mas que se tornam de tal maneira integradas, que o tecido das interações se organiza na
forma de uma biografia que pode ser atribuída como sua. Isso ocorre sempre que o
indivíduo assume a sua própria biografia e responsabiliza-se por ela, utilizando a narrativa
para voltar-se a si mesmo e suas interações.

Outro autor, Erikson (1987), dentro de uma concepção mais psicológica e psicanalítica,
apresenta uma visão de identidade que tem seu início na infância do indivíduo e que,
juntamente com seu crescimento, vai se desenvolvendo através de crises que ele enfrenta,
sendo a principal delas na adolescência. Trata-se de um processo localizado no âmago do
indivíduo e, entretanto, também no núcleo central da sua cultura coletiva. Essa cultura
coletiva refere-se também ao conjunto, cada vez mais amplo, de identificações que o
indivíduo faz.

Erikson (1987, p.21), ao tratar sobre a formação da identidade, coloca que ela emprega um
processo de reflexão e observação simultâneas, que ocorre em todos os níveis de
funcionamento mental, pelo qual o indivíduo se julga a si próprio à luz daquilo que ele
percebe ser a maneira como os outros julgam, em comparação com eles próprios e com
uma tipologia que é significativa para eles. Ou seja, a identidade passa por um processo
individual, ordenado pelo próprio processo de desenvolvimento pessoal, mas também é
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moldado pelo conjunto de identificações e reconhecimentos que o indivíduo confronta com
a sociedade.

Encontramos também na literatura autores que corroboram com a referida concepção de
identidade, como é o caso de Castells (2008), no momento em que ele aborda os atores
sociais, entendendo por identidade o processo de construção de significado com base em
um atributo cultural, ou ainda, um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o qual
prevalece sobre outras fontes de significado. Para um determinado indivíduo ou ainda um
ator coletivo, pode haver identidades múltiplas. No entanto, essa pluralidade é fonte de
tensão e contradição tanto na autorrepresentação quanto na ação social.

Para Castells (2008, p.23), identidades, por sua vez, constituem fontes de significado para
os próprios atores, por eles originadas, e construídas por meio de um processo de
individuação. Em termos mais genéricos, pode-se dizer que identidades organizam
significados, enquanto papéis organizam funções. O autor define significado como a
identificação simbólica, por parte de um ator social, da finalidade da ação praticada por tal
ator. O significado organiza-se em torno de uma identidade primária (uma identidade que
estrutura as demais), autossustentável ao longo do tempo e do espaço.

Encontramos, então, uma concordância entre os autores no que se refere à concepção do
processo de identidade, existindo um núcleo pessoal, primário, que ao socializar-se com os
demais indivíduos, em sociedade, passa por novas identificações e vão formando a sua
identidade. Nesse sentido, destacamos a natureza autorreflexiva das ações do indivíduo e a
continuidade na sua biografia (espaço/tempo). Há então uma identidade que estrutura as
demais, provenientes da interação do indivíduo com os outros (CASTELLS, 2008;
ERIKSON, 1987; HABERMAS, 2009).

Hall (2006) apresenta uma proposta de desenvolvimento da concepção da identidade ao
longo do tempo histórico. Para o autor, há três concepções muito diferentes relacionadas à
identidade, que são o sujeito do Iluminismo (sujeito unificado e coeso), o sujeito
sociológico (sujeito relacional) e o sujeito pós-moderno (sujeito descentrado).

Segundo Hall (2006, p.10), o sujeito do Iluminismo está baseado numa concepção da
pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades
de razão, de consciência e de ação, cujo centro consistia em um núcleo interior, que
emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e como ele se desenvolvia, ainda que
permanecendo essencialmente o mesmo – contínuo ou idêntico - a ele, a identidade do
sujeito está baseada em uma compreensão basicamente individualista.

Outra concepção de análise da identidade, segundo Hall (2006), está no sujeito
sociológico. Com o nascimento da biologia darwiniana e de novas ciências  como a
psicologia e a sociologia, nasce a compreensão da concepção do sujeito apoiada nas
relações sociais, internalizando o exterior e externalizando o interior. O sujeito sociológico
é, segundo Hall (2006, p.11), visto como um ser social que interage com o mundo exterior,
construindo seu núcleo interior. O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior, que é o
“eu real”, mas formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais
“exteriores” e as identidades que esses mundos oferecem. Essa visão de sujeito sociológico
aproxima-se mais das concepções apresentadas por Habermas (2009) e Erikson (1987).

Na terceira concepção de identidade, temos a análise do sujeito pós-moderno. Para Hall
(2006, p.12), no sujeito pós-moderno não se pode falar em uma identidade, mas de várias,
algumas vezes contraditórias ou mal resolvidas. O sujeito, antes visto como tendo uma
identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado. Na medida em que os
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sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por
uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis.

Ampliando ainda mais a compreensão da identidade na "pós-modernidade", temos
Baumann (2004), que ao abordar a temática, traz reflexões do tema relacionado aos
processos da modernidade líquida, a era da globalização. Identificar-se dá espaço a um
destino conhecido, que não pode ser influenciado, muito menos controlado. Para Baumann
(2004, p.16), as pessoas em busca de identidade se vêem invariavelmente diante da tarefa
intimidadora de “alcançar o impossível”. Ou seja, a tarefa da busca da identidade na
atualidade é uma utopia frente à complexidade das relações e à perenidade da existência.

A partir das concepções apresentadas, podemos observar que a maior parte delas integra as
temáticas da identidade com o processo social, levando à compreensão de que o
desenvolvimento da identidade relacionada com a sociedade, mesmo nas concepções mais
tradicionais, até a abordagem mais moderna (ou pós-moderna) do tema não se esgota. Ou
seja, consolidamos nossa identidade na interação com os demais e nossas vivências. O
conceito de identidade liga-se ao processo de identificação e diferença.

Para Castells (2008, p.4), a identidade é mediada pelas relações estabelecidas entre
determinados grupos e construída num contexto específico: a construção de identidades
vale-se da matéria-prima fornecida pela história, geografia, biologia, instituições
produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparelhos
de poder e revelações de cunho religioso. Porém, todos esses materiais são processados
pelos indivíduos, grupos sociais e sociedades que reorganizam o seu significado em função
de tendências sociais e projetos culturais enraizados na sua estrutura social, bem como na
sua visão de tempo/espaço.

Considerando a influência de uma série de fatores na construção da identidade, Castells
(2008) afirma que esse processo é uma construção social e que ocorre em um contexto
marcado pelas relações de poder. Para isso, propõe a distinção entre três formas e origens
da construção da identidade:

1. Identidade Legitimadora: introduzida pelas instituições dominantes da sociedade no
intuito de expandir e racionalizar a sua dominação em relação aos atores sociais;

2. Identidade de Resistência: criada por atores sociais que se encontram em
posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação,
construindo, assim, trincheiras de resistência e sobrevivência com base em
princípios diferentes dos que permeiam as instituições da sociedade, ou mesmo
opostos a esses últimos.

3. Identidade de Projeto: quando os atores sociais se utilizam de identidade capaz de
redefinir sua posição na sociedade, e, ao fazê-lo, buscam a transformação de toda a
estrutura social.

Para Castells (2008), a identidade legitimadora dá origem a uma sociedade civil, ou seja, a
um conjunto de instituições, bem como a uma série de atores sociais estruturados e
organizados, embora às vezes de modo conflitante, que reproduzem a identidade que
racionaliza as fontes de dominação estrutural. Nesse sentido, podemos perceber o papel
que as instituições dominantes têm sobre os indivíduos, que interiorizam um conjunto de
padrões e crenças a partir da lógica dominante, muitas vezes sem nem perceber esse fato.

A identidade destinada à resistência leva à formação de comunas ou comunidades. É a
construção de uma identidade defensiva nos termos das instituições/ideologias dominantes,
revertendo o julgamento de valores e, ao mesmo tempo, reforçando os limites da
resistência. Esta identidade é moldada a partir da resistência a ideias hegemônicas, criando
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um grupo de indivíduos que procuram algum tipo de diferenciação, se contrapondo à
lógica social dominante.

Ainda segundo Castells (2008), o terceiro processo de construção da identidade forma os
sujeitos. Sujeitos não são indivíduos, mesmo considerando que eles são formados por
indivíduos. É o ator social coletivo pelo qual indivíduos atingem o significado holístico em
sua experiência. A partir da definição do seu papel na sociedade o indivíduo assume sua
condição de sujeito enquanto agente social, exercendo sua identidade dentro de um
contexto social mais amplo.

3. Percurso metodológico

A presente pesquisa é considerada qualitativa, pois pretende compreender fenômenos de
ordem subjetiva, buscando sua compreensão. Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa é
a que consegue transcrever o dinamismo da vida social e coletiva e seus significados, que
são seu próprio fundamento, afinal, sem interpretação e significado, não há ação social.
Para o estudo que se pretendeu realizar, a pesquisa qualitativa foi considerada a mais
adequada, tendo em vista a necessidade de compreensão de significados aos fenômenos
sociais vivenciados pelos indivíduos atingidos por barragens.

Com relação ao tipo de estudo desta investigação, podemos classificá-lo como pesquisa
descritiva, tendo em vista, como mencionam Selltiz et al. (1967), que uma grande
quantidade de pesquisa social se volta para a descrição das características de comunidades,
ou seja, tentam descrever a estrutura da organização social da comunidade, ou dos
principais padrões de comportamento. Esta pesquisa também é seccional com perspectiva
longitudinal, tendo em vista que o objetivo se concentra na compreensão do fenômeno no
qual a coleta de dados é feita em um determinado momento, mas resgata dados e
informações de outros períodos passados. Vieira (2006, p. 21) descreve que o foco está no
fenômeno e na forma como se caracteriza no momento da coleta, e os dados resgatados do
passado são utilizados para explicar a configuração atual do fenômeno.

Para a realização de parte da pesquisa, fizemos uma busca documental procurando levantar
dados históricos, sociais e econômicos relacionados à implantação da usina hidrelétrica de
Salto Caxias. Segundo May (2004, p.208), os documentos, tidos como a sedimentação das
práticas sociais, têm o potencial de informar e estruturar as decisões que as pessoas tomam
diariamente e em longo prazo, eles também consistem em leituras particulares dos eventos
sociais.

A partir desses documentos, pretendeu-se levantar dados que contextualizassem a
problemática estudada, visando uma melhor compreensão do fenômeno de ressignificação
das identidades das populações deslocadas. Os documentos pesquisados foram: Ata de
Reunião da CRABI (Comissão Regional dos Atingidos por Barragens da Bacia do Rio
Iguaçu), Relatório da Companhia Paranaense de Energia – COPEL – Projeto de
Reassentamento Salto Caxias, Ata de Reunião da COPEL com a população (Audiência
Pública), Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) – Salto Caxias/PR, jornais da época da
construção expostos no escritório da COPEL no município de Capitão Leônidas Marques.

Para completarmos a pesquisa, realizamos também entrevistas de história oral, levando em
consideração a perspectiva de compreender historicamente o processo de implantação da
usina hidrelétrica dentro do contexto de vida.  Alberti (2008, p.18) define história oral
como um tipo “de pesquisa (histórica, antropológica, sociológica etc.) que privilegia a
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realização de entrevistas com pessoas que participaram de, ou testemunharam,
acontecimentos, conjunturas, visões de mundo, como forma de se aproximar do objeto de
estudo”.

Os ribeirinhos entrevistados foram aqueles que foram reassentados pela COPEL na
fazenda São Francisco de Assis (conhecida como Flamapec). No total entrevistamos doze
sujeitos. Estes ribeirinhos foram escolhidos pela técnica de “bola de neve”, ou seja, a
maioria foi indicada pelo participante com o qual fizemos a entrevista anterior. Assim, as
histórias destes sujeitos foram se complementando, pois cada um trouxe para esta pesquisa
algum enfoque especial, além das recorrências que foram identificadas na parte das
análises das entrevistas.

Os nomes que utilizamos na análise deste trabalho são reais, entretanto para não identificá-
los, vamos apresentá-los apenas pelos primeiros nomes de cada um. Escolhemos o
reassentamento São Francisco de Assis, pois ele foi o principal reassentamento utilizado
pela COPEL para os ribeirinhos que foram deslocados.

Na fase de interpretação das narrativas, caminhamos tanto na direção do que era
homogêneo quando no que se diferenciava dentro das narrativas. Gomes (1993) aborda que
a análise e a interpretação dentro da perspectiva de pesquisa qualitativa não tem como
finalidade contar opiniões ou pessoas, tem seu foco na exploração do conjunto de opiniões
e representações sociais sobre o tema que se pretende investigar. Ou seja, tem-se interesse
na dimensão sociocultural das opiniões e representações de um grupo que tem as mesmas
características e costumam ter pontos em comum, ao mesmo tempo em que apresentam
singularidades próprias da biografia de cada interlocutor. Assim, os resultados da pesquisa
foram expressos em descrições e narrativas, ilustradas com as declarações das pessoas e
dos dados secundários investigados, para dar o fundamento concreto necessário.

4. Resultados e discussão

4.1 A implantação da Usina de Salto Caxias e o deslocamento da população ribeirinha

A região da Usina de Salto Caxias é formada por nove municípios. Ao norte, na margem
direita do rio Iguaçu, estão localizados os municípios pertencentes à região Oeste do
Paraná, a saber: Boa Vista da Aparecida, Capitão Leônidas Marques, Três Barras do
Paraná e Quedas do Iguaçu. Na margem esquerda, têm-se os municípios pertencentes à
região Sudoeste: Boa Esperança do Iguaçu, Cruzeiro do Iguaçu, Nova Prata do Iguaçu,
Salto do Lontra e São Jorge do Oeste. A Usina de Salto Caixas é a mais importante das
operadas pela COPEL, possuindo uma capacidade de 1.240 MW, sendo situada no rio
Iguaçu. As obras iniciaram-se em Janeiro de 1995 e no mês de Fevereiro de 1999 a
hidrelétrica passou a operar. O complexo também é chamado por Usina José Richa e
garante à COPEL a autossuficiência no abastecimento do seu mercado consumidor até a
metade da próxima década (COPEL, 2008).

Segundo Parmigiani (2006), os primeiros boatos sobre a construção da nova usina no ano
de 1988 mobilizaram os sindicatos dos trabalhadores rurais dos municípios de Nova Prata
do Iguaçu, Dois Vizinhos, Realeza, Capitão Leônidas Marques, Boa Vista da Aparecida,
Capanema, Planalto e Três Barras do Paraná, que organizaram e encaminharam uma carta
aberta à população e às autoridades do Estado trazendo as principais questões sociais que
iriam decorrer a partir da obra e trazendo o posicionamento contrário com relação à
instalação deste empreendimento.



8

No ano de 1990 foi realizado um seminário com a participação de representantes das
comunidades atingidas para avaliação do empreendimento. Sua conclusão foi a elaboração
de uma carta enviada à COPEL, na qual as comunidades deixam clara sua posição
contrária à obra e contendo a ressalva de que a barragem só seria construída com a
resolução de todos os problemas sociais que foram levantados durante o seminário. Como
resposta a essa carta, a COPEL realiza um encontro com os prefeitos e sindicatos locais
onde ela reafirma os propósitos da construção e os benefícios que a barragem trará para a
região em geral. Juntamente com o referido encontro, a empresa começa uma grande
campanha publicitária, nos veículos de comunicação, com líderes da região para ganhar
adesão da população à obra (PARMIGIANI, 2006).

Essa postura dos ribeirinhos e da população local foi provocada muito pelo contato que
eles estavam estabelecendo com os movimentos sociais (principalmente com a CRABI -
Comissão Regional dos Atingidos por Barragens da Bacia do Rio Iguaçu) e pelas
experiências de outras localidades em que eles tiveram contato, conforme traz Parmigiani
(2006, p.18):

Tendo em mente a experiência de Salto Segredo, onde muitas promessas não
foram cumpridas, os agricultores exigiram, ainda, um compromisso por escrito,
assinado pelo presidente da COPEL e pelo governador do Estado. O
representante da COPEL, entretanto, apenas externou disposição da empresa em
“trabalhar de acordo com a lei”; e “a lei”, neste caso, dava um prazo de até cinco
anos para o pagamento das indenizações. O impasse estava estabelecido e a
reunião não representou, portanto, um avanço concreto para a sua solução, ainda
que representasse, na prática, o reconhecimento pela COPEL da legitimidade da
CRABI como interlocutora.

No dia 25 de julho de 1993, a CRABI realiza uma grande manifestação com a participação
de cerca de duas mil pessoas e a presença de vários deputados federais e estaduais,
entidades de apoio ao movimento e atingidos por outras barragens. O evento foi ignorado
pela COPEL, que tenta reiniciar os trabalhos da obra, levando máquinas para a perfuração
da rocha no local da barragem. Em assembleia, os ribeirinhos decidem, em represália,
ocupar a área e acampar no canteiro de obras, apreendendo máquinas e carros da empresa e
impedindo que os trabalhos prosseguissem. No trigésimo dia de ocupação, o acampamento
foi cercado pelo Grupo de Comando de Operação Especial da Polícia Militar,
estabelecendo-se o confronto (PAGLIARINI JUNIOR, 2009).

Segundo Parmigiani (2006), como resultado da ocupação, a COPEL aceita que a CRABI
passe a integrar o GEM – Grupo de Estudos Multidisciplinares -, com representantes de
todas as comunidades que seriam atingidas. Esse grupo, formado logo no início dos
trabalhos na região, era encarregado das decisões sobre os problemas ambientais e era
composto por representantes da COPEL, das prefeituras locais e um representante da
comunidade atingida, escolhido, entretanto, pela COPEL. No GEM, os representantes dos
atingidos, eleitos em assembleias, exigem da COPEL que todas as negociações sobre as
indenizações e os reassentamentos fossem tratadas coletivamente, com a intermediação da
CRABI.

Com isso, conforme explica Parmigiani (2006), em 15 de dezembro de 1993, a COPEL e a
CRABI assinam um Termo de Compromisso que incorpora a proposta dos atingidos e fixa
metas complementares aos “Princípios, Diretrizes e Critérios para o Remanejamento da
População Atingida”. Entre outras propostas, essas metas definem um período para as
desapropriações; fixam um calendário e critérios para o início das indenizações; garantem
o reassentamento para pequenos proprietários (de até cinco alqueires), arrendatários,
meeiros, posseiros e, o mais importante, estabelecem que todas as indenizações e os
reassentamentos deveriam ser efetuados antes da construção da barragem.
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Entretanto, conforma aborda Parmigiani (2006), o atraso de quase um ano no cronograma
de indenizações provocou, no dia 14 de março de 1995, uma nova mobilização da CRABI,
quando mais de quatro mil atingidos ocuparam o canteiro de obras da barragem. A partir
dessa mobilização, a COPEL, correndo contra o atraso, cria um edital para compra de
terras para os reassentamentos. Só que a confecção do edital não respeitou o acordo
estabelecido, em que a comunidade atingida participaria da elaboração dos critérios para
inclusão de famílias e aquisição de terras. O edital previu menos famílias atendidas do que
o previsto e os critérios para a compra das terras não atendiam às exigências dos
movimentos envolvidos.

A situação da COPEL de não cumprir acordos feitos com as comunidades fez que a
CRABI organizasse mais uma manifestação, só que desta vez ela foi efetivada em Curitiba,
com o objetivo de criar um espaço de negociação direto com o governador do Estado, na
época Jaime Lerner (1995-2003), solicitando a revogação do edital e elaboração de um
decreto governamental para liberar e apressar a aquisição das terras. A população exigiu
direta participação do governador nas negociações, tendo em vista as várias promessas
feitas pela COPEL e não cumpridas. Assim, o CRABI organiza os moradores da região
para participar de uma audiência com o governador para tratar das indenizações e
reassentamentos das populações que seriam deslocadas da região de Salto Caxias. Como
resultado, em 1996, os ribeirinhos atingidos escolheram cinco mil alqueires de terras em
áreas previamente selecionadas e restava ao Estado a compra através da publicação do
decreto governamental.

Segundo Pagliarini Junior (2009), os resultados desses embates significaram, a partir de
1999, mudanças nas vidas de famílias destituídas de suas terras em nove municípios do
Sudoeste do Paraná, sendo eles: Capitão Leônidas Marques, Boa Vista da Aparecida, Três
Barras do Paraná, Quedas do Iguaçu, Nova Prata do Iguaçu, Salto do Lontra, Boa
Esperança do Iguaçu, Cruzeiro do Iguaçu e São Jorge do Oeste. Dessas famílias, cerca de
seiscentas foram reassentadas em dez reassentamentos. Dentre as famílias atingidas, as
possuidoras de propriedades compostas por mais de cinco alqueires foram indenizadas com
dinheiro. As famílias que possuíam área de cinco alqueires, juntamente com meeiros,
posseiros e agregados foram incluídas no projeto de reassentamento. Das famílias
indenizadas por terra, 76% era de pequenos proprietários.

Ainda segundo Pagliarini Junior (2009), na região de Cascavel foram constituídos, a partir
de 1996, três reassentamentos, sendo o maior o São Francisco de Assis, formado por terras
indenizadas da fazenda Piquiri, pertencente até então à Agropecuária Flamapec, empresa
proprietária do estabelecimento. Além do São Francisco, foram estabelecidos no município
os reassentamentos Baretar e Refopaz.

4.2 O deslocamento compulsório e as mudanças percebidas nas identidades dos
sujeitos

Infelizmente, por falta de espaço, não conseguiremos colocar aqui muitas falas dos
entrevistados. Desta forma, tentaremos descrever, da melhor forma possível, o que nos foi
apresentado e que deu suporte à análise realizada, de transformações identitárias nos
sujeitos entrevistados.

Como dito no capítulo metodológico, entrevistamos sujeitos que foram reassentados no
Assentamento São Francisco de Assis, na cidade de Cascavel. Antes da construção da
Usina, todos eles moravam à beira do Rio Iguaçu e tiveram suas terras alagadas pelo
reservatório de Salto Caxias. Originalmente eram proprietários de terras (em sua maioria
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pequenos), meeiros ou posseiros. No assentamento, ganharam lotes pequenos de terra  (de
três a quatorze alqueires), sendo que a exceção é o Sr. Milton, que cultiva em 75 alqueires.
No geral, eles plantam feijão e milho e cultivam gado leiteiro.

Um ponto bastante importante percebido na fala dos entrevistados do reassentamento foi o
papel que a CRABI exerceu durante todo o período de implantação da Usina de Salto
Caxias e nas lutas empreendidas para buscar melhorar as condições da população que foi
deslocada em função da Usina. Segundo eles, a CRABI teve uma atuação importante junto
à população para assegurar melhores condições do reassentamento, das indenizações e da
condução de todo processo junto aos órgãos governamentais e com a própria COPEL.

A criação da CRABI fez com que os sujeitos se unissem para a luta por melhores
condições de vida, a partir do deslocamento que eles iriam sofrer. Suas falas mostram que
na constituição do movimento houve uma interação que foi consolidando uma nova
identidade deste grupo:

Iam nos levar tudo, nossa casa, nossa terra, nossos amigos, e a gente ia ficar só
olhando. Daí que veio o pessoal dos atingidos, o MAB [Movimento dos
Atingidos por Barragens], para mostrar para nós como era importante a gente se
juntar para trabalhar. Foi muito bom, criamos um grupo bom [a CRABI] que
defendeu todo mundo que ia ser mudado (Nair).

Após o período de lutas junto à CRABI, finalmente os sujeitos entrevistados se mudam
para o Assentamento São Francisco de Assis. É a partir desse ponto que começa a nossa
análise. Passados mais de dez anos do reassentamento, os achados desta pesquisa nos
causaram bastante surpresa. Afinal, a maioria dos trabalhos realizados com ribeirinhos
expulsos compulsoriamente de suas terras por conta da construção de usinas hidrelétricas
traz resultados bem diferentes (REBOUÇAS, 2000; ZHOURI; OLIVEIRA, 2007; SEVÁ,
2008). No nosso caso, a grande parte dos entrevistados fez uma avaliação positiva das
transformações que suas vidas sofreram. Eles se mostram satisfeitos com os rumos
tomados, muito embora relembrem com tristeza da época em que foram obrigados a se
mudar:

O dia que chegou o caminhão pra carregar a mudança eu chorei muito, chorei
bastante...ficava pensando em tudo que eu tinha passado ali, vi meus filhos
nascerem, eles cresceram, se criaram soltos na roça, felizes que só. Foi muito
triste, eu tava indo obrigada pra um lugar que a gente não conhecia bem, falavam
bastante, mas só vivendo pra saber como ia ser aqui (Francisca).

Tirando os momentos em que se lembravam do passado, ao avaliarem a vida atual no
reassentamento, a maioria se diz melhor do que antes. Diante disso, tentamos compreender,
a partir de suas falas, de onde poderia vir esse sentimento de satisfação. Um ponto em
comum que identificamos nos depoimentos dos sujeitos e que muito auxiliou nessa
interpretação, é que todos falam da qualidade da terra escolhida para o reassentamento.
Esse fator pode ser apontado como uma das variáveis para avaliarmos o contentamento
desses entrevistados com a vida no assentamento. Isso fornece a eles uma percepção de
melhoria e de progresso, esta última palavra destacada pelos próprios entrevistados. Como
eles sempre tiveram relação com a terra, a qualidade do solo recebido parece estar
diretamente relacionada com os sentimentos de felicidade, progresso e mudanças para uma
vida melhor.

Além dessa melhoria qualitativa em relação às terras, para alguns, o reassentamento
significou, além da mudança territorial, a alteração do status de empregado para
proprietário, conforme encontramos na fala do Sr. Adair, que agora tem orgulho de falar da
terra como sua, pois antes ele trabalhava para o patrão dele, fazendo serviços na
agricultura.
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Mesmo com uma propriedade pequena, o Sr. Adair se apresenta como dono de terras e não
mais como empregado, o que fez com que ressignificasse suas relações, o seu futuro e da
sua família e sua disposição para o trabalho. O que aconteceu com o Sr. Adair é que na
construção/reconstrução das identidades, há a necessidade de um conjunto de referências
para o indivíduo se autodefinir. No caso dele, as referências positivas – agora ser o dono
das terras – ajudou nessa reconstrução.

Assim como na narrativa do Sr. Adair, de forma geral sentimos o mesmo tom na fala da
maioria dos entrevistados. O que percebemos dos dados coletados, e que interpretamos
como algo que muito os auxiliou nesse processo de mudança foi o fato de que o
reassentamento foi organizado procurando manter alguns laços de proximidade com
parentes, como eles tinham antigamente. Nos depoimentos, eles destacam a importância da
organização do espaço da fazenda, onde as famílias que já estavam próximas antigamente
ficaram próximas também no assentamento, auxiliando no senso de reconhecimento do
novo espaço. Com a vizinhança conhecida, tudo indica que os sujeitos de pesquisa se
sentiram mais “próximos” das condições que tinham anteriormente, não estranhando muito
a vizinhança.

O fato de familiares e conhecidos terem permanecido próximos aos entrevistados fez com
que eles tivessem um sentimento de continuidade em suas identidades. Segundo a literatura
pesquisada, a família, enquanto instituição responsável pela socialização primária é a que
forma, ao longo do tempo, uma identidade mais durável nos sujeitos. Naqueles em que
houve a possibilidade de uma proximidade com seus familiares, a mudança foi menos
traumática. O caso do Sr. Osvaldo foi uma exceção encontrada: ele é um dos únicos que
reclamam da vida que tem hoje, e é um dos únicos também que falaram que não se
acostumam com a falta que a família faz. Ou seja, seu status identitário se encontra mais
fragilizado, uma vez que muito da identidade dos indivíduos está ligado a essas
referências. Ao mesmo tempo em que o Sr. Osvaldo ficou longe da família, não conseguiu
construir outras relações que pudessem substituí-la, de modo que sofre até hoje por causa
disso.

Outro ponto destacado pelos sujeitos sugere que a vida deu uma "modernizada" a partir da
mudança para o reassentamento. Muitos falam sobre o fato de estarem agora próximos a
uma "cidade grande" (que é Cascavel), o que acabou melhorando as suas condições no dia
a dia. A partir do deslocamento sofrido, muitos moradores enfatizaram o "progresso" em
suas vidas, nas novas possibilidades para os filhos, destacando o acesso à educação, e
também na melhor produtividade que eles têm com o trabalho na agricultura, uma vez que
as terras em Cascavel são mais férteis do que nas regiões em que eles viviam.

Lógico que nem tudo foi maravilhoso.  Em todos os depoimentos ouvimos falas sobre as
dificuldades por terem que deixar as terras alagadas para trás, o sentimento de solidão,
medo e injustiça que sofreram na época do deslocamento. Hoje, porém, as novas
expectativas parecem ocupar um novo espaço na vida dos sujeitos entrevistados. Erikson
(1987, p.181) chama esse processo de uma previsão do que poderemos vir a ser, ou seja, o
desenvolvimento da identidade do indivíduo é formada por algumas contribuições, como a
confiança primitiva no reconhecimento mútuo, uma vontade de sermos nós próprios e a
previsão de que podemos também nos transformar. A perspectiva de progresso, de ganhos
materiais e simbólicos, a partir das significações que são feitas com a interação desses
sujeitos com os novos elementos sociais, presentes nas rotinas e no espaço do
reassentamento, trouxeram essa perspectiva, do vir a ser, e isso colaborou para o reforço
de suas identidades.
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Na fala dos entrevistados, uma questão recorrente foi a preocupação em saber em quem
eles se transformaram a partir do reassentamento. Em função das mudanças, muitas foram
as dúvidas sobre quem eles são realmente, principalmente pelas perdas que sofreram.
Antes, eles eram os ribeirinhos, pois moravam na beira dos rios. Eram ribeirinhos e eram
agricultores, pois seu sustento vinha do trabalho com a terra. Hoje, por morarem em um
assentamento, é comum ouvirem os outros se referirem a eles como os sem-terra, os
reassentados, termos que muitas vezes parecem pejorativos aos próprios entrevistados.
Assim, pelas entrevistas realizadas, notamos que muito do esforço que eles fazem está na
busca de um reconhecimento enquanto agricultores, que na sua opinião é o que melhor
define a sua identidade. Os depoimentos a seguir ilustram essa questão:

Fomos chamados de sem-terra, de atingidos por barragens, de pobres e aos
poucos os vizinhos e o pessoal lá da cidade passa a ver que somos trabalhadores.
Na verdade, nós somos agricultores, vivemos da terra para tirar nosso sustento.
Mas é que o pessoal daqui não sabe o que aconteceu com a gente (Francisca).

Eles achavam que era coisa do MST [Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra], que ia ter um acampamento, que um monte de gente sem trabalho ia vim
pra cá. Tivemos que mostrar que nós éramos agricultores, que sabíamos mexer
na terra (Valter).

O trabalho, ou seja, serem reconhecidos como agricultores atribui a eles uma autoridade
que, de certa forma, ajuda a definir a sua identidade hoje. Quando Baumann (2004) diz que
os indivíduos constroem suas identidades envolvendo a utilização dos recursos disponíveis,
guiada pela racionalidade e pelo objetivo dos sujeitos, vimos isso nas falas dos nossos
entrevistados. Os recursos que eles têm hoje é nova terra, mas o mais importante: saber
trabalhar nela. A partir desse recurso, eles racionalizaram e buscaram o seu objetivo:
reconstruir sua identidade como agricultores, uma identidade que parecia arruinada pelo
fato das terras originais terem sido perdidas. E mesmo que futuramente seus filhos se
embrenhem em outras áreas, pelas possibilidades que estão tendo hoje de estudar, para
eles, ribeirinhos reassentados, o reconhecimento como agricultores é o que mais importa,
em termos identitários.

Retomando a abordagem de Castells (2008), podemos observar que esses indivíduos
passaram por um processo em que a identidade foi estabelecida através de uma construção
social e que ocorreu em um contexto marcado por relações de poder. Nesse cenário,
Castells (2008) destaca a identidade de resistência, que de certa forma foi o que aconteceu
com eles, por se encontrarem em condições desvalorizadas pela lógica da dominação.
Segundo Pagliarini Jr. (2009), o reassentamento São Francisco de Assis, por si só, é o
resultado de uma resistência, pois eles estavam sendo desenraizados quando para ali
puderam migrar.

Hoje, passados tantos anos da época da mudança, os sujeitos acabaram conseguindo
construir uma nova relação com o território e a sociedade, reconfigurando suas identidades
a partir de um projeto, pessoal e coletivo, que possibilitou a eles redefinir uma nova
posição na sociedade. Nesse sentido, a partir desse reencontro com seu papel, os
entrevistados assumiram  sua condição de sujeitos enquanto agentes sociais, e estão
conseguindo exercer sua identidade dentro de um contexto social mais amplo.

5. Considerações finais
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Este artigo teve por objetivo principal compreender a reconstrução das identidades dos
ribeirinhos deslocados pela construção da usina hidrelétrica de Salto Caxias/PR, a partir do
deslocamento sofrido por eles.

Um ponto que merece relevância nesse contexto foi a CRABI, que aparece com destaque
nos dados coletados e é apontada por eles como tendo um papel fundamental no êxito, por
parte da população deslocada, nos encaminhamentos realizados para a obtenção das
indenizações. A CRABI foi, de certa forma, a grande responsável pela identidade de
resistência que permeou o processo sofrido por essa população.

Pela análise que realizamos neste trabalho, identificamos, além da participação efetiva da
CRABI, que outros fatores foram apontados como responsáveis pela reconstrução da
identidade de projeto dos reassentados. Um deles foi a qualidade da terra recebida pelos
reassentados, que possibilitou o fomento da principal atividade econômica da população,
que é a agricultura familiar. Outro ponto identificado é a proximidade das relações sociais
no reassentamento, tendo em vista que muitas famílias e conhecidos foram alocados em
residências próximas, mantendo, em grande parte, a rede de relações sociais neste novo
território. O fato do reassentamento se localizar próximo a uma cidade considerada
próspera, que é o caso de Cascavel, também é apontado pela maior parte dos sujeitos como
positivo, oferecendo novas opções de serviços, educação e emprego.

Em termos das transformações nas identidades dos ribeirinhos que sofreram o
deslocamento compulsório, notamos que todos esses fatores, de certa forma, somaram-se
para que elas fossem ressignificadas. Eles passaram de ribeirinhos-agricultores para sem-
terras e reassentados ao longo do processo. Atualmente, há o resgate, novamente, da
identidade de agricultores, pelo fato de estarem sobrevivendo e conseguindo realizar seus
sonhos, a partir do trabalho com a terra conseguida.

Com isso, pudemos notar a importância que território e trabalho têm como elementos
definidores da identidade de um indivíduo. Um novo território faz com que o sujeito tenha
que buscar uma ressignificação da sua identidade, por tudo o que ele simboliza: novos
atributos técnicos, novas relações sociais, proximidade ou não com seus valores e sua
cultura. O trabalho, da mesma forma, define o valor de um indivíduo na sociedade
moderna. Trabalho e território podem ajudar a construir ou desconstruir a identidade das
pessoas.

No caso específico deste estudo, vimos que as lutas empreendidas e a conquista de um
lugar que trouxesse condições objetivas de trabalho é que possibilitou a eles elementos que
definissem construtivamente suas identidades. Daí o fato do resultado do assentamento não
ser tão negativo, como tantas vezes vemos em histórias de construção de usinas
hidrelétricas.

Finalmente, gostaríamos de ressaltar que mesmo tendo atingido o objetivo da pesquisa,
esta investigação tem suas limitações. Por exemplo, não encontramos sujeitos que
originalmente foram reassentados, mas por vários motivos, acabaram vendendo e
repassando suas terras para terceiros. Esta população não está mais espacialmente
identificada, cada família tomou um rumo diferente, ficando difícil sua localização. O
contato com estas famílias poderia ser importante para identificar as dificuldades ou
motivos pelos quais as famílias abandonaram o processo de reassentamento. Outra questão
diz respeito ao fato de termos coletado dados no Assentamento São Francisco de Assis,
que por várias características já descritas ao longo do artigo, possui singularidades
positivas, se comparado com outros assentamentos dos atingidos por barragens. De certa
forma, sabemos que a história de lutas de Salto Caxias e as decorrências daí resultantes são
únicas. Pesquisar a reconstrução das identidades dos deslocados pela construção de outras
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usinas hidrelétricas é essencial, portanto, para verificarmos se a situação dos atingidos por
barragens têm melhorado ou piorado ao longo do tempo em nosso país.
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NUEVAS OPORTUNIDADES CON RESIDUOS
AGROINDUSTRIALES TROPICALES

Resumen

Por su posición geográfica tropical y su desarrollo económico, Costa Rica tiene
cultivos que ocupan grandes extensiones de terreno, cuyo fruto se dirige
fundamentalmente al mercado internacional y que a la vez generan grandes
cantidades de residuos. La piña (Ananas  comosus) es producida por pequeños
productores pero el mayor volumen es producido por grandes compañías
transnacionales.  Este cultivo y el procesamiento producen problemas ambientales
y no se han establecido otras actividades para aprovechar los residuos y dar mayor
valor agregado. Estos residuos se pueden constituir en materia prima para la
producción de alimentos funcionales además de otros usos y  hace falta despertar el
interés y realizar estudios de factibilidad que muestren la viabilidad de este tipo de
actividades. Se presenta la situación de la generación de residuos y lo que se están
haciendo las empresas, además de dar señalar las cantidades que podrían estar
disponibles.

Abstract

By its tropical geographic position and its economic development, Costa Rica has
crops that occupy great land extensions, whose fruit goes fundamentally to the
international market and which simultaneously generate great amounts of
remainders. The pineapple (Pineapples comosus) is produced by small producers
but the greater volume is produced by great transnational companies. This crop and
the processing produces environmental problems and other activities have not
settled down to take advantage of the remainders and to give greater added value.
These remainders can be constituted in raw material for the functional food
production in addition to other uses and it is necessary to wake up the interest and
to make feasibility studies that show the viability of this type of activities. The
study indicates what the companies are doing and the amounts that could be
available.



1. Introducción Y Objetivos

Por su ubicación geográfica y por su nivel de desarrollo económico, la producción
agrícola y agroindustrial en Costa Rica son muy importantes. En este sentido, la
variedad de frutas y vegetales que se producen son muchas y las posibilidades de
industrialización son muy amplias, con lo que se obtienen productos de valor
agregado que se comercializan en el a el mercado interno y en el mercado
internacional.  Como es conocido, la actividad agroindustrial genera una gran
cantidad de lo que hasta ahora se ha declarado como desechos, con importantes
impactos negativos al ambiente, tales como generación de plagas, contaminación de
aguas, malos olores, entre otros. Ante  esta preocupación por los impactos al
ambiente y la presión competitiva cada vez mayor en las industrias alimenticias, y
las nuevas demandas del consumidor, se ha despertado el interés por aprovechar lo
que se había considerado desecho y enfocarlo como un residuo aprovechable para
la producción de nuevos productos funcionales que contengan fibra, antioxidantes u
otros componentes importantes para mantener una buena salud. Considerando el
peso que la actividad agroindustrial tiene en un país como Costa Rica, y la
existencia de áreas de cultivo de frutos como la piña, de alta importancia comercial,
se ha decidido hacer una aproximación a la producción de ésta para conocer las
oportunidades y limitaciones que ofrecen, respecto al volumen de residuos
generados a partir de la producción primaria y del procesamiento industrial. Con
esta información se pretende conocer sobre la disponibilidad de lo que se
constituiría en materia prima para la producción de ingredientes o de alimentos
funcionales.

2. Método

Para el cumplimiento del objetivo, se decidió estudiar la información disponible
sobre la agrocadena de piña y se procuró completar su información con base en la
Guía Metodología para el Análisis de Cadenas Productivas de Ruralter. Se hizo la
búsqueda de información secundaria, localizando muchos estudios y artículos en
diversas páginas de la web, documentos procedentes de distintas organizaciones,
particularmente las relacionadas con la producción agrícola y de procesamiento de
alimentos.

Adicionalmente se realizó una investigación de campo, por medio de la aplicación
de una encuesta a empresas productoras o empacadoras y a empresas procesadoras
de piña, con el fin de recolectar información sobre la producción y disposición de
los residuos y desechos.

Se identificaron las empresas que se dedican a la producción primaria, enlistando
más de 80. A conveniencia se decidió un tamaño de muestra de 24 empresas
distribuidas según la concentración de empresas por localidad, sin embargo se
encontró poca disponibilidad de las empresas para atender este tipo de encuestas,
siendo que  muchas de las empresas visitadas no estuvieran dispuestas a atender la
solicitud de entrevista para aplicar la encuesta pudiendo únicamente  encuestarse a
9 empresas. Se visitaron empresas en las zonas del país donde se encuentra la
mayor cantidad de ellas.



Para recolectar información primaria de los residuos de la agroindustria
(procesadoras de piña), se procedió a elaborar una segunda encuesta enfocada a
empresas que elaboran productos como, mermeladas, jugos, fruta deshidratada,
entre otros. Se levantó una lista sin embargo,  no todas permitieron la aplicación.
Finalmente se logró aplicar la encuesta  a 5 empresas.

Con la información recolectada, primaria y secundaria, se procedió a su
procesamiento, y análisis.

3. Resultados Y Discusión

La actividad piñera en Costa Rica

De la información recolectada sobre la agrocadena, tanto de tipo primaria como
secundaria, se encuentra que actualmente en Costa Rica, el cultivo de piña está
distribuído en 16 cantones, de la siguiente manera por zonas, según el cuadro 1.

Cuadro 1: Distribución por zona del cultivo de piña en Costa Rica
Zona de cultivo Área (has)
Zona Norte 22.500
Zona Caribe 14.000
Zona Pacífica 8.100
Total 44.600

Fuente: CANAPEP, 2012

No obstante lo anterior se menciona que el total de área sembrada puede alcanzar
las 60.000 has. De todo esta área cultivada, el 35% pertenece a empresas que
también realizan la comercialización y el 65% a productores independientes,
muchos de los cuales están organizados en cooperativas y asociaciones de
productores (CANAPEP, 2012). En total se tienen alrededor de 1. 300 productores
en todo el país, de los cuales el 95% están clasificados como pequeños productores
y el restante 5% se considera entre mediano y grande.

Alrededor de un 16% de la producción total se pierde en el campo y de la
producción neta un 80% se exporta y un 20% se destina al consumo nacional.
Muchos grandes productores nacionales así como asociaciones de productores
pequeños y medianos exportan al menos entre los 2 y 5 contenedores de piña por
semana a destinos definidos. (CANAPEP, 2012).

Lo usual es que la fruta sea entregada a plantas empacadoras donde se recibe el
producto verificando que se cumplan los estándares de calidad para ser recibida en
aspectos tales como uniformidad de la fruta en color, tamaño, variedad, firmeza;
debe estar, libre de pudriciones, heridas, quemaduras de sol y otros.  Se utiliza
como referencia la norma mundial del  Codex para piña (Montero & Cerdas, 2005).
La fruta que se destina al mercado nacional, sea para consumo fresco o para
procesamiento, es la que no cumple los estándares para ser exportada.

Según el mercado de destino internacional así se utiliza la certificación como un
requisito para competir, específicamente se pueden distinguir dos pequeños nichos
para la fruta certificada, los cuales son el mercado de productos orgánicos  y el



comercio justo o Fairtrade. Aunque ambos han venido aumentando su demanda, su
oferta aún es restringida o limitada.

Las políticas públicas para el sector agrícola a cargo del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) como ente rector del sector agropecuario, se encuentran algunas
relacionadas con la promoción o estímulo de la producción piñera, por medio de
programas de Buenas Prácticas Agrícolas, investigaciones novedosas en la
actividad y avance tecnológico, la capacitación de personal, programas de
financiamiento entre otras, para abastecer la demanda externa e interna. Otras
tareas o acciones son para promover la interacción entre productores y
consumidores,  reducir o eliminar los efectos socio ambientales negativos que se
generan en la actividad y que han causado fuertes diferencias con los pobladores de
las zonas piñeras. Además en forma paralela, el país ha pactado con los demás
países centroamericanos la Política Agrícola Centroamericana (PACA), formulado
la Estrategia Agroambiental y de la Salud (ERAS) y la Estrategia Centroamericana
de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT). Estas políticas buscan aumentar la
competitividad, la innovación y desarrollo tecnológico, la gestión de los territorios
y la agricultura familiar,  enfrentar el cambio climático y mejorar la gestión
agroambiental (Ministerio de agricultura y Ganadería, 2011). Por otro lado, los
países importadores, se preocupan por la seguridad de sus conciudadanos,
procurando el ingreso de productos inocuos, por lo que exigen que las  empresas u
organizaciones exportadoras cumplan con los estándares  requeridos no solo en
cuanto a características físicas sino en la composición y formas de producción,
incluídos aspectos sobre pesticidas, la calidad de vida de los  trabajadores, y la
conservación del  ambiente, de manera que se muestre el compromiso que tienen
las empresas con la Responsabilidad Social Empresarial. Hasta la fecha, la
actividad piñera al igual que otras importantes de tipo agrícola y agroindustrial
genera grandes cantidades de residuos que no han sido suficientemente valorados
como potenciales materias primas para su aprovechamiento y por tanto el
establecimiento de nuevas actividades o productos.

Impacto Ambiental de la Actividad y Residuos Agroindustriales

Según la investigación realizada, en un cultivo como el presente, las prácticas
culturales y sistemas de producción pueden ser de alto impacto ambiental, si no se
tiene cuidado con la tecnología aplicada. El paquete tecnológico utilizado en el
cultivo usa importantes cantidades de agroquímicos para combatir las plagas que
atacan al cultivo lo que deriva en contaminación.  Debido a esto el suelo sufre un
deterioro en la actividad microbiana y también se produce un desbalance entre la
composición química y biológica de los suelos por el uso prolongado de estos
agroquímicos, lo que resulta en la pérdida de la capacidad productiva del suelo. Las
aguas de ríos y fuentes acuíferas pueden ser contaminadas pues estos químicos son
llevados hasta ellas, por las aguas del riego o por la lluvia. La aplicación de
agroquímicos  por aspersión, también provoca daños a la salud de los trabajadores
cuando estos son conducidos por el viento. La cosecha de la piña se realiza cada
semana, y su cultivo es constante por lo que se necesita la preparación del suelo
para cada siembra, erosionándose particularmente con la época de lluvias que
tienen a ser frecuentes en las regiones de producción (Quijandría & Pratt, 1997).
En resumen, en la fase de cultivo en campo, se pueden destacar como los
principales problemas ambientales generados a partir del paquete tecnológico la



contaminación por agroquímicos, la erosión de los suelos y la compactación de
estos por el uso de maquinaria.

Según estudios previos, los residuos llamados por algunos como desechos del
cultivo, representan un 65% del fruto, dentro de estos desechos destacan la corona,
el corazón, las cáscaras y el rastrojo (material vegetal) (Rodríguez, 2012). En los
resultados de las encuestas aplicadas se encontró que el 67% de las empresas señaló
que los principales residuos son las coronas, piña de descarte, y el material vegetal
en campo,  y un 22% también menciona los empaques. Se registra en estudios de
autores como Quesada et al. (2005), que una hectárea cultivada puede generar 300
TM de residuos. Para 60.000 has cultivadas al año, se estiman 18.000.000 TM de
residuo. Los meses del año en los que se genera la mayor cantidad de residuos son
de abril a junio.

La piña descartada porque no cumple los estándares para exportación, usualmente
se vende a empresas procesadoras de jugo o bien para obtener piña deshidratada o
se comercializa en el mercado interno. En la ilustración 1 puede apreciarse la piña
que se envía a mercado interno o para procesarla y en la ilustración 2 se aprecian
los cortes que algunas empresas preparan para ser entregados a las procesadoras de
jugo.

Ilustración 1. Piña para mercado nacional o para procesamiento
Fuente: Chaves, L. 2013



Ilustración 2. Piña troceada  para empresas procesadoras
Fuente: Chaves, L. 2013

Muchas plantas empacadoras entregan sin costo, las coronas a los ganaderos para
alimentación animal, sin embargo están conscientes de que los residuos vegetales
podrían utilizarse para la producción de etanol, producción de biogás, sustrato para
la producción de hongos, extracción de bromelina, entre otros. En particular la
bromelina se puede extraer de la cáscara, la pulpa, la corona y el tallo, y es una
enzima muy valorada en el mercado de la industria alimentaria y cosmética.
alimentos.el corazón.  Adicionalmente es importante aquí mencionar que 10 TM de
material vegetal pueden producir 1 TM de fibra, ingrediente fundamental en la
producción de alimentos funcionales de consumo humano.

También se encuentran participando de esta cadena los procesadores, quienes
adquieren la piña fresca y la someten a algún proceso de tal forma que generan una
transformación física, química, o ambas. Estas empresas o industrias utilizan como
materia prima de sus procesos, la piña de segunda que no cumple con los estándares
de calidad para exportación y usualmente la reciben entera con o sin corona. Con
relación a estas empresas transformadoras, se puede anotar que una piña sometida
a procesamiento genera un residuo del 45 a un 55 %.  De la manufactura se generan
residuos como las cáscaras, tallos, semillas y materia orgánica (Araya Cloutier,
2010). En la tabla 1 se muestran los rendimientos de una piña durante su
manufactura.

Tabla 1. Porcentajes de Rendimientos de las principales partes de una piña.

MATERIAL %



RESIDUO
Coronas 13,0
Cáscaras 18,9
Ojos 8,3
Pulpa aprovechada 41,4
Otros 18,4

Fuente: (Vega Baudrit, 1994)

Las 5 empresas procesadoras encuestadas procesan más de 20.000 TM al mes, y
considerando que al menos están operando 8 importantes empresas, ese volumen
puede alcanzar las 100.000 TM al mes. De acuerdo con  el rendimiento obtenido en
los procesos, que puede variar según la diversidad de productos a obtener, entre el
15% y hasta el 80%, puede estimarse la gran cantidad de residuos que e pueden
generar en ese período de tiempo.  El volumen de residuos puede llegar a las 45.000
TM por mes si se toma como promedio el 45% de residuo sobre el total procesado.
La mayoría reporta residuos como corazón de la piña, cáscara, y pedazos de piña en
ese orden de importancia. Es común que se considere desecho a la cáscara y a las
otras partes como residuos. Estos son los residuos producidos a partir de la
obtención de jugo, elaboración de piña deshidratada y piña troceada IQF. La
ilustración 3 muestra uno de los tipos de residuos mencionados.

Ilustración 3. Cáscara de piña como residuo agroindustrial
Fuente: Chaves, L. 2013

Actualmente, este tipo de residuos no está siendo utilizado para la generación de
otros productos para el consumo humano, siendo posible la extracción de distintos
componentes, uno de ellos la fibra para la preparación de distintos productos, la
bromelina o darle otro uso.



Por ahora y según los resultados de las encuestas, las empresas acostumbran donar
los residuos a intermediarios o bien directamente a los ganaderos quienes los retiran
a granel, por ejemplo en vagonetas,  estañones u otros, sin que se hayan
implementado formas de aprovechamiento adicionales. A la fecha ninguna
empresa está dando un uso productivo a los residuos agroindustriales. ,
Conclusiones
1. La actividad piñera ha tenido un importante crecimiento en los últimos 20
años con lo cual se ha convertido en una fuente de ingresos y empleo pero también
con impactos importantes sobre el ambiente por la cantidad de residuos y desechos
que produce tanto en el campo como en la agroindustria.
2. Los residuos de la agroindustria (45 a un 55 % del total ) y también los del
campo representan una importante cantidad de “nueva materia prima” con un gran
potencial de utilización.
3. Ninguna empresa aprovecha los residuos que genera para crear nuevas
actividades que le permitan ampliar su actividad con productos relacionados o
distintos al que actualmente realizan.
4. La creación de nuevos negocios a partir de los residuos agroindustriales
como los de la piña, pueden constituirse en nuevas fuentes de empleo en las zonas
rurales, dando pasos en la creación de empleos de mayor calificación que las
relacionadas solo con clasificación y empaque.
5. Existen muchas posibilidades para el aprovechamiento de los residuos que
ya están siendo estudiadas tales como la generación de energía usando la biomasa,
la producción de fibra para ofertar alimentos funcionales, extracción de bromelina,
entre otros.
6. Es necesario realizar los estudios de factibilidad para el establecimiento de
las operaciones de extracción de los productos a partir de los residuos, y en estos
considerar los impactos ambientales que se generan de estas alternativas así como
los beneficios sociales que se producirían en el ámbito rural tanto en la producción
como en el empleo y los ingresos.
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Gobernanza de la C+T+I y los investigadores del país
# 56

Resumen

Este articulo pretende, una vez encuestados a 173 docentes e investigadores del sistema
universitario colombiano, utilizando la escala de Likert, esbozar los tipos de gobernanza que
se evidencian entre este gremio debido al tipo de participación que los mismos tienen con el
diseño de las políticas de C+T+I. Por ejemplo, la gobernanza discrecional, aquella que
impone planes, programas y proyectos de C+T+I, es percibida por los docentes como algo
real en Colombia. Este tipo de gobernanza de la ciencia, tecnología e innovación es realizada
por expertos de las organizaciones públicas y privadas, excluyendo a los docentes e
investigadores del país de tan importante labor. Es decir, los seis tipos de gobernanza de la
C+T+I que también se dan entre los docentes e investigadores del país se ha basado en la
investigación de Healy (2005) y su grupo de investigación STAGE (Science, Technology and
Governance in Europa), con el fin de estimular acciones públicas que permitan, en el campo
de la C+T+I, una masiva participación comunitaria.

Palabras claves: Políticas de C+T+I, gobernanza, gobernanza discrecional, gobernanza
corporativa, gobernanza educacional, gobernanza agonística, gobernanza de mercado y
gobernanza deliberativa.

Summary

This article, after having polled 173 teachers and researchers of Colombian academic system,
uses a Likert scale and pretends to outline governance types that are evident among this guild
because of the type of participation they have with the design of the policies of C+T+I. For
example, discretionary governance, which imposes plans, programs and projects of C+T+I, is
perceived by teacher as something real in Colombia. This kind of Science, Technologic and
Innovating governance is built by public and private organizations experts, excluding teachers
and researcher in the country from such an important work. That is, the six types of C+T+I
governance that also exist between teachers and researchers in the country has been based on
the research of Healy (2005) and his research group STAGE (Science, Technology and
Governance in Europe), in order to encourage public actions that let, in the field of the
C+T+I, a massive community participation.

Key words: C+T+I policies, governance, discretionary governance, corporative governance,
educational governance, agonistic governance, marketing governance and deliberative
governance.

Introducción

Las transformación sociales, económicas y políticas debido a los avances de la ciencia,
tecnología e innovación han ocasionado nuevas formas de participar, pasando de unos
procesos de toma de decisiones de los gobiernos y un puñado de elites a dar participación a la
sociedad civil, ampliando de forma sustancial la cooperación de variados actores que
conforman un municipio, región o nación. Temas ambientales, energías limpias, alimentos
transgénicos, etc. se han visto innovados, gracias al sustento científico y tecnológico, cambios
que han ocasionado variadas preocupaciones a la sociedad. Es decir, “los sistemas de
regulación de la ciencia y la tecnología se están reformulando: dejan de funcionar según las
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pautas del “gobierno” y de las “políticas públicas” y empiezan a asumir nuevas características
englobadas en el concepto de la gobernanza” (Todt, 2006: 22).

En este marco, este ensayo se propone auscultar las diversas formas de participación que
hacen los docentes e investigadores del sistema universitario del país con relación a la
gobernanza de la ciencia, tecnología e innovación, lo mismo que encontrar escenarios creados
por las organizaciones e instituciones que tienen como competencia diseñar, implementar y
evaluar políticas de ciencia, tecnología e innovación para generar procesos de participación de
los actores que componen el sistema de innovación nacional.  Para esto, se propone orientar
los resultados de la investigación bajo la pregunta: ¿cuál es el grado de participación de los
docentes e investigadores del sistema universitario colombiano en la gobernanza de la ciencia,
tecnología e innovación?

Para responder este cuestionamiento, en primer lugar se refiere a los antecedentes del orden
nacional e internacional sobre las formas de participación comunitaria para diseñar políticas
de ciencia, tecnología e innovación; luego se hace una conceptualización de la gobernanza de
la ciencia, tecnología e innovación; enseguida se hace alusión a los modelos de gobernanza de
la ciencia, tecnología e innovación encontrados en la investigación adelantada por Healy
(2005) en Europa; a continuación se especifica los diversos aspectos metodológicos
empleados en esta investigación para poder responder la pregunta arriba mencionada; más
adelante se evidencian los diferentes tipos de gobernanza de la ciencia, tecnología e
innovación que perciben los docentes e investigadores al aplicar la encuesta bajo la escala de
Likert; y finalmente se observan las conclusiones generales del trabajo.

1. Antecedentes del orden nacional e internacional

La normatividad nacional relacionado con elección de alcaldes y gobernadores,
principalmente, se complementaron con ley estatutaria 134 de 1994, la cual regula diversas
formas de participación comunitaria, resaltando la iniciativa popular, el referendo, la consulta
popular (nacional, departamental, distrital, municipal y local), la revocatoria del mandato, el
plebiscito y el cabildo abierto. Así mismo, la mencionada ley, deja abierta las puertas para que
diversos temas de interés social y comunitario se convoquen a la comunidad y pueda
manifestar sus puntos de vista, lo mismo que asuma responsabilidades de orden individual y
colectivo. “La regulación de estos mecanismos no impedirá el desarrollo de otras formas de
participación ciudadana en la vida política, económica, social, cultural, universitaria, sindical
o gremial del país ni el ejercicio de otros derechos políticos no mencionados en esta Ley”
(artículo 1).

Así mismo, la ley 1286 de 2009 (ley de ciencia, tecnología e innovación) encaja dentro de la
dinámica social, económica y política que está viviendo el país bajo un contexto competitivo
y globalizado. Esta ley indica variados derroteros para involucrar a la comunidad científica  y
a la sociedad civil de todo el territorio colombiano, pues “en un mundo donde la ciencia, la
tecnología y la innovación juegan un papel tan preponderante, y dado el potencial que tiene
Colombia, avanzar en esta política es una tarea inaplazable” (COLCIENCIAS, 2008: 3), que
además ningún país del mundo puede darse el lujo de dejar de hacer y por ende excluirse de
las bondades que ella trae para la sociedad en general.

En el orden internacional se debe destacar que hoy existen conflictos sociales alrededor de los
usos de la ciencia, tecnología e innovación, circunstancias que han generado pérdida de
confianza en la población debido a los procesos de control y regulación, según Slovic (1997)
y Todt (2003). Esto ha dado pie para introducir cambios en las políticas públicas de ciencia,
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tecnología e innovación y se han creado escenarios para la participación y la toma de
decisiones, dando transparencia a los procedimientos y manejo de la información.

Temas de la vida cotidiana y que afectan los quehaceres individuales y colectivos, tales como
los alimentos transgénicos y ambientales, han ocasionado diversas formas de participación
comunitaria, enfoque evidenciado por Giddens (1990). La sociedad civil ha comenzado a
cuestionar las regulaciones de la ciencia, tecnología e innovación, las cuales fueron
confeccionadas desde el gobierno y dejando por fuera a la sociedad civil, orientación que ha
reclamado debates públicos, análisis realizado por autores tales como: Jasanoff, (1990), Luján
y Echeverría (2004) y López Cerezo y González (2002)

Por otra parte, autores como Van Kersbergen y Van Waarden (2004) vienen analizando la
gobernanza de la ciencia, tecnología e innovación en la toma de variadas decisiones en esta
materia. Por ejemplo, en la Unión Europea los debates públicos sobre ingeniería genética
humana y agrícola, alimentos transgénico, productos químicos y farmacéuticos, energía
eólica, han sido indudables, dando origen a diversas controversias, posturas que son
evidenciadas por  González et al. (1996), Echeverría (2003a y 2003b), López Cerezo y Luján
(2000),  y Todt y González (2006). De igual manera, en este continente, se apoya la
promoción de nuevas formas de participación en la confección de políticas de ciencia,
tecnología e innovación y el papel de las instituciones,  versión probada por Banthien et al.
(2003), Lebessis et al. (2000), Elam et al. (2003) y Edier et al. (2003).

Es decir, los procesos de participación social y comunitaria en la toma de decisiones que
involucran a la ciencia, tecnología e innovación con el desarrollo integral de las naciones del
mundo  se han venido transformando de forma sustancial. Colombia no puede quedar
excluida de esta tendencia y  debe generar políticas de participación reales, haciendo de la
gobernanza de la ciencia, tecnología e innovación un instrumento viable, confiable y efectivo.

2. Conceptualización de gobernanza en ciencia, tecnología e innovación

Las políticas de ciencia, tecnología e innovación tienen que ver con la construcción de
consensos que admitan la intervención gubernamental (Ortegón, 2008: 17) con el fin de
formular planes, programas y proyectos en los ámbitos concretos de la sociedad, creando,
difundiendo y aplicando conocimientos que permitan innovaciones empresariales, sociales,
económicas, políticas y culturales.

En este orden de ideas y teniendo en cuenta la Comisión Europea (2001), la gobernanza posee
los siguiente principios: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia
(Comisión Europea, 2001: 10), los cuales, bajo el marco de las políticas de ciencia, tecnología
e innovación, implica acciones concretas sobre este campo, dando a los diversos actores del
sistema de C+T+I la posibilidad real de participar e involucrarse en la confección de estas
políticas con el fin de transformar los quehaceres de los mismos, en la medida en que deseen
articularse local, regional, nacional e internacionalmente.

De tal manera que la gobernanza demanda la operatividad de los anteriores cinco principios
en las políticas de ciencia, tecnología e innovación, pues si bien los principios anteriormente
referenciados son importantes en sí mismo, la conjugación de todos es vital para hacer
evidente la política que la sociedad en general espera. Hoy el modelo de decidir las políticas
desde arriba ha quedado obsoleto, se requiere un círculo virtuoso basado en apertura,
participación, responsabilidad, eficacia y coherencia (Comisión Europea, 2001: 10), y desde
la base.
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En este orden de ideas, la gobernanza se define, según Naciones Unidas (1995) como:

“la suma de las muchas formas en las que los individuos e instituciones, públicos y privados,
gestionan sus asuntos comunes. Es un proceso continuo a través del cual intereses diversos o en
conflicto pueden ser acomodados y pueden adoptarse acciones cooperativas. Incluye instituciones
formales y regímenes autorizados a imponer su cumplimiento así como acuerdos informales que
personas e instituciones acuerdan o perciben de acuerdo con sus intereses” (citado por Closa, 2003:
488).

3. Modelos de gobernanza de la ciencia, tecnología e innovación

Haciendo una similitud de la investigación adelantada por Healy (2005) sobre la gobernanza
de la ciencia y tecnología en Europa y su grupo de investigación STAGE (Science,
Technology and Governance in Europa), esta investigación utiliza las mismas categorías con
el fin de establecer el grado de participación de los docentes e investigadores del país en los
procesos de planificación, diseño, implementación y evaluación de las políticas de ciencia,
tecnología e innovación.

La primera denominada Gobernanza discrecional se evidencia cuando no existe una
interacción explicita con el público. Las decisiones sobre ciencia, tecnología e innovación son
tomadas por un grupo o institución que tienen vínculos directos con el gobierno y los
departamentos cercanos a la generación de esta clase de políticas, apareciendo los grupos de
científicos o industriales como las cabezas visibles que le dan la impronta a las políticas de
ciencia, tecnología e innovación.  En este caso el público es pasivo y se  convierte en receptor
de las medidas tomadas desde arriba (Estévez, 2008: 3).

La Gobernanza corporativa incorpora a algunos grupos interesados, facilitando escenarios
para que estos aporten ciertos conocimientos y hagan parte del espacio de negociación. En
este tipo de gobernanza el público no participa y su papel es el de aceptar las decisiones
tomadas desde arriba por un grupo de expertos, conformado por agentes del gobierno, de la
comunidad científica y el sector empresarial.

La Gobernanza educacional pretende llegar al público mediante la popularización de la
ciencia, la tecnología y la innovación con el fin de educar a las diferentes personas y
disminuir los conflictos y tensiones que pueden ocasionar la implementación de políticas
científicas y tecnológicas que por falta de información, la sociedad civil genera revuelos
injustificados, debido a la falta de conocimientos sobre los programas y proyectos que se
desea implementar. El público es un receptor de los conocimientos (Estévez, 2008: 3).

La Gobernanza de mercado focaliza la ciencia y la tecnología hacia los mecanismos
económicos de oferta y demanda, dando espacios para que el público participe como cliente y
consumidor, dando impulso a liberación de los mercados.

La Gobernanza agonística surge cuando el Estado toma decisiones contrarias a la opinión
pública, ocasionando choques y controversias entre el público en general y el gobierno; el
público reacciona ante una medida que se considera peligrosa y que su puesta en ejecución
pone en peligro a la sociedad.

Y finalmente la Gobernanza deliberativa se caracteriza por dar apertura a una participación
fuerte del público, dando prelación al compromiso social de la ciencia. El consenso y la
participación legitiman las políticas de ciencia, tecnología e innovación. El público participa y
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busca el bien común, dando a entender que la participación de los legos en ciencia, tecnología
e innovación mejora la toma de decisiones, estimula el debate racional e involucra a la
sociedad en busca de consensos y soluciones compartidas (Estévez, 2008: 3).

4. Aspectos metodológicos

Entre el 10 de septiembre y el 31 de octubre de 2012, con la colaboración de docentes e
investigadores del país, se confeccionaron 173 encuestas, aplicando la escala de Likert. Este
instrumento tuvo 12 preguntas generales y 47 bajo la modalidad de Likert.

La encuesta fue respondida por docentes e investigadores de Bogotá, Popayán, Cúcuta,
Medellín, Neiva, Pasto, Chía, Fusagasugá, San Andrés, Neiva y Tunja. El 73,4% de los
encuestados fueron de Bogotá, seguido de Tunja con el 8,1%, luego está Popayán con el
5,8%, enseguida Pasto con el 4,6%, a continuación Neiva y Medellín con el 4% y 1,7%
respectivamente.

De igual forma, la encuesta aplicada a los diferentes docentes e investigadores del sistema
universitario colombiano cumplió con los criterios de confiabilidad y validez. Es decir, “la
confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida
al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales” (Sampieri et al, 2003, 346). La fiabilidad
tiene que ver con la variable observada, es decir la actitud que manifiestan los docentes
respecto a la participación que los mismos tienen en la confección de políticas de ciencia,
tecnología e innovación en los municipios, departamentos y nación, la cual refleja el valor
“verdadero” y, en lo posible, está “libre de error”, según Hair et al. (2000), pretensión
imposible de lograr en un ciento por ciento.

Por otra parte, el análisis de la validez, según Kervin (1992) y Litwin (1995), se robusteció
alrededor de la encuesta, la cual se sometió a la revisión que el mismo proceso de
investigación ha generado, realizando varias propuestas de cuestionarios, los cuales abarcaron
los ítems necesarios para lograr la máxima información. La prueba piloto coadyuvó a filtrar
información y a realizar correcciones, pasando de tener 17 ítems de la parte general a 12 y de
98 a 47 ítems de la escala de Likert. Es decir, los diferentes ítems del cuestionario de la
encuesta han dado una buena información para realizar un pormenorizado análisis.

Además, el coeficiente de alfa de Cronbach permite medir la consistencia interna, es decir
“indica cuán bien está representada la información de múltiples variables en un solo
indicador” (Schuschny y Soto, 2009: 46). Este valor oscila entre 0 y 1, entre más cerca de 1,
mejor es la fiabilidad de la selección de las variables propuestas, y cuyo valor aceptable es a
partir de 0,70. Aproximarse a 1 indica mayor consistencia interna de los ítems que componen
el cuestionario. Según George y Mallery (1995), si es mayor de 0,9, el instrumento de
medición es excelente; entre 0,9-0,8, es bueno; entre 0,8-0,7 es aceptable; entre 0,7-0,6 es
débil; entre 0,6-0,5 es pobre y menor de 0,5 no es aceptable. Por tanto, en determinados
contextos y por tácito convenio, el alfa superior a 0,7 o 0,8  son suficientes para garantizar la
fiabilidad de la escala. El alfa de Cronbach se calcula de la siguiente forma:

donde

 n es el número de ítems y
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 p es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítems.

α= _ 47x0,4879 = 22,93 = 0,978
1+ (47-1)0,4879 23,44

El resultado anterior nos permite inferir que la escala empleada es lo suficientemente fiable
para este caso investigativo.

4.1 Resultados empíricos

Entre los resultados empíricos más sobresalientes de la encuesta, se destacan:

1.- El 64,7% de los encuestados fueron hombres y el 35,3%  mujeres.

2.- Las formas de vinculación de los docentes e investigadores que participaron en la encuesta
fueron: el 27,2% se encuentra vinculado mediante la modalidad de horas cátedra, el 4% son
docentes de medio tiempo ocasional, el 13,9% tienen una vinculación de ocasional tiempo
completo, el 52% son de planta tiempo completo y el 2,9% son de planta medio tiempo.

3.- Los grupos de investigación, según la clasificación de COLCIENCIAS (2012), a los que
pertenecen los docentes e investigadores, fue así: el 74,6% hacen parte de algún grupo de
investigación; el 8% pertenecen a la categoría D y C cada uno, el 5,8% a la B, el 5,8% a la A
y el 4,6% a la A1; el 42,1% están en proceso de registro ante COLCIENCIAS.

4.- La formación de los docentes e investigadores encuestados fue: el 6,9% son profesionales,
el 17,3% especialistas, el 51,4% tienen formación de maestría, el 17,9% son doctores o Ph.
D., y el 6,4% han realizado un posdoctorado. La mayoría de estas personas han obtenido su
título en Colombia con el 64,7%, el 11% en España, 5,8% en Francia, el 4% en los Estados
Unidos, el 3,5% en el Brasil. En menos proporción se ubican los países como Alemania,
Chile, México, Argentina, Italia, Reino Unido, Nicaragua, Rusia, Suiza, Ucrania y Portugal.

5.- Los docentes e investigadores dedican en promedio semanal 22,13 horas a las actividades
académicas. Así mismo, son 12,14 horas promedio semanal que están dedicadas a las labores
investigativas. También, las personas que conforman los grupos de investigación está
integrada en promedio así: cada grupo tiene una media de 9,1 integrantes, entre docentes e
investigadores son 3,4, estudiantes 4,8 personas y auxiliares 0,65 personas.

5. Resultados bajo la perspectiva de Likert

5.1. Tipos de gobernanza entre los docentes e investigadores del país.

Los tipos de gobernanza de la ciencia, tecnología e innovación que perciben los docentes se
puede visualizar de la siguiente forma:

La Gobernanza discrecional, al igual que el estudio europeo, la evidencian los docentes
como acciones que se toman desde las instituciones centrales y los gobiernos de turno. No hay
oportunidad de participar los docentes e investigadores. Es decir, este gremio es pasivo y es
receptor de las medidas tomadas desde arriba, como lo asegura Estévez (2008). Por ejemplo,
ellos están de acuerdo en que los representas del gobierno escasamente realizan invitaciones
para participar en el diseño de políticas de ciencia, tecnología e innovación, C +T+I; también
consideran que las políticas de C+T+I no deben de excluir a la comunidad científica para su
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elaboración; y comparten, los docentes e investigadores, que COLCIENCIAS promociona
escasamente la participación de la comunidad científica del país para la elaboración de las
políticas de C+T+I.

Entrando un poco en el detalle, la escala de Likert, para esto caso, estableció una puntuación
entre uno y cinco1, donde el puntaje mayor indica que está  completamente de acuerdo y el
uno completamente en desacuerdo con la frase propuesta por el investigador. Por ejemplo, la
frase: Los representantes del gobierno realizan invitaciones para participar en el diseño de
políticas de ciencia, tecnología e innovación, C +T+I, alcanzó una media de 2,6, lo que
significa que los investigadores perciben realmente lo contrario a lo anotado en la frase y que
de acuerdo a los puntajes de Likert se ubican en la categoría de desacuerdo con la misma. Los
docentes e investigadores del país reciben desde el gobierno y las instituciones las políticas de
ciencia, tecnología e innovación. Ellos no han podido participar de forma decidida en la
confección de las mismas. La correlación de K. Pearson2 fue de 0,7, indicando que existe una
positiva correlación entre las variables utilizadas en esta investigación.

De igual forma, Los representantes de COLCIENCIAS hacen invitaciones para elaborar
políticas de C+T+I, tiene una media de 2,7, reflejando una percepción, por parte de los
docentes, contraria a la aseveración de la frase. Es decir, los docentes e investigadores sienten
que COLCIENCIAS escasamente promueve acciones de participación dirigida a los docentes
para que ellos coadyuven a confeccionar políticas de C+T+I. La correlación de Pearson fue de
0,7, valor positivo para los resultados de esta investigación.

La correlación media de Pearson fue de 0,65 del conjunto de las variables, para este tipo de
gobernanza discrecional, lo cual permite valorar las siguientes tres frases que se propusieron.
La primera: Los planes de C+T+I por ser muy especializado deben ser elaborados por
expertos y por lo tanto no se debe invitar a la comunidad científica del país, la media fue de
2,4, lo que significa que no están de acuerdo en el contenido de la frase. La segunda: Las
políticas de C+T+I no deben de excluir a la comunidad científica para su elaboración, indica
que están de acuerdo los docentes e investigadores con esta frase, pues su media fue de 4
puntos. Y la tercera: No me gustaría participar en el diseños de las políticas de C+T+I del
país porque esta es una labor de los expertos, la media fue de 2,1, dando a entender que están
en desacuerdo con la frase.

La Gobernanza corporativa la evidencian los docentes e investigadores como un escenario
donde existes grupos de interés que se reúnen para confeccionar las políticas de C+T+I y
donde los expertos hacen gala de los conocimientos para orientar este tipo de políticas. Ellos
comparten opiniones alrededor de que las políticas de C+T+I son elaboradas por un grupo de
empresarios, asesores de los gobiernos de turno, un grupo de expertos y unos pocos
investigadores del país. De igual forma, hay consenso de los docentes e investigadores de que
COLCIENCIAS brinda oportunidad para que los empresarios hagan recomendaciones
relacionadas con las políticas de C+T+I y también perciben que COLCIENCIAS elabora
planes y políticas de C+T+I bajo la colaboración de expertos del gobierno, de las empresas y
de ciertas universidades del país. Los docentes escasamente participan no porque no quieran
sino porque los mecanismos de participación son escasos, muy reducidos.

1 Teniendo en cuenta el grado de participación que usted ha tenido con la confección de las políticas de C+T+I, indique el
grado en el cual usted está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases: el cinco (5) significa completamente de
acuerdo, acuerdo (4), indiferente (3), en desacuerdo (2)  y uno (1) completamente en desacuerdo.
2 La correlación de K. Pearson varía entre -1 y + 1. Entre más cerca de uno (1) la correlación es más intensa, la cual puede ser
directa o indirecta.
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Bajo estas circunstancias, la correlación de Pearson para este tipo de gobernanza fue del 0,68,
lo que permite realizar comentarios sobre la posición de los docentes e investigadores del
país, bajo los siguientes aspectos:

1.- Frente a la frase: COLCIENCIAS elabora planes y políticas de C+T+I bajo la
colaboración de expertos del gobierno, de las empresas y de ciertas universidades del país,
los docentes e investigadores encuestados están de acuerdo con la misma, pues la media fue
de 3,9 puntos.

2.- Este sector de la comunidad universitaria manifiesta su mayor disponibilidad para
participar como integrante de la gobernanza corporativa de la ciencia, tecnología e
innovación. Esto se colige por cuanto la media de la siguiente frase fue cuatro (4), indicando
estar de acuerdo: Estoy dispuesto a participar en la elaboración de planes y políticas de
C+T+I del país porque conozco temas específicos que pueden ayudar al desarrollo del país.

3.- Al confrontar la frase: Me gustaría participar de los consejos regionales de competitividad
y de C+T+I, la posición de los docentes e investigadores es estar de acuerdo con ella,
alcanzando una media de 3,9 puntos. Así mismo, la posición sobre No estoy interesado en
participar de los consejos regionales de competitividad y de C+T+I, fue sustancial, no están
de acuerdo con este tipo de afirmaciones, cuya valoración media fue de 2,3 puntos. Este tipo
de conducta se correlaciona con la siguiente: No estoy interesado en participar en el diseño de
las políticas de C+T+I del país, frase que logró una media de 2,1, valoración que indica un
desacuerdo de este tipo de aseveraciones.

4.- Al valorar: Las oficinas de planeación e investigación de la universidad me hacen
invitaciones frecuentes para realizar planes de C+T+I, los docentes e investigadores
encuestados están en desacuerdo con la misma, indicando que este tipo de convocatorias al
interior de la institución universitaria son escasas y menos invitando a los docentes e
investigadores. Esto se contrasta con la frase: Los encargados de la investigación en la
universidad no realizan reuniones para planear la C+T+I, logrando un acuerdo entre los
encuestados sobre la misma.

También la Gobernanza educacional es percibida por los docentes e investigadores como un
escenario donde los diferentes medios de comunicación social del país escasamente participan
con la divulgación y popularización de la ciencia, tecnología e innovación. Medios como la
radio, prensa escrita, televisión, entre los más destacados, muy poco contribuyen a difundir
conocimientos relacionados con la C+T+I. Así mismo, este gremio universitario no alcanza a
percibir y sentir que las administraciones departamentales y municipales realizan actividades
de C+T+I con el fin de popularizar conocimientos científicos y tecnológicos. De igual forma,
su percepción es que COLCIENCIAS esporádicamente realiza actividades de C+T+I con el
fin de divulgar acontecimientos científicos y tecnológicos.

Esta categoría tuvo una correlación de Pearson de 0,72, índice aceptable, según se ha indicado
más arriba. A partir de este guarismo, se pueden comentar algunas frases que se propusieron a
los docentes e investigadores para evidenciar la posición de los mismos, así:

1.- El puntaje medio de los encuestados sobre la frase: COLCIENCIAS realiza diversas
actividades de C+T+I con el fin de popularizar conocimientos científicos y tecnológicos, fue
de 2,3, valoración que indica estar en desacuerdo con la misma. En este marco, los docentes e
investigadores están en desacuerdo con Las organizaciones del Estado que tienen como
misión la C+T+I divulgan con frecuencia conocimientos científicos y tecnológicos que
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beneficien o perjudiquen el bienestar social y económico de una comunidad. Es decir, existe
un vacío entre aquellas instituciones y organizaciones que tienen como misión popularizar la
C+T+I y la sociedad en general, pues de manera insuficiente promueven este importante
campo del conocimiento de la humanidad, contribuyendo de esta manera al analfabetismo
científico y tecnológico del país.

2.- Los docentes e investigadores expresan disponibilidad para coadyuvar a la popularización
de la ciencia, tecnología e innovación, aseveración que se hace cuando la media de la frase:
Me gustaría participar en eventos relacionados con la divulgación y popularización de la
C+T+I, fue cuatro (4), indicando estar de acuerdo con la misma. De igual forma, este grupo
de personas que laboran en la universidad presienten que Los consejos regionales de
competitividad y de C+T+I no se interesan de divulgar y popularizar los conocimientos
científicos y tecnológicos.

La Gobernanza de mercado es percibida como clientes y consumidores de la tecnología que
llega al país, siendo usuarios de una oferta y demanda que se promociona en el mercado. Los
docentes e investigadores no perciben que COLCIENCIAS realiza diversos eventos con el fin
de que las empresas y las universidades den a conocer sus innovaciones. También observan
que los gobiernos departamentales y municipales insuficientemente programan regularmente
eventos con el fin de que las empresas, universidades, parques tecnológicos, incubadoras de
empresa, etc. promuevan actividades comerciales. De igual manera, los docentes e
investigadores, debido al divorcio que existe entre universidad y empresa, consideran que las
políticas de C+T+I implementados por el Estado indican grandes debilidades para afrontar los
tratados de libre comercio.

Por otra parte, este grupo de personas que laboran en la universidad, al valorar: Las políticas
de C+T+I promueven la transferencia de tecnología que impide estimular la investigación y
desarrollo nacional, indican estar de acuerdo con la misma, pues de alguna forma, la
transferencia de tecnología, especialmente en equipos y maquinarias, promueven aprendizajes
más pasivos que activos, según Viotti (2002), pues los aprendizajes activos se originan,
siguiendo a Viotti (2002), en la imitación y la ingeniería inversa, las cuales ocasionan
innovaciones incrementales activas (Viotti, 2002: 662). Así mismo, están de acuerdo al
estimar que Los tratados de libre comercio favorecen a los países que tienen más
capacidades de C+T+I.

La Gobernanza agonística si recordamos, surge cuando el Estado toma decisiones contrarias
a la opinión pública, dando origen a que el público reaccione ante una medida que se
considera peligrosa. Los controles, según este gremio, científicos y tecnológicos que se hacen
a los productos farmacéuticos no dan seguridad de su consumo a la comunidad, circunstancias
que si no se regulan y controlan, pueden dar origen a conflictos sociales y económicos.
Observan que la pasada ola invernal tiene su origen en el manejo poco inteligente de las
cuencas hidrográficas, la permisividad sobre las construcciones de viviendas y vías, insucesos
sociales y económicos prevenibles desde la perspectiva de la ciencia, tecnología e innovación.

La correlación de Pearson para esta categoría de gobernanza dio un valor de 0,71, índice
favorable que facilita comentar que Las políticas de C+T+I del Estado ocasionalmente se
focalizan sobre los problemas ambientales del país, al valorarse por parte de los docentes e
investigadores encuestados indican que están de acuerdo con la misma. Este aseveración se
contrasta con la siguiente: Las políticas de C+T+I nada tienen que ver con los impactos de la
ola invernal pasada, la cual no estuvieron de acuerdo con la misma.
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Al preguntarles, Las políticas de C+T+I en el país ayudan a evitar problemas ambientales,
sociales y culturales, manifestaron estar en desacuerdo con la misma debido a que este tipo de
políticas realmente no se evidencian entre estos factores de desarrollo sostenible del país.
También, Los problemas sociales, económicos y culturales no son afectados por las políticas
de C+T+I, los docentes e investigadores expresaron estar en desacuerdo con la misma.

Y finalmente la Gobernanza deliberativa escasamente es percibida por parte de los docentes e
investigadores. Las instituciones encargadas de planificar la C+T+I de forma insuficiente dan
apertura para que la comunidad científica y la sociedad civil participe en trazar acciones
conjuntas relacionadas con la C+T+I y el desarrollo endógeno territorial. Por otra parte este
grupo de docentes e investigadores manifiestan participar más, estar presente en la confección
de planes, programas y proyectos de C+T+I si las condiciones se dan y las oportunidades de
cooperación se hacen evidentes. Están totalmente de acuerdo en que es conveniente dar
participación a la comunidad en la elaboración de políticas de C+T+I debido al conocimiento
de los problemas que ellos padecen diariamente, puesto que las personas del común también
pueden aportar buenas ideas sobre C+T+I. También, ellos sienten que los municipios y
departamentos que más apertura de participación den a la sociedad civil, las políticas de
C+T+I logran mayores impactos.

En este orden de ideas, una vez observado a Pearson, cuyo valor fue de 0,73, la postura de los
docentes e investigadores encuestados frente a la frase: Creo que las personas del común
también pueden aportar buenas ideas sobre C+T+I, están de acuerdo con la misma. Existe
consenso en que los hombres y mujeres, los jóvenes y adultos, los obreros y campesinos, las
organizaciones estatales y ONGs, las universidades públicas y privadas de todas las regiones,
entre otros actores de la sociedad, pueden coadyuvar al diseño, implementación y evaluación
de las políticas de C+T+I en el país.

De igual forma, los docentes e investigadores están dispuestos a participar en variadas
actividades que conlleven a popularizar, educar, instruir e informar todo aquellos que tenga
que ver con la C+T+I, labor que la ven más productiva si se organiza fuera de las
formalidades de una aula de clase.

5.2 Regresión lineal múltiple y los tipos de gobernanza

También se hizo una regresión lineal múltiple para establecer la relación entre la formación,
tiempo dedicado a la investigación, tiempo dedicado a la docencia y categoría del grupo al
que pertenece el docente e investigador del sistema universitario colombiano y los tipos de
gobernanza. Es decir, necesitábamos saber cómo era la articulación del docente e investigador
con cada una de las categorías de gobernanza de la ciencia, tecnología e innovación
establecidas. Para ello se procedió de la siguiente forma:

1.- Se logra el resumen del modelo utilizando el SPSS, versión 15 para Windows, el cual se
indica en el cuadro 1:

Cuadro 1. Resumen del modelo de regresión múltiple, tipo uno de gobernanza3

Modelo R
R

cuadrado

R
cuadrado
corregida

Error típ. de
la

estimación

3 Tipo uno de gobernanza corresponde a la DISCRECIONAL, la dos a CORPORATIVA, tres a
EDUCACIONAL, cuatro a MERCADO, cinco a AGONISTICA y seis a DELIBERATIVA.
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1 ,89(a) ,83 ,790 ,929
a  Variables predictoras: (Constante), ULTIMO TITULO DE FORMACION OBTENIDO, TIEMPO PARA LA
INVESTIGACION, TIEMPO PARA LA DOCENCIA Y CATEGORIA DEL GRUPO
b  Variable dependiente: TIPO UNO DE GOBERNANZA

Fuente: Esta investigación, 2012

Este cuadro permite advertir que la variable dependiente, tipo uno de gobernanza, es
explicada en un 83% por las variables independientes conformadas por formación, tiempo
dedicado a la investigación, tiempo dedicado a la docencia y categoría del grupo al cual
pertenece el investigador. Estos análisis son válidos y parecidos a los resultados indicados en
el cuadro 4, para el tipo de gobernanza tres.

2.- A continuación se hace un análisis de la varianza, la cual se resume en el cuadro 2:

El nivel de significancia propuesto fue de 0,05 y el modelo indica un valor de 0,004, valor que
es positivo para los resultados de la investigación. Es decir, tenemos un nivel de confianza o
de probabilidad de más del 98% de que las observaciones anotadas respecto a los resultados
de esta investigación son ciertas frente a un grado de incertidumbre del 0,4%. Así mismo, si
tenemos en cuenta el cuadro 5, los comentarios son parecidos.

Cuadro 2. Análisis de la varianza (anova), tipo uno de gobernanza

Modelo
Suma de

cuadrados gl
Media

cuadrática F Sig.
1 Regresión 4,817 4 1,204 3,958 ,004(a)

Residual 51,112 168 ,304
Total 55,929 172

a Variables predictoras: (Constante), ULTIMO TITULO DE FORMACION OBTENIDO, TIEMPO PARA LA
INVESTIGACION, TIEMPO PARA LA DOCENCIA Y CATEGORIA DEL GRUPO
b  Variable dependiente: TIPO UNO DE GOBERNANZA

Fuente: Esta investigación, 2012

Cuadro 3. Coeficientes de la regresión

Modelo
Coeficientes no
estandarizados

Coeficientes
estandarizad

os t Sig.

B Error típ. Beta B Error típ.
1 (Constante) 3,406 ,190 17,914 ,000

CATEGORIA DEL
GRUPO AL QUE
PERTENECE EL
DOCENTE

-,010 ,029 -,025 -,332 ,040

EL TIEMPO QUE
LE DEDICA EL
DOCENTE A LA
ACADEMIA

-,008 ,004 -,153 -1,972 ,050

EL TIEMPO QUE
LE DEDICA A LA
INVESTIGACION

-,011 ,005 -,170 -2,204 ,029

ULTIMO TITULO
DE FORMACION
OBTENIDO

-,068 ,047 -,113 -1,450 ,049

a Variable dependiente: TIPO UNO GOBERNANZA
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Fuente: Esta investigación, 2012

El cuadro 3 indica los parámetros o coeficientes de la regresión, mostrando los niveles de
significancia de cada una de las variables independientes del modelo. Por ejemplo la
gobernanza tipo uno o discrecional tiene una relación negativa respecto a las variables
independientes y un nivel de significancia dentro del marco que se había propuesto en la
investigación que fue del 0,05 o 5%. En este caso, categoría del grupo tiene una significancia
del 4% menor al propuesto por la investigación, lo mismo que las otras variables. Estos
resultados son parecidos al tipo tres de gobernanza, indicados en el cuadro 6.

3.- Se tomó el tipo tres de gobernanza, para evidenciar más resultados, procediendo de la
misma forma que se hizo con el tipo uno de gobernanza, es decir: se calcula el R al cuadrado,
la varianza y los coeficientes de la regresión, procesos que se resaltan en los cuadros 4, 5 y 6
siguientes:

Cuadro 4. Resumen del modelo de regresión múltiple, tipo tres de gobernanza

Modelo R
R

cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de
la

estimación
Durbin-
Watson

1 ,88(a) ,85 ,81 ,53442 1,680
a  Variables predictoras: (Constante), ULTIMO TITULO DE FORMACION OBTENIDO , CATEGORIA DEL GRUPO AL
QUE PERTENECE EL DOCENTE, EL TIEMPO QUE LE DEDICA A LA INVESTIGACION , EL TIEMPO QUE LE
DEDICA EL DOCENTE A LA ACADEMIA
b  Variable dependiente: TIPO TRES GOBERNANZA

Fuente: Esta investigación, 2012

Cuadro 5. Análisis de la varianza (anova), tipo tres de gobernanza

Modelo
Suma de

cuadrados gl
Media

cuadrática F Sig.
Regresi
ón

2,917 4 ,729 2,554 ,041(a)

Residual 47,982 168 ,286
Total 50,900 172

a  Variables predictoras: (Constante), ULTIMO TITULO DE FORMACION OBTENIDO , CATEGORIA DEL GRUPO AL
QUE PERTENECE EL DOCENTE, EL TIEMPO QUE LE DEDICA A LA INVESTIGACION , EL TIEMPO QUE LE
DEDICA EL DOCENTE A LA ACADEMIA
b  Variable dependiente: TIPO TRES GOBERNANZA

Fuente: Esta investigación, 2012

Cuadro 6. Coeficientes de la regresión, tipo tres de gobernanza

Modelo
Coeficientes no
estandarizados

Coeficientes
estandarizad

os t Sig.

B Error típ. Beta B Error típ.
1 (Constante) 3,247 ,184 17,628 ,000

CATEGORIA DEL
GRUPO AL QUE
PERTENECE EL
DOCENTE

,015 ,028 ,041 ,531 ,056

EL TIEMPO QUE
LE DEDICA EL
DOCENTE A LA
ACADEMIA

-,004 ,004 -,070 -,885 ,037
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EL TIEMPO QUE
LE DEDICA A LA
INVESTIGACION

-,007 ,005 -,110 -1,407 ,016

ULTIMO TITULO
DE FORMACION
OBTENIDO

-,084 ,046 -,145 -1,839 ,068

a  Variable dependiente: TIPO TRES GOBERNANZA
Fuente: Esta investigación, 2012

4.- También se realizó un estudio de los residuos, con el fin de evidenciar la fortaleza del
modelo de regresión, así:

En primer lugar se hizo la prueba de normalidad de los residuos, normalidad que se
comprueba al  aplicar la prueba de  Kolmogorov-Smirnov, resultados que se examinan en el
cuadro 7:

Cuadro 7. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra
Unstandardi
zed Residual

N 173

Parámetros
normales(a,b)

Media ,0000000
Desviación típica ,60261830

Diferencias más
extremas

Absoluta ,065
Positiva ,055
Negativa -,065

Z de Kolmogorov-Smirnov ,856
Sig. asintót. (bilateral) ,456

a La distribución de contraste es la Normal.
b  Se han calculado a partir de los datos.
Fuente: Esta investigación, 2012

Para esto asumimos que la hipótesis nula es: Ho: “los errores provienen de una distribución
normal”, con un nivel de significancia del 0,05,  valor que al ser contrastado con los obtenidos
en la prueba se puedes observar que p-valor 0,456 ˃0,05, valores que permiten aceptar la
hipótesis nula y por tanto los residuos provienen de una distribución normal.

En segundo lugar, utilizamos el estadístico de Durbin-Watson, prueba que permite valorar la
autocorrelación entre cada residuo. El cuadro 8 contiene esta información.

Cuadro 8. Prueba de Durbin-Watson

Modelo R
R

cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Durbin-
Watson

1 ,89(a) ,83 ,790 ,929 1,733
a  Variables predictoras: (Constante), ULTIMO TITULO DE FORMACION OBTENIDO , CATEGORIA DEL GRUPO AL
QUE PERTENECE EL DOCENTE, EL TIEMPO QUE LE DEDICA A LA INVESTIGACION , EL TIEMPO QUE LE
DEDICA EL DOCENTE A LA ACADEMIA
b  Variable dependiente: TIPO UNO GOBERNANZA
Fuente: Esta investigación, 2012
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Como se puede observar, Durbin-Watson4, tiene un valor de 1,733, valor que indica la
existencia de incorrelación en los residuos o independencia de los mismos.

Y tercero, es necesario aplicar la prueba de Rachas para validar de que los residuos son
aleatorios. El cuadro 9 indica este aspecto.

Cuadro 9. Prueba de rachas
Unstandardi
zed Residual

Valor de prueba(a) -,01564
Casos < Valor de
prueba

86

Casos >= Valor de
prueba

87

Casos en total 173
Número de rachas 81
Z -,991
Sig. asintót.
(bilateral)

,322

a  Mediana
Fuente: Esta investigación, 2012

El cuadro 9 y a partir de que se supuso un nivel de significancia de 0,05 y, según las cifras del
cuadro 9, con unas significancias de 0,322 mayores que 0,05, aceptamos que los residuos son
aleatorios.

Por lo tanto, sabiendo que los residuales son normales, son independientes y aleatorios,
aseveraciones que se hacen porque se realizaron la prueba de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov, para el primero caso, la prueba de Durbin-Watson, para el segundo y la prueba de
rachas para el tercero, lo mismo que el R al cuadro y la significancia del modelo, se puede
colegir la robustez del modelo.

Por consiguiente, con estos análisis estadísticos contenidos entre los cuadros del uno al nueve,
es posible inferir resultados como:

 Los posdoctores escasamente se vinculan con el diseño de las políticas de C+T+I. (Ver
cuadro 3 y 6)

 Los docentes de tiempo completo no tienen intenciones de participar en el diseños de
las políticas de C+T+I. (Ver cuadro 3 y 6)

 Los docentes que más tiempo dedican a la academia no están interesados en participar
en el diseño de políticas de C+T+I. (Ver cuadro 3 y 6)

 Los docentes e investigadores que más tiempo dedican a la investigación escasamente
están interesados en participar en el diseño de políticas de C+T+I. (Ver cuadro 3 y 6)

 Los docentes e investigadores de las grandes ciudades tienen más aversión en
participar en el diseño de las políticas de C+T+I que los de ciudades pequeñas.

4 Los valores de Durbin-Watson indican: si el valor es próximo a 2, los residuos están incorrelacionados, si es
próximo a 4 existe una autocorrelación negativa, y si se aproxima a 0, existe una positiva autocorrelación.
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 La gobernanza discrecional, cooperativa y de mercado no es compartida por el mayor
número de docentes e investigadores. Si bien rechazan las imposiciones, o labores
realizadas por los expertos y agencias especializadas, también dejan entrever su deseo
de aportar sus experiencias, bajo circunstancias de gobernanza, participando cada vez
que las instituciones y organizaciones realicen una convocatoria amplia y franca.

 Los docentes prefieren una gobernanza deliberativa y educacional, lugar apropiado
para actuar, si las condiciones lo permitieran. (Ver cuadro 3 y 6)

6. Conclusiones

Las formas de participación ciudadana con relación a los temas de ciencia, tecnología e
innovación tienen que hacerse efectivas entre la comunidad educativa universitaria,
especialmente entre los docentes e investigadores. Este gremio tiene mucho que aportar con
relación a las políticas de C+T+I, pues se obtiene mejores progresos para la sociedad
colombiana logrando su efectiva participación que teniendo la ausencia de los mismos en
estos procesos de gobernanza en temas tan interesantes y de importancia para el progreso y
desarrollo del país. Hoy este tipo de participación es incipiente.

Los docentes que más formación tienen escasamente se interesan por participar en el diseño
de las políticas de C+T+I, circunstancias que se dan no porque no desean involucrase en estas
actividades sino porque las diversas instituciones y organizaciones que tienen como función
diseñar, implementar y evaluar políticas de C+T+I no crean los escenarios para que este
importante sector del capital social de una sociedad se implique. Es decir, si hubiera
escenarios apropiados de participación los docentes e investigadores aportarían los
conocimientos y las experiencias que reclama el diseño, implementación y evaluación de las
políticas de C+T+I. Se necesita hacer efectiva la conceptualización de gobernanza.

Entre los tipos de gobernanza arriba mencionados, la discrecional, empresarial y corporativa
son las que más resaltan los docentes e investigadores, pues ellos sienten que las políticas de
C+T+I son elaboradas desde los expertos, desde arriba, desde organizaciones cerradas. Estas
formas de gobernanza de la C+T+I son excluyentes y focalizadas para la actuación de una
elite que “conoce” los derroteros de la C+T+I que necesita el país. Es un círculo cerrado y
privilegiado para expertos.

La gobernanza agonística escasamente se evidencia entre los docentes e investigadores del
sistema universitario, contrario a los sucesos que vienen ocurriendo con la explotación de la
minería, la cual afecta de manera directa a la sociedad que habita in situ. Los impactos
ambientales ocurridos por la explotación minera han ocasionado discusión, oposición y
controversias entre las variadas fuerzas sociales, económicas y políticas a nivel regional y
nacional. La confección de este tipo de normas indican la facilidad que se tiene en el país para
explorar y explotar los recursos mineros, olvidando el sustento científico y tecnológico que
deben tener estas políticas para evitar la paulatina destrucción de la vida en aquellos lugares
hoy mal explotados. Es decir, si bien la comunidad afectada ha reaccionado un poco tarde, si
ha generado todo tipo de controversias esta normatividad, debido a la promulgación de
normas sin la consulta y participación de la comunidad científica, académica e investigativa
del país. En este sentido el gobierno ha realizado una imposición y el pueblo afectado ha
reaccionado tarde.
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La gobernanza educativa se puede interpretar bajo dos matices. El primero tiene que ver con
el escaso espacio que tienen los docentes e investigadores para popularizar la C+T+I, labor
diferente a los procesos educativos, y el segundo tiene que ver con el deseo de participar,
especialmente los más formados (posdoctores, doctores y másteres), en la promoción y
divulgación de la C+T+I en procesos diferentes al aula de clase, con el fin de ir construyendo
un alfabetismo relacionado con la cultura científica y tecnológica.

La gobernanza deliberativa escasamente se evidencia en el país. Las decisiones con relación a
las políticas de C+T+I se toman desde arriba. No hay consensos logrados por la participación
de los docentes e investigadores del país y  menos de la sociedad civil. Este tipo de
gobernanza es el más apropiado para generar desarrollo sostenible para el país. Las
imposiciones y las actuaciones agonísticas no funcionan bien, perjudican el desarrollo
endógeno. Por el contrario, las políticas de C+T+I deben contar al menos con la participación
decidida de los docentes e investigadores del país para lograr equilibrio de fuerzas en la toma
de decisiones consensuadas, labor que debe focalizarse sobre la parte científica y tecnológica.
El país está en mora de facilitar escenarios para la gobernanza de la C+T+I.
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Higher Education Programme Characteristics and 

Graduates’ Performance Issues 

 

Abstract 

This paper focuses on the efficiency by which the programmes of the higher education 
systems allocate their graduates over the various domains in the labour market and how 
these graduates perform in their jobs obtained. For that purpose, we consider selected 
characteristics of the study programme and modes of teaching in relation to graduates’ 
performance, as well as the changes in those factors that influence graduates’ 
professional success. We make use of the macro-survey REFLEX (Flexible Professional 
in the Knowledge Society) performed among 40,000 European university graduates. 
Results show that educational programs with a strong relation between learning and 
direct working experience acquisition provide a better link to occupations inside their 
graduates’ discipline-specific domain. 

 

 

1 Introduction 

In its general formulation the human capital theory treats education as an investment 
that may produce different types of returns (Becker, 1964). The relationship between 
education and earnings has become a fundamental tool in research on earnings, wages 
and incomes in developed and developing economies. But, it was found that the 
explanatory power of the simple human capital earnings model increased as the non-
wage variables were added into the earnings measure (Haveman and Wolfe, 1984; 
McMahon, 1998). That is, the importance of education increased when non-monetary 
benefits were taken into account (Duncan, 1976).  

A way for considering both monetary and non-monetary benefits is through the analysis 
of job satisfaction. Locke defines job satisfaction as ‘a pleasure or positive emotional 
state resulting from the appraisal of one’s job or job experiences’. Satisfaction, 
according to different schools of thought, depends variously on the individual’s 
expectations, needs (physical and psychological) and values (Locke, 1976; Landry, 
2000). The analysis of job satisfaction may help to gain insight into the total effects of 
education investment on workers’ well-being. As a matter of fact, survey responses on 
job satisfaction have been used in economic analysis as proxy data for utility from 
work, with job satisfaction being in turn a key determinant of total well-being for 
working individuals (Van Praag, 1991), leading to a rapidly increasing body of 
literature on the economics of happiness (Veenhoven, 1996). 

However, if we want to examine the relationship between higher education (HE) and 
the labour market, we have to take into account the assignment theory (Sattinger, 1993), 
which takes explicit account the interaction between characteristics of the worker and 
characteristics of the job by addressing the issue whether the applicability of a person’s 
knowledge and skills is context-specific (Giesecke and Schindler, 2008; Clegg, 2010). 
This theory shows how heterogeneous individuals are allocated to jobs that require 
varying qualifications on the basis of the qualifications that they possess. It is assumed 
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that the knowledge and skills which individuals possess give them comparative 
advantages in certain types of occupations (Van der Velden and Wolbers, 2007). Hence, 
graduates of some fields of education have better job opportunities in occupations 
strongly related to their field of education (Hartog, 2000; Heijke and Meng, 2006). 

For our analyses, we follow the approach of the assignment theory and assume that the 
productivity (income and job satisfaction) of a particular graduate-job match is strongly 
influenced by the match between the job requirements and the graduate characteristics 
(Teichler, 2009). In other words, we break away from the homogeneity with respect to 
human capital taken for granted in the classical approach. However, we differentiate 
between two main market segments. A first market segment wherein importance is in 
particularly given to discipline-specific knowledge and hence wherein a strong link 
between the occupation and a particular educational programmes is assumed (the own 
discipline-specific job domain). The second main market segment discerned is 
characterized by a less strong link between the occupation and a particular educational 
programme (Barrie, 2006; Heijke and Meng, 2006). The locus of attention in this 
second segment is thereby rather on generic or general academic competencies than on 
a particular group of discipline-specific competencies (a generic job domain). 

Therefore, in this paper, we will use those aspects of the academic environment such as 
the study provision and the study conditions in order to identify which HE programme 
characteristics contribute to a smooth integration of graduates to the labour market 
(Schomburg, 2007; Teichler, 2007). In addition, the modes of teaching and learning will 
be also taken into account in order to analyse if a more practice-oriented curricula, 
which should increase interaction between classroom and labour market (Teichler, 
2009), help to solve the information asymmetry to the transition from school to labour 
market, and also contribute to a smooth integration of the graduates into the labour 
market. 

2 Descriptive Data 

The REFLEX survey is the source of the data for the present study (Allen and Van der 
Velden, 2011). Graduates in the year 2000 were surveyed in 2005, five years after 
graduation. We have information on around 2,600 graduates from each of 14 European 
countries (Italy, Spain, France, Austria, Germany, the Netherlands, United Kingdom, 
Finland, Norway, Czech Republic, Switzerland, Portugal, Belgium and Estonia), 
obtained from the responses to a written questionnaire on graduates’ retrospective views 
of their HE experience.  

Some questionnaire items, in particular six characteristics, are related to the description 
of the study programme, an aspect that the academic literature suggests should match 
closely to learners’ needs, and the design of the study programme, which should take 
account of students’ (as customers) perceptions of HE (Hill, 1995; Harvey, 1995).The 
respondents were asked to indicate, on a 1 to 5 scale where 1 is not at all and 5 very 
much, the extent these characteristic applied to the study programme they had followed. 
Table 1 presents the average ratings for these items by country. 

The results show that, on average, the characteristic that received the highest rating was 
the programme being generally regarded to be demanding (rated 3.6), followed by 
programme having a broad focus. However, freedom in compose your own programme 
was rated low by several students.  

Table 1. Description applied to the study programme by country 
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(scale from 1=not at all to 5=very much) 
Items IT ES FR AT DE NL UK FI NO CZ SW PT BE EST Total 

The programme was generally 
regarded as demanding 

4.0 3.7 3.5 3.8 3.7 3.0 3.7 3.5 3.6 3.6 3.8 3.8 3.6 3.2 3.6 

Employers are familiar with the 
content of the programme 

2.8 3.2 2.7 3.0 3.0 3.1 2.8 3.1 3.8 3.2 3.1 3.0 3.1 2.7 3.1 

There was freedom in composing 
your own programme 

3.0 2.9 2.4 2.9 3.0 2.9 2.5 3.1 2.5 2.4 2.6 2.1 2.7 2.7 2.7 

The programme has a broad focus 3.6 3.6 3.0 3.8 3.7 3.7 3.6 3.7 3.6 3.5 3.6 3.4 3.7 3.6 3.6 
The programme was vocationally 
oriented 

2.7 2.7 2.3 2.7 2.8 3.5 2.6 3.6 3.6 3.5 2.8 3.3 2.8 2.5 3.0 

The programme was academically 
prestigious 

3.5 3.0 2.6 3.1 3.0 2.6 3.4 3.1 2.9 2.9 3.3 3.6 3.4 3.2 3.1 

Source: Own elaboration, REFLEX data. 

In terms of country differences, Finland, Norway, the Netherlands, Czech Republic and 
Portugal stressed practical learning/experience items, such as vocational orientation of 
the study programme, while graduates from Italy, Spain, France, Austria, Belgium, 
Germany, Switzerland, the United Kingdom and Estonia rated this item low. For the 
item freedom to combine different courses and choose among areas of specialization, 
the countries that were rated highest are Finland, Germany and Italy, with Portugal, 
Czech Republic and France allowing the least flexibility in terms of combining courses 
of study. Italian graduates evaluated their study programme as demanding and 
academically prestigious compared to the evaluations of Dutch graduates, who ranked 
their study programmes as less academically prestigious and less demanding. 

Apart from general characteristics of the study programme, eleven items in the 
questionnaire are related to the modes of teaching and learning emphasized in the study 
programme, which the academic literature suggests provide useful information on the 
satisfaction of students with the learning experience (Sadlo and Richardson, 2003; 
Honkimäki et al., 2004; Diseth et al., 2010). Respondents were asked to rank the extent 
to which these modes of teaching and learning were stressed during HE, on a 1 to 5 
scale where 1 is not at all and 5 very much. Table 2 presents the average ratings for 
these items by country. 

In general, the items related to teaching, such as the teacher being the main source of 
information, regular attendance at lectures, development of socio-communicative skills 
through oral presentations from students in classes, and the items related to learning in 
groups as opposed to individual learning were rated quite high.  

In terms of country differences, there seems to be a negative relationship between the 
extent to which the teacher is regarded as the main source of information and a larger 
role of project and problem-based learning. The ranking for project and problem-based 
learning as the dominant mode of teaching was generally ranked low except by students 
from Norway, the United Kingdom and Finland. 

In terms of differences in course contents, we find a negative relationship between an 
emphasis on theories and paradigms versus an emphasis on facts and practical 
knowledge. HE in most of the countries analysed seems to lean towards the theoretical 
rather than the practical dimension. In the Czech Republic, HE seems to be 
predominantly theoretical. By contrast, France and the Netherlands are more practically 
than theoretically oriented.  

What students learn is determined not only by the curriculum and mode of teaching, but 
also by the method of assessment. Multiple-choice question exams promote different 
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ways of learning to examination based on written assignments. Although there was a 
stronger emphasis on written assignments than multiple choice question exams in all the 
countries analysed, there would seem to be a trade-off between these methods. Written 
assignments are the dominant form of assessment in the United Kingdom. In Spain, the 
Netherlands and the Czech Republic the balance is tipped more in favour of multiple 
choice exams, although written assignments still dominate in these countries. In 
Belgium neither seems to dominate. 

Table 2. Modes of teaching and learning emphasized in the study programme by 
country (scale from 1=not at all to 5=very much) 

Items IT ES FR AT DE NL UK FI NO CZ SW PT BE EST Total 
Regular lectures attendance 3.9 3.0 4.1 3.9 4.0 3.5 4.4 3.7 4.2 4.0 4.3 4.0 4.4 4.6 3.9 
Group assignments 2.5 2.9 3.2 3.1 3.0 3.7 3.0 3.4 3.3 3.0 3.0 3.5 3.0 2.9 3.1 
Independent learning /partici-
pation in research projects 

2.2 1.9 2.2 1.9 1.9 2.6 2.6 2.3 1.9 1.7 2.1 2.3 2.0 2.1 2.1 

Internship, work placement 2.0 2.4 2.7 2.7 3.3 3.6 2.1 3.2 2.7 2.3 2.5 2.8 2.3 2.7 2.6 
Facts and practical knowledge 2.4 3.0 3.2 3.1 3.2 3.5 3.4 3.4 3.2 2.8 3.1 3.1 3.3 3.4 3.1 
Theories and paradigms 3.1 3.8 3.1 3.7 3.4 3.2 3.5 3.5 3.4 4.3 3.9 3.4 3.6 3.4 3.7 
Teacher as the main source of 
information 

3.8 3.8 3.5 3.5 3.3 3.1 3.2 3.2 3.0 3.6 3.6 3.6 3.8 3.7 3.5 

Project and/or problem-based 
learning 

2.5 2.7 2.4 2.8 2.8 2.9 3.1 3.0 3.0 2.5 2.8 2.9 2.1 2.2 2.7 

Written assignments 3.1 3.1 3.5 3.8 3.6 3.1 4.2 3.8 3.6 3.2 3.3 3.5 2.9 3.5 3.3 
Oral presentation by students 3.5 2.4 3.0 3.3 3.2 3.3 3.2 3.0 2.6 3.0 3.0 3.1 2.9 2.9 3.0 
Multiple choice exams 2.0 2.9 1.6 2.0 1.9 2.9 1.7 1.6 1.3 2.8 1.9 2.1 2.4 2.3 2.3 

Source: Own elaboration, REFLEX data. 

Based on the characteristics of the academic environment and the differences among 
countries, we would expect to find differences in graduates’ pay-offs, both monetary 
and non-monetary returns. Table 3 shows that the average income per hour was about 
13.40€ per hour. Income was higher than average for graduates in Switzerland (18.82€ 
per hour), Germany (18.73€ per hour), Norway (17.05€ per hour) and Belgium (15.99€ 
per hour). Income was lower than average for graduates in Czech Republic, Estonia, 
Italy, Spain and Portugal. Within each country, hourly income is slightly higher for 
those working inside one’s specific educational field (inside job domain) that those 
working outside job domain, except for Czech Republic and Switzerland. Bearing in 
mind that we were dealing with young graduates, these differences among both groups 
are a serious motive of concern. 

In order to analyse graduates’ self-assessed job satisfaction scores, respondents were 
asked in the REFLEX survey: “how satisfied are you with your current work? 
Respondents could choose between five different categories from 1 (very dissatisfied) to 
5 (very satisfied). We can observe in Table 3 that the level of job satisfaction was quite 
similar across countries. This latter finding would be surprising if we expected graduate 
job satisfaction to be determined by similar academic environment and work situation 
characteristics across countries. Nevertheless, other factors were also influential. 
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Table 3. Monetary and non-monetary pay offs by country 

Country 
Income per hour (euro) Job Satisfaction (scale 1 to 5) 

Outside Job 
Domain 

Inside Job 
Domain 

Total 
Outside Job 

Domain 
Inside Job 
Domain 

Total 

Italy 8.96 10.44 10.23 3.26 3.69 3.63 
Spain 8.69 11.15 10.71 2.98 3.87 3.71 
France 12.22 14.82 14.25 3.55 3.92 3.84 
Austria 13.10 14.86 14.56 3.74 4.06 4.01 
Germany 16.93 18.97 18.73 3.51 3.91 3.86 
The Netherlands 14.20 14.76 14.66 3.48 3.84 3.78 
United Kingdom 13.81 15.47 14.94 3.49 3.85 3.73 
Finland 13.02 13.90 13.81 3.47 3.74 3.71 
Norway 16.96 17.05 17.05 3.64 3.98 3.95 
Czech Republic 8.88 8.69 8.72 3.69 3.94 3.91 
Switzerland 19.08 18.79 18.82 3.52 3.95 3.90 
Portugal 11.71 12.43 12.39 3.23 3.69 3.66 
Belgium 14.72 16.21 15.99 3.63 3.95 3.90 
Estonia 8.76 8.85 8.84 3.82 3.89 3.88 
Total 12.26 13.60 13.40 3.48 3.89 3.82 

Source: Own elaboration, REFLEX data. 

3 Methodology 

We analysed the influence of programme characteristics on graduates’ performance in 
two complementary ways, in terms of both graduates’ income and job satisfaction. For 
income, we follow a conventional earning regression (natural logarithm of income). 
However, for job satisfaction, we use an ordered probit model in order to reflect its 
ordinal character (graduates’ self-assessment of job satisfaction scores on a scale from 1 
to 5) (Green, 1997). 

Our data set involved fourteen European countries. We selected only individuals 
between 26 and 35 years of age that worked at least 10 hours per week either as 
employees or as self-employed workers. After deleting the outliers on the annual gross 
income variable and those individuals with missing values on their satisfaction scores, 
we were left with 20,283 micro data files that were used for our analysis. For carrying 
out regressions, data from each country was weighted by the proportion of HE students 
and the population of each country. 

The explanatory variables were classified into three categories that represented diverse 
elements that could influence both income level and self-assessed job satisfaction 
scores: individual-specific characteristics (gender, age, parents’ level of education), 
educational and academic environment factors (field of study, study programme 
description and modes of teaching and learning), and labour-market status variables 
(private versus public sector, permanent versus temporary contract, full-time versus 
part-time job, occupational titles, etc.). We construct dummies for the eight study fields 
of Education, Humanities, Social Sciences, Law, Natural Sciences, Mathematics, 
Engineering and Medical Sciences. In addition, we also take account of graduates’ job 
characteristics and the appropriateness of the degree qualification for employment and 
work. We define the person as overeducated (undereducated) if his/her level of 
education is higher (below) than is required for the job. We measure over-education and 
under-education with dummy variables that take the value 1 if the respondent is over or 
undereducated. The same relationship is observed in the case of competencies. We also 
distinguish between universities and other HEIs to test for possible differences in the 
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effects of institution type on graduates’ careers. Definitions and the descriptive statistics 
for all the variables are reported in Table 4. 

Table 4. Descriptive statistics 
Variables Mean Std. Dev. Min. Max 

Individual characteristics     
Female 0.57 0.49 0 1 
Age 29.83 2.21 26 35 
Father's higher education 0.37 0.48 0 1 
Mother's higher education 0.25 0.43 0 1 

Field of study (ref. Social Science)     
Education  0.09 0.29 0 1 
Humanities  0.10 0.30 0 1 
Law  0.06 0.25 0 1 
Natural Sciences  0.06 0.24 0 1 
Mathematics  0.04 0.19 0 1 
Engineering (agriculture included) 0.20 0.39 0 1 
Medical sciences (veterinary included)) 0.14 0.38 0 1 

Study programme description      
It was regarded as demanding 3.59 0.92 1 5 
Employers are familiar with the content 3.10 1.15 1 5 
Freedom in composing the programme 2.67 1.16 1 5 
It had a broad focus 3.55 0.98 1 5 
It was vocationally orientated 3.06 1.20 1 5 
It was academically prestigious 3.05 1.14 1 5 

Modes of teaching and learning      
Lectures 3.89 1.05 1 5 
Group assignments 3.07 1.13 1 5 
Participation in research projects 2.07 1.09 1 5 
Internship, work placement  2.63 1.38 1 5 
Facts and practical knowledge 3.05 1.11 1 5 
Theories and paradigms 3.66 1.07 1 5 
Teacher as the main source of information 3.50 0.96 1 5 
Project and/or problem-based learning 2.71 1.12 1 5 
Written assignments 3.34 1.09 1 5 
Oral presentation by students 2.99 1.12 1 5 
Multiple choice exams 2.28 1.21 1 5 

Job characteristics     
Private sector 0.57 0.49 0 1 
Permanent contract 0.77 0.42 0 1 
Full-time job 0.82 0.38 0 1 
Size firm (<50 workers) 0.30 0.45 0 1 

Appropriateness of qualifications     
Qualifications used at work  0.64 0.48 0 1 
Under-educated  0.13 0.33 0 1 
Over-educated  0.11 0.32 0 1 
Deficit in competencies  0.22 0.41 0 1 
Surplus in competencies  0.40 0.49 0 1 
Universities vs HEIs 0.83 0.37 0 1 

Occupational titles (ref. Professionals)     
Legislators, senior official and managers  0.07 0.26 0 1 
Technicians and associate professionals 0.18 0.38 0 1 
Clerks 0.04 0.19 0 1 
Service workers and other occupations 0.02 0.15 0 1 

Country dummies (ref. Germany)     
Italy 0.08 0.27 0 1 
Spain 0.11 0.32 0 1 
France 0.05 0.21 0 1 
Austria 0.04 0.20 0 1 
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The Netherlands 0.09 0.29 0 1 
United Kingdom 0.04 0.19 0 1 
Finland 0.07 0.25 0 1 
Norway 0.05 0.22 0 1 
Czech Republic 0.20 0.39 0 1 
Switzerland 0.13 0.33 0 1 
Portugal 0.02 0.13 0 1 
Belgium 0.04 0.19 0 1 
Estonia 0.03 0.16 0 1 

 

4 Results 

We are in particular interested in the returns on different educational programme 
characteristics on the labour market in terms of both graduates’ income (see Table 5) 
and job satisfaction (see Table 6). We separately analyse a series of estimation models 
in the two occupational domains distinguished, those working inside one’s specific 
educational job domain (discipline-specific domain) and those working outside one’s 
specific job domain (generic job domain). 

Regarding income, we find that female graduates earned less than their male 
counterparts, and that age (capturing work experience) and father’s educational level 
had a positive effect. The former variable (gender) has a greater effect in those working 
inside one’s specific educational job domain; however the two later variables 
(experience and family educational background) have a greater effect in those working 
inside a generic domain.  

When exploring the segmentation of the different educational field, we can see that 
graduates in Education, Humanities, Natural Science, Engineering and Medical 
Sciences earned less with respect to the reference category (Social Science). However, 
Mathematics graduates earned more. Comparing the results regarding the two 
occupational domains, one is tempted to suggest that there is a high likelihood for those 
graduates from Mathematics to work inside their own educational domain and therefore, 
they benefited from an income premium (due to their adequate competence match). 
Indeed, those graduate from Mathematics working inside one’s domain increases 
income by 3 per cent.  

Regarding the effects of the academic environment, results show that a well-designed 
degree programme, that is, academically prestigious, the flexibility to combine course 
and areas of specialization, and a programme whose content and objectives are known 
to employers, and which is seen as demanding, contributes to the earning differential 
(see the positive entry of these variables in Table 5 first two columns, and the neutral 
effect of these variables in Table 5 last two columns). Also, if the teaching and learning 
modes emphasize the teacher as the main source of information, this negatively 
influences the access to better job opportunities. 

Those working in a private sector or with permanent contracts earned more compared to 
those working in public sectors or with temporary contracts. Negative effects were also 
found in full-time jobs and working in small firms. We found wages premiums for over-
educated (and surplus in competencies) and wage penalties for under-educated (and 
deficit in competencies). Especially the negative effect of a surplus for someone who 
works in a job outside his/her field of study, then he/she will experience a surplus in 
competencies and a penalty in his/her wage.  
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Having followed university education rather than other HE institutions yielded an 
increase in income of around 4 percent, only for those working inside one’s specific-
field domain. With respect to occupational titles, both models provide evidence 
suggesting that individuals working in more demanding jobs had higher incomes. 
Finally, we can observe the earning differences in the European countries analysed in 
this study, in size as well as in composition. Compared to those graduates in Germany 
(the omitted category), graduates from Southern European countries earned less than 
those from Nordic European countries, with the exception of those graduated in 
Switzerland.  

Table 5. Monetary returns of the educational programme for those graduates working 
inside and outside their own discipline-specific domain 

Explanatory variables 
Inside Job Domain Outside Job Domain 
Coef. z-values Coef. z-values 

Individual characteristics     
Female -0.0833 -14.54 -0.0659 -4.62 
Age 0.0109 7.73 0.0159 4.40 
Father's higher education 0.0219 3.69 0.0433 2.68 
Mother's higher education 0.0055 0.82 -0.0174 -0.99 

Field of study (ref. Social Science)     
Education  -0.0520 -4.74 -0.0600 -2.20 
Humanities  -0.0803 -7.02 -0.0834 -3.86 
Law  -0.0179 -1.47 -0.0605 -1.77 
Natural Sciences  -0.1071 -8.79 -0.0452 -1.70 
Mathematics  0.0304 2.27 -0.0004 -0.01 
Engineering (agriculture included) -0.0439 -5.64 -0.0354 -1.75 
Medical sciences (veterinary included)) -0.0744 -7.57 -0.1118 -3.03 

Study programme description      
It was regarded as demanding 0.0100 2.92 -0.0014 -0.18 
Employers are familiar with the content 0.0058 2.26 -0.0052 -0.82 
Freedom in composing the programme 0.0112 4.48 0.0070 1.12 
It had a broad focus 0.0022 0.82 0.0021 0.32 
It was vocationally orientated 0.0011 0.39 0.0045 0.65 
It was academically prestigious 0.0226 8.02 0.0178 2.56 

Modes of teaching and learning      
Lectures 0.0051 1.81 -0.0031 -0.44 
Group assignments -0.0012 -0.42 -0.0119 -1.63 
Participation in research projects -0.0070 -2.52 -0.0113 -1.63 
Internship, work placement  -0.0019 -0.79 0.0016 0.24 
Facts and practical knowledge -0.0046 -1.61 0.0028 0.40 
Theories and paradigms 0.0018 0.63 0.0089 1.29 
Teacher as the main source of information -0.0093 -3.29 -0.0162 -2.27 
Project and/or problem-based learning 0.0012 0.45 -0.0098 -1.36 
Written assignments -0.0025 -0.93 0.0034 0.47 
Oral presentation by students -0.0063 -2.27 -0.0073 -1.00 
Multiple choice exams 0.0025 1.02 -0.0041 -0.62 
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Job characteristics     
Private sector 0.1031 16.59 0.0533 3.52 
Permanent contract 0.1333 19.71 0.1130 6.43 
Full-time job -0.2772 -36.47 -0.1873 -9.67 
Size firm (<50 workers) -0.1239 -20.47 -0.1459 -9.13 

Appropriateness of qualifications     
Qualifications used at work  0.0181 2.93 0.0737 5.10 
Under-educated  0.0246 3.34 -0.0116 -0.47 
Over-educated  -0.1335 -13.87 -0.1471 -8.91 
Deficit in competencies  -0.0207 -3.03 -0.0109 -0.58 
Surplus in competencies  -0.0011 -0.19 -0.0418 -2.54 
Universities vs HEIs 0.0399 4.32 0.0253 0.94 

Occupational titles (ref. Professionals)     
Legislators, senior official and managers  0.1168 11.53 0.0602 2.66 
Technicians and associate professionals -0.0592 -8.68 -0.0694 -4.10 
Clerks -0.2203 -14.55 -0.1959 -7.96 
Service workers and other occupations -0.1639 -7.78 -0.2223 -8.09 

Country dummies (ref. Germany)     
Italy -0.5511 -30.68 -0.5290 -10.44 
Spain -0.4542 -26.34 -0.4402 -9.00 
France -0.2561 -13.50 -0.2293 -4.30 
Austria -0.2546 -13.79 -0.2193 -4.11 
The Netherlands -0.1694 -10.14 -0.0934 -2.02 
United Kingdom -0.1424 -6.98 -0.0984 -1.96 
Finland -0.2713 -16.15 -0.1744 -3.38 
Norway -0.0709 -4.08 0.0426 0.68 
Czech Republic -0.7958 -48.63 -0.6746 -14.30 
Switzerland -0.0047 -0.32 0.1193 2.68 
Portugal -0.4470 -18.61 -0.4041 -4.70 
Belgium -0.0929 -4.69 -0.0227 -0.42 
Estonia -0.7772 -36.96 -0.7005 -12.64 

Intercept 2.5798 47.05 2.4879 17.78 
Observations 17,180  3,103  
Prob> F 0.0000  0.0000  
R-squared 0.5422  0.5419  
 

Regarding job satisfaction, Table 6 shows that women graduates reported higher levels 
of satisfaction with their job compared to men. There was a negative effect from age on 
job satisfaction, that is, that older graduates tend to be less satisfied with their jobs. 
However, family educational background was not found influence graduates’ job 
satisfaction scores. 

In terms of differences among educational fields, we find that graduates in Education, 
Humanities and Natural Science were more satisfied with their jobs than graduates from 
the Social Science (the reference category). In addition, a well-designed degree 
programme, that is, a broadly focused, academically prestigious, vocationally oriented 
programme and the flexibility to combine courses and areas of specialization, and a 
programme whose content and objectives are known to employers, and which is seen as 
demanding, attracts higher scores for job satisfaction. Also, if the teaching and learning 
modes emphasize the participation in research projects and learning in groups as 
opposed to individual learning assignments, this positively influences job satisfaction. 
However, the value of facts and practical knowledge negatively influences the level of 
job satisfaction for those working inside their own discipline-specific domain. It could 
be guessed that it seems that graduates are relatively less satisfied with their practical 
learning environment (facts and practical learning, problem-based learning, written 
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assignments, oral presentations, internships, etc.), which could have an influence on the 
employment experience. 

Regarding job characteristics, as one might expect, graduates working in the public 
sector were more satisfied than those in the private sector, and those holding a 
permanent contract were also more satisfied that those holding a temporary contract. 
The use of the knowledge and skills that graduates acquired during their studies that 
they use at work and the match between the level of education attained and the level of 
education required in the job, raised job satisfaction very significantly. In addition, 
those working within their study domain and that graduated from a university rather 
than another type of higher education institution were more satisfied with their job.  

With respect to occupational title, legislators, senior officials, managers, professionals, 
were more satisfied than their counterparts in elementary occupations; and with respect 
to the effect of the country dummies included as control variables, we find that 
graduates from Italy, Spain, the Netherlands, United Kingdom, Finland, Czech 
Republic, Portugal, Belgium and Estonia were less satisfied compared to graduates from 
Germany (the omitted category).  

Table 6 (last two columns) provides the same information, job satisfaction, for those 
graduates working inside a generic domain. We can observe that the main results from 
Table 6 (first two columns) are missed. Only those graduated in Natural Science were 
more satisfied with their jobs compared to those graduated in Social Science (the 
reference category). Regarding academic environment related variable, it is only 
stressed the fact that employers were familiar with the content of the programme, and 
the modes of teaching and learning are not significant. However, the effects of job 
characteristics are as one might expect: graduates working in the public sector, holding 
a full-time job and permanent contract, as well as working in small-size firms are more 
satisfied with their jobs. In addition, overeducated graduates are by far less satisfied in 
their jobs than those in the right situation, and graduates who reported a surplus of 
competencies were also very dissatisfied compare to those with the right competencies 
for the job. Finally, compared to graduates from Germany (the omitted category), 
graduates from Portugal, Spain and Italy were the less satisfied with their jobs.  

Table 6. Non-monetary returns of the educational programme for those graduates working 
inside and outside their own discipline-specific domain 

Explanatory variables 
Inside Job Domain Outside Job Domain 
Coef. z-values Coef. z-values 

Individual characteristics     
Female 0.0412 2.18 0.0055 0.13 
Age -0.0222 -4.80 -0.0092 -0.85 
Father's higher education 0.0076 0.39 -0.0866 -1.81 
Mother's higher education -0.0257 -1.17 0.0282 0.54 

Field of study (ref. Social Science)     
Education  0.1694 4.64 0.0711 0.87 
Humanities  0.1362 3.60 0.0973 1.51 
Law  -0.0030 -0.08 0.1618 1.59 
Natural Sciences  0.0958 2.36 0.2295 2.89 
Mathematics  -0.0064 -0.15 0.0588 0.48 
Engineering (agriculture included) -0.0016 -0.06 0.0220 0.37 
Medical sciences (veterinary included)) -0.0174 -0.54 -0.0216 -0.20 

Study programme description      
It was regarded as demanding 0.0218 1.92 0.0049 0.20 
Employers are familiar with the content 0.0361 4.29 0.0423 2.25 
Freedom in composing the programme 0.0170 2.06 -0.0020 -0.11 
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It had a broad focus 0.0271 3.02 -0.0025 -0.12 
It was vocationally orientated 0.0217 2.40 0.01495 0.72 
It was academically prestigious 0.0204 2.20 -0.0064 -0.31 

Modes of teaching and learning      
Lectures 0.0145 1.55 -0.0160 -0.78 
Group assignments 0.0268 2.87 -0.0171 -0.79 
Participation in research projects 0.0257 2.79 0.0091 0.44 
Internship, work placement  0.0043 0.54 0.0075 0.39 
Facts and practical knowledge -0.0196 -2.08 -0.0161 -0.76 
Theories and paradigms 0.0179 1.90 0.0272 1.31 
Teacher as the main source of information 0.0173 1.84 0.0131 0.62 
Project and/or problem-based learning -0.0118 -1.30 0.0179 0.84 
Written assignments 0.0064 0.72 -0.0094 -0.44 
Oral presentation by students 0.0148 1.61 -0.0183 -0.86 
Multiple choice exams 0.0152 1.86 -0.0013 -0.07 

Job characteristics     
Private sector -0.1567 -7.61 -0.2687 -5.93 
Permanent contract 0.1220 5.46 0.1965 3.75 
Full-time job -0.0152 -0.61 0.1190 2.07 
Size firm (<50 workers) -0.0294 -1.48 0.1106 2.34 

Appropriateness of qualifications     
Qualifications used at work  0.6838 33.33 0.6979 15.86 
Under-educated  0.0715 2.95 -0.0912 -1.25 
Over-educated  -0.3641 -11.59 -0.5301 -10.69 
Deficit in competencies  0.1073 4.77 0.0191 0.34 
Surplus in competencies  -0.0192 -0.99 -0.1547 -3.16 
Universities vs HEIs 0.1172 3.82 -0.0269 -0.33 

Occupational titles (ref. Professionals)     
Legislators, senior official and managers  0.1858 5.57 0.1431 2.14 
Technicians and associate professionals 0.0247 1.10 0.0407 0.81 
Clerks -0.0596 -1.21 -0.0295 -0.40 
Service workers and other occupations 0.1261 1.80 0.0393 0.48 

Country dummies (ref. Germany)     
Italy -0.2588 -4.51 -0.3292 -2.21 
Spain -0.1107 -1.96 -0.3326 -2.29 
France -0.0901 -1.45 -0.0305 -0.19 
Austria 0.0811 1.34 0.0927 0.58 
The Netherlands -0.2359 -4.43 -0.2269 -1.64 
United Kingdom -0.2831 -4.22 -0.2385 -1.60 
Finland -0.3828 -6.96 -0.1842 -1.21 
Norway -0.0409 -0.72 -0.0588 -0.32 
Czech Republic -0.0999 -1.87 0.0347 0.25 
Switzerland 0.0066 0.13 -0.0275 -0.21 
Portugal -0.5349 -6.80 -0.5938 -2.32 
Belgium -0.1402 -2.15 0.0309 0.19 
Estonia -0.2554 -3.75 -0.1146 -0.69 

Observations 17,180  3,103  
Pro > χ2 0.0000  0.0000  
Log likelihood -21,091  -4,216  

 

5 Conclusions 

This paper tries to contribute to a better understanding of the role of HE in a number of 
European countries of their graduates transition from education to working life. The 
focus of the analysis is on the efficiency by which the educational programmes allocate 
their graduates over the various occupational domains in the labour market and how 
these graduates perform in their obtained jobs. 
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Based on the characteristics of the academic environment and the differences among 
countries, we expected to find differences in graduates’ pay-offs, both monetary 
(income) and non-monetary (job satisfaction) returns. However, other factors were also 
influential such as those related to job characteristics. More in specific, we 
differentiated between those graduates working inside their own discipline-specific job 
domain and those working inside a generic job domain. 

For those graduates working inside their own job domain, results show that a well-
designed degree programme, that is, academically prestigious, whose content and 
objectives are known to employers, and which is seen as demanding contributes income 
premiums and attracts higher scores for job satisfaction. Also, if the teaching and 
learning modes emphasize the participation in research projects and learning in groups 
as opposed to individual learning assignments, this positively influences job satisfaction 
and negatively influences income.  

However, for those graduates working outside their own job domain, results show that 
the design of the degree programme and the modes of teaching and learning do not have 
a direct impact on the graduates’ pay-offs (income and job satisfaction).  

Further analysis should be made in order to establish comparisons among each 
European country included in this study, and the identification of similarities and 
differences among Southern and Nordic European countries. For instance, the 
substantial variation among European countries in terms of learning environment could 
have an influence on the employment experience. In some countries, reputation plays a 
major role, in others its effect is marginal. In this context, further research is needed on 
the effect dominance of a specific mode of teaching and learning and its impact on the 
graduate labour market. 
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Redes Y Emprendedurismo En Productores Agrícolas

Resumen

Competir en los mercados locales, nacionales e internacionales requiere de ciertas
capacidades y condiciones. El trabajo en redes y el espíritu emprendedor de los
agricultores son cada vez más importantes ante los cambios del entorno,
particularmente la competencia y  los consumidores. Por esto se estudió estas
condiciones en pequeños productores de dos frutas de interés, como elementos
fundamentales para el éxito en los agronegocios. Los agricultores muestran que
para el desempeño de sus actividades productivas, han establecido relaciones
básicas con sus proveedores y distribuidores y no se han creado organizaciones que
generen sinergias o potencien su crecimiento.  Asimismo reflejan algunas
limitaciones para modificar e incursionar en nuevas actividades productivas,
circunscribiéndose la mayoría al mismo tipo de actividades. Ante la realidad que a
nivel mundial se presenta sobre la producción y la distribución de productos
alimenticios, este fenómeno debe llamar a la acción para aumentar sus
posibilidades de sobrevivencia y crecimiento.

Abstract

Compete in local, national and international market requires certain capabilities and
conditions. Networking and the entrepreneurial spirit of the farmers are becoming
increasingly important in a changeable environment, particularly competition and
consumers. By this we studied these conditions in small producers of two fruits of
interest, as fundamental elements for success in agribusiness. Farmers show that for
the performance of their productive activities have established basic relationships
with its suppliers and distributors and not have created organizations that generate
synergies or boost their growth. They also reflect some limitations to modify and
make inroads into new productive activities, confining most to the same type of
activities. Face the reality arising around the world about the production and
distribution of food products, this phenomenon should call action to increase their
chances of survival and growth.



1. Introducción Y Objetivos

En el Instituto Tecnológico de Costa Rica se ha favorecido la investigación en
diversos campos y en particular en el sector agrícola. Con estas acciones se ha
estado procurando el estímulo de nuevas actividades productivas como medio de
diversificación para los productores y  su economía.  En este sentido, se desarrolló
el proyecto “Evaluación de alternativas frutícolas amigables con el ambiente
para contribuir al desarrollo sostenible de la zona norte de Cartago”. Un
componente de este proyecto fue el análisis de las redes y el emprendedurismo de
los productores relacionados con los cultivos de interés, entendiendo las redes como
las relaciones establecidas entre ellos para cooperar y al emprededurismo como su
disposición para incursionar en nuevas actividades productivas.

Al tratarse del fomento de nuevas alternativas frutícolas es importante considerar
los aspectos tecnológicos asociados al cultivo y también lo relacionado a las
condiciones actuales de demanda y de oferta, y la forma en que los productores
acostumbran trabajar y su disposición al emprendimiento de nuevas actividades
productivas. Estas variables son muy importantes considerando los entornos de
competencia que se presentan en todas las esferas o campos de la producción, y, en
los países en desarrollo, la agricultura está presionada para mejorar su desempeño,
por lo que los pequeños productores deben aunar esfuerzos para obtener algunas
ventajas que les permitan sobrevivir y competir en sus mercados locales, nacionales
e internacionales. Por esto el presente artículo presenta los resultados de una
aproximación al estado actual de este grupo de productores respecto a su grado de
articulación para el trabajo conjunto y a su disposición para incursionar en nuevas
actividades, así como una breve caracterización de ellos.

2. Método

Esta es una investigación de tipo cualitativa y exploratoria. De acuerdo con las
principales zonas de producción de los cultivos involucrados en el proyecto, se
identificaron los productores a considerar en el estudio con el apoyo de los
servicios de extensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se diseño y
aplicó una encuesta para conocer las fases de la cadena productiva que desarrollan,
la existencia de redes, el tipo de acuerdos y su nivel de articulación para solucionar
los problemas o para aprovechar oportunidades. Adicionalmente para hacer una
aproximación a la actitud emprendedora de los agricultores, para lo que se
incluyeron preguntas sobre la forma de obtención de la tierra, disposición a
desarrollar nuevas actividades productivas, factores que restringen la incursión en
nuevas actividades, la visualización de oportunidades de negocio, entre otras. Se
realizaron las visitas al campo para acceder a los productores para la aplicación de
la encuesta, y los datos obtenidos se procesaron y luego se procedió a su análisis y
generación de conclusiones.

3. Resultados Y Discusión

Caracterización general

Los productores estudiados que siembran los cultivos de interés dentro del
proyecto, poseen pequeñas fincas cuyo tamaño no supera las 11 hectáreas. Esto se
corresponde con lo reportado en otros estudios donde el tamaño de parcelas que



tienen los productores de hortalizas puede estar entre 1 y 5 ha. Para estos
agricultores, los cultivos de interés del proyecto son considerados marginales como
fuente de ingresos, siendo los productos que se presentan en la figura 1 los más
reportados por los encuestados, siendo las actividades más importantes la papa y la
cebolla.

.
Figura 1: Cultivos reportados por los encuestados

La variable edad, para el estudio, es muy importante pues tiende a asociarse con la
capacidad o disposición a emprender nuevas actividades, pues la disposición hacia
el riesgo varía a través de los años.  Según los resultados obtenidos, el porcentaje de
productores mayores de 41 años es del 71%. En general, en la agricultura la tasa de
reemplazo de los adultos mayores por cuadros jóvenes está disminuyendo, pues
estos están siendo tentados a dejar estas actividades para dedicarse a otras de
posible mayor rentabilidad y menor esfuerzo y riesgo. Esta distribución por edad
se aprecia en la figura 2.

Figura 2: Distribución de los agricultores según edad

Adicionalmente se considera el nivel educativo como un factor que ayuda o
proporciona herramientas para analizar información, y tomar decisiones con mayor
certeza.  En este caso particular, el nivel educativo es bastante reducido pues el
92% de ellos solo tienen estudios de educación primaria y el 8% concluyó la
secundaria. Por tanto, se asume que la experiencia de los años dedicados a la
actividad y sus relaciones son los que guían sus decisiones más que el uso de
fuentes de información más estructuradas.
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En relación con la forma en que han adquirido un factor de producción base de esta
actividad como la tierra, en su mayoría (94%) la tienen por herencia, y algunos
amplían sus áreas productivas haciendo uso del alquiler o bien de la compra de
otros terrenos o en asocio con familiares y amigos.  Esa distribución se presenta en
la Figura 3.

Figura 3: Forma de adquisición de la tierra

Grado de integración de la fase productiva y creación de redes

Según literatura consultada, se define la cooperación empresarial  como “ una
decisión estratégica adoptada por dos o más empresas, entre las que no existe una
relación de subordinación, que optan por coordinar parte de sus acciones de cara
a la consecución de un objetivo,   en forma explícita y temporal (por tiempo
definido)” y  las redes se entienden como aquella forma de organización que está
constituida por dos o más empresas; que tienen vinculaciones (tácitas, implícitos o
explícitos); y que se expresan en diferentes formas de cooperación; en las que cada
una conserva su independencia; que persiguen objetivos comunes de manera
coordinada; que permite a esas empresas obtener ganancias o ventajas
competitivas sostenibles independientemente de sus competidores fuera de la red
(Martínez, 2007) . La capacidad para competir ante un mundo tan dinámico y
globalizado está asociada a la capacidad propia de los actores productivos, al grado
de desarrollo de su ambiente y a la conformación y pertenencia a redes productivas.
(Yoguel, 2000) .  En tal sentido, los productores agrícolas como agentes
económicos están sujetos a esas mismas condicionantes para desarrollar ventajas
competitivas y asegurarse su supervivencia y crecimiento. De acuerdo con esto, la
comprensión sobre el grado de cooperación y de creación de redes que se ha
establecido en los productores agrícolas es importante para visualizar sus
posibilidades en el mercado.

Del análisis realizado, se identifica que para ahorrar costos, los productores
acostumbran hacer su propio semillero para contar con el material necesario para el
establecimiento de su plantación, obviando de esta manera la compra. Con este
material que en ocasiones procede de sus anteriores cosechas, inician la fase de
producción, cosechando y vendiendo su producto y no realizan el procesamiento de
los frutos obtenidos. Con respecto al abastecimiento de los insumos necesarios
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para la producción, no se han creado estructuras formales que procuren la
cooperación para la compra de estos y por ahora los obtienen de los proveedores de
la zona, por razones de precio, cercanía a su finca, calidad y el crédito otorgado a la
compra, según se ilustra en la figura 4.

Figura 4: Principales razones de compra a proveedores

Aunque la mitad de los productores manifiestan tener acuerdos de cooperación con
los proveedores, estos consisten en que al comprar insumos en el local comercial,
reciben asesoría técnica y crédito.  En general este acuerdo no es explícito, pues no
consta en ningún tipo de documento, sin embargo, trae ventajas importantes para el
proveedor porque se asegura la clientela y el productor asegura al menos por el
momento, una fuente de insumos. En síntesis, para el abastecimiento de insumos
no existe otro tipo de cooperación con los proveedores  más que lo relacionado con
los aspectos antes citados.

Se analizó la existencia de formas de cooperación o de redes para la distribución,
no encontrándose ninguna de estas figuras, pues cada uno la realiza en forma
individual y los medios más utilizados son la venta a los minoristas y otros
intermediarios que llevan el producto a las ferias del agricultor. Sus principales
razones para entregar el producto a estos actores son el precio, la regularidad o
frecuencia de compra y la seguridad en la venta. Las Figuras 5 y 6 presentan lo
antes expuesto.
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Figura 5: Canales de distribución más utilizados

Figura 6: Razones que justifican la relación comercial

La relación comercial entre productores y compradores está basada en la confianza,
el beneficio mutuo, el compromiso, el aviso previo en caso de tener que suspender
la venta o la compra. Adicionalmente indican que les sirve la forma de pago, el
volumen que transan, su ubicación, su imagen en el mercado y el ser conocido.

Respecto a los servicios de asistencia técnica, asesoría y la capacitación, los
productores no se unen o forman grupos para solicitar y utilizar servicios públicos o
privados. Por el tamaño de las unidades productivas es usual encontrar que la
asesoría y la capacitación recibida solamente proviene de las instituciones estatales,
quienes usualmente ofrecen los servicios según sus percepciones de lo que es
necesario y no por demanda expresa de los agricultores. En tal sentido manifiestan
recibir algunos servicios de entidades públicas esto es, cursos o asesorías del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Instituto Nacional de Aprendizaje
(INA), y el de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA).
También reciben algunos servicios de entidades privadas, en particular, de
ingenieros agrónomos de empresas o de cooperativas distribuidoras de insumos los
que directamente impulsan determinados productos o marcas.

Como resultante de la información analizada, puede afirmarse que los productores
de los cultivos de interés analizados, trabajan en forma aislada y no han establecido
organizaciones compuestas por productores de la misma rama con el propósito de
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generar sinergias de alguna naturaleza, como por ejemplo,  acuerdos respecto a
mercados, abastecimiento alternativo de insumos u otros. De acuerdo con lo
anterior no se presenta la figura de red empresarial donde exista “una agrupación
de empresas de una misma área productiva o de servicios que desarrollan
actividades en forma colectiva, cooperando y complementándose para lograr mejor
competitividad, gestión y productividad” (González & Gálvez, 2008).

Emprendedurismo en productores agrícolas

Por otro lado, sobre el estudio del emprendedurismo entendido como la necesidad y
predisposición a identificar y aprovechar nuevas oportunidades de negocio, se
estudiaron algunas variables para determinar su actitud hacia la incursión en nuevas
actividades. En general, la literatura reporta que un emprendedor posee algunas de
las características siguientes: auto motivado, alta necesidad de logro, alto nivel de
energía, capacidad para asumir riesgos, capacidad para transformar el temor al
fracaso en un aprendizaje, habilidad para crear nuevos productos e identificar
necesidades después de realizar una investigación intuitiva del mercado, entre otros.
Por lo tanto se espera que los productores reflejen en alguna medida este tipo de
características.

Respecto a sus características, anteriormente se mencionó que un porcentaje
importante es mayor de 40 años, y su escolaridad es baja, así como el hecho de qué
la actividad productiva se ha heredado de los antepasados. Es importante decir que
heredar una finca puede o no ser razón para motivar el espíritu emprendedor, pues
hay factores adicionales como la “cultura empresarial”, conocimientos, entre otros,
a los que haya estado expuesto el individuo lo que podría desencadenar la acción
emprendedora.

La búsqueda de nuevas alternativas de negocio para crecer, diversificar riesgos o
mejorar la situación económica en un momento dado puede ser un indicio de la
predisposición hacia el emprendimiento. La incorporación en nuevas actividades
productivas, sin que esto implique innovaciones importantes en la práctica
empresarial, es mencionada por la mayoría de los productores, quienes dicen haber
incorporado una nueva actividad hace 2 años o menos. Los motivadores para
incursionar en estas actividades son variados siendo la existencia de mercado, el
conocimiento previo sobre la actividad, la capacitación recibida y la rentabilidad
esperada los más mencionados aunque no hay preponderancia de ninguno de ellos,
según lo que se muestra en la figura 7.



Figura 7: Razones que motivan la incursión en una nueva actividad según los
encuestados

No obstante lo anterior, un 65% manifiesta no estar dispuesto a incursionar en algo
diferente a lo que han experimentado hasta ahora, por falta de conocimiento, por
temor a fallar, por no conocer si se tiene mercado, entre otras.  Los pocos
productores que dicen que podrían incursionar en una actividad diferente lo harían
en forma independiente (20%), asociándose con otro (20%) y el resto (60%) no
saben o no responden. Este porcentaje es bastante grande y de alguna manera puede
estar asociado a la poca predisposición al riesgo, aún cuando este elemento se cita
en menor medida. Como restricciones o limitaciones mencionadas con mayor
frecuencia por los encuestados para intentar incursionar en nuevas actividades
productivas son la inversión y el desconocimiento del proceso productivo y del
mercado.  La figura 8 ilustra lo mencionado más otras variables.

Figura 1: Restricciones señaladas por los agricultores para incursionar en nuevas
actividades

Ante estas restricciones identificadas, la existencia de nuevas oportunidades de
negocio es vista por algunos como buena pero escasas por otros (56%), lo que
resulta interesante pues la capacidad para detectar oportunidades es una habilidad
intrínseca al emprendedor.  La opinión de los encuestados sobre el ambiente de
oportunidades que se les presenta se puede ver en la figura 9.
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Figura 9: Opinión de los agricultores sobre el ambiente de oportunidades

Ese ambiente de oportunidades, según los productores se ve fuertemente afectado
por la falta de apoyo del gobierno, lo que puede interpretarse de muchas formas
desde política pública o tipos de instrumentos específicos, con mayor o menor
grado de intervención estatal. Esta visión particular del ambiente de oportunidades
puede ser más nefasto si no se actúa en conjunto, que puede ser la forma de lograr
sinergias para superar obstáculos.

4. Conclusiones

4.1. Los agricultores no tienen establecidas redes para la cooperación entre ellos
pues no han creado organizaciones para atender sus necesidades o para aprovechar
oportunidades en conjunto. No se presenta la figura de red empresarial con
agrupación de empresas que desarrollan actividades conjuntas, y en cooperación.
Por lo tanto no están propiciando mejoras para competir.

4.2. La realidad encontrada en estos productores refleja las condiciones semejantes
a lo que se visualiza en el conjunto de productores, que son reacios a crear y
participar en las distintas formas de organización y prefieren trabajar
individualmente.

4.3. La colaboración existente entre productores y proveedores es muy básica y se
establece por conveniencia para acceder a los insumos y al crédito. En esencia la
figura de cooperación y de red está en sus estadíos más elementales y apenas puede
calificarse como red de tipo social.

4.6. No hay evidencia de que los agricultores perciban la necesidad de crear un
modelo más avanzado de cooperación a pesar de las dificultades del agro y la
imposibilidad de lograr soluciones en solitario.

4.7. El emprendedurismo no parece estar muy arraigado en los productores
agrícolas estudiados, lo que puede estar relacionado con patrones culturales, edad y
escolaridad condicionándose las posibilidades de los agricultores para acceder a
información sobre mercados y otros tópicos importantes para el ambiente de
negocios competitivos, siendo limitada su gestión con visión empresarial.
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4.7. La ausencia de formas de cooperación y redes empresariales debilita las
capacidades para competir de los pequeños productores pues se reducen sus
posibilidades para lograr mejores condiciones de compra, de negociación, de acceso
a mercados y a tecnología, entre otros.

4.8. Para elevar las capacidades empresariales y de desarrollo de los agricultores
se requieren cambios importantes asociados a la adopción de políticas e
instrumentos que promuevan la cooperación entre productores pequeños como
forma de incrementar capacidades y de enfrentar y proponer soluciones.
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Inovação e desenvolvimento territorial: uma análise sobre a
Região de São José dos Campos - Brasil

Resumo (Português)

Este trabalho objetivou identificar e analisar articulações entre empresas, centros de
pesquisa, universidades, poder público e outros atores relevantes na microrregião de São
José dos Campos, focando a geração e difusão de inovações como estratégia regional para
o desenvolvimento. Para tal, foi feita entrevista com 12 atores regionais envolvidos neste
processo. Espera-se que os resultados obtidos ampliem o conhecimento acerca do
desenvolvimento regional em territórios de base tecnológica, bem como a dinâmica do
desenvolvimento territorial na microrregião estudada. Trata-se de contribuição acadêmica
na elaboração de estratégias para ampliação competitiva de regiões, através de incentivos à
inovação e transferência de tecnologia.

Palavras-chave: Cooperação. Inovação. Microrregião de São José dos Campos.
Desenvolvimento territorial e regional.

Abstract (English)

This study aimed to identify and analyze links between companies, research centers,
universities, government and other relevant actors in the micro region of São José dos
Campos, focusing on the generation and diffusion of innovations as strategy for regional
development. To this end, it was made interview with 12 regional actors involved in this
process. It is hoped that the results extend the knowledge of regional development in areas
of technological base, as well as the dynamics of territorial development in the micro
region studied. It is an academic contribution in developing strategies for expanding
competitive regions through incentives for innovation and technology transfer.

Key Words: Cooperation. Innovation. Micro region of São José dos Campos. Territorial
and regional development.

1. Introdução e Objetivos

A origem desta pesquisa está relacionada com a importância de se compreender a dinâmica
existente entre empresas, centros de pesquisa, universidades, poder público e outros atores
locais acerca da inovação como estratégia para o desenvolvimento territorial. Assim, se por
um lado existe uma ampla e diversificada literatura que analisa os processos de inovação e
transferência de conhecimentos entre universidades / instituições de pesquisa e empresas
produtivas, ainda é recente e incipiente a literatura voltada ao estudo dos processos
cooperativos com todos os atores envolvidos no âmbito analítico dos “sistemas de
inovação” (CASSIOLATO, BRITTO E VARGAS, 2005), especialmente de caráter local
ou regional.

O ganho de competitividade é fundamental para a maior inserção da indústria brasileira em
mercados cada vez mais globalizados. A partir da abertura comercial e da maior integração
à economia internacional, as empresas brasileiras ficaram mais expostas a uma acirrada
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concorrência, criando a necessidade de busca de respostas para aumentar a sua
competitividade (CNI, SEBRAE, 2006).

De acordo com Suzigan et al. (2006), em termos de ocupações tecnológicas (engenheiros,
físicos, químicos e biólogos), a região que apresenta maior densidade é a de São José dos
Campos, em que haviam, na ocasião da pesquisa, pouco mais de 30 ocupações
tecnológicas para cada 1.000 empregos, seguida por Osasco (27,9), São Paulo (26,6) e
Campinas (25,5). Nas ocupações técnicas há novo destaque para a região de São José dos
Campos, com 43,1 ocupações para cada 1.000 empregos, seguida por Campinas com 35,3,
Sorocaba com 32,2, Piedade com 32, Osasco com 31,9 e Jundiaí com 31,3. Desta forma,
essas são as regiões que mais se destacam pela concentração de indústrias intensivas em
tecnologia e pelo número de empresas inovadoras, notando-se destaque absoluto para a
região de São José dos Campos.

Lemos et al. (2005) traçam em seus estudos quatro padrões de correlação entre as cidades
acerca da produção industrial: 1) high-high (HH): municípios que possuem elevado VTI
(Valor da Transformação Industrial) com alta correlação positiva com seus vizinhos; 2)
high-low (HL): elevado VTI com alta correlação negativa com seus vizinhos; 3) low-high
(LH): baixo VTI com alta correlação positiva com seus vizinhos; 4) low-low (LL):
possuem baixo VTI com alta correlação negativa com seus vizinhos (LEMOS et al., 2005).
O tipo 1 é relevante, pois expressa a correlação espacial de dois ou mais municípios com
elevado produto industrial, indicando a existência de transbordamentos e encadeamentos
produtivos espaciais, por meio de complementaridades e integração industrial regional. A
cidade de São José dos Campos, principal município da região, pertence ao tipo 1.

Para a devida delimitação geográfica, adotar-se-á especificamente a relação de municípios
pertencentes à microrregião de São José dos Campos, como definida pela classificação
oficial do IBGE, e que contempla os seguintes municípios: Caçapava, Igaratá, Jacareí,
Pindamonhangaba, Santa Branca, São José dos Campos, Taubaté e Tremembé.

Assim, essa pesquisa teve como objetivo responder à questão:

“Quais são os fatores determinantes e as características essenciais da articulação
verificada entre empresas, centros de pesquisa, universidades e poder público na
microrregião de São José dos Campos, tendo a Inovação como estratégia regional
para o desenvolvimento territorial?”
Espera-se que os resultados obtidos possam contribuir para ampliar o nível de
conhecimento sobre a microrregião de São José dos Campos, acerca da inovação territorial,
visando as formas de articulação entre os atores envolvidos neste processo, bem como os
esforços inovativos da região. Este estudo se configura como uma contribuição da
academia para ser utilizado como auxílio na elaboração de estratégias para incrementar os
níveis de competitividade dos territórios levando em conta a inovação.

Para que se pudesse atingir ao objetivo do trabalho, foi feita entrevista semi-estruturada,
onde o roteiro foi oriundo da extrapolação da teoria de organização inovadora para
território inovador. Para isto foram feitas entrevistas, com a presença in loco do
pesquisador, com 12 atores regionais envolvidos com inovação como estratégia para
desenvolvimento territorial. Entre estes atores, encontram-se responsáveis por
universidades, parques tecnológicos, poder público e entidades de classe.
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1.1. Território e Relações de Confiança entre Atores

O desenvolvimento produtivo não depende somente de diretrizes do Estado ou resultado
exclusivo das atividades empresariais. É uma função sistêmica de um conjunto de
atividades que a sociedade custeia, como educação, transporte, segurança, saúde,
habitação, limpeza urbana, informação, capacitação e acesso ao financiamento, entre
outros. Este sistema, muitas vezes, extrapola os limites do espaço geográfico delimitado,
interferindo nas interações locais e regionais, no âmbito do território (LLORENS, 2001). A
compreensão da relação entre esses territórios demonstra que, ao contrário do que fazem
acreditar os discursos da globalização, o território ganha cada vez mais importância
(HAESBAERT, 2006).

Desta forma, para este trabalho, o conceito de território utilizado é o de
multiterritorialidade, onde as relações ocorrem tanto por meios físicos quanto por meios
virtuais, extrapolando os limites geográficos, onde há heterogeneidade e a complexidade
do mundo real, considerando características ambientais específicas, atores sociais, acesso
aos recursos estratégicos para o desenvolvimento produtivo e empresarial, contemplando o
movimento, contradições, relações de poder, identidades, redes de circulação e
comunicação etc., ligadas às dinâmicas política, econômica, ambiental, social e cultural.

A gestão de ações e de programas de caráter reestruturante com capacidade de ampliação
do desenvolvimento endógeno desenvolve, assim, novos usos do território. O poder
relacionado ao território passa a significar relacioná-lo à capacidade dos atores de gerir, de
implantar políticas econômicas e tecnológicas, com incidência estratégica no território por
parte tanto do Estado Nação como dos múltiplos atores locais, na divisão, participação e
gestão de políticas pelos capitais privados e por segmentos da sociedade civil (BECKER,
1983).

Para Rückert (2004), os espaços locais passam a serem entendidos em nova lógica de
articulação, aproveitando dos recursos endógenos para diversificar o crescimento, criar
emprego e novas formas de gestão, em contraposição ao desenvolvimento centralizado
autoritário que ocorria até então. Cada região possui competências que podem ser mais
bem aproveitadas e para tal é importante que os indivíduos envolvidos neste processo
possam relacionar-se, buscando o desenvolvimento de suas competências nas
competências territoriais (PIRES, 2007).

O desenvolvimento territorial ou desenvolvimento regional “pode ser entendido como um
processo de mudança social de caráter endógeno, capaz de produzir solidariedade e
cidadania comunitária, e de conduzir de forma integrada e permanente a mudança
qualitativa e a melhoria do bem-estar da população de uma localidade ou de uma região”
(PIRES, 2007, p. 160). Este processo de desenvolvimento é o resultado de uma ação
coletiva intencional, fundamentada no local, ou seja, associada a uma cultura, a um plano e
instituições locais, com o objetivo de melhorar os arranjos das práticas sociais.
Desenvolver competências territoriais faz parte de um processo de institucionalização de
tudo o que for importante para o desenvolvimento de uma região/ território e somente
ações coletivas fundamentadas nas ações individuais podem conceber esse processo. O
desenvolvimento planejado destas competências pode levar a região ao sucesso, se bem
elaborado, ou ao fracasso. Daí a importância do envolvimento real de todos os atores
regionais quanto à elaboração das estratégias, para que todos vislumbrem o atingimento de
um mesmo objetivo e, conjuntamente, ajam para que o sucesso regional seja algo de
comum acordo e entendido por todos. Para Leite et al. (2005), a participação da sociedade,
muitas vezes, é vista como essencial para ampliação de processos de democratização e
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garantia de maior eficiência das políticas públicas. Daí a importância da articulação entre
os atores regionais para o atingimento do sucesso local (DELGADO et al., 2007).

Ainda para Delgado et al. (2007), a definição de quem são os “atores” propriamente ditos
constitui-se em outro ponto a ser ressaltado. Alguns deles possuem visibilidade e
importância indiscutíveis, à medida em que assumem o claro papel de protagonistas.
Porém há uma série de outros atores, não tão visíveis, que precisam ser identificados, já
que podem ser estratégicos em diversas dimensões, como apoio financeiro ou material,
fornecimento de linguagem de comunicação adequada, a qual possibilita que se exprimam
as necessidades locais e possibilitem a articulação de redes de apoio que tiram situações de
sua particularidade. Assim se faz necessário a criação de espaços onde possa haver o
diálogo entre os atores envolvidos, para que se possa desenvolver a confiança.

Em seu estudo sobre as regiões de Campania na Itália e do Vale do São Francisco no
Brasil, Locke (2001) distingue e discute duas grandes tendências principais de confiança: a
primeira, de natureza sociológica, argumentando que a confiança é produto de padrões
históricos de longo prazo de associativismo, engajamento cívico e interações
extrafamiliares. A segunda, de natureza mais econômica, enfatizando o interesse próprio de
longo prazo e o cálculo de custos e benefícios por atores maximizadores de ganhos na
promoção de comportamentos de confiança. Em outras palavras, em termos econômicos é
necessário que haja a convergência de interesses. O autor define que “confiar em uma
pessoa significa acreditar que, uma vez oferecida a chance, ela não se comportará de forma
a nos prejudicar”. Assim, no âmbito do desenvolvimento econômico local, o autor afirma
que “atores econômicos manifestam confiança quando, em situações de informação
incompleta e incerteza, expõem-se ao risco de comportamento oportunista porque têm
razões para acreditar que os outros atores não tirarão proveito dessa oportunidade”.

Em seu trabalho “The commitment-trust theory of relationship marketing”, Morgan e Hunt
(1994) afirmam que confiança é um forte proponente para o alcance da coordenação e da
cooperação em relacionamentos interorganizacionais, e que a cooperação é influenciada
diretamente pela confiança e pelo comprometimento, pois parcerias entre a organização e
seus públicos geram esforços de ambas as partes para que o relacionamento perdure. Os
autores criaram um modelo, que chamaram de Key Mediating Variable (KMV), o qual
possui cinco atributos antecedentes: benefícios do relacionamento, comportamento
oportunista, comunicação, custos de término do relacionamento e valores partilhados.
Estes atributos estabelecem correlações que influenciam diretamente nos fatores
comprometimento e confiança, intensificando a cooperação entre as partes.

Não é falso dizer que empreendedores são movidos pela oportunidade de ganhos e
minimização de perdas. Desta forma, outra ferramenta para induzir a atuação em conjunto
é a elaboração do planejamento estratégico. Nesse estágio, muitas vezes as estratégias de
atuação individual são comprometidas pela falta de escala ou tamanho e as empresas
começam a entender a importância das parcerias. No entanto, elas dificilmente se
concretizam se não existe confiança. As empresas optam pela mudança de estratégia em
detrimento dos ganhos associados pela ação cooperada. A confiança tem papel
fundamental para a coordenação das redes, por vezes substituindo ou complementando os
contratos formais entre os associados (WOOLTHUIS, HILLEBRAND & NOOTEBOOM,
2005). Assim o entendimento de como ocorre o processo de confiança e de seus fatores,
poderá fortalecer o desenvolvimento das redes envolvendo os atores territoriais e as
relações de cooperação, estabelecendo suportes ao desenvolvimento regional.
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1.2. Território: Inovação e Desenvolvimento Local

Para Vargas (2002), a relevância do território para o desenvolvimento inovativo se revela a
partir de três dimensões. Primeiramente, o processo de inovação ocorre em contextos
sociais e institucionais específicos, havendo dependência histórica, nos quais há
identidades socioculturais compartilhadas, que permitem maior interação entre os atores.
Em segundo lugar, as aglomerações produtivas territoriais representarem uma estrutura que
facilita a promoção de redes cooperativas, que possibilitam processos de aprendizagem
intensiva e interativa. Por último, o território entendido como um conjunto de
configurações institucionais e organizacionais inseridas num rol de interações com
diferentes atores econômicos, apresenta-se como esfera de articulação e mediação entre
diferentes agentes, das quais resultam diferentes trajetórias tecnológicas.

Com o fim do protecionismo e das restrições à entrada de novas empresas e investimentos
internacionais possibilita que o território, agora como protagonistas, por meio de suas
diferenciações e vantagens locacionais, atraiam investimentos para consolidação e
reconfiguração do desenvolvimento regional (CONTI, 2005). Nesse contexto, o êxito das
regiões depende de suas capacidades de especialização e flexibilidade, assim como
responder a estímulos ao desenvolvimento de vantagens comparativas efetivas e
dinâmicas, decorrentes do estoque de atributos e da competência local de promoção da
inovação. O que, por sua vez, além da capacidade empresarial, ganha importância a
capacidade local de cooperar e aprender (DINIZ E GONÇALVES, 2005).

Assim, a territorialização da inovação justifica-se pela relevância do conhecimento
localizado de tipo tácito, que pode ser definido como conhecimento com origem na
experiência prática, dependente de contextos sócio-territoriais. A proximidade entre
diferentes atores no âmbito do território pode ser analisada a partir das relações de
interdependência que se refletem, fundamentalmente, sobre as condições de criação e
difusão de conhecimentos (STORPER, 1997).

Embora, por meio das tecnologias de informação e comunicação, as distâncias espaciais
entre agentes no mundo todo estejam diminuindo, propiciando a codificação e transmissão
acelerada do conhecimento, a proximidade continua sendo extremamente importante para
as dimensões comunicativas, interpretativas, reflexivas e de coordenação das transações
(MIGLINO, 2003). Muitas regiões procuram desenvolver formas para incentivar a
aglomeração de empresas de base tecnológica, promovendo assim o surgimento de novos
espaços favoráveis à implantação da indústria de alta tecnologia.

Assim, território é concebido como uma organização que liga empresas, instituições e
população local, objetivando o aprendizado, a transferência de conhecimento e a geração
de inovações. A interação entre estes atores território resulta no desenvolvimento de novos
conhecimentos tácitos, os quais possuem relações históricas e sociais específicas,
tornando-os sujeitos a dependência histórica e as convenções locais. Isto permite responder
de maneira mais ou menos adequada às transformações dos mercados e das técnicas
(CREVOISIER, 2003).

Na década de 1990, os países em desenvolvimento são desafiados pela necessária
modernização de suas estruturas de produção e da reestruturação dos processos de gestão.
O binômio formado por inovação tecnológica e competitividade passou a ter importância
estratégica para a participação das empresas no mercado nacional e internacional.
Investimentos em tecnologia decorrem do novo paradigma do setor industrial, que
privilegia a inovação como vantagem competitiva. As estratégias empresariais são
definidas a partir da identificação de oportunidades e a competição é fundamental em
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vantagens desenvolvidas em centros de pesquisa, onde os custos do processo e a cadeia
produtiva passam a ter um papel relevante. Dessa forma, os investimentos em Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) passam a fazer parte da nova agenda de executivos e
empresários, sendo estratégica a busca de parceiros no compartilhamento de gastos e riscos
tecnológicos. Novas formas associativas estão sendo implementadas, como a terceirização
do trabalho e as cooperativas profissionais, com o intuito de redução de custo das empresas
(CASSIOLATO E LASTRES, 2000).

Cassiolato e Lastres (2000) afirmam que a inovação e o conhecimento se colocam cada vez
mais entre os elementos centrais da dinâmica e do crescimento da competitividade de
nações, regiões, setores, organizações e instituições contribuindo para o melhor
entendimento do processo de inovação que é caracterizado como processo de busca e
aprendizado e é fortemente influenciado por formatos institucionais e organizacionais.

Pertence ao passado a ideia que inovação estaria associada exclusivamente às atividades de
alta tecnologia, ou às pesquisas científicas de longa duração. Essas ideias marcaram o
século passado e não conseguem mais dar conta das atividades cada vez mais intensivas
em conhecimento, atividades que já impregnaram, em maior ou menor grau, todo o tecido
econômico e social (OBSERVATORIO DA INOVAÇÃO, 2011).

Segundo Freeman e Soete (2008), a inovação inclui o projeto técnico, manufatura,
gerenciamento das atividades comerciais envolvidas na comercialização de um produto
novo (ou melhorado) ou o primeiro uso comercial de um novo (ou melhorado) processo ou
equipamento. Quando uma organização inova, realiza a destruição criativa e se for bem
aceita pelo mercado, entra em um novo patamar, gerando lucros excessivos até que sua
inovação seja copiada. (SHUMPETER, 1988). Porém, a inovação somente se instala nas
organizações se houver estímulo aos colaboradores, havendo reconhecimento da inovação
alcançada por meio da partilha dos ganhos obtidos (DORNELLAS, 2003).

Para Mintzberg (2001) organização inovadora é caracterizada pela situação em que a
inovação frequente e de natureza complexa é inerente à natureza da organização e do
segmento em que ela escolhe atuar, envolvendo tecnologias ou sistemas complexos, sob
condições de mudanças dinâmicas. Estas organizações não dependem de um único
indivíduo inovador, mas de uma equipe multidisciplinar de especialistas trabalhando em
conjunto. Promovem inovações complexas, e coordenam os esforços de especialistas que
compartilham e negociam a liderança. Contemplam formas flexíveis de organização,
promovendo a capacidade de inovações radicais em ambientes voláteis, pois sua estrutura
possibilita respostas rápidas ao mercado e a participação de toda estrutura para melhoria de
produto e processo (LAM, 2004).

Cabe destaque o conceito de organização inovadora, objeto central do estudo de Tidd,
Bessant e Pavitt (2008) sobre a gestão da inovação, à medida que estabelece uma série de
características relevantes que devem estar presentes na investigação ora proposta, como
liderança, comunicação, ambiente e aprendizagem, parcialmente sintetizados na Figura 1,
ao lado dos demais elementos organizacionais analisados pelos referidos autores.
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Num Componente Características-chave

1
Visão compartilhada,
liderança e desejo de inovar

Senso de propósito claramente compartilhado e articulado
“comprometimento da alta gestão”

2

Estrutura organizacional
adequada

Projeto de organização que permite criatividade, aprendizagem e
interação. Nem sempre um modelo de unidade de pesquisa e
desenvolvimento livremente estruturado; a questão-chave é encontrar
o equilíbrio necessário entre as opções “orgânica e mecânica” para
contingências específicas.

3
Indivíduos-chave Promotores, defensores, gatekeepers e outras funções que energizam

ou facilitam a inovação.

4
Trabalho de equipe eficaz Uso adequado de equipes (nível loca, interfuncional e

interorganizacional) para solução dos problemas. Exige investimento
em seleção e formação de equipe.

5
Desenvolvimento individual
contínuo e amplo

Compromisso de longo prazo com ensino e treinamento para
assegurar altos níveis de competência e habilidades para aprender
eficazmente.

6
Comunicação extensiva Dentro e entre a organização e fora dela. Internamente, em três

direções – ascendente, descendente e lateralmente.

7
Inovação de alto
envolvimento

Participação de toda a organização em atividades de melhoria
contínua.

8 Foco externo Orientação do cliente externo e interno. Extensivo trabalho em rede.

9
Ambiente criativo Abordagem positiva a ideias criativas, apoiadas por sistemas de

motivação relevantes.

10

Organizações que aprendem Altos níveis de envolvimento dentro e fora da empresa em
experimentação proativa, encontrando e resolvendo problemas;
comunicação e compartilhamento de experiências e captura e
disseminação de conhecimento.

Figura 1 - Componentes da Organização Inovadora
Fonte: Tidd, Bessant e Pavitt (2008)

Desta forma, uma contribuição teórico-metodológica deste trabalho foi buscar a
transposição do conceito de Organização Inovadora para o conceito de Região Inovadora,
utilizando a tabela acima como embasamento teórico para a preparação de roteiro de
entrevista, cuja finalidade é de identificar de que modo ocorre a articulação entre empresas,
centros de pesquisa, universidades, poder público e outros atores que surgirem como
relevantes na microrregião de São José dos Campos acerca da Inovação como estratégia
regional para o desenvolvimento territorial.

A Teoria do Ambiente Inovador foi desenvolvida por Aydalot (1986) a partir de
observações na França. Tal teoria idealiza a transformação das hierarquias levando em
conta o fator tecnológico e o papel do território no sentido de gerar inovações. Um fator
determinante para este crescimento e inovação é a aprendizagem. O estudo e
aprofundamento em relações às novas tecnologias fazem com que as empresas cooperem
entre si, criando alianças estratégicas e redes de inovação. Esta lógica organizacional
baseada na cooperação aplica-se também ao domínio territorial, que costumava ser uma
barreira para as atividades do mercado, ou seja, a inovação tecnológica torna-se um vetor
sinérgico insubstituível (AYDALOT, 1986).

Para Aydalot (1986), os pressupostos apontam para comportamentos inovadores que
dependem essencialmente de variáveis definidas em nível local ou regional. Na verdade, os
antigos territórios, sua organização e a capacidade de gerar um projeto comum formam a
base da inovação. A intensidade da inovação varia de acordo com o acesso ao
conhecimento tecnológico, à composição do trabalho e à alguns outros componentes da
comunidade local, a exemplo dos mecanismos de articulação no território (BENEVIDES,
2012).
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Para Camagni (2003), o ambiente inovador é um conjunto territorial onde as interações
entre os agentes econômicos são desenvolvidas, gerando externalidades específicas à
inovação e à convergência de aprendizado, buscando formas mais eficientes da gestão de
recursos.

Devido a estes fatos, as grandes empresas impulsionam a inovação, passando a ter uma
interação com as empresas de menor porte, sendo na Europa as principais instituições de
fomento das redes de inovação. Na teoria clássica do desenvolvimento da inovação é
declarado que a grande empresa possui papel preponderante no que tange ao processo de
criação/inovação, haja vista que usualmente existe departamento próprio de criação (P&D)
e verba destinada para este fim. (TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008).

De acordo com Santos (2002), o ambiente inovador envolve os seguintes elementos: (a)
uma componente espacial, com suas externalidades, proximidades e custos de transporte;
(b) um conjunto de atores conscientes da realidade econômico-social do local, da região e
do resto do mundo; (c) elementos materiais, envolvendo empresas, infraestruturas, normas,
valores, fluxo de informações, instituições e a sociedade civil; (d) uma lógica de interação,
regulando o comportamento dos atores e promovendo dinâmicas locais; (e) uma lógica de
aprendizagem, produzindo conhecimentos e redefinindo comportamentos.

Portanto, este ambiente de inovação é entendido como local estruturante da pesquisa e da
disseminação do conhecimento. Não obstante, este conceito deve contemplar as dinâmicas
locais e dar respostas às necessidades tecnológicas das empresas abrigadas no território,
em segmentos relevantes para a política industrial do Estado, em parceria com
Universidades e centros de pesquisa, criando potenciais polos de inovação.

Para tratar do conceito de polos de inovação é necessário retornar ao princípio desta
temática, denominado polos de crescimento e desenvolvimento. A teoria dos polos de
crescimento (teoria da polarização) foi desenvolvida por Perroux, em meados da década de
1950. O estudo desta teoria nos ajuda a compreender as transformações que o Brasil
passou desde a década de 1960, no que tange à distribuição das atividades econômicas.

Para Souza (2005) o polo de crescimento tem uma forte identificação geográfica, porque
ele é produto das economias de aglomeração geradas pelos complexos industriais, que são
liderados pelas indústrias motrizes. Um complexo industrial é um conjunto de atividades
ligadas por relações de insumo-produto. Ele forma um polo de crescimento quando for
liderado por uma ou mais indústrias motrizes; e ele se tornará um polo de desenvolvimento
quando provocar transformações estruturais e expandir o produto e o emprego no meio em
que está inserido.

A teoria dos polos tem pontos de contato com a abordagem schumpeteriana do
desenvolvimento. Ela se baseia no dinamismo da indústria motriz, atividade inovadora e de
grande dimensão, que exerce importantes efeitos de encadeamento no interior do polo. Em
Schumpeter, a atividade inovadora rompe o fluxo circular estacionário e promove o
crescimento de seu meio e leva outras empresas a inovarem em um processo de imitação.
As empresas que não adaptam desaparecem (destruição criadora), liberando fatores
produtivos a serem empregados pelas empresas inovadoras (SOUZA, 2005).

Os polos de inovação são constituídos a partir do fortalecimento do sistema regional de
inovação. Ele por sua vez é ancorado pelo sistema nacional de inovação, que tem a missão
de difundir para o sistema regional de inovação, por meio de canais eficientes de difusão
do conhecimento tecnológico. A palavra chave do conceito de sistema regional de
inovação é interação, que se verifica entre empresas e instituições de pesquisa e de apoio,
bem como na organização social para promover a inovação e o desenvolvimento
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econômico. Nessa ótica, os sistemas regionais de inovação seriam constituídos por dois
subsistemas: um de geração e difusão do conhecimento (instituições de P&D, escolas
técnicas, universidades, centros tecnológicos); outro de aplicação e exploração do
conhecimento (empresas indústrias, comerciais e de prestação de serviços, sobretudo de
pequena e média dimensão) (DINIZ, et al, 2004).

2. Metodologia

Primeiramente foi utilizada a literatura sobre inovação organizacional para que se pudesse
fazer o levantamento dos aspectos considerados como de essencial importância para as
organizações inovadoras. Desta forma, os 10 componentes de organizações inovadoras
descritos por Tidd, Bessant e Pavitt (2008), e apresentados de maneira sintética na Figura 1
deste trabalho, foram a base para a elaboração e extrapolação destes componentes e
consequente criação de 6 dimensões necessárias para os territórios inovadores. A Figura 2
demonstra como se deu essa extrapolação.

Figura 2 - Dimensões Territórios Inovadores x Componentes de Organizações Inovadores
Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Essas dimensões foram a base para a construção da primeira versão do roteiro de
entrevista. Esta pesquisa empírica caracteriza-se como pesquisa qualitativa, centrada no
estudo de território, com múltiplas fontes de dados e atores, de objetivos explicativos, com
enfoque interdisciplinar envolvendo aspectos organizacionais, sociológicos e econômicos
correlatos à inovação como estratégia regional para o desenvolvimento territorial (GIL,
2006).

Com o objetivo de pré-teste do roteiro, este foi apresentado a atores que pertencem ao
universo da pesquisa, com a presença in loco do pesquisador, para verificação da
existência de dificuldades de interpretação, sugestões de alterações e validação do
instrumento. Após este pré-teste e eventuais alterações, teve início o levantamento dos
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dados, onde toda pesquisa foi feita pelo próprio pesquisador in loco nas empresas e outros
atores selecionados, entre os meses de junho e outubro de 2012.

A população da pesquisa foi constituída por representantes de significativa importância de
empresas, centros de pesquisa, universidades, poder público e outros atores que surgiram
como relevantes na microrregião de São José dos Campos para o estudo acerca da
Inovação como estratégia regional para o desenvolvimento territorial. Alguns desses atores
surgiram como importantes durante a pesquisa. Então foi feita a transcrição dos dados, a
identificação das assertivas significativas, a formulação dos significados, a organização
desses significados em conjuntos de temas e, por fim, a descrição de cada um dos temas,
possibilitando atingir os objetivos propostos.

Após as entrevistas e a tabulação dos dados, foi possível criar outras duas dimensões:

1 – Dimensão 7 - Transbordamento para Municípios da Região;

2 – Dimensão 8 - Inovação como cultura regional;

A colaboração deste trabalho se dá acerca de ampliar o conhecimento sobre a microrregião
de São José dos Campos, dada sua relevância econômica e tecnológica para o estado de
São Paulo e para o Brasil, e da possibilidade da criação de um instrumento para
mensuração dos esforços inovativos de regiões, a partir das 8 Dimensões.

3. Resultados e Discussão

O município de São José dos Campos está localizado no interior do estado de São Paulo, a
cerca de 100 km a leste da cidade de São Paulo. De acordo com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), em 2011 a população do município era de 629 921
habitantes, sendo o sétimo mais populoso do estado e o mais populoso da microrregião de
São José dos Campos. Possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,849, o
qual é considerado elevado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD).

O projeto tecnológico de São José dos Campos foi resultado do processo de
desconcentração industrial de São Paulo e das políticas estatais voltadas para a criação de
um complexo tecnológico nas áreas aeronáutica, bélica, espacial, e eletrônica avançada,
cujo fundamento assentou-se na questão da Segurança Nacional. Clemente e Higachi
(2000) identificam o transporte e a mão-de-obra como os fatores mais importantes ao
explicarem a localização das empresas entre as regiões. A decisão de localizar uma
instalação empresarial torna-se relevante, pois o local necessita ser adequado.

Este caminho continuou sendo traçado com a criação da EMBRAER (Empresa Brasileira
de Aeronáutica) por iniciativa do Governo Federal. Segundo Bernardes (1999; 2001) e
Bernardes et al. (2002), a empresa contou com forte apoio do Estado, sem precedentes na
história do desenvolvimento tecnológico e industrial do país, seja por meio de incentivos
fiscais e benefícios ou políticas governamentais de compra. Segundo o autor, esta
experiência foi viabilizada também graças ao apoio do Centro Tecnológico da Aeronáutica
(CTA) e do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). Bernardes (1999; 2001) e
Bernardes et al. (2002) afirmam ainda que, dessa forma, a EMBRAER iniciou uma
trajetória de autonomia e inovação tecnológica de sucesso, embasada no aprendizado de
tecnologias-chaves para a sua estratégia de manufatura e na conquista planejada de nichos
do mercado doméstico e mundial de aeronaves de médio porte.
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Segundo Santos et al. (2009) houveram três fases de migração para o município de São
José dos Campos, todas devido ao processo de industrialização.  A primeira fase ocorreu
na década de 1920, com a instalação das primeiras indústrias na cidade, atraídas por
benefícios fiscais. A segunda com a criação do CTA no final da década de 1940, e, mais
intensamente a partir da década de 1950, quando atraiu perfil diferenciado de imigrantes,
professores, estudantes e militares. A terceira com a produção no setor aeroespacial, a
partir da década de 1960 intensificando-se partir de 1970.

É possível destacar outros marcos para esse processo de inovação territorial, como a
criação do APL Aeroespacial, do Parque Tecnológico (PQTEC) e do Parque Tecnológico
da UNIVAP (Universidade do Vale do Paraíba), e a criação do CECOMPI (Centro para
Competitividade e Inovação do Cone Leste Paulista).

Hoje estão instaladas importantes empresas, como: Panasonic, Johnson & Johnson,
General Motors do Brasil (GMB), Petrobras, EMBRAER (sede), entre outras. Possui
importantes centros de ensino e pesquisas, tais como: o Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial (DCTA), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o
Instituto de Estudos Avançados (IEAv), o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), o
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e o Instituto de Pesquisa & Desenvolvimento
(IP&D), sendo um importante tecnopólo de material bélico, metalúrgico e sede do maior
complexo aeroespacial da América Latina, constituindo o maior polo de alta tecnologia
voltado para pesquisa, desenvolvimento e produção aeroespaciais do Brasil. No setor
terciário, destacam-se importantes universidades (UNIVAP e UNIFESP, entre outras), e
outros centros e institutos de pesquisa (BRASIL, 2011).

A cidade ainda conta com seus parques tecnológicos, onde concentram-se várias instâncias
oficiais que também se dedicam ao fomento do setor da tecnologia e da ciência. O Parque
Tecnológico UNIVAP conta com a parceria de empresas nas áreas de Aeronáutica, Espaço
e Projetos de Engenharia; Saúde, Biotecnologia e Produtos Médico-Hospitalares;
Tecnologia da Informação e Desenvolvimento de Software; Geoprocessamento e
Sensoriamento Remoto Satélite e Radar; Serviços de Apoio. O Parque Tecnológico de São
José dos Campos possui centros de desenvolvimento tecnológicos nas áreas de energia
aeronáutica, saúde, e recursos hídricos e saneamento ambiental; e possui um centro
empresarial com empresas atuantes nos setores de tecnologia da informação e
comunicação, instrumentação eletrônica, geoprocessamento, aeronáutica, e biomedicina.

Já a microrregião de São José dos Campos, conforme definição do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE é formada pelos municípios de Caçapava, Igaratá, Jacareí,
Pindamonhangaba, Santa Branca, São José dos Campos, Taubaté e Tremembé. Destaca-se
por diversos fatores, dentre eles o tecnológico, considerando principalmente os dispêndios
em Pesquisa e Desenvolvimento. Para esta pesquisa, o objeto de estudo é esta
microrregião.

Essa microrregião tem em São José dos Campos seu principal núcleo urbano, sendo este
município o centro regional do aglomerado. A estrutura industrial predominante é intensiva
em capital e tecnologia. Grandes unidades foram implantadas, com destaque para empresas
ligadas aos setores petroquímico, automobilístico, químico, bélico, farmacêutico,
veterinário, de telecomunicações e, sobretudo, aeronáutico. Este último inclui, além da
Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER), todo o arranjo produtivo aeronáutico e
aeroespacial, com importante contribuição para a pauta de exportações do país. A indústria
de material de transportes, ligada ao complexo automobilístico e aeroespacial ocupa a
primeira posição em importância regional (BRASIL, 2011).
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De acordo com dados do IBGE de 2011, a microrregião de São José dos Campos tem as
seguintes características: (1) Área 4.046,423 Km²; (2) População 1.415.146 hab.; (3)
Densidade 349,7 hab./km²; (4) PIB: R$ 29.782.690,00; (5) PIB per capita: R$ 26.646,00.

3.1. Inovação e Desenvolvimento Territorial na Microrregião de São José dos Campos

Este subitem está dividido em seis seções, onde cada uma delas representa uma das
dimensões indicadas anteriormente como sendo resultado da extrapolação de organização
inovadora para território inovador.

Estratégia e liderança: indivíduos e instituições: este item foi elaborado com os dados
coletados nas entrevistas utilizando as respostas para a questão “A inovação é um tema
central na estratégia da sua região, cidade ou empresa? Quem são os principais líderes
comprometidos com essa atitude? Você pode citar exemplos?”, fazendo um paralelo com
os componentes “Visão compartilhada, liderança e desejo de inovar”, “Estrutura
Organizacional Adequada”, “Indivíduos-chave” e “Inovação de Alto Envolvimento” dos
componentes da organização inovadora (Figura 1 deste documento). Por meio dos dados,
foi possível observar que o setor aeroespacial é indicado como o grande responsável pela
mudança da trajetória da cidade de São José dos Campos, primeiramente com a criação do
CTA na região, depois do ITA e da EMBRAER. Em todo este período, o setor público
local ou federal, se articulou de forma tal a criar e incentivar ferramentas para o
desenvolvimento regional tendo a inovação como estratégia. Trata-se de um processo em
longo prazo, o que, muitas vezes, se torna dificultoso, pois os governantes preferem
investimentos em que os resultados aparecem em curto prazo. É percebida pelos atores a
importância de duas iniciativas locais relativamente recentes: a inauguração do parque
tecnológico, e a criação do CECOMPI, que se tornou importante articulador regional entre
os vários atores. Outro ponto a ser destacado é que todas as ações são puramente para a
cidade de São José dos Campos, havendo pouco ou nenhum transbordamento para os
outros municípios, o que talvez seja o grande desafio regional. Percebem os outros
municípios como periféricos ao desenvolvimento regional, e tendem a pensar
exclusivamente no desenvolvimento municipal, e não regional.

Relações inter-atores: este item foi elaborado com os dados coletados nas entrevistas
utilizando as respostas para a questão “É possível identificar relações de confiança e
cooperação entre as empresas, instituições públicas e/ou outros agentes para que as
inovações sejam efetivas? Você pode citar exemplos?”, fazendo um paralelo com os
componentes “Estrutura Organizacional Adequada” e “Trabalho de equipe eficaz” dos
componentes da organização inovadora (Figura 1 deste documento). Foi possível observar
que é praticamente unânime a necessidade de evolução acerca da confiança e cooperação.
Algo que vale salientar é o posicionamento de um dos atores, que diz que só há cooperação
quando há convergência de interesses. Os atores, por si, não costumam tomar tais
iniciativas. Foram citados casos isolados, porém ainda longe de uma transformação
cultural. Foi percebido que os principais atores possuem alto grau de relações interpessoais
entre si. Desta forma, a consideração pelo indivíduo, não pela necessidade empresarial ou
institucional, é um dos fatores que levam à cooperação. Existe a conscientização acerca
dessa necessidade, o que fez com que o setor público fizesse alguns projetos, entre eles o
CECOMPI, que passa a ser o intermediador dos conflitos e necessidades, direcionando as
empresas e demais entidades, mesmo que inconscientemente, à cooperação. Assim como a
cultura de se ter a inovação como pilar para o desenvolvimento regional, essa mudança de
paradigma necessita de certo tempo de amadurecimento, para que as entidades enxerguem
que juntos podem alçar voos mais altos do que individualmente.
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Comunicação e difusão das inovações: este item foi elaborado com os dados coletados
nas entrevistas utilizando as respostas para a questão “É possível identificar se a
comunicação, transparência e difusão das inovações ocorrem na sua região, cidade ou
empresa? Você pode citar exemplos?”, fazendo um paralelo com os componentes
“Trabalho de equipe eficaz” e “Comunicação extensiva” dos componentes da organização
inovadora (Figura 1 deste documento). Infelizmente, a estratégia adotada pelas empresas
âncoras vai de encontro ao desenvolvimento regional. Conforme mencionado por alguns
entrevistados, as grandes empresas preferem importar as soluções a auxiliar no
desenvolvimento local. Em curto prazo, parece a melhor estratégia, pois a velocidade da
importação é infinitamente superior à do desenvolvimento local. Porém, isso pode causar
dependência de empresas internacionais, assim como estar sujeita às taxas cambiais, e não
contribuem para o desenvolvimento regional e para uma cadeia produtiva forte, como
citado que ocorre em outros países desenvolvidos. É necessário o desenvolvimento de
estratégias, incluindo poder público, pois as grandes empresas se tornam não competitivas
se tiverem que investir em inovação das pequenas empresas da cadeia produtiva. A questão
é qual estratégia adotar para que continuem sendo competitivas, substituindo a importação
de produtos com alto valor agregado e tecnológicos para a produção destes itens
localmente.

Aprendizado: este item foi elaborado com os dados coletados nas entrevistas utilizando as
respostas para a questão “De que modo as inovações promovidas na sua região, cidade ou
empresa geram aprendizado? Você pode citar exemplos?”, fazendo um paralelo com os
componentes “Desenvolvimento individual contínuo e amplo” e “Ambiente Criativo” dos
componentes da organização inovadora (Figura 1 deste documento). Nesse aspecto existe
um ponto de destaque, o que difere da maioria das regiões brasileiras: a proximidade e
influência do setor produtivo no ensino técnico e superior. Muitas vezes, a grade curricular
dessas instituições é submetida à apreciação das empresas. Em outras, as instituições de
ensino criam cursos para ofertar a mão de obra que as empresas demandam no momento.
Em outros casos, o entrelaçamento é ainda maior, como o caso do mestrado do ITA, onde
há um orientador do ITA e outro da empresa onde o aluno manterá vínculo após a
conclusão do curso, como EMBRAER e Vale Soluções em Energia. Isto faz com que haja
sinergia nos esforços de pesquisa e de formação de mão de obra entre o setor produtivo e
institutos de ensino e pesquisa. O CECOMPI aparece como articulador para esse processo,
e novamente se destaca como importante ator regional.

Políticas públicas de incentivo à inovação: este item foi elaborado com os dados
coletados nas entrevistas utilizando as respostas para a questão “Quais as Leis
incentivadoras de inovação adotadas pelas empresas na sua região? Quais as vantagens e
limitações dessas leis?”, fazendo um paralelo com os componentes “Foco externo” e
“Organizações que aprendem” dos componentes da organização inovadora (Figura 1 deste
documento). Os atores entrevistados basicamente se concentraram em falar sobre os
incentivos do poder público local. Claramente há a preocupação deste poder público em
fomentar a inovação, com investimentos diretos na construção de estruturas que facilitem o
processo, como o caso do parque tecnológico, e também da doação de espaços físicos para
universidades e institutos de ensino. Porém poucos têm conhecimento das Leis federais de
incentivo à inovação, e os que possuem trazem como de grande dificuldade o acesso a
essas possibilidades. Dizem que se torna inviável pelo alto grau de exigência dos projetos,
o que as micro e pequenas empresas não têm condições financeiras de bancar. O
CECOMPI iniciou um projeto para auxiliar as empresas nesse acesso, porém ainda é de
alcance limitado. Por se tratar de uma região com empresas de alto grau tecnológico, e
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mesmo assim têm dificuldades de acesso a esses incentivos, entende-se que essas políticas
públicas precisam ser repensadas em prol do desenvolvimento regional e nacional.

Desafios e barreiras: este item foi elaborado com os dados coletados nas entrevistas
utilizando as respostas da questão “Quais as principais dificuldades e barreiras encontradas
para que sua região, cidade ou empresa promovam inovações?”.

Quando observadas as respostas dessa questão, podem-se verificar diferentes ideias acerca
das dificuldades. Vale destacar algumas:

 Novamente citada a dificuldade de acesso às leis federais de incentivo à inovação;

 A necessidade de aumento da cumplicidade entre os atores locais;

 O custo Brasil, o que dificulta que se tenha competitividade internacional;

 O viés acadêmico para publicações ao invés de soluções práticas para as empresas;

 Dificuldade de acesso aos equipamentos de última geração;

 A necessidade da inclusão de todos na estratégia de desenvolvimento regional, não
somente da minoria;

 A necessidade de fomento de toda a cadeia produtiva, e não da busca de soluções fora do
país. Trata-se de um processo lento e oneroso, porém necessário para o desenvolvimento
regional;

 A falta de crédito e investimentos dado pelas empresas à pesquisa e desenvolvimento.

4. Conclusões

As informações obtidas por meio das entrevistas com os atores selecionados mostram que
São José dos Campos possui a Inovação como uma das principais estratégias do
desenvolvimento regional. Esta estratégia iniciou em 1946, com a instalação do CTA
(Centro Técnico Aeroespacial) na cidade de São José dos Campos, e com a posterior
instalação do ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica) em 1950. Em 1969 foi criada a
EMBRAER (Empresa Brasileira da Aeronáutica), se apropriando dos conhecimentos e
mão de obra especializada oriundos das duas entidades anteriores. Daí em diante, a cidade
de São José dos Campos criou uma cultura de Inovação, onde as estratégias de
desenvolvimento e aprendizado passaram a ser elaboradas para tal.

A partir do estudo desenvolvido na presente etapa pode-se destacar preliminarmente que:

1 – Para que o território possua a Inovação como estratégia fundamental do seu
desenvolvimento, é necessária que esta consciência seja culturalmente construída, e não
simplesmente imposta;

2 – Muitas vezes vários anos são necessários para que a região possa constituir essa cultura
da inovação, configurando-se como processo de médio e longo prazos, onde no primeiro
momento os resultados podem parecer pouco concretos;

3 – É necessário que sejam criadas políticas públicas para o fomento da Inovação e
facilitação da transferência de conhecimento. A criação do CECOMPI é uma demonstração
destas políticas;

4 – A existência de uma entidade articuladora de interesses, demandas, ofertas e políticas
públicas se faz necessária. No caso da microrregião de São José dos Campos, o CECOMPI
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faz esse papel. A importância desse ator fica evidente nas entrevistas, onde praticamente
todos os atores entrevistados citam esta entidade;

5 – Os investimentos públicos se fazem necessários. Na microrregião de São José dos
Campos, esse investimento fica evidente com a criação do CECOMPI e do Parque
Tecnológico, assim como o fomento do setor aeroespacial no decorrer de muitos anos;

6 – É de extrema importância a comunicação entre os atores locais, para que as estratégias
sejam alinhadas. Isto fica evidente quando da alteração de grade curricular ou criação de
cursos pelas universidades locais utilizando as demandas das empresas. Em São José dos
Campos o CECOMPI é o articulador para o alinhamento destas ideias e necessidades;

7 – Se faz necessária a consciência de que é essencial que toda a cadeia produtiva tenha
condições de aprimoramento tecnológico para que se tenha uma indústria forte e
competitiva. Infelizmente, a realidade brasileira foge a esta consciência, onde as empresas
preferem comprar fora a desenvolver internamente.

8 – Mesmo em regiões que utilizam da inovação como estratégia de desenvolvimento, o
acesso aos financiamentos públicos da inovação é baixo. Os atores trazem que a velocidade
das necessidades é maior do que a velocidade das ofertas. Assim fica evidente a
necessidade de reestruturação da oferta de crédito por parte das entidades federais.

No caso da microrregião de São José dos Campos, ficou evidente que há pouco
transbordamento de Inovação e alinhamento de estratégias com os municípios próximos. A
cidade de São José dos Campos é onde fica a maior concentração tecnológica e inovativa,
dando poucas oportunidades para as cidades vizinhas. Considerando-se o conceito da
Região Inovadora, este é o aspecto que ainda apresenta deficiência. O alinhamento de
políticas públicas e estratégias de desenvolvimento regional juntamente com os dirigentes
dos outros municípios certamente irá transformar a região como um todo, não apenas o
epicentro.
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Resumo 

As mudanças ocorridas no mercado provocaram uma nova visão de competição, com variáveis 

que os cursos de engenharia da área agrícola, ainda não estavam preparados para enfrentar, 

com a exigência de um profissional com perfil empreendedor, que perceba os desafios e seja 

capaz de respostas eficientes e rápidas, bem como ter iniciativa e conhecimento para 

empreender em seu próprio negócio. É nesse contexto que se insere a presente pesquisa, a qual 

aborda a relevância do perfil empreendedor como fator determinante da ruptura do paradigma 

do empregado e do empregador. A pesquisa tem como objetivo identificar e analisar as 

disciplinas das grades curriculares dos cursos de engenharia da área agrícola, referenciadas 

como as melhores do Brasil. Pelos resultados obtidos pode-se concluir em linhas gerais que 

são em poucas as instituições de ensino que disponibilizam disciplinas obrigatórias e/ou 

eletivas que contemplem esses conteúdos, primordial para a atual realidade do mercado 

profissional. 

 

Palavras Chaves: perfil empreendedor e criativo, formação acadêmica, engenharias agrícolas. 

 

Abstract 

The changes in the market led to a new vision of competition, with variables that engineering 

courses in the agricultural area, were not yet prepared to meet with the requirement of a 

professional with an entrepreneurial profile, which realizes the challenges and capable of 
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efficient answers and fast, as well as initiative and knowledge to undertake in their own 

business. It is in this context that this research, which addresses the importance of 

entrepreneurial factor as break the paradigm of the employee and the employer. The research 

aims to identify and analyze the disciplines of curriculum of engineering courses in the 

agricultural area, referred to as the best in Brazil. From the results obtained it can be 

concluded that in general are few educational institutions that provide compulsory and / or 

elective courses that address these contents, paramount to the current reality of the 

professional market. 

 

Keywords: entrepreneurial and creative, academic, agricultural engineering. 

 

1 Introdução 

 

A globalização e o acesso as tecnologias de informação e comunicação criaram uma nova 

ordem econômica-social que resultou em um consumidor mais exigente em termos de 

qualidade de produtos e serviços, bem como produtores mais conscientes da necessidade de 

ser competitivo trabalhando de forma sustentável. Com essas mudanças vieram às exigências 

de uma nova forma de administrar as organizações, as propriedades rurais e de se relacionar 

com o produtor. Os cursos de engenharia da área agrícola, que durante anos trabalharam com 

uma visão de formar profissionais a fim de ocupar os postos de trabalho em empresas públicas 

e privadas não atendem mais a exigência do mercado. Hoje, o momento exige um profissional 

generalista, polivalente, que saiba trabalhar em equipe, que perceba os desafios e seja capaz de 

responder satisfatoriamente aos anseios do produtor, das organizações em geral de forma 

eficiente e rápida, empreendendo novas oportunidades, bem como tendo iniciativa e 

conhecimento para empreender em seu próprio negócio. Porém, para que isso aconteça, é 

necessário que esse profissional desenvolva um perfil empreendedor e criativo a fim de atuar 

como o novo profissional que o setor de agronegócio requer 

 

2 Referencial Teórico 

 

O empreendedorismo vem sendo discutido e desenvolvido de várias formas. Para Dornelas 

(2008, p. 22) refere-se ao “o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à 

transformação de ideias em oportunidades.” 

Willerding (2011) corrobora afirmando que com os progressos tecnológicos e a abertura do 

mercado econômico e social, de forma globalizada, as organizações sentiram a necessidade de 

ir além do que até o momento estavam vivenciando (atividades burocráticas e 

organizacionais), com fatores proeminentes à organização como: criatividade, inovação, 

conhecimentos, isto é, novos elementos que compõem a competitividade. 

Empreendedorismo é o processo de criar algo novo com valor dedicando o tempo e o 

esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psíquicos e sociais 



 

 

correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação e 

independência econômica e pessoal. (HISRISH; PETERS, 2004, p.29). 

Para os autores Fialho et al. (2007), Feuerschutte e Alperstedt (2008) empreender é gerar 

mudanças através da inovação por meio de ações individuais ou coletivas, nos diferentes 

ambientes e situações organizacionais, que causem ou aproveitem oportunidades, instituindo 

valor tanto para si como para a sociedade. 

Acúrcio (2005, p. 31) considera o “empreendedorismo é uma forma de ser. Empreendedor é 

aquele indivíduo capaz de sonhar e transformar seu sonho em realidade, bem como gerar e 

distribuir riquezas.” 

O empreendedorismo é um processo dinâmico e singular, que versa em reconhecer e 

aproveitar oportunidades, gerar ideias e consolidá-las, ressaltando que não finaliza com a 

efetivação de um projeto, pois cada vez que um projeto termina, inicia-se um novo, sempre na 

tentativa de gerar novos produtos ou serviços, aproveitando assim, novas oportunidades e 

gerar mais valor para o indivíduo e para organização (RIBEIRO, 2009). 

O empreendedorismo pode ser considerado como o despertar do indivíduo para o 

aproveitamento integral de suas potencialidades racionais e intuitivas. É a busca do 

autoconhecimento em processo de aprendizado permanente, em atitude de abertura 

para novas experiências e novos paradigmas. Portanto, é uma questão de liberdade 

individual, qualquer pessoa pode ativar a motivação para empreender (COSTA; 

CERICATO; MELO, 2007). 

Os pesquisadores Bueno e Lapolli (2001) ressaltam cinco sinais distintivos do empreendedor: 

velocidade, polivalência, visão, capacidade de realização e capacidade de relacionamento, os 

quais podem se atrelam e são indissociáveis. É importante abordar que é possível encontrar 

apenas alguns desses cinco sinais, o que não descaracteriza o empreendedor.  

O sinal referente a velocidade, faz referência a ter raciocínio rápido em relação a ações e/ou 

decisões que precisam ser tomadas, especialmente em situações contingenciais. A polivalência 

está relacionada à flexibilidade de ideias e ações em relação ao ambiente externo em que está 

inserido, podendo desempenhar várias atividades ao mesmo tempo. A visão faz referencia à 

capacidade de idealização de todo o processo a ser desenvolvido até a efetivação do projeto. A 

capacidade de realização refere-se a persistência em encontrar maneiras eficientes e eficazes, 

por meio de conhecimentos e análises, de colocar em prática as tarefas, indo além dos limites. 

Com relação ao sinal de capacidade de relacionamento, os autores consideram ao fato de 

entender de pessoas, ter habilidades para trabalhar em equipe, reunindo forças por meio da 

troca de conhecimentos, fortalecendo-se como líder através da capacidade de persuasão. 

Frente a abordagem apresentada, ressalta-se que independentemente do enfoque adotado pelos 

pesquisadores, o empreendedorismo tem despertado cada vez mais a atenção da comunidade 

acadêmica de forma crescente, pois tentam explicá-lo. Uma das razões pode-se dizer que é o 

fato de que os empreendedores, mesmo quando não tenham habilidades técnicas e gerenciais, 

fazem a conexão entre o desenvolvimento de inovações e o crescimento econômico. E é 

exatamente essa conexão entre habilidade/capacidade empreendedora e desenvolvimento 

econômico/social, é que desperta cada vez mais a atenção para estudos do empreendedorismo 

conectado ao estudo da formação empreendedora. 

 

2.1 Formação empreendedora 



 

 

 

A educação tradicional tem seu foco para a formação de empregados, o que remete os egressos 

das universidades e faculdades, após seu término à procura por empregos em cargos gerenciais 

ou intermediários em organizações já solidificadas, situação exprime uma desatenção para o 

aprendizado voltado para o grande desafio que é a capacidade de inovar e de se adequar às 

tendências e oportunidades mundiais de mercado. 

[...] cada vez mais, acredita-se que o processo empreendedor pode ser ensinado e 

entendido por qualquer pessoa e que o sucesso é decorrente de uma gama de fatores 

internos e externos ao negócio, do perfil do empreendedor e de como ele administra 

as adversidades que encontra no dia-a-dia. (DORNELAS, 2001, p.38) 

David et al. (2001) aborda que para que se amplie de forma assertiva a cultura empreendedora, 

se faz necessário a formação egressos autônomos, criativos, líderes e com visão abrangente, 

que possuam um perfil empreendedor. Os pesquisadores ressaltam que também se faz 

necessário programas de ensino que operem no desenvolvimento inter e intrapessoal. 

Para Ferreira, Ramos e Gimenez (2006), as Instituto de Ensino Superior (IES) têm exibido um 

grande interesse no ensino de empreendedorismo por averiguar que esse tipo de educação 

contribui para a capacitação de alunos em relação a enfrentar as demandas atuais do mercado 

de trabalho. Os autores citam: 

[...] entende-se educação para o empreendedorismo como um processo de 

transmissão/aquisição do conhecimento sobre o ambiente e sobre o próprio 

indivíduo. Este tipo de educação visa contribuir para o desencadeamento de 

habilidades, atitudes e comportamentos para a prospecção e exploração de 

oportunidades para transformação do meio em que vive pelo desenvolvimento 

econômico, social e cultural. (FERREIRA; RAMOS; GIMENEZ, 2006, p. 7). 

Dornelas (2008) afirma que uma das opções encontradas no sistema educacional para a 

formação de empreendedores é a oferta de cursos e matérias de Empreendedorismo, 

principalmente para os jovens profissionais. Filion (1991b) afirma que uma educação 

empreendedora possui elementos essenciais como: o desenvolvimento da imaginação e da 

criatividade, a habilidade de canalizar energia para os objetivos que o empreendedor quer 

atingir, em que favorece uma visão generalista, ampliando as oportunidades de mercado e suas 

exigências. 

Neste sentido, Filion (1991) faz três reflexões sobre a relação educador/educando. A primeira 

refere-se ao educador, que deverá adquirir a lógica do empreendedor e isso se faz pelo contato 

direto com os empreendedores, pelo estudo de empreendimentos, pela leitura de testemunhos e 

de vidas de empreendedores. A segunda aborda a relação educador/educando, explanando que 

recai mais sobre a maneira de ensinar do que sobre o assunto ensinado. Desenvolver os 

empreendedores é, primeiro, trabalhar sobre atitudes, podendo dizer então, que o modelo de 

educação tradicional é inadequado para formar empreendedores porque condiciona à 

passividade. E por fim, a terceira reflexão diz respeito a necessidade de formar os 

empreendedores, pessoas autônomas e criativas. Devemos formar a futura mão de obra para 

tornar-se mais inovadora, tendo como resultado, indivíduos e organizações com melhor 

desempenho. 

Gibb (1995) e Caramés (1995) apresentam em seus trabalhos uma comparação entre 

abordagens de ensino convencional e empreendedora, o que pode ser visualizado no Quadro 1. 



 

 

Quadro 1 – Educação Convencional x Educação Empreendedora 

CONVENCIONAL EMPREENDEDOR 

Ênfase no conteúdo que é visto como meta Ênfase no processo; Aprender a aprender                               

Conduzido e denominado pelo instrutor  

O instrutor repassa o conhecimento 

Propriedade do aprendizado pelo participante 

O instrutor como facilitador e educando 

Participantes geram conhecimento 

Currículo e sessões fortemente programadas Sessões flexíveis e voltadas para as necessidades 

Objetivos de ensino impostos Objetivos de ensino negociados 

Prioridade para desempenho Prioridade para a autoimagem geradora de desempenho 

Desenvolvimento de conjecturas e do pensamento 

divergente 

Conjecturas e pensamento divergentes vistos como parte do 

processo criativo 

Ênfase no pensamento analítico e linear. Parte esquerda do 

cérebro. 

Envolvimento de todo o cérebro. Aumento da racionalidade 

do cérebro esquerdo através de estratégias holísticas, não 

lineares intuitivas. 

Ênfase na confluência e fusão dos dois processos 

Fonte: Gibb (1995). 

A formação do empreendedor visa, entre outras coisas, modificar as atitudes e o perfil dos 

indivíduos, estimulando-os, fomentando-os para que se desenvolvam ou amplifiquem suas 

características empreendedoras, tornando-os mais capazes de empreender, pois todos possuem 

pelo menos uma capacidade empreendedora (LIMA, 2001). 

 

2.2 Criatividade 

 

Ostrower afirma que “criar é, basicamente, formar. É poder dar forma a algo novo.” A 

criatividade para os pesquisadores Pope (2005), Fialho et al. (2006), Terra (2009) é a 

capacidade de produzir, de fazer ou tornar algo em uma coisa nova e adequada, permitindo 

aprender por meio de erro e acerto, possibilitando a identificação das necessidades dos clientes 

e as novas oportunidades de mercado, sendo necessário influenciar os processos produtivos 

intangíveis, ou seja, as pessoas para o processo de criação levando em conta fatores externos 

do  presente, do passado e do futuro. 

Alencar (1996, p. 15) afirma que a criatividade é como “o processo que resulta na emergência 

de um novo produto (bem ou serviço), aceito como útil satisfatório e/ou de valor por um 

número significativo de pessoas em algum ponto.” Gardner (1988) considera que a 

criatividade também pode ser vista como um processo de criação individual ou coletivo de 

novas ideias, e que utilizam habilidades específicas para sua aplicação, dentro de um 

determinado ambiente relacional. 

De Masi (2000, p. 288) afirma que a criatividade consiste "em um processo mental e prático, 

ainda bastante misterioso, graças ao qual uma só pessoa ou um grupo, depois de ter pensado 

algumas ideias novas e fantasiosas, conseguem também realizá-las concretamente." 

Ulbricht e Vanzin (2010) afirmam que a inovação só acontece a partir da criatividade. 

Consideram que é a passagem da criação à racionalidade, ou seja, é da convergência 



 

 

equilibrada da atividade do hemisfério direito do cérebro com o esquerdo, onde ocorre a 

inovação. 

É importante abordar que tanto a criatividade, como a inovação, sem ações empreendedoras, 

será somente uma simples “ideia”, sem vantagens lucrativas, e inovar é desenvolver a 

criatividade tendo em vista sua utilidade diante disso, pode-se concluir que só há inovação, 

quando a nova ideia é avaliada e colocada em prática. 

 

2.2.1 A criatividade na formação acadêmica 

 

Alencar (1995) e Cerna (1999) ressaltam que o potencial criativo é algo que todos os 

indivíduos possuem em diferentes medidas, sendo que podem ser desenvolvido e aprimorado. 

O indivíduo deve contar com as condições favoráveis e os mecanismos adequados para o 

desenvolvimento o seu potencial criativo.  

Segundo Silva Filho (2005) afirma que problemas reais da vida exigem soluções criativas, e é 

preciso estimular os indivíduos a desenvolverem a criatividade. O autor ainda pondera que 

"isto deveria constar nas premissas da formação dos estudantes"e que "as pessoas em seu 

cotidiano necessitam lidar com situações para as quais nada aprenderam na escola." 

A ênfase numa formação generalista e a ampliação das possibilidades de experiência 

prática durante o curso superior são avaliadas como alternativas para atender a 

exigência de um perfil multiprofissional e proporcionar a maturidade pessoal e a 

identidade profissional necessárias para agir em situação de imprevisibilidade, 

realidade a que estão sujeitas as organizações atuais. (GONDIM, 2002, p. 300). 

Souza e Lapolli (2010) afirmam que o espírito empreendedor está presente no ser humano, 

bem como o poder criativo, e podem ser estimulado ou bloqueado pelas variáveis internas e 

externas dentre elas educação formal e informal. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que a criatividade é a ferramenta importante no mundo 

atual, pois por meio dela, encontram-se maneiras de fazer mais com menos, de reduzir custos, 

de simplificar processos e sistemas, de aumentar lucratividade, de encontrar novos nichos de 

mercado, de diferenciar o currículo, pois cada indivíduo possui seu potencial criativo, podem 

nascer ou aperfeiçoar a criatividade. 

 

2.3 A formação acadêmica das engenharias agrárias 

 

Atualmente, o homem vivencia a nova Revolução, denominada “Era do Conhecimento”, e As 

mudanças no cenário econômico mundial a partir de 1980 modificaram a realidade do 

mercado de trabalho, devido ao enxugamento das estruturas empresariais, que posteriormente 

contribuíram para a redução de postos de trabalho. Apesar de tais transformações, a cultura 

brasileira mantém a premissa de que um bom emprego deve ser a meta para alcançar a 

realização pessoal e profissional e financeira.  



 

 

Leite (2002, p. 343) corrobora que “para ensinar aos estudantes a tornarem-se 

empreendedores, devemos focalizá-los nas oportunidades. Porém isto implica em mudar os 

hábitos de pensar e raciocinar de várias gerações”. 

A educação profissional compartilha dessa cultura e dessa visão de realização, ignorando as 

exigências de um novo profissional. A extensão rural é atingida pelo hiato entre o egresso e o 

profissional desejado pelo mercado.  

Os profissionais da extensão rural são oriundos dos cursos de Ciências Agrárias, sendo eles: 

Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia e Engenharia Agrícola e Engenharia Florestal. 

Para conhecer o perfil do egresso realizou-se um estudo das grades curriculares dos cursos 

considerados os melhores do Brasil, segundo o Guia do Estudante 2012, que se baseiam nos 

conceitos do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e dos cursos oferecidos 

dos estados da Região Sul onde a pesquisa foi realizada, 

 

2.3.1 Formação acadêmica: Agronomia  

 

O curso de Agronomia tem como finalidade formar um profissional que tenha  

o perfil [...] eclético, com base em formação científica e técnica sólida, capaz de 

atender às múltiplas e diversas demandas da sociedade brasileira, provenientes de 

indivíduos, grupos sociais, comunidade, atividade agropecuária. Na outra linha e em 

face das características do desenvolvimento da atividade agrícola no Brasil, 

crescentemente inter-relacionada com as atividades industrial, de processamento e 

comercial, e com mercado de trabalho complexo, ao Curso de Agronomia cabe 

preocupar-se em que o Engenheiro Agrônomo apresente certa especialização em sua 

formação (UNESP, 2010). 

 

2.3.2 Formação acadêmica: Engenharia Agrícola 

 

O curso de Engenharia Agrícola é ministrado em cinco anos e pretende formar um profissional 

com as seguintes habilidades: 

O Engenheiro Agrícola é o profissional melhor qualificado para levar ao campo 

soluções inovadoras e eficazes. Melhora a produção, não descuidando do 

desenvolvimento sustentável da agropecuária e solucionando problemas tecnológicos 

do processo produtivo, através de conhecimentos básicos das engenharias, desde o 

preparo do solo, passando por criação de máquinas até a comercialização do produto, 

capacitando o profissional a adaptar-se de modo flexível, crítico e criativo às novas 

situações (ENGENHARIA AGRÍCOLA, 2010). 

 

2.3.3 Formação acadêmica: Engenharia Florestal 

 

O curso de Engenharia Florestal é ministrado em cinco anos e pretende formar um profissional 

com as seguintes habilidades: 



 

 

O curso busca formar um profissional generalista, tecnicamente competente, crítico, 

criativo e humanizado, que encontre sempre uma resposta em consonância com sua 

responsabilidade diante do mundo, com adequada base científica para utilizar 

recursos da engenharia na solução de problemas florestais, em reflorestamentos e 

florestas nativas, de forma sustentável, com visão principal em gestão, planejamento 

e ordenamento de recursos florestais. (ENGENHARIA FLORESTAL, 2012). 

 

3 procedimentos metodológicos 

 

Nesta seção apresenta-se os parâmetros metodológicos que norteiam o perfil e o 

desenvolvimento da pesquisa. No que se refere à construção desta, em relação a sua 

abordagem, ela é classificada como quali-quantitativa, pois transforma dados qualitativos em 

elementos quantificáveis.  

Quanto aos fins se classifica como exploratória e descritiva. A pesquisa exploratória segundo 

Malhotra (2006) aborda um problema ou uma situação para fornecer critérios e compreensão, 

podendo ser utilizada para diferentes finalidades, como formular um problema, desenvolver 

hipóteses, estabelecer prioridades para futuras pesquisas. Com relação à pesquisa ser de 

caráter descritivo, Vergara (2005, p. 47), considera que “a pesquisa descritiva expõe 

características de determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também 

estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza.” 

E por fim, em relação aos meios este estudo envolve uma pesquisa documental e bibliográfica. 

Documental por ter em sua pesquisa “informação coletada de forma oral, escrita ou 

visualizada, compreendendo também as técnicas e os métodos que facilitam a sua busca e a 

sua identificação.” (FACHIN, 2006, p. 146). Bibliográfica, por “obter informações sobre 

situação atual do tema ou o problema pesquisado; conhecer publicações existentes sobre o 

tema e os aspectos que já foram abordados; e verificar as opiniões similares e diferentes a 

respeito do tema ou de aspectos relacionados ao problema da pesquisa”. (SILVA; MENEZES, 

2000, p. 3). 

A coleta de dados deu-se por meio de um levantamento bibliográfico e documental, tendo 

como objetivo identificar e analisar as disciplinas das grades curriculares dos cursos de 

engenharia da área agrícola. Para tal elaborou-se uma pesquisa de caráter teórico com base na 

análise dos currículos dos cursos de graduação em: Engenharia Agrícola, Engenharia Florestal 

e Engenharia Agronômica (Agronomia) nos Estados da Região Sul e das faculdades 

referenciadas como as melhores do Brasil pelo guia do estudante de 2012, que se baseia nos 

conceitos do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). 

A amostra do presente estudo se deu no curso de Agronomia, em que foram pesquisadas 11 

instituições consideradas as melhores do Brasil e mais 17 na região Sul; para o curso de 

Engenharia Agrícola foram pesquisadas as 8 consideradas as melhores do Brasil e mais 5 na 

Região Sul, e por fim, o curso de Engenharia Florestal sendo pesquisadas 6 instituições 

consideradas as melhores do Brasil e mais 10 da Região Sul. 

 

4 Apresentação e análise dos dados da pesquisa 

 



 

 

Neste capítulo são apresentadas as análises e resultados da pesquisa com a compilação das 

grades curriculares de fora a agrupar as disciplinas por área de enfoque. 

 

4.1 Formação acadêmica: Agronomia  

 

As universidades pesquisadas segundo o Guia do Estudante foram: Universidade Estadual de 

São Paulo (UNESP) – campus Botucatu; Universidade Federal de Viçosa/MG (UFV); 

Universidade Federal de Santa Maria/RS (UFSM); Universidade Federal Rio Grande do Sul 

(UFRGS); Universidade de São Paulo (USP) – campus Piracicaba; Universidade de Brasília 

(UNB); Universidade Federal de Goiás (UFG); Universidade Federal de Lavras/MG (UFLA); 

Universidade Estadual de Maringá/PR (UEM); Universidade Federal de Ponta Grossa/PR 

(UFPG); Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) – campus Jaboticabal. Para tal, as 

grades curriculares foram compiladas e estão descrita no Quadro 1. 

Quadro 1 – Análise curricular do curso de Agronomia – Brasil 

AGRONOMIA 

As melhores do país 

UNIVERSIDAES 

UNESP 

Botucatu UFV UFSM UFRGS 

USP 

Piracicaba UNB UFG  UFLA UEM UFPG 

UNESP 

Jaboticabal 

INICIO DO CURSO  1976 1961 1961 1901 1934 1966 1963 1961 1977 1983 1976 

 GRADE ATUAL 2011 2009 2009 2009 2009 20101 2009 2009 2006 2007 2011 

DISCIPLINAS   

    %   %   %   %   %   %   %   %   %   %   % 

OBRIGATÓRIA 

  

CÁLCULO 5 6,3 2 4,3 6 8 2 3,1 5 8,1 1 1,9 6 9,2 4 6,897 4 6,3 3 5,5 4 5,6 

GESTÃO 4 5,0 2 4,3 3 4 3 4,6 5 8,1 2 3,8 4 6,2 6 10,34 4 6,3 2 3,6 1 1,4 

EXTENSÃO 1 1,3 1 2,2 1 1,3 0 0 1 1,6 2 3,8 0 0 1 1,724 1 1,6 0 0 1 1,4 

TÉCNICA 70 87,5 41 89,1 65 86,67 60 92,31 51 82,26 47 90,38 55 84,6 46 79,31 54 85,71 50 90,91 65 91,5 

EMPREEND. 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,724 0 0 0 0 0 0,0 

TOTAL 80 100 46 100 75 100 65 100 62 100 52 100 65 100 58 100 63 100 55 100 71 100,0       

OPTATIVA 

  

CÁLCULO 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0 4 2,9 4 5,6 2 1,4 0 0 0 0 0 0 

GESTÃO 3 15,79 15 10,7 2 11,11 0 0 37 24,34 11 7,9 9 12,5 22 15,49 3 4,3 0 0 2 11,1 

LÍNGUAS 0 0 1 0,7 1 5,6 0 0 0 0 4 2,9 3 4,2 4 2,8 0 0 0 0 1 5,6 

TÉCNICA 16 84,21 123 87,9 14 77,78 36 100 115 75,66 120 86,33 56 77,8 112 78,87 66 94,29 20 100 15 83,3 

EMPREEND 0 0 0 0,0 1 5,556 0 0 0 0 0 0 0 0,0 2 1,408 1 1,429 0 0 0 0 

TOTAL 19 100 140 100 18 100 36 100 152 100 139 100 72 100 142 100 70 100 20 100 18 100 

  
 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Em relação às universidades pesquisadas nos três estados da Região Sul foram selecionadas no 

Estado do Paraná: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UFTPR); Universidade 

Federal do Paraná (UFPR); Universidade Estadual de Londrina (UEL); Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná (UNIOESTE) e Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR). 

No Estado do Rio Grande do Sul, foram as seguintes: Universidade da Região da Campanha 

(URCAMP); Universidade Luterana do Brasil (ULBRA); Universidade de Cruz Alta 

(UNICRUZ); Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI); 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel); Universidade da Região da Campanha (URCAMP); 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) e Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS). 



 

 

Em Santa Catarina, as universidades selecionadas são: Universidade do Sul de Santa Catarina 

(UNISUL); Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Universidade Estadual de 

Londrina (UEL); Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) e Universidade 

Estadual de santa Catarina (UDESC). 

As grades curriculares universidades pesquisadas nos três estados da Região Sul foram das 

compiladas e estão descrita no Quadro 2. 

Quadro 2 – Análise curricular do curso de Agronomia – Região Sul 

% % % % % % % % % % % % % % %

CÁLCULO 3 4,5 5 8,1 3 4,8 4 10,0 6 7,1 3 8,8 3 6,4 5 6,8 5 7,1 2 4,4 5 8,3 3 4,3 3 5,3 3 5,5 5 7,9

GESTÃO 7 10,4 6 9,7 4 6,5 5 12,5 4 4,8 4 11,8 4 8,5 5 6,8 4 5,7 5 11,1 5 8,3 5 7,2 6 10,5 5 9,1 6 9,5

EXTENSÃO 1 1,5 2 3,2 1 1,6 1 2,5 2 2,4 0 0,0 0 0,0 1 1,4 1 1,4 1 2,2 1 1,7 1 1,4 1 1,8 2 3,6 51 81,0

TÉCNICA 56 83,6 49 79,0 54 87,1 30 75,0 72 85,7 27 79,4 40 85,1 63 85,1 60 85,7 37 82,2 49 81,7 60 87,0 47 82,5 45 81,8 1 1,6

EMPREEND. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TOTAL 67 100,0 62 100,0 62 100,0 40 100,0 84 100,0 34 100,0 47 100,0 74 100,0 70 100,0 45 100,0 60 100,0 69 100,0 57 100,0 55 100,0 63 100,0

CÁLCULO 1 2,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,4

GESTÃO 3 6,5 3 9,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 3 14,3 0 0,0 3 18,8 0 0,0 0 0,0 4 7,7 2 2,9

LÍNGUAS 2 4,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 2 20,0 1 4,8 0 0,0 1 6,3 0 0,0 0 0,0 1 1,9 4 5,8

TÉCNICA 39 84,8 30 90,9 0 0,0 7 100,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 8 80,0 17 81,0 16 100,0 12 75,0 0 0,0 0 0,0 47 90,4 62 89,9

EMPREEND. 1 2,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TOTAL 46 100,0 33 100,0 0 0,0 7 100,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0 10 100,0 21 100,0 16 100,0 16 100,0 0 0,0 0 0,0 52 100,0 69 100,0

2009

OBRIGATÓRIA

OPTATIVA

DISCIPLINAS

URCAMP ULBRA UNICRUZ UNIJUI UFPelUEL UFSC UDESCUFTPR UNIOESTE

PARANÁ RIO GRANDE DO SUL
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UNISUL

1976

URI
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Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

4.2 Formação acadêmica: Engenharia Agrícola 

 

As universidades pesquisadas segundo o Guia do Estudante (2012) foram: Universidade 

Federal de Pelotas/RS (UFPel); Universidade Federal de Viçosa/MG (UFV); Universidade 

Federal de Campina Grande/PB (UFCG); Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE) – campus Cascavel; Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Universidade 

Federal de Lavras/MG (UFLA); Universidade de Santa Cruz do Sul/RS (UNISC) e 

Universidade Estadual de Campinas/SP (UNICAMP). Para tal, as grades curriculares foram 

compiladas e estão descrita no Quadro 3. 

Quadro 3 – Análise curricular do curso de Engenharia Agrícola – Brasil 



 

 

% % % % % % % %

CÁLCULO 7 9,9 10 17,5 10 20,8 10 15,2 10 15,4 15 22,1 8 14,0 1 1,8

GESTÃO 2 2,8 4 7,0 2 4,2 0 0,0 4 6,2 5 7,4 2 3,5 2 3,5

EXTENSÃO 1 1,4 1 1,8 0 0,0 0 0,0 1 1,5 2 2,9 1 1,8 1 1,8

TÉCNICA 61 85,9 42 73,7 35 72,9 56 84,8 49 75,4 46 67,6 46 80,7 47 82,5

EMPREEND 0 0,0 0 0 1 2,1 0 0,0 1 1,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TOTAL 71 100,0 57 100 48 100 66 100 65 100 68 100 57 100,0 51 89,5

OPTATIVA CÁLCULO 1 7,7 9 13,4 4 9,1 0 0,0 0 0,0 2 2,3 0 0 1 2,2

GESTÃO 0 0,0 8 11,9 2 4,5 2 25,0 2 6,1 17 19,5 0 0 3 6,7

LÍNGUAS 2 15,4 2 3,0 2 4,5 0 0,0 2 6,1 2 2,3 0 0 0 0,0

TÉCNICA 10 76,9 48 71,6 36 81,8 6 75,0 29 87,9 64 73,6 0 0 41 91,1

EMPREEND 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,3 0 0 0 0,0

TOTAL 13 100,0 67 100 44 100,0 8 100,0 33 100 87 100 0 0 45 100,0

OBRIGATÓRIA

ENGENHARIA AGRÍCOLA

As melhores do país

DISCIPLINAS

2005 2009 2009 2008

UNICAMP

1985

2010

1975 1995

 GRADE ATUAL 2008 2003 2009

INICIO DO CURSO 1972 1927 1976 1979 1976

UFLA UNISCUNIVERSIDAES UFPel UFV UFCG UNIOESTE UFPB

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

Com relação às universidades pesquisadas nos três estados da Região Sul, no Estado do 

Paraná foi a seguinte: Universidade Estadual de Maringá (UEM). 

No Estado do Rio Grande do Sul foram: Universidade Luterana do Brasil (ULBRA); 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA); Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) e Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai 

e das Missões (URI). As grades curriculares foram compiladas e estão descrita no Quadro 4. 

Quadro 4 – Análise curricular do curso de Engenharia Agrícola – Região Sul 

% % % % %

CÁLCULO 7 14,9 1 1,4 6 10,2 6 10,2 9 15,0

GESTÃO 2 4,3 3 4,3 2 3,4 2 3,4 5 8,3

EXTENSÃO 1 2,1 0 0,0 1 1,7 1 1,7 1 1,7

TÉCNICA 37 78,7 66 94,3 50 84,7 50 84,7 45 75,0

EMPREEND. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TOTAL 47 100,0 70 100,0 59 100,0 59 100,0 60 100,0

CÁLCULO 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

GESTÃO 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 40,0

LÍNGUAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,7

TÉCNICA 21 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 53,3

EMPREEND. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TOTAL 24 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 100,0

ENGENHARIA AGRÍCOLA

REGIÃO SUL

PARANÁ RIO GRANDE DO SUL

ULBRA UNIPAMPA IFRS URIUNIVERSIDADES UEM

2008

 GRADE ATUAL

INICIO DO CURSO 1988 2005 2006 2010

DISCIPLINAS

2011 2010 2010 2008

OPTATIVA

OBRIGATÓRIA

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

4.3 Formação acadêmica: Engenharia Florestal 

 



 

 

As universidades pesquisadas segundo o Guia do Estudante (2012) foram: Universidade 

Federal de Brasília (UNB); Universidade Federal de Viçosa/MG (UFV); Universidade Federal 

de Espírito Santo (UFES); Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri/MG 

(UFVJM); Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal de Lavras/MG (UFLA). 

As grades curriculares foram compiladas e estão descrita no Quadro 5. 

Quadro 5 – Análise curricular do curso de Engenharia Florestal – Brasil 

% % % % % %

CÁLCULO 3 5,1 4 6,9 6 10,5 10 15,2 2 1,7 7 11,5

GESTÃO 3 5,1 3 5,2 3 5,3 0 0,0 26 22,0 5 8,2

EXTENSÃO 1 1,7 2 3,4 2 3,5 0 0,0 1 0,8 1 1,6

TÉCNICA 52 88,1 49 84,5 46 80,7 56 84,8 89 75,4 48 78,7

EMPREEND 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TOTAL 59 100,0 58 100 57 100 66 100 118 100 61 100

CÁLCULO 1 0,9 4 7,5 2 5,4 0 0,0 0 0 0 0,0

GESTÃO 7 6,6 3 5,7 0 0,0 2 25,0 0 0 9 13,4

LÍNGUAS 6 5,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 1 1,5

TÉCNICA 92 86,8 45 84,9 35 94,6 6 75,0 0 0 56 83,6

EMPREEND 0 0,0 1 1,9 0 0,0 0 0,0 0 0 1 1,5

TOTAL 106 100,0 53 100 37 100,0 8 100,0 0 0 67 100

OBRIGATÓRIA

OPTATIVA

1980

ENGENHARIA  FLORESTAL

As melhores do país

UNIVERSIDAES UNB UFV UFES UFVJM USP UFLA

2008 2007

INICIO DO CURSO 1986 1964 1998 2001 1968

2008

DISCIPLINAS

 GRADE ATUAL 2009 2006

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

As universidades pesquisadas nos três estados da Região Sul foram os seguintes: no Estado do 

Paraná: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UFTPR); Universidade Federal do 

Paraná (UFPR); Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO) e Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (PUC/PR). 

No Estado do Rio Grande do Sul foram: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). 

Em Santa Catarina: Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC); Universidade 

Estadual de Santa Catarina (UDESC); Universidade Regional de Blumenau (FURB) e 

Universidade do Contestado (UNC). Para tal, as grades curriculares foram compiladas e estão 

descrita no Quadro 6. 

Quadro 6– Análise curricular do curso de Engenharia Florestal – Região Sul 

% % % % % % % % % %

CÁLCULO 5 7,8 5 11,9 5 8,8 7 9,9 5 7,7 5 7,8 4 6,3 4 6,5 6 9,7 5 8,1

GESTÃO 3 4,7 3 7,1 2 3,5 11 15,5 5 7,7 4 6,3 5 7,9 6 9,7 3 4,8 5 8,1

EXTENSÃO 2 3,1 1 2,4 1 1,8 1 1,4 1 1,5 1 1,6 1 1,6 1 1,6 1 1,6 0 0,0

TÉCNICA 54 84,4 33 78,6 49 86,0 51 71,8 54 83,1 54 84,4 53 84,1 51 82,3 51 82,3 52 83,9

EMPREEND. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,6 0 0,0

TOTAL 64 100,0 42 100,0 57 100,0 71 100,0 65 100,0 64 100,0 63 100,0 62 100,0 62 100,0 62 100,0

CÁLCULO 2 6,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,8 0 0,0 0 0,0

GESTÃO 2 6,7 0 0,0 3 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 5,5 3 7,0 0 0,0

LÍNGUAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 12,5 0 0,0 1 1,8 1 2,3 1 100,0

TÉCNICA 25 83,3 5 100,0 7 70,0 0 0,0 2 100,0 7 87,5 0 0,0 50 90,9 39 90,7 0 0,0

EMPREEND. 1 3,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TOTAL 30 100,0 5 100,0 10 100,0 0 0,0 2 100,0 8 100,0 0 0,0 55 100,0 43 100,0 1 100,0

OBRIGATÓRIA

OPTATIVA
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2009 2012 2009
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Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

7 Análise dos resultados da pesquisa  

 

Após analise da grade curricular dos cursos de engenharia que oferecidos pelo setor de 

ciências agrárias pode-se perceber que: 

 

Curso de Agronomia 

No curso oferecido pelas melhores universidades do país segundo o guia de estudante do 

estudante 2012 dentre as disciplinas obrigatórias compiladas segundo o enfoque dessas tem-se 

que das disciplinas oferecidas 3,92% em média são disciplinas de cálculo; 7,68% são de 

gestão; 1,63% são relacionadas com a extensão rural; 82,03% são da área técnica e 0,33% de 

empreendedorismo.  

Na análise das disciplinas optativas compiladas segundo o enfoque dessas tem-se que das 

disciplinas oferecidas 0,93% em média são disciplinas de cálculo; 5,61% são de gestão; 3,74% 

são relacionadas com a área letras; 89,72% são da área técnica e 0 % de empreendedorismo.  

No curso oferecido pelas universidades do sul país segundo o guia de estudante do estudante 

2012 dentre as disciplinas obrigatórias compiladas segundo o enfoque dessas tem-se que das 

disciplinas oferecidas 6,53% em média são disciplinas de cálculo; 8,05% são de gestão; 9,27% 

são relacionadas com a extensão rural; 76,14% são da área técnica e 0 % de 

empreendedorismo.  

Na analise das disciplinas optativas compiladas segundo o enfoque dessas tem-se que das 

disciplinas oferecidas 0,53% em média são disciplinas de cálculo6,95% são de gestão; 5,35% 

são relacionadas com a área letras; 87,17% são da área técnica e 0% de empreendedorismo. 

 

Curso de Engenharia agrícola 

No curso oferecido pelas melhores universidades do país segundo o guia de estudante do 

estudante 2012 dentre as disciplinas obrigatórias compiladas segundo o enfoque dessas tem-se 

que das disciplinas oferecidas 14,7% em média são disciplinas de cálculo; 4,35% são de 

gestão; 1,45% são relacionadas com a extensão rural; 79,09% são da área técnica e 0,41% de 

empreendedorismo.  

Na analise das disciplinas optativas compiladas segundo o enfoque dessas tem-se que das 

disciplinas oferecidas 5,72% em média são disciplinas de cálculo; 11,45% são de gestão; 

3,37% são relacionadas com a área letras; 78,79% são da área técnica e 0,67 % de 

empreendedorismo.  

No curso oferecido pelas universidades do sul país segundo o guia de estudante do estudante 

2012 dentre as disciplinas obrigatórias compiladas segundo o enfoque dessas tem-se que das 

disciplinas oferecidas 9,83% em média são disciplinas de cálculo; 4,75% são de gestão; 1,36 

% são relacionadas com a extensão rural; 84,07% são da área técnica e 0 % de 

empreendedorismo.  



 

 

Na análise das disciplinas optativas compiladas segundo o enfoque dessas tem-se que das 

disciplinas oferecidas 5,13% em média são disciplinas de cálculo 17,95% são de gestão; 

2,56% são relacionadas com a área letras; 74,36% são da área técnica e 0% de 

empreendedorismo. 

 

Curso de Engenharia Florestal 

No curso oferecido pelas melhores universidades do país segundo o guia de estudante do 

estudante 2012 dentre as disciplinas obrigatórias compiladas segundo o enfoque dessas tem-se 

que das disciplinas oferecidas 8,06% em média são disciplinas de cálculo; 10,28% são de 

gestão; 1,67% são relacionadas com a extensão rural; 80% são da área técnica e 0% de 

empreendedorismo.  

Na analise das disciplinas optativas compiladas segundo o enfoque dessas tem-se que das 

disciplinas oferecidas 3,64% em média são disciplinas de cálculo; 8,48% são de gestão; 0,61% 

são relacionadas com a área letras; 86,06% são da área técnica e 1,21% de empreendedorismo.  

No curso oferecido pelas universidades do sul país segundo o guia de estudante do estudante 

2012 dentre as disciplinas obrigatórias compiladas segundo o enfoque dessas tem-se que das 

disciplinas oferecidas 3,92% em média são disciplinas de cálculo; 7,68% são de gestão; 1,63% 

são relacionadas com a extensão rural; 82,03% são da área técnica e 0,33 % de 

empreendedorismo.  

Na analise das disciplinas optativas compiladas segundo o enfoque dessas tem-se que das 

disciplinas oferecidas 0,93% em média são disciplinas de cálculo 5,61% são de gestão; 3,74% 

são relacionadas com a área letras; 89,72% são da área técnica e 0% de empreendedorismo. 

 

8 Considerações finais 

 

Pelos resultados obtidos pode-se concluir em linhas gerais que as instituições de Ensino 

Superior apesar de apresentar em seus Projetos Pedagógico do Curso (PPC) – instrumento de 

concepção de ensino e aprendizagem de um curso em que apresenta sua base estrutural – a 

determinação que os egressos destes cursos ao final da graduação tenham um perfil 

empreendedor e criativo, são em poucas Universidades e Faculdades disponibilizadas 

disciplinas obrigatórias e/ou eletivas que contemplem esses conteúdos, tão importantes para a 

atual realidade do mercado profissional. 

Portanto faz-se necessário que haja uma reestruturação das grades curriculares para que estas 

se tornem interdisciplinares favorecendo a visão generalista, sem perder a característica 

técnica dos cursos, ampliando as oportunidades de mercado para os egressos. 
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Innovación, más allá de los números.

Resumen

El presente trabajo presenta los resultados de un estudio exploratorio realizado con el fin de
determinar si los indicadores internacionales para medir la capacidad de innovar (cantidad
de patentes inscritas), reflejan la realidad costarricense y países de América Latina con
condiciones similares. En el momento de comparar los gastos en I+D, la innovación, la
productividad y el ingreso per cápita, de los países de América Latina muestran una cifra de
inversión que con excepción de Brasil, es inferior a las que le correspondería de acuerdo
con su nivel de ingreso por habitante y gran porcentaje de ésta proviene del gobierno
García et al, (2008). En un país como Costa Rica, en donde el 98% de las empresas son
MIPYME´s, sus esfuerzos se concentran en mantenerse en el mercado más que en generar
patentes, que comparado con los resultados anteriores, surge la necesidad de identificar si
son en realidad nuestras empresas innovadoras o no.

Abstract

The current document presents the results of an exploratory study, which was prepared in
order to determinate if the international indicators that measure the capacity to innovate
(Quantity of registered patents), properly represent the reality of Costa Rica and the other
Latin-American countries with similar conditions. When comparing the expenses of R+D,
the innovation, productivity and the per capita GDP, of the Latin American countries it
shows an investment figure which with the exception of Brazil, is below of what the figures
should be in accordance with its income per person of the country and a grand percentage
of this comes from the Garcia et al Government (2008). In a Country as Costa Rica, in
which the 98% of the companies are MIPYME’s, their efforts concentrate on enduring in
the market rather than generating patents, which compared with the previous results,
presents the need to identify if our companies really are innovators or not.

Introducción

Durante muchos años uno de los principales indicadores que se han utilizado para medir y
comparar los países según su capacidad de innovar es la cantidad de patentes inscritas por
año. Dicho indicador es recopilado y publicado por la red de indicadores de ciencia y
tecnología (RICYT) que aunque destaca en las últimas publicaciones una mejora en los
países de América Latina y según García et al, (2008) los resultados han sido el factor
principal para que los países Europeos establezcan lazos de cooperación principalmente con
programas de financiación, nos dejan (América Latina) en posiciones bastante
desventajosas si son factores dominantes para la toma de decisiones en inversión de
empresas de países desarrollados. Según indica Machinea (2008), los patrones de
innovación son asimétricos, queriendo explicar que mientras que en América Latina y el
Caribe la mayoría de las actividades de investigación y desarrollo se orientan a la
investigación básica, los países que están en la frontera tecnológica se centra en el
desarrollo aplicado y experimental, en la región la investigación y desarrollo se realiza
principalmente en universidades y laboratorios públicos pero en los demás países son las



empresas las que encabezan la realización de este tipo de actividades(fuente principal
generadora de patentes).

Sin embargo, si se analiza con mayor detalle, en Costa Rica la investigación y desarrollo
realizada por las Universidades, son pocas las investigaciones que se centran en establecer
nuevas condiciones para el sector productivo, generando conocimientos y desarrollando
esfuerzos que en muchos de los casos quedan solo para generar información académica.

Adicionalmente, nuestro país se encuentra en pañales en creación de patentes, no solo en
términos industriales, si no en formalización y tramitología relacionada. Además, es
importante destacar que si la mayoría de nuestras empresas se encuentran clasificadas como
micro, pequeñas o medianas, muchas de ellas luchan a diario por mantener posiciones
ventajosas en el mercado y lamentablemente no cuentan con el personal, la estructura ni los
recursos necesarios para inscribir patentes ni pueden concentrar esfuerzos en departamentos
o estructuras establecidas para el desarrollo de investigaciones o el lanzamiento de nuevos
productos, papel que deberían de estar desarrollando los centros de investigación de las
Universidades, lazo que no se encuentra estrechamente relacionado aún, principalmente por
factores políticos y de estructura universitaria.

Entonces, ¿son nuestras empresas poco innovadoras como lo demuestras los indicadores
internacionales? o ¿será que dichos indicadores no reflejan la realidad de países como el
nuestro?

Basados en estas preguntas, el estudio pretende en una etapa inicial, identificar la realidad
de empresas costarricenses o que cuentan con subsidiarias en nuestro país en términos de
innovación.

Objetivos

Objetivo General

Identificar, mediante un estudio exploratorio, si las empresas seleccionadas, costarricenses
o establecidas en nuestro país son innovadoras o no.

Objetivos específicos

Identificar si las empresas seleccionadas cuentan con estrategias de innovación

Determinar el tipo de innovación preferido para establecer ventajas competitivas en las
empresas seleccionadas.

Determinar si las empresas destinan recursos exclusivamente para el desarrollo de
innovaciones.

Determinar las diferencias existentes entre las empresas encuestadas.



Analizar, con base en los resultados, los indicadores de innovación como realidad
Costarricense

Método

Tradicionalmente los indicadores que se han utilizado para medir y comparar los países
según su capacidad de innovar es la cantidad de patentes inscritas por año. Para el caso de
Costa Rica así como sucede en la mayoría de los países de América Latina, los indicadores
de patentes, por múltiples, razones no reflejan la realidad. Es decir, podría ser que países
principalmente los que se encuentran en vías de desarrollo en donde su mayoría de
empresas son micro, pequeñas o medianas no cuentan con los recursos necesarios para
poder llevar su idea a patente, esperar tiempo e invertir dinero cuando su prioridad es
producir y como resultado percibir utilidades bajo la idea desarrollada.

Debido a lo anterior y analizando los indicadores que se establecen en la Organización
Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI) se puede observar que nuestros resultados
podrían no estar reflejando la realidad del desarrollo industrial interno, debido a lo anterior
se propone identificar si en Costa Rica las empresas innovan según lo establecen los
indicadores internacionales o por el contrario somos un país en donde los indicadores están
por detrás de los números (comportándose de la misma manera en países de América
Latica en condiciones similares).

Para la evaluación, se desarrolló una herramienta de evaluación, encuesta, con base en el
Manual de Oslo (2006) de la OECD, Manual de Frascati “propuesta de normas prácticas
para encuentras de Investigación y desarrollo experimental”, 2002 y en herramientas de
evaluación utilizada en el premio Nacional de Tecnología de México.

Dicha herramienta ha sido revisada y aplicada en empresas de manera directa o indirecta,
consultando a personal relacionado al área de productos, procesos o en sistemas de
desarrollo de la organización así como en los departamentos de investigación y desarrollo o
afines en el caso en que contaran con ellos. Cabe mencionar que, a pesar de conversar de
manera directa en la mayoría de las ocasiones, con los encargados de áreas claves para el
estudio, la recopilación de los datos no ha sido tarea fácil, ya que la respuesta de las
empresas no responde a los tiempos que se desean y a la fecha existe gran cantidad de
empresas que han presentado compromiso pero aun no envían sus resultados y es por ello
que los resultados son clasificados como exploratorios, sin embargo, este factor no ha sido
una limitante para poder concluir y sorprendernos con los resultados obtenidos
inicialmente.

La selección de las empresas, por ser un estudio inicial exploratorio ha sido aplicada al azar
solicitando siempre que sea personal que tenga relación con el desarrollo de productos,
procesos, que conozca sobre los sistemas de desarrollo y/o estrategias de mercado de la
misma.

Inicialmente, es importante anotar que del total de las empresas que respondieron a la
encuesta la distribución según sector al que pertenece se representa en la Figura N° 1 a
continuación.



Figura N°1.
Distribución de las empresas encuestadas según sector al que pertenecen

Fuente: Lafuente y Fonseca, 2011.

Resultados y discusión

1- Antecedentes

A diferencia de los resultados presentados por organismos internacionales para medir y
comparar los niveles de innovación de los países por región (gastos en investigación y
desarrollo, patentes, publicaciones, etc.), en donde se establece que el número de
investigaciones por cada millón de habitantes en los países de Latinoamérica, es de un
décimo del que se observa en los países desarrollados y en donde la mayoría de los recursos
invertidos proviene del gobierno, mientras que contrariamente en los países desarrollados
los recursos públicos se complementan con un mayor volumen de inversiones en
investigación y desarrollo por parte de las empresas García et al, (2008)., los indicadores de
innovación y los factores que la impulsan para Costa Rica parecen ser otros.

Con el final de analizar con mayor detalle según la Organización Internacional de la
Propiedad Intelectual (OMPI) Figura N°2, se puede observar una diferencia significativa al
comparar la cantidad de patentes inscritas del año 2000 al 2011 entre Europa y América
Latina y si se analiza con detenimiento se puede apreciar que ni siquiera las tendencias
permiten establecer que existen mejoras significativas o patrones de comportamiento
simétros que permitan establecer pronósticos de crecimiento en la región. Ante éstos
resultados se hace necesario analizar ¿Es realmente América Latina una región en la cual
las estrategias de desarrollo no se centran en la Innovación, así como lo hacen los países
europeos? O tal vez ¿Nuestra cultura de desarrollo, estrategias de lanzamientos de
productos y el desarrollo del sector empresarial aún son más conservadores y por
consiguiente no se ven reflejados en los organismos internacionales?

Figura N°2
Cantidad de patentes, Europa vrs América Latina

Entre el año2000 y el 2012
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Fuente: www.wipo.int

Analizando los países que componen América Latina en el mismo periodo (entre el año
2000 y el 2011) es inevitable observar el importante protagonismo de Brasil, México y
Argentina ya que son países que poseen la mayor cantidad de patentes y los que hacen
aparecer a la región con mejores resultados que en años anteriores al 2000, además, no es
hasta el año 2012 en donde los números de cantidad de patentes inscritas en nuestro país
nos permiten aparecer o al menos hacernos notar ante los demás resultados.

Figura N°3
Cantidad de patentes inscritas por los países de América Latina

Periodo entre el año 2000 y el 2011

Fuente: www.wipo.int

Posteriormente para concentrar el análisis y determinación de los antecedentes en los
indicadores de países con sistemas de producción, de crecimiento y semejanzas en cuanto a
desarrollo tecnológico, se examina el comportamiento de los países de América Central, en
éste caso se puede observar que inclusive en condiciones similares y muy por debajo de los
indicadores de los países protagonistas de América Latina, entre el año 2000 y el 2009
mantienen mejores condiciones Guatemala y Panamá y después del 2010 se incorpora
Costa Rica y reaparece Honduras quien había dejado de estar en posiciones ventajosas
desde el año 2002, ver figura N°4.

Figura N°4



Cantidad de patentes inscritas por los países de América central
Periodo entre el año 2000 y el 2011

Fuente: www.wipo.int

2- Discusión de los resultados

Si se observa el comportamiento de las posiciones que ocupan los países de América Latina
en los últimos 10 años y se considera que en Costa Rica el 98,1% de las empresas son
MiPymes, en donde los recursos se concentran en poder mantener la empresa en el mercado
y sobrevivir ante los cambios que ofrece la competencia, es difícil dedicar recursos o
inclusive desarrollar investigaciones y contar con patentes, lo cual parece estar lejos de la
realidad, entonces ¿Cómo identificar si nuestras empresas son innovadoras?. Con el
objetivo de determinar la realidad de la innovación Costarricense lejos de indicadores
patentes inscritas en comparación con el ingreso per cápita, se realizó un análisis
exploratorio en empresas de diferentes sectores, que si bien el estudio aún está en marcha,
sorprende los siguientes resultados.

Del total de las empresas encuestadas consideradas como micro o pequeñas empresas el
100% aseguran contar con estrategias de innovación o haber innovado en alguna de las
áreas de la organización en comparación con el 89% de las empresas medianas o grandes.
Es importante señalar que la mayoría de las empresas que aseguran innovar principalmente
las del sector Pymes no cuentan con patentes inscritas en el país.

Dicho indicador, enseña que en realidad la innovación no es materia solo de las grandes
empresas, y que producto de las necesidades o la misma multidisciplinaridad a la que se
dedican los pocos trabajadores con que cuenta este tipo de organizaciones, los hace estar
mucho más cerca de todas las áreas de la empresa y genera criterio suficiente para poder
enfrentar los retos diarios de la organización, dentro de los datos recopilados es interesante
mencionar que muchas de las personas que trabajan en PYMES aseguran tener mayor
facilidad para ser creativos en sus nuevas propuestas de mejora y es el tiempo el que no les
permite establecer o desarrollar mayor cantidad de propuestas y por lo tanto tampoco
cuentan con los recursos ni el tiempo para desarrollar los documentos o trámites que
conlleva un a patente en nuestro país.



Adicionalmente, de las empresas que se consideran innovadoras, el 83% de ellas, basan sus
estrategias de crecimiento, cambios y mejoras en función a los sistema que utiliza la
competencia, es decir que las organizaciones aun temen enfrentarse al mercado llegando
con nuevas opciones, actitud que se confirma al notar que el segundo sistema que incentiva
el cambio en las empresas seleccionadas, 80% de ellas, se encuentra basado en las
peticiones del cliente “pull” y no en ofrecer y desarrollar nuevos productos y necesidades
para los clientes “push”. Ante este resultado, es importante ver la estrecha relación que
existe en los resultados obtenidos y la falta de patentes en nuestro país, la poca relación
entre las Universidades y el sector productivo, es decir la falta de confianza o de bases de
desarrollo que les sirva como plataforma para enfrentar el mercado, prefiriendo trabajar en
áreas sistema de desarrollo más conservador o en zonas de confort, reduciendo la
posibilidad de contar con patentes asociado a la I+D+i como lo hacen los países
desarrollados.

Adentrando un poco más en términos de innovación, Figura N°5, es inesperado encontrar
que alrededor del 57% de las empresas destinan recursos organizacionales para innovar y
de ellas casi el 47% cuentan con un gestor o encargado de los proyectos de investigación y
desarrollo de la innovación, aunque no cuenten con departamentos de investigación y
desarrollo. Además, es totalmente aliciente ver como las organizaciones en Costa Rica hoy
en día se preocupan por promover la generación de ideas entre los colaboradores con un
total del 68% de las empresas, y el 40% de las empresas que contestaron la encuesta ven al
capacitación como una inversión para el desarrollo y crecimiento organizacional.

Figura N°5
Recursos que disponen las empresas para el desarrollo y el impulso de innovaciones

Es importante resaltar que las empresas que contestaron que contaban con departamento de
investigación y desarrollo son las medianas o grandes empresas, sin embargo en su
totalidad concordaron en anotar que consideran sumamente importante para poder contar
con la innovación como estrategia de diferenciación.
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Adicionalmente, es importante conocer qué tipos de innovaciones están desarrollando las
empresas costarricenses con mayor frecuencia, para ello, una vez definido la innovación, de
producto, de proceso, en mercadotecnia y en la organización, se preguntó las innovaciones
que ha desarrollado la empresa en los últimos dos y cinco años, los periodos fueron
separados con el fin de identificar si es una práctica común y la frecuencia con que innovan
las empresas que lo hacen.

Como resultado se obtuvo que, el tipo de innovación más utilizado o en el que las empresas
costarricenses están asignando mayores recursos, es la innovación de producto con un 66%
en los últimos 5 años y de ellas el 57% admite tener innovaciones por necesidad, es decir de
nuevo sale a relucir que las empresas costarricenses le temen a la agresividad, a enfrentarse
al mercado o a la reacción de los consumidores a una propuesta diferente. Esto implica que
nuestras empresas, si bien en cierto muchas de ellas no pueden jugar con el riesgo,
prefieren trabajar sobre zonas seguras en donde es más fácil hacer propuestas de
innovaciones incrementales que radicales, lo que les asegura un mercado ya identificado al
menos con la esencia de su producto o servicio pero también tendrán que trabajar más de
cerca a sus competidores.

Por otra parte, el 56% de las empresas encuestadas dicen haber aplicado al menos una vez
innovaciones por procesos en los últimos 5 años, no es de sorprender entonces con la
información que se ha analizado con anterioridad que de ellas el 47 % respondiera que
dichas innovaciones en los procesos se realizaron por una necesidad ya que muchas de ellas
aseguraron que sus mejora significativas en los procesos son buscadas producto de la
desactualización de los procesos actuales, esfuerzo que es difícil de realizar principalmente
por la disposición de los recursos que son necesarios para tal fin.

Es importante mencionar que el 60% de las empresas que han contado con innovaciones de
producto en los últimos cinco años también contaron con innovaciones de procesos, aunque
la encuesta no es lo suficiente significativa como para generalizar los resultados, se asemeja
mucho a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada por la unión Europea y que
rescata Machinea (2008), quien indica que las empresas que suelen introducir innovaciones
a nivel de proceso también suelen hacerlo a nivel de producto es decir innovaciones
tecnológicas, además agrega que el coeficiente de correlación es bastante significativo y
alcanza valores de Argentina 0,63, Brasil 0,55, Colombia 0,82, México 0,45 y Uruguay
0,65.

Dichos datos son totalmente relevantes para responder las preguntas de la investigación ya
que si por ejemplo Brasil es uno de los países que ha venido presentando mejoras en niveles
nacionales de innovación, podría ser que los sistemas de trabajo, de desarrollo y de
investigación entre los países es diferente pero en esencia el comportamiento o la capacidad
para innovar es la misma, la diferencia entonces radica en la cultura que existe por
desarrollar patentes, los sistemas burocráticos y por supuesto que el poder adquisitivo para
conseguir la protección no solo en Costa Rica si no en los países en los que podrían estar
presentes en un corto o mediano plazo. Probablemente el factor asociado al tipo de
investigaciones que genera un país y la relación Universidad, empresa Gobierno es la
diferencia en los resultados y en las posiciones que ocupa cada país, otro tema que es
importante por analizar ya que los sistemas de investigación de las Universidades estatales
son más básica y que aplicadas.



En cuanto a las innovaciones de mercado, el 53% de las empresas lo consideran como parte
de sus estrategias de diferenciación y es además curioso notar que es una tendencia mucho
más nueva que las innovaciones de producto y de proceso ya que solo el 20% lo utilizaron
en los últimos 5 años, en comparación con el 53% en los últimos dos años.

De la misma manera sucede en las innovaciones organizacionales con un 56% de las
empresas que utilizaron innovación en los últimos dos años en comparación con el 46% que
lo usaron en los últimos cinco años. Como información adicional, es importante resaltar
que la mayoría de las empresas indicaron que están generando esfuerzos para invertir en
sistemas de incentivos y de mejora en la satisfacción del trabajo para conseguir mejores
resultados en la organización, éste factor detalla que en éstos casos, las empresas
consideran que si sus trabajadores se encuentran en ambientes agradables de trabajo tendrán
mayor capacidad para hacer propuestas de mejora o innovar.

Por otra parte, importante notar que existen empresas que pudieron tener innovaciones en
los últimos dos años y no en los últimos cinco años, así como tener en los últimos 5 años y
no en los últimos dos años. En el último caso, sería importante examinar si estas empresas
son de las que aseguraron promover la innovación por casualidad o por necesidad más que
una estrategia. Ante éste indicador, hay que recordar que usualmente las micro y pequeñas
empresas están en el mercado producto de una innovación, una idea que desarrollaron con
la que mantiene la pequeña empresa activa en el sector, sin embargo, pocas han realizado
innovaciones incrementales, lo que nos permite pensar que son empresas que si pronto no
analizan el comportamiento del ciclo de vida de su producto, podrían entrar en la etapa de
declive sin estar preparados para enfrentar las nuevas exigencias del mercado.

De todas las empresas que contestaron haber utilizado innovaciones de producto, proceso,
de mercadeo u organizacionales, es interesante notar que en los cuatro tipos de innovación,
el mayor porcentaje lo obtuvo la opción “necesidad” ver Figura N°6,  y con ello nos
responde gran cantidad de las incógnitas que se tiene con respecto a los indicadores
internacionales, ya que si en Costa Rica las innovaciones no pasan por un proceso formal
de innovación o de investigación desarrollo e innovación, difícilmente podrán tener la
información y los recursos que son necesario para inscribir una patente. Además, si se
asocia al gasto en investigación y desarrollo del país, se obtiene la misma respuesta ya que
al no contar las empresas con procesos formales para el desarrollo de innovaciones los
esfuerzos de las universidades y del estado se verán como trabajos separados de la realidad
productiva.

Figura N°6.

Razones para innovar



Fuente: Lafuente y Fonseca 2011

De nuevo es importante resaltar que las empresas que cuentan con sistemas de promoción y
de incentivos a la creatividad y el desarrollo de propuestas de mejora en su gran mayoría
son las medianas y grandes.

Como se puede apreciar, el área que más se asocia a la investigación es el desarrollo de
innovaciones de producto, con ello se podría concluir que se debe a las características que
las mismas poseen, es decir, para lograr salir con un producto nuevo al mercado será
necesario, conocer un poco más sobre todas las variables asociadas al producto en relación
con materiales, equipos presentación y demás  por lo que responde más a la necesidad de
desarrollar procesos formales, sin dejar de lado el cambio de políticas y sistemas de
investigación apoyando más a los sectores necesitados del país.

Por último, dentro de la herramienta utilizada y de las empresas que contestaron haber
innovado se pregunta si dichas innovaciones han sido radicales o incrementales obteniendo
los resultados que se exponen en la figura N° 7.

Figura N° 7. Características de las innovaciones

Fuente: Lafuente y Fonseca 2011

Analizando los resultados, es inevitable acotar que muchas de nuestras empresas
desarrollan una idea, la introducen al mercado y sobre esa idea y dependiendo de las
necesidades de los clientes o como respuesta a los cambios en los competidores, se
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desarrollan innovaciones incrementales, sin embargo debería de analizarse si éstas
empresas podrán sobrevivir a los cambios tan acelerados a los que se enfrentan los sectores
hoy en día, si continúan con el mismo comportamiento. Es decir, observar que de las
empresas que consideran que si son innovadoras de ellas el 60% han desarrollado
innovaciones incrementales  no demuestran las estrategias que están diseñadas a la sombra
de los grandes competidores.

Si bien es cierto que las empresas en Costa Rica innovan más de lo que los indicadores
internacionales indican, según los datos obtenidos, Costa Rica y los países como el nuestro,
se deberían de comprometer más en establecer fuentes y medio formales de innovación con
el fin de lograr salir adelante y enfrentar el mercado además de fortalecer los sistemas
nacionales e incentivos para la innovación que aunque bien es cierto han mejorado aún nos
encontramos en etapas iniciales como para que empiecen a dar resultados.

Adicionalmente, como parte de los resultados encontrados en el proceso, es necesario
acotar que existen una serie mitos alrededor de la innovación y que las Universidades,
Ministerios y entidades del Estado relacionadas estamos en la obligación de atacar. Dichos
mitos radican principalmente en un desconocimiento en relación a lo que realmente es una
empresa innovadora, en relación a ello, es interesante mencionar que el inicio de la
encuesta las personas encuestadas iniciaban pensando que no contaban o no eran una
empresa innovadora y al leer o revisar las definiciones se daban cuenta que sí lo son.
Mismo comentario que hicieron notar, al mencionar que desconocían que las innovaciones
podían darse aún por encima de no contar con estrategias, oficinas, gestores en innovación
y con recursos asociados a ellos.

Conclusiones

- El total de las empresas encuestadas consideradas como micro o pequeñas empresas
aseguran contar con estrategias de innovación o haber innovado en alguna de las



áreas de la organización en comparación con el 89% de las empresas medianas o
grandes.

- El total de las empresas que aseguran innovar principalmente las del sector Pymes
no cuentan con patentes inscritas en el país.

- El 83% de las empresas encuestadas desarrollan sus innovaciones en función a lo
que realizan sus competidores y el 80% en las necesidades del cliente.

- De las empresas que se consideran innovadoras, el 83% de ellas, basan sus
estrategias de crecimiento, cambios y mejoras en función a los sistema que utiliza la
competencia es decir nuestros sistemas son más “jaladas por el mercado” que
“empujadas” por el mismo

- El tipo de innovación más utilizada o el que las empresas costarricenses están
asignando mayores recursos, es la innovación de producto con un 66% en los
últimos 5 años

- El 57% de las empresas destinan recursos organizacionales para innovar y de ellas
casi el 47% cuenta con un gestor o encargado de los proyectos de investigación y
desarrollo e innovación, pero en su mayoría estas son mediana o grandes empresas.

- De las empresas innovadoras el 68% se preocupan por promover la generación de
ideas entre los colaboradores, y el 40% de las empresas que contestaron la encuesta
ven la capacitación como una inversión para el desarrollo y crecimiento
organizacional.

- El 56% de las empresas encuestadas dicen haber aplicado al menos una vez
innovaciones por procesos en los últimos 5 años.

- En las innovaciones de mercado, el 53% de las empresas lo consideran como parte
de sus estrategias de diferenciación y es una tendencia mucho más nueva que las
innovaciones de producto y de proceso ya que solo el 20% lo utilizaron en los
últimos 5 años.

- En relación a las innovaciones organizacionales un 56% desarrollaron innovaciones
en los últimos dos años en comparación con el 46% que lo usaron en los últimos
cinco años.

- La necesidad parece ser el factor dominante para la generación de las innovaciones
en las empresas que se desarrollan en Costa Rica.

- Los sistemas nacionales de innovación son más por introducir al mercado una
necesidad ya identificada por los consumidores que entregando una nueva
propuesta.



- De las empresas que consideran que si son innovadoras de ellas el 60% han
desarrollado innovaciones incrementales no demuestran las estrategias están
diseñadas a la sombra de los grandes competidores.

- Muchas de las micro y pequeñas empresas están en el mercado producto de una
innovación, una idea que desarrollaron con la que mantiene la pequeña empresa
activa en el sector, sin embargo, pocas han realizado innovaciones incrementales, lo
que nos permite pensar que son empresas que si pronto no analizan el
comportamiento del ciclo de vida de su producto, podrían entrar en la etapa de
declive sin estar preparados para enfrentar las nuevas exigencias del mercado.

- Debido a lo anterior, parece que utilizar indicadores globales de innovación para
medir países en donde las realidades de producción y desarrollo son totalmente
diferentes, deja en desventaja a los países como Costa Rica que si bien es cierto aún
se encuentra en etapas iniciales de innovación estamos muy por encima de lo que
los parámetros internacionales indican

- Existen una serie mitos alrededor de la innovación en relación a la definición de lo
que realmente es una innovación o una empresa innovadoras y las áreas en las que
se puede innovar. Con esto es importante resaltar que las Universidades, ministerios
y entidades del estado relacionadas estamos en la obligación de atacar y mejorar las
condiciones actuales.
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MIGSA un Aporte a la Competitividad de las PYME Bogotanas
desde la Gestión Sostenible y la Asociatividad

# 87

Resumen

El MIGSA1, se estructuró con la intención de aportar a la competitividad de las PYME
desde la gestión del desarrollo sostenible y la asociatividad. Es por esto, que el principal
objetivo de esta investigación es conocer y analizar la competitividad de las PYMES
manufactureras y turísticas de Bogotá desde la gestión sostenible y asociatividad, mediante
el resultado de la aplicación del modelo. Para lograr este objetivo, se hará un recorrido
sobre los principales fundamentos teóricos que permitieron su construcción, pasando por
una breve descripción de la metodología utilizada en la estructuración y validación del
mismo y terminando con el análisis y propuesta de mejora, fruto de la aplicación del
modelo en cincuenta y seis PYMES de los sectores manufactureros y turísticos de Bogotá.
Al final del artículo se presentarán algunas conclusiones de los resultados obtenidos en las
empresas de estos dos sectores.

Palabras clave: Competitividad, gestión sostenible y asociatividad, modelo de indicadores,
Pymes.

Abstract

MIGSA, was structured with the intention to contribute to the competitiveness of the SMEs
from sustainable development management and associativity. For this reason, the main
goal of this research is to know and analyze how competitive the manufacturing and
touristic SMEs in Bogotá are from the stand point of sustainable management and
associativity, through the result of the model’s application. This article intends to cover the
main theoretical foundations of its construction, including a short description of the
methodology used to structure and validate the model and ending with an analysis and
improvement proposal as a result of the application of the model in fifty six SMEs of the
manufacturing ant tourism sectors in Bogotá. At the end of the article some conclusions are
given on the results achieved in the companies of these two sectors.

Key words: competitiveness, indicator model, sustainable development management and
associativity, SMEs.

Introducción y Objetivos

Introducción

Mucho se ha especulado sobre las posibles incidencias del TLC en las PYMES
colombianas en cuanto a si estas están preparadas y tienen la capacidad suficiente para ser

1 Modelo de Indicadores de Gestión Sostenible y Asociatividad.



competitivas y responder ante los nuevos retos que exige el entrar en mercados
globalizados.

Ser una empresa competitiva, no solo requiere lograr una rentabilidad sostenida en el
tiempo, una productividad fruto del manejo eficiente de los recursos disponibles, una
efectividad frente al cliente generando un impacto positivo gracias al excelente producto o
servicio que se preste, sino también, de una responsabilidad social enmarcada dentro de
una gestión sostenible y sustentable. Como lo mencionan Ramírez, M. T. et al (2011), la
competitividad contribuye al crecimiento y desarrollo de las naciones y por ende de las
organizaciones. Sin embargo hay que resaltar, que el desarrollo debe darse de manera
sostenible.

Es por esto, que el grupo Competir2 decidió aportar a las PYMES un modelo que les
permitiera medir su gestión desde el desarrollo sostenible y asociatividad como aporte a su
competitividad.

Para la construcción del modelo, el grupo Competir realizó una exhaustiva investigación
sobre los referentes metodológicos y conceptuales, para la construcción de un modelo que
contuviera dos grandes dimensiones como lo fueron, la gestión sostenible y la
asociatividad como aporte a la competitividad de las PYMES. Al no encontrar un modelo
con estas dos características, se optó por crear el MIGSA desde un enfoque metodológico
de la prospectiva y desde el concepto de la competitividad sistémica.

El MIGSA se construyó con el objetivo de dar a conocer al empresario PYME de los
sectores manufacturero y turístico, el nivel de desarrollo de la Gestión Sostenible y
Asociatividad alcanzada por la empresa mediante diferentes propiedades como son: la
Gestión Ambiental, Gestión de Recursos Humanos, Gestión del Conocimiento, Gestión de
la Calidad, Gestión de la Ética Empresarial, Gestión con la Comunidad, Gestión
Tecnológica, Gestión de Mercadeo y Gestión de la Asociatividad. Aspectos que desde una
visión sistémica se consideran fundamentales en el desarrollo y alcance de la
competitividad.

Se pretende entonces con este artículo, mostrar cómo fue la construcción del MIGSA y
cuales han sido algunos de los resultados alcanzados en su aplicación en las PYMES
manufactureras y turísticas de la ciudad de Bogotá, no sin antes hacer una breve
descripción de los principales conceptos teóricos que lo soportan para dar respuesta al
siguiente interrogante: ¿cómo es el nivel de competitividad de las PYMES manufactureras
y turísticas de Bogotá desde la gestión sostenible y asociatividad teniendo en cuenta el
resultado de la aplicación del MIGSA?

Objetivos

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el principal objetivo de esta investigación
es conocer y analizar la competitividad de las PYMES manufactureras y turísticas de

2 Grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Fundación Universitaria Los Libertadores,
creado en agosto 8 de 2005 y catalogado en categoría D por Colciencias.



Bogotá desde la gestión sostenible y asociatividad, mediante el resultado de la aplicación
del MIGSA.

Para alcanzar este objetivo, en primera instancia se hará un recorrido sobre las principales
categoría que componen esta investigación como lo son la competitividad, la gestión
sostenible y la asociatividad; en segunda medida, se explicará el modelo utilizado para el
desarrollo de esta investigación y por último, se presentarán los resultados de la aplicación
del modelo en PYMES manufactureras y turísticas de Bogotá.

1. Competitividad, Gestión Sostenible y Asociatividad

Teniendo en cuenta las principales categorías que conforman el MIGSA, se considera
importante ahondar en los conceptos que enmarcan el modelo como son la competitividad,
la gestión sostenible y la asociatividad.

Competitividad

Para hablar de competitividad, es indispensable citar las palabras traducidas por Rojas P. &
Sepúlveda S. (1999, p:10) refiriéndose a Müller:

“Existen palabras que tienen el don de ser excepcionalmente precisas, específicas y, al
mismo tiempo, extremadamente genéricas, ilimitadas; altamente operacionales y medibles
y, al mismo tiempo, considerablemente abstractas y extensas. Sin embargo, cualquiera que

sea el caso, estas palabras tienen el privilegio de moldear conductas y perspectivas, así
como, pareciéndose más a herramientas de evaluación, ejercer influencia en la vida

práctica. Una de estas palabras mágicas es ‘competitividad’ ”.

Es por esto, que muchos autores e instituciones que han trabajado el tema de la
competitividad como Michael Porter (1991), Haguenauer, Jones y Treece, Harvard
Bussines School, la CEPAL, solo por mencionar algunos han aportado al concepto desde
diferentes aristas sin llegar muchas veces a una unificación del criterio quizás porque como
lo citan Riveros y López (2008) refiriéndose a Cordero (2005),  no es fácil responder al
siguiente cuestionamiento “¿Qué es lo que lleva a que una empresa o nación sea más o
menos competitiva que otra?”

Por lo anterior el Grupo Competir después de revisar las posturas frente al tema de la
competitividad, decidió seguir los lineamentos y aportes de Esser y Hillebrand.

Como lo menciona Riveros (2010. P: 18), la visión sistémica de la competitividad
empresarial fue desarrollada por Esser K. y Hillebrand, W. (1996) en el Instituto Alemán
de Desarrollo (IAD) quienes afirman que “existen cuatro niveles que determinan el nivel
de competitividad de la empresa”. Estos niveles son: 1) Micro o microeconómico el cual se
centra en la capacidad de gestión de la empresa, sus estrategias empresariales, la gestión de
la innovación y del conocimiento, la adopción de mejores prácticas productivas,
organizativas y de búsqueda de alianzas con otras organizaciones y redes. (Riveros y
López 2008). 2) Meso o meso económico se centra en el  encadenamiento productivo,
clúster, agendas nacionales y regionales. Gestión de la asociatividad, productividad y
competitividad de la cadena regional. 3) Macroeconómico que se refiere a las políticas
gubernamentales, fiscales, monetarias de comercio exterior y tratados comerciales. 4) Meta
económico o estratégico en el que se analizan las tendencias mundiales y políticas de



consumo a largo plazo, globalización. El modelo se centró en los niveles micro y meso
para su construcción.

El enfoque de la competitividad sistémica, muestra que cada uno de sus niveles (micro,
meso, meta y macro) tienen un efecto directo en el desempeño del otro, por lo tanto, la
competitividad empresarial se verá afectada por las condiciones que imperan en la
industria y la región, y estas a su vez, se verán afectadas por las condiciones que
prevalezcan a nivel nacional.

Gestión Sostenible

Para precisar el concepto de gestión sostenible, es indispensable abordarlo desde lo
expuesto en la Comisión Brundtland de1983 en la que se definió que era importante
trabajar simultáneamente tres dimensiones: lo económico, lo social y lo ambiental. En esta
comisión se expresaron los siguientes principios según lo expuesto por Samyr (2010),
citando a Kramer (2003, p: 34): 1. “El principal objetivo del desarrollo sostenible es el de
satisfacer las necesidades y aspiraciones del ser humano. 2. El desarrollo sostenible
necesita un crecimiento económico allí, donde las necesidades esenciales no se satisfacen.
3. La recuperación del crecimiento debe  darse con una modificación de la calidad del
mismo. 4. La integración de las consideraciones relativas a la economía y al medio
ambiente en la toma de decisiones”.

Por otro lado, Artaraz (2010) citado por Riveros (2010), afirma que uno de los factores
primordiales para apalancar la competitividad de las empresas (independientemente del
tamaño de las mismas), es el desarrollo sostenible ya que sus dimensiones encauzan a las
organizaciones en el manejo simultáneo de los factores económicos (desarrollo
económico), sociales (crecimiento social) y medioambientales (equilibrio ambiental).

Asociatividad

En cuanto al concepto de asociatividad, Gómez y Moreno (2010. P: 131) citando a Molina
(2005), afirman que esta se refiere a “un proceso en el cual un grupo de empresas deciden
trabajar juntas para conseguir mejores resultados en el campo productivo organizacional y
comercial”.

Es importante recalcar, que la asociatividad surge de una iniciativa de la organización
como respuesta a una necesidad propia de la empresa. En el documento “Asociatividad
Competitiva, una plataforma para el desarrollo de la Mipyme” elaborada por CONAPYME
en La República del Salvador (2006) y citado por Murillo y Salgado (2010), se argumenta
que “la asociatividad no puede ser impuesta, sino más bien es un desarrollo social y
económico generado al interior del grupo empresarial, de acuerdo a las demandas que le
son propias”. Sáenz (2006) citado por los mismos autores, afirma que las redes o grupos
empresariales se unen para fijar metas comunes que les permita tener un mejor desarrollo
competitivo en el mercado.



2. Método

Respecto a los referentes metodológicos, el grupo Competir indagó sobre los modelos
existentes y se concluyó que estos en su mayoría se enfocaban en la competitividad y
productividad y no en la gestión sostenible y asociatividad simultáneamente. El MIGSA, se
estructuró teniendo en cuenta el enfoque metodológico de la prospectiva, ya que según
Godet (1995), esta permite realizar análisis situacionales del presente de una organización
teniendo como referente el futuro. Con base en estos aportes se estructuraron 115 índices
que describen de manera progresiva el estadio en que se puede encontrar la organización
frente a dos dimensiones: la gestión sostenible y la asociatividad.

La organización se puede ubicar en cuatro (4) estadios dependiendo de su resultado:

Estadio 1(0% - 25%): Empresa que aun no conoce o no tiene en cuenta la gestión
sostenible y asociatividad, por lo cual su aporte al desarrollo sostenible aún es muy bajo o
nulo.

Estadio 2 (26% – 50%): PYME que conoce algunos de los elementos del desarrollo
sostenible pero no los ha puesto en marcha. Dado el caso de que los haya implementado, lo
realiza de manera esporádica.

Estadio 3 (51% - 75%): PYME que conoce los elementos del desarrollo sostenible y está
en proceso para la puesta en marcha, seguimiento y toma de decisiones frente a los
resultados obtenidos en su gestión.

Estadio 4(76% - 100%): empresa que ha alcanzado un desarrollo sostenible y asociatividad
gracias  a su gestion como empresa socialmente responsable y que además se preocupa por
innovar y mejorar continuamente para lograr la competitividad.

La gestión sostenible contiene ocho (8) propiedades que determinan las características de
la dimensión, a saber: gestión del medio ambiental, gestión de recursos humanos, gestión
del conocimiento, gestión de calidad, gestión de la ética empresarial, gestión con la
comunidad, gestión tecnológica y gestión de mercadeo. La asociatividad contiene la
propiedad, percepciones y prácticas de la asociatividad. Para medir cada una de las
propiedades se estructuraron 31 indicadores con sus respectivos índices.

La revisión bibliográfica sobre como estructurar un modelo de indicadores de gestión
sostenible y asociatividad, se plasmó en el libro “Bases conceptuales para establecer
indicadores de gestión sostenible y asociatividad: un aporte a la competitividad de las
PYME  desde el desarrollo sostenible3” y cuya autoría está dada por los diferentes
miembros y pasantes de investigación del grupo Competir.

Se procede entonces a estructurar el modelo el cual pasó por diferentes etapas de
validación. En primera instancia se realizó una prueba piloto en la que participaron 5
empresarios del sector turístico y manufacturero de calzado. Con sus aportes se realizaron

3 Con base en este libro se estructuró el MIGSA.



los primeros ajustes; posteriormente, se validó con expertos conocedores de los temas
relacionados con la gestión sostenible, competitividad, asociatividad y estructuración de
modelos gerenciales. Por último, se aplicó el modelo en los mismos sectores a un grupo de
30 empresarios.

En la actualidad el modelo se ha aplicado a una población mayor a 50 PYMES y la
información recolectada ha servido de insumo para hacer análisis comparativos entre los
diferentes sectores frente a como se encuentran en cada una de las propiedades, y concluir
si estas empresas se pueden considerar competitivas desde la gestión del desarrollo
sostenible y la asociatividad.

Este proceso de validación tuvo sus ventajas y limitaciones. Dentro de las ventajas se
pueden mencionar el acompañamiento de expertos lo que permitió darle un rigor
metodológico a la validación del MIGSA puesto que su experiencia y conocimiento
ayudaron al Grupo Competir a optimizar el modelo tanto en su forma como en su
contenido. Otra de las ventajas a mencionar es la estructura del instrumento, puesto que
permite conocer mediante descriptores incrementales, el nivel de competitividad de la
PYME  en cuanto a su gestión sostenible y asociatividad según el estadio en que se
encuentre. Conocer no solo de manera general como está la organización sino también en
cada una de sus propiedades, es pertinente para realizar análisis comparativos de empresas
del mismo sector o entre sectores tanto a nivel regional como nacional y por qué no a nivel
internacional.

Una de las limitaciones de la metodología utilizada es que a pesar de que el instrumento es
bastante completo frente a los indicadores seleccionados para medir la gestión sostenible y
asociatividad, su extensión hace que algunos empresarios sean reacios  a su aplicación. Sin
embargo, al ver las ventajas que se pueden tener al conocer su resultado, acceden a su
aplicación.

Se puede concluir entonces que el MIGSA es un aporte de la academia a las
organizaciones puesto que permite reflexionar sobre qué tan socialmente responsables son
los empresarios PYMES y que tan competitivas son las empresas de los sectores
manufactureros y turísticos desde el punto de vista de la gestión sostenible y la
asociatividad.

Gracias a que el modelo ha sido difundido a nivel internacional, específicamente en la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en México, se ha podido percibir
una gran acogida sobre el mismo y el interés de aplicarlo en PYMES de esta ciudad,
permitiendo así en un futuro realizar análisis comparativos entre las empresas colombianas
y mexicanas.

3. Resultados del MIGSA

Análisis general

Teniendo en cuenta el objetivo general de esta investigación que es el de conocer y
analizar la competitividad de las PYMES manufactureras y turísticas de Bogotá desde la
gestión sostenible y asociatividad, mediante el resultado de la aplicación del MIGSA, en el



gráfico 1, se presenta el comparativo del resultado de la aplicación del modelo en 56
PYMES de Bogotá, de las cuales 28 pertenecen al sector manufacturero de calzado,
prendas de vestir y otras; las 28 empresas restantes, pertenecen al sector turístico hotelero y
de agencias de viajes.

Gráfico 1. Comparativo por sectores turístico y manufacturero en 56 PYMES de Bogotá.
Fuente: elaboración propia

De este comparativo, podemos deducir que las empresas del sector turístico se destacan en
su gestión sostenible y asociatividad, siendo más competitivas, puesto que el promedio de
la mayor parte de sus propiedades se ubican en el estadio 3, exceptuando las propiedades
gestión con la comunidad y gestión de mercadeo, que se encuentran en el estadio 2.

Lo anterior significa que las empresas del sector turístico, además de conocer los
elementos del desarrollo sostenible, están en proceso de poner en marcha, hacer
seguimiento y tomar decisiones frente a los diferentes indicadores que componen el
MIGSA.

En cuanto a las empresas del sector manufacturero, se observa que cuatro de las
propiedades del modelo se encuentran en el estadio 3, cuatro en el estadio 2 y una en el
estadio 1. Esto significa, que las PYMES de este sector conocen algunos de los elementos
del desarrollo sostenible pero en su mayoría, no los han puesto en marcha y los que ya han
implementado, los realizan de manera esporádica. Es por esto, que las propiedades que se
encuentran en el estadio 3 apenas superan el estadio 2.

Análisis por propiedad

A continuación se realiza un análisis comparativo de las propiedades ubicadas en el estadio
2 teniendo en cuenta los indicadores que la componen.
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Como se observó en el gráfico 1, el sector manufacturero está muy por debajo del sector
turístico en la propiedad de Gestión Ambiental. De este resultado, se puede inferir que a
pesar de ser empresas que por su misma actividad económica contaminan más el ambiente,
no se preocupan por tener una responsabilidad social en este aspecto a diferencia del sector
turístico, el cual demuestra tener una mayor responsabilidad frente a los índices evaluados
en esta propiedad como se observa en el cuadro comparativo 1.

El sector turístico no solo tiene conciencia de su impacto ambiental sino también, se
preocupa por capacitar a sus colaboradores frente al tema. Algunas empresas se encuentran
ya certificadas con la ISO 14000, conocen y aplican las normas establecidas por la ISO
26000 y otras han obtenido el Sello Ambiental Colombiano (SAC).

INDICADORES

Sector

Sistema
de

Gestión
Ambiental

Impacto
Ambiental

Trabajo con
proveedores

Utilización
de

recursos
e insumos

Turístico 51% 58% 56% 55%

Manufacturero 36% 41% 45% 39%

Cuadro 1. Comparativo propiedad Gestión Ambiental. Fuente: elaboración propia.

En el cuadro comparativo 2, se observa que el sector manufacturero se ubica en el estadio
2 en la propiedad Gestión de la Calidad, debido a que no cuentan con tecnología blanda
que les permita mantener un sistema de gestión de calidad. Aunque sus productos son
percibidos por el cliente de buena calidad, no tienen programas de mejoramiento continuo
que trabajen bajo los parámetros del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar).

INDICADOR

Sector Tecnología
Blanda

Actividades
para el

Mejoramiento
Continuo

Calidad
de los

Productos
o

Servicios
Turístico 51% 63% 74%

Manufacturero 45% 44% 56%
Cuadro 2. Comparativo propiedad Gestión de Calidad. Fuente: elaboración propia.

Tanto las empresas del sector turístico como manufacturero, carecen de una
responsabilidad social empresarial en la Gestión con la Comunidad, como se observa en el
cuadro comparativo 3. Las PYMES del sector manufacturero no contemplan el desarrollo
de programas sociales que favorezcan a la comunidad en tanto que las del sector turístico
esporádicamente asignan recursos en pro de la comunidad pero no como programas
formales.



INDICADOR

Sector
Modalidades de

compromiso con la
comunidad

Impacto de la
acciones para el
beneficio de la

comunidad
Turístico 40% 45%

Manufacturero 25% 27%
Cuadro 3. Comparativo propiedad Gestión con la Comunidad. Fuente: elaboración propia.

Las empresas del sector turístico se encuentran en el estadio 3 en la propiedad Gestión
Tecnológica y las del sector manufacturero se ubican en el estadio 2, como lo muestra su
indicador en el cuadro comparativo 4. Esto significa, que el sector turístico se caracteriza
por diseñar planes de financiación que le permiten desarrollar estrategias tecnológicas,
cuentan con personas especializadas encargadas del manejo tecnológico de la compañía y
además se preocupan por adiestrar contantemente a sus empleados en el tema tecnológico.
Frecuentemente realizan cambios técnicos a la empresa con el fin de mejorar sus procesos
productivos y lograr beneficios mayores.

INDICADOR

Sector Herramientas
tecnológicas

Turístico 57%

Manufacturero 45%

Cuadro 4. Comparativo propiedad Gestión Tecnológica. Fuente: elaboración propia.

Por último, en cuanto a la Gestión de Mercadeo se observa en ambos sectores que poco les
interesa realizar campañas publicitarias y de mercadeo en pro de una causa social. Al
contrario del sector manufacturero, el sector turístico tiene en cuenta en su mercadeo
aspectos ambientales y sociales mediante estrategias que generen un impacto ante sus
clientes como se observa en el cuadro comparativo 5.

INDICADOR

Sector Mercadeo
verde

Mercadeo
social

Mercadeo
con causa

Turístico 54% 59% 35%
Manufacturero 43% 45% 26%

Cuadro 5. Comparativo propiedad Gestión de Mercadeo. Fuente: elaboración propia.

Propuesta de mejora

Teniendo en cuenta que el sector manufacturo es el que se ubica en una posición menos
favorable frente a la gestión sostenible y asociatividad, se recomienda centrarse en aquellas
propiedades más bajas mediante un acompañamiento de un experto, que le permita a las
empresas fortalecer su gestión de una manera sostenible como aporte a su competitividad.



Se invita a estas empresas a comenzar por las propiedades ya sea de Gestión Ambiental o
Gestión de la Calidad, que aunque requieren de la asignación de un presupuesto por parte
de las directivas, esto les permitirá mejorar la productividad de la empresa generando así
un mayor impacto en sus clientes. Implementando lo sugerido en el estadio 4 de cada uno
de los índices, las empresas podrán comenzar el camino para ser reconocidas como
PYMES socialmente responsables, logrando así ser competitivas desde la gestión
sostenible y asociatividad.

En cuanto al sector turístico, se recomienda fortalecer las propiedades Gestión con la
Comunidad y Gestión de mercadeo. Aunque esporádicamente realizan acciones sociales e
invierten en mercadeo, es indispensable que estas empresas establezcan programas y
proyectos formales como lo contemplan cada uno de los índices del estadio 4. Para ser
realmente un sector competitivo a nivel global desde el enfoque de la responsabilidad
social, las empresas deben hacer gestión de una manera sostenible en cada una de las
propiedades que contempla el modelo.

Conclusiones

Respecto a los resultados obtenidos en las 56 empresas manufactureras y turísticas de
Bogotá, se concluye que a pesar de que el sector turístico se encuentra en una mejor
posición, ubicándose en el estadio 3, no se puede afirmar que sean empresas competitivas y
con un enfoque de responsabilidad social, desde la gestión del desarrollo sostenible y la
asociatividad. Se percibe un interés por mejorar en estos aspectos, pero mientras no exista
una conciencia por parte de los gerentes de la importancia de ser reconocidos como
empresas socialmente responsables de una manera sostenida, se logrará quizá una
competitividad desde lo económico, pero no desde lo social y ambiental.

Las empresas manufactureras tienen mucho camino que recorrer frente a lo propuesto en el
MIGSA. Se destaca su intención de ser analizadas en su gestión del desarrollo sostenible y
asociatividad, pero mientras no comiencen a implementar lo sugerido en este modelo, no
lograrán ser realmente competitivas.
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Condicionantes da investibilidade em cidades brasileiras
selecionadas: um estudo à luz do modelo de regressão linear de

efeito misto para o período 2002-2010i

Resumo

Os movimentos nos fluxos de investimento direto estrangeiro (IDE) são bastante
complexos e estão ligados a uma série de fatores que rodeiam o ambiente competitivo em
que as firmas atuam e às características econômicas dos locais acolhedores e remetentes,
sendo objeto de estudo de várias investigações. O objetivo desta pesquisa é contribuir com
a análise dos determinantes da investibilidade, estimando os principais determinantes dos
fluxos de investimento direto estrangeiro (IDE) no conjunto de cidades brasileiras
selecionadas (São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus,
Curitiba, Recife, Porto Alegre e Belém), para o período 2002-2010. A partir do modelo de
regressão linear de efeito misto e do método de seleção de variáveis Stepwise cabe
destacar, entre as 135 variáveis independentes verificadas, as receita e despesa públicas, as
grandes empresas e a quantidade de recursos naturais como principais determinantes da
investibilidade do conjunto de cidades estudadas.

Palavras-chave: Investibilidade; Cidades brasileiras selecionadas; Modelo linear de efeito
misto.

Abstract

The movements in the foreing direct investment (FDI) flows are quite complex and are
linked to a number of factors that surround the competitive environment in which firms
operate and to economic characteristics of recipients and senders places, being an object of
study of several researches. The aim of this study is to contribute to the analysis of
investibility determinants, estimating the main determinants of the flows of foreign direct
investment (FDI) on the selected group of Brazilian cities (São Paulo, Rio de Janeiro,
Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife, Porto Alegre and Belém)
for the 2002-2010 period. From the linear regression model of mixed-effect and the
Stepwise variables selection method it is suitable to highlight, among the 135 independent
variables verified, the public revenues and expenditures, the big companies and the amount
of natural resources as main investibility determinants of the group of studied cities.

Keywords: Investibility; Selected Brazilian cities; Linear regression model of mixed-
effect.

1 Introdução

Atualmente, os movimentos nos fluxos de investimento direto estrangeiro (IDE) são
bastante complexos e estão ligados a uma série de fatores que rodeiam o ambiente
competitivo em que as firmas atuam e às características econômicas dos locais acolhedores
e remetentes. Esses movimentos dos investimentos são objeto de estudo de várias
pesquisas, como por exemplo Iversen (1936); Knickerbocker (1973); Caves (1974);
Corden (1974); Hirsch (1976); Hymer (1976); Graham (1978); Globerman (1979);
Buckley e Casson (1981); Blomström e Persson (1983); Buckley (1985); Blomström
(1986); Haddad e Harrison (1993); Hennings (1998); Benacek, Gronicki, Holland e Sass
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(2000); Love e Lage-Hidalgo (2000); Dunning (2001); Barry, Görg e Strobl (2003);
Deichmann, Eshghi, Haughton, Sayek e Teebagy (2003); Negri e Acioly (2004); Amal
(2006); Damooei e Tavakoli (2006); Amal, Seabra e Sugai (2007); Galan, González-Benito
e Zuñga-Vincente (2007); Gentvilaité (2010); Holland e Barbi (2010); Lamine e Yang
(2010); Figini e Görg (2011); Ramstetter (2011); Ferreira (2012); Raziq e Perry (2012);
Kim e Park (2012).

Embora estes e outros estudos tenham identificado vários fatores que impactam na decisão
do IDE de uma empresa multinacional (EMN), os determinantes são geralmente aplicáveis
apenas a contextos específicos, ou então à sua entrada inicial em um mercado. Por
conseguinte, esses padrões de IDE também precisam ser examinados ao longo do tempo,
dado que os fatores que favorecem o investimento inicial da EMN em um país podem
mudar, fazendo com que novos investimentos sejam realizados em outro lugar.

Várias considerações estratégicas poderiam motivar essa mudança. Por exemplo, Dunning
(2001) propõe uma formulação integrada dos diversos condicionantes do IDE.
Considerado, por muitos críticos, um modelo (framework) e não uma teoria propriamente
dita, o paradigma eclético de Dunning (ou o modelo OLI (ownership, location,
internalisation) é apoiado por um expressivo número de autores reconhecidos na literatura
internacional (Hennart, 1982; Anderson & Gatignon, 1986; Kogut & Zander, 1993;
Woodcock, Beamish & Makino, 1994). Esse paradigma apresenta às firmas três tipos de
forças na inserção das suas atividades no mercado internacional, a saber: 1) as vantagens
da propriedade privilegiada (ownership) de alguns ativos, tangíveis ou intangíveis, tais
como, o poder de mercado, as habilidades empresariais, o marketing, os sistemas
organizacionais etc., que estivessem disponíveis à firma de uma nacionalidade em relação
a seus concorrentes; 2) as vantagens de internalização (internalization) de determinados
ativos, ou seja, a firma adicionava valor ao seu ativo internalizando-o ao invés de vendê-lo
no mercado; 3) as vantagens de localização (locational) que as firmas asseguravam ao
direcionar sua produção para um determinado país, tais como vantagens relacionadas às
legislações e às políticas governamentais, às estruturas de mercado, ao ambiente
institucional, político, jurídico e cultural etc.

Assumindo essas três forças, a empresa ainda deveria considerar que a produção externa
fosse compatível com uma estratégia de gestão de longo prazo. Para Dunning (2001), é a
existência desse conjunto de vantagens e a capacidade de explorá-lo que motiva as
empresas a realizarem investimentos diretos em mercados estrangeiros. Mais também, o
aumento da intensidade competitiva no local, a busca por novos locais que proporcionem
produção a baixo custo, ou a pressão em entrar em novos mercados, em resposta a
movimentos semelhantes por rivais.

Medidas tomadas por vários governos, em regimes liberalizantes de investimento, também
afetam profundamente as decisões do IDE. Segue-se que, prospectar as tendências do IDE
é um complexo fenômeno multidimensional, que precisa ser examinado a partir de uma
análise macroeconômica mais realista. Logo, compreender as razões que determinam a
entrada de IDE em um local (de modo a possibilitar a otimização no uso dos recursos a
investir) justifica a importância desta investigação, haja vista uma formulação teórica
abrangente que ajuda a analisar os padrões de IDE em diferentes regiões geográficas
provou ser ilusória.

Kotler (2007) afirma que os locais competem uns com os outros em três dimensões
interdependentes. Uma delas (na qual está embasa todo esse estudo) é a investibilidade1,

1 As outras duas dimensões, não abordadas neste estudo, são a habitabilidade e a visitabilidade.
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definida como a capacidade “dos locais” em atraírem IDE. O principal objetivo deste
estudo é contribuir com a análise dos determinantes do IDE, destacadamente em estimar, a
partir de variáveis disponíveis e/ou sinalizadas pela literatura econômica, os principais
determinantes dos fluxos de IDE em um grupo de cidades brasileiras selecionadas (São
Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife,
Porto Alegre e Belém), sob vários aspectos, representativas da economia local, para o
período 2002-2010.

Com esse intuito, salientamos seis objetivos específicos a serem investigados: 1) levantar
variáveis que, a priori, são influenciadoras do nível de investibilidade (variável
dependente) dos locais analisados, citadas pela literatura econômica; 2) levantar variáveis
que, a priori, são influenciadoras do nível de investibilidade, mas que estão, apenas,
apoiadas em evidências empíricas (principal contribuição deste estudo; 3) definir, a partir
de uma pesquisa secundária, junto aos órgãos oficiais dos governos municipal, estadual e
federal, os valores referentes a cada uma das variáveis selecionadas (literatura e evidências
empíricas); 4) definir, se necessário, variáveis proxies para alguns dos condicionantes da
investibilidade; 5) Construir a matriz de resultados (com as n variáveis nos m períodos para
o conjunto das cidades estudadas; 6) obter, após tratamento estatístico, os preditores da
investibilidade das cidades estudadas.

A partir desses objetivos surgem três questões de investigação: 1) qual grupo de variáveis
que melhor explica a investibilidade do conjunto de cidades analisadas? 2) os fatores
tradicionais tais como o nível do PIB, infraestrutura, inovação, capital humano, etc., que na
maioria dos estudos empíricos continuam sendo as principais variáveis que influenciam os
investimentos diretos externos, influenciam na capacidade de atração do IDE no grupo de
cidades analisadas? 3) houve variação do comportamento da investibilidade no período
2002-2010)?

Inicialmente, a hipótese básica do estudo é que o IDE ingressa nas cidades devido, em
grande parte, ao tamanho do seu mercado. A segunda hipótese está relacionada à
diversidade brasileira, ou seja, espera-se que o investimento direto estrangeiro adentre às
cidades devido, também, a fatores específicos a elas, tais como: receitas e despesas
públicas, a presença de médias e grandes empresas, investimentos do governo local,
Produto Interno Bruto (PIB) municipal, população da cidade, recursos naturais e nível de
emprego. A terceira hipótese é de que a investibilidade, do conjunto das cidades estudadas,
apresenta variação ao longo dos anos (2002-2010).

O modelo de regressão linear de efeito misto (Fitzmaurice, Laird & Ware, 2011) e o
método de seleção de variáveis stepwise (Efroymson, 1960) foram utilizados para
identificar entre as 135 variáveis independentes aquelas que atuaram, de forma
significativa, influenciando os valores da investibilidade, no período 2002-2010, nas
cidades analisadas.

2 Materiais e Métodos

Hsiao (2003) afirma que os modelos para dados em painel (estudos longitudinais)
oferecem uma série de vantagens em relação aos modelos de corte transversal ou aos de
séries temporais, uma delas se refere ao fato de que esses modelos controlam a
heterogeneidade presente nos indivíduos (no caso desta pesquisa, as cidades). Outra
vantagem é a de que os dados em painel permitem o uso de mais observações, aumentando
o número de graus de liberdade e diminuindo a colinearidade entre as variáveis
explicativas. Sabe-se que quando existe multicolinearidade torna-se difícil estabelecer se
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um regressor individual influencia a variável resposta. Uma vez eliminado esse problema,
pode-se obter uma melhora na qualidade da estimação dos parâmetros.

Além disso, dados em painel são capazes de identificar e mensurar efeitos que não são
possíveis de serem detectados por meio da análise de dados em corte transversal ou de
séries temporais isoladamente. Entretanto, essa metodologia possui algumas limitações
(HSIAO, 2003), por exemplo: como as variáveis são analisadas ao longo do tempo, os
dados em painel exigem um grande número de observações e, portanto, são mais difíceis
de serem implementados.

2.1 O Modelo Linear Misto

Um enfoque usual para análise de dados longitudinais é utilizar os Modelos Lineares de
Efeitos Mistos (Laird & Ware, 1982). Nesses modelos a premissa subjacente é que algum
subconjunto dos modelos de regressão pode variar de indivíduo para indivíduo, levando
em conta, portanto, fontes naturais de heterogeneidade na população. Assim, indivíduos na
população têm sua própria trajetória média específica sobre o tempo e um subconjunto dos
coeficientes da regressão é considerado aleatório. A característica distintiva dos modelos
lineares de efeitos mistos é que a resposta média é modelada como uma combinação das
características da população que são compartilhadas por todos os indivíduos, e efeitos
específicos, únicos de cada indivíduo. Os primeiros efeitos são chamados de fixos e os
últimos de aleatórios. O termo misto é usado nesse contexto para denominar o modelo que
contém tanto efeitos fixos como aleatórios.

Um aspecto muito atrativo desse modelo é a sua flexibilidade em acomodar qualquer grau
de desbalanceamento nos dados longitudinais, além de sua habilidade para levar em conta
a covariância entre as medidas repetidas de forma relativamente parcimoniosa. Assim, o
modelo de efeitos mistos não requer o mesmo número de observações em cada indivíduo
nem que as medidas sejam tomadas no mesmo conjunto de ocasiões. A incorporação de
modelos de efeitos mistos faz jus à qualidade e custo de estudos longitudinais. Além disso,
a dependência entre as medidas repetidas, o uso de dados desbalanceados e as observações
faltantes, tornam necessário o uso de um tipo de modelo capaz de lidar com essas
características.

O modelo linear misto é dado por:= + + , = 1,… , ; (1)

em que é o vetor de respostas do i-ésimo indivíduo, de dimensão × 1; é uma
matriz conhecida, de dimensão × p, que faz a ligação entre ; é o vetor de efeitos
fixos, de dimensão × 1; é uma matriz de covariáveis conhecida, de dimensão × ,
que faz a ligação entre , sendo um subconjunto de ; é o vetor de efeitos
aleatórios, de dimensão × 1; é o vetor de erros aleatórios, de dimensão × 1; é o
número de observações realizadas no i-ésimo indivíduo; é o número de indivíduos na
amostra; é o número de parâmetros e é o número de efeitos aleatórios.

As suposições usuais do modelo (1) são:~ (0, ), ~ (0, )( , , ) = 0, ( , , ) = 0 para ≠ ´,
e e são assumidos independentementes. Como consequência do modelo linear misto
(2), tem-se que:
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( ) = =( ) = ´ + =( , ´) = 0 para ≠ ´.
Como é uma combinação linear de e , tem-se que ~ ( , ). O modelo (1) pode
ser simplificado quando = , em que é uma matriz identidade de × . Quando
isso ocorre, o modelo é denominado de modelo de independência condicional, pois ao
condicionar as respostas do i-ésimo indivíduo aos vetores , elas se tornam
independentes. Quando a quantidade de observações medidas é a mesma para todos os
indivíduos e nas mesmas ocasiões ( = , ∀ = 1, 2, … , ) considera-se que o modelo
tem dados balanceados com relação ao número de observações, caso contrário, o modelo
possui dados desbalanceados.

Como as observações em diferentes indivíduos são consideradas independentes, a matriz
de variância-covariância de todas as observações é bloco diagonal, de dimensão ∑ ×∑ , no caso geral (que permite acomodar dados desbalanceados) e bloco diagonal de
dimensão × no caso de dados desbalanceados, sendo cada bloco a .

No capítulo seguinte estima-se um modelo para identificar e avaliar a relevância das
variáveis que determinaram o nível de investibilidade do conjunto das cidades selecionadas
para este estudo, no período 2002-2010.

3 Resultados da Regressão Aplicada aos Condicionantes da
Investibilidade das Cidades Selecionadas

O Modelo de Regressão Linear de Efeito Misto (Fitzmaurice, Laird & Ware, 2011) foi
utilizado para identificar entre as 135 variáveis independentes aquelas que influenciaram,
de forma significativa, os valores da investibilidade, possibilitando considerar, na
inferência, a dependência existente nas medidas de cada cidade ao longo do tempo.

E ainda, ao inserir um efeito aleatório ao nível do grupo (no nosso caso, as cidades) ter-se-
á um modelo com variação no intercepto, varying-intercept model (Gelman & Hill, 2007),
que possibilitará, imediatamente, a contabilização da dependência existente dentro de cada
cidade ao longo do tempo, na estimativa dos coeficientes da regressão, tornando assim as
estimativas dos coeficientes da regressão mais eficientes, ou seja, com menor incerteza.

Considerando-se o logaritmo da Investibilidade, tem-se o seguinte modelo para o t-ésimo
tempo, com t = 1, 2,..,9 (2002,...,2010), e para a j-ésima cidade, com j = 1,..., 10 (Belém,
..., São Paulo):( ) = + + (2)

Sendo que:( ) é a variável dependente do modelo;~ (0, ), com j = 1, 2,..., 10 cidades, é o efeito aleatório seguindo uma distribuição
normal com média zero e variância , foi atribuído às cidades para explicar a
heterogeneidade existente entre elas, assim como a correlação presente nas medidas de
uma mesma cidade ao longo do tempo;~ (0, ), com i = 1, 2,..., 90 observações, é o erro aleatório da regressão, que segue
uma distribuição normal com média zero e variância , tudo que não for explicado pelo o
modelo vai para essa componente;
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é a matriz de variáveis independente de dimensão 90xp, sendo “p” a quantidade de
variáveis inseridas no modelo; e , são os efeitos fixos atribuídos a cada variável
independente.

, = ⎣⎢⎢⎢
⎡ 1 ( ) , − ( ) ,1 ( ) , − ( ) ,| | | |1 ( ) , − ( ) , ⎦⎥⎥⎥

⎤ = ββ|β .

Nota-se que a matriz de variáveis independentes possui dimensão 90x136, uma vez que se
tem 90 observações e 135 variáveis independentes. Com essa quantidade de variáveis,
torna-se importante aplicar um método para seleção de variáveis, a fim de se encontrar o
melhor subconjunto de variáveis independentes que possa explicar a variação do( ). Para realizar essa seleção, foi utilizado o método Stepwise.

O método Stepwise é um dos métodos mais utilizados para seleção de variáveis no
contexto de análise de regressão, pode-se defini-lo como uma mescla dos métodos
Backward e Forward. O método Backward é um algoritmo que inicia o modelo de
regressão com todas as variáveis independentes, retirando a variável de maior p-value.
Esse procedimento é repetido até que restem no modelo somente variáveis significativas a
um nível de significância especificado. Contrariamente a esse método, o algoritmo do
Forward inicia-se com um modelo de regressão sem nenhuma variável independente e
acrescenta a variável com menor p-value, sendo esse procedimento repetido até que não
restem mais variáveis significativas a serem acrescentadas. O método Stepwise foi
apresentado pela primeira vez em Efroymson (1960).

Nesse estudo foram utilizadas regressões bivariadas como critério de entrada no modelo
multivariado (Método Foward), formando assim um conjunto dos potenciais preditores.
Para selecionar os potenciais preditores foi utilizado um nível de 15% de significância nas
regressões bivariadas. Sobre o modelo multivariado, com todos os potenciais preditores,
foi aplicado o algoritmo Backward, ao nível de 5% de significância.

Para checar se as suposições subjacentes do modelo linear misto ajustado foram válidas,
foi realizada a análise de resíduos. Por meio do histograma e QQ-plot foi verificada a
normalidade dos resíduos, dentro dos grupos e dos efeitos aleatórios. Para confirmar a
suposição de normalidade foi realizado o teste para normalidade de Shapiro e Wilk (1965).

Para verificar a homocedasticidade e a adequacidade da estrutura da média, foi utilizado o
gráfico dos resíduos padronizados versus os valores preditos; e para verificar a suposição
de independência dos erros, dentro dos grupos, foi realizada a função empírica de
autocorrelação dos resíduos. O software utilizado na análise foi o R versão 2.15.0.

3.1 Seleção dos Potenciais Preditores: Método Forward

Com o objetivo de selecionar os potenciais preditores para o modelo multivariado, foi
realizada uma regressão bivariada para cada uma das 135 variáveis independentes. A partir
desses resultados, foram selecionadas aquelas variáveis que apresentaram p-values
menores que 0,15. Esses preditores são apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1 - Potenciais preditores para o modelo multivariado
log(Pop.) log(Transf. Inter. Est.) PESAD. Out. Desp. Pes. Terc.
log(Rec. Orç.) Cota. IPI Exportação log(Juros e Enc. Dív. JED)
log(Rec. Corr.) Transf. Conv. log(Out. Desp. Corr. ODC)
log(Rec. Tri.) Transf. Conv. Un. ODCAD. Aux. Fin.Estud.
log(Imp.) log(Mul. e Juros de Mora) ODCAD. Mat. Cons.
log(IPTU) log(Rec. Divida Ativa) log(Despesas de Capital)
log(ITBI) log(Receitas Diversas) log(Investimentos)
log(ISSQN) Amortização de Emprés. Amortização da Dívida
Tx. P. P. Transf. Cap. De Inst. Privadas log(Frota de veíc.)
factor(Contr. Melh.) Transf. Cap. Conv. log(Infraestrutura)
log(Rec. Patr.) Transf. Cap. Conv. Un. Infraest. Educac.
Rec. V.M. log(Desp. Orç.) log(PIB)
Rec. C.P. log(Desp. Corr.) Custo de transp.
log(Rec. Trans..Corr.) log(Pes. Encarg. Soc. PES.) log(Est. de Capit. Hum.)
log(Transf. Cor. Inter.) log(PES. Aplic. Dir.) Inovação
Transf. Inter. Un. PESAD. Pensões log(Empreendedorismo)
Cota. IOF. Ouro PESAD. Sal. Fam. log(Médias.empr.)
Cota. Petróleo log(PESAD. Venc. Pes. Civil) log(Grandes.empr.)

Fonte:  Elaborado pelos autores com base em pesquisa empírica (2012).
Como já dito, sobre os potenciais preditores foi aplicado o algoritmo Backward, ao nível
de 5% de significância, gerando o modelo multivariado (Modelo Stepwise), apresentado a
seguir.

3.2 Modelo Multivariado (Modelo de Stepwise)

Da aplicação do algoritmo Backward, ao nível de 5% de significância, o resultado foi o
modelo multivariado, apresentado abaixo.( )= , − . + . ( . ç. ) − , . + . ó. .− . ( . ) − . ( . . . ) + . õ. .− . . . .. . − . . . + . ( . ) + +
Após o ajuste da regressão de efeito misto, fazendo uso do algoritmo Stepwise na seleção

das variáveis, pode-se constatar que ceteris paribus:

 Entre o período de 2002 e 2010, a cada um ano que se passa o valor médio da
investibilidade diminui 33,6% (e-0,41);

 A cada 1% que se aumenta na variável “Rec. Orç.” o valor médio da
investibilidade aumenta em média 2,25%;

 A cada 100.000 unidades que se aumenta na variável “Cota IOF Ouro”,
espera-se uma diminuição no valor médio da investibilidade de 26,3% (e-

0,305),
 A cada 1.000.000 unidades que se aumenta na variável “Cota Petróleo”,

espera-se um aumento no valor médio da investibilidade de 10,7% (e0,102);
 A cada 1% que se aumenta na variável “Multa e Juros de Mora” o valor

médio da investibilidade diminui em média 0,46%;
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 A cada 1% que se aumenta na variável “PES. Aplic. Dir.” o valor médio da
investibilidade diminui em média 0,93%;

 A cada 1.000.000 unidades que se aumenta na variável “PESAD Pensões”,
espera-se um aumento no valor médio da investibilidade de 0,6% (e0,006);

 A cada 1.000.000 unidades que se aumenta na variável “ODCAD Aux. Fin.
Estud.”, espera-se uma diminuição no valor médio da investibilidade de 10%
(e-0,106);

 A cada 100 unidades que se aumenta na variável “Infraest. Educac.” espera-se
uma diminuição no valor médio da investibilidade de 3,4% (e-0,035);

 A cada 1% que se aumenta na variável “Grandes empresas” o valor médio da
investibilidade aumenta em média 2,32%.

De acordo com a Equação (2), tem-se que o efeito aleatório é dado por ~ (0, ), e o
erro da regressão dentro da cidade por ~ (0, ). Dessa forma, o modelo final
estimou = 0,037 e = 0,124, logo, a acurácia de novas estimativas do
log(investibilidade) dentro de uma cidade já considerada na análise é de ±0,352 (√0,124) ,
enquanto que para novas estimativas  do log(investibilidade) considerando-se novas
cidades a acurácia é de 0,401 (√0,037 + 0,124). Controlando por todas as variáveis
incluídas no modelo final, da variância total do modelo, 77.1% ocorre dentro da cidade,
isso significa que para fazer inferências para novos anos, tem-se um maior erro que para
novas cidades. Essas informações estão resumidas na Tabela 2.

Tabela 2 - Modelo Linear Misto Stepwise para o log(Investibilidade)

Modelo Multivariado Stepwise β E.P. (β) P-value

Intercepto 813,29 67,11 0,000
Anos -0,410 0,035 0,000
log(Rec. Orç. ) 2,249 0,404 0,000
Cota IOF Ouro/100.000 -0,305 1,243 0,017
Cota Petróleo/1.000.000 0,102 0,042 0,017
log(Mul. e Juros de Mora) -0,458 0,104 0,000
log(PES. Aplic. Dir.) -0,928 0,308 0,004
PESAD. Pensões/1.000.000 0,006 0,001 0,000
ODCAD Aux. Fin.
Estud./1.000.000

-0,106 0,041 0,013

Infraest. Educac./100 -0,035 0,010 0,001
log(Grandes. empr) 2,318 0,422 0,000
Fonte de Variabilidade Variância % Variância D. P.
Inter-Cidade 0,037 22,9% 0,192
Intra-Cidade 0,124 77,1% 0,352

Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

No tópico abaixo se faz a análise dos resíduos.

3.3 Análise dos Resíduos

De acordo com Pinheiro e Bates (2000), antes de se realizar as inferências sobre o modelo
linear misto ajustado deve-se checar se as suposições subjacentes são válidas. Em modelos
lineares mistos têm-se basicamente duas suposições relevantes, a saber:
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 1ª suposição: Os erros dentro dos grupos (within-group error), no caso desta
pesquisa, as cidades, são independentes, identicamente distribuídos, com média
zero e variância , e ainda, são independentes dos efeitos aleatórios.

 2ª suposição: Os efeitos aleatórios são normalmente distribuídos com média
zero e variância .

No Gráfico 1, pode-se verificar que não existem fortes evidências de que os resíduos
dentro dos grupos e os efeitos aleatórios não sejam normalmente distribuídos.  Para
verificar a normalidade dos resíduos dentro dos grupos e dos efeitos aleatórios, foi
realizado o teste de Shapiro que apresentou respectivamente os p-values 0.073 e 0.081.
Logo, a suposição de normalidade dos erros e do efeito aleatório não foi violada.

Gráfico 1 - Histograma e QQ-plot para os resíduos e efeitos aleatórios

Fonte: Elaborado pelos autores (2012).

No gráfico 2, pode-se verificar que os resíduos estão aleatoriamente distribuídos em torno
do zero, o que indica que não existe indícios de heterocedasticidade dos resíduos dentro
dos grupos. A não existência de padrões nesse gráfico também mostra que a estrutura da
média está bem especificada, destacando assim, a importância de trabalhar com a
transformação logarítmica na variável dependente, assim como nas variáveis
independentes que entraram para o Modelo Stepwise.
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Gráfico 2 - Resíduos padronizados versus valores preditos

Fonte: Elaborado pelos autores (2012).

No Gráfico 3, tem-se a função empírica de autocorrelação dos resíduos dentro dos grupos,
no qual se pode observar que não há lags significativos da função de autocorrelação, não
gerando assim, indícios de dependência.

Gráfico 3 - Função empírica de autocorrelação dos resíduos dentro das cidades

Fonte: Elaborado pelos autores (2012).

Em síntese, de acordo com os resultados das estimações, ficou evidenciado que para o
período 2002-2010 o grupo de variáveis que melhor explica as relações de investibilidade
do conjunto das cidades estudadas foram, conforme Tabela 2: Receita orçamentária -
log(Rec. Orç.); Recursos naturais - variável proxy cota Petróleo/1.000.000; pagamento de
pensões; e o número de grandes empresas.

Na direção inversa dessa atração apresentaram-se: a cota do IOF/ouro, a arrecadação
referentes a multas, juros e mora, o auxílio financeiro a estudantes, as aplicações diretas e a
infraestrutura educacional.
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Quanto aos fatores tradicionais tais como o nível do PIB, inovação, capital humano,
infraestrutura e população, que na maioria dos estudos empíricos, em nível de país, são
preditores dos investimentos diretos externos, aqui, elas também parecem influenciar a
investibilidade, mas de forma bivariada (Tabela 1). Porém, de forma multivariada,
considerando-se o método Stepwise para seleção das variáveis, somente o conjunto final
das variáveis (Tabela 2) foi significativo.

Isso também é verdade para algumas das variáveis testadas, primeiramente neste estudo,
cujo resultado consta na Tabela 1. São elas (todas mensuradas em nível de cidade):
população; PIB; estoque de capital humano; inovação; atividade empreendedora;
infraestrutura; médias empresas; grandes empresas; receitas e despesas.

No que diz respeito à variação da investibilidade no período analisado, os resultados
mostraram que, ceteris paribus, a cada um ano que se passa o valor médio da
investibilidade diminui 33,6% .

No que se refere a acurácia de novas estimativas da investibilidade, ceteris paribus, da
variância total do modelo, 77.1% ocorre dentro da cidade, ou seja, inferências para novos
anos tem-se um erro maior do que para novas cidades.

4 Conclusão

Este estudo estimou, a partir de um conjunto de variáveis disponíveis e/ou sinalizadas pela
literatura econômica, os principais determinantes da investibilidade de um conjunto de
cidades brasileiras selecionadas (São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Belo
Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife, Porto Alegre e Belém) para o período 2002-2010.
Variáveis como a população local, receitas e despesas públicas, PIB local,
empreendedorismo, médias e grandes empresas, infraestrutura educacional, custos de
transportes, inovação, estoque de capital humano, investimentos municipais, entre outras,
foram testadas no intuito de verificar se estas exerciam algum efeito sobre o investimento
direto externo.

De acordo com os resultados das estimações (e atendendo às hipóteses elencadas no
estudo) ficou evidenciado que nesse período, nesse conjunto de cidades, os principais
fatores com maior poder de influenciar, positivamente, na decisão dos investidores
externos quanto à alocação dos seus investimentos foram: receitas e despesas públicas, a
existência de grandes empresas e a cota petróleo (variável proxy dos recursos naturais).

A principal implicação deste estudo é que do conjunto de variáveis utilizadas na
modelagem estatística, muitas delas mencionadas nas literaturas teórica e empírica como
determinantes do IDE em nível de país, não se mostraram significativas em termos do
conjunto das cidades analisadas, o que permite-se afirmar que além dessas variáveis outros
fatores específicos às cidades são levados em consideração quando da decisão, por parte do
investidor estrangeiro, da alocação do investimento, principalmente em países continentais,
como o Brasil, que possui regiões bastante distintas.

Neste ponto torna-se fundamental enunciar algumas das limitações encontradas neste
estudo, para que futuras investigações possam fornecer outra visão, não somente de como
as variáveis se relacionam e interagem entre si, mas também refletir sobre que variáveis se
tornam pertinentes incluir e que outros contextos possam ser explorados. Por exemplo, a
não incorporação de variáveis como subsídios concedidos pelo governo local, um período
maior de tempo que possibilitasse inferir sobre o papel e a importância da gestão dos
diferentes governos nos locais analisados, a inserção de outras variáveis importantes na
discriminação dos grupos é, indubitavelmente, uma limitação deste estudo, o que
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proporciona verdadeiras oportunidades a outras pesquisas e motivação a outros
investigadores.

Outra proposição, de forma a potencializar a relevância de estudos futuros, seria
desenvolver um modelo, considerando as interações do tempo com cada variável
independente e estender os efeitos aleatórios do intercepto à cada variável (possibilitando
captar a interação de cada variável independente com as cidades), porém, nesse caso, ter-
se-ia um modelo muito complexo, de difícil interpretação e com grandes probabilidades de
surgimento de problemas computacionais, por exemplo, o de convergência numérica.

Referências

AMAL, M. Determinantes das estratégias de investimento das empresas multinacionais
dos países em desenvolvimento: o caso de uma empresa brasileira. Revista de Negócios,
Blumenau, v. 11, n. 2, p. 63-82, 2006.

AMAL, M.; SEABRA, F.; SUGAI, R. Análise dos determinantes institucionais e regionais
do investimento direto externo das pequenas e médias empresas: um estudo do caso da
Região Sul do Brasil. Textos de Economia, v. 10, n. 1, p. 39-67, 2007.

ANDERSON, E.; GATIGNON, H. Modes of foreign entry: a transaction cost analysis and
propositions. Journal of International Business Studies, v. 17, n. 3, p. 1-26, 1986.

BARRY, F.; GÖRG, H.; STROBL, E. Foreign direct investment, agglomerations, and
demonstration effects: an empirical investigation. Review of World Economics, v. 139, n. 4,
p. 583-600, 2003.

BENACEK, V.; GRONICKI, M.; HOLLAND, D.; SASS, M. The determinants and impact
of foreign direct investment in central and eastern Europe: a comparison of survey and
econometric evidence. Transnational Corporations, v. 9, n. 3, 2000.

BLOMSTRÖM, M. Foreign investment and productive efficiency: the case of Mexico.
Journal of Industrial Economics, v. 15, 1986.

BLOMSTRÖM, M.; PERSSON, H. Foreign investment and spillover efficiency in an
underdeveloped economy: evidence from the Mexican manufacturing industry. World
Development, v. 11, 1983.

BUCKLEY, P. J. A critical view of the theories of the multinational enterprise. In: P. J.
Buckley & M. Casson (Eds.). The economic theories of the multinational enterprise,
Londres: Macmillan, 1985.

BUCKLEY, P. J.; CASSON, M. The optimal timing of a foreign direct investment.
Economic Journal, n. 91, 1981.

CAVES, R. E. Multinational firms, competition and productivity in host country markets.
Economica, v. 41, 1974.

CORDEN, W. M. The theory of international trade. In J. H. Dunning (Ed.). Economic
Analysis and the Multinational Enterprise. London: George Allen & Unwin Ltd., 1974.

DAMOOEI, J.; TAVAKOLI, A. The effects of foreign direct investment and imports on
economic growth: a comparative analysis of Thailand and the Philippines (1970-1998).
The Journal of Developing Areas, v. 39, n. 2, p. 79-100, 2006.



14

DEICHMANN, J. I.; ESHGHI, A.; HAUGHTON, D. M.; SAYEK, S.; TEEBAGY, N. C.
Foreign direct investment in the Eurasian transition states. Eastern European Economics,
v. 41, n. 1, p. 5-34, 2003.

DUNNING, J. H. The key literature on IB activities: 1960-2000. In A. Rugman & T. L.
Brewer (Eds). The Oxford Handbo of International Business. Oxford: Oxford University
Press, 2001.

EFROYMSON, M. A. Multiple regression analysis. In A. Ralston and H. S. Wilf (Ed.).
Mathematical methods for digital computers. New York: John Wiley & Sons, 1960.

FERREIRA, Z. O. O investimento direto externo espanhol no Brasil e as relações hispano-
brasileiras (1995-2005). Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, v. 17, n.
970, 2012.

FIGINI, P.; GÖRG, H. Does foreign direct investment affect wage inequality? an empirical
investigation. The World Economy, v. 34, n. 9, p. 1455 –1475, 2011.

FITZMAURICE, G. M.; LAIR, N. M.; WARE, J. H. Applied longitudinal analysis. New
Jersey: John Wiley and Sons, 2011.

GALAN, J. I.; GONZÁLEZ-BENITO, J.; ZUÑGA-VINCENTE, J. A. Factors determining
the location decisions of Spanish MNEs: an analysis based on the investment development
path. Journal of International Business Studies, v. 38, n. 6, p. 975-997, 2007.

GELMAN, A.; HILL, J. Data analysis using regression and multilivel/hierarchical
models. New York: Cambridge University Press, 2007.

GENTVILAITÉ, R. Determinants of FDI and its motives in Central and Eastern European
countries. Bachelor Thesis, Lunds Universitet, Lund, Sweden, 2010.

GLOBERMAN, S. Foreign direct investment and spillover efficiency benefits in Canadian
manufacturing industries. Canadian Journal of Economics, v. 12, 1979.

GRAHAM, E. Transatlantic investment by multinational firms: a rivalistic phenomenon?
Journal of Post-Keynesian Economics, v. 1, n. 1, 1978.

HADDAD, M.; HARRISON, A. Are there positive spillovers from direct foreign
investment? evidence from panel data for Morocco. Journal of Development Economics, v.
42, 1993.

HENNART, J. F. A theory of multinational enterprise. Ann Arbor: University of Michigan
Press, 1982.

HENNINGS, K. Uma proposta de modelos para a análise dos fluxos de capitais
estrangeiros para o Brasil. Boletim do Banco Central, v. 34, n. 11, p. 217-255, 1998.

HIRSCH, S. An international trade and investment theory of the firm. Oxford Economic
Papers, v. 28, n. 2, p. 258-270, 1976.

HOLLAND, M.; BARBI, F. China na América Latina: uma análise da perspectiva dos
investimentos diretos estrangeiros [Paper Nº 247]. Escola de Economia de São Paulo,
Fundação Getulio Vargas, FGV-EESP, 2010.

HSIAO, C. Analysis of panel data. (2nd ed.). Cambridge, Cambridge University Press,
2003.

HYMER, S. The international operations of national firms: a study of direct foreign
investment. Ph.D. Dissertation, MIT: MIT Press, 1976.



15

IVERSEN, C. Aspects of the theory of international capital movements. Levin &
Munksgaard: London, Humphrey Milford & Oxford University Press, 1936.

KIM, J.; PARK, J. Foreign direct investment and country-specific human capital.
Economic Inquiry, v. 51, n. 1, p. 198-210, 2012.

KNICKERBOCKER, F. T. Oligopolistic reaction and the multinational enterprise.
Cambridge: Harvard University Press, 1973.

KOGUT, B.; ZANDER, U. Knowledge of the firm and the evolutionary theory of the
multinational corporation. Journal of International Business Studies, v. 24, n. 4, p. 625-
645, 1993.

KOTLER, P. Marketing no setor público. Porto Alegre: Boman, 2007.

LAIRD, M.; WARE, J. H. Random-Effects models for longitudinal data. Biometrics, v. 38,
963-974, 1982.

LAMINE, K. M.; YANG, D. Foreign direct investment effect on economic growth:
evidence from Guinea Republic in West Africa. International Journal of Financial
Research, v. 1, n. 1, 2010.

LOVE, J. H.; LAGE-HIDALGO, F. Analyzing the determinants of US direct investment in
Mexico. Applied Economics, v. 32, n. 10, p. 1259-1267, 2000.

NEGRI, J. A. de; ACIOLY, L. Novas evidências sobre os determinantes do investimento
externo na indústria de transformação brasileira (Texto para discussão, Nº 1019). Brasília,
DF: IPEA, 2004.

PINHEIRO, J. C.; BATES, D. M. Mixed-effects models in S and S-PLUS. New York:
Springer, 2000.

RAMSTETTER, E. D. Ranking locations for Japan's manufacturing multinationals in Asia:
a literature survey illustrated with indexes. Asian Economic Journal, v. 25, p. 197-226,
2011.

RAZIQ, M. M.; PERRY, M. Foreign direct investment in New Zealand: does it justify
negative assessment? Regional Science Policy & Practice, v. 4, n. 2, p. 155-164, 2012.

SHAPIRO, S. S.; WILK, M. B. An analysis of variance test for normality. Biometrika, p.
591-611, 1965.

WOODCOCK, C.P.; BEAMISH, P.W.; MAKINO, S. Ownership-based entry mode
strategies and international performance. Journal of International Business Studies, v. 25,
n. 2, p. 253–272, 1994.

i Estudo financiado pelo Centro Universitário de Itajubá (FEPI).



1

A importância das incubadoras com enfoque ambiental na
Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos: o caso da INCUBALIX/ES

Isabel das Mercês Costa1
1 Faculdade ENEB- Mestranda em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social

isabel.uefs@gmail.com
Renato de Almeida2

2Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/BR– Professor Doutor do Mestrado Profissional em Gestão de
Políticas Públicas e Segurança Social

renato.almeida@ufrb.edu.br
Iracema Machado de Aragão Gomes3

3Universidade Federal de Sergipe/BR – Professora Doutora do Departamento de Administração
aragao.ufs@gmail.com

Mirela Chiapani Souto4
4Instituto Marca Ambiental – Presidente do Conselho de Administração

mirela.souto@marcaambiental.com.br

RESUMO: A Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos (Lei 12.305/2010) tem
impulsionado a discussão dos diversos atores da sociedade para a implantação de
estratégias voltadas à melhoria da gestão dos resíduos sólidos urbanos – GRSU´s. O
reconhecimento do resíduo como reutilizável e reciclável e, portanto como bem econômico
e de valor social, gerador de trabalho, renda e promotor de cidadania deve ser internalizado
na sociedade, entre os gestores públicos e empresas privadas para que políticas públicas
eficazes sejam implantadas. A INCUBALIX destaca-se no cenário brasileiro pelo caráter
inovador de sua proposta fundamentada em acolher os empreendimentos que utilizam
material reciclável em seus processos produtivos. Localizada em Cariacica-ES essa
incubadora abriga atualmente quatro empresas que promovem benefícios econômicos,
ambientais e sociais, além de contribuir com a gestão dos RSU´s. As análises demonstram
que para o fortalecimento desse modelo e a implantação de outros similares faz-se
necessário a promoção da articulação entre Empresa-Universidade-Estado.

Palavras Chaves: Incubadoras de Econegócios; Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos;
Resíduos Sólidos Urbanos

ABSTRACT: The National Policy on Solid Waste, Brazilian Law 12.305/2010, has fueled
the discussion of the various actors of society to the implementation of strategies aimed at
improving the management ofMunicipal Solid Waste - MSW's. The recognition of waste
as reusable and recyclable and thus as a good economic and social value, generating jobs,
income and promoter of citizenship should be internalized in society, public
and private managers for effective public policies are implemented. The INCUBALIX,
Brazilian incubator of ecobusiness, that stands in the scenario by innovative of
their proposal based on the hostenterprises that use recyclable materials in their production
processes. Located in Cariacica-ES/BR thisincubator currently houses four companies that
promote economic, environmental and social benefit as well as contributing to the
management of MSW's. This analyzes show that this model for the strengthening and
implementation of other similar it is necessary to promote coordination between Company-
University-State.
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1. Introdução

Sabe-se que o modelo econômico vigente estimula fortemente o consumo de produtos e
bens descartáveis, resultando em grande geração de resíduos. Por consequência, a
disposição inadequada e a ausência de uma gestão eficiente desses resíduos trazem sérios
problemas ao meio-ambiente e aos indivíduos, como por exemplo, a proliferação de
doenças, os riscos de explosões, a contaminação dos lençóis freáticos e a poluição do ar.
Diante deste cenário os gestores municipais possuem desafios dos quais dois merecem
destaque: o estabelecimento de políticas públicas alinhadas à Política Nacional dos
Resíduos Sólidos (PNRS) e a implantação de ações e estratégias para reduzir e/ou
reaproveitar os RSU´s. Uma das ações para o combate dessa problemática é a instalação de
um sistema de destinação final adequado que contemple projetos de tecnologias limpas
para o reaproveitamento dos seus RSU´s, como por exemplo, o Aterro Sanitário.
Nos últimos anos o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos – GRSU´s tem sido um
tema discutido em diversas áreas, não só por se tratar de assunto a ser contemplado na
Agenda dos gestores dos municípios brasileiros, mas principalmente pela aprovação e
implantação da PNRS, consolidada na Lei n.º 12.305/2010. Essa política força a
articulação dos municípios no sentido de promover melhorias na gestão dos RSU´s, através
do estabelecimento de diretrizes para minimizar os impactos ambientais e de ações que
incentivem métodos e técnicas para o reaproveitamento dos resíduos.

Conforme registro do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010), mais de
50% dos municípios do Brasil ainda destinam os seus resíduos em vazadouros a céu aberto
ou “lixões”. Esses locais não oferecem nenhum tipo de proteção ambiental ou técnicas de
tratamento de RSU´s. A substituição dos lixões pelo Aterro Sanitário (local
ambientalmente mais seguro) e integração de técnicas como a de tratamentos térmicos dos
resíduos, ( economicamente mais viável), também é mais uma determinação da Lei. Em
conformidade com essa lei todos os municípios deverão, até agosto de 2014, abolir os
“lixões”. No tocante aos princípios da PNRS estabelecidos em seu Art. 6º, merece destaque
aquele que se refere ao “reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como
um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de
cidadania”. Existem no Brasil iniciativas para o reaproveitamento dos RSU´s, embora
grande parte destas seja gerida por pequenas associações ou cooperativas, cujos
responsáveis possuem baixo nível de escolaridade ou quase nenhuma visão de gestão,
fatores que invariavelmente provocam a interrupção do negócio. Geralmente, esses grupos
são formados por catadores ou grupo de indivíduos que visualizam oportunidades de
negócios gerando renda em meio aos problemas citados.

Boszczowski e Teixeira (2009) confere o título de empreendedor sustentável para aqueles
individuos que identificam, criam e exploram novos negócios, que encontrem no
desenvolvimento econômico a solução de um problema ambiental ou social. Os autores
também fortalecem a ideia de que a busca por soluções de problemas ambientais e sociais
podem se constituir em oportunidades de negócios sustentáveis.

É nesta perspectiva que as incubadoras com enfoque ambiental surgem como uma
alternativa para garantir o avanço do segmento de recicláveis a partir da oferta de
infraestrutura, espaço físico e suporte gerencial para esse tipo de negócio.
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Dada as raras iniciativas no país e diante das exigências postas na PNRS, esse trabalho
objetiva discorrer sobre a importância das incubadoras com enfoque ambiental na gestão
dos RSU´s, tendo por base três elementos de análise: econômico, social e ambiental. E
especificamente destina-se a proceder um estudo de caso ligado a Incubadora de Empresas
de Econegócios– INCUBALIX, instalada no Aterro Sanitário localizado no município de
Cariacica/ES. Quatro motivos foram determinantes para a escolha da INCUBALIX como
objeto desta pesquisa: a carência no país de empreendimentos com esse enfoque; ser essa
incubadora a primeira do país com foco exclusivo em econegócios; representar para o
município o encorajamento aos empresários e investidores neste segmento; e estar
vinculada diretamente ao Grupo Marca Ambiental, responsável pela gestão e tratamentos
dos RSU´s do município de Cariacica e região.

O texto está estruturado em cinco tópicos, incluindo essa introdução. No tópico seguinte é
feita breve análise dos problemas oriundos do acúmulo dos resíduos sólidos urbanos. Suas
subseções foram reservadas para, respectivamente, destacar o conceito de uma incubadora
(apresentando o panorama deste empreendimento no Brasil) e ressaltar a importância e o
papel das incubadoras com enfoque ambiental. Na terceira seção foram apresentados os
aspectos do Estado no qual o objeto de estudo está instalado e na quarta seção são
apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa seguida das subseções
destinadas a análise do caso explorado. Por fim, na quinta seção foram feitas as
considerações finais desta pesquisa.

2. A problemática do acúmulo de resíduos sólidos urbanos

Embora não seja recente a discussão sobre os problemas advindos do acelerado
crescimento no acumulo dos resíduos, ainda são incipientes as iniciativas para a resolução
deste grave problema ambiental. O consumo e o descarte desenfreado de produtos e bens
parece ser um fenômeno cada vez mais difícil de ser revertido, haja visto o modelo
econômico vigente que estimula fortemente esse comportamento.
A grande pressão do mercado por inserção de produtos novos e diferenciados influi
diretamente nos hábitos de consumo, de modo que o resultado disso se reflete em toneladas
de “lixo” ou RSU´s, pois com a grande campanha propagandista o que foi moderno ontem,
torna-se obsoleto ou ultrapassado hoje. Essa lógica de consumo engendrada no
comportamento humano gera para as administrações municipais, sociedades, universidades
e empresas um grande desafio: O que fazer com esse mar de resíduos?

A percepção atual do indivíduo sobre os problemas ocasionados pelo crescimento na
produção de resíduos é insuficiente para provocar uma mudança de comportamento que o
direcione para uma busca da redução ou mesmo a reutilização dos resíduos produzidos,
cabendo, portanto, aos gestores dos municípios reunirem esforços articulados com as
universidades e a sociedade a fim de inicialmente reconhecerem a gravidade deste
problema, discutirem de forma ampla e constante, alternativas e estratégias que possam
minimizar os impactos gerados e por fim estabelecerem políticas públicas eficazes. Para
evitar a banalização do termo política pública Saravia (2007, p. 29) a define
operacionalmente como um “sistema de decisões públicas que visa ações ou omissões,
preventivas ou corretivas, destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários
setores da vida social, por meio da definição de objetivos e estratégias de atuação e da
alocação de recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos”.

Quando se menciona o estágio de reconhecimento dos indivíduos acerca dos graves
problemas ambientais, sociais e sobretudo, de saúde pública entende-se que esse estágio
precede a qualquer tipo de política ou estratégia a ser implantada, pois embora se tenham
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brilhantes iniciativas para reduzir os impactos que o acumulo dos RSU´s provoca,
nenhuma política terá total eficiência se não houver o entendimento da população que para
a minimização dos impactos é necessário e emergencial a mudança de atitude, no que se
refere ao consumo desnecessário e a forma de descarte.

A PNRS oferece para a sociedade, gestores públicos e privados diversos caminhos e
alternativas para a resolução ou redução dos danos causados ao meio ambiente por conta
do crescente acúmulo do lixo. Duas medidas dessa política nacional merecem destaque, a
primeira está relacionada com o incentivo para execução de campanhas que estimulem a
reciclagem ou reutilização dos resíduos que ofereçam essa condição e a segunda refere-se à
implantação emergencial de sistemas de destinação adequados, ou seja, Aterros Sanitários.
Para além do local onde devem ser direcionados os RSU´s dos municípios, a concepção
que se tem sobre Aterro Sanitário deve ser ampliada, pois ele pode e é um espaço onde
diversas iniciativas são executadas para tratamento dos RSU´s, como por exemplo, as
iniciativas de reciclagem e o uso de tecnologias para minimizar os danos causados pelos
subprodutos gerados, como o biogás e o chorume. Embora não sejam muitos os exemplos
conhecidos, é possível sim se ter nesse espaço a reunião de diversas dessas estratégias. Em
um país como o Brasil, onde mais de 50% dos seus municípios ainda destina seus RSU´s
em “lixões” ou vazadouros a céu aberto, a criação de Aterros Sanitários, somada a
implantação de métodos que propiciem o tratamento e a reciclagem dos seus resíduos, deve
ser encarada por toda a sociedade como medida emergencial.

Nesse contexto os empreendimentos com enfoque ambiental, mais especificamente as
incubadoras que apoiam iniciativas no segmento ambiental, surgem como alternativas para
minorar esses problemas, além de ser uma oportunidade de negócios que trazem benefícios
sociais, ambientais e econômicos.

2.1. Incubadoras de empresas: conceito, objetivos e um breve panorama do Brasil

Para uma melhor compreensão deste estudo faz-se necessário inicialmente esclarecer a
definição de incubadora, além de apresentar ao leitor quais objetivos estão por trás desse
tipo de organização. De acordo a ANPROTEC (2011) a incubadora caracteriza-se por ser
uma entidade promotora de empreendimentos inovadores, que objetiva oferecer suporte a
empreendedores (a nível gerencial e de infraestrutura) viabilizando o desenvolvimento de
uma ideia inovadora e a sua transformação em empreendimentos de sucesso.

Trata-se, portanto, de um espaço que dispõe de profissionais e infraestrutura necessária
para acolher e orientar os empreendedores que vislumbram bons negócios, mas que não
dispõem de competências necessárias para alavancá-los. Aragão (2005) ao tentar
especificar o significado do termo utiliza a definição dada em um estudo conjunto da
ANPROTEC e do SEBRAE no ano de 2002, onde a incubadora se caracteriza por ser um
espaço físico dotado de infraestrutura técnica e operacional, organizada para acolher micro
e pequenas empresas nascentes, ou ainda as empresas que almejam melhorar suas
atividades através da transformação de suas ideias em produtos, processos ou serviços.

Jabbour et al (2004) entendem as incubadoras como arranjos interinstitucionais, ou seja,
ambientes em que se articulam redes de empresas e de inovação, constituindo-se como
processo logístico pró-inovação em que o fluxo de informações fomentam a criação de
novas ideias ou novos produtos.

O movimento de incubadoras no Brasil surge em 1980. Até 2011 o Brasil contava com 384
incubadoras em operação, abrigando 2.640 empresas e gerando 16.394 postos de trabalho
(ANPROTEC e MCTI, 2011, p.6). Esses dados reforçam a tese de que as incubadoras
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promovem um expressivo desenvolvimento nas mais diversas regiões do país. Conforme
detalha Aragão (2005) o Brasil, até 1988, possuía apenas 02 incubadoras e o crescimento
vertiginoso desses empreendimentos se deu a partir de 1994, fato que pode estar associado
à estabilidade econômica promovida naquela ocasião pelo Plano Collor.

Vários fatores são fundamentais para garantir a sobrevivência de empreendimentos. Dentre
eles pode-se destacar: a elaboração de um Plano de Negócios; a escolha de um segmento
que ofereça vantagens competitivas; e a disponibilidade de uma significativa capacidade
gerencial. No Brasil, em 2010 registrou-se que a sobrevivência das empresas que entraram
no mercado em 2007 era de apenas 51,8%, ou seja, após três anos quase 50% das empresas
já não existiam mais (IBGE, 2010). Apesar da fase de estabilidade da economia brasileira,
a taxa de mortalidade empresarial tem sido reduzida ano a ano. Um instrumento de apoio
para redução do fracasso é a incubadora de empresas e os parques tecnológicos, que
elevaram a taxa de sobrevida para 80%, segundo dados do SEBRAE. Nesse contexto é que
o fomento contínuo para a instalação de Incubadoras, como instrumento de política
pública, se fortalece na medida em que oportunidades de negócios são abraçadas e em
consequência disso o desenvolvimento regional é promovido.

2.2 A importância das incubadoras com enfoque em negócios ambientais ou na gestão
dos resíduos sólidos urbanos.

O papel de uma Incubadora é encorajar os empresários de uma determinada região para
que um negócio seja alavancado ou que uma ideia transforme-se em um produto ou
serviço. É nesse sentido que o estímulo à criação de Incubadoras promove o
desenvolvimento regional, na medida em que as potencialidades de uma determinada
região são fortalecidas. Fonseca (2010) afirma que a literatura relacionada com
incubadoras com foco no meio ambiente ou Incubadoras de Tecnologia Ambiental ainda é
escassa.

Ao consultar o relatório da ANPROTEC (2011), no que se refere a classificação das
incubadoras (Figura 01), não se percebe uma delimitação específica para as incubadoras
com foco no meio-ambiente. Talvez esse fato seja o reflexo das poucas iniciativas
existentes neste campo. Percebe-se um predomínio das incubadoras com foco tecnológico
(40%), estando essas relacionadas com o desenvolvimento de ideias que culminam em
novos produtos tecnológicos. Outros 18% possuem foco em negócios que já existem no
mercado (tradicionais); o mesmo percentual(18%) englobam as incubadoras mistas que
acolhem empresas ou ideias com características tecnológicas e tradicionais, enquanto as
demais iniciativas se dividem entre os 24% restantes a saber: sociais, agroindustrial,
serviços e cultural.

Fonte: ANPROTEC (2011)
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Segundo Fonseca et al (2010) a escassa literatura brasileira voltada para o estudo de
incubadoras, assim como os principais bancos de dados da área (como a ANPROTEC e o
SEBRAE) testemunham a ausência de abordagens da questão ambiental nesse tipo de
modalidade organizacional.

Em se tratando de resíduos sólidos urbanos existem algumas iniciativas para o
reaproveitamento do resíduo e o retorno do mesmo ao ciclo produtivo. Um dos exemplos
louváveis são os das cooperativas de badameiros ou catadores que fazem a coleta dos
resíduos no município, procedem à separação daquilo possível de ser reciclável (papel,
vidro, plástico, metal, etc) e em seguida efetuam a venda para empresas do segmento de
reciclagem ou que utilizam um desses resíduos como matéria prima.

Costa et al (2011) ao analisar o modelo de cooperativa de badameiros da cidade de Feira
de Santana constatou que tanto a infraestrutura quanto a mão de obra disponível é
inexpressiva ao se avaliar a quantidade de resíduos com potencialidade para reciclagem
produzidos pelo município. Chama ainda atenção essas autoras que a falta de apoio por
parte de órgãos governamentais bem como a falta de consciência dos indivíduos no sentido
de não reconhecerem o resíduo produzido como um reciclável são um dos maiores
gargalos à continuidade do projeto. As iniciativas existentes perto do que é produzido de
resíduo no país ainda são ínfimas.

Vive-se um momento que requer uma renovação no que se refere à gestão de RSU´s dada a
implementação da Lei 12.305/2010. A visão linear até então dispensada à gestão dos
RSU´s não é compatível com as exigências da nova lei, pois gerenciar resíduos ultrapassa
questões técnica resumidas a obras públicas, infraestrutura ou financiamento. Existe
necessidade de uma visão multidimensional que trate de todos os aspectos dessa gestão,
considerando as questões técnicas, sociais, econômicas e políticas (ALBEPRE, 2012).

Um país com aproximadamente 194 milhões de habitantes (IBGE, 2012) e uma média
nacional de produção diária de lixo em torno de 1,097 kg/habitante (ALBEPRE, 2012)
deve levar a sério a questão relacionada com a destinação final dos seus resíduos e com a
criação de estratégias que minimizem os seus impactos. Essa preocupação deve ser de toda
sociedade, já  que não se deve atribuir apenas ao governo a responsabilidade de lhe dar
com essas questões. O plano de gerenciar os resíduos em um município deve envolver
todos os atores pertencentes a ele, já que parte-se do principio que todos na sociedade são
elementos geradores.

Um dado importante apresentado na Figura 2 é que 32% de todo o lixo gerado no Brasil
corresponde à categoria de recicláveis, o que fortalece ainda mais a necessidade que se tem
de fomentar os empreendimentos de reciclagem.

Fonte: ALBEPRE (2012)
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É nesse contexto que as incubadoras de tecnologias ambientais no âmbito da problemática
dos RSU´s surgem como oportunidades de negócios e uma das alternativas que podem
minimizar os altos impactos gerados pelo crescente acúmulo de resíduos. O papel desse
modelo de incubadora seria o de acolher e proteger os empreendedores que visualizassem
no lixo urbano uma oportunidade de gerar renda, promover a inclusão social e ainda
retornar para o ciclo produtivo o resíduo descartado.

A partir desta análise foi identificado no estado do Espírito Santo o primeiro caso no país
de Incubadora no ramo de Econegócios, a saber a Incubalix.

3. Aspectos do Estado abordado

O estado do Espírito Santo (Figura 3) é a quarta menor das 27 unidades
federativas do Brasil, estando localizado na região Sudeste. Com uma área 46.078 km² faz
fronteira com o oceano Atlântico à leste, com a Bahia ao norte, com Minas
Gerais a oeste e noroeste e com o estado do Rio de Janeiro ao sul.

Vitória é a sua capital, sendo a cidade de Serra a mais populosa. De acordo com o IBGE
(2010) o Espírito Santo possui 3.512.672 habitantes, distribuídos entre a capital e
municípios importantes como Aracruz, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina,
Guarapari, Linhares, São Mateus, Viana e Vila Velha.

Cariacica, (Figura 4) é o município onde está instalado o Aterro Sanitário que recebe, além
dos resíduos sólidos urbanos produzidos por esse município, os resíduos sólidos de Vitória,
Serra, Marechal Floriano, Domingos Martins, Santa Leopoldina, Venda Nova do Imigrante
e Santa Maria de Jetibá. O referido aterro é de propriedade da empresa Marca Ambiental
que gerencia cerca de 1.500 t/dia de resíduos sólidos produzidos pelos municípios
supracitados e é onde está instalado a INCUBALIX.

Figura 3. Mapa do Brasil com  destaque para o Figura 4 Mapa do ES com destaque para o
Estado do Espírito Santo (ES) Município de Cariacica

4. Metodologia

Para o desenvolvimento desta pesquisa inicialmente se realizou um levantamento
bibliográfico relacionado à importância das incubadoras na gestão dos resíduos sólidos
urbanos. Essa revisão abrangeu desde artigos científicos até consultas de relatórios de
organizações que discutem os problemas oriundos do crescimento dos RSU´s, bem como
as estratégias para minimizar os impactos gerados por essa acumulação.
A elaboração do trabalho foi feita a partir de uma abordagem descritiva e qualitativa, sendo
que o método de pesquisa foi o estudo de caso único. A Incubalix foi o caso analisado e as
informações aqui apresentadas foram extraídas no mês de março de 2013, a partir de visita
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técnica à organização bem como realização de entrevistas com o gestor da Incubadora e
com os gestores dos negócios incubados e/ou pré-incubados.

O protocolo de procedimento da pesquisa foi iniciado com o contato no Instituo Marca
Ambiental, no mês de dezembro do ano de 2012. A visita técnica à unidade de análise -
Incubadora Incubalix – foi realizada no dia 01 de março do ano de 2013.

As entrevistas previamente agendadas com os gestores das 3 empresas incubadas
(Biomarca, Biococo e Revertec) seguidas de visita técnica ao respectivo galpão tiveram a
duração de 1h e 20 minutos, tempo de analise de cada empresa. A entrevista com o gestor
da empresa pré-incubada (Reciclap) teve a duração de 35 minutos não havendo visita ao
galpão, pois o mesmo ainda estava sendo estruturado.

O protocolo da pesquisa se dividiu em uma unidade (Incubalix) e três elementos de análise:
1) análise do elemento econômico (arrecadação financeira da Incubalix, despesas e custos);
2) elemento social (empregos e empresas geradas) e 3) elemento ambiental (volume de
resíduos tratados).

Alem da entrevista com os gestores das empresas foi realizada também uma entrevista com
a Presidente do Instituto Marca Ambiental, cuja duração foi de 50 minutos na própria
Incubalix, objetivando coletar mais informações de como surgiu a proposta, as dificuldades
enfrentadas, os principais objetivos e quais as perspectivas futuras deste empreendimento.

Outras fontes de evidências foram encontradas na documentação analisada, a saber: Folder,
mídia de DVD, e relatórios onde as características deste modelo são apresentadas de forma
mais detalhada.

4.1. A unidade de análise: INCUBALIX

A Marca Ambiental é uma empresa especializada em multitecnologias para o
gerenciamento integrado de resíduos no Município de Cariacica/ES. É de sua propriedade
o Aterro Sanitário localizado em Cariacica-ES que possui mais de 2 milhões de m2. Sua
central de tratamento esta preparada e licenciada para receber os resíduos produzidos tanto
pelo indivíduo, quanto dos demais geradores como: portos, aeroportos, serviços de saúde,
dentre outros. A empresa iniciou suas atividades em 1995 e além de receber os resíduos e
tratá-los de forma adequada oferece tratamento ambientalmente seguro aos seus
subprodutos, como o chorume e o biogás. A qualidade ambiental dos serviços
desenvolvidos e o tratamento adequado do biogás permitiu que essa empresa no ano de
2005 iniciasse a comercialização de Crédito de Carbono.
Uma característica marcante do Aterro gerenciado pela Marca Ambiental em Cariacica é a
existência  de uma Incubadora voltada aos negócios ambientais. Essa incubadora acolhe
empresários que desejam atuar no segmento de recicláveis, ou seja, empresas que utilizam
os resíduos recicláveis coletados para a produção de algum tipo de produto a ser inserido
no mercado.

Como estratégia para minimizar os impactos ambientais advindos da crescente produção
dos RSU´s e ampliar o tempo de vida útil das células do Aterro Sanitário a Empresa Marca
Ambiental cria em 2006 o Instituto Marca ambiental que tem por objetivo atuar na área
socioambiental e fomentar empresas no ramo do econegócios, através do processo de
incubação, visando o desenvolvimento da sua área de influência e da sociedade, além de
promover os princípios da sustentabilidade, por meio de desenvolvimento de projetos
sócio-educativo. Através de um Convenio de Cooperação Técnica e Financeira firmado
entre o SEBRAE-ES e a Marca Ambiental surge a INCUBALIX – Incubadora de
Empresas de Econegócios.
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A INCUBALIX objetiva acolher e proteger empresários que desejem utilizar como insumo
o resíduo reciclável para a criação de novos produtos, sendo o seu processo de incubação
(Figura 5) divididos em 3 etapas: i) triagem e seleção das propostas; ii) pré-incubação e
primeiras providencias para instalação do negócio e solicitação de licenças para
desenvolvimento da atividade e iii) incubação propriamente dita, com inicio das atividades
da empresa.

Figura 5 Etapas da Incubação de Empresas
Fonte: Relatório da INCUBALIX (2011)
A INCUBALIX é a primeira incubadora brasileira com foco exclusivo em econegócios e a
sua localização oferece vantagens para os incubados, como por exemplo, a redução dos
custos e do risco de fornecimento da matéria-prima. Seu surgimento se deu para “proteger”
as empresas em seus primeiros anos de vida, apoiando e estimulando o desenvolvimento
das atividades dos negócios propostos. Com 13 empregados as empresas atualmente
incubadas movimentam anualmente cerca de R$1.090,00 (um milhão e noventa mil reais),
com perspectiva de ampliação deste faturamento para R$4.690.000,00 (quatro milhões
seiscentos e noventa mil reais) no ano de 2013. Atualmente, essa incubadora conta com 3
empresas incubadas, a saber, Biococo, Biomarca e Revertec e uma outra empresa em fase
de pré-incubação a Reciclap.

A empresa pré-incubada Reciclap foi analisada separadamente por estar ainda na fase de
pré-incubação. Visando atuar na logística reversa de pneus descartados a Reciclap está há
um ano e meio na INCUBALIX como empresa pré-incubada. Já atuante no Estado de
Goiás e Paraná, a Reciclap tem a intenção de entrar no mercado capixaba. Em virtude das
dificuldades e entraves para a instalação do negócio, como por exemplo, necessidade de
licenças e altos investimentos, o gestor desta empresa enxergou como mais viável a
instalação do negócio através da Incubadora, pois receberia apoio gerencial e redução de
tempo no processo de aquisição das licenças ambientais. Sendo 100% reutilizável a
logística reversa do pneu resulta em 3 artigos a saber, o aço que pode ser comercializado
para diversas empresas siderúrgicas; a fibra podendo ser direcionada para industrias têxtil e
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a borracha transformada em pó, sendo insumo para a produção do asfalto ou construção de
campos de futebol society.

No Quadro 1 são apresentadas as informações extraídas a partir das entrevistas com os
gestores responsáveis por cada empresa em fase de incubação, cujo foco principal se deu
em 3 elementos de análise (ambientais, sociais e econômicos).

Empresa Incubada BIOCOCO REVERTEC BIOMASSA
Tempo de incubada 4 anos 3 anos 4 anos
Segmento 1) Adubo para floriculturas

2) Itens artesanais: decoração,
bolsas

3) Comércio da Fibra  para
empresas de gesso

4) Projeto em execução:
Inovação tecnológica Maquina
para fabricação de Biomanta

1) Prestação de Serviços de
Destinação Final

2) Logística reversa e
comercialização dos itens que

podem retornar para cadeia
produtiva

1) Comercialização do óleo
já tratado

2) Produção de Artigos de
Limpeza: sabão em barra,

detergentes, água sanitária,
etc.

Aspectos
Ambientais:
Tipo de resíduo
aproveitado

Coco Equipamentos de refrigeração
Equipamentos de Informática

Óleo de fritura

Quantidade
mensal coletada

60 toneladas 25 toneladas 50.000 litros

Aproveitamento do
resíduo coletado
em (%)

20% 100% 80%

Origem do resíduo Município - através da coleta
da prefeitura

(Coleta seletiva)

Aterro, Parceiros, Empresas de
Informática

Restaurantes, Hotéis,
Associações outros parceiros

Aspectos Sociais:
Mão de Obra

empregada e a
classe social

3 funcionários
Pertencentes a Classe D e E

Que residem no bairro vizinho:
Nova Rosa da Penha

2 funcionários
Pertencentes a Classe D e E

Que residem no bairro vizinho:
Nova Rosa da Penha

8 funcionários
Pertencentes a Classe D e E

Que residem no bairro
vizinho: Nova Rosa da Penha

Nível de
escolaridade dos
funcionários

Analfabetos e pessoas com
Ensino Médio

Ensino Médio Ensino Médio

Qualificação dos
funcionários e
perspectiva de
crescimento

Treinamento em mecânica para
manutenção dos equipamentos
e treinamento para futuramente

o encarregado gerenciar

Projeto para qualificação na
área operacional e gerencial do

encarregado ainda em 2013.
Treinamento para a execução

das tarefas

Treinamento voltado para a
execução do trabalho

Remuneração dos
funcionários

R$813,60 R$800,00 Segue o estabelecido pelo
sindicato cerca de R$800,00

Aspectos
Econômicos
Investimento

R$120.000,00 R$50.000,00 R$300.000,00

Faturamento Anual
e Mensal x Lucro
Anual e Mensal

Não há lucro ainda sendo
necessário processar 5 vezes o

volume de coco recebido

R$120.000,00 R$900.000,00
Lucro não revelado mas

reinvestido
Custos Mensais

(Montante)
Aluguel do Galpão

Salários e manutenção da
infraestrutura

Aluguel do Galpão
Salários e manutenção da

infraestrutura

Aluguel do Galpão
Salários e manutenção da

infraestrutura
O negócio já é
sustentável? Caso
sim, desde quando?

Ainda não
A sustentabilidade poderá ser
alcançada com a conclusão da

construção da máquina de
produzir a Biomanta e com a

ampliação da coleta

Ainda não
A sustentabilidade está

associada a ampliação na
coleta dos resíduos sobretudo

os de informática

Desde 2009

Outras Questões:
Sem a incubadora o
existiria o negócio

Não Seria possível, mas demandaria
mais tempo e um maior

investimento

Seria possível, mas
demandaria mais tempo e um

maior investimento
Contrapartida mais
importante da
INCUBALIX no

Gestão, Logística e Espaço
Físico

Redução dos Custos

Gestão, Logística e Espaço
Físico

Redução dos Custos

Gestão e Espaço Físico
Redução dos Custos

(localização)
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seu negócio (localização) Nome da Empresa MARCA
Quadro 01. Aspectos sociais, econômicos e ambientais das empresas incubadas na INCUBALIX
Fonte: Elaborada pelo autor a partir das entrevistas realizadas

De acordo com informações extraídas de cada gestor a INCUBALIX é fundamental para
auxiliar na implantação e amadurecimento dos negócios com foco no meio ambiente, pois
a infraestrutura disponibilizada (espaço físico, internet, telefone) e o apoio gerencial
(auxílio na confecção do plano de negócios, profissionais com ampla visão de mercado)
são fatores chaves para o inicio desse tipo empreendimento. Ter o negócio em uma
Incubadora que funciona no Aterro, local onde são destinados os RSU´s, oferece para o seu
gestor vantagem competitiva na medida em que terá seus custos reduzidos na aquisição do
resíduo reciclável.

No que se refere às dificuldades para o desenvolvimento do negócio todos foram
categóricos em afirmar que a principal dificuldade é a falta da coleta seletiva nos
municípios, ou seja, o ideal é que os gestores municipais e outras instituições se
organizassem no sentido de criarem postos de coleta seletiva para que a população separe o
seu lixo e saiba destiná-lo corretamente. Foi apontada também por eles a necessidade de se
promover Investimentos em Educação Ambiental para sensibilizar a população e alertá-la
sobre a importância de se reaproveitar o resíduo descartado.

A iniciativa da INCUBALIX demonstra que existe ganho em três níveis: econômico, social
e ambiental, já que gera emprego, renda e reduz os impactos ambientais, incluindo
novamente no ciclo produtivo um insumo que seria aterrado. Alguns aspectos devem ser
mencionados a partir desta analise, por exemplo, o pouco envolvimento das Universidades
neste processo. Com exceção da Biococo que desenvolve o projeto de construção da
maquina de biomanta em parceria com pesquisadores, as outras empresas caminham
apenas com o apoio da Incubadora. Têm deixado a desejar no modelo abordado a relação
com as universidades ou centros de pesquisa, órgãos responsáveis também por fomentar
novas ideias e apontar soluções para diversos problemas. Uma contribuição a ser dada pela
Universidade neste processo seria o de estabelecer campanhas para a coleta seletiva dos
resíduos reciclados pelas empresas incubadas e, sobretudo, estabelecer parcerias com as
prefeituras no sentido de fortalecer essas ações. O modelo de incubadora deve ter em sua
essência essa visão de aliança entre Universidades-Empresa-Estado.

Notou-se que existe de fato uma preocupação com a população do entorno, na medida em
que a mão de obra é preferencialmente moradora do povoado Nova Rosa da Penha,
localizado ao lado do aterro. Ressalta-se, também, que a remuneração acompanha o
mercado, superando-o em alguns casos.

Em todos os quatro gestores entrevistados foram perceptíveis as características como
capacidade para inovar, flexibilidade para reajustar o negócio e a criatividade, bem como a
visão de futuro que possuem dos seus negócios, ou seja, as empresas incubadas estão se
preparando para um salto, tão logo algumas legislações entrem em vigor, sobretudo as que
determinam a coleta seletiva de resíduos específicos, como os de informática e de pneus. A
regulamentação de algumas leis inibirá a atuação de concorrentes clandestinos que atuam
no mercado sem as devidas licenças, considerado como um dos grandes entraves para o
crescimento dos negócios.

Percebeu-se que as empresas estão prontas a atuar nos mercados que lhe for conveniente
não se prendendo a um único, por exemplo, apenas o comercio do óleo tratado, mesmo
sustentando a Biomarca, não é o único objetivo do gestor. Muito além disso, seu objetivo é
colocar a sua marca de produtos de limpeza no mercado, transferindo a comercialização do
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óleo para atividade complementar. Nota-se também essa característica na empresa
Biococo, a partir do seu projeto de construção da maquina de biomanta. Na Revertec há
intenção de ampliação da coleta dos artigos de informática, por visualizar maior
potencialidade na coleta dos mesmos em relação aos equipamentos de refrigeração. Todos
os gestores demonstram possuir um espírito empreendedor e estão focados na ampliação e
ajustes dos seus negócios. Não se pode deixar de salientar a forte consciência ambiental
existente não só dos gestores como dos funcionários de cada empresa. Além da finalidade
econômica nota-se que existe a percepção da importância do papel de cada um na empresa
no que se refere ao retorno ambiental que a sua atividade provoca.

4.2 Benefícios do modelo abordado para a melhoria na gestão dos resíduos sólidos
urbanos

Alem dos benefícios apontados pelos gestores das empresas incubadas a partir das analises
foi estratégia também desta pesquisa coletar informações com a Presidente do Conselho
Administrativo do Instituto Marca Ambiental objetivando entender o grau de influencia
que a INCUBALIX teria no processo de gestão dos resíduos da empresa Marca Ambiental.
A coleta de informações foi feita através de uma entrevista cujos resultados estão
apresentadas no Quadro 2. A entrevista teve como principais tópicos: i) o processo
histórico de surgimento da proposta, ii) as dificuldades enfrentadas, iii) os principais
objetivos, iv) as perspectivas futuras do empreendimento e v) a importância da Incubadora
para a GRSU´s.
i) Origem da
proposta

A ideia surgiu em uma visita da Equipe SEBRAE, em 2006, a Central de Tratamento de
Resíduo, quando observou algumas inicia na área de beneficiamento de resíduos. Assim, o
superintendente do SEBRAE/ES, a época, nos estimulou a constituir uma instituição para
a realização convênio com o SEBRAE que pudesse fomentar a Incubadora. Assim, o
Instituto MARCA foi criado no final de 2006 e em 30 de Novembro, foi assinado o
primeiro convenio com o SEBRAE. O objetivo do Convenio foi a cooperação técnica e
financeira com vista a viabilizar a implantação de uma incubadora de Empresas do
segmento de Econegócio.

ii) Objetivos O Grupo MARCA é o grande motivador e facilitador do processo, assim, o objetivo
primordial está em promover esta ação no sentido de agregar valor a gestão da empresa.
Ou seja, o IMADESA tem como visão “.. Promover a gestão sustentável de um complexo
inovador de Econegócios”.

iii) Entraves Alto custo de Construção de galpões e de equipamentos de processamento; Custo fixo alto
desde inicio da (energia, empregados, impostos , etc); Ausência da Coleta Seletiva
Inovação do mercado X empreendedorismo incipiente;
Falta de incentivo para o setor (fiscal e ambiental);
Ausência de Selo de Qualidade oriundo dos produtos de resíduos  (preconceito Ambiental)

iv) Perspectivas O IMADESA empreende todos os esforços para ampliar o número de empresas a serem
incubadas, porém como o processo depende de várias etapas, alguns fatores limitadores
restringem o aumento deste número de empresas.
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v) Importância
para a GRSU´s

O manejo ambiental saudável de resíduos deve ir além da simples deposição ou
aproveitamento por métodos seguros dos resíduos gerados. Deve buscar atingir a causa
fundamental do problema e procurar mudar os padrões não sustentáveis de produção e
consumo. Isto implica na utilização de todo o ciclo vital, o qual apresenta oportunidade
única de conciliar o desenvolvimento com a proteção do meio ambiente. Neste ambiente e
diante de necessidades múltiplas justifica-se plenamente a inserção do projeto de
incubadora na Central de Tratamento de Resíduos Sólidos, projeto esse que vai de
encontro a firme iniciativa de praticas e de ações de responsabilidade social por parte das
empresas do grupo Marca e que tem no Instituto Marca sua mais recente realização para
conscientização dessas iniciativas.

Quadro 02.  Análise da INCUBALIX enquanto empreendimento inserido no processo de GRU´s
Fonte: Elaborada pelo autor a partir das entrevistas realizadas

Longe de defender a ampliação da produção dos RSU´s o que essa pesquisa chama a
atenção é que as políticas de investimento nos negócios com enfoque ambiental deve
ocorrer em maior escala, já que a problemática dos RSU´s está relacionada com o
crescimento da população, logo, somente a construção de Aterros Sanitários como
estratégia de destinação final dos resíduos por si só não dará conta de todos os problemas
da gestão dos resíduos. Faz-se necessário o investimento em alternativas como a criação de
incubadoras com enfoque ambiental que encorajem os empreendedores nesse segmento, no
sentido de apoiá-los para que os seus negócios se instalem.

Mas para que isso ocorra e as iniciativas existentes não fiquem ameaçadas deve haver uma
interação entre governo, centros de pesquisa e empresariado para que discutam modelos de
gestão e criem alternativas e estratégias capazes de minimizar os impactos desta
problemática. A gestão de resíduos vai desde a coleta até o tratamento dos seus
subprodutos. Perpassando também pelo aproveitamento dos RSU´s coletados em condições
para tal, investimento em Educação Ambiental e em programas de Coleta Seletiva nos
municípios, são também estratégias que contribuiria bastante para o fortalecimento das
empresas em econegócios.

Empresas como as analisadas por essa pesquisa trazem benefícios em grande escala para
gestão dos resíduos e um dos benefícios principais é a ampliação do tempo de vida das
células no aterro, pois aproveitando dos resíduos implica no seu não aterramento e sim o
retorno para a cadeia produtiva.

A gestão dos resíduos não pode ser vista como de responsabilidade apenas do setor
público, mas de todos os geradores dos RSU´s: indivíduos, empresas, indústrias, etc.

5. Considerações Finais

As incubadoras com enfoque ambiental contribuem para melhorar a gestão dos resíduos,
mas também promovem benefícios econômicos, sociais e ambientais na medida em que
oferecem oportunidades de empregos para a população local e geração de renda a partir da
produção de produtos com matéria prima reciclável oriunda dos RSU´s. Casos como esses
que conseguem reunir tais benefícios em uma atividade produtiva, merecem investigação
mais aprofundada por parte de pesquisadores, iniciativa privada e gestores municipais,
principalmente quanto a análise da viabilidade da implantação de modelos similares em
aterros sanitários de outros estados do país.

É importante ressaltar que as regiões e municípios diferem entre si. Por essa razão as
análises referentes à viabilidade da implantação de uma incubadora com foco ambiental em
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um determinado aterro sanitário deve ser feita considerando os seguintes aspectos: a
quantidade de RSU´s produzidos pelos geradores, a composição gravimétrica, os padrões
de consumo da região e a articulação entre os atores envolvidos no processo, como
Prefeitura, Empresa Privada e Centros de Pesquisa.
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RESUMEN 

Entre los retos actuales, está gestionar nuevas formas para la gestión del conocimiento 

entre los agentes de la sociedad, que les permita a través de nuevos enfoques la gerencia 

más eficiente y eficaz de la ciencia y la gestión tecnológica en la industria en función del 

desarrollo sostenible. 

En el siglo XXI es urgente,  desarrollar  tecnologías con enfoque integrador de producción 

sostenible  hacia la formación de avanzada de gestores tecnológicos que permitan 

ecodiseñar los productos y procesos farmacéuticos, integrando los tres aspectos de la 

sostenibilidad: ecológico, económico y eco-social. El objetivo del trabajo es contribuir con 

el noble propósito de incentivar la formación de gestores tecnológicos con enfoque 

sostenible para los procesos de la industria farmacéutica, considerando los aspectos: 

ambientales, sociales y prevención de riesgos entre otros.  

La aplicación del enfoque sostenible, contribuye a elevar la cultura de los gestores 

tecnológicos para impactar positivamente en la reducción del consumo energético, 

minimización del consumo de materias primas y de la producción en base al empleo de 

tecnologías limpias asociados a la industria farmacéutica a lo largo del ciclo de vida de los 

productos y en los procesos de investigación, incluido su embalaje, desde la 

síntesis/obtención de las materias primas hasta su fin de vida útil. Lo que permitirá la 

certificación de los procesos de la industria farmacéutica según la NC-ISO 14001:2004. 

Palabras claves: gestión tecnológica, enfoque sostenible y formación de avanzada 
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INTRODUCCION 

 

Obtener MEDICAMENTOS ECOLÓGICOS, desarrollando tecnologías y herramientas de 

gestión para, mediante procesos limpios de producción que permitan, además, conseguir 

nuevos productos farmacéuticos más económicos, ecológicos y “eco-sociales” que 

mejoren su aportación al bienestar social de las personas, respecto a los existentes en el 

mercado, es un reto del siglo XXI  y es objetivo del nuevo enfoque que se propone en el 

artículo para el desarrollo sostenible de la industria farmacéutica.  

 

Los impactos ambientales en la industria farmacéutica mucho dependen del sistema de 

gestión de los residuales generados por los procesos y el cumplimiento de la legislación 

ambiental por los directivos y trabajadores vinculados a las diferentes actividades de cada 

entidad de la cadena productiva y de los servicios. 

El desarrollo sostenible de la industria farmacéutica implica altos niveles de Investigación 

y Desarrollo de nuevos procesos ecológicos para la industria, así como la obtención de 

nuevos productos con una orientación amigable con el medio ambiente, que necesita 

completarse con novedosas herramientas y metodologías de gestión.  

La industria farmacéutica utiliza complejos procesos y tecnologías en la manufactura de 

sus productos, identificándose esencialmente. Investigación y desarrollo; Síntesis 

química; Extracción de productos naturales; Fermentación; Formulación; Comercialización 

y Distribución. En estos procesos la dimensión  Científico-tecnológica se puede enfocar 

en lograr tecnologías propias y patentables, para la producción de medicamentos 

ecológicos en correspondencia con las exigencias actuales de mercado y las normas de 

certificación internacionales.  

¿Cómo evaluar los impactos ambientales de la industria farmacéutica en la sociedad?  

Acercamiento a una nueva propuesta. 

DESARROLLO: 
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Para contribuir a un entendimiento adecuado de la relación entre la producción de 

fármacos, la innovación de procesos, sus impactos ambientales y la sociedad  es muy 

importante tener presente la dimensión  Científico-tecnológica que se puede enfocar la 

capacitación a lograr tecnologías propias y patentables, para la producción de 

medicamentos ecológicos teniendo en cuenta cuatro criterios principales: 

o Que los procesos se realicen disminuyendo al máximo el volumen de las 

instalaciones, con la finalidad de reducir el consumo energético y preservar las 

cualidades de asepticidad y sanitarias de los productos resultantes. 

o Que los procesos sean definidos y desarrollados en base al empleo de tecnologías 

limpias que minimicen el consumo de materias primas y energía y la producción de 

residuos. 

o Que los sistemas operativos de gestión de los procesos permitan  un control de la 

sostenibilidad que avale tanto los costes económicos, como ecológicos y sociales 

de los medicamentos elaborados. 

o La determinación de  requisitos suficientes para reglamentar la certificación 

internacional de   productos farmacéuticos ecológicos.  

Cualquier producto, servicio o actividad tiene un impacto sobre el medio ambiente, por 

eso se realiza el ACV: “Procedimiento objetivo de evaluación de cargas energéticas y 

ambientales correspondientes a un proceso o a una actividad, que se efectúa 

identificando los materiales y la energía utilizada y los descartes liberados en el ambiente 

natural. La evaluación se realiza en el ciclo de vida completo del proceso o actividad, 

incluyendo la extracción y tratamiento de la materia prima, la fabricación, el transporte, la 

distribución, el uso, el reciclado, la reutilización y el despacho final. 

 
Para demostrar la sustentabilidad de un producto es necesario el uso de herramientas 
que acrediten su condición, una de las más potentes y novedosas es el análisis de ciclo 
de vida (ACV), avalada por las normas ISO 14040-43, que resulta ser una eficaz 
metodología para analizar los impactos ambientales asociados a un producto o proceso a 
partir de su ciclo de vida (CV).  
 
El ACV cuantifica y valora los flujos del sistema, para luego evaluar los impactos 
potenciales que estos causan al medio ambiente, con el objetivo de priorizar las mejoras 
en el producto o proceso. 
 

El ACV (LCA, en inglés) comprende cuatro etapas a saber: 

Fase investigativa- Impacto científico. 

Fase industrial- Impacto tecnológico- ambiental: energético- emisiones al medio ambiente. 



 

 

4 

 

Fase Distribución – comercialización y consumo- Impacto económico- social: 

transportación y embalaje. 

Fase  destino final – Impacto ecosocial- ambiental:Tratamiento de residuales 

De acuerdo con el enfoque propuesto que se utilizó en  el proyecto IBEROEKA 

EKOZUMOFUM, se  opto por tratar aplicar una herramienta que logre “medir” en los tres 

ejes, con las unidades que se detallan a continuación y, en consecuencia obtener  

resultados en unidades inteligibles para las empresas, científicos y la sociedad en 

general: 

 Unidades a ofrecer como Resultados  para el área ecológica: KW-h 

 Unidades a ofrecer como Resultados para el área ecosocial: DÍAS DE PERSONAL 

 Unidades a ofrecer como Resultados para el área económica: MONEDA OFICIAL 

En este sentido, se integraron,  los tres aspectos de la sostenibilidad, que vemos en el 

gráfico siguiente, con el añadido de que la herramienta fuese aplicable a productos de la 

industria farmacéutica.  

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de la Herramienta  

La estructura de la Herramienta de ACV se presenta en la siguiente figura: 

ECOLÓGICA 

ECOSOCIAL ECONÓMICA 
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De acuerdo a este esquema la modelización y parametrización, a realizar, servirá para 

lograr en cada una de las etapas del ciclo de vida enlazar los datos físicos obtenidos en 

las evaluaciones, mediciones y apreciaciones realizadas en los procesos productivos, de 

transporte y consumo con los; analizándose, en consecuencia los cálculos que la 

herramienta debe realizar automáticamente para valorar el impacto ecológico: la 

contaminación de suelo, aire, agua y los consumos, económico: costos ingresos y valor 

añadido y ecosocial: horas-persona que se ganan o pierden según la bondad de los 

procesos analizados desde el punto de vista de la seguridad, la salud y la creación de 

puestos de trabajo. 
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Una vez estudiado el perfil ambiental de la industria farmacéutica e interpretados sus 

resultados el paso siguiente es la propuesta de mejoras al proceso para lograr la 

disminución del impacto ambiental, de forma general las mismas estarán encaminadas a 

disminuir el consumo de combustible y las emisiones al aire provocadas por la disminuir el 

vertido de residuos sólidos al medio ambiente minimizando de esta forma el impacto que 

estos provocan al ser desechados sin un tratamiento. Para evaluar la transportación, en la 

etapa industrial y en la de distribución y consumo y proponer alternativas de reciclaje para 

efectividad de las medidas propuestas se realizara una comparación de las mismas con 

las variantes actuales utilizando el ACV. 

La generación de residuos líquidos ocurre principalmente en la producción de jarabes, 
cremas y ungüentos, producto del lavado de las máquinas y reactores donde se preparan 
los medicamentos; también en el agua del lavado de pisos; en el Departamento de 
Control de Calidad y en la producción de agua desmineralizada. Otra fuente de 
generación de residuos líquidos es el vertimiento al sistema de alcantarillado de los 
medicamentos líquidos y semilíquidos vencidos. 

Los residuos sólidos son generados principalmente en producción de medicamentos 
secos en las secciones de pesaje, mezclado y compresión; en el sistema de extracción de 
polvos y los medicamentos vencidos que retornan a la industria. También se generan 
restos de embalajes de materia prima, tales como bolsas plásticas o de papel que 
contienen restos de materia prima; cajas y cuñas de cartón y restos de blister (lámina de 
PVC revestido de aluminio), filtros EPA, todos estos últimos generalmente limpios. 

 Es importante entonces: 

 

La Identificación y evaluación de la actividad biológica de componentes de interés 

funcional presentes en materias primas vegetales y animales de origen ecológico. 

Establecimiento del papel de dichos compuestos en la prevención de enfermedades.  

Establecer y desarrollar los procesos de extracción, purificación y estabilización de los 

compuestos activos de interés para su uso como materia prima activa o  su adición a los 

medicamentos ecológicos.  

Desarrollar los Equipos e Instalaciones de investigación y producción farmacéutica 

necesarios para los procesos sostenibles que se pretenden, como pueden ser:  

o Logro de soluciones realmente innovadoras en el diseño de este tipo de procesos 

e infraestructuras de Investigación, unificando y reduciendo los volúmenes de las 

Salas Limpias empleadas en los diversos subprocesos de investigación: screening 

y desarrollo de materias primas biotecnológicas y bioquímicas, desarrollo galénico 

y escalado en plata piloto 
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o Encapsulación y minimización de procesos productivos de medicamentos, para 

reducir los consumos energéticos, aguas desionizadas y de materiales, así como 

los riesgos de contaminación y costes de operación y mantenimiento de filtros e 

instalaciones técnicas 

o Sistemas de producción de vapor,  que aprovechen calores residuales de  motores 

de cogeneración 

o Sistema de fabricación con cierto grado de vacío y utilizando atmósferas 

controladas 

o Sistemas de tratamiento de los residuos de los procesos de investigación y 

producción. 

o Optimizar los Procesos de producción y transporte, tanto de materiales como de 

personal investigador, desarrollando soluciones logísticas y ERP´s “Sostenibles”, 

que operen en todo el ciclo de vida de los medicamentos y de sus costosos y 

largos procesos de investigación, todo ello en función de las subfamilias de 

productos que se consigan desarrollar.  

o Para ello se avanzará en el desarrollo de una Herramienta informática de fácil 

utilización, específica del sector farmacéutico, para los Sistemas de Gestión y 

Operativos clásicos de producción en las empresas farmacéuticas (ERP), que 

cuantifique tanto los aspectos económicos, como los ambientales y sociales en 

todo el ciclo de vida de los productos farmacéuticos. 

o Dicho soft, que tratará de desarrollarse en lenguaje abierto, deberá permitir el 

control de los procesos en todo el ciclo de vida del medicamento y su trazabilidad, 

asegurando un nivel de información suficiente desde la obtención de las materias 

primas, hasta la comercialización, uso o tratamiento y con especial incidencia en 

los sistemas de procesado para asegurar el bienestar de los consumidores de 

cualquier tipo de productos: 

o Medicamentos Biotecnológicos 

o Medicamentos con materias primas químicas y bioquímicas  

o Medicamentos a partir de materias primas naturales y ecológicas  

: 

o Ingeniería de procesos y diseño de instalaciones para la industria farmacéutica. 
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Desarrollo de prototipos y equipos para el escalado de los procesos  resultados de 

la I+D: Obtención y preparación de materias primas, extracción y  purificación, 

tratamiento enzimático, estabilización, concentración, etc; aprovechando calores y 

energías residuales. 

o Modelización, validación, diseño y optimización de procesos destinados a obtener 

medicamentos ecológicos y basados en la aplicación de técnicas físicas 

emergentes. 

o Tecnologías de recuperación, reprocesado y reutilización de aguas y residuos 

producidos en los procesos de fabricación de medicamentos. 

o Mejora y mantenimiento de la salud de investigadores y profesionales que trabajan 

en procesos farmacéuticos. Evaluación de los riesgos derivados de la actividad 

biológica de componentes de interés farmacéutico. Aportaciones  para cubrir las 

necesidades de grupos de población específicos. Papel de los productos en la 

prevención de enfermedades. 

 

El carácter innovador del enfoque viene dado por el desarrollo de un conjunto de 
tecnologías integradas de producción Sostenible de Medicamentos, que hasta ahora no 
se han desarrollado plenamente e implementado totalmente en el Sector Farmacéutico: 

o Desarrollo de ECOPRODUCTOS FARMACÉUTICOS a partir del Análisis del Ciclo 
de Vida (ACV) específico para el sector farmacéutico que considere los aspectos 
ambientales, de calidad, sociales, de salud y seguridad, etc. 

o Desarrollo de los correspondientes ECOPROCESOS FARMACÉUTICOS, desde 
tres puntos de vista complementarios: Ecológico, Económico y Ecosocial, 
incidiendo en aspectos como los siguientes: 

- Reducción del consumo energético de los procesos optimizando el tamaño 
de las instalaciones. 

- Minimización del consumo de materias primas y de la producción de 
residuos en base al empleo de tecnologías limpias. 

- Sustitución de materias primas y materiales constructivos por materiales 
reciclados y libres de productos tóxicos. 

- Utilización de sistemas de producción de agua pura y vapor que 
aprovechen calores residuales de motores de cogeneración. 

o Desarrollo de un SISTEMA OPERATIVO DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
ERP-SOSTENIBLE en Software Libre, que controle y mida en los tres ejes de la 
sostenibilidad, a lo largo de todas las Fases del Ciclo de Vida de los 
Medicamentos 

ECO-Diseño y desarrollo de plantas de producción. 

Entonces:  
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¿Cómo evaluar  los impactos ambientales de la industria farmacéutica en la 

sociedad? 

     Acercamiento a una nueva propuesta. 

 

El sistema  de indicadores propuestos deben ser aplicados teniendo en cuenta las 

características del área de atención donde sean utilizados, o sea, no necesariamente 

tienen que ser evaluados todos los criterios incluidos, sino solo aquellos que tienen 

relación directa con el objeto social de la entidad, producto, servicio o proceso a evaluar. 

 

Para la evaluación de los indicadores que se proponen, en todos los casos debe 

plantearse la medición en forma de incremento, decremento o asociación de algún factor 

de referencia respecto a un período de tiempo anterior, período este que consideramos 

deba ser un año. Los valores deben ser expresados en términos de cantidades, de 

acuerdo a la unidad de medida que corresponda, y en %.   

 

La medición y evaluación del impacto ambiental de la industria farmacéutica  es un 

elemento importante a considerar en la evaluación del nivel de satisfacción de las 

necesidades prioritarias del desarrollo económico, social y productivo de la sociedad, por 

tanto el seguimiento y control del impacto de la ciencia debe ser también un elemento 

imprescindible para orientar la gestión y  planificación de las acciones del SCIT y MA, en 

función de su contribución cada vez más decisiva al logro del objetivo estratégico del 

mejoramiento de la calidad de vida  de los ciudadanos. 

 

La aplicación de los indicadores elaborados y propuestos para la medición del impacto 

ambiental de la industria farmacéutica en la sociedad permite evaluar el comportamiento 

de los impactos positivos y los impactos negativos para accionar en la mejora continua 

según  los resultados obtenidos aplicar  y reorientar el Sistema de gestión ambiental de la 

organización en función de avanzar hacia la eficacia ecológica, ecosocial y económica  

para satisfacer las demandas priorizadas de los ciudadanos, los requisitos de la normas 

establecidas y el avance hacia  la sociedad sostenible. 

 

Los indicadores, el año y el período a tomar como referencia varían de acuerdo a las 

características de la organización, región o proceso a evaluar. 
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Propuesta de  INDICADORES para la evaluación de impacto ambiental en la 

sociedad y propiciar un enfoque sostenible en el desarrollo de  la Industria 

farmacéutica. 

 

.1 Diseñado y en  implantación  del  sistema de gestión ambiental en el 100 % de las 

áreas y procesos de la entidad, de acuerdo a la legislación vigente: la familia de las  

normas  internacionales ISO 14000 y NC  ISO 14001: 2004. 

.2 Caracterizados el 100% de los residuos sólidos, líquidos y emisiones gaseosas que genera 

la organización y sus actividades. 

.3 El 100 % de los equipos y/o sistemas de tratamiento de residuales requeridos en la 

organización y funcionan adecuadamente y cumplen su plan de mantenimiento.   

.4 Elaborados y aplicados los procedimientos y fichas para el registro del  monitoreo 

planificado de los efluentes y emisiones como parte del control de los  proceso y los ensayos 

que se realizan  y el 100% se analiza estadísticamente en el Gráfico de Control Analítico, y 

todos se encuentran en los parámetros permisibles  según las normas . 

.5 Tratamiento y manejo del 100% de  productos químicos y desechos peligrosos, de acuerdo 

a lo establecido por la Ley 81 del medio ambiente cubano. 

.6 El manejo de los desechos sólidos se realiza en más del 90% de acuerdo al proceso 

clasificación, almacenamiento, extracción, transportación y disposición final. 

.7 Aumenta en 5 % respecto al año anterior las acciones de educación, capacitación y 

superación de los trabajadores enfocado a la gestión ambiental. 

.8 En el proceso de comercialización se conocen y cumplen al 100%  las exigencias 

ambientales en los países receptores y suministradores de los productos y materias 

primas que importa y/o exporta la entidad. 
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.9 Hay registro del  control de la información suministrada por los proveedores incluidos la 

hoja de datos, sobre posibles impactos ambientales negativos derivados del almacenamiento 

y utilización de sus productos, se  procesa esta información y se evalúan el 100% de los 

proveedores para la toma de decisiones. 

.10 A partir del diagnóstico ambiental del 100% de la organización identifico los aspectos 

e impactos ambientales, tanto negativos como positivos de aquellos procesos que los 

generan e incorporó la dimensión ambiental en la planificación económica  y 

administrativa anual de la organización para las inversiones y acciones de mejoras 

aprobadas. 

.11 Identifica y selecciona a partir de al menos 3 innovaciones, alternativas de solución a 

los impactos negativos, para lograr mejores resultados productivos que a su vez hacen 

que los productos o servicios que brinda la empresa sean más competitivos, 

contribuyendo de forma efectiva a su desarrollo sostenible. 

.12 Revisa e implanta más del 90% de las medidas para la mejora continua del sistema de 

gestión ambiental. 

 
.13 Aumento de ejecución del # proyectos científicos – tecnológicos o acciones  y 

obtención de resultados que tributan a las prioridades de la estrategia ambiental y facilitan 

el avance hacia la calidad ambiental y el desarrollo sostenible, con relación a los últimos 3 

años. 

.14 Incremento   con respecto al año anterior del volumen de la ejecución de inversiones 

destinado a la protección del medio ambiente. 

.15 Aumento  con respecto a los últimos tres años del uso eficiente de la energía y de 

acciones para fomentar el uso de energías renovables. 

.16 Aplicar adecuadamente los principios de “producción más limpia y consumo   

sustentable” Uso eficiente de materias primas, insumos, agua y energía, mostrando 
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índices de consumo inferiores al año anterior y ahorros alcanzados por unidad de 

producto o servicio según lo planificado para el año. 

 Medidas tomadas para prevenir y minimizar la generación de los residuales (sólidos, 

líquidos y gaseosos). Efectividad lograda en la reducción de los mismos. Especial 

atención a los desechos peligrosos. 

 Caracterización de los residuales generados. Por ciento de residuales rehusados y 

reciclados respecto al volumen generado. 

 Adecuado tratamiento y disposición final de los residuales generados no rehusados y 

reciclados. 

 Aplicar sistema de monitoreo que le permita controlar su desempeño ambiental, 

manteniendo caracterizados sus vertimientos o emisiones (sólidas, liquidas y 

gaseosas), así como tomar las medidas correctivas que sean necesarias. 

 Analiza la reducción de los gastos a partir del mejor aprovechamiento de los recursos 

empleados en los procesos productivos y de servicios (agua, materias primas, 

insumos, energía) y el rehuso de los residuales y de los ingresos obtenidos por el 

reciclaje de residuales y por el incremento en la calidad de los productos. 

17 Obtención de reconocimiento ambiental, premio nacional de medio ambiente u otro 

distinción reconocida por las autoridades de gobierno, medio ambientales internacionales, 

nacionales, provinciales o municipales en los últimos 5 años. 

18 Ejecutar el 100 % del plan de acciones anuales para avanzar y obtener la Certificación 

por el cumplimiento de las normas medio ambientales según  la NC ISO 14001: 2004.       

 

                                    

Tabla. Valores para la evaluación cualitativa de riesgos en SGA 

Nivel Valor cualitativo Impacto en términos de medio ambiente 

5 Muy Alto Muerte del personal expuesto a emisiones de gases o 

sustancias contaminantes  a la atmósfera. 
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4 Alto Violación de la legislación ambiental. Pérdidas o 

destrucción de la biodiversidad   por impactos negativos al 

medio ambiente. 

3 Medio Cambios del entorno por impactos negativos al medio 

ambiente. 

2 Bajo  Molestias a los trabajadores expuestos a ruidos, polvo, 

temperatura y otros impactos ambientales. 

1 Muy Bajo  No conformidades detectadas en el proceso de 

implantación del SGA (incidencias) 

0 No Existe Sin impactos negativos al medio ambiente 

 

Fuente: Saucedo N. M. 2011. “Nuevo enfoque para la gestión de la ciencia y la 

tecnología”. Pág. 153. 

 

Conclusiones. 

 

Hoy, segunda década del siglo XXI las organizaciones se distinguen principalmente entre 

otros indicadores, por la implantación de una adecuada gestión ambiental, en particular 

para la industria farmacéutica es un reto   demostrar  un  sólido  desempeño ambiental 

mediante el control de los impactos de sus actividades, procesos, productos y servicios en 

la sociedad, acorde con su política y objetivos ambientales.  

 

En el contexto de una legislación cada vez más exigente, el desarrollo de políticas 

económicas- sociales- culturales y otras medidas para fomentar la protección ambiental, 

hay  un aumento evidente de la preocupación expresada por la sociedad  por los temas 

ambientales y el desarrollo sostenible. 

 

Practicar un enfoque sostenible para la ejecución de los procesos, productos y servicios 

en la industria farmacéutica de la gestión ambiental tienen como finalidad proporcionar a 

las organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental eficaz que puedan 

ser integrados con otros requisitos de gestión, y contribuir a cumplir sus metas ecológicas, 

ecosociales y económicas. 

 

El  enfoque integrado  propuesto que articula,  la dimensión ecosocial, económica y 

ecológica proporciona a las  organizaciones una nueva concepción de la gestión para el 

desarrollo sostenible y se expresa a partir del Sistema de indicadores como elemento 

sustantivo y alternativa para evaluar el impacto ambiental de la industria farmacéutica en 

la sociedad.    
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La medición y evaluación del impacto ambiental de la industria farmacéutica  es un 

elemento importante a considerar en la evaluación del nivel de satisfacción de las 

necesidades prioritarias del desarrollo económico, social y productivo de la sociedad, por 

tanto el seguimiento y control del impacto de la ciencia, la innovación y la tecnología  debe 

ser también un elemento imprescindible para orientar la gestión y  planificación de las 

acciones de los procesos farmacéuticos, en función de su contribución cada vez más 

decisiva al logro del objetivo estratégico del mejoramiento de la calidad de vida  de los 

ciudadanos. 
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EL DESARROLLO DE UN MODELO PARA LA IDENTIFICACION DE
NECESIDADES DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS

EGRESADOS DE LAS CARRERAS DE LICENCIATURA E INGENIERIA Y
DOTAR A LAS ORGANIZACIONES DE LA OFERTA DE EGRESADOS

ACORDE A SUS REQUERIMIENTOS.

Por: Héctor Carreón Mendoza

En la década de los ochenta, con la anexión de México a diversos tratados comerciales1, inicia la

apertura del país a los mercados globales y su inclusión en la dinámica económica de las naciones

altamente industrializadas, con elevados niveles de tecnificación y notables estándares de

desempeño  en los rubros de productividad y competitividad organizacionales. Sin embargo, la

expansión hacia estos nuevos mercados colocó a la industria nacional en una situación crítica,

obligándola a generar estrategias de negocio que permitieran el incremento de utilidades de las

empresas a través de a) mejorar los costos de operación; b) implementar  técnicas de manufactura

esbelta; c)  adquirir un mayor control de los procesos e inventarios y d) elevar los índices de

satisfacción del cliente a través de una mejor atención. Así mismo, las empresas mexicanas

comenzaron a considerar y aplicar los conceptos de reingeniería, just in time2 o  mapas de procesos

para identificar cadenas de valor, forzándose a abandonar su zona de confort, a analizar el

desempeño de la competencia para ser capaz de evolucionar hacia esquemas de desarrollo

igualmente competitivos (Peters, 1994). La apertura comercial significó, también, asumir las

carencias de buena parte de la industria mexicana respecto a la infraestructura, las competencias

especializadas (Lall, 1992), las redes de comercialización y las estrategias requeridas para

1 La apertura comercial, que  inicia en 1986 con la adhesión de México al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles
(GATT, por sus siglas en inglés), alcanza su mayor hito con el  Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN,
1994) y la apertura posterior que siguió con la firma de los más de 20 tratados de libre comercio suscritos por el país hasta la
fecha.Invalid source specified..
2 Concepto japonés, conocido como JIT o Método Toyota, que puede definirse como producir los elementos que se
necesitan, en las cantidades que se necesitan, en el momento en que se necesitan.



deambular por un universo comercial sin fronteras que exigía productos y servicios de excelencia.

Por último, hubo que aceptar que ni los grandes contratos comerciales, ni la infraestructura

necesaria para producirlos, ni la solvencia económica de las empresas garantizaban la continuidad

de los negocios en el mercado mientras se careciera de capital humano capacitado para dar forma e

impulso a dichos negocios: la expansión comercial requería ineludiblemente la formación de

técnicos, tecnólogos, administradores y científicos en las organizaciones (Espinoza, 1997) que

desearan mantenerse en el mercado.

De modo particular, retomando el objeto de estudio de la presente investigación, si bien es

cierto que las instituciones educativas no consideran entre sus metas principales contribuir con sus

egresados a la bolsa de trabajo de la industria de autopartes, también lo es  que este sector cuenta

con muy altos requerimientos en cuanto al nivel y al número de egresados que precisa. Por otra

parte, aun cuando el alcance e influencia de las instituciones de educación (IES, Instituciones de

Educación Superior)  superior pueda estar por encima de algún giro o rama industrial, la necesidad

de una mayor cercanía y colaboración entre la industria y la academia que favorezca la integración

de las necesidades de la industria de autopartes en las metas programáticas de las IES regionales

se ha convertido en una prioridad ineludible del sector industrial.  Sin embargo, hasta el momento,

los modelos de extensión universitaria que incluyen políticas de prácticas profesionales o residencias

dentro de la misma actividad empresarial, no han cubierto las expectativas esperadas en los rubros

de innovación, nuevos modelos de administración o de ciencia aplicada, debido a planteamientos y

alcances limitados en el diseño programático. Pese a ello, los nuevos modelos de redes de

conocimiento regional o, incluso, el mismo Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, enfatizan la

urgencia de  identificar las necesidades en innovación y tecnología para el desarrollo social y

plantean nuevas formas de vinculación y modelos novedosos de gestión del conocimiento. Enfoques

y planteamientos que a la fecha se perciben  como un esfuerzo  desarticulado y con formas disímiles

de operación, incapaces de consensuar un modelo común debido, entre otros factores, a las



políticas de desarrollo regional que  caracterizan a América Latina y, de modo concreto, a México

(Cimoli, 1995).

Aunque sería un error metodológico afirmar que el desarrollo del recurso humano desde las

IES 3 y la construcción de estrategias de vinculación  permitirían establecer una relación directa con

el factor de la generación de valor, el alcance del trabajo de campo de la presente investigación

ayudará a identificar las variables que contribuyen directamente, con las competencias

administrativas, sociales y tecnológicas (Edwinson, 1997) entre los que ofertan —IES—y los que las

contratan —industria de autopartes del estado de Chihuahua y,  específicamente,  de Ciudad

Juárez—. Al respecto, Brooking (1997)  plantea reiteradamente que el valor de las organizaciones

está íntimamente relacionado con factores intangibles, con aspectos asociados a procesos de

creatividad; de mejoramiento continuo;  de rediseño de métodos, procesos o sistemas de trabajo

derivados de aportaciones directas del empleado y de la creación de servicios y productos atractivos

para el cliente; elementos, todos ellos, que conforman el valor agregado  que los empleados, a

través de sus competencias profesionales, generan en las organizaciones. Es precisamente en este

punto donde el modelo de vinculación para el desarrollo de perfiles profesionales —en términos

sociales, administrativos y tecnológicos— permitirá  la realización de construcciones tecno-

estructurales en cuanto a los requerimientos administrativos y tecnológicos, relacionadas con los

conocimientos, habilidades y competencias profesionales de los futuros egresados de las IES

(Wernerfelt, 1984).

3 Desarrollo del recurso en competencias tecnológicas específicas que afecten a la industria de autopartes.



Planteamiento del problema

Es innegable la carencia de procesos sistemáticos de vinculación metodológica entre las IES,  las

empresas de la industria de autopartes de Ciudad Juárez, Chihuahua, y los gobiernos local y estatal,

para desarrollar competencias profesionales en la oferta educativa4 que respondan a los

requerimientos profesionales técnicos, sociales y administrativos que precisan las empresas

maquiladoras de autopartes. A ello se aúna la percepción de la industria maquiladora de una amplia

brecha  entre el cambio tecnológico y las competencias administrativas, sociales y tecnológicas de

los profesionistas egresados de las IES (Bueno, 2003). Ciertamente, es una tarea imposible eliminar

de modo inmediato  las brechas existentes en una sociedad demandante de fuentes de trabajo bien

remunerado, mejorar el nivel de calidad de vida en la comunidad objeto de este estudio,

incrementar el capital social del estado de Chihuahua y,  además,  de proveer a la industria de

recursos humanos altamente capacitados en cuanto a los conocimientos, habilidades y aptitudes

que demanda la sociedad industrial, institucional y empresarial del sector de las autopartes

(Crawford, 1995) para cerrar las grandes curvas de aprendizaje generadas en la empresa con la

integración de empleados recién egresados5 de las IES , cuyas competencias adolecen de

congruencia con las necesidades en tiempo real que se presentan en las organizaciones;  a ello se

unen los gastos asociados  que no son parte  del modelo de costo operacional y que, de acuerdo a

las nuevas estrategias organizacionales, al no ser competencia natural de la empresa ni de sus

responsabilidades, debieran transferirse ser transferidos  a quienes son realmente dueños de dichas

actividades, en este caso concreto, a las IES por no proveer egresados adecuadamente

capacitados.

4 La oferta educativa de referencia sería aquella correspondiente a niveles de licenciatura, tanto en este párrafo concreto
como en párrafos posteriores.
5 Tanto en este párrafo, como en párrafos posteriores, el término egresados remite a egresados de carreras de nivel
licenciatura.



Pregunta de investigación

La presente investigación pretende establecer un acercamiento a la inmensa brecha establecida

entre los planes de desarrollo humano de las organizaciones, el incremento del valor de las

compañías a través del incremento del capital intelectual y su relación directa con la innovación y la

productividad de dichas organizaciones, mismo que se explicita a través de las siguientes preguntas

de investigación.

Pregunta principal de investigación

La pregunta principal de investigación es la que a continuación se anota:

¿Qué relación existe entre las empresas maquiladoras de autopartes de Ciudad

Juárez, Chihuahua, y las instituciones de educación superior para la formación y

desarrollo de los recursos humanos?

Preguntas secundarias de investigación

1. ¿Existe un proceso que permita, a través  de la vinculación, egresar estudiantes de

las IES, con perfiles de egreso que incluyan las competencias profesionales acordes

a los requerimientos de la industria maquiladora de autopartes de Ciudad Juárez,

Chihuahua?

2. ¿Existen mecanismos, artefactos, políticas públicas, incentivos fiscales o apoyos

gubernamentales que permitan establecer procesos de vinculación interinstitucional

para la generación y desarrollo de profesionistas con capacidades acordes a las

demandas de la industria maquiladora de autopartes de Ciudad Juárez, Chihuahua?

3. ¿Existen  intereses, voluntades y objetivos comunes entre los sectores involucrados

en procesos de vinculación para concertar planes a corto, mediano y largo plazo

para profesionalizar las carreras universitarias de modo acorde a las necesidades de

las organizaciones?



Objetivos de la investigación

Para alcanzar la meta propuesta, esto es, el desarrollo de un modelo teórico que propicie la

realización de asociaciones entre las necesidades administrativas, sociales y tecnológicas que

presenta la industria maquiladora de autopartes de Ciudad Juárez y un perfil profesional competente

con dichas necesidades en los egresados universitarios que se incorporan al mercado laboral, se

establecieron los siguientes objetivos:

Objetivo general

Describir los procesos de vinculación, de transferencia tecnológica y de desarrollo del

recurso humano entre las instituciones de educación superior y las empresas

maquiladoras de autopartes de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Objetivos específicos

1. Describir los elementos que contribuyen con mayor consistencia al logro de resultados

positivos en la generación de perfiles profesionales administrativos y tecnológicos en  la

contratación de la oferta educativa en los procesos de vinculación.

2. Proponer estrategias orientadas a generar relaciones interdependientes y efectivas

orientadas a generar relaciones interdependientes y efectivas que promuevan directa e

indirectamente el desarrollo del recurso humano, contribuyendo a incrementar el valor

agregado de las organizaciones a través de procesos de vinculación entre las IES, la

iniciativa privada y el sector gubernamental.



Hipótesis de investigación

Para estructurar adecuadamente el presente trabajo de investigación se plantean las siguientes

hipótesis:

Hipótesis principal

La vinculación entre los sectores industrial, educativo y público mejora e incrementa las

competencias profesionales de los egresados de las instituciones de educación superior.

Hipótesis secundarias

H1. Los procesos de vinculación entre los sectores, industrial, educativo y público, reduce

significativamente en tiempo y costo la curva de aprendizaje de los egresados de las

instituciones de educación superior.

H2. Los procesos de vinculación entre los sectores industrial, educativo y público

incrementa el perfil profesional de los egresados de las instituciones de educación superior.

H3. A mayor vinculación entre los sectores industrial, educativo y público, mayor

disponibilidad de profesionistas egresados de las instituciones de educación superior.

H4. Los procesos de vinculación entre los sectores industrial, educativo y público reducen en

tiempo y costo la curva de aprendizaje de los egresados de las IES.

H5. A mayor vinculación entre los sectores industrial, educativo y público, mayor desarrollo

regional.

H6. A mayor vinculación entre los sectores industrial, educativo y público, mayor innovación y

desarrollo tecnológico en las organizaciones a través de los egresados de las instituciones

de educación superior.

H7. Los procesos de vinculación entre los sectores industrial, educativo y público, mayor

aceptación de las organizaciones de los perfiles profesionales de los egresados de las

instituciones de educación superior.



Hipótesis nula

H0. La vinculación entre los sectores industrial, educativo y público gobiernos para la

planeación y desarrollo de perfiles profesionales, administrativos, sociales y  tecnológicos, no

mejora ni incrementa el  proceso de aceptación en la dotación de los egresados de las

instituciones de educación superior en las organizaciones ni reduce la curva de aprendizaje.

Variables de la investigación

Del punto anterior se desprenden las siguientes variables:

Variable independiente. Los procesos de vinculación entre los sectores industrial,

educativo y público.

Variable dependiente. El incremento en la aceptación y contratación de los

egresados de las instituciones de educación superior por parte de las empresas

maquiladores de autopartes de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Metodología de la investigación

Instrumentos de medición y pruebas de hipótesis

La encuesta

Con el propósito de garantizar la confiabilidad, validez y objetividad de la medición se diseñó una

encuesta con escala de Likert6, compuesta por 69 ítems —23 para el sector educativo, 23 para el del

gobierno y 23 para el del sector industrial— presentados en forma de afirmaciones cuyo objetivo era

calificar el objeto de actitud previamente medido en la encuesta piloto,  para probar a través de

6 La escala de Likert —también denominada método de evaluaciones sumarias— es la escala de uso más amplio en
encuestas para la investigación en ciencias sociales.. Al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la
técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración —elemento, ítem o reactivo o
pregunta—. Aun cuando hay discusiones en torno a las mediciones que emplean escalas de actitudes, en el presente
estudio se ha optado por considerarlas como intercalares (Nadeltsticher, 1983), lo que permite el uso de pruebas
paramétricas. El empleo de la escala de intervalo puede indicar por qué un objeto o evento se diferencia de otro.



métodos estadísticos  aquellos reactivos que relacionaban las variables7,  para delimitar el

cuestionario final.  También se determinó la validez y la confiabilidad del instrumento mediante el

constructo con análisis factorial. En el cuestionario piloto se integraron reactivos relacionados con los

factores ya mencionados, aplicándose a la muestra poblacional previamente descrita en el punto

1.6.2.   Tras obtener el input8 se trabajó con la encuesta mejorada para poder reportar, en tiempo y

forma, los resultados obtenidos.

Requisitos del instrumento de medición

Puede definirse la medición como un proceso crítico —íntimamente relacionado con lso

instrumentos de medición— consistente en vincular conceptos abstractos con indicadores

empíricos9, que permite obtener observaciones clasificadas. Tal y como se ha expuesto

previamente, toda medición debe sustentarse en tres requisitos  básicos: confiabilidad, validez

y objetividad, cuyas definiciones se recogen en el cuadro 1.2. La validez, la confiabilidad y la

objetividad deben considerarse de modo integral ya que el instrumento no sería útil a la

investigación si faltara cualquiera de ellas. Así mismo, la validez y la confiabilidad no deben

asumirse, sino probarse.

7 Es decir: a) competencias profesionales y tecnológicas de los egresados universitarios; b) competencias profesionales y
tecnológicas requeridas por las organizaciones; c) procesos de vinculación empresa-gobierno-IES y, d) procesos de
dotación y contratación.
8 La información clave que nos indicaba en que mejorar la encuesta; aspectos de redacción, aspectos de variables,
aspectos que tenían que ver con el planteamiento del problema o de las mismas hipótesis, dicha información clave nos
permitió ajustar la encuesta.
9 En términos simples, el proceso de medición permite establecer correspondencias entre el mundo conceptual y el mundo
real.



Cuadro 1.2
Requisitos del instrumento de medición.

REQUISITO DESCRIPCIÓN

Confiabilidad Refiere al grado en que la aplicación de un ítem repetida al mismo sujeto u objeto
produce resultados iguales, consistentes y coherentes.

Validez Refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir.

Validez de contenido Grado en que la medición representa al concepto o variable
medida.

Validez de criterio Establece la validez de un instrumento de medición al
compararla con algún criterio externo que pretende medir lo
mismo.

Validez del constructo Refiere al grado de éxito con que  un instrumento representa
y mide un concepto teórico.

Validez total Suma de la validez de criterio, más la de contenido más la
del constructo.

Objetividad Grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias
del investigador o investigadores que lo que administran, califican e interpretan. Se
refuerza mediante la estandarización en la aplicación del instrumento y en la evaluación
de los resultados.

Para el cálculo de la confiabilidad se utilizó el método de mitades partidas, dividiendo el

conjunto total de ítems en dos mitades equivalentes para comparar la correlación existente

entre  los resultados de ambas.  Adicionalmente, se utilizó el Alpha de Cronbach para producir

un coeficiente de confiabilidad  entre 0 y 1, donde cero significa nula confiabilidad y, 1,

representa el  máximo de confiabilidad en la aplicación del instrumento de medición. El Alpha

de Cronbach  permitió cuantificar el nivel de fiabilidad de una escala de medida para la

magnitud inobservable construida a partir de las n variables observadas.



El capital intelectual

Frente a estos nuevos paradigmas generados en la sociedad del conocimiento, el mundo actual de

los negocios exige, gente calificada, motivada, comprometida con los planes de crecimiento de la

empresa, como recurso esencial para crear valor y, por ende, generar beneficios económicos.

De ahí, la importancia de buscar instrumentos eficaces de medición y registro del capital intelectual

ya que, al tratarse de un activo de naturaleza intangible,  sólo se percibe de modo subjetivo aun

siendo conscientes de su existencia y su capacidad para agregar valor a las empresas. Es indudable

que el capital intelectual ha cambiado la manera de hacer negocios, pues no sólo contribuye a

determinar el valor real de las empresas sino que les agrega valor, transformando la economía

moderna al incrementar la competitividad de los mercados que, a su vez, redunda en productos y

servicios de mayor calidad y, por ende, en el crecimiento del índice de satisfacción del cliente10.

El capital intelectual como activo organizacional

La manufactura de productos y la transferencia del conocimiento implican procesos de aprendizaje

acelerado en el manejo y asimilación de información, que impacta t en la totalidad de la organización

y, de modo particular, en algunas de sus áreas funcionales; es, en este contexto, en el que capital

intelectual puede considerarse el activo principal de las organizaciones. El término capital se

relaciona con la producción de bienes o servicios aplicados a la ulterior producción de otros bienes y

servicios, lo que significa, previamente a dicho proceso, el individuo o las organizaciones poseen ya

el capital que van a utilizar para generar la producción (Espinoza, 1997). Es importante enfatizar que

dado que la fuerza laboral de una empresa es, en sí misma, el mayor valor agregado de la

organización, el capital que posee un individuo o una organización puede potencializarse

incrementando su valor. Algo factible cuando la empresa logra implementar estrategias de negocio

10 A modo de ejemplo, Microsoft, una de las compañías más valiosas del mundo, posee ventajas competitivas originadas en
su capacidad para diseñar y crear software informático de gran nivel de calidad que comercializa a través de su marca. Por
tanto, el monto de una acción de esta compañía en el mercado de valores no puede ser igual a su valor en libros, o los libros
deben reflejar su valor agregado. Dicha diferencia surge de una economía basada en la técnica y los conocimientos.



que favorezcan la gestión del conocimiento e integren estrategias, conocimientos y habilidades;

estrategias cuya función radicará en generar valor para sus clientes,  accionistas y empleados, al

reconocer que el capital estructural impacta en todos los recursos utilizados para generar valor a la

organización; estrategias que se definen como acciones de gestión novedosas, capaces de generar

riqueza al optimizar los procesos para disminuir el desperdicio y los altos  costos de la ineficiencia

organizacional. Desde esta perspectiva, en las empresas contemporáneas la idea de variedad

resulta de mayor relevancia que la de volumen.

Modelo Propuesto

Figura 4.1
Modelo de vinculación.
Elaboración Propia



Figura 4.2
Lo que los procesos de vinculación requieren de cada sector.
Elaboración Propia



Puntos críticos para las IES  en los procesos de vinculación con los sectores

1. Mantener la autonomía de la universidad en los procesos de operación y decisión.

2. Mantener un programa que reconozca los logros obtenidos en el proceso de vinculación.

3. Considerar los procesos de vinculación entre los sectores como una posición estratégica de

las IES.

4. Conformar comités intersectoriales de alto nivel para los procesos de vinculación, con la

posibilidad de que puedan mantener el tramo de control administrativo que se requiere.

5. Establecer metas y objetivos —planeación estratégica— en los procesos de vinculación.

6. Establecer los mecanismos de evaluación y control de los proyectos.

7. Proyectar y presupuestar los proyectos de vinculación entre sectores.

8. Lograr una cultura para la participación en los procesos de vinculación.

9. Seleccionar los mejores recursos humanos para involucrarlos en los procesos de

vinculación.

10. Los proyectos de vinculación deben de ser flexibles en su actuación —miembros de

comités—.

11. Lograr la equidad en la participación.

12. Establecer normatividad en la operación de comités.

13. Lograr mecanismos que nos permitan una relación de ganar-ganar.

14. Considerar el proceso de vinculación como la mejor estrategia de los sectores involucrados.

15. Programar una reunión anual para revisión de resultados del proceso de vinculación entre

los sectores.

16. Establecer academias que permitan aprender de la experiencia de la vinculación.

17. Asesorar proyectos de vinculación desde la academia.

18. Crear comunidades de estudiantes como resultado de los procesos de vinculación.



19. Generar acuerdos en los procesos de vinculación que sean parte del Sistema Nacional de

Desarrollo.

20. Involucrar más a la industria y el gobierno en proyectos de innovación.

Puntos críticos en los procesos de vinculación

1. Identificar los proyectos estratégicos para los sectores.

2. Seleccionar los límites y fronteras de la participación de los sectores.

3. Compartir las visiones de los sectores en relación a la vinculación.

4. Invertir en una relación estrecha a largo plazo entre los sectores.

5. Establecer los procesos y mecanismos de una comunicación eficiente entre los sectores.

6. Concientizar a los sectores para  identificar mega tendencias.

Proyectar los recursos humanos, tecnológicos y financieros para implementar los proyectos

Recomendaciones

Es de suma importancia dar continuidad al modelo de vinculación propuesto, para que los sectores

involucrados en los procesos de vinculación cuenten con la metodología adecuada para su

implementación, partiendo de las mismas áreas de oportunidad arrojadas por el diagnóstico y el

trabajo de campo. En este sentido, la  investigación realizada compromete a todos los involucrados

en ella  a seguir profundizando en los factores que realmente generan valor agregado o sirven de

enlaces reales a nivel de interdependencia, como son los sistemas dinámicos que tienen sus propios

procesos de autodesarrollo y crecimiento, con un proceso de retroalimentación inmediato para su

mejoramiento y eficiencia en su desempeño.

El análisis estadístico dio como resultado las áreas en que se requiere mejorar, los focos de

atención, dónde debemos poner atención y dónde se requiere establecer e implementar estrategias



y acciones interdependientes para cada sector con responsabilidades y acciones por desempeñar

en relación a sus funciones, retos y compromisos, dentro del modelo de vinculación propuesto.

Igualmente será de suma importancia que otros investigadores interesados en la formación

del recurso humano y de los procesos de vinculación, acordes al modelo resultado de la presente

investigación, continúen explorando y profundizando en los mecanismos, factores y variables que

contribuyen a su conformación y le agregan valor, en beneficio  de la creación de un sistema

nacional de vinculación e innovación y para la competitividad de nuestro país.
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Gestión de Tecnología e Innovación y su relación con el
Marketing Industrial en la Industria Biotecnológica Chilena

1. Resumen

Este trabajo analiza los efectos que puede llegar a tener la gestión de tecnología e

innovación en el marketing industrial dentro de la industria Biotecnológica Chilena. Se

revisa la situación de la Industria Biotecnológica Chilena, cuantas empresas existen, los

cluster formados. Aquí se identifican las acciones a diferentes problemáticas o brechas,

las inversiones que se hace como país en este rubro y la comparación de la misma con

otros países. Pondremos énfasis en el marketing industrial dentro de las distintas etapas

de una curva de producto. ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde? aplicar el marketing industrial

en estas etapas. Relacionaremos la gestión tecnológica y de innovación con el marketing

industrial. Las preguntas a responder es si ¿Es tan importante una buena gestión

tecnológica e innovativa en el desarrollo de un plan de marketing industrial de la

empresa?

Abstract

This work analyzes the effects that can have the management of technology and

innovation in the industrial marketing within the Chilean biotechnology industry. We

review the situation of Chilean biotechnology industry, few empresas exist, the cluster

formed. Here identifies actions to different problems or gaps investments made as a

country in this field and the comparison with other countries. We will put emphasis on

the industrial marketing within the various stages of a product curve. Like?, when? and

where? apply the industrial marketing in these stages. We will relate the technological

and innovation with the industrial marketing management. Questions to answer is if is

as important a good technological and innovative management in the development of a

plan of industrial marketing company?

2. Introducción

La Biotecnología en Chile  surge aproximadamente en los años 80, donde un grupo de 4

a 5 científicos chilenos comandados por el Dr. Pablo Valenzuela llegaron a nuestro país



a emprender e invertir en esta área con el desarrollo de pequeñas ideas científicas-

biotecnológicas.

Así, al pasar el tiempo y con ayuda de universidades y privados, la industria

biotecnología en Chile fue tomando cada año más relevancia y se expandió a otras áreas

de interés nacional como la industria agroalimenticia, acuicultura, ambiental, minera en

las cuales también se podía desarrollar biotecnología (Santibañez, 2010),  ya que

nuestro país es rico en recursos naturales y había que buscar alguna forma de poder

mantener aquellos recursos e innovar en estas áreas para poder competir con países en el

extranjero (Biotechnology and life Sciences in Chile, 2008).

Esta expansión ayudó a Chile a generar más proyectos e ideas relacionadas con

biotecnología, como por ejemplo, el descubrimiento del virus de la hepatitis C

(Valenzuela, 1999), Biotecnología en Chile orientada a la producción de transgénicos

(Manzur, 2003) o Biotecnología Aplicada a la Acuicultura: Biotecnologías clásicas

aplicadas a la reproducción de especies cultivadas (Diaz, 2005).

Muchos de estos proyectos tenían el plus de poder generar un producto o servicio de

interés público, comercial y es este último punto, donde hoy en día la empresa

biotecnológica Chilena es deficiente, ya que, muchas empresas no saben vender sus

productos y servicios, no poseen métodos y técnicas de marketing industrial eficiente,

no ocupan de buena forma sus técnicas de gestión tecnológica e innovativa para cautivar

a otras personas y empresas con sus productos y servicios. Esto conlleva a bajas

utilidades y al quiebre y cierre de la empresa (Eriksson, 2009). Mencionado lo anterior,

resulta interesante saber si la gestión tecnológica e innovativa ayudan o no al desarrollo

de un plan de marketing en la industria biotecnológica y si este, depende o no de las

distintas fases de desarrollo de un producto y/o servicio.

Los objetivos de este trabajo son: Analizar la industria biotecnológica Chilena, ¿Cómo

afecta la Gestión de Tecnología en el Marketing Industrial?, ¿Cómo influye la gestión

de Innovación en el Marketing industrial? y analizar Casos de Estudios.

3. Metodología

Este es un trabajo exploratorio de investigación que consideró una revisión bibliográfica y

estudio de casos.



La revisión bibliográfica consideró información proveniente de Libros, Publicaciones

académicas, Redes, Internet y Blogspots. Esta información fue organizada según el tema

central de la investigación. Primero que todo se buscó recursos tales como Bases de Datos

Académicas y algunos host de interés como: EBSCO (http://www.ebscohost.com), Science

Direct (http://www.sciencedirect.com/) y Journal of Commercial Biotechnology

(http://www.palgrave- journals.com/jcb/index.html). Aquí se revisaron artículos entre los

años 1990 a 2012 con palabras claves “Industrial Marketing” y “Biotechnology”,

encontrándose alrededor de 60 artículos relacionados. El paso siguiente fue buscar palabras

en inglés como “Innovation Management” y “Technology Management”, en ambas

búsquedas encontramos alrededor de 300 artículos en donde se hablaba de gestión de

innovación y gestión de tecnología a grandes rasgos y algunos ejemplos que podían

extrapolarse al foco de este artículo.

Luego se procedió a buscar otros contenidos como plan de marketing, historia del

marketing, industria biotecnológica en Chile y ciclo de producto en diversas fuentes

confiables de internet. Se encontraron alrededor de 40 artículos y reviews que abarcaban

estos temas. Para entregar un orden lógico al material se utilizó la estructura y referencias

del tema presentes en los libros “Fundamentos de Marketing” (Kotler y Armstrong, 2008) y

“Marketing” (Kotler y Armstrong; 2007).

Para el estudio de casos, se consideraron empresas biotecnológicas en Chile, donde se

entrevistaron 4 ejecutivos de 4 empresas. Las empresas tienen entre 5 y 20 empleados, y los

ejecutivos eran profesionales de distintas especialidades con más de 5 años de experiencia

profesional y estudios de post grado. Se entrevistó a los ejecutivos en forma presencial,

registrando las entrevistas en audio y transcritas a procesadores de texto (.doc). Las

entrevistas fueron en profundidad, de alrededor de una hora, semi estructuradas y realizadas

en idioma español.

Luego, se utiliza la metodología de estudio de casos (Yin, 1989). Esta es una metodología

apropiada en temas nuevos, donde el nivel de control por parte del investigador es bajo y es

adecuada para un tema contemporáneo.

Las etapas de la metodología de Yin son:

a. Preguntas del estudio.

¿Cómo cree usted que influye la Gestión de Innovación al Marketing Industrial?

¿Cómo cree usted que afecta la Gestión de Tecnología al Marketing industrial?

b. Proposiciones.



• La Gestión de Tecnología e Innovación afectan el desarrollo de un plan de

marketing en la industria Biotecnológica.

• Un plan de marketing dependerá de las distintas fases de desarrollo de

tecnología.

c. Unidad de Análisis.

La unidad de análisis corresponde al proceso de planificación de marketing industrial.

d. Lógica que vincula datos con las proposiciones.

Se revisa la ocurrencia de términos (palabras) como marketing, tecnología e innovación.

Se revisa la relación de términos principales identificados, con el contexto en el que fueron

expresados.

Se identifican actividades de gestión de la tecnología, innovación de producto o servicio y

planificación de marketing explicadas por los entrevistados. Su no explicación o

descripción indica la no existencia de estas actividades.

f. Criterios para interpretar los hallazgos.

Existe una coherencia entre los antecedentes teóricos y lo que sucede con este tipo de

empresas. Empresas biotecnológicas en Chile.

Existe una inconsistencia teórica para describir algunos hechos identificados sobre la

gestión de la innovación y tecnología, en el proceso de planificación de marketing.

La ocurrencia o no de ciertas actividades, justificando su ejecución o no dentro de este tipo

de empresas.

Situaciones excepcionales que ocurren en la práctica de acciones de marketing, gestión de

la tecnología e innovación.

Tabla 1. Casos de estudios reales en Chile

Nombre Cargo/Empresa Ventajas y desventajas

Cristian

Hernández Cuevas

Director

Ejecutivo/ Andes

Biotechnologies

- Andes como Marca tiene muy poco peso.

- Buena estrategia de diferenciación por medio

de la ciencia que realiza.

Italo Andreani Gerente

Comercial/

Ecotecnos S.A

- Ecotecnos S.A no posee una estrategia RSE.

- No poseen  una estrategia de marketing

industrial definida.

- Servicio de calidad, excelencia y directo con

la persona, tienen una fidelización alta con el

cliente.

Alvaro Greene Gerente General/ - BMRC tiene una sólida investigación



BMRC-Chile científica dado por los doctores e

investigadores que trabajan en la Pontificia

Universidad Católica de Chile y Farmacéutica

Recalcine.

4. Aspectos Teóricos

El marketing como tal, nace en Estados Unidos en base a una economía capitalista,

donde destacan diversas instituciones como el mercado y la relación que existía entre

comprador y vendedor (Ballesteros, 2008). La definición de marketing es “Un proceso

social y administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al

crear e intercambiar bienes y servicios” (Kotler y  Armstrong, 2008).

El concepto marketing engloba al concepto de marketing industrial y marketing de

consumidor, ya que ambos derivan de los mismos principios fundamentales del

marketing.

¿Pero en qué se diferencian uno de otro?

El Marketing industrial es aquel marketing de productos y/o servicios entre empresas

comerciales, es decir, la empresa manufactura un producto para ser vendido a otra

empresa que lo revenderá o utilizará para un determinado servicio.

En cambio el marketing del consumidor, es aquel marketing en donde el producto y/o

servicio es vendido a personas o familias para su consumo personal (Kasturi Rangan,

1994).

Lo principal en un proceso de marketing es la creación de VALOR en el consumidor

con el objetivo de que el producto y/o servicio se venda por si solo luego de un tiempo

insertado en el mercado.

4.1) Marketing industrial en Biotecnología: Una actividad poco
desarrollada en  Chile.

Hoy en día las grandes empresas biotecnológicas en el mundo, están llevando sus

operaciones al desarrollo de I+D (investigación y desarrollo). En esto, el marketing

cumple una función vital, debido a que gran parte de la venta del producto es gracias a

esta materia y por ende, es una buena fuente de estrategias para generar dinero y poder

satisfacer a los accionistas de la empresa.



La empresa biotecnológica está inversa económicamente en una zona de riesgo, ya que

es una industria emergente. Es por lo anterior, que los accionistas y capitalistas aportan

un capital de riesgo para la realización de proyectos, pero si la empresa biotecnológica

es riesgosa, ¿Que les incentiva a los accionistas y capitalistas para invertir en esta? Ellos

buscan proyectos novedosos e innovadores, empresas con gestión de clase mundial con

una trayectoria aprobada dentro del país y el extranjero y que tenga una estrategia de

negocios creíble y potente (Bonachera, 2010).

Teniendo el capital para la realización del producto, ahora hace falta obtenerlo y

venderlo. Esto último, es donde hoy en día la empresa biotecnológica recae, ya que

muchas de estas pierden su éxito ya que no saben vender de buena manera su producto.

Debido a esta carencias, es donde se hace necesario el marketing industrial en

biotecnología.

La incertidumbre tecnológica se considera uno de los principales retos de la

biotecnología.

La incertidumbre y el riesgo son considerablemente mayores para las empresas que

buscan nuevas invenciones de productos. A pesar de los avances en genética y biología

molecular, es todavía extremadamente difícil predecir con certeza cómo una molécula

en particular trabaja en cada ser humano. Esta profunda incertidumbre tecnológica es la

fuente de alto riesgo tecnológico (Bonachera, 2010).

La obsolescencia es otro factor importante, ya que se tiene que ver si la gente es capaz

de cambiar tratamientos comunes por otras tecnologías, incluso, aunque esta nueva

tecnología haya encontrado un mercado estable. Esta amenaza es alta en un mercado en

el que las innovaciones se introducen de manera muy rápida (Avalos, 1990).

La profunda incertidumbre tecnológica es la característica clave de la biotecnología. Sin

embargo, las limitaciones financieras que existentes hoy en día en alguna de ellas y el

potencial de mercado que tienen los países desarrollados hace más difícil que la

biotecnología en Chile se exportable a otros países.

El marketing biotecnológico continuamente está buscando tecnologías e innovaciones

que puedan mejorar productos y así poder traer nuevos mercados para su compra.

Además, cumple un rol proactivo, ya que, siempre está actualizando el uso de la

tecnología e innovación y un rol asesor para la incorporación de nuevas tecnologías

innovativa en el mercado.

Podemos sugerir entonces que el marketing puede tener respuestas a preguntas que se

realiza la gente sobre el uso de esta tecnología. El marketing a través de sus



herramientas de publicidad tiene la capacidad de hacer entender a las personas las

cualidades que tiene este nuevo producto, sus oportunidades, asesorar a los fabricantes y

clientes con respecto al producto y lo más importante, entrega valor a la empresa

fabricante del producto.

4.2) Industria Biotecnológica en Chile

Hoy en día existen alrededor de 200 entidades dedicadas en parte al sector

biotecnologico y este se estima que crezca un 30% durante los siguientes años

(Biotechnology and life Sciences in Chile, 2008).

Entre 2005 a 2009 el número de compañías Biotecnológicas creció en un 57%.

Este crecimiento se debe a la inyección de recursos por parte del estado que haciende a

93 millones de dólares, más la inversión extranjera que haciende a las 170 millones de

dólares (Biotechnology and life Sciences in Chile, 2008).

Tabla 2. Crecimiento empresas biotecnológicas en Chile 2005 al 2009.

Año 2005 2009 Crecimiento 2005-2009

Número de Empresas 126 201 57%

Fuente: Bioeconomy opportunities in Chile “Chilean biotechnology trends and opportunities”; 2004.

Tabla 3. Áreas en las que se dedican las empresas biotecnológicas chilenas

Áreas Porcentajes de empresas
Agricultura 42%

Salud Humana 22%
Acuicultura 8%

Forestal 6%
Otras 22%
Fuente: Biotechnology and life sciences in Chile, 2008.

Según lo investigado, la Industria Biotecnológica en Chile no posee una plan de marketing

adecuado para poder llevar su producto al mercado, además, no integran la gestión

tecnológica en innovativa dentro de este, por lo que les resulta más difícil poder vender su

producto.

4.3) Cluster Biotecnológicos en Chile

Es importante saber que se define como Clusters. Cluster es:



“Un grupo geográficamente próximo de empresas interconectadas e instituciones

asociadas, vinculadas por características comunes y complementarias entre los

proveedores de insumos y equipos, industrias procesadoras y usuarias, así como también,

con servicios y actividades estrechamente relacionadas en un campo particular” (Porter,

1998).

Fig 1. Cluster Biotecnológicos en Chile/ Elaboración Propia. Basado de: Santibañez., E; 2010.

4.4) Ciclo de Vida de un producto o servicio.

El ciclo de vida de un producto conlleva una serie de etapas por la que debe atravesar el

producto o servicio. Esta etapas son las siguiente: Previa, Introducción, Crecimiento,

Madurez y Declinación. (Gil, 2006)

Este ciclo es sumamente importante en una empresa, ya que esta nos ayuda a saber en qué

parte del ciclo se encuentra mi producto, sacar conclusiones de lo que necesitamos para

poder desarrollar bien esa etapa y poder inferir y planificar la siguiente etapa en términos

de riesgos o de beneficios.

Fig 2. Ciclo de producto.

Fuente: http://disenio.idoneos.com/index.php/Dise%C3%B1o_Industrial/Marketing/Ciclo_del_producto



4.5) Plan de Marketing y su Relación con la Gestión de Tecnología e

Innovación.

Principales pasos para elaboración de un plan de marketing:

1) Análisis de mercado, 2) Determinación de Objetivos, 3) Elaboración y selección de

Estrategia, 4) Plan de acción, 5) Estimación de Costo, 6) Medios de control

Tabla 4. Plan de Marketing y su Relación con la Gestión de Tecnología e Innovación.

Análisis de Marcado  El estudio entorno ayuda a la

empresa a darse cuenta sobre qué es lo

que desea la industria consumidora y

así, poder generar nuevas respuestas

tecnológicas e innovadoras y poder

gestionar las mismas acorde al fin que

se quiere llegar.

 Generación de oportunidades

tecnológicas.

 Determinar la competitividad y el
potencial tecnológico propio





 Análisis de patentes

 Análisis de riesgo tecnológico

 Análisis de tecnología dominante

 La tecnología afecta la ventaja

competitiva porque juega un papel

significativo en la posición de

costos, en la diferenciación de las

compañías o en la mejora de

parámetros de funcionalidad.

Determinación de Objetivos  Propiciar tecnologías claves e

Incipientes.

 Oportunidades de diversificación
tecnológica.



Elaboración y selección de estrategias  Especialización tecnológica e

industrial para posibilitar dominar y

sostener la tecnología.

 Inicio de diversificación de la

tecnología para poder minimizar las

inversiones de I+D necesarias para la

competencia.

 Contactar el producto con el cliente por

medio de la tecnología.

 Factores críticos en el éxito de la

tecnología

 La globalización de los mercados y los

rápidos cambios tecnológicos como

factores importantes en la

competitividad de una empresa.

Medio de Control  Creación de grupos humano que estén

constantemente vigilando la nueva

tecnología y las posibles tecnologías

emergentes que puedan ser competencia

de la misma

Plan de Acción  Creación de grupo humano para

la aplicación de la tecnología

innovativa.

 Tener la implementación necesaria para

el buen desarrollo de la tecnológica

Fuente: Elaboración Propia.

5. Resultados y Discusión

Según lo visto en este documento exploratorio, se podría decir que la gestión tecnológica y

de innovación son dos herramientas muy importantes dentro de la planificación de un plan

de marketing industrial en la Industria Biotecnológica Chilena.

Esto se corrobora debido a que si poseemos una buena gestión tecnológica e innovación,

nos resultará más fácil poder entrar al mercado con un nuevo producto y/o servicio acorde

a las necesidades existentes que fueron estudiadas en el análisis de mercado previo.



Por lo tanto:

1) Es posible ligar la gestión de tecnología con el análisis de mercado dentro de un

plan de marketing industrial, ya que, este análisis nos dará las primeras líneas de que

tecnología se está ocupando o que tecnología viene en camino y si es posible diseñar una

nueva tecnología dentro de la empresa para superar las ya existentes o poder competir con

otros productos y/o servicios en otros mercados y con otras industrias.

2) Dentro de las estrategias a utilizar para realizar el go to market del producto y/

servicio, es importante abarcar la gestión de innovación. Esta herramienta la podemos

incorporar dentro de las estrategias de un plan de marketing, ya que resulta una

herramienta clave para diferenciarnos del resto.

3) El plan de marketing afecta las distintas fases del ciclo de producto, más

específicamente, la introducción, desarrollo y madurez. Resulta importante seguir

investigando más empresas dentro de Chile para ver si estos casos se extrapolan al resto o

bien, que existan empresas biotecnológicas que realicen un plan de marketing como un

punto importante para su desarrollo.

4) Según los casos estudiados, existen empresas en Chile que no aplican la gestión

tecnológica como herramienta para lanzar sus productos al mercado.

De lo anterior, Ecotecnos S.A es una de ellas. Esta empresa ha entrado al mercado por la

opinión de sus clientes en relación a su trabajo y no por medio de la tecnología que ellos

aplican en sus estudios, dejando de lado una herramienta clave para la diferenciación e

internalización de la empresa. No así en el caso de Andes Biotechnologies en donde ellos

realizan de manera natural la gestión tecnológica por medio de la ciencia que ellos

realizan.

Andes Biotechnologies incorpora la gestión de innovación dentro de sus productos. Con

esto, ellos logran captar focos de otras empresas que se interesen en su producto para

vender su idea.

5) Tanto Andes Biotechnologies y Ecotecnos S.A no tienen un plan de marketing que

los ayude a poder plantear objetivos y estrategias que los lleven a su diferenciación.

Ambos han crecido por otros factores como la ciencia que desarrollan (Andes

Biotechnologies) o la recomendación de sus clientes que han experimentado el servicio que

entregan (Ecotecnos S.A).

6) Tanto Andes Biotechnologies y BMRC- Chile realizan transferencia tecnológica de

sus productos e investigaciones que realizan. La transferencia tecnológica hoy en día es un

punto fundamental a alcanzar luego de la realización de la investigación, ya que de esta



forma, la empresa se hace mucho más conocida, primero por la investigación que realiza y

luego por la cantidad de patentes de invención que se adjudica. Por lo anterior, no existe

transferencia tecnológica si el producto no se patenta previamente.

Dentro de las propuestas a realizar después de escribir este documento exploratorio,

tenemos que es de vital importancia el diseño de un plan de marketing dentro de las

industrias biotecnológica que quieran ser reconocidas por su aporte a la comunidad. Creo

que al no tener un plan de marketing, dificulta mucho dar a conocer los resultados que

podemos obtener producto de la biotecnología dentro del territorio (Transferencia

Tecnológica).

Otra propuesta es ligar a este plan de marketing los conceptos de Gestión de Tecnología

(GT) e Innovación (GI). Creo sinceramente que la GT y GI, son dos herramientas

fundamentales para potenciar el plan de marketing de la empresa, ya que el plan de

marketing abarca solo la forma de poder vender el producto y/o servicio desde un punto de

vista netamente comercial, pero no abarca el producto desde el punto de vista tecnológico e

innovativo y no incorpora esta conceptos dentro de estrategias validas del plan.

La GT y GI son dos herramientas que pueden ser el impulso para obtener un producto y/o

servicio altamente competitivo en el mercado y además, poder obtener mejores patentes de

invención que se diferencien de las que ya existen por medio de la tecnología innovativa

que se está aplicando.

En resumen la GT y GI nos brindan muchas posibilidades de diferenciación, patentamiento

y transferencia. Si se logran estos 3 tópicos, tendremos mejores investigaciónes, mejores

productos y un mejor reconocimiento mundial como país en el ámbito de la Biotecnología.

Para lograr diferenciación, patentamiento y transferencia dependemos de muchos otros

factores, como fuentes de financiamiento, socios, etc, pero la GT y GI depende de la

interna de la empresa y si las empresas no la aplican, es una de las explicaciones entonces

de porque existe hoy en Chile baja tasa de patentes de invención en relación a otros países

potencias en el mundo. Durante los utlimos años en Chile a habido un aumento en la

cantidad de publiaciones científicas, pero de ellas, solo un 10% logran la obtención de un

producto y/o sevicio originado de la I+D. Es por lo anterior que se hace importante la

utilización del marketing industrial como una herramienta para incentivar a los

investigadores y empresas  a la realización del GO TO MARKET de sus investigaciones y

a la vez poder otorgar mayor número de patentes. Aún como país estamos por debajo de

grandes potencias en esta área.



6. Conclusiones

Según lo visto en este artículo, se podría decir que la gestión tecnológica y de innovación

son dos herramientas muy importantes dentro de la planificación de un plan de marketing

industrial en las empresas Biotecnológicas Chilenas.

Esto se corrobora debido a que si poseemos una buena gestión tecnológica e innovación,

nos resultará más fácil poder entrar al mercado con un nuevo producto y/o servicio acorde

a las necesidades existentes que fueron estudiadas en el análisis de mercado previo.

Por lo tanto:

1) Es posible ligar la gestión de tecnología con el análisis de mercado dentro de un plan

de marketing industrial, ya que, este análisis nos dará las primeras líneas de que

tecnología se está ocupando o que tecnología viene en camino y si es posible diseñar

una nueva tecnología dentro de la empresa para superar las ya existentes o poder

competir con otros productos y/o servicios en otros mercados y con otras industrias.

2) Dentro de las estrategias a utilizar para realizar el go to market del producto y/

servicio, es importante abarcar la gestión de innovación. Esta herramienta la podemos

incorporar dentro de las estrategias de un plan de marketing, ya que resulta una

herramienta clave para diferenciarnos del resto.

3) El plan de marketing afecta las distintas fases del ciclo de producto, más

específicamente, la introducción, desarrollo y madurez. Resulta importante seguir

investigando más empresas dentro de Chile para ver si estos casos se extrapolan al

resto o bien, que existan empresas biotecnológicas que realicen un plan de marketing

como un punto importante para su desarrollo.
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Título: Diseño Organizacional de las Oficinas de Transferencia
de Resultados en los grupos de investigación de alto nivel en

Colombia1

Resumen

La tercera misión de una Institución de Educación Superior – IES – se logra gracias al
trabajo conjunto con la empresa y el estado (Sábato & Botana, 1968; Halty-Carrère, 1973 y
Leydesdorffy & Etzkowitz 1996), a partir de los 90 el gobierno colombiano da importancia
al anterior fenómeno. No obstante, las universidades no se encuentran preparadas para
asumir el reto de participar en ello, ni cuentan con los mecanismos que permitan hacer
realidad los procesos de transferencia de resultados de investigación. Dado lo anterior, este
trabajo presenta avances empíricos fruto del análisis respecto al Diseño Organizacional
ideal que debería tener una Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación en el
contexto colombiano, desde la visión de los empresarios, los líderes de grupo de
investigación y los posibles encargados de la unidad en las Instituciones de Educación
Superior (IES).

Abstract

The third mission of an Institution of Higher Education – IHE – is accomplished by the
joint work between the company and state (Sábato Botana, 1968; Halty-Carrère, 1973 and
Leydesdorffy & Etzkowitz 1996), since 90’s Colombian government gives importance to
this phenomenon. Nevertheless, universities are not prepared to assume the challenge to be
part of it, and do not counts with the mechanisms that allow doing the process of research
results transfers a reality. For those reasons, this work shows empirical advances regarding
with an analysis about the ideal Organizational Design for a Research Results Transfer
Office in the Colombian context; from the vision of entrepreneurs, leaders of research
groups and others persons in charge of units in the IHE.

1. Introducción y objetivos
La historia de la humanidad vive en permanente evolución y en medio de ella se pueden
ubicar hitos que cambian el giro de la historia como las olas de riqueza que describen
Toffler y Toffler (2006), en las que se encuentran la agricultura, la industrialización y la
revolución del conocimiento. Ésta última según Viedma (2000), ha sido gestada por las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Pero más que por los medios de
comunicación, lo que ha generado esta nueva era son la gestión de la información y el
conocimiento propiamente dichos.

Adicionalmente, al revisar estudios sobre el rol de las Instituciones de Educación Superior
(IES) en dicha evolución se ha visto esta como como productora de conocimiento para el
desarrollo urbano (Bugliarello, 1996; Perry & Wiewel, 2005), el desarrollo tecnológico y
económico (Cummings, Rosentraub, Domahidy, & Coffin, 2005; Rodin, 2005) y el
desarrollo o cambio social (Ostrander, 2004). Las Oficinas de Transferencia de Resultados
de Investigación (OTRI) se han convertido en las unidades organizacionales de las IES que
facilitan los anteriores procesos.

1 Este proyecto de investigación ha sido financiado por el Convenio 797 suscrito entre el Ministerio de Educación
Nacional de la República de Colombia y la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano.



Diversos autores como Siegel, Waldman y Link (2003) revisan la productividad de las
Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) con la estimación de la
frontera estocástica como herramienta y con la función de productividad de Cobb-Douglas
como estimador. No obstante, los autores reconocen que existe un vacío en la literatura
(pág. 28) para determinar cómo las prácticas organizacionales influyen la productividad,
tema al que atribuyen la varianza de su modelo.

Por otro lado, Van Wijk, Jansen y Lyles (2008) y Mayer (2007) invitan a examinar
rigurosamente las formas de transferencia de conocimiento con el fin de obtener una
comprensión más completa de sus antecedentes y consecuencias. El primer referente, por
medio de la metodología de meta-análisis, encuentra como consecuencias el Desempeño y
la Capacidad de innovación y dilucida tres componentes clave como antecedentes de la
transferencia de conocimiento organizacional: los Tipos de Conocimiento, La Dimensión
Organizacional y La Generación de Redes.

Dado lo anterior el objetivo general de este trabajo es Analizar el Diseño Organizacional
de las Oficinas de Transferencia de Resultados (OTRI) desde la visión de empresario,
líderes de grupos de investigación y los posibles encargados de la unidad en las IES para
el contexto Colombiano.

2. Revisión de Literatura
2.1.Diseño Organizacional

Según Mintzberg (2001) todas las actividades humanas que requieran de organización
originan dos requerimientos: la división del trabajo y la coordinación de tareas (pág. 6), y
en ese sentido el diseño organizacional es el resultado de la construcción o cambios en la
estructura de una organización orientados a la consecución de los objetivos que ella misma
se propone. Éste autor postula como dimensiones del DO los siguientes diseños: de
Posiciones, de superestructura, de encadenamientos laterales y de sistema de toma de
decisiones (Mintzberg, 2001, pág. 36).

Como complemento a la anterior visión cabe destacar que Anand y Daft (2007) titulan su
artículo de la misma manera que el de Robert Duncan en 1979 y presentan los desarrollos
posteriores a él en cuanto a estructura organizacional, identifican del estado de la práctica
tres eras: la de DO auto-contenido, la de DO horizontal y la de apertura de las fronteras de
la organización. La primera se da desde mediados de 1800 y hasta 1970, tiene como
paradigmas el agrupamiento de personas en funciones o departamentos, las relaciones de
reporte entre personas y departamentos y los sistemas de aseguramiento de coordinación e
integración de actividades, tanto horizontal como verticalmente.

Por otro lado, la filosofía de los diseños de la era horizontal enfatiza en la necesidad de
redefinir los límites o fronteras al interior de la organización con el fin de mejorar tanto la
coordinación como la comunicación; esta etapa comienza en los años 80. Los autores
recomiendan usarle en las organizaciones que requieren de rápidas respuestas a los
consumidores (Anand & Daft, 2007, pág. 333).

La tercera etapa de DO se da a mediados de los años 90, coincide con los auges de las
Tecnologías de Información y Comunicaciones y de las Economías Emergentes (China).
Básicamente se trata de que la organización traspase sus fronteras y subcontrate los
procesos que no son centrales. A pesar de que el anterior aporte da una visión integrativa
de las nuevas concepciones del diseño organizacional, DeSanctis, Glass y Morris (2002)



precisan formas de organizar el trabajo para actividades de Investigación y Desarrollo a
nivel empresarial encontrando tres maneras: Descentralizada, Integrada y en Red

La descentralizada se caracteriza por tener una unidad de Investigación y Desarrollo para
cada unidad de negocio sin perjuicio de tener esquemas centrales de control para dicha
función. La forma de DO integrada tiene centralizada la Investigación y el Desarrollo sin
perjuicio de permitir el funcionamiento de proyectos en las unidades de negocio mas sin
perder el control del sistema y su información (DeSanctis, Glass, & Morris, 2002, pág. 62).

La forma de organización en red está en sintonía con el planteamiento de Anand y Daft
(2007) de la tercera etapa de DO al pensar en traspasar las fronteras y lograr colaboración
de otros para un objetivo en común, y su paradigma es tener investigaciones en conjunto
con: el gobierno y universidades de investigación. Los planteamientos de los anteriores
autores permiten tener un panorama del DO y en específico del mismo para la
Investigación y el Desarrollo en sectores productivos. No obstante, una revisión que llega a
conclusiones similares a las de trabajo en Red de DeSanctis, Glass y Morris (2002) es la
que hace Bahrami (1992) quien estudiando casos de Silicon Valley refiere la importancia
de dejar atrás modelos monolíticos para la organización del trabajo con el fin de proveer
flexibilidad a la innovación y el desarrollo.

Éste último autor encuentra que la emergencia de la organización flexible en el contexto de
la innovación y los desarrollos tecnológicos se enfrenta a tensiones dialécticas entre el
control y la autonomía, tanto que se permita la creatividad individual mas evitando llegar
al caos. Adicionalmente y a partir de su validación empírica halla diferencias
fundamentales entre los atributos organizacionales del modelo tradicional y el emergente,
que se resumen en la tabla a continuación:

Tabla 1. Comparación de atributos organizacionales (del modelo tradicional a la
flexibilidad)

Modelo Tradicional Modelo Emergente
Único Centro Múltiples Centros

Autónomo Panel de Expertos
Actividades Independientes Unidades Interdependientes

Integración Vertical Alianzas Múltiples
Estructura Uniforme Diversas Estructuras

Pensamiento Parroquial Pensamiento Cosmopolita
Énfasis en la Eficiencia Énfasis en Flexibilidad

Fuente: Elaborado a partir de Bahrami (1992)

2.2.Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación – OTRI
–

Markman, Siegel y Wrigh (2008) indican que existen tres grados de aproximación para la
comercialización de tecnología por parte de las universidades: el Interno, el Cuasi-Interno
y el Externo. En el primero, la Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) es el agente
clave para la coordinación de investigadores, la universidad – sus administradores – y los
emprendedores o empresas. En el segundo, el Cuasi-Interno, están las actividades que
estimulan la comercialización de tecnología como las de incubación (Markman, Siegel y
Wrigh 2008, 1406) que buscan lograr la creación y crecimiento de emprendimientos



basados en la venta o licenciamiento de nuevas tecnologías gestadas al interior de las
universidades.

Por su parte, el tercer grado comprende los parques tecnológicos, las aglomeraciones
regionales y es allí donde se gestionan los emprendimientos académicos (spin-off), el
licenciamiento, las investigaciones contratadas, la consultoría, las alianzas y
colaboraciones y la innovación abierta. Los anteriores fenómenos han sido abordados
utilizando metodologías tanto del paradigma cualitativo (Van Burg, y otros 2008, Nosella y
Grimaldi 2009) como del cuantitativo (Nosella y Grimaldi 2009).

Sin embargo, el planteamiento de Markman, Siegel y Wrigh (2008) limita el rol del
proceso de transferencia de resultados de investigación al ámbito tecnológico, tal como se
puede encontrar también en Siegel, Waldman y Link (2003) en donde se da a las OTT un
rol de facilitador de la difusión y comercialización de tecnología a la industria a través del
licenciamiento (pág. 28).

Las OTRI tienen su origen funcional en las denominadas regiones de innovación como
California’s Silicon Valley, Boston’s Route 128, Austin in Texas y North Carolina’s
Research Triangle Park, pero el origen de su denominación se encuentra en España, país
que desde su ente rector de Ciencia y Tecnología ha realizado un gran esfuerzo por lograr
que los resultados de investigación se divulguen, apropien y, por supuesto comercialicen.

3. Método de Investigación

El paradigma desde el cual se aborda el objeto de estudio es el pragmático (Mertens,
2005). El abordaje metodológico ha sido de corte cualitativo contando con entrevistas semi
– estructuradas para la recolección de la información. Las preguntas formuladas, tenían
como variables tanto las dimensiones del diseño organizacional planteadas por Mintzberg
(2001) como el planteamiento de Bahrami (1992). Lo anterior con el objetivo de analizar
desde la visión de cada uno de los actores el Diseño Organizacional que debería tener una
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación en el contexto Colombiano.

Se contactaron al menos diez líderes de grupos de investigación, tres encargados de
oficinas de transferencia de resultados de investigación (u oficina de extensión o
proyección social universitaria) y cuatro beneficiarios de resultados de investigación en el
marco de la III Rueda de Innovación organizada por Connect Bogotá. A continuación se
presenta la ficha técnica de la investigación y se indica la cantidad de entrevistas
efectivamente realizadas:

Tabla 2. Ficha técnica de la investigación.

Ítem Resultado
Fechas del Trabajo de Campo 12/03/2013 – 21/04/2013
Técnica Cualitativa – Entrevistas semi –

estructuradas
Número de personas (o empresas) Líderes de Grupo de

Investigación: 2 personas.
Encargados OTRI: 2 personas
Empresarios: 1 persona

Fuente: Elaboración Propia



4. Resultados y Discusión

Una vez realizado el trabajo de campo se procedió a transcribir las entrevistas y a realizar
un análisis categorial a partir de las dimensiones de diseño organizacional planteadas por
Mintzberg (2001) y Bahrami (1992). Posteriormente, se procedió a interpretar la
información con el fin de dar cuenta del DO que debería tener una Oficina de
Transferencia de Resultados de investigación en el contexto colombiano.

Principalmente, se encuentra que las OTRI que desde la visión de los grupos de
investigación en Colombia en términos de DO en las dimensiones: Único Centro,
Autonomía, Actividades Independientes, Integración Vertical, Estructura Uniforme,
Pensamiento Parroquial, Énfasis en la Eficiencia, en su gran mayoría y tal como hoy se
concibe esa noción estarían respondiendo al modelo tradicional de Bahrami (1992).

No obstante, algunos procesos están preparados para que responder al modelo emergente
del mismo autor, cuyas dimensiones son: Múltiples Centros, Panel de Expertos, Unidades
Interdependientes, Alianzas Múltiples, Diversas Estructuras, Pensamiento Cosmopolita,
Énfasis en Flexibilidad.

En cuanto al planteamiento de Mintzberg (2001) al respecto de Diseño de Posiciones se
encuentra que las jerarquías y la estandarización tienen una relación intrínseca y en desde
todas las visiones contrastadas tienen una desconexión con las variables autonomía y panel
de expertos. Para el aspecto Diseño de Superestructura, se prefieren para las OTRI, los
Múltiples Centros con Sistemas de Comunicación formales.

Para el caso de Diseño de Encadenamientos, los procesos de Toma de Decisiones
dependen de los productos y el mercadeo que se haga de ellos, y el diseño del sistema para
tal fin para todos los actores tiene aún un Pensamiento Parroquial. Los resultados
(productos de nuevo conocimiento o desarrollos tecnológicos) para los participantes deben
depender de iniciativas de las empresas colocando retos a las IES.

A continuación las redes resultantes del análisis de datos cualitativos en virtud de las
entrevistas realizadas:



Figura No.1 Variable Principal Diseño Organizacional (DO) – Dimensión: Diseño de
posiciones.

Fuente: Elaboración Propia.



Figura No.2 Variable Principal Diseño Organizacional (DO) – Dimensión: Diseño de
Superestructura.

Fuente: Elaboración Propio.

Figura No.3 Variable principal Diseño Organizacional (DO) – Dimensión: Diseño de
encadenamientos.

Fuente: Elaboración Propia.



Figura No. 4 Variable Principal Diseño Organizacional (DO) – Dimensión: Diseño de
toma de decisiones.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura No.5 Variable Principal Transferencia de Resultados de Investigación –
Dimensión: Nuevo conocimiento.

Fuente: Elaboración Propia.



Figura No.6 Variable principal Transferencia de Resultados de Investigación –
Dimensión: Formación.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura No.7 Variable principal Transferencia de Resultados de Investigación –
Dimensión: Divulgación.

Fuente: Elaboración Propia.



Figura No.8 Red General.

Fuente: Elaboración Propia.



5. Conclusiones

Vargas-Hernández (2006) establece que el tema del diseño organizacional se traduce en un
reto para las organizaciones en el contexto de la globalización, de igual forma, Rico et al,
(2004) le dan justificación a su trabajo de investigación empírica entorno a la importancia
que tienen las nuevas formas de organización del trabajo en el contexto de la sociedad del
conocimiento, revisando en particular el aumento de la flexibilidad y la participación de los
trabajadores temas que se refieren, tal como ellos le indican, al diseño organizacional.

Es importante destacar que en términos teóricos en la literatura existe un vacío en cuanto a
todas las anteriores, y en términos prácticos la realidad latinoamericana – y en especial la
colombiana – no es del todo comparable con los contextos que han tenido éxito generando
resultados de investigación transferibles y susceptibles de generar desarrollo económico, o
muchos de los hacedores de política pública están tratando de emularles (Inventta, 2011).

Mintzberg postula como dimensiones del DO los siguientes diseños: de Posiciones, de
superestructura, de encadenamientos laterales y de sistema de toma de decisiones
(Mintzberg, 2001, pág. 36). Los parámetros para el diseño de posiciones están mediados
por variables como la especialización de las tareas y la formalización del comportamiento,
mientras que las de la superestructura son el grado de agrupamiento y de dimensión de las
unidades. El anterior planteamiento no puede ser escalable al ámbito de la Investigación y
Desarrollo en las Instituciones de Educación Superior, tal como se plantea en la visión
integrativa de las nuevas concepciones del diseño organizacional, DeSanctis, Glass y
Morris (2002), quienes precisan formas de organizar el trabajo para actividades de
Investigación y Desarrollo a nivel empresarial encontrando tres maneras: Descentralizada,
Integrada y en Red.

En contraste, en esta investigación se refleja en el ámbito colombiano lo planteado por
Bahrami (1992) quien estudiando casos de Silicon Valley refiere la importancia de dejar
atrás modelos monolíticos para la organización del trabajo con el fin de proveer
flexibilidad a la innovación y el desarrollo y quien encuentra que la emergencia de la
organización flexible en el contexto de la innovación y los desarrollos tecnológicos se
enfrenta a tensiones dialécticas entre el control y la autonomía, tanto que se permita la
creatividad individual mas evitando llegar al caos.
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Resumo 

O diferencial competitivo das organizações, na era atual do conhecimento, não se baseia 

em mão de obra e recursos naturais abundantes e baratos, e sim no conhecimento que os 

colaboradores trazem consigo, nas informações que a empresa possui, recebe e precisa 

rapidamente transformá-las em conhecimento, e na correta e eficiente disseminação dos 

mesmos. O crescimento do nível de exigência dos consumidores e da concorrência em 

todos os setores da economia faz com que novos produtos e serviços sejam 

disponibilizados aos clientes quase que diariamente. A presente pesquisa tem como 

objetivo identificar e analisar como o conhecimento é disseminado em empresas de 

telecomunicações. Para tal elaborou-se uma pesquisa de caráter teórico e prático com base 

na análise da bibliografia disponível, e um estudo de caso em uma empresa prestadora de 

serviços na área de telecomunicações. Foi desenvolvida por meio de 33 questionários 

aplicados à força de vendas  e 6 entrevistas semiestruturadas foram realizadas com a 

gerência, coordenação e supervisão das equipes de vendas.  No que se refere à construção 

da pesquisa, em relação a  abordagem, é classificada como quali-quantitativa. Quanto aos 

fins é classificada como exploratória, descritiva e aplicada, e em relação aos meios  
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envolve uma pesquisa documental, bibliográfica e estudo de caso. Pelos resultados obtidos 

pode-se concluir em linhas gerais que: 1) A empresa costuma disponibilizar manuais e 

materiais para pesquisa/consulta sobre os produtos e serviços contribuindo com a redução 

das deficiências que a equipe de vendas possa ter perante o cliente; 2) A quantidade de 

conhecimentos recebidos pela força de vendas é adequada à execução da sua função; 3) Os 

vendedores utilizam os conhecimentos recebidos nas abordagens junto aos clientes; 4) Os 

vendedores conseguem mesclar os conhecimentos recebidos com os já adquiridos 

anteriormente; 5) A empresa não responde aos questionamentos dos vendedores tanto 

quanto a necessidade exige, apresentando uma lacuna que precisa ser rapidamente 

corrigida sob pena de prejudicar a produtividade, a qualidade e consequentemente, a 

lucratividade; 6) Foi possível verificar uma lacuna por parte da empresa na 

disponibilização de ferramentas como a internet para consulta, o que tornaria a consulta 

mais rápida e as dúvidas seriam sanadas mais rapidamente, evitando assim erros na venda. 

Dessa forma foi possível identificar a necessidade, quais são e como ocorre a disseminação 

de conhecimentos para uma empresa nessa área. 

 

Palavras Chaves: disseminação do conhecimento, inovação, empresas telecomunicações. 

 

Abstract 
The competitive advantage of organizations , in the current era of knowledge , not based on labor 

and abundant natural resources and cheap , but the knowledge that employees bring with them , 

the information that the company owns , receives and need quickly turn them in knowledge , and 

the correct and efficient dissemination of same . The growth in the level of consumer demand and 

competition in all sectors of the economy makes new products and services are available to 

customers almost daily . This research aims to identify and analyze how knowledge is 

disseminated in telecommunications companies . To this end we elaborated a survey of a 

theoretical and practical based on the analysis of available literature and a case study in a 

company providing services in the area of telecommunications. Was developed through 33 

questionnaires to the sales force and 6 semi-structured interviews were conducted with 

management , coordination and supervision of sales teams . As regards the construction of the 

research, the approach is classified as qualitative and quantitative. Regarding purposes is 

classified as exploratory , descriptive and applied , and on the means involves desk research , 

literature and case study . From the results obtained it can be concluded that in general : 1 ) A 

company usually provide manuals and materials for research / consultation on products and 

services contributing to the reduction of the deficiencies that the sales team may have to the 

customer ; 2) amount of knowledge received by the sales force is adequate to fulfill its function , 

3) the sellers use the knowledge received in approaches with clients ; 4 ) Vendors can merge the 

knowledge received with the already acquired previously; 5 ) the company does not responds to 

questions from vendors as the need requires , with a gap that needs to be corrected quickly 

otherwise impair productivity, quality and hence profitability ; 6 ) we noticed a gap by the 

company in providing tools like the internet for consultation , which would make the query faster 

and doubts would be resolved quickly , thus avoiding errors in the sale . Thus it was possible to 

identify the need , and what happens as the dissemination of knowledge to a company in this 

area . 

Key Words: disseminating knowledge, innovation, telecommunications companies. 
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1. Introdução 

Com a globalização e com o processo de aceleração, modificações hoje são 

percebidas em todos os setores da sociedade, inclusive no tocante ao tempo e ao espaço. 

Nesse sentido, a comunicação também precisa acompanhar com velocidade crescente essas 

mudanças, para que assim, disponibilize ao homem, os meios adequados para se adaptar a 

essas novas exigências (BEIRÃO FILHO, 2011). 

Pressionados pela concorrência, em grande parte proporcionada pela abertura do 

mercado de telecomunicações e a entrada de novos prestadores de serviços, e na busca de 

agilidade nos mais diversos setores, as organizações precisam estar preparadas para 

disponibilizar novos produtos/serviços desejados pelos clientes, para mantê-los e 

conquistá-los cada vez mais, e consequentemente, assegurar sua participação no mercado.  

O mercado de telecomunicações é altamente competitivo e a disputa por clientes é 

acirrada, o lançamento de produtos e serviços é dinâmico e rapidamente copiado pelos 

concorrentes, o que leva à necessidade de dinamismo, rapidez e assertividade nas ações 

empresariais. O progresso nesse setor é notável, havendo grande fluxo de informações 

além das fronteiras de seus países de origem, propiciando a redução de custos e 

consequentemente estimulando a demanda por produtos de classe mundial, serviços e 

marcas, e assim alterando o estilo de vida das sociedades em geral (DEBNATH e 

SHANKAR, 2008). 

Para lidar com todas essas modificações e permanecer competitiva a empresa 

prestadora de serviços de telecomunicações objeto deste trabalho de pesquisa, precisa estar 

atenta a alguns aspectos como a rotatividade de mão de obra, uma vez que sua 

produtividade está também ligada à quantidade e qualidade da mão de obra alocada em 

atendimento aos requisitos contratuais. Assim, a empresa anseia por conhecimento e sua 

correta e eficiente disseminação. Nesse contexto é possível verificar que a alta, crescente e 

preocupante rotatividade de colaboradores faz com que o conhecimento organizacional 

encontre dificuldades tanto na sua criação como na sua disseminação. 

Moraes (2010, p. 2) afirma que “o conhecimento é criado por indivíduos, ou seja, 

uma organização não pode criar conhecimento por si mesmo sem os indivíduos que a 

compõem”. 

O conhecimento construído por um indivíduo alimenta a construção do 

conhecimento coletivo, e por outro lado, o conhecimento coletivo alimenta a construção do 

conhecimento individual em ambientes organizacionais. 

O conhecimento tácito, inerente ao colaborador, e o explícito, gerado pela 

organização, precisam ser rápidos, corretamente identificados e disseminados na 

organização. Com o alto índice de rotatividade de colaboradores, essa tarefa se torna, às 

vezes, complexa.  

Em atendimento às mudanças rápidas em direções variadas e à necessidade de 

utilizar a plenitude das pessoas em suas atividades, as organizações modernas estão 

mudando seus conceitos e assim alterando suas práticas gerenciais com investimentos nos 

colaboradores que produzem e nos que atendem os clientes, fazendo com que o foco seja 

centrado nas pessoas, porque essas mudanças exigem tanto conhecimento técnico quanto 

insight humano. Os colaboradores precisam atender a perspectiva e o temperamento para 

lidar com grande complexidade, incerteza e mudanças, necessita de análise de empatia, 

entusiasmo e curiosidade, poder decisório e paciência (TAKEUCHI; NONAKA, 2008).  
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2. Disseminação do conhecimento  

 
Entre as organizações intensivas em conhecimento podemos destacar as operadoras 

de telecomunicações, e essas precisam manter-se competitivas no mercado em que atuam e 

onde a disputa pelo cliente é acirrada devido à concorrência e ao número de operadoras 

atuantes no mercado brasileiro. 

A inovação e a criatividade são fontes de vantagem competitiva para as 

organizações intensivas em conhecimento (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, HANSEN et 

al., 1999), que são vistas como sendo ativadas pelo compartilhamento do conhecimento 

por diferentes áreas e grupos organizacionais, e assim tornam a criação do conhecimento 

inspiradora e sinérgica (ALVESSON, 2004). 

Em países em desenvolvimento, quanto maior é o conhecimento das pessoas maior 

também é a riqueza do país, e isso permite que diminua a dependência desse país de nações 

industrializadas. Com a facilitação da criação e transmissão do conhecimento, mais do que 

uma simples ajuda monetária, as pessoas em mercados emergentes estarão munidas de 

capital intelectual necessário para competir no mundo política e economicamente (HA; 

OKIGBO; IGBOAKA, 2008). 

Na maioria das configurações ou formas de trabalho, sejam analíticas ou mesmo 

simbólicas, e que são executadas pelo uso do conhecimento, o trabalho prospera como 

força coletiva, combinando informações dispersas (CABRERA; CABRERA, 2002; 

WILLEM; SCARBROUGH, 2006).  

Para Carvalho, Mascarenha e Oliveira (2006, p. 16), a disseminação do 

conhecimento é a prática da transferência de conhecimento na organização, podendo ser 

realizada pela contratação de pessoas, pelas conversas informais e quase sempre não 

programadas, ou ainda por intermédio de reuniões e ações estruturadas que possibilita 

assim, o trânsito do conhecimento pela organização. 

No entanto, apesar da importância do compartilhamento ou disseminação do 

conhecimento e das complexas interpretações a seu respeito, o conceito de disseminação 

ainda pode subestimar a importância das estruturas sociais e dos padrões em que ocorre a 

transferência de conhecimento.  

A importância das redes estabelecidas tem sido considerada como a base da 

reputação, reconhecimento e credibilidade, e também como a precursora necessária para a 

disseminação do conhecimento (NAHAPIET; GHOSHAL, 1998; SWAN et al., 1999; 

VAN WIJK; JANSEN; LYLES, 2007). 

A troca de conhecimentos entre pessoas e grupos depende das reservas de 

entendimento comum e armazenadas nas relações sociais estabelecidas por eles. As redes 

de mútuo relacionamento e de associação permitem um ambiente que pode superar os 

prováveis custos do compartilhamento do conhecimento, e assim se tornar a base que 

permite a distribuição desse conhecimento (Kankanhalli et al., 2005).  

Assim sendo, o compartilhamento do conhecimento não irá se concretizar por meio 

do sorteio dos objetivos organizacionais, mas a partir da compreensão de que existe 

conhecimento útil e que determinado conhecimento pode ser útil (BOUTY, 2000). 

Diante disso, o esforço investido na construção de redes de capital social é 

importante e necessário e não somente vantajoso para a criação do conhecimento nas 

organizações (CURRIE; KERRIN, 2003). 

Estudos afirmam que as organizações apresentam necessidade de compartilhar o 

conhecimento entre seus membros para conquistar melhor desempenho operacional, 

especialmente empresas que inovam continuamente e cuja finalidade é manter e melhorar 
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sua vantagem competitiva (ROSEN; BLACKBURN, 2007; LIN, 2007; HUANG; 

DAVISON; GU, 2008). 

O desempenho, a inovação e a criatividade são afetadas nas organizações enquanto 

essas não desenvolvem seus processos de compartilhamento de conhecimento (HSU, 

2008). Há um grande interesse, por parte de pesquisadores, no compartilhamento do 

conhecimento organizacional por considerarem que o processo de compartilhar 

conhecimento entre indivíduos ou grupos de uma organização é muito importante para o 

desempenho organizacional (DELGADO, 2011; JANICOT; MIGNON, 2012). 

O compartilhamento do conhecimento no trabalho pode ser visto como uma forma 

de assegurar que os colaboradores possam repassar entre si o conhecimento que possuem, 

proporcionando dessa forma a disseminação e a posse do conhecimento que necessitam 

(TONET; PAZ, 2006). 

Por intermédio do quadro 1 são apresentadas definições acerca de disseminação, 

transferência ou compartilhamento de conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1- Conceitos de compartilhar 

conhecimento organizacional 

AUTOR DEFINIÇÕES 

Lin, Lee e 

Wang 

Uma cultura de interação social e que 

envolve o intercâmbio de conhecimento e 

habilidades dos empregados por intermédio 

de todo o departamento ou organização 

(2009). 

Cummings 

Entrega ou recepção de informação de 

tarefas, conhecimentos e comentários acerca 

de um produto ou procedimento (2001). 

Ordaz, 

Cruz e 

Ginel 

Ação de pôr à disposição de outras pessoas 

o conhecimento possuído por um indivíduo, 

de forma que possa ser absorvido e utilizado 

por aquelas (2009). 

Davenport 

e Prusak 

Ato consciente e voluntário, pelo qual o 

indivíduo participa do intercâmbio de 

conhecimento, ainda que não seja obrigado 

a fazê-lo (1998). 

Lin et al Cultura de interação social, para o 

intercâmbio de conhecimentos, experiências 



6 

 

 

e habilidades dos funcionários, através de 

todo o departamento ou organização (2009). 

Ipe, Van 

den Hooff, 

Van 

Weenen, 

Brachos et 

al. 

Implica tanto em doá-lo quanto em recebê-

lo, e permite ao indivíduo combinar ideias, 

pontos de vista e informação previamente 

díspares, tornando possível construir novo 

conhecimento a partir do conhecimento 

adquirido pelos outros (2003; 2004; 2007). 

Wilson, 

Goodman e 

Cronin 

Processo por meio do qual os novos 

conhecimentos, rotinas ou comportamentos 

são partilhados entre os membros do grupo, 

ao mesmo tempo em que cada membro 

compreende que os demais membros do 

grupo possuem aquela aprendizagem 

(2007). 

Vanden 

Hooff, Van 

Weenen 

Processo pelo qual os empregados trocam 

conhecimentos mutuamente e juntos criam 

um novo conhecimento (2004). 

Fonte: Adaptado de Delgado (2011, p. 58-59) 

Pela ponderação feita em torno das definições de conhecimento é possível observar 

que em todos os casos há troca de conhecimento, como também para isso ser possível pode 

ser observada a participação de um emissor e de um receptor. O compartilhamento de 

conhecimento também produz mudanças no indivíduo, e por consequência, no grupo e na 

organização (DELGADO, 2011). 

 

2.1 Processo de disseminação do conhecimento 

 
A gestão do conhecimento oferece muitas formas de criar e transmitir 

conhecimento eficazmente. O conhecimento gerado a partir de um determinado local pode 

ser compartilhado e disseminado em outro e assim reduzir possíveis redundâncias. 

Em países em desenvolvimento onde é verificada a falta de profissionais altamente 

capacitados, isso pode ser considerado um recurso valioso, dado que um país desenvolvido 

está exposto a outros países (HA; OKIGBO; IGBOAKA, 2008). 

A criação do conhecimento em organizações sugere um ambiente favorável, na 

visão de Von Krogh et al. (2000), que apresenta as etapas: 

a) incutir uma visão do conhecimento ou a legitimação do conhecimento; 

b) gerenciar conversas em um ambiente altamente confiável; 

c) mobilizar as pessoas ativistas do conhecimento com a participação de pessoas 

que coordenam conhecimento; 

d) criar o contexto organizacional certo em termos de estrutura e suporte; 

e) globalizar o conhecimento local, diferenciando o conhecimento existente entre 

as pessoas certas. 
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Feliciano et al. (2010, p. 3) dizem que as organizações mostram preocupação com o 

conhecimento de seus colaboradores, pois entendem que por meio dele podem gerar 

oportunidades, dado que os colaboradores desenvolvem uma visão de mundo diferenciada. 

Em segunda abordagem, procuram se desenvolver mantendo o conhecimento dentro da 

organização agindo proativamente no sentido de encontrar soluções de forma rápida ou 

mesmo inovação de produtos ou serviços. Dessa forma proporcionam a disseminação do 

conhecimento na organização haja vista que o diferencial competitivo é formado pelo 

capital intelectual que a organização possui. 

Na visão de Daft (2002, p. 240), em qualquer organização a disseminação do 

conhecimento é de extrema importância, onde o conhecimento explícito é fortemente 

capturado e compartilhado, em geral por meio da tecnologia da informação, enquanto o 

tácito não, e estima-se que cerca de 80% do conhecimento organizacional útil é tácito. 

A disseminação do conhecimento, sob o ponto de vista de Prosbt, Raub e Romhardt 

(2002, p. 34), é a condição fundamental para transformar informações ou experiências 

isoladas em algo que toda a organização possa utilizar. Assim, para existir a disseminação 

do conhecimento, a condição fundamental é a sua criação. Os autores afirmam ainda que 

não é necessária a disseminação de todo o conhecimento por toda a organização, e que a 

amplitude da disseminação deve estar de acordo com as estratégias organizacionais, com 

as políticas de pessoas, com o modelo de estrutura, como também com a tecnologia 

existente. 

 

 

3. Inovação 

 
Ao se referir à inovação esta se reportando a modernização e a novidade, pois 

quando esta complementa a criatividade há acréscimo na essência e na originalidade 

criando algo único. 

Van de Ven et al, (1999) define inovação como sendo a criação de uma nova idéia. 

É mais envolvente e inclui o processo de desenvolver e implementar uma nova idéia. 

Frequentemente a nova idéia é útil, lucrativa, construtiva ou capaz de solucionar um 

determinado problema. Uma idéia nova também pode ser a recombinação de velhas idéias, 

um esquema que desafie a ordem atual, ou ainda uma fórmula ou forma nova percebida 

pelos indivíduos envolvidos. 

Existe dois tipos de inovação a saber: a inovação incremental onde se implementa 

pequenas melhorias contínuas em produtos ou serviços que são percebidos pelos 

consumidores, entretanto não modificam de forma específica o produto ou serviço. Já a 

inovação radical se refere a mudanças drásticas nos produtos ou serviços e trazem novo 

paradigma ao segmento do mercado, modificando o padrão vigente (INNOSCIENCE, 

2013). 

 Criatividade é o primeiro passo para inovação que é a implementação bem sucedida 

daquelas novas idéias apropriadas (Amabile, 1997).  

 

 

4. Prestadoras de serviços de telecomunicações 

 
O mercado de telecomunicações é um dos que mais cresce mundialmente, 

impulsionado pelo crescimento da tecnologia da informação. De acordo com Agarwal; 
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Selen (2011, p. 1166), esse setor na Índia, em especial o de telefonia móvel, é um dos 

segmentos que apresenta o mais rápido crescimento oferecendo valor agregado para a 

sociedade e por isso oferece oportunidades de emprego.  

Atualmente no Brasil existem atuando no mercado de telefonia fixa as operadoras 

das quais se apresenta suas respectivas participação no mercado: OI (43,55%), Telefônica 

(25,08%), EMBRATEL (20,18%), GVT (7,28%), CTBC (1,78%), TIM (1,22%) e outras 

(0,91%) (ANATEL, 2012). 

 

4.1 Empresas terceirizadas contratadas  

 
Em atendimento às fortes tendências de administração de empresas, em torno de 

terceirização e empreendedorismo, as operadoras de telecomunicações precisam focar seus 

esforços no negócio nuclear, neste caso, o desenvolvimento e fornecimento de serviços de 

telecomunicações à sociedade. Assim, terceirizam boa parte de suas operações de venda de 

produtos e serviços, considerados como atividades secundárias (PRADO et al., 2012). 

A terceirização como uma forma de repasse de etapas das atividades do processo 

produtivo, que antes eram executadas por apenas uma empresa, a outros participantes desse 

processo e esses ainda mais especializados, reconfigurou o setor de telecomunicações a 

partir da lógica de redes. A partir daí, a flexibilidade necessária à resposta à fluidez das 

demandas que solicitam tempo cada vez mais reduzido de produção, foi substituída pela 

constituição da rede de relações interempresas (CASTELLS, 2000; RUDUIT, 2001). 

A terceirização acontece em larga escala e de forma estratégica quando as empresas 

conseguem checar e analisar a qualidade de seus processos de negócios, sejam das 

atividades mais simples ou das mais complexas (DAVENPORT, 2005; MALDONADO; 

SOUZA; VARVAKIS, 2010).  

 

 

5. Procedimentos metodológicos  

 
Este trabalho foi realizado por intermédio da análise de um estudo de caso de uma 

empresa prestadora de serviços de telecomunicações. O estudo de caso é uma das formas 

mais utilizadas para se apresentar pesquisas exploratórias, além do levantamento 

bibliográfico. É caracterizado por uma análise particularizada e exaustiva de um objeto de 

pesquisa, de forma a aprofundar o conhecimento referente ao elemento avaliado (GIL, 

1999). 

A natureza da pesquisa é qualitativa, que na visão de Godoy (1995) é quando 

envolve dados descritos sobre processos, crenças, valores e atitudes e, por isso, não podem 

ser padronizados e nem quantificados.  

O estudo da disseminação do conhecimento foi realizado em uma empresa 

prestadora de serviços de telecomunicações que iniciou suas atividades por meio de vendas 

por telefone, ou seja, através da modalidade call center de serviços de provedor de internet, 

estendendo essa operação para comercialização de serviços de internet (Velox) e linhas 

telefônicas residenciais (fixo) de porta em porta.  

Para esta pesquisa utilizou-se o universo para a coleta de dados, no total de 39 

colaboradores divididos em níveis como: gerência, coordenação, supervisão, equipes 

internas e equipes externas de vendas. Diante do universo apresentado optou-se, assim, por 

pesquisar todos os 36 colaboradores sediados em Florianópolis, e os 3 sediados na cidade 

de Tubarão. 
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Foi elaborado um questionário com 17 perguntas fechadas, bem como uma 

entrevista face a face utilizando perguntas abertas com a gerência, a coordenação e os 

supervisores de equipes de vendas, ambos aplicados in loco, cujo objetivo foi verificar a 

disseminação do conhecimento de uma empresa prestadora de serviços de 

telecomunicações. 

 

     

6. Análise dos dados 

 
Na aplicação dos questionários foi possível atingir todos os colaboradores do cargo 

de vendedor de todas as equipes de vendas, sejam essas internas ou externas. Todos os 

questionários foram validados considerando que foram preenchidos e entregues no prazo 

estipulado e sem rasuras, o que permitiu aos pesquisadores  utilizar 100% dos mesmos. 

As entrevistas foram analisadas usando o método da análise de conteúdo, que 

segundo Oliveira (2008), é conceituada de diferentes formas, considerando a vertente 

teórica e a intencionalidade do autor que a desenvolve.  

As entrevistas foram realizadas com o corpo gerencial nos níveis de supervisão, 

coordenação e gerência geral. Os entrevistados demonstraram interesse em participar das 

entrevistas agendadas e apresentando-se disponíveis e motivados, o que resultou em  

abertura e possibilidade de maior interação entre entrevistado e pesquisador, assim o 

processo de criação e disseminação do conhecimento pôde ser tratado com profundidade. 

Vale ressaltar que os resultados refletem o momento atual da empresa, e que, de 

acordo com as necessidades da contratante, de lançamento ou descontinuação de 

produtos/serviços, essas equipes se alteram modificando o cenário atual.  

A equipe de colaboradores em sua totalidade percebe a promoção de encontros para 

troca de conhecimento, que em geral são realizadas nas reuiões matinais, onde seguindo 

padrão predefinido pela contratante, são repassados os resultados de vendas do dia anterior 

bem como as definições da atuação do dia.  

A grande maioria dos respondentes afirma que a empresa disponibiliza manuais 

para consulta sobre produtos e serviços comercializados. Como também  afirmam conhecer 

as normas e procedimentos para esclarecimentos de dúvidas fornecidos pela empresa. 

A empresa costuma divulgar internamente as experiências e conhecimentos dos 

colaboradores, o que foi afirmado pela maioria dos respondentes. 

Relativo à percepção da pro atividade da empresa na antecipação das dúvidas não 

existe  consenso. Percebe-se uma lacuna por parte da empresa que precisa ser corrigida, 

dado que retirando as dúvidas dos colaboradores a mesma investe na disseminação e 

criação de novo conhecimento, como também potencializa o conhecimento dos 

colaboradores, evitando assim possíveis erros na comercialização, conquistando e 

fidelizando o cliente. 

A maioria dos pesquisados, considera que os conhecimentos repassados pela 

empresa são suficientes para a execução do seu trabalho.  

A grande maioria dos respondentes afirma que costuma mesclar seus 

conhecimentos com os recebidos pela empresa no desempenho das atividades junto aos 

clientes, como também afirma que a empresa oferece informações sobre os 

produtos/serviços comercializados.  
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7.  Conclusões 

 
Na era do conhecimento as empresas precisam ser ágeis na gestão do conhecimento 

para se manterem competitivas e conquistarem maior fatia de mercado. No mercado de 

telecomunicações, onde produtos e serviços são disponibilizados a todo instante, em 

atendimento à concorrência do setor, a utilização de conhecimento é primordial. 

Assim, nesta pesquisa foi possível verificar: 

1) Na identificação dos conhecimentos necessários para uma empresa prestadora 

de serviços da área de telecomunicações foi constatado: 

a) a empresa reconhece fortemente a necessidade da existência de conhecimento 

para a execução de suas atividades. 

b) existe a necessidade de mais conhecimentos a respeito de um determinado 

produto recente no portfólio oferecido. 

c) os conhecimentos necessários são os relativos às características dos produtos e 

serviços, bem como do público que o utilizará. 

d) os entrevistados reconhecem a importância da utilização das técnicas de vendas 

na execução das atividades da empresa. 

d) os conhecimentos relativos à abordagem e aproximação do cliente são 

percebidos como importantes pelos entrevistados. 

e) para os colaboradores externos, as técnicas mais utilizadas são a aproximação, a 

sondagem seguida do fechamento da venda. 

f) o repasse dos conhecimentos acontece por meio de treinamento presencial e 

online, utilizando mural e material interno.  

g) os colaboradores externos recebem as informações por meio de treinamento em 

campo acompanhando o vendedor na abordagem ao cliente. 

h) um dos meios mais utilizados para o repasse de informações são as matinais 

diárias. 

 

2) Na verificação de como ocorre a disseminação desse conhecimento, a pesquisa 

verificou: 

a) a empresa costuma disponibilizar manuais e materiais para pesquisa/consulta 

sobre os produtos e serviços contribuindo com a redução das deficiências que a equipe de 

vendas possa ter perante o cliente. 

b) a quantidade de conhecimentos recebidos pela força de vendas é adequada à 

execução da sua função. 

c) os vendedores utilizam os conhecimentos recebidos nas abordagens junto aos 

clientes.  

d) conseguem mesclar os conhecimentos recebidos com os já adquiridos 

anteriormente e os utiliza na abordagem. 

e) a empresa não responde aos questionamentos dos vendedores tanto quanto a 

necessidade exige, apresentando aqui também uma lacuna que precisa ser rapidamente 

corrigida sob pena de prejudicar a produtividade, a qualidade e consequentemente, a 

lucratividade. 

f) foi possível verificar uma lacuna por parte da empresa na disponibilização de 

ferramentas como a internet para consulta, o que tornaria a consulta mais rápida e as 

dúvidas seriam sanadas mais rapidamente evitando assim erros na venda. 

Depois de identificados e verificados os conhecimentos necessários e como ocorre 

a sua disseminação em uma organização na área de telecomunicações, foi concluída a 
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análise do processo de disseminação do conhecimento organizacional de empresa 

prestadora de serviços na área de telecomunicações. 

Finalizando, a medida que na realização deste trabalho de pesquisa foi possível 

identificar os conhecimentos necessários para a empresa pesquisada, de verificar como 

ocorre a sua disseminação e assim transformá-lo em novo conhecimento  reutilizando-o, 

este trabalho de pesquisa contribui para que a empresa pesquisada se torne cada vez mais 

competitiva no mercado de telecomunicações onde atua. 
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“Além dos muros da empresa: como obter vantagens competitivas sustentáveis a partir 

de conhecimentos coletivos do crowdsourcing”. 

 

RESUMO: 

Adquirir tecnologia externa para reduzir o ciclo de inovação há muito já faz parte da agenda dos 

executivos, mas a comercialização ativa de conhecimento tecnológico produzido por uma massa 

(crowd) de usuários técnicos configura um tipo relativamente novo de transação de tecnologia. As 

interações fortes com o ambiente contrastam com e as tradicionais abordagens de inovação que 

supervalorizam o sigilo e o direito de propriedade intelectual do conhecimento inovador. O paradigma 

da obtenção de vantagem competitiva sustentável via proteção por patentes contrasta com esta 

realidade que desponta para o ambiente de negócios. Pesquisas prévias sobre crowdsourcing retratam 

o funcionamento de uma comunidade de prática pela perspectiva da motivação de seus usuários, de 

sua estrutura, de sua capacidade de auto-organização, mas sem ponderar sobre como este 

conhecimento pode se converter em valor sustentável para as empresas. O objetivo deste estudo é, 

assim,  explorar o caso da Red Hat, uma empresa de software que vem obtendo vantagem competitiva 

sustentável por meio da inovação constante de seus produtos e que utiliza conhecimento da massa para 

sustentar a sua inovação e o seu modelo de negócios, visando extrapolar sua experiência para 

empresas de outros segmentos. Espera-se com isto ampliar os conhecimentos existentes sobre 

inovação aberta e, em particular, aquela que utiliza conhecimentos de comunidades de práticas 

tecnológicas para sustentar seus processos internos de inovação. 
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ABSTRACT 

 

"Beyond the walls of the company: how to get sustainable competitive advantages from the 

collective knowledge crowdsourcing." 

Acquiring foreign technology to reduce the innovation cycle has long since part of the agenda of 

executives, but the active marketing of technological knowledge produced by a mass (crowd) for 

technical users configure a relatively new type of transaction technology. The strong interactions with 

the environment and the contrast with traditional approaches to innovation that overvalue the 

confidentiality and intellectual property rights of innovative knowledge. The paradigm of achieving 

sustainable competitive advantage through patent protection contrasts with this reality that emerges for 

the business environment. Previous research on crowdsourcing depict the functioning of a community 

of practice from the perspective of the motivation of its users, its structure, its capacity for self-

organization, but without pondering how this knowledge can become sustainable value for companies. 

For this finding, this study aimed to explore the case of Red Hat, a software company that has 

achieved sustainable competitive advantage through continuous innovation of its products and uses 



knowledge of the mass to sustain their innovation and business model . The objective of this study is 

to investigate factors that guide the extrapolation of experience to companies in other segments. It is 

hoped to extend this existing knowledge about open innovation and in particular one that uses 

knowledge of practice communities to sustain their technological innovation internal processes.  

 

Keywords: Open Innovation, community of practice, digital collaborative innovation, business model, 

crowdsourcing 

 

 

1 Introdução 

      Nos últimos anos, a inovação aberta vem ganhando mais espaço nas agendas tanto dos 

executivos quanto da academia. Atualmente, nenhum destes grupos  questiona a importância 

de aumentar o potencial inovador das empresas pela incorporação de conhecimentos 

externos (TIDD et al, 2008; BESSANT; TIDD, 2009; CHESBROUGH, 2003; 2007a; 2007b; 

GASSMANN et al, 2010; VASCONCELLOS et al, 2008; PISANO, VERGANTI; 2007a; 

2007b). O fenômeno amplia a competitividade das empresas à medida que dilata as 

possibilidades de desenvolvimento de produtos de maior valor agregado. Tomando por base 

esta perspectiva, as redes colaborativas de inovação vêm sendo estabelecidas de diversas 

formas, tanto em ambientes físicos (universidades, joint ventures, parcerias, consórcios, 

terceirizações) quanto em ambientes digitais, com a participação de uma massa (crowd), que 

pode ou não ser usuária do produto a ser inovado. 

As redes colaborativas estabelecidas em ambiente físico, nas quais os agentes se 

conhecem, trazem uma série de desafios às organizações, mas boa parte destas dificuldades já 

foi relatada pela literatura de negócios (SAÉZ et al, 2002; BARNES et al, 2002; 

LICHTENTHALER, 2008; TIDD et al, 2008) e seu sucesso varia, em maior ou menor grau, de 

acordo com as práticas colaborativas estabelecidas por cada empresa (GASSMANN et al, 

2010). De modo contrário, os desafios das redes colaborativas estabelecidas em ambiente 

digital, aquelas estruturadas por indivíduos que se desconhecem, ainda não foram totalmente 

mapeados. Algumas dificuldades organizacionais, apontadas por acadêmicos, para a formação 

destas redes abertas inovação, chamadas crowdsoursings, indicam: i) a falta de orientação 

mercadológica; ii) baixo controle sobre a orientação tecnológica do produto; iii) a falta de 

definição de mecanismos de proteção de propriedade intelectual; iv) incerteza sobre a 

manutenção da rede e v) finalmente, como este conjunto de elementos auto-organizados pode 

se associar as interesses objetivos mercadológicos e tecnológicos das empresas.  



A relevância destes tópicos serviu de argumento para proposição deste estudo, que tem 

como principal objetivo: entender como uma empresa sustenta seus interesses comerciais 

sobre os conhecimentos abertos e voluntários da massa (crowdsoursing). Para tanto, faz-se 

necessário aprofundar o entendimento sobre os trabalho da comunidade de prática CoPs 

(WENGER, 1998; WENGER e SNYDER, 2000) open source para entender como os 

interesses comerciais da empresa podem se integrar às atividades da comunidade. Com a 

finalidade de responder os questionamentos acima, este estudo se propõe a explorar como 

uma multinacional americana do segmento de software mantém a sustentabilidade de seu 

negócio utilizando da inovação de massa. Espera-se, com isto, levantar elementos que 

ampliem o entendimento sobre os pré-requisitos necessários para a obtenção de vantagem 

competitiva sustentável a partir do conhecimento coletivo.  

2 Referencial teórico 

2.1 Inovação Aberta: redes físicas e comunidades abertas 

No que diz respeito as associações para elaboração de novos produtos ou serviços 

Chesbrough (2003) argumenta que, embora muitas empresas concorram diretamente na 

mesma indústria, isto não significa que elas inovem da mesma forma. Por esta razão a busca 

de parcerias e de diferentes combinações de conhecimento tem sido bastante estudada por 

teóricos da inovação (CHESBROUGH, 2003; 2007; PISANO; VERGANTI, 2008; VON 

KROGH; VON HIPPEL, 2006; GAWER; CUSUMANO, 2008; BUGHIN; CHUI; 

JOHNSON, 2008; TIDD et al, 2008, ENKEL et al, 2009). A opção pela inovação 

colaborativa do tipo aberta, em rede ou comunitária está fundamentada no conceito de acesso 

a conhecimento abundante, desenvolvido por indivíduos dispersos geograficamente e com 

características individuais variáveis quanto a conhecimentos, culturas, valores e níveis de 

instrução entre outros.  

No caso das comunidades de prática open source (CoP), seus primeiros estudos surgiram a 

partir da constatação dos primeiros resultados positivos sobre seu modo pouco estruturado de 

produzir inovação. Desde então questões como motivações dos atores (DAHLANDER, 2005; 

LERNER; TIROLE, 2005; RAYMOND, 2001); governança das atividades (SCACCHI, 2002; 

KOCH; SCHNEIDE, 2000; RAYMOND, 2001; DAHLANDER, MAGNUSSON, 2006; 

PISANO; VERGANTI, 2008); ferramentas de inovação (VON HIPPEL, 2001; VON HIPPEL 

E KOTZ, 2002); diferentes estratégias de uso de comunidades de prática por organizações 

(DAHLANDER; MAGNUSSON, 2006); sistema de recompensas (BERGQUIST; 

LJUNGBERG, 2001) pela inovação com a participação do usuário (VON HIPPEL, 2005; 



2007; VON KROG; VON HIPPEL, 2006) vem atraindo a atenção de autores que buscam 

maiores esclarecimentos sobre tanto sobre o modus operandi das comunidades de prática 

abertas em ambiente digital, quanto sobre o modo como as empresas podem obter vantagens a 

partir da inteligência coletiva. A avaliação sobre o modo como estas comunidades se formam 

e como seus integrantes se organizam para gerar a inovação perpassa questões estratégicas 

tais como: o modo como se organizam, suas motivações para colaborar, a validade do 

conteúdo gerado por estas comunidades e a viabilidade mercadológica do conteúdo gerado de 

modo coletivo. 

2.2 Organização de uma comunidade aberta 

A estrutura organizacional de uma comunidade de prática aberta digital talvez constitua 

um dos primeiros desafios de uma empresa que deseja utilizar os conhecimentos coletivos 

para inovar. A comunidade de prática open source auto-organiza a partir das experiências 

práticas de seus usuários (VON HIPPEL, 1998), que participam do processo de inovação 

testando e encaminhando problemas práticos que servirão como matéria prima para os 

aperfeiçoamentos do produto. O trabalho auto-organizado se contrapõe ao modelo tradicional 

praticado pelas empresas que estruturam o conhecimento inovador estabelecendo rotinas, 

estruturas claras para coordenação de tarefas, documentação de práticas (CLARK; 

WHEELWRIGHT, 1993; TEECE, 1997; D’ ADDÉRIO, 2003; TIDD, et al.; 2008; GRANT, 

2001; KOGUT; ZANDER, 1996), que promovem o aprendizado mediante processo 

sistemático de repetição e aperfeiçoamento de tarefas e correção a falhas (NELSON; 

WINTER, 1982; HENDERSON; CLARK, 1990; CLARK; WHEELWRIGHT, 1993). Assim, 

os esforços inovadores são coordenados internamente pela empresa, que estabelece 

hierarquias para divisão eficiente do trabalho e demais mecanismos que relacionados a 

criação e trâmitação do conhecimento inovador.  

Em uma comunidade de prática (WENGER; 1998; WENGER; SNYDER, 2000) open 

source, os indivíduos se associam de modo espontâneo, movidos por um interesse produtivo 

comum, sem interesses financeiros (VON HIPPEL; VON KROGH, 2003). A auto 

organização é uma das características do modo do funcionamento do sistema open source. Sua 

estrutura de trabalho apresenta baixo grau de coordenação de atividades, ausência de rotinas 

claras de trabalho, indefinição de papéis e, portanto, de hierarquias. Esta forma de 

estruturação divide a opinião de autores. Alguns acreditam que as redes colaborativas virtuais 

sejam formas híbridas de organização, com potencial para substituir as hierarquias das 

empresas.  Outros acreditam que estas são apenas uma forma de organização transitória, 



posicionada em algum lugar entre hierarquias internas e mecanismos externos de mercado” 

(BESSANT; TIDD, 2009, p. 374). Esta dualidade de pensamentos pode ser observada em 

Duguid; Seely-Brown (2000; 2002), Von Hippel, (2007), Wenger (1998) e Wenger e Snyder, 

(2000).  

Raymond (2001) analisou características do modo de inovação, considerando dois tipos de 

colaboração: o modo “bazar”, onde as idéias são expostas de modo espontâneo e não 

sistematizado e o modo “catedral”, com idéias organizadas e estruturadas, com rotinas e 

metas claras para desenvolvimento, que tem como objetivo atingir metas financeiras. O autor 

identificou ainda 11 condições que, segundo ele, fizeram com que o modelo de inovação do 

Linux, do tipo “bazar”, obtivesse êxito como inovação comunitária. 

 

1. Todo bom trabalho de software começa colocando o “dedo na 

ferida” de um programador (...) a necessidade é a mãe da invenção 

(...) 2. Os programadores bons sabem o que escrever. Os grandes 

sabem o que reescrever (e reutilizar). (...) 3. Planeje jogar algo fora; 

você irá, de qualquer maneira. (...) 4. Quando você perde interesse em 

um programa, sua última obrigação a fazer com ele é entregá-lo a um 

sucessor competente. (...) 5. Tratar seus usuários como co-

desenvolvedores é seu caminho mais fácil para uma melhora do 

código e depuração eficaz. (...) 6. Libere-se cedo. Libere 

frequentemente. E ouça seus fregueses. (...) 7. Dada uma base grande 

o suficiente de beta-testes e co-desenvolvedores, praticamente todo 

problema será caracterizado rapidamente e a solução será óbvia para 

alguém. (...) 8. Se você tratar seus beta- testes como seu recurso mais 

valioso, eles irão responder tornando-se seu mais valioso recurso. (...) 

9. A melhor coisa depois de ter boas idéias é reconhecer boas ideias 

dos seus usuários.  (...) 10. Frequentemente, as soluções mais 

impressionantes e inovadoras surgem ao se perceber que o seu 

conceito do problema estava errado. (...) 11. A perfeição (em 

projetar) é alcançada não quando não há mais nada a adicionar, mas 

quando não há nada para jogar fora. (RAYMOND, 2001, p.23-40). 

 

As reflexões do autor sobre o assunto nos trazem elementos organizacionais relevantes 

para análise e reflexão sobre a inovação em comunidade e aspectos a serem considerados 



pelas organizações, como por exemplo, motivações dos atores, habilidades esperadas do 

colaborador, modo e filosofia de trabalho dos agentes de inovação. A estas características, 

Raymond (2001) acrescentou  evidenciou particularidade sobre o perfil do líder do projeto de 

inovação comunitária aberta. Segundo o autor, um líder de projeto colaborativo virtual precisa 

ter a capacidade de apresentar um projeto plausível, de modo a convencer os co-

desenvolvedores potenciais e sua capacidade de comunicação e relacionamento, para fazer 

com que as pessoas se interessem pelo que ele está fazendo.  

Como a associação de indivíduos é voluntária, acredita-se que hajam poucas garantias 

sobre a perenidade de uma CoP digital. Uma tentativa de avaliar a perpetuação da rede é feita 

pela observação das motivações dos seus agentes em colaborar. 

 

2.3 Conteúdo gerado e motivações individuais. 

 

Para Raymond (2001), o principal fator agregador para formação de uma CoP open source 

é o desafio,  é colocar o “dedo na ferida do programador”, por esta razão, o projeto precisa ser 

capaz de apresentar um projeto convincente para fornecer o estímulo necessário ao 

engajamento de indivíduos. No caso do open source, mesmo com a informalidade na 

organização de seus integrantes e descomprometimento com o retorno financeiro da inovação, 

existe um forte comprometimento com o conteúdo gerado pelo trabalho colaborativo da rede. 

Isto pode ser verificado pelas contínuas correções a que cada alteração está sujeita fato que 

constitui uma das principais características desta modalidade de inovação – a sua dinâmica 

inovadora (VON KROGH; VON HIPPEL, 2006). Considerando que o lucro e a obtenção de 

ganhos econômicos não estão entre os objetivos desta modalidade de inovação, as motivações 

destes usuários inovadores são bastante variadas (VON KROGH; VON HIPPEL, 2006) e vão 

desde a curiosidade, diversão ou hobby até a obtenção de status, alcançado pela introdução de 

modificação relevante à inovação. Ainda que sobre as motivações financeiras não estejam 

entre as principais razões para se integrar a uma comunidade open source, estas estão 

presentes em algumas situações. Dahlander e Magnusson (2005) identificaram três 

modalidades de interesses destes agentes: tecnológica (geração deconhecimento); social 

(pertencimento a comunidade) e econômico, já que algumas empresas coaptam colaboradores 

da rede para exercer atividades remuneradas nas organizações. 

O produto obtido é fruto do principal ativo da comunidade: o conhecimento combinado de 

diversos indivíduos. Este conhecimento é produzido de modo colaborativo e 

democraticamente compartilhado entre os seus membros. A melhor solução é legitimada pelo 



grupo após sucessivos processos de revisão e validação em um processo de sensemaking 

(Weick, 2005) dos atores envolvidos VON KROGH; VON HIPPEL, 2003). O modo de 

comunicação para transmissão de conhecimento é virtual o que leva os investimentos em 

tecnologia a patamares muito inferiores ao praticado pelas empresas. Por esta razão, diz-se 

que trata-se de um conhecimento desenvolvido de modo  horizontal, no qual todos contribuem 

para a sua construção. A documentação do conhecimento de apoio a inovações futuras 

acontece por meio de ferramentas úteis de infraestrutura, as quais aumentam a efetividade e a 

velocidade de comunicação com os demais usuários (VON HIPPEL, 2006)..  

 

2.3 Viabilidade mercadológica 

 

A viabilidade mercadológica da inovação colaborativa desenvolvida por uma rede digital 

(GAWER; CUSUMANO, 2008) acontece com a criação de um ecossistema que permita o 

desenvolvimento de novos tipos de produtos e serviços fundamentados na inovação aberta. Os 

autores citam o Google, a Qualcomm e o Linux como exemplos de inovações abertas que se 

tornaram plataformas líderes no desenvolvimento de produtos, serviços e tecnologia. De fato, 

a possibilidade de ganhos competitivos utilizando a inovação aberta não é algo novo para o 

ambiente de tecnologia. A IBM, no final da década de 1990, associou-se a comunidade de 

desenvolvedores para auxiliar o desenvolvimento do software, as melhorias seriam 

disponibilizadas para a comunidade. A IBM apostou na ideia de que a disponibilização do 

código aberto estimularia a criação de produtos comerciais baseados nesta estrutura 

(FRIEDMAN, 2007) – criação do ecossistema favorável.   

Em sintese, evidencia-se portanto que ocorrência da inovação no âmbito organizacional 

está condicionada a um grupo de fatores relacionados a: i) orientação sobre o que deve ser 

feito – foco da inovação; ii) entendimento sobre as motivações dos agentes de inovação; iii) 

reconhecimento dos esforços dos agentes de inovação; iv) organização de rotinas eficientes de 

trabalho; v) aprendizado contínuo proporcionado pela repetição e aperfeiçoamento sistemático 

de tarefas; vi) motivação dos colaboradores. 

3 Metodologia 

O presente artigo caracteriza-se como uma pesquisa de caráter exploratório. O método 

exploratório é recomendado para situações em que o conhecimento sobre o tema em análise 

ainda é reduzido ou demanda novos estudos (SELLTIZ et al., 1974). Goode e Hatt (1979) 

ressaltam a possibilidade do emprego do método exploratório em trabalhos de orientação 



qualitativa que visam à obtenção de informações que elucidem um objeto de estudo com a 

finalidade de construir variáveis ou elaborar hipóteses que possam ser testadas em outros 

estudos posteriores. Portanto, este trabalho está baseado em uma pesquisa exploratória, que 

busca levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando, assim, um campo do 

trabalho que servirá como subsídio para a pesquisa explicativa posterior (SEVERINO, 2008). 

 Foi empregado o método do estudo de caso único. Por esta metodologia, objetivou-se 

avaliar a estrutura de negócios da a Red Hat de modo a avaliar como ela utiliza os 

conhecimentos da massa para inovação de seus produtos. A Red Hat é líder de mercado na 

prestação de serviços em Linux.  A empresa oferece soluções de back office (infraestrutura 

para grandes servidores) tanto para o ambiente corporativo e quanto para  governos de várias 

localidades. Ela está presente em 28 países nos cinco continentes e conta com 58 subsidiárias 

próprias. O acesso da organização ao mercado se deu pela criação de uma distribuição própria 

(flavor) para comercialização do Linux, software livre e gratuito, desenvolvido de modo 

comunitário por voluntários espalhados pelo mundo todo e pela elaboração de um modelo de 

negócios que apontava para a prestação de serviços especializados atrelados ao produto. Por 

esta estrutura de atuação, a Red Hat foi pioneira no conceito de venda de software como 

serviço, já que iniciou suas atividades comercializando um produto que, por sua origem, pode 

ser adquirido gratuitamente.  

As características do produto e a existência de pessoas qualificadas para suportar as 

aplicações de TI dos clientes a um custo menor foram fatores importantes para a consolidação 

da empresa no ambiente corporativo, mas a sedimentação da empresa no ambiente de 

negócios só aconteceu a partir da criação de um ambiente favorável as aplicações corporativas 

do Linux. Isto porque, a maioria das empresas já possui sistemas legados e, a obrigatoriedade 

de migração de todo o ambiente tecnológico para utilização do Linux, eliminaria qualquer 

vantagem competitiva relacionada a custo. Assim, no final da década de 1990, as alianças 

com players como Oracle, IBM, DELL, Intel, entre outros começaram a ser firmadas, e o 

produto começou a trilhar sua rota rumo à construção de um ecossistema favorável. Com a 

certificação de grandes players do mercado para Linux, o interesse das demais empresas 

aumentou e, em 2002, a diversidade de parceiros tecnológicos suportando as aplicações da 

Red Hat, envolvia mais de 20 empresas, incluindo empresas como Alias Wavefront, BMC, 

Borland, Checkpoint, Computer Associates, Dell, HP, IBM, Legato Systems, Novell, Rogue 

Wave, Softimage, Synopsys, TIBCO e VERITAS. 

Ainda que o foco do negócio da empresa seja a prestação de serviços em Linux, a 

inovação do produto Linux é essencial para manutenção de seu negócio. Se por alguma razão, 



a comunidade se diluir, dado o dinamismo da indústria de TI, o produto se tornará obsoleto e 

a empresa estará fadada à falência. Portanto, para entender sobre o modo como a empresa 

mantém vantagem competitiva e se ela é de fato sustentável, as questões deste estudo 

previram investigar as medidas utilizadas pela Red Hat para neutralizar ameaças como: i) 

incerteza sobre a manutenção da rede; ii) falta de orientação mercadológica do Linux;  iii) 

baixo controle sobre a orientação tecnológica de uma inovação orientada pelo usuário; iv) 

falta de definição sobre o capital intelectual. Em síntese, como é possível sustentar os 

interesses comerciais de uma empresa sobre os conhecimentos abertos e voluntários da massa.   

Os procedimentos de campo envolveram a triangulação entre dados secundários, que 

trouxeram maior entendimento sobre a empresa e seu contexto e a realização de seis 

entrevistas com gestores pertencentes as áreas comercial e técnica da empresa. Os gestores da 

área comercial eram de nível médio e atuavam diretamente com o cliente final conhecendo, 

portanto as demandas de mercado, um dos pilares para validação do produto no ambiente 

corporativo. O desempenho profissional destes gerentes é segmentado por verticais (bancos, 

farmacêutico, varejo etc), o que lhes confere maior conhecimento sobre como oferecer 

soluções mais adequadas para cada um destes segmentos de clientes. Os gestores da área 

técnica possuem nível sênior e pleno e todos participam intensamente do processo de 

desenvolvimento do produto. Ressalta-se que um dos integrantes da equipe técnica respondeu 

também pela área comercial, já que atua como implementador do sistema em clientes e é o 

responsável por transmitir as dificuldades técnicas no cliente para a equipe interna.  

Outra particularidade do grupo de entrevistados técnico é que todos, por determinação da 

empresa, fazem parte de pelo menos uma das comunidades de prática (Fedora e Kernel) 

apoiadas pela Red Hat. Por esta razão, estes indivíduos foram considerados aptos a fornecer 

detalhes sobre a dinâmica da inovação dentro da CoPs do Linux, primeiro estágio para 

entender como a empresa utiliza os conhecimentos da comunidade para inovar. Deste modo, 

os entrevistados da área comercial são: 2 gerentes comerciais e 1 gerente de marketing e os da 

área técnica: 2 engenheiros de software e 1 arquiteto de soluções. Os gerentes comercial e de 

marketing trouxeram a perspectiva sobre o modo como a empresa atua no mercado, como o 

Linux é implementado no cliente corporativo, como funciona o ecossistema da empresa 

(quem são os fabricantes), modo como a prestação de serviços customizados acontece e 

estrutura mercadológica para desenvolvimento do produto. Os profissionais escolhidos 

oriundos da área técnica foram dois engenheiros de software, responsáveis pelo 

desenvolvimento do produto e um arquiteto de soluções, responsável pela implementação do 

“sabor” de Linux da Red Hat nos clientes corporativos. Todos os entrevistados estavam no 



cargo a mais de três anos e, por esta razão, estavam bastante familiarizados com o produto e 

com os serviços prestados pela empresa. 

A escolha dos agentes se deu pela constatação de que existem dois ambientes distintos 

para análise: o técnico, representado pela a comunidade de prática, e o mercadológico, no 

caso da Red Hat, a prestação de serviços. A partir da avaliação de cada um destes ambientes 

poderia chegar-se ao entendimento sobre como uma empresa é capaz de gerar vantagem 

competitiva sustentável por meio da inovação. Este pressuposto mostrou-se compatível com a 

realidade da empresa e trouxe perspectivas sobre os tipos de inovação praticados por ela: 

produto e serviços.  

A coleta das informações foi feita por meio de questões semi-estruturadas, a fim de 

permitir maior liberdade de resposta aos entrevistados. Em alguns momentos foram realizadas 

intervenções com o objetivo de esclarecer pontos que não ficaram totalmente claros em um 

primeiro momento. As questões foram elaboradas tendo em vista aspectos organizacionais 

como: rotinas, estrutura organizacional, hierarquias, métodos de colaboração, pontos de 

contato entre os agentes, pontos considerados críticos pela literatura de inovação.  

4. Análise do caso estudado 

4.1 Estrutura do modelo de negócios e modo de atuação 

A principal fonte de vantagem competitiva da empresa é a sua experiência em Linux. O 

fato de conhecer o comportamento do sistema operacional em diversas situações diferentes de 

configuração de hardware e software possibilitou que ela idealizasse um modelo de negócios 

novo, baseado na venda de subscrição. Por este modelo a Red Hat oferece aos seus usuários, 

além da instalação do seu “sabor” de Linux, diversas modalidades de suporte técnico, que 

variam de acordo com a criticidade do sistema de TI do contratante. Assim sendo, empresas 

com alta criticidade, como bancos ou hospitais, que não podem ter seus sistemas 

interrompidos por uma pane tecnológica costumam contratar serviços de suporte intermitentes 

outras empresas, podem optar por atendimento em horário mais flexível. A capacidade de 

atender as diferentes necessidades de mercado, dentro de um ambiente de constante 

modificação como o de TI, tem feito da Red Hat líder de mercado em seu segmento. Entender 

a lógica a criação de um novo modelo de negócios calcado em uma comunidade aberta não é 

uma tarefa muito difícil para o mercado. O maior desafio é compreender como a empresa 

assegura a manutenção desta vantagem competitiva sobre conhecimentos de indivíduos 



alheios a organização, sem a existência de nenhum mecanismo de controle sobre o que será 

produzido, em que tempo será produzido e, principalmente, sobre sua adequação ao mercado. 

4.2 Sistema de Inovação da Red Hat 

O modelo que possibilitou a entrada da Red Hat no mercado foi a entrega de produtos 

como serviço de valor agregado. Em seu modelo de subscrição a empresa comercializa 

diferentes pacotes de suporte técnico, oferecidos de acordo com as necessidades do 

contratante. A sustentabilidade do negócio está calcada em dois pilares: a inovação em 

produto, centrada nos trabalhos da CoP open source e a de serviços, realizada pela equipe 

interna. Estas duas modalidades são aqui denominadas como um sistema porque se 

retroalimentam, de modo que uma não pode existir sem a outra, dentro do modelo de negócios 

proposto pela Red Hat (fig.1).  

Inovação na Red Hat pela Perspectiva de seus agentes inovadores

Produto Serviço

Modificações 
Técnicas

Modificações  de
Mercado/ Adaptativas

Comunidade de Prática
(comunidade externa)

Engenheiros de Software
(equipe interna)

Equipe Técnica (interna)
Implementadores de 
sistema

Parceiros Tecnológicos
(entrega de soluções 
completas)

Equipe Comercial e
Marketing

Fonte: Própria

Alimentação e Retro alimentação 

da Inovação

 

A dinâmica deste sistema de inovação pode ser entendido como um ciclo de 

aperfeiçoamento contínuo, composto de quatro fases: Fase 0- parceria com outros fabricantes 

é firmada, pelos trabalhos conjuntos de técnicos, dentro da comunidade de prática. Esta 

experiência é extrapolada para o ambiente de negócios de cada fabricante, na forma de 

serviços especializados. Este é o início do processo de criação de expertise em Linux, pois por 

esta parceria a Red Hat adquire conhecimentos para efetuar implantações do sistema 

operacional em ambientes computacionais distintos. Esta fase é dita zero porque sem a 



existência de um ecossistema favorável, as oportunidades de negócios da empresa seriam 

muito limitadas. Fase 1- a equipe comercial identifica oportunidades de implantação 

tecnológica em um cliente, internaliza estas necessidades e trabalha de modo conjunto com o 

arquiteto de solução para equilibrar as necessidades mercadológicas às possibilidades técnicas 

do Linux; Fase 2- um arquiteto de soluções desenha a estrutura que seria mais indicada para 

atender às necessidades do cliente, faz a implementação e, no caso de problemas, dá-se início 

a próxima etapa; Fase 3 – as dificuldades de implantação (estabilidade do sistema) são 

encaminhadas internamente e seguem para discussão na CoP. Os problemas balizam as 

melhorias de produto que precisam ser realizadas. Uma vez estabilizadas as soluções, essas 

retornam ao mercado em forma de inovações de serviço e, muitas vezes, são incorporadas 

como melhorias dentro do produto. De modo resumido temos que a cada nova implementação 

(serviço) surgem dificuldades que serão levadas para discussão na comunidade. A partir daí, 

técnicos desta comunidade  proverão soluções estáveis (inovação em produto) que retornarão 

ao mercado na forma de um novo serviço.  Este modelo está intrinsecamente ao 

funcionamento da CoP do Linux e seu funcionamento será devidamente detalhado na próxima 

sessão. 

 No que diz respeito à gestão do sistema de inovação da empresa, observou-se que existe 

uma autonomia para a inovação em serviços, já que as dificuldades são próprias a cada cliente 

em cada localidade geográfica ou ramo de atividade. A inovação em produto é única e, por 

esta razão, a sua gestão implica em algum tipo de interferência na rede. Este tema também 

será retomado posteriormente. 

Como já foi dito, estes dois fatores são interdependentes e precisam evoluir juntos para 

que a vantagem competitiva da empresa seja preservada. Entretanto, como o foco do estudo 

foi entender como o conhecimento da crowdsourcing pode se converter em valor sustentável 

para as empresas, os tópicos seguintes privilegiarão a inovação em produto e a internalização 

deste conhecimento para geração de vantagem competitiva sustentável pela Red Hat. 

4.3. Geração do conhecimento na comunidade de prática do Linux  

 

A primeira questão a ser entendida por este estudo diz respeito ao modo como a empresa 

sustenta seus interesses sobre os conhecimentos da comunidade de prática do Linux. Para que 

este entendimento seja feito, torna-se necessário entender em primeiro lugar como o 

conhecimento é gerado nesta comunidade, para em seguida entender como a Red Hat 

consegue fazer uso deste conhecimento para inovar. 



A apuração revelou que a estrutura organizacional de uma comunidade open source é 

semelhante a uma pirâmide (fig. 2). Em sua base estão os usuários que fazem informes de 

problemas específicos sobre o software; no segundo nível, estão os desenvolvedores, que 

propõe e discutem as soluções; no terceiro, os mantenedores, que verificam estas soluções e 

no topo está o mantenedor geral que considera a inclusão ou não da modificação no Kernel do 

Linux.  

...é uma árvore, você pode pensar que é uma pirâmide. No topo está o Linus, 

que aplica (as correções) na árvore oficial do kernel, ai, vai...descendo tem os 

mantenedores de sub-sistemas...depois vem os desenvolvedores, que fazem as 

correções...abaixo tem os usuários, que mandam os reportes de problemas... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
             Figura 17: Dinâmica do conhecimento na comunidade de prática Linux  

Fonte: Elaboração Própria 

 

A dinâmica da inovação na rede aberta do Linux começa com os usuários do sistema 

operacional. Eles enviam informes de problemas observados durante o uso do produto. Estes 

problemas são recebidos pela comunidade e são recebidos por um grupo de desenvolvedores, 

grupos de técnicos experientes que procuram solucionar os problemas percebidos pelos 

usuários. As propostas de soluções são debatidas com outros desenvolvedores internamente, 

até que seja encontrada uma resposta tecnicamente satisfatória. Posteriormente, a solução 

proposta é avaliada por mantenedores, técnicos mais experientes e/ou pessoas que trouxeram 

contribuições relevantes para o Kernel do Linux. Por seu histórico dentro da comunidade, 

estas pessoas têm condições de validar as propostas de correções a falhas (soluções de 

problemas) propostas pelos desenvolvedores. Uma vez conferida, a solução é postada em 

repositórios específicos, relacionados a cada tipo de problema, para em seguida receber o aval 
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do mantenedor geral do sistema, que decide se incorpora ou não a modificação no kernel do 

Linux. 

...não é toda a comunidade que testa (a solução de um problema), para inclusão 

no repositório quem geralmente testa são os mantenedores ou, se houver alguma 

pessoa interessada naquela área em que a modificação se aplica, ela também testa, 

mas antes de (da informação), entrar na árvore de código é de responsabilidade dos 

mantenedores... porque tem vários estágios (até chegar aos mantenedores).... 

 

Todo conhecimento gerado dentro da comunidade é de domínio público e está aberto para 

que qualquer usuário possa testar suas aplicações. Esta abertura alimenta a dinâmica do 

conhecimento da inovação aberta na rede da CoP, uma vez que quanto maior for o número de 

usuários, maiores serão as possibilidades de testes e, por consequência, de correção das falhas 

pela comunidade. O aumento no número de incidentes em um determinado aplicativo serve 

como indicativo de uma tendência tecnológica e este movimento é acompanhado com atenção 

pelas empresas de TI. 

 

4.4. Da comunidade Linux para a Red Hat 

O relacionamento da empresa com a comunidade foi observada de duas maneiras: por sua 

atividade dentro da comunidade central do Linux e pelo patrocínio de uma comunidade 

própria.  

 Para orientar as novas versões de seus produtos Linux, em 2003, a Red Hat optou por 

desenvolver a sua própria comunidade de prática. Deste modo, foi criado o projeto Fedora o 

qual, sobre o patrocínio da empresa, reuniu de modo colaborativo os trabalhos de engenheiros 

internos da empresa e milhares de voluntários espalhados pelo mundo todo em torno do 

desenvolvimento do mesmo código aberto. Quando as aplicações testadas por esta 

comunidade se estabilizam, elas são incorporadas a versão de Linux da Red Hat. 

 O patrocínio à comunidade é caracterizado tanto pelo deslocamento de funcionários 

internos para desenvolvimento comunitário de aperfeiçoamento do produto, quanto pelo apoio 

pecuniário para desenvolvimento, distribuição e divulgação do Fedora.  Por ser considerada 

uma atividade estratégica para a empresa, todo funcionário é estimulado a fazer parte dela, 

como forma de incentivar o desenvolvimento do trabalho e mostrar o envolvimento e 

comprometimento da empresa com a comunidade.   

 A Red Hat não orienta os trabalhos do Fedora, no entanto, a iniciativa de montar e 

patrocinar sua própria CoP em Linux assegura a ela maior controle a produção do 

conhecimento. Outro benefício desta ação é que ela fornece a orientação tecnológica a ser 



perseguida pela empresa, pois pela ação da CoP do Fedora a Red Hat identifica as features 

que podem ser incorporadas a cada nova versão da empresa. Por último, este pode ser 

entendido como o primeiro ponto de apoio para assegurar que a rede não será dissolvida e que 

a vantagem competitiva obtida pela CoP não se dissolverá com o tempo. Em síntese, com esta 

medida, a Red Hat, além de apoiar a comunidade, minimizou três possíveis ameaças ao futuro 

da inovação de seu produto: i) eliminou a possibilidade da rede parar de gerar conhecimento 

para a inovação; ii) conquistou algum controle sobre a inovação aberta comunitária, já que 

com esta medida passou a ter alguma influência na rede; iii) garantiu, por meio da distribuição 

gratuita das versões recentes do Fedora, que os usuários continuassem testando o Linux, 

alimentando com isto o ciclo de inovação do produto. 

  

4.5. Comunidade Linux e a formação do ecossistema favorável.  

 

O fato ter criado uma comunidade própria capaz de orientar as versões novas de seus 

produtos não afastou a empresa da comunidade aberta central para aperfeiçoamento contínuo 

do Kernel, do Linux, comunidade mantida por Linus Torvalds. Desde modo a empresa 

mantém grupos de engenheiros trabalhando tanto no Fedora quanto na construção do núcleo 

do sistema. A permanência nesta outra CoP complementa a atividade desenvolvida pelo 

Fedora em diversos aspectos: i) os pares desta comunidade são, por vezes, players de mercado 

e a convivência com estes fabricantes por meio do trabalho cooperado traz conhecimentos 

sobre o comportamento do Linux em diferentes ambientes de hardware e software; ii) Traz 

indicações sobre movimentações tecnológicas de mercado; iii) mostra o comprometimento da 

empresa em contribuir com a estabilização do sistema base de sua atividade comercial; iv) 

amadurece o ecossistema do Linux e aumenta a competência da empresa para busca de 

soluções mercadológicas e por fim v) possibilita algum poder de influência sobre a rede.   

  

... Existem interesses econômicos que direcionam os trabalhos (da comunidade) ... 

nós temos uma nova funcionalidade que alguém quer que seja incluída no kernel do 

Linux porque para esta empresa, isto trará benefícios. Ela coloca desenvolvedores 

para trabalhar nisto e isto influencia o desenvolvimento do kernel...  

 

A razão para que diversos fabricantes, inclusive concorrentes, trabalhem de modo 

cooperado na CoP é a dinâmica da inovação de hardwares e softwares. Por serem indústrias 

bastante ágeis e com ciclos muito curtos para desenvolvimento de produtos, suas atualizações 



tem um efeito de technologic push sobre o Linux, e cada incremento impacta em toda a 

indústria de TI. Por exemplo, cada processador novo e mais veloz disponibilizado para o 

mercado, reconfigura toda a cadeia do Linux. 

 

...as vezes, para você corrigir um problema, você desestabiliza outra coisa...  

 

Assim sendo, as aplicações precisam passar por testes contínuos para saber quais as 

aplicações de hardware e software suportam cada versão nova e vice versa. Este forte apelo 

mercadológico para adequação de produtos tem, no decorrer dos anos, modificado de modo 

significativo a constituição da rede está cada vez menos constituída por meros aficionados por 

tecnologia.     

 

...o trabalho voluntário vem caindo, pelo menos na comunidade do kernel do Linux. 

Há dez anos atrás, a porcentagem de desenvolvedores que não eram pagos para 

fazer isto era muito maior. Era por interesse, havia universitários...  

 

...quando eu entrei na empresa foi desta forma, eu tive uma indicação, eu já 

trabalhava (na comunidade) em conjunto com diversos desenvolvedores mais 

experientes da Red Hat. Então quando eu entrei lá, eu contei com a referência de 

uma série de pessoas e eles podiam analisar o que fiz no kernel ao longo de dez 

anos...  

 

Outro aspecto relevante a ser tratado para entender a capacidade de sobrevivência da rede 

diz respeito à proteção dos conhecimentos gerados pelas empresas dentro da comunidade.  O 

modo como é estruturada a rede de colaboração aberta do Linux faz com que, muitas vezes, 

concorrentes trabalhem em situação de cooperação. O conhecimento gerado a partir desta 

interação é partilhado pelo grupo sem haja conflito, isto porque os interesses de mercado são 

divergentes. Esta particularidade traz a questão estratégica relativa à manutenção da vantagem 

competitiva da inovação. 

 

... Pode vir, por exemplo, do maior concorrente da RH ... (se) ele desenvolve parte 

do sistema operacional que está relacionada a aumentar a performance dos outros 

produtos ..., quando rodando em Linux. Ela desenvolve e libera isto publicamente. 

À medida que ela torna aquele componente melhor o produto da RH vai se tornar 

melhor...”  

 



Como o conhecimento não pode ser protegido integralmente sobre o regime habitual de 

patentes, compete às organizações estabelecer o modo como podem ser combinados os 

conhecimentos desenvolvidos por ela e pelos demais integrantes da comunidade às suas 

competências essenciais. 

 

... quando o software é o diferencial, ele não é desenvolvido como software livre...  

 

No caso da Red Hat, sua maior competência é entender o comportamento do software em 

cada situação para assim, responder aos mais variados tipos de ocorrências de falhas. Com 

isto a empresa cria competências dinâmicas capazes de solucionar os problemas de 

competitividade tecnológica das empresas. 

 

...como usar (o software livre) naquela situação (situação específica) é que, talvez, 

seja o conhecimento diferencial da Red Hat...  

 

Por esta razão, a proteção da propriedade intelectual não é relevante para a empresa, ainda 

assim alguns aplicativos desenvolvidos pela empresa estão protegidos sob o regime de 

patentes. Isto porque, como não é possível monitorar todos os desenvolvimentos de 

aplicativos que acontecem em termos globais. Por esta razão, existe a possibilidade de que um 

aplicativo testado pela Red Hat, por sugestão de um cliente, ao ser acoplado em uma versão 

mais recente do produto, fira alguma patente já estabelecida. Assim, a empresa, apesar de 

disponibilizar seu conhecimento junto à comunidade, conta com sistema de patentes que serve 

como proteção contra possíveis processos de apropriação indevida. São patentes de defesa e 

não de proteção do conhecimento. 

 

...existem milhares de patentes de software ou de algoritmos que você pode obter 

(nos EUA)... As empresas, normalmente as usam para não serem processadas 

quando estiverem usando algo que, mesmo inadvertidamente, foi patenteado por 

outro. São milhares de patentes é difícil saber se linha1 que eu acabei de escrever 

aqui, foi escrita por alguém de Indiana, há três meses atrás e foi patenteado na 

semana passada. Então, como é que eu faço para me defender deste cara de 

Indiana? Ter umas 151 patentes, assim se ele me processar, eu vou olhar o código 

dele e vou processá-lo de volta...  

 

                                                 
1 Linha do código fonte 



De um modo geral, as áreas estratégicas para atuação da Red Hat no kernel do Linux 

dizem respeito ao desenvolvimento de ferramentas, à segurança e a tecnologias maduras. 

Pelas entrevistas, é possível afirmar que uma tecnologia está madura quando um grupo de 

empresas resolve empreender esforços para desenvolvimento de solução conjunta. Um 

exemplo atual deste tipo de tecnologia é a virtualização. 

 

... a virtualização veio de um problema que existia anteriormente que era o uso 

crescente de computadores...na década de 1960, como não haviam muitos 

computadores, os computadores eram melhores para fazer muita coisa. Então, por 

outra razão, eles fizeram a virtualização em mainframe lá atrás. Isto não é novidade. 

É algo que vem em ciclos e, às vezes, este ciclos demoram 15 anos... 

 

...alguém viu que isto foi resolvido em outro ambiente...tentou fazer isto, sem 

suporte de hardware...conseguiu e o cliente começou a usar...quem olhou o 

mercado foi a Intel, que começou a colocar features de virtualização...a medida que 

os clientes começam a utilizar isto...as empresas colocam recursos até técnicos para 

trabalhar junto com a gente... 

 

5- Conclusões e Considerações finais 

 Este trabalho teve por objetivo entender como uma empresa apoia seus interesses 

comerciais sobre os conhecimentos abertos e voluntários da massa (crowdsoursing) para gerar 

vantagem competitiva sustentável aos seus negócios. Para tanto, buscou analisar mecanismos 

utilizados por ela para assegurar-se de que rede colaborativa e, por consequência, a sua 

vantagem competitiva não se diluiriam com o tempo. Para atingir este objetivo central, fez-se 

necessário um entendimento sobre o trabalho da  CoPs  a fim de compreender como os 

interesses da empresa se acomodariam ao funcionamento da rede.  A conclusão as medidas 

que neutralizam as cinco questões identificadas no pelo artigo: i) a falta de orientação 

mercadológica; ii) baixo controle sobre a orientação tecnológica do produto; iii) a falta de 

definição de mecanismos de proteção de propriedade intelectual; iv) incerteza sobre a 

manutenção da rede e v) finalmente, como este conjunto de elementos auto-organizados pode 

se associar as interesses objetivos mercadológicos e tecnológicos das empresas  se deve a um 

conjunto combinado de ações estratégicas junto a CoP open source. 

1- Identificação e ocupação de posições estratégicas na CoPs. Dentro de uma 

Comunidade Linux existem duas posições estratégicas a serem defendidas pelas 

empresas que desejam obter vantagem competitiva a partir de seu conhecimento: a dos 



usuários e a dos desenvolvedores. A ocupação destas posições são responsáveis 

respectivamente pela perenidade do produto (usuários) e pela orientação 

mercadológica da inovação. Para manter o interesse dos usuários é importante que a 

empresa desenvolva mecanismos de promoção de divulgação do produto, a fim de 

manter o maior número de interessados no sistema. Neste sentido a empresa optou 

pelo desenvolvimento do Fedora, sua comunidade de prática própria. Por ela a 

empresa desenvolve e distribui versões de Linux a milhares de usuários no mundo 

todo. Além de incentivar e popularizar o uso, a ação permite que os usuários 

alimentem o ciclo de geração de conhecimento dentro da rede. No caso da posição dos 

desenvolvedores, é fundamental que a empresa identifique e absorva os elementos 

mais talentosos da CoP. Uma vez contratados, estes agentes permanecem trabalhando 

na rede, mas passam a desenvolver áreas estratégicas. A ocupação desta posição pode 

direcionar os trabalhos da comunidade de modo a alinhá-los com as necessidades do 

mercado.  

2- Desenvolvimento de mecanismos de governança na CoP. Orientar o desenvolvimento 

de tecnologias que atendam tanto as dimensões mercadológicas quanto as tecnológicas 

é uma das prerrogativas essenciais de qualquer inovação. Para que isto ocorra, é 

necessário criar alguns mecanismos de controle para assegurar que as novas versões 

estarão aderentes ao mercado. Este controle acontece de duas formas na empresa e 

cada um deles está associado a um tipo de inovação produto e em serviço. O controle 

na inovação em produtos é exercido pelo patrocínio do Fedora. A estratégia para o 

desenvolvimento de produtos é atrair o maior número de usuários. Quanto maior for a 

quantidade de problemas trazidos por eles, maiores serão as possibilidades de testes 

que levarão ao amadurecimento do sistema. Assim sendo, a estratégia de divulgação 

prevê tanto a distribuição de mídias em eventos, quanto o download das últimas 

versões no site do Fedora. As versões tidas como estáveis serão incorporadas às 

versões corporativas, com a vantagem de já terem sido testadas inúmeras vezes. Por 

esta perspectiva a empresa oferece uma gama de funcionalidades novas para a 

comunidade e incorpora apenas o que julgar mais estratégico. Uma vez internalizadas, 

as features estratégicas são aprimoradas pela equipe de engenheiros da Red Hat (P&D  

fechado) e posteriormente incluídas nas versões corporativas da empresa. Tem-se com 

isto, que o trabalho da comunidade é responsável pela fase de captação e organização 

de ideias, enquanto o processo de seleção e comercialização fica a encargo da 



empresa. Os mecanismos de controle para inovação em serviços precisam ser mais 

focados, pois demandam uma forte orientação mercadológica. O modo como a 

empresa mantém seu expertise para trabalhar com Linux nos diversos ambientes está 

relacionado à sua aptidão para aprender sobre o sistema em diversos ambientes de 

hardware e software. O modo encontrado para garantir o aprendizado contínuo 

associado às evoluções de produtos destas empresas foi a colaboração. Na CoP do 

Kernel do Linux, a Red Hat se associa com empresas e tem a possibilidade de 

aprender enquanto colabora.  

3- Capacidade de associação colaborativa com outros fabricantes na CoP. Esta 

competência está ligada a orientação mercadológica da inovação em serviços. O 

sucesso da plataforma Linux está condicionado ao desenvolvimento de um 

ecossistema favorável (GAWER; CUSUMANO, 2008), por esta razão, é fundamental 

que a empresa se associe, de modo colaborativo, com outras empresas, sejam elas 

concorrentes ou não. Esta associação é feita harmonicamente na rede, por meio de 

ocupação de posições chave. Dentro da CoP do kernel do Linux são formados 

subgrupos de interesses comuns (WENGER, 1998, 2000), micro comunidades dentro 

da comunidade do kernel. Por esta colaboração, os fabricantes internalizam suas 

dificuldades no ambiente de implementação corporativa, qualificando o problema que 

será resolvido (papel de usuário). Como os problemas enfrentados no ambiente 

externo, são por vezes semelhantes, as empresas podem reunir esforços para melhor 

atender as expectativas de seus clientes. A orientação mercadológica se dá pela 

qualificação do problema a ser resolvido e pelo seu potencial de aplicação em 

diferentes situações de mercado. 

4- Adequação tecnológica. A concentração de diferentes fabricantes em posições chave 

no desenvolvimento de aplicativos de interesse próprio na comunidade do kernel do 

Linux significa, por vezes, o surgimento de uma tendência ou a identificação de uma 

oportunidade de negócios. Acompanhar esta movimentação garante que a Red Hat 

esteja alinhada com as principais demandas tecnológicas relacionadas ao Linux e sua 

participação na comunidade faz com que isto se converta rapidamente na oferta de 

novos serviços. No caso de seus produtos, a adequação tecnológica vem da ação 

patrocinada do Fedora, sua CoP própria. Como as versões Beta são livremente 

distribuídas ou baixadas gratuitamente em todo o mundo, uma ampla quantidade de 



usuários tem a possibilidade de testar as soluções e propor sugestão de melhorias a 

serem incorporadas e muitas vezes, patenteadas pela empresa. 

Apesar de estarem didaticamente separadas este conjunto de ações acontece de modo 

simultâneo e os benefícios de cada uma na prática são misturados. De modo resumido, 

observa-se que a vantagem competitiva a partir dos conhecimentos da crowdsourcing está 

intrinsecamente ligada aos trabalhos da comunidade de prática, no entanto, sem o 

engajamento de outras empresas no ecossistema do Linux, a inovação possivelmente estaria 

confinada a meios acadêmicos ou a de pequenos grupos de interesse. A vantagem competitiva 

se dá por se tratar de uma plataforma comum a vários outros fabricantes; por ser uma 

atividade essencial, mas periférica do modelo de negócios de cada uma delas e pela 

possibilidade de fragmentação do sistema em pequenas partes de solução mais fácil, o que 

facilita a formação de micro comunidades inovativas. Outro ponto a ser destacado é que o 

modelo de negócios da Red Hat,  mesmo estruturado sobre uma plataforma aberta, apresenta 

fases de abertura e de fechamento do processo de desenvolvimento de produtos. Além da 

internalização de algumas etapas, algumas inovações feitas pelas equipes internas são 

patenteadas. Isto retoma o padrão tradicional de proteção de propriedade intelectual, o que faz 

crer que o modelo de negócios baseado em conhecimento aberto é na verdade um modelo 

híbrido, que combina abertura e controle de conhecimentos. Apesar de não ter sido foco deste 

estudo, é possível ainda ponderar sobre possíveis dificuldades enfrentadas por empresas que 

utilizam este sistema, como por exemplo a dificuldade de motivar as equipes de usuários ou a 

perda de interesse de uma empresa que oferece contribuições centrais, nas quais estão 

acomodados os interesses de outros membros de outras empresas.  

 Como achado inesperado deste estudo destaca-se a verificação da dinâmica de geração 

do conhecimento dentro da comunidade. Muito se fala sobre a horizontalização do 

conhecimento, mas o termo mais apropriado talvez fosse a horizontalização do 

compartilhamento,  já que o conhecimento relevante em uma comunidade open souce obedece 

a critérios de relevância validados de modo hierarquizado. O modelo sugere que o modo 

como o conhecimento útil é incorporado (filtrado) é pela validação de colaboradores mais 

experientes, os quais ocupam posições mais importantes na CoP. Por esta descoberta foi 

possível avaliar o modo como a empresa se posiciona dentro dela para gerar e retirar valor. 

 Outro ponto a ser destacado diz respeito ao modo como as parcerias de inovação, 

realizadas por agentes formadores do ecossistema, se integração ao modelo de negócios da 

Red Hat. Estas parcerias se estabelecem fora da CoP, para entrega de produtos customizados 



ao cliente. À medida que surgem dificuldades, estes grupos voltam a trabalhar juntos na CoP. 

A medida mutualista prevê: economia de tempo de desenvolvimento e de recursos para ambas 

as empresas. Além disto a relação alimenta o sistema de inovação: produto-serviço desenhado 

pela Re Hat. 

 Como limitações deste estudo, ressalta-se que se trata de um estudo de caso único, capaz 

de retratar apenas a experiência bem sucedida de uma empresa, o que limita a extrapolação 

para outros contextos. No entanto, ele pode servir de inspiração ou mesmo de ponto de partida 

para outras pesquisas que objetivem ampliar os entendimentos sobre outros modelos de 

negócio que utilizem inteligência coletiva dos usuários na internet como fonte de vantagem 

competitiva em suas inovações.  
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Resumo

A pós-graduação (doutorado) no Brasil tem passado por profundas mudanças nos últimos
anos. Em 2011, o Brasil titulou mais de 12 mil doutores nas diversas áreas do
conhecimento, 130% mais titulações em relação a 2000. Para o mesmo período, o número
de instituições brasileiras de ensino superior e pesquisa - IES teve um crescimento
semelhante, 125%, passando de 133 para 299 instituições. O objetivo do presente estudo
foi analisar a evolução da pós-graduação (doutorado) nas principais IES brasileiras, no
período de 2000 a 2011. A partir dos dados fornecidos pela CAPES - Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, sobre o número de doutores titulados por
instituição e do número de professores doutores para as 15 instituições de ensino superior
que mais titularam doutores no país, foi possível constatar a expansão e, principalmente, a
descentralização do sistema pós-graduação (doutorado) no Brasil.

Abstract

Graduate education in Brazil: Evolution of the number of doctorates awarded from
2000 to 2011

The doctoral education system in Brazil has been undergoing deep changes in the last few
years. In 2011, the number of doctorates awarded rose beyond 12 thousand in all
knowledge areas, a 130% increase in the number of all doctorates awarded in 2000. Over
the same period, the number of accredited institutions enjoyed similar growth (125%
increase) from 133 to 299 institutions. The present study aimed to analyze the evolution of
the doctoral education system from 2000 to 2011. Data provided by CAPES (the Brazilian
Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate Education), concerning the top 15
national institutions ranked by number of doctorate awards in 2011, highlight the
expansion and more importantly, a decentralization of the aforementioned education
system.



1) Introdução e Objetivos

Nas últimas cinco décadas a pós-graduação no Brasil apresentou mudanças substanciais
em sua estrutura. Embora o Estatuto das Universidades Brasileiras tenha sido promulgado
em 1931, sua implantação formal ocorreu somente após a realização da reforma do ensino
superior em 1965, com o Parecer 977 do Conselho Federal de Educação, do relator Newton
Sucupira. Seguindo, sobretudo o modelo norte-americano, o Governo Federal tinha por
objetivo formar recursos humanos qualificados necessários para o desenvolvimento
científico e tecnológico do país, e formar professores em quantidade suficiente para
atender às instituições de ensino superior que estavam sendo criadas em todo o país
(Santos, 2002).

Passados quase 50 anos desde a implantação formal dos cursos de pós-graduação, e devido
aos investimentos massivos e sistemáticos do Governo Federal no ensino superior, o
sistema de pós-graduação brasileiro é considerado bastante expressivo no cenário mundial
quantitativamente e qualitativamente. Os resultados das políticas públicas de investimento
na pós-graduação ficam evidentes quando analisamos ao longo das últimas décadas o
número de alunos egressos dos cursos de doutorado. De acordo com a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, em 1976, foram titulados 188
doutores pelo conjunto de instituições brasileiras de ensino superior e pesquisa – IES,
apenas 1,54% dos títulos de doutor emitidos no Brasil em 2011, 12.217 doutores (Ferreira
& Moreira, 2001; CAPES, 2012).

Analisando a evolução do total de alunos egressos dos cursos de doutorado no Brasil
durante o período de 2000 a 2011, observamos nesses 12 anos um crescimento médio
anual de 8% no número de doutores formado pelo conjunto das IES brasileiras. O número
total de doutores titulados em 2011 (12.217) representa um aumento de 8% em relação ao
ano anterior (2010), quando foram titulados 11.314 doutores.  Quando tomamos como base
os anos de 2000 e 2005 os aumentos foram de 130% e 36%, respectivamente (Figura 1).

Figura 1. Evolução do total de doutores titulados no Brasil, por ano, entre 2000 e 2011.

Fonte: CAPES
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Para o mesmo período (2000 a 2011) foi observado um crescimento igualmente
significativo do número de instituições de ensino superior e pesquisa – IES (estaduais,
federais, municipais e privadas). O crescimento significativo das IES a partir dos anos 90
pode ser atribuído ao aumento da demanda pelo ensino superior tanto devido ao
crescimento populacional como devido à demanda do mercado de trabalho, pelo seu
potencial na área de investimentos, e também devido aos incentivos do governo com a
redução de impostos e disponibilização de empréstimos a juros baixos (MacCowan, 2005).

Em 2000, o Brasil contava com 133 IES, passando para 231 em 2005 e chegando a 299
IES em 2011. O crescimento do número de instituições de ensino superior e pesquisa
credenciadas pelo Ministério da Educação - MEC para formação de pós-graduandos no
país foi de 125% durante o período de 2000 a 2011. O número de instituições públicas
cresceu 82% no período e o número de instituições privadas cresceu 182%. Em 2011,
apesar das IES privadas representarem 54% das IES brasileiras, elas são responsáveis por
apenas 10,11% dos doutores formados no Brasil.

O presente trabalho tem como objetivo analisar a evolução da pós-graduação (doutorado)
nas principais instituições de ensino superior e pesquisa – IES do país, entre 2000 e 2011.
As questões levantadas tratam da evolução do número de doutores titulados; da
concentração da pós-graduação (doutorado) em poucas instituições; do crescimento no
número de professores doutores nas instituições de ensino superior e de sua produtividade
na formação de novos doutores.

2) Metodologia

Os dados utilizados neste trabalho foram extraídos do portal da CAPES - Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, por meio da ferramenta de dados
georreferencial - GeoCapes. Foram utilizados os dados de distribuição de discentes de pós-
graduação e de docentes nas instituições de ensino superior e pesquisa, no período de 2000
a 2011, para o Brasil e para o Estado de São Paulo. Foram aplicados os filtros: unidades da
federação e instituições de ensino superior.

Em 2011, a CAPES identificou 324 instituições de ensino superior e pesquisa no Brasil.
Neste levantamento da CAPES, os diferentes Campi de uma mesma instituição foram
considerados como IES independentes. Por outro lado, para o presente estudo, os
diferentes Campi de uma mesma IES não foram considerados como instituições
independentes. Desta forma, identificamos em 2011, 299 instituições de ensino superior e
pesquisa. Das 299 IES identificadas no presente estudo, 166 não formaram nenhum doutor
no período, o que representa 55,5% do grupo analisado. As outras 133 instituições
titularam ao menos um doutor no ano. O mesmo procedimento foi adotado para os demais
anos.

Para uma análise mais aprofundada, foram utilizados os dados das 15 primeiras instituições
brasileiras com maior número de títulos de doutorado emitidos em 2011, por representarem



2/3 de todos os doutores titulados no país naquele ano. Do total de instituições brasileiras
que formaram ao menos um doutor em 2011 (133), a amostra representa 11% dessas
instituições.

Os dados das instituições norte-americanas foram obtidos por meio do portal da National
Science Foundation – NSF, agência federal de fomento à pesquisa criada pelo governo
americano em 1950.

3) Resultados e discussão

3.1 Doutores titulados

Utilizando como base os números referentes às 133 instituições que formaram doutores em
2011, pudemos observar que 62,4% das instituições titularam entre 1 (um) e 30 (trinta)
doutores, enquanto 21% das instituições titularam acima de 100 (cem) doutores no ano. Os
números acima indicam uma concentração de doutoramentos em poucas IES brasileiras, o
que fica mais evidente quando observamos que apenas 15 instituições são responsáveis por
67% dos títulos de doutorado emitidos no país, em 2011 (Tabela 1).

Tabela 1. Número total de doutores titulados entre 2000 e 2011, para as instituições da
amostra.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

USP 1590 1693 2058 2180 2093 2272 2202 2248 2278 2248 2335 2122

UNESP 388 521 540 668 551 685 671 698 759 805 755 830

UNICAMP 561 733 709 747 785 882 820 803 761 868 799 807

UFRJ 512 575 627 643 639 666 751 717 785 718 723 719

UFRGS 219 247 326 415 373 480 429 510 563 633 538 624

UFMG 201 194 233 296 305 373 363 448 483 480 491 525

UFSC 147 127 141 210 196 202 253 285 314 377 372 398

PUC/SP 198 246 265 313 330 345 343 318 354 325 297 321

UNB 111 111 132 177 193 200 235 235 301 302 260 309

UFPE 64 95 106 152 180 173 208 221 255 294 265 305

UNIFESP 211 195 198 245 200 254 279 236 235 290 244 283

UFV 84 159 131 158 135 156 162 172 194 221 201 248

UERJ 29 32 67 73 97 139 159 176 183 206 237 246

UFBA 41 68 54 99 117 123 132 176 152 226 171 228

UFSCAR 106 111 135 152 186 162 159 174 186 174 204 226
Fonte: CAPES



Na Tabela 1, as instituições foram listadas em ordem decrescente pelo número de doutores
titulados em 2011. As 15 instituições listadas, estão assim distribuídas: seis em São Paulo:
Universidade de São Paulo - USP (1º lugar); Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” - UNESP (2º), Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (3º),
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP (8º), Universidade Federal de São
Paulo - UNIFESP (11º), Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR (15º); duas no Rio
de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (4º), e Universidade do Estado
do Rio de Janeiro - UERJ (13º); e sete outras universidades federais completam a lista,
sendo duas em Minas Gerais: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (6º) e
Universidade Federal de Viçosa - UFV (12º); duas na região sul do país: Universidade
Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (5º) e Universidade Federal de Santa Catarina -
UFSC (7º), uma no centro-oeste: Universidade de Brasília - UNB (9º) e duas no nordeste:
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE (10º) e Universidade Federal da Bahia -
UFBA (14º).

Levando em consideração as instituições da amostra, quando comparamos o número total
dos doutores titulados entre 2000 e 2011, verificamos um crescimento de 82%.

Em números absolutos, ainda considerando o ano de 2011, a Universidade de São Paulo -
USP lidera o ranking com ampla vantagem, tendo formado 2.122 doutores, representando
17% de todos os doutorados concedidos no país.  Em segundo e terceiro lugares, estão a
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP e a Universidade
Estadual de Campinas - UNICAMP, com 830 e 807 títulos de doutor concedidos, o que
representa aproximadamente 7% dos doutores formados em 2011 em cada uma das
instituições. Em quarto lugar temos a Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, com
719 títulos de doutor concedidos, que por sua vez equivalem a aproximadamente 6% dos
doutores formados naquele ano.

Em relação à participação dos estados na formação de doutores, verificamos uma
concentração no estado de São Paulo em relação aos outros estados (Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e Pernambuco), com
tendência de descentralização. Em 2000, os doutores titulados no estado de São Paulo
representavam 68% dos doutores titulados da amostra. Em 2011, a representatividade do
Estado foi de 56% (Figura 2).

Diferenças regionais nos programas de pós-graduação no Brasil também são observadas
por Martins (2003), Balbachevsky (2005), Fonseca-Silva (2008), Moraes e Giroldo (2012)
e Cirani et. al. (2012). Segundo Fonseca-Silva op.cit, a criação e consolidação de
programas de pós-graduação Stricto sensu são de fundamental importância para o
desenvolvimento regional, pois permitem a formação e o estabelecimento de uma massa
crítica apta a atuar ativamente nas políticas públicas regionais.

Cabe destacar, neste universo, a existência de uma única instituição de ensino e pesquisa
privada/filantrópica, a PUC-SP, sendo as outras 14 instituições públicas, estaduais ou
federais.



Figura 2. Participação Percentual de São Paulo x outros estados na titulação de doutores
(amostra) e da amostra em relação ao total de doutores titulados no Brasil (2000 - 2011).

Fonte: CAPES

No grupo de 15 universidades da amostra, quando comparamos a série de números
fornecida pela CAPES referente aos doutores titulados no país entre 2000 e 2011, podemos
destacar que os maiores índices de crescimento acumulado ocorreram fora do estado de
São Paulo: UERJ (Rio de Janeiro), UFBA (Bahia) e UFPE (Pernambuco), com aumento de
748%, 456% e 377%, respectivamente. Esse aumento significativo, no período, pode ser
entendido quando observamos o reduzido número de doutores titulados em 2000. A UERJ,
por exemplo, passou de 29 doutores em 2000 para 139 em 2005, e para 246 em 2011. Já a
Universidade de São Paulo - USP, que apresentou o maior crescimento em números
absolutos no período, titulando 1.590 e 2.122 doutores em 2000 e 2011, respectivamente,
ficou em último lugar em crescimento acumulado (33%).

Destacam-se também os desempenhos da Universidade Federal de Viçosa - UFV (Minas
Gerais) e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (Rio Grande do Sul),
que apresentaram um aumento significativo do número de doutores titulados no período de
2000 a 2011 de 195% e 185%, respectivamente. A instituição mineira passou de 84 para
248, enquanto a UFRGS foi de 219 para 624.

3.2 Concentração Institucional

Comparações internacionais sobre os egressos do sistema de pós-graduação são frequentes
e importantes para o estabelecimento de um referencial comparativo entre programas de
pós-graduação já estabelecidos e aqueles que buscam se estabelecer. Neste sentido,
optamos por uma comparação internacional entre o Brasil e os Estados Unidos, analisando
os dados da CAPES e da National Science Foundation (NSF) relativos a 2011.
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Em 2011, a National Science Foundation identificou que 412 instituições norte-americanas
titularam 49.010 doutores, o que seria o equivalente a 118 titulações por cada instituição.
Em comparação, os dados da CAPES apontam que as 299 instituições brasileiras de ensino
superior e pesquisa titularam 12.217 doutores em 2011, uma média 40 títulos emitidos por
instituição.

Em relação à concentração do sistema de pós-graduação, observamos que em 2011 as 15
instituições da amostra foram responsáveis por 67% de todos os títulos concedidos no
Brasil. Em comparação, as 15 instituições norte-americanas que mais titularam doutores
nos EUA em 2011 responderam por 21,5% do total de doutores titulados nos EUA, o que
indica uma pós-graduação (doutorado) muito menos concentrada do que a brasileira.

Comparando as instituições que mais titularam doutores em 2011 em ambos os países, a
Universidade de São Paulo - USP respondeu por 17,4% dos doutores titulados no Brasil;
enquanto a Universidade da Califórnia – Berkeley titulou 1,8% dos doutores dos Estados
Unidos naquele ano.

Embora a pós-graduação (doutorado) brasileira ainda seja caracterizada como centralizada,
observa-se uma tendência de descentralização do sistema ao longo dos últimos anos.
Considerando as instituições da amostra, nota-se que em 2000 elas representavam 84% do
total dos doutores titulados no país. Em 2005, a amostra passou a representar 79% do total,
reduzindo sua representatividade para 67%, em 2011 (Figura 3).

Figura 3: Número total de doutores titulados no Brasil e nas 15 instituições da amostra e
percentual de representação da amostra em relação ao Brasil (2000 – 2011).

Fonte: CAPES

Em um ranking composto pelas dez instituições que mais titularam doutores em 2011 nos
Estados Unidos e no Brasil, identificamos quatro instituições brasileiras e seis americanas.
Das quatro instituições brasileiras, três são instituições estaduais paulistas e estão
classificadas entre as 5 instituições que mais titularam doutores em 2011. A quarta
instituição brasileira identificada no ranking foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro –
UFRJ, classificada em 9º lugar (Tabela 2).
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Quando analisamos a taxa média de crescimento anual dos EUA e do Brasil no período de
2000 a 2011, verificamos que o crescimento médio anual dos EUA foi de 1,5% enquanto
do Brasil foi de 8%. De acordo com Marchelli (2005), o crescimento moderado dos EUA
pode estar relacionado a um equilíbrio da formação de doutores com a demanda do
mercado de trabalho, de forma a evitar a sua saturação. Para o Brasil, a maior taxa de
crescimento anual pode estar associada a um sistema de pós-graduação em expansão,
devido ao crescimento populacional e à crescente demanda do mercado de trabalho.

Tabela 2. Ranking das dez instituições de ensino superior (brasileiras e americanas) que
mais titularam doutores em 2011.

Ranking Instituições
Nº Doutores

titulados

1 USP 2.122
2 University of California, Berkeley 878

3 UNESP 820

4 UNICAMP 807

5 University of Miami 767

6 University of Florida 762

7 University of Illinois at Urbana-Champaign 750

8 University of Wisconsin-Madison 738

9 UFRJ 719

10 Ohio State University, The 716
Fonte: Capes. GeoCapes; e NSF > NSF/NIH/USED/USDA/NEH/NASA,
Survey of Earned Doctorates.

3.3 Professores Doutores

Para termos uma ideia melhor da evolução da pós-graduação no Brasil, especificamente o
doutorado, consideramos importante analisar os dados relativos ao número de professores
doutores em cada instituição de ensino superior que, por sua vez, estariam credenciados a
formar novos doutores. Utilizando ainda o levantamento da CAPES e comparando os
dados de 2000 com os dados de 2011 (tabela 3), vemos um crescimento de 123% no total
de professores trabalhando em instituições de ensino superior e pesquisa – IES (contando
com professores permanentes, colaboradores e visitantes). Entre as 15 instituições que
titularam o maior número de doutores no ano de 2011, o crescimento de professores
doutores no período de 2000 a 2011 foi de 51%.

Dentre as instituições da amostra, quando analisamos o grupo das universidades federais e
das estaduais, observamos que o crescimento médio das universidades estaduais foi
semelhante ao da amostra total (56,5%); já o crescimento médio das universidades federais
superou em quase 100% o crescimento médio total, atingindo 90,7%.  Destacam-se a
Universidade Federal da Bahia - UFBA, Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
e a Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR que cresceram, respectivamente, 170%,



153% e 140%. A concentração de professores doutores nas universidades estaduais
paulistas expandiu em um ritmo bastante inferior à média da amostra: USP (20%),
UNICAMP (27%) e UNESP (26%).

Tabela 3. Número de professores doutores (permanentes, colaboradores e visitantes) entre
2000 e 2011, por universidade (amostra)

INSTITUIÇÃO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

USP 5771 5465 5564 5611 6230 6320 6328 6443 6560 5765 4827 6924

UNESP 2156 2076 2056 2025 2242 2326 2364 2395 2477 2138 2597 2711

UFRJ 1773 1745 1818 1850 1989 2062 2127 2191 2.232 2.019 2510 2638

UNICAMP 1845 1876 1841 1824 2085 2109 2198 2141 2190 1893 2147 2338

UFRGS 1321 1368 1424 1486 1652 1741 1825 1906 1960 1551 2046 2090

UFMG 1163 1152 1200 1287 1441 1503 1567 1625 1626 1446 1797 1887

UNB 834 796 825 906 1057 1150 1288 1265 1350 1146 1454 1674

UFBA 588 575 656 724 837 923 1056 1202 1216 995 1447 1586

UFSC 1017 845 950 1006 1143 1160 1207 1259 1320 1111 1449 1544

UFPE 711 790 822 869 1015 1064 1182 1179 1228 962 1406 1508

UERJ 447 477 513 586 706 774 937 989 1047 887 1117 1129

UNIFESP 542 514 569 602 672 696 720 743 768 681 807 987

UFSCAR 391 388 414 416 433 453 481 524 677 612 837 938

UFV 398 401 415 425 458 483 565 560 585 486 647 720

PUC/SP 397 391 414 424 459 457 452 482 491 414 496 515

Total Amostra 19354 18859 19481 20041 22419 23221 24297 24904 25727 22106 25584 29189

Total Brasil 29388 30245 32710 35216 40510 43323 47354 50330 53454 47.531 59735 65457
Fonte: CAPES

A partir dos dados acima, verificamos que as instituições que apresentaram maior
crescimento de professores doutores contratados foram as mesmas que apresentaram um
crescimento significativo no número de doutores titulados. O aumento percentual
significativo no número de doutores titulados e de professores doutores dessas instituições
sugere que os cursos de pós-graduação (doutorado) encontram-se em fase de expansão. Já
nas universidades com a pós-graduação mais estabelecida, por terem um número mais
significativo de professores doutores e doutores titulados por ano, apresentam um
crescimento inferior às pós-graduações emergentes.

3.4 Professores-doutores x Doutores titulados

A produtividade de pesquisadores é comumente medida pelo índice de publicações, mas
também pode ser avaliada por sua capacidade de formação de doutores. Baseando-se nos
dados da CAPES, dividimos o número de doutores titulados pelo número de professores
doutores de cada instituição, por ano, obtendo uma medida da produtividade de formação
de novos doutores por professores doutores (índice de produtividade).



Em 2000, a produtividade dos professores doutores das instituições do Estado de São Paulo
na formação de doutores variou de 0,18 (Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” – UNESP) a 0,50 (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC),
com uma média de 0,28.  Já nos outros estados a produtividade dos professores doutores na
formação de doutores variou de 0,06 (Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ) a
0,29 (Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ), com uma média de 0,18. A
evolução da produtividade média dos professores doutores em relação ao número de
doutores titulados pode ser observada na Figura 4.

Figura 4. Produtividade média para o período de 2000 a 2011, para as instituições da
amostra (São Paulo, outros estados e total).

Fonte: CAPES

O crescimento da produtividade das universidades paulistas no período de 2000 a 2011 foi
menor em relação ao grupo de instituições dos outros estados (16% contra 38%), mas
partem do ano-base (2000) com uma produtividade significativamente maior que as
instituições de outros estados.

Merece destaque a Universidade Federal de Viçosa - UFV, que partindo de um número
base (2000) bastante alto (0,21) e próximo aos das instituições com melhor produtividade
neste quesito, apresentou também alto índice de crescimento (63%), mais próximos das
universidades “emergentes” (que cresceram muito a partir de números base relativamente
baixos). A UFV aumentou de forma significativa o número de doutores titulados sem um
aumento proporcional no número de professores doutores: passou de 84 doutores titulados
em 2000 para 248 em 2011, um aumento de 195%; já o número de professores doutores
passou de 398 para 720, um aumento de 81%.  Consequentemente, a produtividade
(doutores titulados/professor doutor), da UFV aumentou de 0,21 para 0,34 representando
um aumento de 63% na produtividade.
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4) Considerações Finais

Retomando os objetivos propostos neste trabalho, pudemos verificar que houve um
crescimento significativo da pós-graduação brasileira (doutorado) no período de 2000 a
2011. O número total de doutores titulados no país cresceu 130%. Neste mesmo período
houve um crescimento igualmente significativo do número de instituições de ensino
superior e pesquisa credenciadas pelo Ministério da Educação - MEC para formação de
pós-graduandos no país (125%).

Entre as instituições que mais titularam doutores no país, podemos destacar três
instituições paulistas: USP, UNESP e UNICAMP, que juntas titularam 30,8% de todos os
doutores titulados no Brasil em 2011, evidenciando a centralização da pós-graduação no
Brasil.

Em relação ao número de professores doutores nas IES brasileiras, o crescimento foi de
123%. Porém, como o crescimento do número de doutores titulados no país foi muito
próximo pode-se dizer que não houve um aumento da produtividade dos professores
doutores como formadores de recursos humanos.

Em relação à participação das 15 instituições da amostra no total de doutores titulados no
país, verificamos uma concentração do sistema de pós-graduação (doutorado) em poucas
instituições, com tendência de descentralização. A mesma tendência foi observada em
relação à participação do estado de São Paulo (estado mais representativo) na formação de
doutores no Brasil. Em 2000 o número total de doutores titulados em São Paulo
representava 68% dos doutores titulados no país, passando para 56% em 2011.

Apesar da tendência de descentralização da pós-graduação (doutorado), o Brasil ainda está
longe de atender às demandas regionais de formação de novos profissionais e de absorção
desses novos doutores.

Por último, quando analisamos a produtividade dos professores doutores, medida pela sua
capacidade de titular novos doutores, observamos que o grande crescimento percentual
neste índice ocorreu em atividades fora do Estado de São Paulo, segundo a amostra.
Entretanto, as instituições paulistas apresentaram índice de produtividade bastante superior
ao grupo de outros Estados. Isso demostra que, apesar dos índices de crescimento no
número de doutores titulados e de professores doutores ser inferior em relação às
instituições de outros Estados, as universidades paulistas são mais produtivas na formação
de recursos humanos (doutores).
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Resumo

Por determinar o conjunto de produtos que uma empresa utiliza para competir no mercado,
o tema gestão de portfólio de produtos é considerado relevante por pesquisas da área de
inovação e desenvolvimento de novos produtos. Este artigo tem o objetivo de apresentar e
analisar os principais métodos que empresas dos setores eletrônicos e de informática
adotam para a tomada de decisão em portfólio de produtos. Foi realizada uma pesquisa tipo
survey, a qual coletou dados em 71 empresas no Brasil. Notou-se que apesar dos métodos
financeiros, de pesquisa de mercado e de mapeamento serem empregados por parte das
empresas para a tomada de decisão em portfólio de produtos, a maioria delas baseia-se nas
decisões informais e da alta administração. Observou-se também que as empresas não
priorizam métodos tradicionalmente recomendados para a tomada de decisão em portfólio
de produtos, tais como os modelos de pontuação, checklists e diagramas.

Palavras-chave: Processo de desenvolvimento de produtos, gestão de portfólio de produtos,
métodos para a tomada de decisão.

Abstract

The area of product portfolio management is important for innovation management and
new product development because determine the products that a company uses to compete
in the market. The objective of this paper is present and examines the main methods that
companies in the electronics and computer industries uses for product portfolio decisions.
A survey research was conducted, which collected data on 71 companies in Brazil. It was
noted that although the financial, market research and mapping methods are used by the
companies to decision making related to product portfolio, most of them based in the
informal and decisions of top management. It was also observed that companies do not
give priority in methods which are traditionally recommended for decisions in product
portfolio, such as the scoring models, checklists and diagrams.

Keywords: Product development process, product portfolio management, methods for
decision making.

1. Introdução

Por determinar o conjunto atual e futuro de produtos que uma empresa utiliza para
competir no mercado, o tema gestão de portfólio tem chamado à atenção de pesquisadores



e profissionais envolvidos com atividades de inovação e em desenvolvimento de novos
produtos. Cooper et al. (1999) destacam que a gestão de portfólio de produtos é atividade
relevante para as empresas, pois, além de encaminhar definições sobre os projetos de
novos produtos, a sua tomada de decisão também gera implicações ao alinhamento entre os
projetos de produtos com os objetivos de negócio.

As decisões em portfólio de produtos possuem fundamentalmente os seguintes
desdobramentos práticos para as empresas: definição do conjunto de projetos de produtos
que viabilizem a implantação da estratégia de negócio, decisões sobre a alocação de
recursos e investimentos entre os diferentes projetos de produtos e, a seleção e priorização
dos projetos de produtos.

Trabalhos como o de Koen et al. (2002) e Kester et al. (2011) consideram que a tomada de
decisão relacionada ao portfólio de produtos é aspecto complexo para a gestão das
empresas, pois, além de estar inserido na etapa de pré-desenvolvimento do  processo de
desenvolvimento de produtos (ROZENFELD et al., 2006), as suas decisões também estão
associadas aos valores  políticos nas empresas (WESSEINBERGER-EBIL e TEUFEL,
2011), o que pode comprometer a otimização das escolhas relacionadas ao portfólio e o
bom desempenho deste processo.

Devido a este caráter estratégico e complexo, são diversos os métodos de gestão que
podem auxiliar as empresas em suas atividades de gerenciamento e tomada de decisão em
portfólio de produtos (COOPER et al. 1999; KESTER et al. 2011; OLIVEIRA et al.,
2012). Dentre esses métodos, pode-se destacar o financeiro, de pontuação, de
ranqueamento, os mapas de produtos, os checklists e diagramas (CASTRO e
CARVALHO, 2010; KILLEN et al., 2008; OH et al., 2012).

Este artigo tem o objetivo de apresentar os principais métodos que empresas dos setores
eletrônico e de informática adotam para a tomada de decisão em portfólio de produtos.
Para isso, foi realizada uma pesquisa tipo survey, a qual coletou dados em 71 empresas
espalhadas pelo Brasil. Escolheu-se realizar a pesquisa em empresas destes setores, pois de
acordo com a última Pesquisa de Inovação realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE, 2008), os setores eletrônicos e de informática estão entre os que
apresentaram às maiores taxas de inovação em período recente no Brasil.

O artigo inicialmente apresenta breve revisão teórica sobre gestão de portfólio de produtos.
Em seguida, aborda-se o método de pesquisa empregado e, posteriormente, apresentam-se
e discutem-se os resultados empíricos obtidos. Por fim, são delineadas as considerações
finais.

2.  Gestão de Portfólio de Produtos

As empresas que possuem atividades de desenvolvimento de novos produtos,
normalmente, se defrontam com o desafio de gerenciar o portfólio de produtos. É
consenso entre diversas publicações (CASTRO e CARVALHO, 2010; COOPER, et al.
1999; KESTER, et al., 2009; KESTER et al., 2011; KILLEN, et al., 2008; McNALLY et
al. 2013; MIGUEL, 2008) que a gestão do portfólio de produtos deve cumprir
fundamentalmente três objetivos básicos ao longo do processo de desenvolvimento de
produtos (PDP), são eles: alinhamento entre o portfólio de produtos e a estratégia de
negócio, balanceamento e a maximização de valor.



A finalidade do alinhamento do portfólio de produtos consiste em traduzir a estratégia da
empresa em um conjunto de produtos, de forma a se considerar as linhas atuais ou futuras
que serão responsáveis pela viabilização da estratégia, especialmente àquela vinculada a
inovação (CASTRO e CARVALHO, 2010 McNALLY et al. 2013). O balanceamento,
está relacionado ao mix de projetos de produtos (COOPER et al. 1999; MIKKOLA, 2001).
Contempla questões como a avaliação do grau de inovação de cada um dos produtos que
compõem o portfólio, riscos e recompensas previstos com o desenvolvimento desses
projetos, segmentos de mercado que cada produto pretende atingir e prazos para o
desenvolvimento. A maximização de valor do portfólio visa otimizar a relação entre
recursos utilizados e retornos previstos com os projetos de produtos (KESTER et al. 2009;
McNALLY et al., 2009).

Pesquisas anteriores (COOPER et al., 1999; JONAS, 2010) levantaram dificuldades que
empresas se defrontam para o cumprimento destes objetivos e para o bom desempenho da
gestão de portfólio de produtos. Alguns trabalhos mencionam que por determinar produtos
que uma organização irá competir, as decisões de portfólio estão associadas aos momentos
críticos de pré-desenvolvimento do PDP, que tem como característica central a grande
quantidade de ideias de projetos somada à elevada incerteza de resultados (KOEN et al.,
2002; McNALLY et al., 2009).

Cooper et al. (1999) e Ernst (2002), sugerem que uma das principais causas de insucesso
no PDP ocorre, principalmente, em virtude de falhas gerenciais presentes nas atividades de
planejamento do portfólio de produtos. Segundo esses autores, muitas empresas falham em
nível estratégico, pois, geralmente, focam em projetos individuais e não os integram aos
outros projetos e ao planejamento estratégico.

Trabalhos como o de Archer e Ghasenzadeh (1999), Cooper et al. (2000) e Castro e
Carvalho (2010) alertam que a tomada de decisão acerca do portfólio de produtos deve ser
gerenciada de maneira cuidadosa. De acordo com esses autores, se por um lado, as
empresas normalmente possuem muitos projetos de produtos, por outro, há limitação de
tempo, recursos financeiros e humanos. Além disso, conforme observado por Kavadias e
Chao (2007), muitas empresas também possuem dificuldades em priorizar os seus projetos
de novos produtos. Cooper et al. (2000) notaram ainda que as empresas tendem a
conduzirem diversos projetos de produtos concomitantemente e gastam intensa energia
gerencial para resolver problemas rotineiros e pressões de curto prazo, não conseguindo,
dessa forma, prestar maior dedicação a questões referentes ao alinhamento entre
desenvolvimento de novos produtos com suas respectivas estratégias.

Os estudos de Cooper et al. (1999), Kahn et al. (2006), McNally et al. (2009) e Killen et al.
(2008) identificaram que as empresas que possuem melhor desempenho em portfólio de
produtos, são justamente aquelas que adotam mecanismos formais e sistematizados para
conduzir estas atividades. Dentre esses, se destacam os métodos financeiros, checklist, de
pontuação, de ranqueamento, além dos mapas, gráficos e diagramas (ARCHER e
GHASEMZADEH, 1999; BURIN NETO et al., 2013; CASTRO e CARVALHO, 2010;
CLOSS et al., 2008; COOPER et al. 1999; COULON et al., 2009; KILLEN et al. 2008;
MIKKOLA, 2001; OH et al., 2012).

Os métodos financeiros se sobressaem para o alcance do objetivo de maximização do valor
de portfólio (KAVADIAS e CHAO, 2007; OLIVEIRA e ROZENFELD, 2010). Os
seguintes mecanismos financeiros de avaliação costumam ser citados como adequados para
análise de projetos de produtos: valor presente líquido, valor comercial esperado, taxa
interna de retorno, ponto de equilíbrio, payback e retorno sobre investimento (KAVADIAS
e CHAO, 2007; OLIVEIRA, 2009).



Os modelos de pontuação sugerem que os projetos de produtos sejam ranqueados e
priorizados de acordo com a média esperada de seu desempenho, e, conforme respectivos
graus de alinhamento com a estratégia de negócio (BITMAN e SHARIF, 2008;
OLIVEIRA e ROZENFELD, 2010). Os modelos de pontuação requerem o estabelecimento
prévio de critérios a serem julgados. Posteriormente, atribuem-se notas a cada um destes
critérios. Estes mesmos critérios podem ser analisados mediante prática de checklist com o
objetivo de observar se o projeto de produto atende determinados critérios de mercado, de
desempenho e técnicos considerados relevantes pela empresa (CHRISTIANSEN e
VARNES, 2008; MOREIRA e CHENG, 2010).

Trabalhos como o de Closs et al. (2008), Phaal et al. (2008), McNally et al. (2009) e
Oliveira et al. (2012) vem chamando atenção para a aplicação dos mapas de produtos,
como meio para o cumprimento dos objetivos balanceamento e alinhamento estratégico. A
construção desses mapas pode ser realizada mediante a aplicação do technology roadmap,
como proposto por Phaal et al. (2001).

A aplicação dos mapas, conforme ilustra figura 1, pode ser útil para o planejamento do
desenvolvimento de produtos do tipo plataforma, derivativos e radicalmente novos. A
partir de métodos visuais, esses mapas indicam quais produtos e tecnologias possivelmente
serão desenvolvidos ao longo do tempo. Esta técnica facilita ainda a alocação de recursos,
planejamento de prazos e a atribuição de responsabilidades funcionais para a execução dos
projetos.

P&D 1 P&D 3 P&D 6

P&D 2 P&D 4 P&D 5

Programa 1

Programa 2

Programas
de P&D

T1 T3 T4 T6

T2 T5

Tecnologias

Agrupamento 1

Agrupamento 2

P1 P3 P5

P2 P4

Grupo 1

Grupo 2

Grupos de

Produto

M1 M3

M2 M4

Setor A

Setor B

Mercado

Tempo

Figura 1 – Exemplo de roadmap de produtos (Fonte: Gindy et al., 2006).

A adoção de gráficos e diagramas, como os de bolhas e a matriz BCG também são
recomendadas como mecanismos úteis para simultaneamente se analisar a relação entre
portfólio de produtos com a estratégia da empresa e o balanceamento (KAVADIAS e
CHAO, 2007; MIKKOLA, 2001).



A operacionalização desses métodos pode ser sistematizada com o auxílio da avaliação de
fases, também conhecida como stage-gates (COOPER et al., 2000; MIGUEL, 2008). A
equipe envolvida com as decisões de portfólio de produtos, inicialmente pode verificar se
os projetos serão mantidos ou interrompidos. Para isso, por meio dos mecanismos
financeiros, de checklist e de pontuação citados, cada projeto pode ser avaliado
individualmente. Tem-se então uma lista de projetos de produtos que serão interrompidos e
aqueles que continuarão em análise para o possível desenvolvimento. Em uma segunda
etapa, pode-se utilizar dos mapas e dos métodos financeiros e de pontuação para comparar
e priorizar os projetos de produtos aprovados para o desenvolvimento.

3. Método de Pesquisa

Para participar desta pesquisa foram escolhidas empresas que desenvolvem produtos e
pertencentes aos setores eletrônicos e de informática. Esses setores foram escolhidos, pois,
de acordo com a última Pesquisa de Inovação realizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2008), eles estão entre os que apresentaram maiores taxas
de inovação em período recente no Brasil, sendo considerados como os de alta e média-alta
intensidade tecnológica. Entendeu-se para a finalidade desta pesquisa, que empresas
pertencentes a esses setores e que desenvolvem continuamente novos produtos podem ser
consideradas como inovadoras em termos de produtos.

Para identificar a população de empresas nos setores escolhidos, inicialmente os
pesquisadores investigaram o banco de dados da Associação Brasileira da Indústria
Elétrica e Eletrônica (ABINEE) e também as empresas cadastradas no Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), pertencentes aos setores pesquisados.
A população identificada foi de 496 empresas. A maior parte dessas empresas está
localizada no estado de São Paulo, porém, nesta busca obteve-se também o cadastro de
empresas distribuídas por todo o país.

Tendo em vista os objetivos deste trabalho, foi realizada uma pesquisa do tipo
levantamento (survey), que é recomendada por Miguel e Ho (2010) como a mais indicada
quando se deseja obter um panorama descrtivo de dado fenômeno, sendo também apontada
como uma das mais adequadas quando se deseja fazer pesquisas quantitativas na área de
gestão de operações (FORZA, 2002). Desenvolveu-se um questionário estruturado para a
operacionalização do survey, que visou, sobretudo, identificar os principais métodos de
gestão que as empresas utilizam para a tomada de decisão em portfólio de produtos.

Para se gerenciar o envio dos questionários, foi criado um site com a finalidade de
hospedar o instrumento de pesquisa. Nesse site foi possível cadastrar toda a população de
empresas e enviar o link contendo o questionário a cada uma delas. Ao receber o link, o
respondente era direcionado ao questionário hospedado no ambiente virtual da pesquisa. O
cargo dos respondentes foi composto em sua maioria pelos diretores, gerentes de P&D,
gerentes de engenharia, gerentes e supervisores de marketing, ou seja, funcionários
envolvidos com a tomada de decisão em portfólio de produtos e operacionalização do PDP.

Foram obtidos 79 questionários respondidos. Cinco empresas responderam que não
desenvolviam produtos e outras três eram microempresas. Dessa forma, por não atenderem
aos objetivos dessa pesquisa esses questionários foram descartados da análise.

Chegou-se, portanto, a uma amostra de 71 empresas. Totalizou-se uma taxa de retorno de
14,4%, o que segundo Synodinos (2003) pode ser considerada uma amostra adequada em
pesquisas de gestão de operações. Em relação ao número de observações, Hair et al.



(2005) sugerem que a amostra deve ser superior a 50 observações. Por esses motivos, a
amostra obtida de 71 empresas pode ser considerada satisfatória para o cumprimento dos
objetivos desta pesquisa.

Os resultados foram compilados e analisados por meio de estatística descritiva. Foram
comparados também os resultados para a tomada de decisão em portfólio de produtos
considerando o porte das empresas. O próximo tópico do artigo apresenta e discute os
resultados obtidos.

4. Apresentação de Resultados e Discussão

No que se refere à composição da amostra, a maioria das empresas pertencem aos setores
eletrônico (86%). A partir das tecnologias eletrônica e óptica, essas empresas desenvolvem
produtos principalmente para as áreas de automação industrial, telecomunicações, energia,
automotiva e médico-hospitalar. O restante da amostra (14%) é composto por empresas de
informática, que se caracterizam, sobretudo, pelo desenvolvimento de softwares.

Quanto ao porte, pode-se constatar conforme demonstra a tabela 1, que a ampla maioria
destas empresas são de pequeno e médio porte, uma vez que compõem aproximadamente
85% da amostra coletada.

Tabela 1. Distribuição das empresas quanto ao porte.

Porte Nº de Empresas %

Pequeno 31 43,7

Médio 29 40,8

Grande 11 15,5

A tabela 2 apresenta o principal método que as empresas adotam para a tomada de decisão
em portfólio de produtos. É possível notar que a maioria das empresas baseia-se nas
decisões informais e intuitivas da alta administração para esta deliberação. Observa-se
também na tabela 2 que os meios financeiros e de pesquisa de mercado são adotados por
parcela representativa dessas empresas.



Tabela 2. Principal método adotado para a tomada de decisão em portfólio de produtos.

Principal método para a
tomada de decisão em

portfólio
Número de Empresas %

Decisão da alta administração
(não há um método formal

associado)
36 50,7

Financeiro 11 15,5

Pesquisa de mercado e
necessidade de clientes 11 15,5

Mapas de Produtos 5 7,0

Technology Roadmap 4 5,6

Pontuação 2 2,8

Checklist 1 1,4

Uso de diagramas (por exemplo,
de bolhas, matriz BCG e GE)

1 1,4

A figura 2 permite a visualização desses resultados a partir dos quatro mecanismos mais
citados para a tomada de decisão em portfólio de produtos. Considerando que a aplicação
dos mapas de produtos e o technology roadmap são métodos que possuem a mesma
finalidade em gestão de portfólio de produtos, eles foram agrupados para análise conjunta
nesta figura.

Figura 2. Métodos adotados para a gestão de portfólio de produtos.

Ao se examinar a figura 2, torna-se claro que a aplicação de métodos formais não é
prioridade para a tomada de decisão em portfólio de produtos para a maioria das empresas.



Conforme apontam diversas pesquisas sobre o tema, com a pouca aplicação dos métodos
formais para a gestão de portfólio de produtos, aumenta-se a probabilidade de decisões
equivocadas no que se refere a quais produtos devem ser desenvolvidos, mantidos e
descontinuados (COULON et al. 2009; KESTER et al. 2011; OH et al. 2012).

Nota-se na figura 2, que as decisões informais prevalecem em grande parte das empresas
para a tomada de decisão em portfólio de produtos. Além da informalidade percebida  em
muitas empresas para lidar com a questão, este resultado também indica que aspectos de
influência política e de opiniões de membros da alta administração, representam
mecanismos relevantes nessas empresas brasileiras para a tomada de decisão em portfólio.
Esses resultados convergem com as ponderações de Weissenber-Ebil e Teufel (2011),
sobre a importância de se considerar aspectos políticos e organizacionais ao se analisar e
propor práticas de gestão ao portfólio de produtos.

É possível notar, por outro lado, que há divergências entre os resultados desta pesquisa,
com o que Cooper et  al. (2000) e Killen et al. (2008) observaram em empresas norte
americanas, canadenses e australianas. Estes autores verificaram que os métodos
financeiros constituem-se nos principais meios que as empresas utilizam para a tomada de
decisão em portfólio de produtos. Notou-se, no caso brasileiro aqui investigado, que os
métodos financeiros são adotados como principal meio para a tomada de decisão apenas
por 15% da amostra pesquisada.

Portanto, observa-se concordância de parte dessas empresas brasileiras com a aplicação  de
análises como o payback, valor presente liquido e taxa interna de retorno como principal
mecanismo utilizado para a tomada de decisão em portfólio de produtos.

As informações provenientes de pesquisa de mercado e necessidades de clientes foram
indicadas como principal método para a tomada decisão por 15% das empresas. Além da
importância básica do papel da pesquisa de mercado em se conhecer e captar necessidades
de clientes para o desenvolvimento de produtos, outra razão para este resultado esta
relacionada com o mercado em que as empresas pesquisadas atuam no Brasil. Como
grande parte delas atuam em business-to-business (Toledo et al., 2008), muitos de seus
projetos de novos produtos apenas são iniciados quando efetivamente demandado pelos
clientes.

O uso dos mapas de produtos e a aplicação do technology roadmap como principal meio
para a tomada de decisão em portfólio de produtos por 13% das empresas é resultado que
merece destaque. Afinal, são recentes os estudos no Brasil que mencionam os métodos de
mapeamento como forma para se gerenciar o portfólio de produtos (OLIVEIRA et al.,
2012). Por outro lado, notou-se que as empresas não priorizam métodos tradicionalmente
recomendados para a tomada de decisão em portfólio, como o de pontuação, checklist e
diagramas; visto que apenas 6% das empresas mencionaram a aplicação destes métodos,
ou seja, quatro empresas.

A tabela 3 apresenta a frequência de aplicação desses métodos considerando o porte da
empresa.



Tabela 3: Método adotado para a tomada de decisão em portfólio de produtos considerando o porte da
empresa.

Método Adotado
Porte da Empresa

Grande Médio Pequena

Decisão da alta
administração (não há

um método formal
associado)

27,2% 55,2% 58,06%

Financeiro 36,4% 13,8% 9,68%

Pesquisa de mercado e
necessidade de clientes

- 10,3% 19,35%

Mapas de Produtos e
Technology Roadmap

18,2% 10,3% 12,90%

Pontuação 18,2% 3,5% -

Checklist - 3,5% -

Diagramas e Matrizes - 3,5% -

TOTAL 100% 100% 100%

Observa-se na tabela 3 que apenas nas grandes empresas a aplicação dos métodos formais
para a tomada de decisão em portfólio de produtos supera as decisões informais da alta
administração. Este resultado confirma o já era esperado, uma vez que normalmente as
empresas maiores possuem departamentos consolidados e profissionais treinados e
dedicados para lidarem especificamente com atividades de gerenciamento. Destaca-se,
nesse sentido, a adoção dos métodos financeiros, utilizados por cerca de 36% dessas
empresas. Este resultado, por sua vez e considerando apenas as empresas de grande porte,
converge com os resultados de pesquisas internacionais a respeito do tema.

Já a pesquisa de mercado não foi sequer citado pelas grandes empresas como mecanismo
para a tomada de decisão em portfólio de produtos. Vale observar que as pequenas
empresas dão maior valor a este mecanismo, uma vez que cerca de 20% das empresas
utilizam este método. Assim como observado no parágrafo anterior, devido à maior
profissionalização normalmente encontrada em grandes empresas era esperado que parte
delas mencionasse a pesquisa de mercado como principal meio para a tomada de decisão
em portfólio de produtos.

Pouco mais de metade das empresas de médio porte se baseiam nas decisões da alta
administração para a tomada de decisão em portfólio de produtos - cerca de 55%, já dentre
as pequenas esse indicador sobe pouco mais para cerca de 58%. Mesmo entre as grandes
empresas, é expressiva a parcela em que a tomada de decisão em portfólio de produtos
também se baseia prioritariamente nas decisões da alta administração (cerca de 27%).

Em menor proporção, o emprego dos métodos de pesquisa de mercado e financeiros
também são utilizados pelas pequenas e médias empresas. Interessante notar o alto índice
de aplicação de mapas e do método technology roadmap nestas empresas de pequeno e
médio porte. Uma possível explicação para essa ocorrência, é que por serem médias e
pequenas empresas de base tecnológica, elas possuem pessoas em contato ou provenientes
de empresas do mesmo tipo de maior porte e com estrutura de gestão tecnológica, que
fazem uso desses recursos, absorvendo e aplicando esse aprendizado.



5. Considerações Finais

Ao apresentar e analisar os principais métodos que empresas dos setores eletrônicos e de
informática adotam para a tomada de decisão em portfólio de produtos, este artigo
contribui com as áreas de conhecimento em PDP, gestão da inovação e gerenciamento de
projetos. Foi possível observar que as decisões informais da alta administração se
consolidaram como o principal mecanismo para esta tomada de decisão, uma vez que cerca
de metade das empresas pesquisadas mencionaram seguir este padrão. Nas empresas de
pequeno e médio porte, este foi o principal meio indicado, porém, também foi expressiva a
quantidade de grandes empresas que se baseiam nas decisões informais da alta
administração para a tomada de decisão em portfólio de produtos.

Nota-se, desta maneira, que aspectos políticos e de liderança influenciam fortemente a
tomada de decisão em portfólio de produtos nas empresas pertencentes aos setores
pesquisados. Isto demonstra que apesar do caráter racional normalmente atribuído a gestão
do portfólio de produtos, aspectos organizacionais também devem considerados ao se
investigar e propor práticas de gestão no que se refere a este tema.

Dentre os métodos formais normalmente utilizados, observou-se que é frequente o
emprego de mecanismos financeiros, de pesquisa de mercado e de mapeamento. Por serem
bem disseminados e conhecidos tanto no ambiente acadêmico quanto no empresarial,
havia, por um lado, a expectativa prévia de que os métodos financeiros efetivamente teriam
destaque nos resultados deste trabalho. Por outro, devido ao seu caráter recente em termos
de pesquisa e publicações, surpreende a quantidade de empresas que utilizam o mecanismo
de mapeamento como principal método para a tomada de decisão em portfólio de produtos.
Inclusive empresas de pequeno e médio porte têm adotado este mecanismo. Estudos de
casos futuros poderiam identificar as motivações e práticas específicas de mapeamento que
empresas dos setores pesquisados têm empregado na gestão de portfólio de produtos.

Havia a expectativa de que a pesquisa de mercado se mostrasse mais importante nas
grandes empresas. Esse fato não se confirmou, uma vez que não foi citado por nenhuma
destas empresas como meio para a tomada de decisão em portfólio de produtos. No
entanto, cerca de 20% das pequenas empresas adotam resultados provenientes de pesquisa
de mercado e de necessidades de clientes para a tomada de decisão em portfólio de
produtos. Isto indica uma possível tendência de maior preocupação das empresas menores,
especialmente aquelas de base tecnológica, em estruturar as atividades de marketing e de
pesquisa de mercado para melhorar o desempenho do PDP.

Como implicações gerenciais decorrentes desta pesquisa é possível afirmar que o melhor
desempenho no gerenciamento do portfólio de produtos depende de maior grau de
objetividade na sua tomada de decisão. A obtenção deste mencionado maior grau dá-se
mediante a aplicação de maneira formal e sistemática dos diferentes métodos de gestão
vinculados ao portfólio de produtos.

A sistematização pode ser baseada em modelos de gestão de portfolio já existentes e que
propõem a formalização de etapas previamente definidas para a gestão do NPD, como o
stage-gates proposto por Cooper et al. (2000), por exemplo. Os diferentes métodos que
foram investigados e apresentados neste trabalho (financeiros, mapas, pontuação, checklist,
diagramas e gráficos) podem ser aplicados nessas etapas da PPM para a aprovação das
ideias e, posteriormente, para a priorização, congelamento ou a interrupção dos projetos de
produtos aprovados.



Dentre as principais limitações deste trabalho, ressalta-se que apenas foi investigado o
principal método de gestão que empresas utilizam para a tomada de decisão em portfólio
de produtos, entretanto, não foram mensurados o grau de importância que as empresas
conferem a cada um deles e, além disso, não foi efetuada a correlação entre a aplicação
destes métodos com o desempenho da gestão de portfólio de produtos e do PDP. Trabalhos
futuros poderiam ampliar os resultados desta investigação, de modo a identificar estas
correlações e, também, ao replicar esta pesquisa em outros setores da economia.
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Abstract #109 

A comparison of one hundred Mexican and Spanish firms is presented focusing on their 

strategies to deal with the 2008 economic crisis.  The firms have been selected from five 

industries, four manufacturing and one service, which are agglomerated in certain regions of 

both countries. A characterization of the different agglomerations is presented, according to 

the nature of their sector and the regional productive relations.  

Considering the different crisis context of the two countries, some policy recommendations for 

agglomerated firms in the region, are suggested from the observed firm’s strategic production 

management, innovation, outsourcing, marketing and sales. Notwithstanding that some macro 

orientations could be also drawn from the firm analysis level looking forward to gain 

sustainability in a crisis environment. 

Key words: Innovation, agglomeration, cluster, firm ś strategies, economic crisis, Spain, 

Mexico. 

Resumen 

Se analizan, de manera comparativa, las estrategias de innovación de cien empresas en México 

y España ante la crisis económica iniciada en 2008. Las empresas seleccionadas pertenecen a 

5 sectores (4 manufactureros, 1 de servicios) y están aglomeradas en ciertas regiones de ambos 

países. Se caracterizan las diferentes aglomeraciones considerando la naturaleza del sector y 

relaciones productivas regionales.  

Considerando los diferentes contextos de la crisis en ambos países, se proponen algunas 

recomendaciones de política para las empresas aglomeradas de acuerdo con la región y el 

sector, a parir del análisis de las estrategias de producción, innovación, subcontratación, 

mercado y ventas de las empresas encuestadas. Con ello se establecen algunos criterios de 

gestión para lograr la sostenibilidad productiva en un contexto de crisis y en regiones que tiene 

una dependencia importante de ciertas actividades productivas.  

Palabras-clave: Innovación, aglomeraciones, clúster, estrategias empresariales, crisis 

económica, España, México. 

                                                             
1 Esta ponencia se basa en parte de los resultados del proyecto de investigación patrocinado por la Fundación 
Carolina “Sistemas productivos locales en México y España, sus estrategias de desarrollo ante la crisis: 
innovación empresarial y cambio territorial. “,  los cuales están en proceso de publicación en Corona, L. y X. 
Paunero (2013)  Ante la crisis : estrategias empresariales de innovación en México y España,   UNAM y Siglo XXI. 
Se agradece a la DGAPA (Papiit IN305913) el apoyo para participar en este evento. 
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• Introducción y objetivos 

 
La aglomeración regional se identifica, mediante los conceptos de sistemas productivos 

locales, clúster, distrito industrial, polo de innovación tecnológica y sistema agroalimentario 

localizado, según el tipo de sector. A tal efecto  se seleccionan cinco sectores económicos. De 

ellos, cuatro son manufactureros (agroindustria, cerámica, textil  y autopartes) y uno de 

servicios (software).   Se ubican en seis ámbitos territoriales (en España: Cataluña y Murcia-

Almería; y en México: Guanajuato, Puebla, Sinaloa-Veracruz y Ciudad de México- 

Guadalajara). El análisis permite contar con una diversidad de estrategias e innovaciones de 

las cien empresas encuestadas con objeto de realizar una comparación entre ellas, entre 

sectores productivos y regiones, en ambos países.  

Se parte de las preguntas: ¿Qué innovaciones vienen realizando las empresas aglomeradas 

para enfrentarse a los nuevos retos y como aprovechan las  condiciones regionales? ¿Qué 

políticas las protegen y qué posibilidades de intervención pública las pueden ayudar para su 

sobrevivencia y crecimiento? ¿Cómo se transforman sus fortalezas tradicionales, basadas en 

conocimientos específicos trasmitidos por generaciones, a través de la práctica con nuevos 

medios e instrumentos y redes sociales locales, al ser afectadas de diversas maneras por los 

procesos de globalización y crisis? 

• Método  

La crisis iniciada en el 2008 es el contexto para captar las estrategias de las empresas 

aglomeradas. A partir de caracterizar y describir la evolución de la crisis en el ámbito mundial 

se abordan sus impactos en varios niveles: primero a nivel nacional considerando sus causas 

internas e impactos del exterior en España y México, segundo en los sectores y regiones, y 

tercero, en las empresas seleccionadas de México y España. 

La selección de sectores y regiones atiende al objetivo de buscar cierta diversidad de tipos de 

empresas y tipos de tecnología (desde modernas a tradicionales). Mediante un mismo 

cuestionario, se encuestan cien empresas, del orden de 10 empresas por sector y país, es decir , 

50 en España y 50 en México, lo que permiten elaborar comparaciones del comportamiento 

empresarial entre ambos países.  

Los sectores seleccionados son cuatro manufactureros y uno de servicios caracterizados por 

los siguientes tipos de aglomeración empresarial (Tabla 1):  

a) Distrito Industrial,  que caracteriza sectores maduros en proceso de renovación: 

agroindustria y textil.   

En las regiones estudiadas de la agroindustria: 1] Culiacán-Mochis (Sinaloa, México), la 

concentración productiva la dominan grandes empresas (registradas en el sector comercial) 

que aunque también tienen actividades productivas, integran explotaciones agrícolas pequeñas 
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y medianas y 2] Almería (Andalucía, España) donde se aglomeran miles de pequeños 

productores hortícolas en la comarca del Poniente Almeriense, las cuales están dirigidas por 

las empresas comercializadoras. 

Las aglomeraciones estudiadas del sector textil, siguen las localizaciones tradicionales de los 

ríos (Atoyac en Puebla y Llobregat en Barcelona). La industria textil en Barcelona y en 

Puebla, representa un sector maduro, el cual se caracteriza como un distrito industrial en 

fragmentación; dado que las cadenas están en un proceso de segmentación orientado por los 

procesos de globalización. 

La aglomeración para el textil se basa en la atracción de proveedores, mientras que en la 

agroindustria aglomera empresas dirigidas por las cadenas de comercialización.  

b) Sistema productivo Local  (SPL) que tipifica las aglomeraciones de pequeñas y 

medianas empresas  dedicadas a la cerámica y a las conservas alimenticias2.  

Respecto a la cerámica tradicional vidriada (denominada mayólica, en Guanajuato, y Talavera 

en Puebla, México, y terracota, en Girona y Castilla-La Mancha, España), la aglomeración se 

basa en ventajas basadas en la atracción de proveedores, las formas sociales de conservación y 

difusión de los conocimientos productivos tradicionales y el acceso a canales de comer-

cialización. La innovaciones se  localizan en todas las partes de la cadena: materias primas 

(barro), proveedores, técnicas productivas, diseño y comercialización, las cuales radican en 

diferenciar productos y procesos, incluyendo la denominación de origen, sin embargo, son 

rápidamente imitadas por los mecanismos de difusión locales, tanto sociales como productivos 

y comerciales. 

En México, los sistemas productivos locales de cerámica, localizados en Dolores, Hidalgo y 

Guanajuato capital, tienden a conservar los procesos productivos tradicionales considerando su valor 

artesanal. En contraste, en España, los sistemas productivos de cerámica de La Bisbal d’Empordà , 

Breda y Quart, de la región sur de Girona, utilizan procesos productivos más tecnificados para 

producir lotes mayores o piezas artísticas. 

Un derivado de los sistemas de producción local, es el “sistema agroindustrial localizado” 

(SyAL), el cual enfatiza una mayor interrelación de los procesos productivos con la cultura y, 

en particular, con los cambios en el consumo alimenticios, por lo que se aplica al caso de la 

industria de conservas. Las aglomeraciones estudiadas son, en México, la producción de mole 

(en Veracruz-Xico) que parte de la producción doméstica familiar; mientras que la industria de 

conservas de alimentos (chile morrón, frutas, entre otros) en Murcia y Girona, España, se 

especializan en actividades más industrializadas. 

 

                                                             
2  Dei  Otatti, G. 2005,  
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c) Cluster, para tipificar la aglomeración de las empresas de autopartes, las cuales se 

agrupan, primordialmente, para proveer a las empresas terminales automotrices. En México, 

se encuestaron empresas de autopartes ubicadas en Silao, Guanajuato, alrededor de la empresa 

GM, y en Puebla alrededor de la VW. Mientras que en España, se seleccionaron empresas de 

Cataluña agrupadas por la Seat y la Nissan; y en Zaragoza por la GM y la Opel. Las empresas 

proveedoras tienen menor espacio de maniobra pues las especificaciones técnicas, cantidades 

y tiempos de entrega justo a tiempo (JIT) y justo en secuencia (JIS) están determinadas por el 

cliente, esto es, principalmente las armadoras automotrices mencionadas, y abastecer a otros 

proveedores, (lo que lleva a calificarlas en Tier, 1, 2 y 3, según la cercanía a la empresa 

automotriz),  lo que delimita también, en parte, los processo productivos. Es por ello, que la 

competencia entre regiones y países adquiere especial importancia para las empresas 

terminales “anclas”, o empresas centrípetas, que atraen, jalan, proveedores diversos en 

diferentes niveles (T1, T2, T3), es decir, tienen la capacidad de aglomerar, diversas empresas 

de autopartes. 

d) Milieu innovador, o Polo de innovación tecnológica (MI/PIT) Software.  El cual 

distingue los sectores de uso intensivo del conocimiento: software. Las empresas de software 

tienden a aglomerarse en zonas urbanas. Las metrópolis seleccionadas para encuestar 

empresas de software son, en México, la ciudad de México y Guadalajara; y, en España, 

Barcelona-Girona. La importancia del conocimiento implica la disponibilidad de personal 

calificado y, por tanto, de instituciones de formación y educación tecnológica especializada. 

Las demandas tecnológicas de las empresas de software requieren de una oferta de servicios 

tecnológicos especializados de empresas consultoras y de centros de investigación y desarrollo 

tecnológico. 

TABLA 1. MÉXICO, ESPAÑA: SECTORES, AGLOMERACIONES Y NÚMERO DE EMPRESAS 

ENCUESTADAS. 

Sector 
Aglomeración 

Regiones No. 
Empresas 
encuestadas México España 

Agro-

industria (*) Distrito 
Industrial 

  Murcia 6 

Sinaloa:Culiacán-Mochis   9 

Textil 
  Cataluña 10 

Puebla   7 

Autopartes CLUSTER 
  Barcelona 10 

Silao, Gto. y Puebla   9 

Cerámica SPL 
  Cataluña-Girona 10 

Guanajuato-Dolores Hidalgo   10 

Conservas SyAL 
  Murcia-Girona 6 

Veracruz-Xico   2 

Software MI/PIT   Girona-Barcelona 10 
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Cd. México y Guadalajara   12 

Total 
   

101 

(*) Son 12 empresas en España, y 11 en México si se agregan a la agroindustria 

 las empresas de conservas alimenticias. 

 

Los modelos de  aglomeración industrial, tipificados con los sectores y regiones se pueden 

complementar según las pautas locacionales, que resultan de los factores de localización 

expresados por las empresas. Considerando ambos aspectos, aglomeración y factores de 

localización, se pueden relacionar con las siguientes formulaciones teóricas: 1) La primera,  el 

funcionalismo, derivado de la escuela neoclásica, implica una normativa basada en di ferentes 

criterios de optimización. En este marco, las empresas más antiguas con cierto grado de 

madurez industrial y que muestran cierta inercia en su actual ubicación, en particular si se trata 

de Pymes, que se resisten a las políticas de relocalización industrial; entonces los impactos de 

la crisis económica iniciada en el 2008, se explican, en parte, por un modelo clásico, ya que 

sobreviven logrando márgenes de la rentabilidad, mediante ajustes por minimización de sus 

costes. El sector que mejor se ajusta en estas teorías es el textil3. 2) Un segundo grupo, que 

tipifica la industria de autopartes, se acercaría a las teorías de optimización de la demanda, es 

decir, empresas exportadoras que relocalizan estructuras, subcontratan y buscan  nuevos 

mercados para sortear la crisis económica. 3) Por último, habría un tercer  grupo formado por 

empresas con una clara estrategia de interdependencia espacial (Hotelling, 1929) y, economías 

de proximidad (Lösch 1940, Isard1971,  Rafaelli 2003, Marshall, 1957). Estas se pueden 

vincular a la teoría del comportamiento, es decir, cómo perciben  e interpretan los factores en 

la toma de decisiones en general,   por parte de los gestores,  por lo que juega con el 

determinante de la cantidad de información y la habilidad para usarla. Estos aspectos 

encajarían mejor en los sectores como la cerámica o las conservas. 

 

La segunda da cuenta de los aspectos tecnológicos y de innovación, el grupo más significativo 

de empresas se concentra en el marco de la teoría ecotecnológica (Carlson, 2001), la cual 

basada en la competitividad diferencial constituye un soporte espacial cualitativo, donde los 

factores de localización obedecen más a las capacidades de innovación,  la calidad ambiental y 

la sustentabilidad de las empresas, más que los propios insumos de capital y trabajo de la 

teoría clásica. Este segundo grupo de modelos se basa en ofertas locacionales competitivas y 

en el peso que tienen las organizaciones empresariales para marcar su objetivos estratégicos 

(recursos humanos, marketing, R+D+i, etc.), así como en el “diamante de la competitividad” 

(Porter, 1998), dando lugar a redes de colaboración globales y localizaciones competitivas 

estratégicas. El sector de software se aloja más cerca a estas explicaciones teóricas. 

  

                                                             
3 , a pesar de que en Cataluña, entre el 2002 y 20012, cayeron 3.000 empresas, cerca del 50% del sector. 
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• Empresas en España y México: Estrategias ante la crisis.  Resultados y discusión.  

La crisis económica ha afectado con diferentes ritmos en México y España, y es desigual en 

intensidad por sector y entre las empresas entrevistadas.  

La crisis se manifiesta en las empresas por una reducción del crédito, aumento en el precio de 

las materias primas y disminución de demanda. Esto repercute en la racionalización de costos: 

reducción de personal y horas de trabajo, mejoras en la producción y disminución de 

desperdicios. 

Las empresas desarrollan cambios en sus estrategias de producción, comercialización y 

financiamiento para enfrentar las crisis económicas.  Se observa un abanico que va desde las 

que no han notado la crisis e incluso en cierta manera las favorece,  a aquellas que se han visto 

ahogadas por la situación del momento (en particular la crisis financiera y el coste de los 

insumos).  

Como parte de estas estrategias, las empresas realizan innovaciones de producto-servicio, 

proceso y organización. El tipo y la intensidad del número de dichas innovaciones dependen, 

en primer lugar, de la actividad económica, pues están lideradas por sectores emergentes como 

el software y sectores de fuerte crecimiento, como el de autopartes; por otro lado, en los 

sectores maduros como el textil, la alimentación y cerámica también se han detectado 

empresas que lideran la innovación de estas ramas; y, en segundo lugar, de los ambientes 

institucionales de la región donde se localizan las empresas en cuestión.  La participación de 

una u otra externalidad depende del tipo de aglomeración y del sector, estando ambos 

interrelacionados. 

Los procesos de aprendizaje para enfrentar la crisis se expresan en estrategias empresariales 

que incluyen cambios en los procesos productivos, formas de organización, comercialización 

y de innovación. 

 España, comparado con México, está por arriba en el número, en promedio, de estrategias por 

empresa, para los cinco sectores considerados. Las empresas de software tienen el mayor 

número de estrategias en España y el segundo lugar en México, aunque con una brecha entre 

ambos países (0.75). Autopartes tiene el menor número de estrategias por empresa tanto en  

España como en México, lo cual se explica por la dependencia con sus matrices, si es el caso, 

o con las industrias automotrices terminales. (Tabla 2). 

Considerando el tipo de estrategia, las de producción son más utilizadas en todos los sectores. 

Las estrategias de producción4, mercado e innovación tiene el mismo orden de importancia 

para España y México aunque con intensidades promedio diferentes por empresa. Las mayores 

diferencias en número de estrategias de las empresas españolas respecto a las mexicanas, 

                                                             
4 Las estrategias de producción comprenden las siguientes: Diversificación, Especialización, Estandarización, 
Reducción de costos, Calidad, Calificación del personal, Manejo del personal, Modificación de proveedores 
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corresponden a las de subcontratación, utilizada 3.85 veces más, y a las de innovación, 1.58 

veces más. En conjunto, el número de estrategias promedio por empresa es 18% mayor en 

España que en México (Tabla 2). 

Sumando la innovatividad5 y las estrategias promedio de las empresas, se establece un 

indicador de la fortaleza del sector. El software obtiene la mayor fortaleza de los cinco sectore 

España está por arriba de México, excepto en software, el cual muestra la mayor fortaleza 

tanto en México como en España, donde se encuentran también las empresas más 

innovadoras6. En segundo lugar, está el sector de autopartes en España, mientras que en 

México ocupa el último junto con el textil debido, principalmente, al bajo número de 

estrategias emprendidas (Tabla 3). 

 

Los mecanismos de difusión del conocimiento están relacionados con las aglomeraciones 

productivas. En los distritos industriales de la agroindustria y textil los proveedores y los 

distribuidores llevan a cabo relaciones que implican la difusión de conocimiento 

estandarizado. La innovación para la agroindustria se centra en el desarrollo de semillas, la 

interrelación de las fases productivas y la” lucha integrada”, que constituyen trayectorias 

tecnológicas específicas. En textil, las innovaciones se generan con base en nuevos insumos 

(hilos y telas), grados de automatización de los proceso que dan pié a innovaciones de 

producto (diseño). 

En el clúster de autopartes domina la relación proveedor-usuario dentro de modelos 

productivos globales, dominados por la industria terminal, donde el conocimiento esta 

básicamente codificado. Las trayectorias de innovación dependen de modelos de producción y 

negocios, relaciones proveedor-usuario  y logística (JIT y JIS, es decir justo a tiempo y justo 

en la secuencia de la producción). 

El software se caracteriza por aglomerados de empresas en un “Milieu innovador”, o “po lo de 

innovación tecnológica”,  donde las empresas especializadas proveedoras de servicios y 

equipo, centros de investigación , y la movilidad de los recursos humanos, conllevan esquemas 

formales e informales de difusión del conocimiento; el software se orienta a innovaciones en 

una diversidad de aplicaciones específicas (nichos) en interacción con el usuario y apoyo con 

centros de investigación, certificación de calidad, niveles de seguridad, entre otros.   

En contraste, los Sistemas Productivos Locales de la cerámica y las conservas alimenticias – 

definidos como sistemas agroalimentarios localizados-, los conocimientos son básicamente 

tácitos y tradicionales, lo que implica relaciones socio-técnicas que distribuyen el 

conocimiento. Sus innovaciones se basan en la secrecía de detalles técnicos,  marcas y 

denominación de origen.  
                                                             
5 LA innovatividad se mide mediante un coeficiente (Índice Indico), que suma las capacidades para innovar -
organización y % de I´D+i, y los vínculos de conocimiento-, con los resultados - innovación-difusión, propiedad 
intelectual y mercados.  
6 Las empresas de software con mayor innovatividad son: Serveisweb www.servesisweb.com, dedicada al 
hosting y registro de dominios, en Girona (8.69),  y  SETI de servicios bancarios, seguros y artes gràficas  en el 
D.F. ( 7.65) www.gruposeti.org. 
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TABLA 2 ESPAÑA, MÉXICO: PROMEDIO DE ESTRATEGIAS POR EMPRESA ANTE CRISIS 

Sector  Pais 1. 

Producción  

2. 

Innovación  

3. 

Subcontratación  

4. 

Mercado 

5.  

Ventas  

Estrategias 

Suma 1 a 5 

Diferencia 

de 

estrategias 

por sector 

Agroalimentaria 

México 
1.91 0.45 0 0.91 0.27 3.55   

España 

1.08 0.67 0.67 0.67 0.58 3.67 0.12 

Cerámica 

México 

1.4 0.3 0 0.5 0.7 2.9   

España 

1.2 0.5 0.2 1 0.5 3.4 0.5 

Textil 

México 
1.71 0.57 0 0.57 0 2.85   

España 
1.2 0.1 1.1 0.8 0.3 3.50 0.65 

Autopartes 

México 

1.67 0.11 0.22 0.22 0.22 2.44   

España 

1.5 0.5 0.7 0.3 0.1 3.1 0.66 

Software 

México 

0.83 0.58 0.5 0.92 0.42 3.25   

España 

1.1 1.4 0.1 1 0.4 4.00 0.75 

Promedio 

México 

1.50 0.40 0.14 0.62 0.32 3.00   

España 

1.22 0.63 0.55 0.75 0.38 3.53 0.54 

España/México 

0.81 1.58 3.85 1.21 1.17 1.18 

 

  

Fuente: elaboración propia con base en las encuestas a las empresas 
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Tabla 3. MÉXICO, ESPAÑA: INNOVATIVIDAD Y ESTRATEGIAS DE LAS EMPRESAS ANTE LA 
CRISIS. 

Aglomeración 

Sector Pais 
Innovatividad Estrategias 

promedio 
por empresa 

FORTALEZA 
Estrategias + 

Innovatividad 

Orden 
México 
España 

 Innovatividad 

Máxima  por 
empresa 

Distrito 

Industrial 

Agro-

industrial 

México 

4.05 7 3.55 7.60 2  

España 

4.29 6.54 3.67 7.96 3 3 

Textil 
México 

3.95 6.4 2.9 6.85 3  

España 

4.35 7.7 3.4 7.75 5 5 

LUSTER Autopartes 
México 

3.03 6.03 2.29 5.32 5  

España 

4.2 6.15 3.6 7.8 4 4 

SPL Cerámica 
México 

4.37 6.4 2.44 6.81 4  

España 

5.46 7.8 3.1 8.56 2 2 

MI/PIT Software 
México 

6.06 7.65 3.25 9.31 1  

España 

5.24 8.69 4 9.24 1 1 

Fuente: elaboración propia con base en las encuestas a las empresas 

 

• Conclusiones 

Las estrategias de las empresas ante la crisis iniciada en 2008, han sido utilizadas más en 

España que en México, lo que puede explicarse por la necesidad de enfrentar una crisis con 

impacto más profundo y tiempos más largos en España que en México. En el primer país, las 

estrategias empresariales se enfocan principalmente sobre la innovación de producto, mientras 

que en México se concentran más en las innovaciones sobre el proceso de producción.  

Entre países, en 2008, España invierte el 1.35% del PIB en I+D+i, mientras que México asigna 

3 veces menos el 0.42%. En este ámbito general, las estrategias y la intensidad con que se 

implementan, se pueden agrupar en los siguientes tipos: 

1) Estrategias de producción y mercado: utilizadas por todos los sectores ubicados en las 

aglomeraciones seleccionadas. Sin embargo, autopartes no sigue este patrón ya que solamente 

se concentra principalmente en estrategias de producción; esto se explica a que sus mercados 

están determinado por las empresas terminales (Tier 1) o clientes, según el caso (Tier 2 o 3), 

por lo que son escasas sus estrategias abiertas de mercado, pues más bien se establecen 

convenios, JIT o JIS,  de proveeduría.  
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2) Estrategias de innovación. España tiene en promedio cerca del doble de  estrategias de 

innovación sobre las empresas de México. Considerando el efecto sector,  el orden es el 

siguiente para ambos países: 1° Software, 2°Agroindustrial, 3° Cerámica. 

3) Las estrategias territoriales llevadas a cabo por las empresas en México y España, tiene 

algunos puntos en común y diferencias que se explican: a) por las diferentes culturas 

productivas en cada país, b) Las políticas y recursos asignados a I+D+i; c) la función y 

políticas sectoriales dentro de la economía; y d), las pautas locacionales región-empresa.  

Se concluye, que el tipo de las innovaciones de producto-servicio, proceso y organización, 

están efectivamente relacionados con la naturaleza del sector económico. 

 

Para explicar las capacidades de las empresas y del entorno para enfrentar las  crisis 

económicas se consideran tres perspectivas teóricas: 1] la economía de la innovación 2] la 

geografía económica, en particular las economías por la aglomeración de empresas y 3] las 

teorías sobre las crisis económicas. 

 

La aplicación de las teorías de la innovación (tecnológica y de servicios) y de la división 

manufacturera del trabajo con las de aglomeración permiten en el plano  de la economía iniciar 

una síntesis que permita explicar los rendimientos crecientes por distintas vías: 1] reducción 

de costos mediante las estrategias, donde se sitúan las innovaciones de proceso; 2] estrategias 

de mercado que se apoyan, en particular, en innovaciones de producto y 3] generación de 

externalidades por las aglomeraciones de las empresas. 

 

En conjunto, la tipología de las aglomeración regional de empresas, sus estrategias ante la 

crisis, permiten formular una tesis sobre la importancia de profundizar las investigaciones 

directas a nivel microeconómico y completarlos con los otros niveles de análisis (institucional 

y macroeconómico), para encontrar salidas a la crisis actual. En este contexto, el diseño de 

estrategias con la participación social y de las organizaciones empresariales, requiere nuevas 

comprensiones teóricas sobre el comportamiento de las empresas ante la crisis.  
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A FINEP e os fundos setoriais: uma trajetória de sucesso no 
processo das políticas públicas de apoio a ciência, tecnologia e 

inovação no Brasil 
 

Abstract 
This article analyzes the changes in the legal and institutional framework to support 
science, technology and innovation in Brazil since 2000, with the creation of sectoral funds 
and presents the role of public policy in FINEP. In Brazil, the main institution that 
operationalizes public policies for science, technology and innovation is FINEP, linked to 
the Ministry of Science, Technology and Innovation. To achieve the objectives we used 
literature review and unstandardized personal interviews. It was used, as a criterion for the 
selection of respondents, their strategic participation in the drafting and implementation of 
policies. It is noticed that the FINEP assumed an important role in the implementation of 
policies for Science, Technology and Innovation in Brazil. FINEP has the main budget and 
has experience in the interaction between universities and companies, acting on both sides. 
In addition, it operates refundable and non-refundable credit lines and grants.  

Keywords: Public Policy, Science, Technology and Innovation, Evaluation of Public 
Policies, FINEP. 

Sumário 
Este artigo analisa as mudanças no marco institucional e legal para apoio a ciência, 
tecnologia e inovação no Brasil a partir de 2000, com a criação dos fundos setoriais e 
apresenta o papel da FINEP na política pública. No Brasil, o principal órgão que 
operacionaliza as políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação é a FINEP, ligada ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Para alcançar os objetivos utilizou-se de 
revisão de literatura e de entrevistas pessoais despadronizadas. Utilizou-se como critério 
para a seleção dos entrevistados a participação estratégica destes no processo de elaboração 
e implementação das políticas. Percebe-se que a FINEP assumiu um papel importante na 
implementação das políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. A FINEP possui 
o principal orçamento e já tem experiência na interação entre Universidades e Empresas, 
atuando dos dois lados; além de operar crédito, opera, também, subvenção e fomento. 

Palavras-chaves: Políticas Públicas, Ciência, Tecnologia e Inovação, Avaliação de 
Políticas Públicas, FINEP. 

1 Introdução e Objetivos 
Na atual fase do capitalismo, as empresas buscam se inserir em mercados globais cujas 
flutuações exigem flexibilidade e capacidade das empresas de desenvolver rapidamente 
novos produtos, novos processos e novas formas de organização da produção. Neste 
contexto, o processo de desenvolvimento de inovações torna-se essencial para a inserção 
competitiva das empresas. Além disso, a busca permanente de inovações torna-se 
importante para que a empresa se mantenha competitiva ao longo do tempo.  

A importância crescente da inovação para as empresas afeta o desenho de políticas de 
apoio às mesmas por parte do Estado. O Estado, enquanto um dos agentes responsáveis 
pela promoção do desenvolvimento de uma nação tem assumido em muitos países o papel 
de principal articulador deste desenvolvimento. Uma das formas de atuação do Estado está 
na elaboração das políticas públicas, que se desdobram em programas e ações voltadas 
para setores específicos da sociedade. Vale ressaltar que o Estado não pode ser reduzido à 
burocracia pública, aos organismos estatais que conceberiam e implementariam as políticas 
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públicas. As políticas públicas são as de responsabilidade do Estado, quanto à 
implementação e manutenção, a partir de um processo de tomada de decisões que 
envolvem órgãos públicos e diferentes organismos e agentes da sociedade relacionados à 
política implementada. Neste sentido, políticas públicas não podem ser reduzidas a 
políticas estatais (HÖFLING, 2001). O processo de desenvolvimento de políticas públicas 
se faz através do arranjo institucional existente em um país. Este arranjo institucional é 
importante para facilitar o processo de desenvolvimento de políticas e pode ajudar no 
desenvolvimento de tecnologias que possam controlar externalidades e conformar ou não 
padrões de atividades inovativas, estruturas de incentivos subjacentes, investimento, 
propensão a poupar, treinamento de mão de obra e competências socialmente distribuídas. 
É o arranjo institucional que permite a criação e administração das regras de interação 
entre os agentes que compõe o arranjo, moldando as crenças destes e as informações a que 
podem ter acesso, seu ethos e suas normas de comportamento (HOFF & STIGLITZ, 2002). 

As mudanças associadas à fase atual do capitalismo induziram a mudança da agenda da 
política científica, tecnológica e de inovação no Brasil, principalmente a partir do ano 
2000. Esta nova agenda estimulou a institucionalização de um novo marco legal para o 
apoio à ciência, tecnologia e inovação e criou um amplo e diversificado conjunto de 
instrumentos destinado a incentivar a adoção de estratégias inovativas pelas empresas. De 
forma geral, essas iniciativas visavam à criação de mecanismos de cooperação mais 
efetivos entre as esferas pública e privada, ao reforço das externalidades positivas, à 
redução do custo de capital e ao compartilhamento e à diminuição dos riscos associados às 
atividades de inovação.  

Este artigo apresenta as mudanças no marco institucional e legal para apoio a ciência, 
tecnologia e inovação no Brasil a partir de 2000, com a criação dos fundos setoriais e 
analisa o papel da FINEP na política pública de apoio à inovação. 

2 Metodologia 
Esta pesquisa foi desenvolvida inicialmente como uma pesquisa exploratória. A pesquisa 
exploratória tem como principal objetivo proporcionar ao pesquisador uma maior 
familiaridade com o problema em estudo. Este esforço tem como meta tornar um problema 
complexo mais explícito ou mesmo construir hipóteses mais adequadas (GIL, 2002; 
MALHOTRA, 2001; BOONE e KURTZ, 1998). Portanto, inicialmente o presente trabalho 
possui um caráter exploratório, objetivando evidenciar o processo de apoio desenvolvido 
pela FINEP e em que medida esses apoios contribuem para os resultados das organizações 
apoiadas. Procurou-se conhecer as políticas públicas existentes de apoio às atividades 
inovativas e de desenvolvimento tecnológico. Como técnica para explorar o tema de 
pesquisa foi realizado o levantamento bibliográfico em artigos e livros de referência e a 
pesquisa documental, buscando evidenciar as principais mudanças ocorridas na política de 
Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil a partir de 2000. Este método de pesquisa 
permitiu o levantamento de documentos e a análise de dados primários e secundários que 
legitimam os aspectos investigados nesta pesquisa, como por exemplo, relatórios do MCT 
e FINEP sobre as políticas nacionais de apoio à ciência, a tecnologia e a inovação.  

Posteriormente foi realizada uma pesquisa descritiva, que objetiva conhecer e interpretar a 
realidade sem nela interferir para modificá-la (CHURCHILL, 1987). Pode-se dizer que ela 
está interessada em descobrir e observar fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-
los e interpretá-los. Além disso, a pesquisa descritiva pode se interessar pelas relações 
entre variáveis e, desta forma, aproximar-se das pesquisas experimentais. As pesquisas 
descritivas compreendem grande número de métodos de coleta de dados, os quais 
compreendem: entrevistas pessoais, entrevistas por telefone, questionários pelo correio, 
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questionários pessoais e observação (VIEIRA, 2002).  Nesta pesquisa utilizou-se de 
entrevistas pessoais despadronizadas como o principal método para coleta de dados. A 
entrevista pessoal caracteriza-se pela existência de um entrevistador, que fará perguntas ao 
entrevistado anotando as suas respostas. As entrevistas foram pessoais e despadronizadas 
porque o formulário usado possui questões abertas e o entrevistador teve liberdade de 
formular novas questões, conduzindo a entrevista (MARCONI & LAKATOS, 1996). As 
entrevistas pessoais foram entrevistas em profundidade com pessoas diretamente 
envolvidas nas políticas nacionais de apoio à ciência, a tecnologia e a inovação. Utilizou-se 
como critério para a seleção dos entrevistados a participação estratégica no processo de 
elaboração e implementação destas políticas. No total foram entrevistadas dezesseis 
pessoas. A Tabela 1, abaixo, apresenta as pessoas entrevistadas para esta pesquisa. 

Tabela 1 - Relação das Pessoas Entrevistadas 
Nome Função ocupada no período de 1998 a 2013 Forma de Entrevista 

Carlos Américo 
Pacheco 

Secretário Executivo do Ministério de Ciência e 
Tecnologia e Presidente do Conselho de Administração 

da FINEP 
Presencial 

Rogerio Amaury de 
Medeiros Gestor do Fundo Setorial de Petróleo e Gás Presencial 

Waldimir Pirró e 
Longo Ex vice-presidente da FINEP Presencial 

Glauco Arbix Atual Presidente da FINEP Presencial 

Sérgio Machado 
Rezende 

Ex-presidente da FINEP e Ex-Ministro de Ciência e 
Tecnologia Presencial 

Roberto Vermulm Membro do Comitê Executivo do Fundo CT-INFRA – 
FINEP Presencial 

Ricardo Gattass Superintendente da área de Universidades – CT INFRA – 
FINEP Presencial 

Ângela Uller Prestou esclarecimentos para a Lei de Inovação no ano de 
2005 Presencial 

Odilon Marcuzzo do 
Canto Ex-presidente da FINEP Presencial 

Mariano Francisco 
Laplane Presidente da CGEE Presencial 

Luiz Davidovich Coordenador da 4ª Conferência de Ciência e Tecnologia Presencial 

Luiz Manuel Rebelo 
Fernandes Secretario Executivo do MCT e Ex-presidente da FINEP Presencial 

Fernanda De Negri Diretora da Área de Inovação do IPEA E-mail 

Evando Mirra de Paula 
e Silva 

Presidente do CNPq: 1999-2002; Presidente do CGEE: 
2002-2006; Diretor da ABDI: 2006-2009; Analista Sênior 

do CGEE: 2009-2012 
Presencial 

Rafael Lucchesi Diretoria de Educação e Tecnologia da CNI Presencial 

Lucia Carvalho Pinto 
de Melo Presidente do CGEE: Via Skype 

Fonte: elaboração própria, 2013 

Para efetuar as entrevistas foram criadas categorias para auxiliar na realização das mesmas 
e na posterior análise dos resultados. Estas categorias foram criadas levando-se em 
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consideração os documentos da FINEP referentes aos seguintes aspectos: missão, visão e o 
perfil de atuação. A missão da FINEP é “promover o desenvolvimento econômico e social 
do Brasil por meio do fomento público à Ciência, Tecnologia e Inovação em empresas, 
universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas” (FINEP, 
2013). A visão é de transformar o Brasil por meio da inovação e o perfil de atuação é 
“atuar em toda a cadeia da inovação, com foco em ações estratégicas, estruturantes e de 
impacto para o desenvolvimento sustentável do Brasil” (FINEP, 2013). As categorias 
criadas foram as seguintes: desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, ações 
estratégicas estruturantes, ações estratégicas de impacto, fomento a ciência, fomento a 
tecnologia, fomento a inovação, cadeia de inovação, a FINEP como órgão de fomento a 
ciência, tecnologia e inovação e fundos setoriais. A partir das categorias foram elaboradas 
as perguntas que fazem parte do roteiro semi estruturado utilizado nas entrevistas. 

3 Resultados e discussão 
3.1 As políticas públicas brasileira de ciência, tecnologia e inovação antes dos anos 
2000: um breve histórico. 
O Sistema Brasileiro de apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação é o mais completo e 
complexo entre todos os países da América Latina (PACHECO, 2010). Isto se deve às 
políticas públicas desenvolvidas durante o período anterior a 2000, mesmo que estas 
políticas tenham sido implementadas de maneira pontual e descoordenada. O investimento 
público, principalmente no apoio ao desenvolvimento da ciência, permitiu ao Brasil 
apresentar bons indicadores acadêmicos tais como publicações e formação de doutores. 
Segundo Pacheco (2007), com o êxito no apoio ao desenvolvimento da ciência, 
principalmente com o apoio aos programas de pós-graduação, os indicadores sobre 
formação de recursos humanos são bem satisfatórios, em diversas áreas do conhecimento, 
apesar da baixa escolaridade líquida no ensino superior1. A associação entre pós-graduação 
e pesquisa permitiu também que outros indicadores, especialmente publicações também 
evoluíssem de forma positiva. Segundo Pacheco (2007) 

[...] Inúmeras políticas contribuíram para esse êxito. A reforma da pós-graduação 
na década de 60; a implementação de um sistema de bolsas de apoio à pós-
graduação e à pesquisa; uma sistemática de avaliação consistente e contínua; e as 
exigências de qualificação do corpo docente das universidades públicas. Essas 
políticas foram sustentadas por três agências federais: a CAPES – Coordenadoria 
de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ministério da Educação; o CNPq – Conselho 
Nacional de Pesquisa de Desenvolvimento Tecnológico e o FNDCT – Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, gerenciado pela FINEP 
– Financiadora de Estudos e Projetos; e por agências estaduais, em especial a 
FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(PACHECO, 2007, p.7). 

Já amplamente discutido por vários autores, as políticas de apoio à ciência, tecnologia e 
inovação no Brasil tem os seus primórdios com a criação do Observatório Nacional, em 
1827, a criação da Escola de Minas de Ouro Preto (atual Universidade Federal de Ouro 

1 O índice de escolaridade líquida (grupo na faixa etária de 18 a 24 anos) no nível superior era de 26,84% em 2010, já 
considerado de massa. Segundo a categorização de Trow, os sistemas são de elite quando a taxa líquida de escolarização 
for de até 15%. Um sistema passa a ser de massa quando sua taxa varia entre 15% e 33,3%, e, por fim, é considerado 
universal se sua taxa estiver entre 33,3% e 40%. Para se calcular este índice divide-se o número de matrículas no Ensino 
Superior e o número de pessoas que tem entre 18 e 24 anos. Em 2010 o número de alunos matriculados no Ensino 
superior foi de 6.407.733 pessoas e o número de pessoas entre 18 e 24 anos foi de 23.878.190.  Fonte: BOEZEROOY e 
VOSSENSTEYN, 1999, IBGE, INEP, 2010. 
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Preto), em 1876, a criação do Instituto Agronômico, em 1887, criação da atual Fundação 
Oswaldo Cruz, em 1900 (na época Instituto Soroterápico Federal), a criação do Instituto 
Nacional de Tecnologia (INT), fundado em 1921, a criação do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas de São Paulo (IPT), oriundo do Gabinete de Resistência dos Materiais criado 
em 1899 na Escola Politécnica de São Paulo, além de inúmeras Universidades e 
Faculdades isoladas, como a Universidade Nacional (atual Universidade Federal do Rio de 
Janeiro) ou a Universidade de São Paulo, a principal universidade brasileira, cuja data de 
fundação é referida a 1934. Antecedendo a criação do CNPq e da CAPES (ambos em 
1951), um marco importante da ciência brasileira foi a criação, em 1949, do Centro 
Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) que se consolidou com a criação do Conselho 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN) em 1956 (PACHECO, 2006, 2010; VARGAS, 2012; 
REZENDE, 2006). Em parceria com o Massachusetts Institute of Technology (MIT) em 
1945 foi criado o Centro Técnico de Aeronáutica, atual CTA, concebido para acolher uma 
escola de engenharia de excelência e um centro de pesquisas e cooperação com a indústria 
de construção aeronáutica, com a aviação militar e com a aviação comercial. Em 1953 se 
instala o Instituto de Pesquisas de Desenvolvimento (IPD), com o objetivo de estudar os 
problemas técnicos, econômicos e operacionais relacionados com a aeronáutica, cooperar 
com a indústria e buscar soluções adequadas às atividades de aviação nacional 
(PACHECO, 2010). 

As políticas de apoio à ciência, tecnologia e inovação consolidaram-se a partir de três 
grandes movimentos, a saber: o primeiro nos anos 50, “quando o sistema de C&T obteve 
expressão institucional mais acabada, inspirado nas reformas dos sistemas de C&T dos 
EUA e da França” (PACHECO, 2010, p.11). O segundo movimento aconteceu nos anos 
70, quando “o arcabouço da política científica e tecnológica assumiu um novo desenho, 
condicionado pela forte presença do Estado na economia e pelas estratégias de 
desenvolvimento de então” (PACHECO, 2010, p.11). O governo priorizou a expansão da 
base de pesquisa no País, bem como a formação de recursos humanos qualificados em 
nível de pós-graduação (mestrado e doutorado). Destaca-se, também, neste segundo 
período a criação em 1967 da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) alcançando, a 
partir de 1971, certo nível de importância, quando assume a gestão do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Outro marco importante foi a 
criação na década de 80 do Ministério de Ciência e Tecnologia, que promoveu a 
priorização e o fortalecimento de algumas áreas estratégicas e de fronteira do 
conhecimento. O terceiro movimento aconteceu ao final dos anos 90, “quando os órgãos, o 
marco regulatório e os instrumentos também sofreram uma grande mudança, buscando 
adaptar-se ao contexto de uma economia aberta e mais competitiva” (PACHECO, 2010, 
p.11). Porém, as alternâncias no poder federal e as variações nas condições econômicas do 
País, nas últimas décadas, provocaram alterações na prioridade atribuída ao setor de C&T 
e, por conseguinte, instabilidades na sua evolução e consolidação. Entretanto, é possível 
afirmar que a política federal de C&T talvez tenha sido uma das poucas que se 
caracterizaram, ao longo dos anos, como uma política de Estado, cujas linhas gerais não 
mudaram substancialmente de um governo para outro, ainda que evoluindo no sentido de 
procurar responder aos novos desafios econômicos, políticos e sociais, além daqueles 
colocados pelos avanços da fronteira científica e tecnológica em nível mundial 
(REZENDE, 2006).  

Para Rezende (2011) a evolução da Política de C,T&I no país pode ser caracterizada por 
três períodos distintos: “1) a construção e expansão do Sistema no período 1960-1990; 2) 
crise e transição para uma nova sistemática de financiamento em 1991-2003; e 3) 
implantação de uma nova política de C,T&I em 2004-2006” (REZENDE, 2011, p.74). 
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Estes três períodos são muito próximos aos períodos citados por Pacheco (2010). A Figura 
1 mostra a evolução das políticas de C,T&I no Brasil. 

 
Figura 1 – Evolução das Políticas de C,T&I no Brasil 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

3.2 As políticas de ciência, tecnologia e inovação a partir de 2000 
Os anos 2000 foram marcados pela mudança nos instrumentos e mecanismos de apoio a 
ciência, tecnologia e inovação. A Inovação passou a ser o centro das atenções e ênfase 
alcançada pelas políticas de incentivo à inovação tem poucos precedentes. Em um curto 
espaço de tempo ampliou-se o espaço da política de C,T&I. As iniciativas legislativas 
anteriores tinham sido importantes para a regulação das atividades de C,T&I2, porém quase 
não haviam afetado a estrutura de incentivos à inovação, fomento e financiamento à 
C,T&I, com exceção da criação do CTPetro, o Fundo Setorial do Petróleo, em 1997. A 
reforma realizada depois de 1999 abrangeu cerca de quinze leis, dentre elas a Lei de 
Inovação (n° 10.973 de 02 de dezembro de 2004) e a regulamentação do FNDCT (n° 
11.540 de 12 de novembro de 2007). Todos os fundos setoriais utilizam-se de recursos 
oriundos de receitas vinculadas por leis específicas, detalhadas no Quadro 1 a seguir. 

 
Fundo Setorial Fonte de Recursos Marco regulatório 

CT-Aero 

7,5% da Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico - CIDE, cuja arrecadação advém da 

incidência de alíquota de 10% sobre a remessa de 
recursos ao exterior para pagamento de assistência 
técnica, royalties, serviços técnicos especializados 
ou profissionais instituída pela Lei nº 10.168, de 

29/12/2000. 

Lei nº 10.332, de 19 de dezembro de 
2001  e Decreto nº 4.179, de 02 de 

abril de 2002 

CT-Agro 

17,5% da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico - CIDE, cuja arrecadação 

advém da incidência de alíquota de 10% sobre a 
remessa de recursos ao exterior para pagamento de 

Lei nº 10.332, de 19 de dezembro de 
2001 

2 As principais Leis criadas foram Lei de Propriedade Industrial (9.279) de 14 de maio de 1996, Lei de Cultivares (9.456) 
de 25 de abril de 1997, a Lei do Software (9.609) de 19 de fevereiro de 1998 e a Lei da Biossegurança (11.105) de 24 de 
março de 2005. 

1950 

1960 a 1980 

1981 a 1997 

1998 em diante 
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assistência técnica, royalties, serviços técnicos 
especializados ou profissionais. 

CT-Amazonia 

Mínimo de 0,5% do faturamento bruto das 
empresas que tenham como finalidade a produção 
de bens e serviços de informática industrializados 

na Zona Franca de Manaus. 

Lei nº 8.387 de 30 de dezembro de 
1991, Lei nº 10.176 de 11 de janeiro 
de 2001 e Decreto nº 4.401 de 01 de 

outubro de 2002 

CT-Aqua 

3% da parcela do produto da arrecadação do 
Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha 

Mercante (AFRMM) que cabe ao Fundo da 
Marinha Mercante (FMM). 

Lei nº 10.893/2004 

CT-Biotec 

7,5% da Contribuição de Intervenção de Domínio 
Econômico - CIDE, cuja arrecadação advém da 

incidência de alíquota de 10% sobre a remessa de 
recursos ao exterior para pagamento de assistência 
técnica, royalties, serviços técnicos especializados 

ou profissionais. 

Lei nº 10.332, de 19 de dezembro de 
2001 e Decreto nº 4.154, de 

07.03.2002 

CT-Energ 
0,75% a 1% sobre o faturamento líquido de 

empresas concessionárias de geração, transmissão 
e distribuição de energia elétrica. 

Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000 
e Decreto nº 3.867, de 16 de julho de 

2001 

CT-Espacial 

25% das receitas de utilização de posições 
orbitais; 25% das receitas auferidas pela União 

relativas a lançamentos; 25% das receitas 
auferidas pela União relativas à comercialização 

dos dados e imagens obtidos por meio de 
rastreamento, telemedidas e controle de foguetes e 
satélites; e o total da receita auferida pela Agência 

Espacial Brasileira (AEB), decorrente da 
concessão de licenças e autorizações 

Lei nº 9.994, de 24 de julho de 2000 
e Decreto nº 3.915, de 12 de 

setembro de 2001  

CT-Hidro 

4% da compensação financeira atualmente 
recolhida pelas empresas geradoras de energia 

elétrica (equivalente a 6% do valor da produção de 
geração de energia elétrica). 

Lei nº 9.993, de 24 de julho de 2000 

CT-Info 

As empresas de desenvolvimento ou produção de 
bens e serviços de informática e automação que 
recebem incentivos fiscais da Lei de Informática 

deverão repassar no mínimo 0,5% de seu 
faturamento bruto. 

Lei nº 10.332, de 19 de dezembro de 
2001, Lei nº 10.176, de 11 de janeiro 

de 2001 

CT-Infra 
20% dos recursos destinados a cada Fundo de 

Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. 

Lei nº 10.197, de 14 de fevereiro de 
2001 e Decreto nº 3.807, de 26 de 

Abril de 2001 

CT-Mineral 
2% da Compensação Financeira do Setor Mineral 

(CFEM) devida pelas empresas detentoras de 
direitos minerários. 

Lei nº 9.993, de 24 de julho de 2000 

CT-Petro 25% da parcela do valor dos royalties que exceder 
a 5% da produção de petróleo e gás natural Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 
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CT-Saúde 

17,5% da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico - CIDE, cuja arrecadação 

advém da incidência de alíquota de 10% sobre a 
remessa de recursos ao exterior para pagamento de 

assistência técnica, royalties, serviços técnicos 
especializados ou profissionais instituída pela Lei 

nº 10.168, de 29/12/2000. 

Lei nº 10.332, de 19 de dezembro de 
2001 

CT-Transportes 

10% da receita arrecadada pelo Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem - DNER - em 
contratos firmados com operadoras de telefonia, 

empresas de comunicações e similares, que 
utilizem a infra-estrutura de serviços de transporte 

terrestre da União. 

Lei nº 9.992, de 24 de julho de 2000 
Decreto nº 4.324, de 6 de agosto de 

2002 

VERDE-AMARELO 

50% da Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico - CIDE, cuja arrecadação advém da 

incidência de alíquota de 10% sobre a remessa de 
recursos ao exterior para pagamento de assistência 
técnica, royalties, serviços técnicos especializados 
ou profissionais; 43% da receita estimada do IPI 
incidente sobre os bens e produtos beneficiados 
pelos incentivos fiscais da Lei de Informática. 

Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 
2000  e Decreto nº 3.949, de 3 de 

outubro de 2001  

Quadro 1 – Fundos Setoriais com seus atos de criação e origem dos recursos 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas Leis criadoras dos fundos setoriais 
 
O Brasil experimentou mudanças em sua agenda de Ciência, Tecnologia e Inovação no 
período de 2000 a 2010, destacando-se as mudanças do marco regulatório e da definição de 
novos instrumentos de incentivo à inovação. 

Segundo Pacheco (2012) estas mudanças foram necessárias e foram iniciadas no 2º 
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso e consolidado no 1º Governo do 
Presidente Luis Inácio Lula da Silva, o desenvolvimento desses instrumentos foi crucial na 
preparação do caminho para a retomada efetiva da política industrial no país. Para Bastos 
(2012) a primeira delas foi a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 
(PITCE), lançada em 2004, que se seguiu da Política de Desenvolvimento Produtivo 
(PDP), lançada em 2008, e finalmente, o lançamento do Plano Brasil Maior (PBM), em 
2011. Em todas estas iniciativas, a inovação foi alçada à condição de variável-chave, 
marcada – ainda que de forma tímida na primeira versão – pela reintrodução do recorte 
setorial, depois de uma lacuna de anos, articulando vários instrumentos de política 
tecnológica que vinham sendo idealizados desde anos anteriores (PACHECO, 2012 e 
BASTOS, 2012). 

Em relação aos objetivos fundamentais, a principal mudança foi a reorientação da política 
de ciência e tecnologia (C&T) no início da década, que passou a estar voltada para a 
inovação tecnológica (C,T &I) e, nesse sentido, para o atendimento aos interesses do setor 
produtivo em prol do desenvolvimento econômico e da competitividade da economia. 
Rompeu-se, assim, com toda a trajetória recente de apoio à pesquisa que, quando muito, 
privilegiava a evolução da ciência básica e acadêmica e, principalmente, a instalação de 
uma ampla infraestrutura de pesquisa, de difícil manutenção ao longo do tempo (BASTOS, 
2012). 

A política de C,T&I passou a ser setorial e passou a contar mais fortemente com a atuação 
da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e, a partir de meados da década 2000, do 
BNDES.  
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3.3 A FINEP enquanto principal agente de implementação das políticas de ciência, 
tecnologia e inovação no Brasil 
A FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos é uma empresa pública, vinculada ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia, criada com o intuito de apoiar projetos de inovação 
tecnológica em empresas e instituições de ensino superior. A financiadora foi iniciada no 
ano de 1967 e veio a substituir a função até então exercida pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico (BNDE) e o Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico 
(FUNTEC). 

A empresa atua com empresas, universidades e Instituições Científicas e Tecnológicas, 
apoiando ações que promovam o desenvolvimento sustentável do país. Segundo Pacheco 
(2007), o argumento forte utilizado para justificar a criação da FINEP foi a necessidade de 
“superar a crônica instabilidade da alocação de recursos para o financiamento do 
desenvolvimento científico e tecnológico” (PACHECO, 2007, p.192). Além disso, também 
vinha com a proposta de inovar na gestão. 

A FINEP combina recursos reembolsáveis e não reembolsáveis, e o valor mínimo do 
financiamento, de acordo com a ANPEI (2009) é de R$ 1 milhão3 e a FINEP participa com 
o valor de até 90% do projeto e o valor máximo é de R$ 100 milhões. Segunda ANPEI 
(2009) a financiadora consegue, dessa maneira, induzir atividades de inovação, que são 
essenciais para o desenvolvimento do país e aumento da competitividade no setor 
empresarial.  

A FINEP possui ainda uma linha de financiamento para médias e pequenas empresas, 
“com encargos financeiros reduzidos e procedimentos operacionais simplificados”. Esse 
programa, conhecido como “Programa Juro Zero”, oferece financiamento no valor de R$ 
100 mil até R$ 900 mil, limitado a 30% do faturamento da empresa no ano anterior. O 
valor pode ser pago em até cem parcelas, corrigidas pelo Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo. 

De acordo com Battaglia (1999), a FINEP acumula informações relevantes em Ciência e 
Tecnologia, tratando-se de informações tanto científicas, quanto tecnológicas e industriais, 
geradas pelos seus clientes, o que caracteriza uma relação especial com seus clientes.  

Em 1999 foram criados os Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de 
garantir a estabilidade de recursos a todas as áreas e segmentos sociais estratégicos, além 
de estabelecer maior integração entre as universidades, empresas e centro de pesquisas. 

A partir de 2006, a FINEP passou a dispor de um novo programa de apoio às empresas: o 
programa de Subvenção Econômica. Este programa prevê a disponibilização de recursos 
não reembolsáveis, o que foi uma novidade no incentivo à inovação. Este programa já 
disponibilizou desde a sua criação até o ano de 2010 o valor de R$2.460.000.000,00 (dois 
bilhões, quatrocentos e sessenta milhões de reais). 

Os Fundos Setoriais de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) surgiram como 
instrumentos de apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação do País. Ao 
todo são 16 Fundos, sendo 14 relativos a setores específicos e dois a setores transversais. 
Destes, um é voltado à interação universidade-empresa (FVA – Fundo Verde-Amarelo), 
enquanto o outro é destinado a apoiar a melhoria da infraestrutura de Instituições de 
ciência e tecnologia (ICTs). Com exceção do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico 
das Telecomunicações (FUNTTEL), gerido pelo Ministério das Comunicações, os recursos 
dos demais Fundos são alocados no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e 

3 Taxa de Cambio Real/Euro em 03 de Maio de 2013 é de R$2,633 
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Tecnologia (FNDCT) e administrados pela FINEP, como sua Secretaria Executiva. Os 
Fundos Setoriais foram criados na perspectiva de serem fontes complementares de recursos 
para financiar o desenvolvimento de setores estratégicos para o País. O FUNTTEL não está 
sendo tratado na análise, pois ele é gerido pelo BNDES.   

A busca de um novo arranjo institucional para enfrentar a restrição fiscal e os problemas 
que dela se originavam para o financiamento das atividades de ciência, tecnologia e 
inovação no Brasil resultaram no surgimento dos Fundos Setoriais. A partir do diagnóstico 
de que a instabilidade de recursos era um dos grandes problemas do financiamento à C, T 
& I no Brasil, buscou-se uma fonte de financiamento para o FNDCT, tipificada em alguma 
forma de tributo passível de vinculação com gastos em C, T & I e não sujeita às restrições 
legais a esse tipo de vinculação. Foi essa lógica que conduziu à criação dos Fundos 
Setoriais, cujos recursos seriam alocados no FNDCT e geridos pela FINEP. 

As suas receitas são oriundas de contribuições incidentes sobre o resultado da exploração 
de recursos naturais pertencentes à União, parcelas do Imposto sobre Produtos 
Industrializados de certos setores e de Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico (CIDE) incidente sobre os valores que remuneram o uso ou aquisição de 
conhecimentos tecnológicos/transferência de tecnologia do exterior. 

Os fundos setoriais são gerenciados através dos Comitês Gestores, que são presididos por 
representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e dos ministérios afins, 
agências reguladoras, setores acadêmicos e empresariais. Os Comitês Gestores têm como 
papel fundamental definir as diretrizes, ações e planos de investimentos dos Fundos. 

Existe ainda um Comitê de Coordenação dos Fundos Setoriais que objetiva integrar as 
ações de todos os fundos setoriais. Este Comitê é formado pelos presidentes dos Comitês 
Gestores, pelos presidentes da FINEP e do CNPq, sendo presidido pelo MCT. Dentre as 
novas medidas implementadas, cabe salientar a implantação das ações transversais, 
orientadas para os programas estratégicos do MCT, que utilizam recursos de diversos 
Fundos Setoriais para uma mesma ação. 

Os Fundos funcionam como instrumento político de integração nacional, pois 30% dos 
recursos são obrigatoriamente dirigidos às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
(FINEP, 2011).  

Segundo a FINEP, todos os Fundos possuem pontos em comum que são de funcionamento 
básico quanto à operacionalização, vinculação de receitas, gestão compartilhada, fontes 
diversas e programas integrados. De acordo com informações da FINEP: 

As receitas dos fundos são oriundas de contribuições incidentes sobre o resultado 
da exploração de recursos naturais pertencentes à União, parcelas do Imposto 
sobre Produtos Industrializados de certos setores e de contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incidente sobre os valores que 
remuneram o uso ou aquisição de conhecimentos tecnológicos/transferências de 
tecnologia do exterior (FINEP, 2011). 

A implementação dos Fundos Setoriais no Brasil foi cercada de expectativas devido à 
quantidade estimada de recursos que seria adicionada ao dispêndio governamental em 
CT&I. Além disso, os Fundos setoriais introduziram o conceito de receitas vinculadas, 
através do qual era mantida a manutenção do fluxo financeiro às atividades contratadas 
pelas agências de quem integram o Sistema Nacional de Inovação. 
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Para Pacheco (2007, p. 205) “a consolidação do apoio continuado e crescente à C,T&I é 
um mecanismo essencial para o desenvolvimento”.  O objetivo dos Fundos Setoriais é 
garantir a ampliação e a estabilidade do financiamento para a área de Ciência e Tecnologia. 
Além disso, objetiva-se o fortalecimento de parcerias entre Universidades e Centros de 
Pesquisa e o setor produtivo brasileiro, visando induzir o aumento dos investimentos 
privados em C, T & I e impulsionar o desenvolvimento tecnológico dos setores produtivos. 

O Gráfico 1 mostra a evolução orçamentária do FNDCT a partir de 2000 demonstrando um 
consistente aumento dos recursos disponibilizados. 
Gráfico 1 – Evolução do Orçamento do FNDCT – valores expressos em R$ - 2000 a 2010 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de 
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/27181/Arrecadacao_Dotacao_Orcamentaria_e_Execucao_Fin
anceira.html. acesso em 30/01/2013. 

A Tabela 2 apresenta um resumo dos fundos setoriais e dos recursos disponibilizados via 
editais e a Tabela 3 apresenta os respectivos objetivos e os anos de publicação de editais. 

Pela análise da Tabela 2 e da Tabela 3 vale ressaltar que o fundo setorial de infraestrutura, 
que tem como objetivo viabilizar a modernização e ampliação da infraestrutura e dos 
serviços de apoio à pesquisa desenvolvida em instituições públicas de ensino superior e de 
pesquisas brasileiras, por meio de criação e reforma de laboratórios e compra de 
equipamentos, demonstra ter continuidade, pois, foram publicados editais durante todos os 
anos de analise do caso da FINEP, ou seja, entre 2001 e 2010. Este fundo também foi o 
que disponibilizou mais recursos, a saber, R$ 2.135.000.000,00 (dois bilhões, cento e trinta 
e cinco milhões de reais), ou seja, 31,50% de todos os recursos disponibilizados através de 
editais, nos programas dos fundos setoriais. 
Tabela 2 - Recursos Disponibilizados através dos Editais dos fundos setoriais 2001 a 2010 – valores 
expressos em Reais 

Fundo Setorial Recursos Disponibilizados pelos Editais % 

CT-Aero  R$                                       32.000.000,00  0,47% 
CT-Agro  R$                                       20.600.000,00  0,30% 
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CT-Amazonia  R$                                       39.300.000,00  0,58% 
CT-Aqua  R$                                       85.500.000,00  1,26% 
CT-Biotec  R$                                         4.000.000,00  0,06% 
CT-Energ  R$                                       67.050.000,00  0,99% 

CT-Espacial  R$                                                           -    0,00% 
CT-Hidro  R$                                       81.600.000,00  1,20% 
CT-Info  R$                                       45.500.000,00  0,67% 

CT-Infra  R$                                  2.135.000.000,00  31,50% 
CT-Mineral  R$                                         1.950.000,00  0,03% 

CT-Petro  R$                                     192.500.000,00  2,84% 
CT-Saúde  R$                                       85.430.000,00  1,26% 

CT-Transportes  R$                                                           -    0,00% 
Verde-Amarelo  R$                                       98.130.000,00  1,45% 

Ações Transversais  R$                                  1.428.800.000,00  21,08% 
Subvenção Econômica  R$                                  2.460.000.000,00  36,30% 

Total  R$                                  6.777.360.000,00  100,00% 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações da FINEP, 2012. Grifo do autor 

Tabela 3 - Quadro Resumo dos Fundos Setoriais 

Fundo Setorial Objetivo Anos 

CT-Aero Estimular investimentos em P&D no setor para garantir a competitividade 
nos mercados interno e externo, buscando a capacitação científica e 
tecnológica na área de engenharia aeronáutica, eletrônica e mecânica, a 
difusão de novas tecnologias, a atualização tecnológica da indústria 
brasileira e a maior atração de investimentos internacionais para o setor. 

2009/01 
2010/01 

CT-Agro Capacitação científica e tecnológica nas áreas de agronomia, veterinária, 
biotecnologia, economia e sociologia agrícola, entre outras; atualização 
tecnológica da indústria agropecuária; estímulo à ampliação de 
investimentos na área de biotecnologia agrícola tropical e difusão de 
novas tecnologias. 

2008/01 
2010/01 

CT-Amazonia Fomento de atividades de pesquisa e desenvolvimento na região 
amazônica, conforme projeto elaborado pelas empresas brasileiras do 
setor de informática instaladas na Zona Franca de Manaus. 

2004/01 
2005/01 
2006/01 

CT-Aqua Financiamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento voltados a 
inovações tecnológicas nas áreas do transporte aquaviário, de materiais, 
de técnicas e processos de construção, de reparação e manutenção e de 
projetos; capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento de 
tecnologias e inovações voltadas para o setor aquaviário e de construção 
naval; desenvolvimento de tecnologia industrial básica e implantação de 
infra-estrutura para atividades de pesquisa. 

2006/01 
2007/01 
2008/01 
2010/01 
2010/02 

CT-Biotec Formação e capacitação de recursos humanos para o setor de 
biotecnologia, fortalecimento da infra-estrutura nacional de pesquisas e 
serviços de suporte, expansão da base de conhecimento, estímulo à 
formação de empresas de base biotecnológica e à transferência de 
tecnologias para empresas consolidadas, prospecção e monitoramento do 
avanço do conhecimento no setor. 

2003/01 
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CT-Energ Articulação entre os gastos diretos das empresas em P&D e a definição de 
um programa abrangente para enfrentar os desafios de longo prazo no 
setor, tais como fontes alternativas de energia com menores custos e 
melhor qualidade e redução do desperdício, além de estimular o aumento 
da competitividade da tecnologia industrial nacional. 

2002/01 
2003/01 
2003/02 
2005/01 
2006/01 
2009/01 

CT-Espacial Estimular a pesquisa e o desenvolvimento ligados à aplicação de 
tecnologia espacial na geração de produtos e serviços, com ênfase nas 
áreas de elevado conteúdo tecnológico, como as de comunicações, 
sensoriamento remoto, meteorologia, agricultura, oceanografia e 
navegação 

Não houve 
nenhum 
Edital 

CT-Hidro Financiar estudos e projetos na área de recursos hídricos, para aperfeiçoar 
os diversos usos da água, de modo a assegurar à atual e às futuras 
gerações alto padrão de qualidade e utilização racional e integrada, com 
vistas ao desenvolvimento sustentável e à prevenção e defesa contra 
fenômenos hidrológicos críticos ou devido ao uso inadequado de recursos 
naturais. 

2002/02  
2002/03  
2003/01 
2004/01 
2005/01 
2005/02 
2005/03 
2005/04 
2007/01 
2007/02 

CT-Info Estimular as empresas nacionais a desenvolverem e produzirem bens e 
serviços de informática e automação, investindo em atividades de 
pesquisas científicas e tecnológicas. 

2002/01 
2003/01 
2004/01 
2005/01 
2006/01 

CT-Infra Viabilizar a modernização e ampliação da infraestrutura e dos serviços de 
apoio à pesquisa desenvolvida em instituições públicas de ensino superior 
e de pesquisas brasileiras, por meio de criação e reforma de laboratórios e 
compra de equipamentos 

2001/01 
2003/01 
2003/02 
2003/03 
2003/04 
2004/01 
2005/01 
2006/01 
2007/01 
2008/01 
2008/02 
2009/03 
2010/01  

CT-Mineral Desenvolvimento e na difusão de tecnologia intermediária nas pequenas e 
médias empresas e no estímulo à pesquisa técnico-científica de suporte à 
exportação mineral, para atender aos desafios impostos pela extensão do 
território brasileiro e pelas potencialidades do setor na geração de divisas 
e no desenvolvimento do País 

2005/01 

CT-Petro Estimular a inovação na cadeia produtiva do setor de petróleo e gás 
natural, a formação e qualificação de recursos humanos e o 
desenvolvimento de projetos em parceria entre empresas e universidades, 
instituições de ensino superior ou centros de pesquisa do País, visando ao 
aumento da produção e da produtividade, à redução de custos e preços e à 
melhoria da qualidade dos produtos do setor. 

2003/01 
2003/02 
2006/01 
2007/01 
2008/01 
2009/01 
2009/02 
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CT-Saúde Capacitação tecnológica nas áreas de interesse do SUS (saúde pública, 
fármacos, biotecnologia, etc.), o estímulo ao aumento dos investimentos 
privados em P&D na área e à atualização tecnológica da indústria 
brasileira de equipamentos médico-hospitalares e a difusão de novas 
tecnologias que ampliem o acesso da população aos bens e serviços na 
área de saúde. 

2004/01 
2005/01 
2005/02 
2007/01 
2007/02 
2008/01 
2008/02 
2010/01 

CT-Transportes Financiamento de programas e projetos de P&D em Engenharia Civil, 
Engenharia de Transportes, materiais, logística, equipamentos e software 
para melhorar a qualidade, reduzir custos e aumentar a competitividade 
do transporte rodoviário de passageiros e de carga no Brasil. 

Não houve 
nenhum 
Edital 

VERDE-
AMARELO 

Intensificar a cooperação tecnológica entre universidades, centros de 
pesquisa e o setor produtivo em geral, contribuindo para a elevação 
significativa dos investimentos em atividades de C&T no Brasil nos 
próximos anos, além de apoiar ações e programas que reforcem e 
consolidem uma cultura empreendedora e de investimento de risco no 
País. 

2002/01 
2003/01 
2003/02 
2004/01 
2004/02 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações da FINEP, 2012 

 

Os Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia, desde sua implementação nos anos recentes, 
têm se constituído no principal instrumento do Governo Federal para alavancar o sistema 
de Ciência, Tecnologia e Inovação do País. Esta informação é corroborada por Pacheco 
(2012), quando diz: 

O principal órgão de operacionalização das políticas de ciência, tecnologia e de 
inovação no Brasil é a FINEP, pela sua experiência em lidar com a inovação e 
pelo volume de recursos que estão disponíveis para ela operar (PACHECO, 
2012).  

Segundo Arbix (2013) a FINEP multiplicou muito nos últimos 10 anos os recursos que ela 
trabalhou e investiu na economia, sejam voltados para empresas, no caso os reembolsáveis 
e a subvenção, sejam os recursos orientados para as universidades e institutos de pesquisa. 
Para Arbix (2013)  

É evidente que a FINEP viu esses recursos crescerem, mas ao mesmo tempo, se 
olharmos por outro ângulo, a FINEP foi perdendo autonomia para decidir em que 
lugar, em qual setor, em qual área ela poderia fazer esses investimentos (ARBIX, 
2013). 

Ainda segundo Arbix (2013) a tecnologia e inovação não ocorrem por acaso e nem 
espontaneamente. Do ponto de vista de uma agência de fomento, tecnologia e inovação 
não acontecem apenas quando se estabelece um balcão e as empresas, institutos de 
pesquisa e universidades vêm procurar por financiamento.  

Inovação e tecnologia exigem capacidade de previsão e sintonia com o que há de 
mais avançado no mundo. Trata-se de funcionar como um radar capaz de 
identificar onde estão as falhas, obstáculos e problemas que nos impedem de 
desenvolver tecnologia e inovação. O Brasil construiu, ao longo de 20, 30 anos, 
um sistema de ciência e tecnologia muito forte, mas que, ao mesmo tempo, tem 
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muita dificuldade para manter boa relação com a economia e com o mundo real 
da sociedade. A FINEP desenvolveu ao longo dos anos uma sensibilidade para 
trabalhar com tecnologia que nenhuma outra instituição no País possui. 
Tecnologia e inovação não cabem em caixinhas predeterminadas. Por mais que 
você tente formalizar e estabelecer um padrão de comportamento, nada permitirá 
que a gente prescinda da presença do analista, aquele que vai lá olhar como a 
tecnologia está se dando, sendo gerada e construída. Esta capacidade a FINEP 
conseguiu construir e é um de seus ativos mais preciosos. A FINEP sabe o 
caminho das pedras e tem condições de fazer isso de um modo sistemático, 
melhor do que outras instituições. Esta capacidade não é fácil de ser construída. 
É possível encontrar pessoas qualificadas em outras áreas e até mesmo grupos 
em outras instituições que fazem o que a FINEP faz, porém, como instituição, a 
FINEP está melhor posicionada do que qualquer outra para assumir esta tarefa 
(ARBIX, 2013). 

A FINEP sempre esteve à frente dessa parte estratégica do ciclo da inovação e com uma 
característica muito especial: a FINEP financia tanto as instituições de pesquisa, quanto 
empresas e trabalha neste meio campo da transferência de tecnologia e da parceria 
universidade-empresa. 

Existe, porém, uma série de desafios que se põe para a FINEP. Primeiro é a modernização 
e a melhor capacitação de seu corpo administrativo e gerencial. Existe uma grande 
disparidade entre o volume de recursos administrados pela FINEP e o seu corpo 
administrativo e gerencial. Segundo Vermulm (2013) existe a necessidade de atualização 
do corpo administrativo e gerencial da FINEP para que ela possa assumir realmente o seu 
papel de principal agente de apoio à ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Isto se deve 
ao número limitado de funcionários e à baixa padronização dos processos organizacionais 
da FINEP. A FINEP apresenta muitos vícios estruturais que atrapalham o desenvolvimento 
de novas ideias e processos. Outro grande desafio que se coloca é a busca em desenvolver 
programas cooperativos com outros atores envolvidos no sistema nacional de ciência, 
tecnologia e inovação, principalmente com o BNDES.  

4 Sumário e Conclusões 
Viu-se neste artigo que a partir dos anos 2000 o Brasil reformulou sua agenda de política 
pública no que se refere à política de Ciência, Tecnologia e Inovação. A ênfase principal 
da agenda passa a ser o apoio à inovação tecnológica, quando antes era centrada no apoio à 
pesquisa de base. Esta mudança alterou o papel dos principais atores envolvidos no arranjo 
institucional que conforma a política. No caso da FINEP, criada com o objetivo de apoiar 
projetos de inovação tecnológica em empresas e instituições de ensino superior, seu papel é 
fortalecido, enquanto gestora dos fundos setoriais e enquanto intermediadora das relações 
universidade-empresa.  

Portanto, a FINEP assumiu um papel importante na implementação das políticas de 
Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. Ela ocupa, hoje, posição primordial na 
implementação porque possui instrumentos que outros órgãos não têm como, por exemplo, 
a gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia – FNDCT. A 
FINEP possui o principal orçamento e já tem experiência na interação entre Universidades 
e Empresas, atuando dos dois lados. Ela, diferentemente do BNDES, possui um leque de 
programas mais amplos. A FINEP além de operar crédito, opera também subvenção e 
fomento, simultaneamente. Então, a FINEP é um ente chave porque ela tem uma 
programas mais amplos e diversificados, podendo operar crédito, subvenção e fomento, 
simultaneamente. A FINEP tem portanto um papel decisivo no desenvolvimento das 
políticas de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Existe, porém, a necessidade de 
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modernização das práticas de gestão da FINEP para que ela possa assumir plenamente o 
seu papel de agente de implementação das políticas públicas de Ciência, Tecnologia e 
Inovação no Brasil. 
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Sistemas Regionais de Inovação: as tecnologias ambientais

e o desafio de regiões periféricas.

Thierry Molnar Prates

Resumo:

Este artigo tem como objetivo demonstrar, através de exemplos internacionais, como os Sistemas Regionais de

Inovação, especialmente aqueles relacionados com tecnologias ambientais, podem promover o desenvolvimento

em países desenvolvidos com maior facilidade do que em países periféricos. Tais sistemas têm a capacidade de

conjugar tecnologias de fronteira e ao mesmo tempo criar emprego e renda, em áreas correlacionadas, tanto para

grandes empresas quanto para as de menor porte. Os sistemas analisados: North-Rhine Westphalia, Peterborough,

Finlândia e Reino Unido, são especialmente interessantes, pois representam a diversidade de enfoques das

políticas públicas e esferas de ação, desde a formação pelo mercado e apoio financeiro governamental, até

organização total do estado ou regulação ambiental forte para alcançar os objetivos ambientais ou de mercado.

Por outro lado, um sistema regional de inovação em uma área relativamente desenvolvida na periferia, como é o

caso do estado do Paraná no Brasil, apresenta muitas possibilidades, mas ao mesmo tempo dificuldades na

concessão de recursos governamentais em grandes quantidades, o que em outras regiões avançadas seria um

problema pequeno. Os dados dessa pesquisa, para os países avançados são secundários, enquanto para o Paraná

foi feita uma extensa pesquisa amostral entre as empresas e instituições governamentais. As experiências

internacionais proporcionam exemplos práticos de implantação de sistemas regionais de inovação ambientais

relativamente factíveis, no entanto existem barreiras em países periféricos que são difíceis de superar.

Palavras-chave: Sistemas Regionais de Inovação, Tecnologias Ambientais, Periferia.

1. Introdução

Uma questão que ganha importância a cada dia é o crescimento econômico, que é uma parte
fundamental do processo de desenvolvimento econômico, conciliado à preservação do meio
ambiente. As advertências feitas por pesquisadores há quarenta anos, e negligenciadas por
muitos países e autoridades, hoje se mostram condições inexoráveis à manutenção do
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crescimento. A necessidade de preservação e uso racional dos recursos naturais é uma
unanimidade.

Por outro lado, o objetivo do desenvolvimento econômico é atingir e tornar sustentável um
alto padrão de vida para os cidadãos. Elevar o padrão de vida depende do aumento da
produtividade que, por sua vez, é conseqüência direta do desempenho da inovação. Assim,
criar condições para a inovação sistêmica é um fator importante para a promoção do
desenvolvimento econômico. O principal objetivo deste artigo é o de agregar à abordagem de
sistemas regionais de inovação a análise das tecnologias ambientais, utilizando a experiência
internacional como a base para políticas públicas regionais.

2. Sistemas Regionais de Inovação e as Tecnologias Ambientais

O sucesso econômico das regiões está associado ao estoque de atributos e à capacidade local
de inovação, que são essenciais para a criação de vantagens comparativas dinâmicas locais
(Diniz, 2000). Essa afirmação coloca a inovação no centro da estratégia de desenvolvimento
de qualquer região. Dosi (1988) define a inovação como uma busca, uma descoberta, uma
experimentação, um desenvolvimento, uma imitação e uma adoção de novos produtos, novos
processos e novas formas de organização.

A trajetória de inovação das firmas está condicionada não somente à sua história e posição
atual, mas também às oportunidades futuras (Kautonen, 2001). Para as firmas, é difícil romper
com rotinas estabelecidas, mudar sua lógica de desenvolvimento ou alterar a demanda do
mercado ou da sociedade. Dessas características de dependência da trajetória surge a noção de
trajetória tecnológica (Nelson e Winter, 1982; Dosi, 1988). Nesse sentido, muitas firmas
buscam particularidades em alguma parte da sua história ou da produção para justificar a
especialização da pesquisa ambiental, mas sempre levando em conta as áreas em crescimento
e as necessidades mais urgentes do mercado de tecnologias ambientais. Algumas regiões
aproveitam a acumulação de conhecimento de grandes empresas para direcioná-la para a área
ambiental.

As tecnologias ambientais, em geral podem ser separadas entre End-of-Pipe – EOP (de
remediação) e Pollution Prevention – PP (tecnologias limpas) (OECD, 1999). As tecnologias
de remediação se referem aos equipamentos que são anexados ao processo de produção para
reduzir a poluição causada pela operação. A própria natureza da tecnologia, que tem de ser
anexada à produção eleva os custos. Assim, esse tipo de tecnologia não é totalmente eficiente,
pois, em muitos casos, simplesmente transfere a poluição de um meio para outro sem evitá-la1.
Tecnologias limpas, por outro lado, dizem respeito às mudanças nos processos, que geram, em
função de sua natureza técnica, menores níveis de poluição e rejeitos. As tecnologias limpas
são em termos genéricos superiores as tecnologias de remediação. Enquanto as tecnologias
limpas previnem a poluição, as tecnologias de remediação reagem à poluição existente (Skea,
2000).

Nos últimos anos, pôde-se verificar um rápido aumento da demanda ambiental, que foi fruto
do recrudescimento da regulação e das cobranças da sociedade consciente por produtos
ambientalmente corretos, preservação do meio ambiente e aumento do bem-estar. O setor de

1 Como os filtros de ar nas chaminés das fábricas, o lixo terá de ser colocado em um deposito especial poluindo de outras
maneiras.
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tecnologias ambientais é um dos que mais cresce no mundo. A inserção neste mercado, ainda
que difícil, pode proporcionar fatias de um amplo e crescente mercado internacional às firmas,
e ainda gerar externalidades positivas para os demais setores da região, contribuindo desta
maneira para o desenvolvimento econômico.

De acordo com Skea (2000), as tecnologias ambientais estão relacionadas a um grande número
de termos que evoluíram para descrever a tecnologia associada à melhoria do desempenho
ambiental. As tecnologias que poupam energia e recursos naturais ou reutilizam materiais no
processo de produção podem ser consideradas exemplos clássicos de tecnologias ambientais.
Todavia, o conhecimento acumulado nas empresas e instituições de pesquisa, gerando
capacitação para criação de novos produtos e processos tecnológicos, também se insere neste
conjunto de conceitos que abrangem a tecnologia e, por conseguinte, a tecnologia ambiental.

A abordagem teórica dos Sistemas Regionais de Inovação (SRIs), que decorre do arcabouço
de Sistemas Nacionais de Inovação (SNI), tem como principal característica o tratamento
inovação de maneira localizada e evolutiva, levando em consideração os aspectos
institucionais e sociais em que a inovação surge. Assim, os sistemas de inovação vêm sendo
aplicados a regiões e setores (Edquist, 1997). O Quadro 1 mostra as qualidades e dificuldades
que classificam uma região a possuir ou não um SRI (Cooke, 2001).

Quadro 1: Alto e Baixo Potencial para Sistema Regional de Inovação.

Perfil 1 - Alto potencial para SRI Perfil 2 – Baixo potencial para SRI

Nível infra-estrutural
1. Autonomia dos gastos públicos e taxação. 1. Descentralização nos gastos.
2. Sistema financeiro regional. 2. Organização financeira nacional.
3. Influência política na infra-estrutura. 3. Influência limitada na infra-estrutura.
4. Estratégia universidade-indústria regional. 4. Projetos de inovação gradativos.

Nível superestrutural da região

a) Dimensão Institucional
1. Cultura cooperativa 1. Cultura competitiva
2. Aprendizado interativo 2. Aprendizado individualista
3. Consenso associativo 3. Dissensão institucional

b) Dimensão Organizacional (firmas)
1. Relações de trabalho harmoniosas 1. Relações de trabalho antagônicas
2. Treinamento dos trabalhadores 2. Técnicas adquiridas pelo trabalhador no passado
b3. Externalização 3. Internalização
4. Inovação interativa 4. P&D sem parceiros

c) Dimensão Organizacional (políticas)
1. Inclusiva 1. Exclusiva
2. Monitoramento 2. Reação
3. Consultiva 3. Autoritária
4. Redes 4. Hierarquias

Fonte: Cooke (2001).

A compreensão de que a inovação surge como uma resposta ao ambiente e às instituições
locais que circundam a firma é o principal motivo para o aparecimento de teorias que
priorizam a inovação em determinadas regiões. Um Sistema Regional de Inovação, em seu
conceito restrito, segundo Doloreux e Hommen (2003), é caracterizado, por um lado, pela
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cooperação entre as firmas nas atividades de inovação, e por outro, pela atuação de
universidades, institutos de pesquisa, organizações de treinamento e agências de transferência
de tecnologia criando e difundindo conhecimento.

A concentração espacial das firmas é um fator que demonstra ser eficiente na organização das
firmas e no estímulo à inovação. Este reconhecimento não é recente. Marshall, no início do
século passado, dizia que a concentração de empresas (principalmente as pequenas), poderia
ajudá-las a crescer. As atividades de inovação e ação conjunta em uma região específica são
frequentemente estudadas utilizando-se da abordagem de clusters2. Este formato de análise
ganhou força nos últimos anos na literatura internacional com inumeráveis exemplos de
regiões de todo o mundo, que fizeram uso da eficiência coletiva3 e obtiveram sucesso nas
inovações, exportações e mercados (Schmitz, 1999; Saxenian, 1994; Nadvi e Schmitz, 1994;
Rabellotti, 1999; Cooke e Morgan, 1998; Knorringa, 1996).

Cabe aqui ressaltar que um Sistema Regional de Inovação especializado em tecnologias
ambientais, apesar de possuir características semelhantes aos demais sistemas, contempla
algumas particularidades que tem influência somente nesse tipo de tecnologia, como por
exemplo, a regulação e a questão social. A adoção dessas tecnologias é guiada por incentivos,
em alguma medida, distintos daqueles direcionados para as tecnologias normais, utilizadas nos
processos produtivos, cujo objetivo é o aumento da produtividade.

3. Os principais Sistemas Regionais de Inovação Ambientais na Atualidade

Os Sistemas Regionais de Inovação surgem como uma alternativa para se analisar os fatores
que impulsionam a inovação local, já que existem motivos que somente podem ser explicados
através das características da cultura e das normas regionais. A análise feita neste artigo é uma
comparação entre as principais características de Sistemas Regionais de Inovação Ambientais
de destaque internacional. Neste sentido, além das suas características particulares e do seu
estágio atual, os seguintes critérios pré-estabelecidos foram adotados: atores principais,
cooperação, ação do governo, áreas de especialização do sistema e principais resultados. O
processo de tomada de decisões e os instrumentos utilizados por cada uma dessas bem-
sucedidas regiões se constituem em uma fonte importante de inspiração para qualquer região
que deseje promover a formação de um sistema regional de inovação em tecnologias
ambientais.

As tecnologias ambientais são desenvolvidas de maneira diferenciada entre os países. Em
alguns casos importantes, como nos EUA, é muito difícil uma caracterização a partir dos SRIs
devido à centralização das políticas ambientais e de ciência e tecnologia. Por outro lado, em
várias partes do globo as ações ligadas às tecnologias ambientais estão rodeadas por uma
estrutura técnico-científica, política e financeira local que proporcionam um ambiente
favorável à inovação. Este último caso interessa na medida em que podem ser classificados
como sistemas regionais de inovação e, portanto, ser mais facilmente comparados a outros
sistemas.

2 Termo inicialmente utilizado por Schumpeter, (1960).
3 A eficiência coletiva (collective efficiency) é a vantagem competitiva derivada de economias externas e ação conjunta
(Schmitz, 2003).
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Os Sistemas Regionais de Inovação ambientais selecionados foram: North-Rhine – Westphalia
(Alemanha), Peterborough (Canadá), Reino Unido e Finlândia, em função de suas
características diferenciadas, tais como tamanho, grau de intervenção governamental, tempo
existência, cooperação e governança. Outro fator importante se refere à disponibilidade de
informações e dados específicos. Outros sistemas, com características semelhantes aos dos
SRIs ambientais selecionados, mas com quantidade menor de informações, foram preteridos.
Estabeleceram-se assim os seguintes parâmetros gerais para contrastar os SRIs: cooperação;
governo; pesquisa; tecnologias; atores importantes; resultados.

3.1 North-Rhine Westphalia (Alemanha)4

North-Rhine Westphalia é um dos 16 estados da federação germânica, e está situada no centro
da Europa, tendo como fronteiras a Bélgica e a Holanda. É o estado mais populoso da
Alemanha, com 22% do total da população e representa a área industrial mais significante
deste país com 27% do produto industrial e 22% das exportações alemãs. O PIB da região em
1992 era equivalente aos PIBs da Coréia do Sul, Hong Kong e Tailândia somados. Os setores
industriais líderes são: o químico, plásticos, engenharia mecânica e construção de aço,
engenharia elétrica e eletrônica e alimentos. Apesar de esta região absorver um terço das 500
maiores companhias internacionais da Alemanha, a sua força parece residir nas pequenas e
médias empresas (PMEs), cuja quantidade é bastante expressiva: mais de 500.000.

Esta região evoluiu economicamente a partir da produção de carvão e aço, no vale do Ruhr, a
partir da metade século XIX. A indústria química surgiu após a segunda guerra utilizando os
produtos derivados das indústrias de mineração e aço. As tecnologias limpas emergiram muito
tempo depois, na década de 1970, para resolver os graves problemas causados pelas mesmas
indústrias.

Este talvez seja o exemplo mais marcante de sistema regional de inovação voltado para as
tecnologias ambientais, no qual o problema ambiental foi transformado em mercado. Esse
destaque é decorrente do pioneirismo nas iniciativas para controle da poluição nos anos 70. As
principais características deste SRI no presente são apresentadas a seguir, de acordo com os
parâmetros anteriormente citados:

3.1.1 Atores importantes

Os principais atores que contribuem para o sucesso local são as firmas e governo. As firmas
foram motivadas pela regulação e o apoio financeiro do governo na solução de problemas
ambientais. Assim, implementaram mudanças radicais dentro da cadeia produtiva
demandando soluções limpas, o que provocou um crescimento considerável no número de
fornecedores de serviços ambientais na região, retirando a região mais atrasada (o vale do
Ruhr) da estagnação econômica.

O governo tem função decisiva no desenvolvimento do sistema e participa ativamente, tanto
do lado da regulação como do fomento à inovação, através de investimentos em infra-estrutura
tecnológica e fomento a projetos. Algumas das principais firmas do país estão localizadas
nesta região, o que significa escala suficiente para investimento interno em inovação, além das
pequenas e médias empresas especializadas no suprimento de bens e serviços ambientais.

3.1.2 Cooperação

4 A análise da região North-Rhine Westphalia está baseada em Rehfeld et al (1998).
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A cooperação nessa região surgiu da inter-relação entre os setores causadores dos problemas
ambientais com aqueles que eram capazes de resolvê-los, tendo como pano de fundo o
aumento da regulação. As indústrias mais poluentes, como a mineração de carvão, siderúrgica
e química, são as líderes na demanda por soluções ambientais e forçaram seus fornecedores –
através do poder de mercado que exerciam devido ao seu tamanho e importância – a
desenvolver soluções tecnológicas de engenharia mecânica para a redução de poluição,
contaminação e rejeitos industriais. Assim, as tecnologias ambientais surgem na região:
através de soluções internas aos departamentos de pesquisa da indústria do aço, da fundação
de novas empresas especializadas em engenharia e outras formas de busca externa.

Na verdade, a cooperação é comum entre as firmas do aço, energia e mineração, por exemplo.
Cerca de metade do investimento alemão em tecnologias ambientais é realizado em North-
Rhine Westphalia. Por outro lado, existe a tradição de cooperação das autoridades locais,
especialmente em suprimento de energia e purificação de água, disponibilidade de depósitos
de lixo e locais para incineração e experiência no transporte de materiais perigosos como lixo
tóxico. Alguns exemplos importantes de cooperação entre as firmas podem ser citados:

3.2 Entre empresas de mineração, aço e energia (Ruhrkohle, RWE, Thyssen, Hoesch),
empresas especializadas em gestão de resíduos (Heitkamp, Edelhoff) e produtores afetados
(Opel, Bayer) com o objetivo de desenvolver novos conceitos em reciclagem de
automóveis.

3.3 Entre Thyssen, RWE e as autoridades locais de Duisburg, organizando o
“Entsorgungszentrum Duisburg” para desenvolver novos conceitos em transporte de lixo
tóxico.

3.4 Entre indústrias químicas (BASF, Hoeschst, VEBA), um produtor de aço (Klöckner) e
um instituto de pesquisa público, para implementar uma instalação de transformação de
plásticos usados em derivados de petróleo.

3.1.3 Governo

A emergência da indústria de proteção ambiental não pode ser entendida sem considerar a
participação do estado, iniciando, dando suporte e organizando a formação dessa nova cadeia
produtiva. Mais da metade dos investimentos nessa área foi feito diretamente pelo setor
público, principalmente por autoridades locais. Este fato não ocorre por acaso, pois a
necessidade de buscar saídas para a decadência da produção tradicional fez com que o governo
local optasse pelas tecnologias ambientais como uma das maneiras de elevar a
competitividade, alcançando assim um grande sucesso.

O investimento industrial em tecnologias ambientais foi, e ainda é induzido pelo estado
através do controle e regulação, sendo que a maior parte da regulação é federal, mas algumas
partes são feitas pelo governo local. As atividades do estado que têm como objetivo prover
infra-estrutura são: a) a organização e suporte de programas de treinamento especifico; b)
fundação de institutos de pesquisa e institutos de desenvolvimento; c) fundação de centros
tecnológicos ou parques industriais para produção de tecnologia ambiental.

3.1.4 Pesquisa e principais tecnologias.

As empresas na região North-Rhine Westphalia estão fortemente engajadas nos programas de
proteção ambiental fomentados pelo governo, no que diz respeito às atividades de pesquisa e
desenvolvimento. As áreas mais desenvolvidas são aquelas relacionadas com as engenharias,
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em especial a mecânica, que se desenvolveu através da busca pela construção de máquinas e
sistemas ambientais para diminuição ou prevenção da poluição em indústrias com alto
potencial de poluição, como siderurgia e energia. A Indústria de Proteção Ambiental
(Environment Protection Industry) se estabeleceu com muitas empresas em áreas correlatas
como a de construtores de máquinas e sistemas ambientais e empresas especializadas em
gestão de resíduos e reciclagem de solo. Uma vasta gama de PMEs está engajada em áreas
como: planejamento e propaganda, desenvolvimento de software, sistemas produtivos,
aparelhos para medir e controlar componentes especiais e materiais químicos básicos. Outras
firmas estão envolvidas em atividades de transporte, biotecnologia e processamento.

Hoje existe nesta região uma estrutura diferenciada de firmas que foram atraídas pelas
oportunidades deste mercado e que tornam a região numa das mais competitivas do mundo
nessa área.

3.1.5 Resultados

O reflexo do sucesso da região pode ser visto nas patentes. Em relação ao restante do país, de
onze áreas relacionadas às tecnologias ambientais, a região possui especialização produtiva em
nove. A média de patentes nessas áreas é muito superior às demais regiões da Alemanha.

Cerca de 90.000 pessoas estavam trabalhando no setor ambiental privado em 1996 (mais que
no setor de mineração). Isto prova que a área de tecnologias ambientais pode ser grande
geradora de empregos. Alem disso, constata-se que a partir do final dos anos 80 um número
surpreendente de firmas de consultoria, planejamento e outros serviços, entraram no mercado,
dobrando o número de firmas existentes e tornando-o diversificado em relação aos problemas
ambientais.

3.2 Peterborough (Canadá) 5

Peterborough é uma pequena região no Sul do estado canadense de Ontário. Ela dista cerca de
100 km de Toronto e 300 km de Otawa, próximo ao lago Ontário, na divisa com os Estados
Unidos.

Esta região surge como um SRI na área de tecnologias ambientais de maneira completamente
distinta da anterior. Se em North-Rhine Westphalia o sistema surgiu de maneira natural,
através da imposição de leis ambientais sobre a indústria suja, em Peterborough o sistema foi
criado “artificialmente”, a partir de um estudo prospectivo a respeito das áreas tecnológicas
mais promissoras para a região. Peterborough é um exemplo muito mais recente que a região
alemã (final da década de 90), e está sendo construído a partir de uma iniciativa do governo
local que, percebendo o potencial competitivo da infra-estrutura científico-tecnológica em
conjunto com grandes empresas especializadas em tecnologias ambientais, promoveu um
grande esforço para ligar as partes do sistema e transformar a região em um centro de
referência em tecnologias ambientais especializado, principalmente no tratamento e
monitoramento de águas.

3.2.3 Atores importantes

O governo é o articulador desse sistema, mas conta com a participação ativa e com a expertise
dos centros de pesquisa, universidades e grandes empresas envolvidas com esse tipo de

5 A análise da região de Peterborough está baseada em: Great Peterborough Area Economic Development Corporation (2001)
e OCDE (1999).
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atividade na região. A Universidade de Trent possui pesquisas de fronteira em água potável,
restauração de terras inundadas, gestão de ecossistemas, efeitos do aquecimento global,
localização da poluição e soluções. A faculdade Sir Sandford Fleming é líder em educação em
recursos naturais e é reconhecido internacionalmente por trabalhos de fronteira em
mapeamento geográfico.

Um aspecto importante de ser sublinhado é o fato do Ministério de Recursos Naturais de
Ontário estar localizado em Peterborough, que conta também com uma série de
estabelecimentos importantes, como: o Centro de Qualidade de água de Trent; o Centro de
Ciências de Bacias Hidrográficas de Trent; o Centro de Modelagem Ambiental Canadense; o
Centro Forense de DNA da Vida Silvestre; o Centro Ecológico Oliver; e o Centro de Serviços
de Rede Geomática (MNR).

O setor privado é representado por empresas especializadas em tecnologias ambientais ligadas
ao tratamento de águas, como a Lakerfield Research, que realiza testes de qualidade da água,
tanto residual como potável em Ontário, a De Laval, que é líder mundial em centrífugas
usadas na purificação de água, e a Siemens, que instala e mantém grandes sistemas de
monitoramento de águas (fluxo e profundidade) por todo o mundo.

3.2.4 Cooperação

Partindo do governo, a cooperação se estendeu à universidade de Trent, Sir Sandford Fleming
College e o Ministério de Recursos Naturais de Ontário. Essas instituições já estavam
envolvidas em pesquisas relacionadas à qualidade da água, tratamento de resíduos e
gerenciamento de bacias hidrográficas.

As firmas especializadas, como a Lakefield Research, De Laval e Siemens, são participantes
da indústria ambiental e têm uma função central no sistema, agregando conhecimento prático e
tecnologia acumulada na experiência de mercado. O governo tenta aproveitar a localização
prévia dessas firmas para consolidação da região como um centro de excelência.

Na realidade, a cooperação ocorre através de uma divisão das tarefas entre os atores, já que o
sistema entrou em operação há pouco tempo e precisa se firmar no mercado internacional
como fornecedor de soluções para o tratamento e monitoramento de águas em diversas frentes.
Assim, os parceiros estão envolvidos como mostram alguns exemplos, a saber:

 A empresa Lakefield Research provê testes para 40% dos efluentes e 30% da água potável
em Ontário. A maior parte dos empregados trabalhando neste campo foi graduada na
Universidade de Trent.

 A Siemens desenha, instala e mantém uma ampla gama de sistemas ao redor do mundo
para monitoramento e teste de profundidade e fluxo de águas, e está trabalhando para
desenvolver monitores de qualidade. Por estar formalmente ligada a outros parceiros, existe
grande possibilidade de aumento da eficiência nessas atividades.

 MNR, Trent e Fleming estão envolvidos em pesquisas de qualidade da água, testes e
aplicações, e representam a fronteira do conhecimento em gestão de superfícies de bacias
hidrográficas.

3.2.5 Governo

Foi a partir de um plano estratégico do governo, elaborado para os anos de 1999 a 2004, que a
idéia de estudar o potencial da região como sistema de inovação começou a ser desenvolvida.
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Descobriu-se então que a região possuía um potencial grande para tecnologias ambientais
ligadas à água, indicando que a região poderia se tornar competitiva mundialmente devido à
especialização produtiva e na pesquisa. Com o resultado positivo da pesquisa, o governo local
iniciou um trabalho de estabelecimento de diretrizes e contratos para envolver os atores no
plano estratégico e incentivar a cooperação entre firmas e institutos de pesquisa.

O governo foi fundamental na construção da infra-estrutura de ciência e tecnologia de
Peterborough, o que propiciou a atração das maiores empresas do país para a região, trazendo
consigo o profundo conhecimento sobre as tecnologias ambientais relacionadas às águas. Os
estudos e o estabelecimento de objetivos e metas para consolidar o sistema nos anos seguintes,
é uma função importante do governo, para estimular novos investimentos relacionados.

3.2.6 Pesquisa e tecnologias principais

A principal linha de pesquisa, como assinalado anteriormente, está ligada ao tratamento,
monitoramento e análise de águas, com vários centros de pesquisa, universidades e empresas
privadas envolvidas. No entanto, outras áreas foram identificadas com potencial comercial de
curto e longo prazo, como testes forenses de recursos naturais e tecnologias de solos.

A pesquisa relacionada à água foi escolhida devido ao conhecimento adquirido anteriormente
por universidades e centros de pesquisa. A indústria de tecnologias ambientais no Canadá tem
crescido muito nos últimos anos. Cerca de 5.500 empresas têm receitas provenientes da venda
de tecnologias ambientais, participando com aproximadamente 2,2% do PIB do país. O setor é
o terceiro que mais emprega, atrás apenas do setor de papel e polpa e do setor químico,
gerando cerca de 220.000 empregos.

3.2.7 Resultados

Os resultados ainda são modestos, mas a expectativa é grande para o longo prazo. O principal
problema para o sistema é a falta de um fórum para apresentação de idéias e trocas de
informações entre os parceiros, acesso a capital, desenvolvimento de planos de marketing e
negócios, e serviços como busca de patentes e incubadoras de negócios. Estas fragilidades do
sistema têm sido discutidas em seminários e workshops.

3.3 Reino Unido6.

O Reino Unido possui um sistema de inovação nacional e não regional. Todavia, as
experiências aqui relatadas são vitais para uma melhor compreensão de como os sistemas
evoluem, principalmente quando a regulação desempenha um papel central como indutora da
inovação ambiental. O Reino Unido, que compreende a Inglaterra, Escócia, País de Gales e
Irlanda do Norte, possui uma ampla rede de ação ambiental e diversas especialidades
tecnológicas de fronteira.

3.3.3 Atores importantes

O SRI britânico é muito robusto e integrado, com uma rede de universidades e centros de
pesquisa de fronteira em muitas especialidades, o que possibilita a pesquisa em qualquer área
que seja necessária. O governo consegue mobilizar o sistema através da regulação e da ação
conjunta, utilizando diversos programas de “best practices”, em que as melhores tecnologias
para solução de cada problema ambiental estão disponíveis para as firmas.

6 A análise do Reino Unido está baseada em: Howes et al. (1997); Franklin et al. (1995); Skea (1998 e 2000) e OECD (1999).



10

O principal mecanismo governamental para incentivar a pesquisa conjunta entre os atores do
sistema atualmente é o programa LINK (ligação), que fomenta e dá suporte às diversas áreas
de inovação ambiental. As empresas estão envolvidas nos projetos, recebendo apoio financeiro
e técnico para implantação e monitoramento de novas tecnologias. Ao mesmo tempo, as
instituições de pesquisa formam parcerias com as firmas para fornecimento e geração de novas
tecnologias.

A União Européia tem um papel importante nesse sistema, exercendo pressão sobre as
autoridades governamentais, para que estas implantem programas de adequação da indústria
aos padrões ambientais do restante da Europa.

3.3.4 Cooperação

A cooperação pode ser percebida pelas diversas parcerias estabelecidas entre governo,
institutos de pesquisa e firmas, como os programas LINK, um mecanismo do governo que
provê suporte para pesquisa conjunta entre indústria e setor privado em tecnologias
ambientais. Cada programa abrange um número de projetos que duram em média entre dois e
três anos. Outra parceria firmada entre o Departamento de Indústria e Comércio e o Conselho
de Pesquisa em Engenharia e Ciências Físicas resultou no projeto de minimização de rejeitos
por reciclagem, reutilização e recuperação na indústria.

As grandes empresas participam naturalmente do processo enquanto as PMEs são encorajadas
a se envolver. Mais de 1300 empresas, incluindo 700 PMEs e 195 instituições de pesquisa
estão envolvidas. Os Programas LINK cobre uma vasta área de tecnologias e produtos
genéricos, desde alimentos e biotecnologia até engenharia eletrônica e comunicações. Vários
departamentos governamentais suportam financeiramente os programas LINK, e cada
programa LINK financia vários projetos.

3.3.5 Governo

Assim como na maior parte dos sistemas, o governo desempenha um papel crucial na direção
e criação de mecanismos. Um programa fundamental no sistema britânico é o Environment
Technology Best Paractice Programme (ETBPP). Este programa tem como objetivo o uso de
tecnologias limpas e minimização de rejeitos, com ações concentradas nos onze setores
industriais mais poluentes. Os elementos do programa são quatro: 1) Produção de guias e
estudos de caso de melhores práticas, ou “best practices”, que consiste em publicações que
disseminam informações, provam novas tecnologias e ainda ensinam as firmas métodos para
sua implantação; 2) Produção de guias de desempenho ambiental, que comparam o
desempenho ambiental utilizando padrões por toda a indústria; 3) Apresentação de estudos de
casos de novas práticas, monitorando e promovendo novas tecnologias e encorajando a sua
adoção e aceitação; 4) A promoção de práticas futuras é a parte do programa que provê o
suporte financeiro para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias ambientais. O programa
ainda promove eventos, workshops e uma central de atendimento para aconselhamento sobre
tecnologias ambientais, legislação e negócios.

Outro programa similar ao ETBPP é o Energy Efficiency Best Practice Programme (EEBPP),
com a diferença de que o foco está no aumento da eficiência energética. O programa provê
informação a respeito de tecnologias relacionadas ao uso de energia para o uso industrial.

3.3.6 Pesquisa e tecnologias principais



11

O sistema de inovação ambiental da Grã-Bretanha é muito diversificado, alcançando a
fronteira tecnológica nas principais áreas relacionadas ao meio ambiente. Isso se deve a uma
ampla rede de universidades e centros tecnológicos que estão engajados em pesquisa e
desenvolvimento ambiental.

As áreas prioritárias para a pesquisa nesse sistema são: a) tecnologias limpas, técnicas,
produtos e serviços (processos industriais com menor uso de energia recursos naturais, menor
poluição e rejeitos); b) tecnologias ambientais e serviços: biosensores, tratamento de água e
rejeitos (monitoramento, reciclagem, análise de custo-benefício); c) Setores com
conseqüências ambientais maiores como: energia limpa (carvão, baterias, energia renovável e
seqüestro de carbono), transporte (combustíveis celulares, reciclagem, eficiência dos motores),
agricultura (utilização total dos produtos – biomassa – para geração de energia e alimentação,
qualidade do solo, desenvolvimento de espécies que necessitem menos água e tolerantes a
salinidade), e construção (menor utilização de energia, água, esgoto, design e planejamento);
Áreas básicas que justificam aplicação ambiental também são contempladas, como:
biotecnologia, materiais, tecnologia da informação, bioquímico-eletroquímica, ciência
ambiental e dimensão humana da sustentabilidade.

3.3.7 Resultados

O principal objetivo do sistema de inovação ambiental britânico é desenvolver um ambiente
interno de sustentabilidade, criando ao mesmo tempo o conhecimento tecnológico necessário
para enfrentar os principais desafios ambientais com autonomia. As mudanças na regulação
em 1990, com a introdução do IPC elevaram a competitividade da economia por encorajar a
busca por medidas que reduzissem custos e por estimular a adoção de processos e técnicas
alternativas.

Alguns programas internos, como o LINK, incentivam a comercialização das inovações,
acesso das indústrias à base tecnológica e expertise, ligação entre a pesquisa acadêmica e sua
relevância industrial, treinamento de pesquisa para graduandos e intermediação entre
academia e indústria em novos projetos. A difusão tecnológica ocorre de maneira equilibrada
regionalmente com custos zero ou bem reduzidos, através dos programas de best practices.

3.4 Finlândia7

Este país nórdico faz fronteira com Rússia, Noruega e Suécia, e está muito próximo dos países
recém adicionados à União Européia. Está ao norte da Europa, e é cortada pelo círculo polar
ártico. Essas características climáticas adversas juntamente com a regulação mais forte,
proporcionaram um salto nos investimentos em soluções de tecnologia energética sustentável.

A proximidade com países do leste europeu, com territórios amplos e dificuldades ambientais,
proporciona um mercado favorável às empresas finlandesas, que possuem o conhecimento
para suprir as necessidades energéticas desses países de modo sustentável.

O SRI ambiental finlandês é derivado do sistema regional de inovação existente na região
especializado em tecnologias da informação e tecnologias de comunicação wireless. A região
ganhou notoriedade devido à concentração de firmas nesses dois setores, com destaque para a
gigante NOKIA que representa, juntamente com as empresas ligadas à sua produção, uma
parcela significativa da capacidade de inovação deste sistema.

7 A análise da Finlândia está baseada em: Prihti et al. (2000); Honkasalo e Alasaarela (2003); e OCDE (1999).
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A tecnologia ambiental é uma diversificação dessas duas áreas na medida em que houve o
aproveitamento da expertise existente e da experiência em sustentabilidade adquirida ao longo
do tempo para que a Finlândia pudesse se firmar como fornecedor de tecnologias ambientais.
Essa reputação é importante para a imagem da região, uma vez que atrai investimentos que
resultam em produtos que são identificados como ambientalmente amigáveis e com tecnologia
de fronteira.

3.4.3 Atores importantes

Este sistema de inovação possui duas partes importantes que se complementam: as firmas,
neste caso as empresas ambientais, e os institutos de pesquisa, universidades e intermediários
como a Universidade de Oulu, Oulu Politechnic, NorTech, centros regionais ambientais e
institutos de pesquisa setoriais. O objetivo desses atores é ligar ao sistema o desenvolvimento
do produto, marketing, negócios e redes internacionais.

A Agencia Nacional de Tecnologia (TEKES) é a principal financiadora de projetos para
pesquisa e desenvolvimento aplicado e industrial. A agência incentiva o trabalho conjunto
entre grandes e pequenas empresas, e forma parcerias entre as firmas e os institutos de
pesquisa.

3.4.4 Cooperação

A cooperação entre os atores é cada vez mais forte, pois as oportunidades de negócios
relacionados às tecnologias ambientais são lucrativas. O sistema está orientado
exclusivamente para o mercado. As firmas, ao entrar na região, são orientadas a se localizar
num local próximo de outras firmas engajadas na mesma área de pesquisa. Este procedimento
aumenta significativamente a possibilidade de cooperação e ação conjunta.

Para alcançar o principal objetivo do sistema, que é a eco-eficiência, a cooperação é
fundamental na medida em que a redução na utilização de recursos naturais, energia e riscos
ambientais por todo ciclo de vida do produto não podem ser alcançados sem uma forte
cooperação entre os participantes da cadeia produtiva.

3.4.5 Governo

Na Finlândia o sistema regional ainda está em fase de construção e elaboração. Portanto, é
compreensível que o governo tenha grande participação no fomento aos projetos principais.
Essa participação cobre em média 80% do total dos projetos.

O programa ambiental é dirigido pelo Ministério do Meio Ambiente, mas alguns aspectos de
implementação e financiamento dos projetos estão a cargo dos Ministérios de Indústria e
Comércio, Agricultura, Trabalho, Florestas, a Agência Nacional de Tecnologia (TEKES) e
Academia da Finlândia. O governo tem o papel de promover negócios ambientais, exportações
e marketing, criando espaços virtuais para comercialização de produtos ambientais.

Através da TEKES, o governo procura estabelecer vínculos entre grandes e pequenas firmas
para inovação e ainda procura fornecer as mesmas condições de fomento para empresas
nacionais e estrangeiras, a fim de atrair investimento externo direto, fortalecendo assim o
sistema nacional de inovação.

3.4.6 Pesquisa e tecnologias principais
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A Finlândia investe em tecnologias limpas há muito tempo, o que proporcionou a criação de
competências em soluções ambientais específicas. As principais frentes de pesquisa em
tecnologias ambientais do país são: ciclo de vida dos produtos e fluxo de materiais; eco-
eficiência em produtos e processos; infra-estrutura ambientalmente “amigável”; gestão de
informação e conhecimento ambiental; promoção de negócios ambientais, exportações e
marketing ecológico; políticas de inovação ambiental.

Outra especialidade ligada à produção de energia é a gestão de resíduos e energia em
localidades esparsas. Soluções de gestão de resíduos e uso destes como energia têm sido
desenvolvidas na Finlândia para atender a necessidade da população que está distante dos
centros urbanos e que geram pouca quantidade de resíduos, o que confere ao país, em função
de sua localização privilegiada, alguns mercados restritos como a Rússia e o Leste Europeu.
Nesses mercados, as tecnologias ligadas à geração de energia renovável são as mais
importantes, como a energia eólica e a bioenergia. Outras especialidades são: o controle de
poluição, tratamento de água e resíduos e a utilização de recursos naturais e materiais
renováveis e recicláveis. Os principais projetos contemplados são ligados à purificação de
águas residuais, produtos refinados e bio-óleos ambientalmente corretos e processamento e
reutilização de lixo industrial, em particular a sucata eletrônica.

A eco-eficiência direciona a pesquisa como principal objetivo. O estudo do fluxo de materiais
no ciclo de vida do produto, a eco-eficiência dos produtos e processos, a infra-estrutura
ambiental e a gestão da informação e do conhecimento ambiental são as áreas de concentração
da pesquisa na Finlândia, com efeitos para vários setores de atividade.

3.4.7 Resultados

Na Finlândia o setor de tecnologias ambientais espera empregar cerca de 22.000 pessoas em
2006. O investimento em proteção ambiental representa 7% do total do investimento no país.
Hoje, o sistema conta com uma extensiva rede de firmas produtoras de tecnologias ambientais
que exportam a metade do que produzem.

Este país possui um conhecimento de fronteira em gestão energética e, ao mesmo tempo, é o
líder no consumo de bioenergia e as exportações de tecnologias energéticas aumentaram em
quatro vezes na última década.

4. SRIs em ambientes periféricos

A comparação entre um sistema qualquer com um sistema ótimo não é possível. No entanto, a
caracterização de Cooke (2001) exposta no Quadro 1 é extremamente útil para se entender
quão próximo ou distante um sistema está de ser considerado um SRI completo e integrado em
tecnologias ambientais. Escolheu-se o exemplo do estado do Paraná, no Brasil, para uma
comparação desses requisitos com as condições locais a partir de uma pesquisa de campo
abrangente realizada através da aplicação de questionários e entrevistas com uma amostra de
empresários de diversos ramos da indústria e agroindústria e membros do sistema regional de
inovação, que descreveram as situações relativas à cooperação, inovação, financiamento,
ações conjuntas, e regulação, etc. que caracterizam o funcionamento de um Sistema.

No quesito infra-estrutura, o Paraná possui um governo local que não é totalmente
independente do governo federal, porém possui elevado grau de autonomia para políticas de
gastos e arrecadação, principalmente após a constituição de 1988 que descentralizou poder
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financeiro e político para os estados da federação. O governo estadual tem exercido essa
soberania principalmente para atrair investimentos utilizando a guerra fiscal, entre outros
artifícios.

Da mesma forma, podemos considerar satisfatórias as fontes estaduais de financiamento,
assim como a condição para a instalação de infra-estrutura favorável no estado. Até o
momento as obras estão concentradas em transportes, educação em todos os níveis e centros
tecnológicos especializados. Infelizmente nenhum deles é exclusivamente dedicado às
tecnologias ambientais ainda, porém em alguns centros tecnológicos existem projetos
importantes relacionados a essas tecnologias.

A dimensão institucional é o conjunto de características mais problemático para caracterizar a
existência de um sistema regional no estado, pois revela o grau de comprometimento das
instituições e organizações, a cultura cooperativa e normas de confiança entre os atores da
região (Skea, 2000).

O estímulo à cooperação ainda está em fase inicial e abrangendo muitas tecnologias diferentes.
O governo eventualmente intermedia as ações de ciência e tecnologia entre o setor público e
privado. Essa tarefa é árdua, pois a cultura de competição e do individualismo é muito forte
entre as firmas, que são resistentes à associação para o aprendizado interativo. As instituições
têm trabalhado em conjunto em alguns casos específicos, principalmente em clusters
identificados, no entanto, mesmo nesses casos podemos observar várias organizações, sejam
elas: governo, entidades de classe ou universidades, realizando o mesmo trabalho, com as
mesmas empresas, contudo com metodologias distintas e desperdiçando tempo e dinheiro.
Uma divisão das tarefas decorrente da cooperação seria muito mais eficiente.

Na dimensão Organizacional – (firmas), existem boas condições de relações de trabalho e
institutos capazes de fornecer treinamento adequado. As ações relativas às tecnologias
ambientais mostram que as grandes empresas investem em inovações e formam parcerias com
institutos de pesquisa, universidades, entidades de classe e até outras firmas, enquanto as
PMEs preferem ficar no isolamento. Com exceção a algumas daquelas que estão inseridas em
clusters, que eventualmente cooperam.

Na dimensão Organizacional – (políticas), o Paraná possui vantagens importantes. A política
de ciência e tecnologia é inclusiva e está fundamentada na construção de redes de
conhecimento entre pesquisadores e institutos de pesquisa. As ações são consultivas em sua
maior parte, mas alguns setores estratégicos para o futuro necessitam de investimentos
unilaterais para criar estímulos a outras empresas. Por fim, o monitoramento e a reação são
divididos entre aquela parcela do setor produtivo que se adianta em resolver seus problemas e
aqueles que esperam o resultado negativo para serem notificados.

Percebemos durante a avaliação do SRI ambiental no Paraná que a toda a estrutura necessária
à consolidação de um sistema eficiente existe. No entanto, apenas algumas partes estão em
funcionamento e outras partes funcionam apenas para uma parcela das firmas.

Um sistema integrado e intencional - comprometido com a inovação ambiental, onde os atores
cooperam estimulados pela regulação e outros instrumentos específicos de estímulo
governamental para a inovação ambiental - ainda não existe. A regulação e fiscalização das
empresas não são capazes de forçar as PMEs a adotar tecnologias amigáveis ao meio ambiente
em proporções que fossem capazes de elevar as taxas de investimento ambiental e impulsionar
o desenvolvimento.
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A solução para a melhora ambiental não é única e instantânea. Os instrumentos de comando e
controle, assim como os incentivos são ações imediatas, mas a confiança e cooperação são
elementos que se constroem com o tempo.

No Paraná o processo de inovação em tecnologias ambientais não se configura como um
sistema integrado, com cooperação, ações conjuntas, competitividade no mercado
internacional e, como resultado, os frutos relacionados ao desenvolvimento regional ainda são
muito discretos. O panorama não é animador como em NRW, onde o SRI desfruta de posição
privilegiada, exporta tecnologias de fronteira e tem um número invejável de patentes na área,
nem tão bom quanto em Oulu, com suas exportações e emprego em alta Todavia, o SRI
paranaense possui os ingredientes necessários à organização do SRI ambiental. Todos os
atores estão presentes, o que não existe é o reconhecimento de que a especialização em
tecnologias ambientais tem impactos importantes no desenvolvimento regional, e de que essa
escolha pode proporcionar inserção em um mercado de fronteira tecnológica.8

5. Considerações Finais

A literatura econômica mostra claramente que as firmas possuem uma maior organização
produtiva e de inovação quando estão próximas umas das outras. Todavia, o ambiente externo,
através das universidades, institutos de pesquisa, agências de apoio à produção e o ambiente
institucional têm um papel importantíssimo na geração de conhecimento e inovação.

As experiências internacionais demonstram que as tecnologias ambientais carregam consigo
um poder de conciliação entre a fronteira do conhecimento e a possibilidade de geração de
resultados significativos no que tange ao desenvolvimento econômico. Diversas regiões,
principalmente aquelas que estão em países desenvolvidos, já despertaram para essa realidade
e estão se mobilizando para assegurar um espaço nesse crescente mercado.

Regiões e países que queiram entrar nesse mercado, seguindo a experiência internacional,
precisam: aumentar a regulação ambiental e ao mesmo tempo dar incentivos econômicos aos
agentes e contar com o governo para: investimentos em infra-estrutura (centros tecnológicos
especializados), fomento, governança e organização da cadeia produtiva.
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Resumo:  

O setor têxtil é amplo e composto por várias etapas produtivas inter-relacionadas, 

possuindo diferentes padrões tecnológicos e competitivos para cada segmento. Este artigo 

objetiva descrever a evolução temporal dos documentos patentários referente ao setor têxtil 

no período analisado - 2006 a 2011 depositados no mundo. A metodologia deste trabalho 

utiliza a análise dos documentos patentários extraídos da base PatBase® (Minesoft®). As 

principais áreas encontradas foram: (I) tratamento têxtil e lavanderia; (II) tratamento de 

têxteis com compostos químicos combinado com tratamento mecânico; (III) linhas ou 

fibras, não naturais, sobretudo, (a) características químicas de sua manufatura; aparelhos 

especialmente adaptados para a manufatura de filamentos de carbono; (b) tratamento 

preliminar das fibras; (c) métodos ou aparelhos mecânicos para a manufatura destes; e, (d) 

fiação ou torção; (IV) não tecidos; e, (V) malharia.  

 

 



 

Abstract:  

The textile industry broad and consists of several interrelated productive steps,  having 

different  technological and competitive patterns  for each segment.  This article aims to  

describe the time evolution  of patent applications  for the  textile industry in the analyzed 

period  -  2006 to 2011 all over the world.  The study methodology uses the analysis of 

patent documents extracted from the PatBase ® (Minesoft ®).  The main areas  were:  (I)  

laundering; (II)  treating  fibers, threads,  yarns, fabrics or  articles based on these  

materials  with chemical substances  combined with  mechanical treatment; (III)  threads  

or fibers, not natural,  primarily, (a)  the chemical characteristics of  its manufacture;  

apparatus specially  adapted  for the manufacture of  carbon filaments, (b)  preliminary 

treatment  of fibers  (c)  or  mechanical  methods  for the  manufacture of these, and (d)  

spinning or twisting, (IV)  nonwovens  fabrics;   and  (V)  knitting. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cadeia produtiva têxtil é ampla e heterogênea, sendo composta por várias etapas 

produtivas inter-relacionadas, resumidamente são: (a) elaboração de fibras; (b) 

transformação de fibras em fios (fiação), (c) transformação de fios em “tecidos” 

(tecelagem, malharia e não tecidos) e (d) transformação de “tecidos” em produtos 

acabados, que podem ser de vestuário, domésticos ou de aplicações técnicas. O setor têxtil, 

de um modo geral, destaca-se por ser incorporador de tecnologia desenvolvida em outros 

segmentos industriais, ou seja, grande parte dos avanços tecnológicos no processo 

produtivo da indústria têxtil provém dos avanços ocorridos na produção de suas máquinas 

e de suas matérias-primas, nesse último caso, especialmente no desenvolvimento das fibras 

sintéticas. Com a finalidade de avaliar as tecnologias envolvidas neste cenário, foram 

analisadas as seguintes informações: número de documentos patentários depositados por 

ano e as principais tecnologias com base na classificação internacional de patente, tanto 

por ano quanto por tecnologia. 

 

 



1.1. Contextualização do setor têxtil 

O setor têxtil, como pode ser observado na Figura 1, é amplo e composto por várias etapas 

produtivas inter-relacionadas, resumidamente são: (a) elaboração de fibras; (b) “fiação” – 

que envolve a etapa de preparação das fibras e transformação das fibras em fios, (c) 

“formadora de tecidos”- que transforma fios em “tecidos” por tecelagem ou malharia, ou 

“não tecidos”; e, (d) “acabamento” – que transforma o produto da etapa anterior em 

produtos acabados, que podem ser de vestuário, domésticos ou de aplicações técnicas 

(confecção) (BRAGA JR, 1998). 

 

Elaborado pelos autores 

Fonte: Braga Jr, 1998 

Figura 1: Fluxograma da cadeia têxtil. 

 

De acordo com a classificação do CITEVE (2009), as fibras podem: (i) ser naturais de 

origem: (a) vegetal a partir de semente, caule, folhas ou fruto, (b) animal a partir de 

filamento/secreção ou pêlo, e, (c) mineral; ou, (ii) químicas/manufaturadas (BISPO, 2010): 

(a) artificiais, e, (b) sintéticas. A figura 2 apresenta exemplos de fibras e da cadeia têxtil de 

forma mais ampla. 

 



 

Elaborado pelos autores 

Fonte: CITEVE, 2009; Bispo, 2010, Braga Jr, 1998 

Figura 2: Classificação das fibras têxteis. 

 

Observada a diversidade estrutural e tecnológica do setor têxtil, verifica-se a necessidade 

de se avaliar o panorama das principais tecnologias envolvidas. Uma das formas de se 

avaliar evolução tecnológica e atores vem a ser o uso de documentos de depósito de 

patentes. 

 

1.2. Documentos Patentários Como Fonte De Informação Tecnológica  

Atualmente o foco esta no desenvolvimento de métodos para “extrair” a “inteligência” das 

bases de dados, ou seja, capturar, dissecar e absorver a informação tecnológica necessária 

para o planejamento estratégico e tomada de decisões, possibilitando, assim, que indústrias 

identifiquem oportunidades tecnológicas e tratem o que pode afetar o crescimento futuro e 

a sobrevivência do seu negócio. (BUZZANGA, 2008). 

Dentre os documentos disponíveis nas bases de dados serão estudados os documentos 

patentários que são documentos depositados e que podem obter ou não um título de 

propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade (patente), outorgado 

pelo Estado aos titulares - inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas 

detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar 

detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria a ser protegida pela patente (INPI, 

2012). Durante o prazo de vigência da patente, o titular tem o direito de excluir terceiros, 

sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como fabricação, 

comercialização, importação, uso e venda. 



Os documentos patentários possuem características que os tornam uma das mais ricas 

fontes de informações tecnológicas, uma vez que a descrição técnica detalhada da invenção 

é um dos pressupostos necessários pelo sistema internacional de patentes, os outros são: 

novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. De acordo com dados da Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) 70% de toda informação esta na forma de 

patentes sendo que em mais de 80% dos casos, seu conteúdo não será publicado em 

qualquer outra fonte de informação (Portal GESTEC, 2012). Em 2007, o acervo mundial 

de documentos estava estimado em mais de 50 milhões, com um crescimento anual da 

ordem de um milhão e quinhentos mil novos documentos patentários (INPI, 2008). 

A Classificação Internacional de Patentes (CIP, em inglês International Patent 

Classification - IPC) surgiu da necessidade de se ter uma ferramenta de busca e 

recuperação de documentos de patente em diferentes idiomas que não utilizam palavras 

com uniformidade e permite a indexação de um grande número de documentos. A CIP é 

um instrumento que possibilita a organização dos documentos de patente, usado com a 

finalidade de facilitar o acesso às informações tecnológicas e legais contidas nos mesmos. 

As versões mais atuais da CIP podem ser acessadas no site da WIPO
1
 (Guia IPC 2012). 

 Com base no exposto anteriormente, este artigo tem como objetivo, por meio do 

monitoramento de documentos de patentes depositados no mundo entre 2006 e 2011, 

mapear a evolução das tecnologias, que envolvem o setor têxtil. 

 

2. METODOLOGIA 

Para a análise do mapeamento das tecnologias têxtil foram inicialmente utilizados os dados 

dos documentos patentários extraídos da base de dados PatBase
®
 (Minesoft

®
) onde se 

buscou recuperar todos os pedidos de patentes do setor têxtil depositados no mundo. 

Nas buscas realizadas, em 2013, para recuperação de documentos patentários foi utilizada 

a seguinte estratégia de busca:  

1º: a base de dados: PatBase
®

 (Minesoft
®
), uma renovada base de dados comercial 

de abrangência mundial com cobertura de 45 milhões de famílias
2
 de patentes, mais 

                                                           
1
 As versões mais atuais da CIP podem ser acessadas no site da WIPO ou diretamente pelo 

http://ipc.inpi.gov.br/ipcpub/#refresh=page 
2
 Quanto ao depósito, os documentos patentários podem ser classificados como: (i) documentos de 

prioridade; e (ii) documentos da “mesma família”. O primeiro conjunto de documentos se refere ao 
primeiro depósito dos documentos daquela invenção antes de proteção ser estendida para outros 
países;este depósito comumente é feito no escritório de patentes do país em que a invenção foi produzida, 
mas também podem ser feito em outro país em função da atratividade do processo de patenteamento de 



de 36 milhões de documentos de texto completo de mais de 95 escritórios em todo 

o mundo, agrupadas em famílias, incluindo tanto os pedidos WO
3
 e os em fase 

nacional, para uma pesquisa eficiente com informação histórica que remonta ao 

início dos anos 1900 (PatBase, 2013). 

2º: a classificação: foi utilizado a classificação internacional de patentes (CIP), 

partindo da secção D referente a: têxteis e papel foram selecionadas as classes 

referentes ao setor têxtil: 

Tabela 1: Descrição das classificações (CIP classes) referentes ao setor têxtil. 

 

3º: período: entre 2006 e 2011. Este intervalo temporal escolhido deve-se ao 

período de sigilo, de 18 meses, entre a data de depósito e a data de publicação, pois 

os pedidos só ficam disponíveis para consulta após o período de sigilo e também 

devido ao prazo de 30 meses que os períodos PCT
4
 têm para dar entrada na fase 

nacional a partir da data de depósito.  

Dos documentos patentários recuperados levantou-se: número de documentos patentários 

depositados por ano e as principais tecnologias com base na classificação internacional de 

                                                                                                                                                                                
um país, da qualidade dos regulamentos de propriedade intelectual (regras e os custos de patenteamento), 
da reputação do escritório de patentes e das características gerais de economia (tamanho do mercado, por 
exemplo). Enquanto que o segundo conceito se refere aos depósitos feitos em outros países, garantidos 
pela Convenção de Paris (OCDE, 2009). 
3
 WO é a publicação internacional dos pedidos depositados via PCT

4
. 

4
 O Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT) é um acordo internacional que facilita a obtenção 

da proteção da patente no exterior. Ele permite que através do depósito de um único pedido no escritório 
da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) , seja possível obter o efeito de depósito deste 
pedidos em vários países simultaneamente, mediante a designação dos países de interesse.  O pedido PCT, 
possui a fase internacional, na qual é realizada uma busca internacional, pela repartição responsável que 
emite um Relatório de Busca Internacional, servindo de auxílio ao depositante para decidir-se pelo depósito 
de pedidos efetivo nos países designados (fases nacionais). O depositante pode, até o 19º mês, requerer a 
repartição internacional um exame preliminar, em que será analisado o pedido PCT quanto à novidade e a 
atividade inventiva antes da entrada nas fases nacionais. E tem o prazo de 30 meses, para ser feita a 
entrada nas fases nacionais nos países designados, a partir da data do depósito do pedido inicial (data de 
prioridade). 
 



patente, tanto por ano quanto por tecnologia, para as três principais categorias foi realizada 

uma análise mais aprofundada das tecnologias relevantes do setor têxtil. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram recuperados mais de 140mil documentos patentários depositados em diferentes 

países, tanto via PCT quanto via CUP ou nacional, entre 2006 e 2011 com CIP relacionado 

ao setor têxtil. Com os documentos patentários obtidos, puderam-se verificar quais as 

classificações internacionais de patentes mais frequentes e, desta forma, obter informações 

a cerca dos setores tecnológicos que apresentam desenvolvimentos aplicado ao setor têxtil. 

Os dados obtidos foram ainda estratificados e plotados em gráficos, os quais são mostrados 

nas figuras 3 e 4. 

A figura 3 apresenta a evolução temporal dos documentos patentários relacionados com ao 

setor têxtil depositados entre 2006 e 2011. Neste período observou-se uma tendência 

crescente. Os dados corroboram com GORINI (2000) que o elevado investimento em 

novas tecnologias de concepção, processo, vendas e produto; desistindo, assim, de 

concorrer nas faixas dominadas pelos artigos de pequeno valor agregado provenientes da 

Ásia. Ou seja, se especializando em nichos mais lucrativos e de qualidade diferenciada, por 

exemplo, isto ocorre quando surgem novas fibras químicas e novos processos produtivos, 

técnicas voltadas para a diminuição do tempo de concepção, produção dos artigos têxteis, 

de modo a permitir que a produção atende as demandas voláteis da moda que passaram a 

predominar no setor. 

 



 

Elaborado pelos autores 

Fonte: Base PatBase® (Minesoft)® 

Figura 3: Documentos patentários depositados relacionados com o setor têxtil (2006-2011). 

 

As descrições das CIP’s relacionadas como setor têxtil são apresentadas na tabela 1. 

Na figura 4 observa-se a distribuição dos documentos patentários relacionados com o setor 

têxtil por CIP classes. A CIP classe de maior impacto no setor têxtil é: (a) “D06” – 

tratamento de têxtil e lavanderia, seguida pelas de impacto intermediário: (a) “D01” – 

linhas ou fibras, naturais ou artificiais, incluindo fiação e (b) “D04” – entrançamento, 

fabricação de renda, malharia, passamanaria e não tecidos.  

 



 

Elaborado pelos autores 

Fonte: Base PatBase® (Minesoft)® 

Figura 4: Distribuição dos documentos patentários relacionados com o setor têxtil (2006- 2011). 

 

A partir destes dados foi aprofundado o estudo para se identificar as tendências 

tecnológicas, para tanto, utilizaram-se as subclasses das três principais classes (D06, D01 e 

D04) principais envolvidas. Neste sentido para a classe D06 - tratamento de têxteis e 

lavanderia, a figura 5 apresenta a evolução temporal desta classe, a tabela 2 as respectivas 

sub-classes e a figura 6 a evolução temporal das sub-classes da classe D06.  

Analisando o setor de tratamento de têxteis e lavanderia, figura 5, observa-se um leve 

crescimento de 2006 a 2010, e, uma queda no ano de 2011. A queda em 2011 pode ser 

explicada por pedidos que ainda não foram publicados, por estarem no período de sigilo ou 

por ainda terem no prazo para entrarem na fase nacional PCT. A fase crescente pode ser 

justificada pela: (i) evolução nas máquinas e dispositivos para lavar e secar têxteis 

(roupas), como por exemplo, lava-roupas, dispositivos para aquecer água, dispositivos para 

adicionar sabão ou outros agentes de lavagem, e, secadoras domésticas, dispositivos 

coletores do pó de algodão; e também, (ii) pelo desenvolvimento de novos tratamentos de 

fibras, linhas, fios, tecidos ou artigos fibrosos à base desses materiais com compostos 

macromoleculares ou compostos orgânicos não macromoleculares ou substâncias 

inorgânicas combinado com tratamento mecânico.  

 



 

Elaborado pelos autores 

Fonte: Base PatBase® (Minesoft)® 

Figura 5: Documentos patentários depositados no Brasil relacionados com o a área de tratamento de têxteis e 

lavanderia (2006-2011). 

 

  



Tabela 2: Descrição das principais subclasses CIP´s encontradas nos documentos patentários referentes com 

o setor de tratamento de têxteis e lavanderia. 

 
 



 

Elaborado pelos autores 

Fonte: Base PatBase® (Minesoft)® 

Figura 6: Distribuição das CIP´s encontradas nos documentos patentários relacionados com o a área de 

tratamento de têxteis e lavanderia (2006- 2011). 

 

Na figura 6 observa-se que as principais subclasses da CIP relacionadas à classe “D06” 

são: “D06F” - lavanderia, secagem, alisamento a ferro, prensagem ou dobramento de 

artigos têxteis; e, “D06M” - tratamento não incluído em outro local da classe “D06”. 

Quanto à classe D01 - linhas ou fibras naturais ou artificiais; fiação, a figura 7 apresenta a 

evolução temporal desta classe, a tabela 3 as respectivas sub-classes e a figura 8 a evolução 

temporal das sub-classes da classe D01. A Figura 7 mostra a evolução temporal dos 

pedidos da classe “D01” mostra um vale em 2006, um patamar de 2007 a 2011, com 

oscilação negativa em 2009 e positiva em 2011. Uma possível explicação para este 

comportamento é o desenvolvimento de novas fibras químicas e da incorporação da 

nanotecnologia ao setor têxtil (MARTINEZ, 2012). 

 



 

Elaborado pelos autores 

Fonte: Base PatBase® (Minesoft)® 

Figura 7: Documentos patentários depositados no Brasil relacionados com o a área de linhas ou fibras, 

naturais ou artificiais, incluindo fiação (2006-2011). 

 

Tabela 3: Descrição das principais classificações (CIP´s) encontradas nos documentos patentários referentes 

à área de linhas ou fibras, naturais ou artificiais, incluindo fiação. 

 
 



 

Elaborado pelos autores 

Fonte: Base PatBase® (Minesoft)® 

Figura 8: Distribuição das CIP´s encontradas nos documentos patentários relacionados com o a área de 

tratamento de linhas ou fibras, naturais ou artificiais, incluindo fiação (2006- 2011). 

 

Conforme pode ser observado na figura 8, as subclasses relacionadas à classe “D01” mais 

importantes são: “D01F” - características químicas da manufatura de filamentos, linhas, 

fibras, cerdas ou fitas artificiais; aparelhos especialmente adaptados para a manufatura de 

filamentos de carbono, “D01D” - métodos ou aparelhos mecânicos para a manufatura de 

filamentos, linhas, fibras, cerdas ou fitas artificiais; e, “D01H” - fiação ou torção. Sendo 

que a “D01F” apresenta uma tendência decrescente; a subclasse “D01D” apresenta uma 

tendência crescente; e, a subclasse “D01H” apresenta um patamar. 

Na classe D04 - entrançamento, fabricação de renda, malharia, passamanaria, e, não 

tecidos a figura 9 apresenta a evolução temporal desta classe, a tabela 4 as respectivas sub-

classes e a figura 10 a evolução temporal das sub-classes da classe D04. A Figura 9 mostra 

dois picos, o primeiro em 2006 e o segundo em 2008, seguido da figura 10 conclui-se que 

a tendência da classe “D04” é em função de inovações no setor de malharia e não tecidos. 

 



 

Elaborado pelos autores 

Fonte: Base PatBase® (Minesoft)® 

Figura 9: Documentos patentários depositados no Brasil relacionados com o a área de entrançamento, 

fabricação de renda, malharia, passamanaria e não tecidos (2006-2011). 

 

Tabela 4: Descrição das principais classificações (CIP´s) encontradas nos documentos patentários referentes 

à área entrançamento, fabricação de renda, malharia, passamanaria e não tecidos. 

 
 



 

Elaborado pelos autores 

Fonte: Base PatBase® (Minesoft)® 

Figura 10: Distribuição das CIP´s encontradas nos documentos patentários relacionados com o a área de 

entrançamento, fabricação de renda, malharia, passamanaria e não tecidos (2006- 2011). 

 

Observa-se na figura 10 que as subclasses relacionadas à classe “D04” mais importantes 

são: “D04H” – não tecidos e “D04B” – malharia. As tecnologias relacionadas a não tecidos 

apresenta uma tendência de queda, já as tecnologias envolvendo malharia apresentam uma 

tendência crescente. 

 

4. Conclusão 

Com a elaboração deste trabalho, verificou-se que um processo de gestão e monitoramento 

tecnológico das tecnologias que envolvem o setor têxtil pode ser amparado pelos 

documentos patentários devido ao potencial de informação estratégica contidas nesses 

documentos. 

O mapeamento da evolução dos depósitos nos mostra a evolução histórica da produção de 

tecnologia de um dado tema/assunto ao longo dos anos, e, neste trabalho foi possível 

concluir que o número de depósitos no período de 2006 a 2011 teve um tendência de 

crescimento com um aumento aproximado de 15% que pode estar relacionado com o 

investimento em nichos mais lucrativos e de qualidade diferenciada. 

Neste cenário, o setor têxtil aparece em pedidos de patente principalmente na área de 

beneficiamentos têxteis (“D06”), fios ou fibras naturais ou não naturais, incluindo fiação 

(“D01”), e, sistemas formadores de tecidos (“D04”).  

O estudo detalhado de tratamento de têxteis e lavanderia, classificação com maior número 

de depósitos total no período, apontou que as subclasses mais importantes são: (a) 

lavanderia, secagem, alisamento a ferro, prensagem ou dobramento de artigos têxteis 

(“D06F”); e, tratamento não incluído em outro local da classe “D06” (“D06M”). Indicando 

inovações patentárias nas áreas: (i) evolução nas máquinas e dispositivos para lavar e secar 



têxteis (roupas), como por exemplo, lava-roupas, dispositivos para aquecer água, 

dispositivos para adicionar sabão ou outros agentes de lavagem, e, secadoras domésticas, 

dispositivos coletores do pó de algodão; e também, (ii) pelo desenvolvimento de novos 

tratamentos de fibras, linhas, fios, tecidos ou artigos fibrosos à base desses materiais com 

compostos macromoleculares ou compostos orgânicos não macromoleculares ou 

substâncias inorgânicas combinado com tratamento mecânico. 

A evolução temporal dos pedidos das subclasses linhas ou fibras, naturais ou artificiais, 

incluindo fiação mostram: (a) tendência decrescente para características químicas da 

manufatura de filamentos, linhas, fibras, cerdas ou fitas artificiais; aparelhos especialmente 

adaptados para a manufatura de filamentos de carbono (“D01F”); (b) tendência crescente 

para métodos ou aparelhos mecânicos para a manufatura de filamentos, linhas, fibras, 

cerdas ou fitas artificiais (“D01D”); e; (c) patamar para métodos ou aparelhos mecânicos 

para a manufatura de filamentos, linhas, fibras, cerdas ou fitas artificiais (“D01D”). 

Da análise da terceira classe de destaque - entrançamento, fabricação de renda, malharia, 

passamanaria e não tecidos (“D04”), conclui-se que as subclasses mais importantes são: (a) 

não tecidos e sua fabricação e aparelhos (“D04H”) – com tendência decrescente; e, (b) 

malharia – com tendência crescente (“D04B”). 

Corroborando com as observações de Pio et. al. (2009), o destaque das classes 

características químicas da manufatura de filamentos, linhas, fibras, cerdas ou fitas 

artificiais; aparelhos especialmente adaptados para a manufatura de filamentos de carbono 

(“D01F”) e lavanderia, secagem, alisamento a ferro, prensagem ou dobramento de artigos 

têxteis (“D06F”) ressalta que a tecnologia usada pelo setor têxtil é desenvolvida por 

fornecedores, tanto “D01F” que trata das fibras manufaturadas, ramo de desenvolvimento 

tecnológico tradicional da indústria química, bem como, “D06F” que encontra suas 

inovações na indústria fabricante de equipamento para lavanderia de materiais têxteis. 
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Resumo  
Na atual era do conhecimento as organizações empreendedoras, buscam o aprimoramento 
dos colaboradores para a criação, compartilhamento, disseminação do conhecimento e 
consequentemente à inovação com implementação de ideias, referentes a processos, 
produtos e serviços. A inovação é fruto da criatividade e as pessoas precisam de estímulos 
que liberem o potencial criativo para o desenvolvimento de novas competências. Este 
estudo tem como objetivo analisar a contribuição da socioterapia como subsídio para o 
despertar criativo em colaboradores de uma organização de base tecnológica. A pesquisa 
se classifica como exploratória, descritiva e qualitativa. Em linhas gerais pode-se concluir 
que a socioterapia contribui para o despertar criativo em colaboradores de organizações de 
base tecnológica, ao criar um ambiente favorável ao autoconhecimento, contato com as 
habilidades, autoconfiança, espírito de equipe, sociabilidade, autodisciplina e flexibilidade 
diante dos desafios e oportunidades, bem como contribui para o despertar dos potenciais 
criativos  e consequentemente à geração de novos conhecimentos, estimulando ainda mais 
o comportamento empreendedor, no processo de inovação em organizações de base 
tecnológica. 
Palavras chave: Socioterapia, Criatividade, Inovação, Organizações Empreendedoras, 
Organizações de Base Tecnológica.  
 

Abstract 
In the current era of knowledge, entrepreneurial organizations seek the improvement of 
employees for creating, sharing, dissemination of knowledge and thus innovation with 
implementation of ideas, relating to processes, products and services. Innovation is the 
result of creativity and people need incentives to release the creative potential for the 
development of new skills. This study aims to analyze the contribution of sociotherapy as 
subsidy for awakening creative employees in an organization's technology base. The 
research is classified as exploratory, descriptive and qualitative. In general it can be 
concluded that the sociotherapy contributes to the awakening of creative collaborators in 
technology-based organizations, to create an environment conducive to self, contact skills, 
self confidence, team spirit, sociability, self-discipline and flexibility in the face of 
challenges and opportunities, as well as contribute to the awakening of creative potentials 
and hence the generation of new knowledge, further stimulating entrepreneurial behavior, 
the process of innovation in technology-based organizations. 



  

Keywords: Sociotherapy, Creativity, Innovation, Entrepreneurial Organizations, 
Technology-Based Organizations. 

 
 
1 Introdução 
 
Com o desenvolvimento da sociedade, as organizações passam por momentos em que a 
promoção de mudanças em seus contextos são necessárias não somente da estrutura, mas 
também dos valores, desenvolvendo em seus colaboradores novas habilidades, estimulando 
o crescimento pessoal e profissional através da criação de sistemas em que as pessoas 
possam liberar o talento e a criatividade sobre a realidade que atuam num contínuo 
processo de educação. 

Pessoas trazem consigo para dentro de uma organização além de suas habilidades e 
competências profissionais, toda a bagagem das experiências vividas e suas características 
pessoais. Deste modo, a personalidade individual de cada um, causa impacto sobre a 
estrutura e o desenvolvimento da organização, e as características relacionadas as 
necessidades, conhecimentos, habilidades e valores das pessoas que a constituem como 
uma organização empreendedora. 

As organizações empreendedoras, buscam o aprimoramento dos colaboradores para a 
criação, compartilhamento, disseminação do conhecimento e consequentemente à inovação 
com adoção e implementação de ideias, referentes a processos, produtos e serviços. 
Nonaka e Takeuchi (2008), dizem que o conhecimento é criado apenas pelos indivíduos e 
que a criação do conhecimento enfatiza muito a importância da experiência corporal. O 
aprender-fazendo é equivalente à internalização, que é a conversão do conhecimento 
explícito em tácito. Salientam que o indivíduo obtém insights subjetivos, intuições e 
palpites a partir da experiência corporal, ou seja, é inerente ao ser humano a capacidade de 
criar e inovar. Portanto, é no ser humano que se encontra o conhecimento e a criatividade e 
são estes que dão suporte a sobrevivência organizacional no mercado competitivo atual. 

A criatividade, como processo de desenvolvimento dos potenciais, possibilita a liberdade 
de expressão das pessoas no contexto organizacional. As organizações empreendedoras 
necessitam vislumbrar sempre o sucesso, trabalhando de forma criativa e inovadora. É 
tendo a ousadia de deixar a criatividade emergir com todos os envolvidos no processo de 
construção dos novos rumos da organização que ocorrerá significantes mudanças, trazendo 
diferencial ao mercado altamente competitivo. 

Neste estudo privilegia-se a importância do investimento no potencial criativo dos 
colaboradores  de empresas de base tecnológica, pois segundo Porter (2002) são empresas 
de maior rentabilidade, orientadas para inovação, e mais exigentes em termos de 
qualificação do capital humano.  

Vários são os recursos e propostas de trabalhos utilizados em programas de 
treinamento/capacitação para o despertar do potencial criativo das pessoas. Neste estudo 
tem-se como objetivo demonstrar a importância da socioterapia que através de vivências 
busca a percepção dos participantes quanto aos seus potenciais criativos e o estímulo da 
integração entre o pensar, o sentir e o agir para conhecimento dos próprios talentos, 
virtudes e percepção dos bloqueios que impedem de expressá-los no momento necessário à 



  

criação. Para o estudo de caso utilizou-se como campo de pesquisa uma empresa de base 
tecnológica sendo os colaboradores sujeitos da pesquisa. 
Os fundamentos teóricos utilizados neste trabalho sustentam o entendimento que por meio 
da criatividade surge a inovação, e o empreendedor ao acreditar no potencial humano, na 
construção de algo novo ou inusitado, terá oportunidade de constituir uma valiosa 
ferramenta de gestão com consequente diferencial no mercado. São abordadas assim, 
questões sobre criatividade e inovação em organizações empreendedoras. Assuntos 
pertinentes a organizações de base tecnológica são tratados como organizações inovadoras, 
bem como assuntos sobre socioterapia como técnica que capacita pessoas para o despertar 
criativo no mundo das organizações. 
 

2 Conhecimento, Criatividade e Inovação organizacional 
 
Várias são as mudanças que vem ocorrendo nos contextos sociais e organizacionais em 
consequência ao desenvolvimento da sociedade na era do conhecimento. Para administrar 
essas mudanças torna-se necessário verificar questões de conhecimento pessoal, técnico, 
grupal, convivência, parceria, saber ouvir, saber dialogar, qualidade no trabalho e 
atendimento, satisfação das pessoas, participação no planejamento e tomadas de decisões, 
espírito de equipe, enfim. Este contexto produz um campo ecológico e neste campo várias 
são as interações que ocorrem, como por exemplo, “os fantasmas individuais”, as ilusões, a 
grandeza pessoal, anseios, expectativas, cumplicidades, determinação. Assim, mostrando a 
possibilidade humana de criar e inovar nas relações sociais e no mundo de trabalho 
(SILVA, 2010). 

Na era do conhecimento, o ser humano passa a ser o principal foco organizacional. É nele 
que se encontra o conhecimento e a criatividade que dão suporte à sobrevivência 
organizacional no mercado competitivo atual. Em um cenário marcado por rápidas 
mudanças, riscos e incertezas, se faz necessário o uso da criatividade para a geração de 
novas ideias. 

 

2.1 Conhecimento 
 
A história da humanidade é marcada por constantes transformações a partir das ações do 
homem que, em função da evolução da sua espécie, foi desenvolvendo seus 
conhecimentos, ajustando-os às suas necessidades de sobrevivência. Desde a caça, a pesca, 
a utilização do fogo, o pastoreio e agricultura o homem diversificou o seu conhecimento e 
possibilitou seu progresso, com grandes invenções e revoluções na sua caminhada, 
passando por várias eras de desenvolvimento. 

Davenport (1998) entende que conhecimento é a informação valiosa da mente combinada 
com experiência, contexto, interpretação e reflexão. São relevantes, ainda, as 
considerações de Schreiber et al. (2002) quando argumentam que o conhecimento 
adiciona dois aspectos distintos: primeiro, um senso de propósito, desde que conhecimento 
seja a “matéria intelectual” usada para atingir uma meta; segundo, uma “capacidade de 
regeneração”, porque uma das maiores funções do conhecimento é produzir informação 
nova. O conhecimento é proclamado um novo fator de produção; um corpo completo 



  

formado de dados e informação que são transportados e resultam em ações que produzem 
novas informações.  
O conhecimento é um processo próprio do ser humano de aprender e vir a conhecer algo 
que lhe era estranho, ou seja, é um processo de apreensão do mundo que o rodeia” 
(SHIGUNOV NETO; TEIXEIRA, 2006, p. 224). É portanto o ser humano gerador  de 
conhecimento e agente do processo de inovação, que interage e compartilha seus 
conhecimentos com os demais membros do grupo no qual está inserido.  

Quando o ambiente organizacional for propício ao desenvolvimento de informação em 
conhecimento e estimular o aprendizado colaborativo entre pessoas, agregando valor aos 
seus produtos e serviços, automaticamente estará gerando novos conhecimentos que serão 
gerenciados para que continuamente estes criem, validem e apliquem novos conhecimentos 
nos seus produtos, processos e serviços por meio de uma equipe de pessoas altamente 
motivadas (BHATT, 2001). 

 

2. 2  Criatividade  
 
A criatividade, nos mais remotos tempos, sempre foi concebida como uma forma de 
“inspiração divina”. Pela aparente espontaneidade e irracionalidade, perdurou 
inquestionavelmente, durante o século XIX, a convicção de que os homens mantinham 
mentalmente a criatividade como uma espécie de purgativo emocional (KNELLER, 1978).  
Há teorias como a do “Investimento em Criatividade” de Sternberg e Lubart (1996), 
“Modelo Componencial da Criatividade” de Amabile (1996) e “Perspectiva de Sistemas”, 
de Csikzentmihalyi (1996), que concebem a criatividade como um fenômeno sociocultural, 
que a partir das interações com o meio é que o indivíduo expressa seu potencial criativo, e 
como a possibilidade de desenvolvimento desse potencial é inerente a todos os indivíduos. 
Desenvolver o potencial criativo é ver o que ninguém mais vê, valendo-se de estratégias de 
saber ver e fazer com que seu pensamento se torne visível (MICHALKO, 2002). 

Alencar (1996), Amabile (1999) e Pasinatto (2007) suscitam que a criatividade está 
relacionada ao “pensar diferente” das pessoas, como processar pensamentos associados a 
insight, invenção, imaginação, inovação, intuição, inspiração, iluminação, originalidade e a 
ideia deve influenciar a maneira como os negócios são realizados, através de três 
componentes da criatividade: perícia (expertise), motivação intrínseca e raciocínio criativo.  
Pope (2005) afirma que a criatividade é também a capacidade de produzir, fazer ou tornar 
algo em uma coisa nova e válida e implica incerteza e desconhecimento. Por ser geradora 
de ideias, é responsável pela solução de problemas, permite aprender através do erro ou 
acerto e possibilita identificar as necessidades dos clientes e as novas oportunidades 
(FIALHO et al. 2006).  

Diversos são os estudiosos que sob diferentes perspectivas demonstram a criatividade 
como um fenômeno de múltiplos aspectos, no qual interagem elementos cognitivos, 
características de personalidade, além das variáveis de natureza familiar, educacional e 
social (TORRANCE; SAFTER, 1999; TORRE; VIOLANT, 2006; WECHSLER, 2009).  

O ato de criar no ser humano, em qualquer tipo de expressão, exige que ele sinta, 
contemple, perceba, investigue, reflita, elabore e atue. O impulso criativo se manifesta 
como inovação frente à realidade e está presente quando o homem sente vontade de alterar 



  

algo, quando existe a necessidade de se comunicar e expressar o seu ser (PASINATTO, 
2007). 
No âmbito das organizações, a criatividade depende também em larga escala das 
características do ambiente interno, como práticas interpessoais, sistemas de normas e 
valores, presença de incentivos e desafios, que podem estimular ou obstruir a criatividade 
dos colaboradores. Deste modo, para o sucesso das organizações, o desenvolvimento de 
novas habilidades dos colaboradores onde possam liberar o talento e a criatividade, o 
estímulo do crescimento pessoal e profissional se configuram como ação primordial no 
contexto organizacional num contínuo processo de educação.  

 

2.3 Inovação  

 
A necessidade de conviver com a competição feroz que se observa no ambiente das 
organizações, principalmente nas organizações de base tecnológica, é uma das principais 
razões que as tem levado a se manterem em uma corrente contínua de inovação por meio 
da criatividade e, também buscar uma competência organizacional marcante e darem  
ênfase à melhoria de qualidade. 
Para Drucker (2003) inovar é o ato que contempla os recursos sob uma nova capacidade de 
gerar riqueza. Já Nakashima (2002) corrobora dizendo que a capacidade de inovar sempre 
esteve presente nas civilizações de forma que não se trata de algo recente. 

Alencar (1996) diz que a inovação organizacional concebe-se como processo de introduzir, 
adotar e implementar uma nova ideia (processo, bem ou serviço) em uma organização 
como resposta a um problema percebido, transformando esta nova ideia em algo concreto e 
que agregue valor para a organização.  

A inovação é mais do que criatividade, fato este que exige dos profissionais um 
comportamento empreendedor já que o verdadeiro desafio é transformar ideias em 
realidades rentáveis (PINCHOT, 2004). Ulbricht e Vanzin (2010) corroboram dizendo que 
a inovação, que só acontece a partir da criatividade, é a passagem da criação à 
racionalidade, ou seja, é da convergência equilibrada da atividade do hemisfério direito do 
cérebro com o hemisfério esquerdo que ocorre a inovação. Assim, a introdução da 
inovação é sempre um processo intencional e tem em vista sempre um benefício.  

Girardi et al (2009) estabelecem a inovação como um instrumento específico do 
empreendedorismo. A inovação, objeto central do empreendedorismo, proporciona 
aprendizado aos profissionais e à organização, já que as ações de busca de ideias e 
soluções e o uso da criatividade incitam a geração e o desenvolvimento do conhecimento.  
 

3 Organizações empreendedoras 
 
A organização que incentiva a participação e a criatividade dos seus profissionais adquire 
capacidade empreendedora, o que, de acordo com Birley e Muzika (2005) é a habilidade 
para explorar oportunidades e um padrão mensurável e coeso de comportamento gerencial. 

 Se os gestores possuem competências que vão de encontro à inovação, tendem a atuar 
como agentes de mudança e impulsionadores do potencial humano de toda a organização. 
Dessa forma, a organização empreendedora conta com intraempreendedores, profissionais 



  

responsáveis pela criação de inovações na empresa, transformando ideias em realidade 
criativa (PINCHOT, 1989).  
Organizações empreendedoras têm uma cultura empreendedora. São receptivas à inovação 
e dispostas a ver oportunidades na mudança (DRUCKER, 2003), são direcionadas para a 
inovação, o conhecimento, a visão e a ação estratégicas.  

A literatura pontua os traços de uma organização empreendedora, sendo alguns deles: 
planejamento, orientação estratégica, comprometimento com a oportunidade e com os 
recursos, controle sobre os recursos, estrutura administrativa, filosofia de recompensas 
(BIRLEY; MUZIKA, 2005) e autonomia (HASHIMOTO, 2006). 

Assim, a criatividade ou inovação sem ações empreendedoras será apenas uma simples 
“ideia” sem vantagens lucrativas. A inovação é, pois, a implementação de um novo ou 
significativamente melhorado produto (bem ou serviço), processo de trabalho, ou prática 
de relacionamento entre pessoas, grupos ou organizações. Inovar é desenvolver a 
criatividade visando a uma utilidade. Só há inovação, portanto, quando a nova ideia é 
julgada valiosa e colocada em prática.  

Os responsáveis por todo estes processos recaem nas pessoas, ou melhor, nos talentos 
humanos. Assim, neste contexto, a organização é responsável pela criação de  condições 
propícias aos esforços e comprometimento máximo de seus colaboradores usando a 
criatividade, ainda por processos que facilitem o trabalho e por reconhecer as contribuições 
do seu capital humano. Para tanto é necessário que as organizações invistam nas pessoas, 
pois são elas que ao se movimentarem nas suas relações e ações do cotidiano tornam-se 
detentoras do poder de criação e de inovação e, portanto, são elas o verdadeiro diferencial 
das organizações contemporâneas (SILVA, 2010). 

 

4 Organizações de base tecnológica 

 
As organizações intensivas do conhecimento (OIC) oferecem ao mercado em que estão 
inseridas, produtos agregados de conhecimento. São classificadas de duas formas: a) 
organizações de serviços profissionais, como por exemplo, as empresas de consultoria e 
engenharia; e b) organizações de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), podendo-se citar 
como exemplo, as organizações industriais de alta tecnologia (ALVESSON, 2004). 

As organizações de base tecnológica são aquelas relacionadas à engenharia e às 
tecnologias da informação e da comunicação, cujos negócios estão associados à produção 
de soluções que envolvem largo conteúdo de informática e telecomunicações 
(MARCOVITCH; SANTOS; DUTRA, 1986). São empresas que desenvolvem produtos e 
serviços através da aplicação de conhecimentos de elevado grau científico (FERRO; 
TORKOMIAN, 1988).  

Corroborando com tais afirmações Carvalho, Pizysieznig Filho, Machado e Rabechini 
Junior (1998) dizem que as organizações de base tecnológica desenvolvem, a partir da 
ciência aplicada e da engenharia, produtos e serviços caracterizados como de elevado grau 
técnico e científico.  

As organizações de base tecnológica passam por grandes desafios, tendo em vista as 
demandas da nova Sociedade do Conhecimento por soluções customizadas para a realidade 
local, e cientes de que, atualmente, sobrevive o mais rápido e não o maior. Por isso, 



  

apostam tudo na inovação em seu portfólio, seja para reter seus clientes ou para conquistar 
novos clientes a partir dos diferenciais competitivos. 
Para a criação de um ambiente favorável à geração de novos conhecimentos, as 
organizações de base tecnológica precisam despertar os potenciais criativos de seus 
colaboradores, capital intelectual organizacional. Importante ressaltar a concepção de 
Runco (2007), em que considera que toda pessoa tem potencial para ser criativa, mas nem 
todas realizam esse potencial, por não terem oportunidades de desenvolvê-lo, pois há 
diversos fatores que influenciam no desenvolvimento ou na inibição da criatividade, tais 
como: família, escola, ambiente de trabalho, contexto sociocultural e saúde.  

Dias (2012, p. 47) considera que:  
As empresas de base tecnológica, por sua natureza, investem em 
pesquisa, desenvolvimento e inovação. Possuem em seus quadros 
significativa parcela de trabalhadores do conhecimento, especialmente 
engenheiros, bacharéis em ciências da computação, e programadores 
dentre outras profissões. Também contam, normalmente, com 
pesquisadores (Mestres e Doutores) que, geralmente, atuam nas áreas de 
produtos e/ou de institucionalização dos projetos que são 
comercializados, trabalhando em conjunto a fim de absorver os 
conhecimentos dos clientes. 

Cortês et al (2005) sustentam que, sob o referencial das empresas de base tecnológica, são 
inovadoras também aquelas que incrementam e evoluem seus produtos de acordo com as 
necessidades percebidas nos mercados onde estão inseridas, ou ainda aquelas que “imitam” 
suas concorrentes no lançamento de produtos com aceitação nos supracitados mercados, 
procurando agregar valor para os clientes.  
De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE 
(2005), a inovação é a inserção de produtos, processos ou serviços até então inexistentes 
ou, quando já existentes, que contenham alguma característica nova ou substancialmente 
diferente daquelas já percebidas.  

Portanto, as inovações lançadas pelos concorrentes para, a partir delas, incrementar os 
próprios bens e serviços, mantendo-os competitivos ou tornando-os competitivos 
caracteriza a inovação no cenário das empresas de base tecnológica que desejam entrar em 
novos segmentos da economia (DIAS, 2011).  
 

5 A socioterapia e o despertar da criatividade 
 
A resistência à mudança é algo inerente ao ser humano, porém hoje se faz necessário 
introduzir programas de capacitação pessoal e profissional às pessoas para lidarem com o 
medo e com o desconforto que acompanham a mudança.Vários são os recursos e propostas 
de trabalhos, que podem ser utilizados nos programas de treinamento/capacitação. Cita-se 
em particular a Socioterapia, como proposta de trabalho alternativo que contribui para o 
desenvolvimento pessoal e profissional, das pessoas que compõem uma organização. 

A socioterapia visa desenvolver a sensibilização das pessoas envolvidas, para a busca da 
qualidade de vida no trabalho, capacitando-as para a solução de situações emocionais e de 
conflito através de trabalhos vivenciais, onde atividades físicas e de sensibilização 
psicológica caminham juntas, proporcionando o resgate da unidade corpo-mente e 
conduzindo à aceitação das novas necessidades sociais. 



  

 Tezza (2004, p. 9) considera que: 

A socioterapia é um processo que permite o entendimento do 
homem em relação: à sua origem, à sua natureza, à convivência 
social, às suas buscas de complementaridade, aos jogos egóicos 
que permeiam as relações interpessoais e institucionais, 
objetivando o resgate da união interna para uma verdadeira 
entrega aos planos superiores de consciência no caminho do amor 
incondicional. 

A socioterapia se fundamenta a partir do pressuposto que na vida, tudo muda e se 
transforma. Nada se mantém estático. Acompanhar a mudança, aceitar e vencer os 
desafios, manter a calma e a confiança em qualquer circunstância, fazem parte de uma 
postura acertada diante da vida (SILVA, 2008).  

Segundo Tezza (2004) a socioterapia tem por finalidade: Centrar o indivíduo; Possibilitar o 
autoconhecimento; Tornar as relações sociais mais verdadeiras; Permitir que a unicidade 
aconteça no indivíduo (mente-emoção-ação), Permitir que as intuições se manifestem; 
Descarregar as tensões aprisionadas; Liberar energia; Flexibilidade; Percepção interior; 
Disponibilidade para saber viver em plenitude; Abertura para a vida.  
O Método Socioterápico criado por Tezza(2004), é composto por etapas, consideradas 
interligadas, pois uma depende da outra tais como:  
1) Harmonização: Reconhecimento do clima para aplicação da técnica. Através de 
exercícios respiratórios e corporais;  
2) Vivência Socioterápica: Mobilização do conteúdo. É a aplicação da técnica. O 
participante vive a situação, a qual é conduzida pelo facilitador;  
3) Apreensão ou Captação Intuitiva: É a percepção do que está acontecendo, ou seja, o 
participante sente os efeitos da técnica;  
4) Expressão/ percepção: É a expressão dos sentimentos, que podem ser manifestados 
através do choro, fala, gestos, desenhos e outros;  

5) Significação ou partilha: É o entendimento ou compreensão do significado da 
experiência vivida. Cabe ao participante dar o significado.  

6) Auto-observação: Harmonização do grupo.  Os participantes, em círculo e de braços 
dados, se observam e procuram se analisar nas ações do dia-a-dia, num ato de reflexão. Há 
troca de olhares, como forma de agradecimento, pelos momentos que juntos 
compartilharam.  

Através de vivências denominadas socioterápicas, as pessoas se desvendam de todas as 
“amarras” e buscam resgatar a sua verdadeira essência, onde são utilizadas técnicas que, 
estimulam a uma nova maneira de agir, sentir, e pensar, vivendo integradamente, com 
consciência e dispersão. Nas vivências cabe ao facilitador, criar condições favoráveis à 
manutenção de um clima harmonioso e baseado na confiança. Dalla Vecchia (2011) e Toro 
(2002) falam que o filósofo Wilhelm Dilthey foi o primeiro a investigar o sentido de 
vivência (Erlebnis, em alemão), definindo-a como algo revelado no complexo psíquico 
dado na experiência interna de um modo de existir a realidade para um indivíduo. 

Toro (2002) define a vivência como a experiência vivida com grande intensidade por um 
indivíduo no momento presente, que envolve a cinestesia, as funções viscerais e 
emocionais. A vivência confere à experiência subjetiva e existencial de viver o “aqui e 
agora”, do que é vivido, experimentado. Possibilita o desenvolvimento da autopercepção 



  

para que o homem possa entrar em contato com a sua origem, vitalizando-se e recriando o 
seu mundo.  
Silva (2008) considera que uma obra de criação é sempre a expressão do ato de viver. 
Através do autoconhecimento, as pessoas passam a conhecer habilidades necessárias ao 
seu desenvolvimento integral, tais como autodisciplina, valores morais e capacidade de 
discernimento, desenvolvendo uma atitude de flexibilidade e uma visão de mundo que 
concebe as mudanças como desafios e oportunidades. 

A prática das técnicas de vivência motiva a integração, dinamiza e dá sinergia à equipe e 
podem despertar o comportamento empreendedor. Há cinco sinais distintivos em um 
empreendedor, que são: velocidade; polivalência; capacidade de realização; capacidade de 
compreensão intrapessoal e interpessoal; e capacidade de harmonizar grupos e de 
persuadir, que os torna um inovador (BUENO; LAPOLLI, 2001). As vivências ajudam 
assim, a desenvolver o autogerenciamento, a troca de informações, a maior flexibilidade 
pessoal e intelectual, a integração de equipes, o compartilhamento de conhecimentos e as 
competências e habilidades afloradas no grupo que contribuirão para a excelência da 
gestão. 
Nas vivências, são utilizadas técnicas básicas para a harmonização, sensibilização, 
autoconhecimento, tomadas de decisões, relações sociais mais verdadeiras e outras, 
conforme finalidades da socioterapia ou necessidades surgidas. Tais técnicas podem ser: o 
relaxamento, a dramatização, a arte, as danças espontâneas, as danças circulares e outras 
conforme intuição do facilitador. Para o desenvolvimento destas técnicas são utilizados 
diversos recursos didáticos: aparelho de som, músicas suaves e de elevação, colchonetes, 
objetos de sucata, vendas para os olhos, recorte e colagem, massa para modelar, desenhos e 
outros materiais didáticos. Há vivencias que envolvem a música e o movimento, visando à 
restituição da experiência corporal, da sensibilidade emotiva, e estimulando a dança 
expressiva e comunicação afetiva das pessoas envolvidas no processo (SILVA, 2008). 
Gramigna (1993, p. 41) diz que: "Acredito que, se usarmos instrumentos que permitam ao 
homem a autodescoberta de seu potencial criativo, suas habilidades e sua riqueza, podemos 
transformar nossas vidas nas empresas." Já Gonçalvez (2009) considera que a Socioterapia 
se coloca como uma importante ferramenta na medida em que atua sobre a percepção 
interna de cada indivíduo.  A partir daí, consegue explorar seus potenciais de forma a 
permitir uma mudança em sua vida. Portanto a técnica favorecendo a expressão da vida 
criativa, pessoal e coletiva.  

A socioterapia pode ser  uma alternativa criativa e inovadora, pois busca não só conhecer 
as fontes interiores de criação que habilitem as pessoas a alcançar novas soluções para 
problemas complexos, desenvolver novos produtos, serviços e processos, detectar novas 
oportunidades para incrementar a própria criatividade, mas também as competências 
necessárias, tanto no plano intelectual como no emocional, para lidar efetivamente com o 
processo da inovação (SILVA, 2008). 

 

6 Metodologia 
 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, uma vez que busca uma melhor compreensão dos 
colaboradores de uma organização de base tecnológica, no que se refere às práticas da 
socioterapia no processo de autoconhecimento para o despertar criativo, com caráter 
qualitativo. Para Honorato (2004, p. 97), a pesquisa qualitativa “proporciona melhor visão 



  

e compreensão do contexto do problema. [...] caracteriza-se pela análise psicológica dos 
fenômenos de consumo, pela explicação das razões pelas quais se age determinado modo e 
pela impossibilidade de quantificação.” 

Esta pesquisa teve caráter exploratório e descritivo uma vez que um dos seus objetivos é o 
de analisar a importância do autoconhecimento dos colaboradores pesquisados. A pesquisa 
exploratória, conforme Severino (2007, p. 123), “busca apenas levantar informações sobre 
um determinando objeto, delimitando assim um campo de trabalho mapeando as condições 
de manifestações desse objeto.”  
Considera-se a classificação descritiva também por descobrir de forma aprofundada e com 
mais precisão, o modo com que o fenômeno acontece na organização, procurando explicá-
lo e descrevê-lo. Para Gil (2002, p. 44) este tipo de pesquisa “têm como objetivo 
primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 
estabelecimento de relação entre variáveis.” 

Quanto aos meios, a pesquisa é classificada como de campo, documental e bibliográfica. 
Pesquisa de campo pelo fato das pesquisadoras irem a campo coletar os dados do estudo. 
Lakatos e Marconi (2009,  p. 83) afirmam que “pesquisa de campo é aquela utilizada com 
o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimento acerca de um problema para o 
qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queira comprovar, ou, ainda 
descobrir novos fenômenos ou as relações entre elas.” 

No que se refere à classificação de uma pesquisa documental, as autoras Lakatos e 
Marconi (2009, p. 62) definem que são “coleta de dados, restritos a documentos, escritos 
ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias. Estas podem ser recolhidas no 
momento em que o fato ou fenômeno ocorre ou depois.” Ludke e André (1986) 
corroboram afirmando que a análise documental compõe uma técnica importante na 
pesquisa qualitativa, pois complementa as informações obtidas por outras técnicas, 
desvelando novos aspectos relacionados a um tema ou problema. 
O presente estudo também pode ser classificado como uma pesquisa bibliográfica, pois 
para uma melhor compreensão do estudo proposto, é necessário utilizar a pesquisa 
bibliográfica, a qual consiste na fundamentação teórica, composta por meio de uma revisão 
sistemática da literatura e revisão bibliográfica. A revisão sistemática da literatura se deu 
na base de dados Scopus, por ser esta uma base de dados multidisciplinar que possibilita 
levantamento por palavras-chave, resumo e títulos, como fase exploratória inicial da 
pesquisa. Em tais resultados, ficou evidenciado uma lacuna sobre o tema, ainda pouco 
explorado no meio científico, obtendo assim, poucos registros na base selecionada. 
A pesquisa também, se classifica como de campo, sendo a investigação ocorrida em uma 
empresa de base tecnológica no estado de Santa Catarina/Brasil e os sujeitos da pesquisa 
foram os seus colaboradores. O número de participantes foram 12 colaboradores, 
caracterizando-se a aplicação da pesquisa à população da organização em estudo. Para 
Roesch (1999, p. 138) “população é um grupo de pessoas ou empresas que interessa 
entrevistar para o propósito específico de um estudo.” 
Segundo Lakatos e Marconi (2009, p. 165), a coleta de dados é a “etapa da pesquisa em 
que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de 
se efetuar a coleta dos dados previstos.” Para essa pesquisa utilizou-se uma coleta de dados 
proveniente de pesquisa bibliográfica, documental, questionário e observação. Para tal, foi 
aplicado um questionário estruturado com perguntas abertas, tendo o objetivo de verificar 
as experiências vividas por cada respondente quanto às percepções do desabrochar dos 
ingredientes da criatividade em suas vidas pessoal e profissional. 



  

Após os dados coletados, fez-se uma análise e interpretação dos dados obtidos, que 
segundo Triviños (2008) apoia-se nos resultados alcançados no estudo, na fundamentação 
teórica e na experiência pessoal das investigadoras. Como estratégia de interpretação, foi 
utilizado a triangulação de métodos proposta por Yin (2005). 
É importante ressaltar, que uma das principais limitações da pesquisa, referiu-se na 
dificuldade de encontrar registros diversificado no âmbito da socioterapia como ferramenta 
para o despertar criativo dos colaboradores de uma organização de base tecnológica. 

 
6.1 Aplicação de vivencias socioterápicas 

 
Os sujeitos da pesquisa participaram de um workshop vivencial com duração de 16 horas 
aula. As vivências socioterápicas, foram elaboradas com o intuito de buscar  o aprendizado 
através do sentir, experimentar, vivenciar diversas situações e a tomada de consciência de 
limitações e possibilidades dos sujeitos da pesquisa. 

A seguir são apresentados os nomes de vivências socioterápicas aplicadas, respectivos 
objetivos e materiais utilizados conforme quadro 1.  

 

Quadro 1: Nomes de vivências, respectivos objetivos e materiais utilizados. 
NOME DA VIVÊNCIA OBJETIVO MATERIAL UTILIZADO 

Descobrindo o Ser 

Interiorização, relaxamento, e 
harmonização do grupo para 
compreensão das relações humanas; 
despertar para a valorização de si; 
encontrar-se consigo e com seus 
valores (autoconhecimento). 

Espelho dentro de uma caixa, 
aparelho de som, CD (música 
suave) , almofadas. 

O que o Objeto me 
Diz em Relação a 
minha  Vida 
 

Resgatar situações que aprisionam as 
pessoas, muitas vezes, imperceptíveis 
possibilitando a reflexão para o 
processo de mudança interior. 

Folha de papel formato A4, 
lápis grafite, lápis de cera 
colorido, aparelho de som, CD 
(música suave). 

Queimando as 
amarras do coração 

Exteriorizar o que há de mais latente 
no interior de cada pessoa; liberar as 
tensões vividas no cotidiano. 
 

Balde de alumínio, folha de 
papel formato A4 (oficio), 
caneta, fósforo, aparelho de 
som, CD (música suave), 
almofadas.      

Os “nós" da Vida 
Refletir sobre o trabalho em equipe; 
analisar as reações e soluções diante 
dos empecilhos da vida. 

Aparelho de som, CD (música 
suave). 

João Bobo 
 

Refletir sobre as inseguranças 
inerentes ao ser humano e a 
importância da permissão da entrega 
ou de acolhimento ao outro. 

Aparelho de som, CD (música 
suave). 
 

A Redescoberta do Eu 
 

Estimular a autoestima, 
autodeterminação, flexibilidade e 
criatividade nas ações cotidianas. 

Uma caixa contendo: balão 
cheio de água, algodão, pedra, 
bombril, barbante, aparelho de 
som, CD (música suave). 

Compartilhando com 
o Outro 
 

Estimular a visão compartilhada nas 
relações sociais, ou seja, aprender a 
repassar os conhecimentos 

Sucata; aparelho de som, CD 
(música suave). 



  

adquiridos; refletir sobre o processo 
da comunicação humana. 

Deixe o Novo Entrar 

Estimular o espírito de equipe; 
possibilitar a percepção do ponto de 
vista se a pessoa está aberta ou 
polarizada para receber o novo. 

Material: - aparelho de som, 
CD (música suave).   
 

Criando e Tecendo o 
Novo  

Despertar das infinitas possibilidades 
de criação. Propiciar a sensibilização 
e conscientização de recursos 
pessoais, percepção de competência; 
ampliação do "conhecimento de si 
mesmo"; comprometimento com o 
espírito de equipe; motivação para 
enfrentar e vencer desafios e 
desenvolvimento do espírito 
empreendedor. 

Canudos de plástico  

Fonte: SILVA, 2008.  

 

7  Resultados e discussão 
 

Com os resultados  da pesquisa observou-se, que as vivências são ferramentas importantes 
para o despertar criativo pois de forma lúdica as pessoas experimentaram o uso de 
estratégias para o desenvolvimento de suas ideias e consequentemente à inovação em suas 
ações. Portanto, ao vivenciarem determinada situação sentiram-se partícipes do processo 
de construção da temática proposta. 
O diferencial da socioterapia em relação a outros trabalhos que utilizam vivências é que no 
final de cada tema trabalhado, todos os participantes são convidados a sentarem em círculo 
para o momento da partilha. Partilhar significa repartir, participar, compartilhar e foi nesse 
sentido que o trabalho aconteceu. 
Na partilha cada sujeito da pesquisa expressou sua percepção do que vivenciou, dando a 
significação e representação no seu “aqui e agora”. À medida que cada participante foi se 
colocando a partir do que sentiu, vinculado às suas emoções e atento à autenticidade do 
que expressou, esse momento da sessão foi ganhando mais vida, com reflexões sobre a 
importância do autoconhecimento, de novos conhecimentos, das habilidades, das atitudes, 
troca e compartilhamento do conhecimento no contexto organizacional.  

A linguagem é parte fundamental e integrante do ser humano. O momento da intimidade 
verbal é uma das pontes de vinculação com "o outro" e assim aconteceu pois cada 
participante pode compartilhar como se sentiu na vivência, as emoções experimentadas, as 
conquistas internas, os desconfortos, e os benefícios agregados.  
Não foram dadas explicações para as vivências ou a interpretação do "sentir" do 
participante com o objetivo de que pudessem dar suas próprias interpretações as 
experiências vividas sobre seus potenciais de criação.  

Pelos depoimentos percebeu-se que os sujeitos da pesquisa, após determinadas vivencias, 
começaram a refletir que o trabalho é algo mais que uma atividade remunerada. É na 
verdade, um processo que une habilidade, imaginação, competência, responsabilidade, 
reconhecimento, satisfação e valorização profissional.  



  

Foi identificado na  pesquisa que uma das dificuldades apresentadas para a liberação de 
ideias e automaticamente para a criação, validação, apresentação, distribuição e aplicação 
do conhecimento no ambiente de trabalho é a falta de liberdade para a expressão de ideias 
no contexto da organização, sendo assim, um bloqueio para a incorporação de atitudes 
criativas e inovadoras.  

A pesquisa demonstrou que a socioterapia possibilita o despertar da criatividade a partir do 
momento que vivem o “aqui e agora” através da necessidade de criar e inovar. As pessoas 
tornam-se receptivas, desinibidas e preparadas para o despertar criativo, em que a 
construção e reconstrução oferecem um novo olhar de infinitas possibilidades de expressão 
criativa (corporal e intelectual) para o “mover -se ” em suas ações no mundo num contínuo 
processo de criação.  

Ficou evidenciado que a vivência é uma ferramenta fundamental a ser aplicada no 
desenvolvimento do potencial de criatividade inerente as pessoas e  consequentemente para 
que a inovação seja uma constante nos processos de negócios e na organização como um 
todo. 

Vasconcellos (2000, p. 6) diz que: 
A abrangência do papel do treinamento na empresa moderna não se 
restringe apenas em oferecer condição para que o empregado melhor se 
capacite ou se desenvolva, mas também, como força capaz de intervir na 
organização e no processo produtivo. Só entendendo assim, poderemos 
dar à empresa o que ela espera – força capaz de ajudá-la na árdua tarefa 
de maximizar resultados, minimizando os custos e otimizando os recursos 
humanos disponíveis, tornando-os mais eficientes e mais eficazes.   

Por fim, o estudo realizado possibilitou mostrar e avaliar os resultados de uma técnica 
denominada Socioterapia, onde ficou evidenciado por meio da pesquisa, que sua  
aplicabilidade é viável para o desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

8 Considerações Gerais 
 

A nova era de competitividade, provocada pela globalização, vem indicando novas 
relações de trabalho, modificando o perfil dos trabalhadores, evidenciando-se o discurso da 
valorização das pessoas, como fundamental para a qualidade dos produtos e serviços.  

As pessoas estão sedentas para sentir: prazer, superar dificuldades, descobrir formas mais 
hábeis de lidar com a realidade, perceber o que lhes incomoda e aprender a liberar as 
amarras do dia-a-dia.  
A criatividade, como processo de desenvolvimento dos potenciais, possibilita a liberdade 
de expressão das pessoas no contexto organizacional. As organizações empreendedoras 
necessitam vislumbrar sempre o sucesso, trabalhando de forma criativa e inovadora. É 
tendo a ousadia de deixar a criatividade emergir com todos os envolvidos no processo de 
construção dos novos rumos da organização que ocorrerá significantes mudanças, trazendo 
diferencial ao mercado altamente competitivo. 
Nesta era do conhecimento, muito há de se criar, inovar, e fazer. Com certeza, 
proporcionando ao indivíduo ações criativas, maior será a competência para iniciativas 
promissoras na vida pessoal e profissional.  



  

A socioterapia ao criar um ambiente favorável ao autoconhecimento, contato com as 
habilidades, autoconfiança, espírito de equipe, sociabilidade, autodisciplina e flexibilidade 
diante dos desafios e oportunidades, contribui para o despertar dos potenciais criativos  e 
consequentemente à geração de novos conhecimentos, estimulando ainda mais o 
comportamento empreendedor, no processo de inovação em organizações de base 
tecnológica.  
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RESUMO: Este trabalho investiga, a partir de estudo de caso, a interação entre universidades e empresas no Nordeste
brasileiro, sobretudo no estado de Pernambuco. Focando as interações ocorridas entre a EngenhariaElétrica e áreas afins
com o setor de Eletricidade e Gás, procura-se buscar os aceleradores e inibidores desta interação, importante para o
processo de inovação. O Brasil possui um Sistema Nacional de Inovação– SNI -precário, limitado a conexões parciaise
caracterizado por poucos “pontos de interação” entre a dimensão científica e tecnológica. Este trabalho estuda esses
pontos de interação através das relações existentes entre os grupos de pesquisa de Engenharia Elétrica listados na base de
dados do CNPq e empresas do setor produtivo e contém um estudo de caso que reflete o quadro das motivações e
repercussões das interações até aqui observadas entre grupos de pesquisas em Pernambuco e empresas do setor elétrico.
Palavras-chave: interação universidade-empresa, inovação, engenharia elétrica, Pernambuco

ABSTRACT: This paper investigates, as a case study, the relationship between universities and enterprises
in Brazilian Northeastern focusing on the case of  Pernambuco. It highlights the relationship in the area of
electrical engineering looking for the factors that facilitate and inhibit these relations which are very important
for the process of innovation. The paper studies the points of interaction between research groups and
enterprises considering that national policies are fostering researches and innovations.
Key-words: interaction universities-enterprises; innovation; electrical engineering; Pernambuco.

1.INTRODUÇÃO

O processo de inovação, como fator importante de dinamismo da economia, tem sido fonte de um
vasto debate acadêmico. A inovação de produto e processo é, nesse contexto, entendida como responsável
por grande parcela dos ganhos de produtividade em economias avançadas (Cooke et alii, 1998). Tendo em
vista essa importância, é crescente o interesse em setores de atividade que têm participação em processos de
inovação no Brasil.

É sabido que as economias desenvolvidas têm mais firmas inovadoras, em comparação com
economias em desenvolvimento ou subdesenvolvidas. O Brasil faz parte de um conjunto de países que não
possuem um sistema de inovação completo ou maduro, ao lado de países como Índia, África do Sul e
México (Fernandes, 2008).

Esse relativo atraso no tocante a sistemas de inovação é reflexo do caráter tardio dos processos de
industrialização, da construção de instituições científicas e do sistema financeiro no Brasil, como identificado
em Suzigan e Albuquerque (2008). Como se sabe, o território brasileiro apresenta disparidades entre seus
estados, quanto a indicadores econômicos, como o PIB e o PIB per capita e, além de atraso em inovação,
disparidades quanto à quantidade de interações entre empresas e instituições de ciência e tecnologia em seus
estados.

A literatura da economia da tecnologia relativa ao Brasil ressalta o estágio ainda precário da construção
do sistema nacional de inovação (SNI). Dadas as características de um SNI em nível intermediário, a
dinâmica interativa empresa/universidade é limitada, prejudicando os ‘circuitos de retroalimentação positiva’
entre ciência e tecnologia. Com isso, o Brasil apresenta um padrão caracterizado pela existência apenas
localizada de ‘pontos de interação’. O padrão de interação é, assim, bastante limitado e ainda insuficiente para
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imprimir ao conjunto da economia uma dinâmica de crescimento econômico baseado no fortalecimento da
capacidade inovativa do país (Suzigan e Albuquerque, 2008).

Nesse contexto, o objetivo mais geral deste trabalho é procurar possíveis causas da fraca interação
observada no Nordeste brasileiro e em Pernambuco, particularmente, tendo em vista esse Sistema Nacional
de Inovação (SNI) precário, limitado a conexões parciais e caracterizado por poucos “pontos de interação”.
Parte-se do entendimento de que nessa Região, sobretudo, o sistema de inovação é menos desenvolvido
devido ao atraso na industrialização do país e da dificuldade de surgimento e de manutenção de instituições de
pesquisa e ensino fortes, como as existentes nos países desenvolvidos. Além disso, o artigo analisa o caso das
interações observadas no setor elétrico, buscando o entendimento de sua lógica e de suas dificuldades.

No tocante à interação, a falta de interesse por parte das empresas em investir em projetos de pesquisa
junto às universidades e centros de pesquisa, estaria ligada à falta de estrutura de algumas instituições e à falta
de uma ‘cultura interativa’, que seria mais acentuada no Nordeste. Essa situação leva à formulação da
hipótese de que os “pontos de interação” existentes entre o setor de Eletricidade e Gás e os grupos de
Engenharia Elétrica e áreas afins são estimulados e impulsionados pela política de CT&I (fundos setoriais) e
em complemento pela Lei de Inovação Tecnológica (LIT – Lei Federal nº 10.973, de 2 de dezembro de
2004). Ou seja, sem as políticas de incentivo as interações existentes seriam mais frágeis e dificilmente
surgiriam outras1.

A metodologia utilizada neste trabalho é o estudo de caso, por conta do entendimento de ter o mesmo
maior eficiência no tratamento de pesquisa social (Goode, William Josiah, 1917). O estudo de caso é
caracterizado pelo estudo mais aprofundado de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir
conhecimento amplo e detalhado do mesmo. Por sua relativa simplicidade e economia é freqüentemente
utilizado em pesquisa social, mas por sua subjetividade fazem-se necessários alguns critérios para selecionar
os casos, como buscar casos típicos, selecionar casos extremos e tomar casos marginais (Gil, 1946, p.78).

Os dados mais gerais aqui utilizados são provenientes de projeto de pesquisa mais amplo2, que
envolve universidades e centros de pesquisas de todo o país e do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq,
analisados através de metodologia proposta por Márcia Siqueira Rapini (2007). Para confecção das tabelas,
foi utilizado o Plano Tabular do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, onde é possível, através dos
Censos realizados pelo Diretório, identificar os grupos de pesquisa pertinentes ao trabalho em questão (grupos
de Engenharia Elétrica) e traçar um panorama dos grupos de pesquisa do país. No Plano Tabular é possível
obter informações de Grupos, Linhas de pesquisa, Pesquisadores, Estudantes e Técnicos, Produção C, T&A e
as relações entre Grupos/Empresas e entre Empresas/Grupos. Os dados obtidos foram tratados e agrupados
no Excel, através de tabelas simples e tabelas dinâmicas.

Feita a identificação dos “pontos de interação” de interesse, foram realizadas entrevistas com os líderes
dos grupos de pesquisa, focando em pontos, como o sentido da demanda dos projetos de pesquisa, as linhas
de pesquisa mais freqüentes, as características dos projetos, bem como aspectos relativos à manutenção dos
laboratórios, à evolução da qualidade das interações, à apropriação dos resultados das pesquisas por parte das
empresas (partilha das patentes, produção de artigos e divulgação dos resultados). Particularmente, procurou-
se esclarecer uma das perguntas centrais do trabalho: sem as políticas de incentivo, a interação sobreviveria?

2.REFERENCIAL TEÓRICO

A interação entre ciência, representada pelas universidades e institutos de pesquisa, e tecnologia,
representada pelo setor produtivo, é de grande importância para o processo de inovação, sendo este um

1 Isso não significa que as políticas não precisem de aperfeiçoamento, conforme será visto.
2 Este trabalho foi realizado como um subprojeto do projeto original: “Interação entre Universidades/Instituições
e empresas no Nordeste Brasileiro: Contribuições da Geografia da Inovação”, que, entre outras, estuda a
interação ocorrida entre instituições de pesquisa e empresas, tendo como hipótese o estímulo da política de CT&I
(fundos setoriais), em Ciências da Computação com a Fabricação de equipamentos de informática e em
Engenharia Elétrica com o setor de Eletricidade e Gás.
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processo de aprendizagem interativa. Nelson e Rosemberg (1993) apontam um entrelaçamento entre ciência
e tecnologia como característica chave dos Sistemas Nacionais de Inovação, mostrando que nas complexas
interações entre as duas dimensões a ciência é, ao mesmo tempo, “líder e seguidora” do progresso
tecnológico. Rosenberg (1982) analisa o papel da tecnologia e mostra que ela é uma fonte de questões e
problemas para o esforço científico, depósito de conhecimento empírico a ser estudado e avaliado pelos
cientistas, traz uma contribuição para a formulação de uma “subsequente agenda para ciência” e é uma fonte
de instrumentos e equipamentos para pesquisa. A compreensão da dinâmica da interação universidade-
empresa não pode, assim, ser dissociada da compreensão da constituição do Sistema Nacional de Inovação.

Um Sistema Nacional de Inovação, como visto em Nelson (1993), representa uma rede de instituições
publicas e privadas que se integram para promover o desenvolvimento cientifico e tecnológico de um país.
Neste sistema se incluem universidades, institutos de pesquisa, escolas técnicas, agências governamentais de
fomento, empresas industriais e de consultoria, associações empresariais e agências reguladoras se integrando
num esforço de geração, importação, modificação, adaptação e difusão de inovações. Este é um conceito
síntese da elaboração evolucionista (ou neoschumpeteriana) e expressa o complexo arranjo institucional que
impulsionando o progresso tecnológico determina a riqueza das nações (Freeman, 1995).

Stal e Fujino (2005) a este respeito mostram que países desenvolvidos, tais como Estados Unidos,
Alemanha, Japão, França, Inglaterra e Itália possuem SNIs maduros, capazes de mantê-los na fronteira
tecnológica internacional (Patel e Pavitt, 1994). Um grupo formado por países como Suécia, Dinamarca,
Holanda, Suíça, Coréia do Sul e Taiwan possuem SNIs em um estado intermediário, onde apresentam
difusão da inovação, com forte capacidade doméstica de absorver os avanços técnicos gerados nos sistemas
maduros. Um terceiro grupo, formados por países em desenvolvimento, como Brasil, Argentina, México e
Índia, possui sistemas incompletos, com infraestrutura tecnológica reduzida e, embora tenham sistemas de
C&T, não os transformaram em efetivos sistemas de inovação.

Alternativamente, o estudo histórico da relação entre universidades e empresas no Brasil feito por
Suzigan e Albuquerque (2008) mostra o sistema de inovação brasileiro situado em um nível intermediário de
construção, junto a países como México, Argentina, Uruguai, África do Sul, a Índia e China. Sistemas de
inovação nessa posição intermediária têm como característica a existência de instituições de pesquisa e ensino
construídas, mas que ainda não conseguem mobilizar contingentes de pesquisadores, cientistas e engenheiros
em proporções semelhantes aos dos países mais desenvolvido e as firmas ainda têm um envolvimento
relativamente restrito em atividades inovativas. Este nível intermediário também é identificado em Fernandes,
Stamford e Campello (2008).

Uma representação esquemática dos SNIs, atribuída a Jorge Sábato, mostra um modelo conhecido
como “Triângulo de Sábato”. Nos vértices do triangulo se situam o governo, as instituições de ensino e
pesquisa e o sistema produtivo, onde cada uma dessas partes apresenta um papel específico no processo de
inovação. À medida que aumentam as interações bilaterais entre os ocupantes de dois vértices, há uma
modificação no modelo até haver uma forte integração entre pessoas e idéias em todos os níveis (SBRAGIA
e STAL, 2004).

Recentemente, tida como uma evolução do Triângulo de Sábato, surgiu a metáfora da Hélice Tripla,
descrevendo a criação de novos empreendimentos dentro e fora da universidade, envolvendo cooperação
entre universidade, indústria e governo. Cada hélice é uma esfera institucional independente, mas trabalha em
cooperação e interdependência com as demais esferas, através de fluxos de conhecimento entre elas. Nesse
sentido, cada vez mais uma hélice assume o papel de outra, com as universidades assumindo postura
empresarial, licenciando patentes e criando empresas de base tecnológica, e com as firmas desenvolvendo
uma dimensão acadêmica. Sobre isso, Suzigan e Albuquerque (2008) identificam em todos os produtos nos
quais o Brasil apresenta vantagens comparativas no cenário internacional o resultado de um longo processo
histórico de aprendizagem e acumulação de conhecimentos científicos e competência tecnológica. Em outras
palavras, articulações entre esforço produtivo, governo e instituições de ensino e pesquisa.

Apesar disso, dadas as características de um SNI em nível intermediário, a dinâmica interativa
empresa/universidade é limitada, prejudicando os ‘circuitos de retroalimentação positiva’ entre ciência e
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tecnologia. Com isso, o Brasil apresenta um padrão caracterizado pela existência apenas localizada de ‘pontos
de interação. O padrão de interação é, portanto, bastante limitado e ainda insuficiente para impor ao conjunto
da economia uma dinâmica de crescimento econômico baseada no fortalecimento da capacidade inovativa do
país.

No estudo de Suzigan e Albuquerque essa precariedade do SNI brasileiro (“debilidade nas interações
entre ciência e tecnologia”) é mostrada como resultante do caráter tardio da criação das instituições de
pesquisa e universidades no país e, por outro lado, do caráter tardio da industrialização brasileira. Ainda,
segundo os autores, nos casos de sucesso dessa interação é importante o papel do tempo para o
amadurecimento das relações mutuamente reforçantes entre as duas dimensões.

2.1.Três dimensões da relação ciência-tecnologia
A relação entre ciência e tecnologia sugere três dimensões: ciência e tecnologia de um lado e as

estruturas monetárias e financeiras de outro, como fontes de financiamento das duas primeiras.Essas
dimensões unidas podem ser consideradas como um tripé. O atraso na criação das instituições de ensino e
pesquisa e na industrialização brasileira combina com o tardio início das instituições monetárias e financeiras
no país, tais como os bancos. Mundialmente a história mostra a coincidência entre liderança científica e
tecnológica e a posição da região líder em termos da acumulação de recursos monetários e financeiros.

Citado em Suzigan e Albuquerque, Braudel (1979; 1986) mostra centros que se sucederam na
liderança: Veneza (1378-1498), Gênova (1557-1627), Amsterdam (1627-1773/1783), Londres (1773) e a
emergência de Nova York no século XX. De modo semelhante e em um caso mais recente, a exemplo do
que ocorrera na Inglaterra, é possível observar essa relação conhecimento-dinheiro na vinculação entre as
características das finanças (privadas e públicas) nos Estados Unidos e a evolução de sua estrutura industrial e
científica.

No tocante às finanças públicas, um conjunto de mudanças no sistema financeiro dos Estados Unidos
na época do New Deal pode ser considerado uma precondição para a arquitetura do sistema de inovação
construído durante e depois da segunda guerra mundial. Daí formou-se a base para os significativos gastos
públicos federais com pesquisa e desenvolvimento, que irão distinguir o país nas décadas de 1950 e 1960, em
especial para a ciência básica, com a consolidação das finanças públicas e a hegemonia fiscal e tributária do
governo central.

Ainda sobre os Estados Unidos, Rosenberg (2000), usa o país como um exemplo do papel do sistema
universitário para alcançar a “ágil capacidade de responder a demandas econômicas” O autor faz uma
comparação entre as universidades dos Estados Unidos com as de outros países desenvolvidos, mostrando
que as do país norte-americano se diferenciam, dadas algumas características, como a capacidade de
responder a demandas econômicas, a alta descentralização, a conexão e competição por recursos entre as
universidades, o tamanho do sistema universitário e a síntese única que há entre pesquisa avançada e
formação na graduação e pós-graduação.

Num apanhado geral, os autores referidos mostram que deve haver um longo processo histórico para a
construção dessas interações universidades/empresas e citam cinco elementos para essa construção:

1) Preparação dos arranjos monetário-financeiros que viabilizam, entre outros elementos, a criação e o
funcionamento de universidades/instituições de pesquisa e firmas;

2) A construção das instituições relevantes (universidades, institutos de pesquisa, empresas e seus
laboratórios de P&D);

3) Construção de mecanismos de interação entre essas duas dimensões (problemas, desafios, etc que
impulsionam pelo menos um dos lados a procurar o outro e tentar estabelecer um diálogo);

4) O desenvolvimento da interação entre as duas dimensões ( um processo de aprendizado, de tentativas e
erros;)

5) Consolidação e desenvolvimento dessas interações - tópico que envolve um explícito reconhecimento
do papel do tempo para a construção de relações mutuamente reforçantes (feedbacks positivos) entre
institutos de pesquisa/universidades e empresas.
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Como já mencionado anteriormente, o início da construção de instituições do sistema de inovação no
Brasil se deu de forma tardia, mesmo quando comparado com outros países latino-americanos. A Coroa
Portuguesa impediu a criação de universidades, temendo que se estabelecessem na colônia instituições que
rivalizassem com as portuguesas. Com isso, a ciência no Brasil até a segunda metade do século XVIII está
muito aquém da ciência desenvolvida na América espanhola (Schwartzman, 1979).

Após a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808, várias faculdades isoladas
foram criadas, porém as primeiras tentativas de criar universidades só ocorrem na década de 1920,
culminando na criação da USP, primeira universidade do país, em 1934. Quando criada, a USP incorporou
escolas e faculdades cujas criações resultam de construções institucionais que têm raízes bastante anteriores a
1934 (a Escola Politécnica, por exemplo, foi inaugurada em 1894). Contudo a ciência observada no Brasil no
início do século XX era localizada fora do sistema de ensino superior (Schwartzman, 1979).

Assim sendo, a pesquisa científica no país (localizada fora do sistema de ensino superior) até fins do
século XIX era limitada e esparsamente distribuída em instituições como museus e instituições de pesquisa.
Destaque para a criação do Instituto de Manguinhos, em 1900, tendo como principal personagem Osvaldo
Cruz.

Com a vinda da família real, no período de 1808 a 1810, há o que os autores chamam de “primeira
onda de criação de instituições de ensino e pesquisa” no Brasil e se observa a defasagem temporal entre esta
criação e o surgimento das primeiras universidades (um século). Além do começo tardio e limitado, a ciência
e o ensino superior têm vida “vegetativa e separada” ao longo do século XIX. Este inicio tardio está
fortemente relacionado à estagnação econômica e à condição colonial e a conseqüente ausência de
instituições monetárias no país até 1808.

O tripé dinheiro, ciência e tecnologia está virtualmente ausente no país até 1808 e só com a vinda de D.
João VI, instituições de ensino e financeiras (Banco do Brasil) são criadas ou permitidas, com a revogação da
proibição das manufaturas (Suzigan e Albuquerque, 2008). Assim, o início da criação das instituições é tardio
e limitado. Além disso, uma barreira existente ao progresso tecnológico tomava forma na presença da
escravidão, fazendo persistir a tração humana no país, enquanto que na Europa Ocidental e nos Estados
Unidos já se iniciava a transição da tração animal para a tração a vapor (Freyre, 1990).

O peso da escravidão na economia colonial e a desigualdade gerada, para Celso Furtado (1987) fez
com que o crescimento econômico brasileiro tivesse como característica a polaridade “modernização-
marginalização”, e o subdesenvolvimento fosse fenômeno estrutural no país. Esta desigualdade impacta sobre
a relação ciência-tecnologia, junto com uma “inadequação da tecnologia”, na medida em que há restrição de
recursos e de interesse na generalização da educação básica e superação do analfabetismo, também a
preservação do caráter elitista do ensino universitário (necessário para a formação da massa crítica para o
feedback positivo entre ciência e tecnologia).

Os casos de sucesso da Coréia do Sul e de Taiwan são contrastados: nesses países há uma forte
homogeneização social, enquanto no Brasil a polaridade (modernização-marginalização) preserva e até
mesmo intensifica a desigualdade social. Ao longo das últimas décadas, o quadro insatisfatório acima
mostrado vem sofrendo algumas alterações positivas. Atuam para isso, de um lado, a maior preocupação das
empresas com a concorrência da economia globalizada e, por outro, algumas políticas gerais e específicas,
entre as quais a melhor estruturação do MCT e das instituições federais de ensino e pesquisa, bem como das
fundações estaduais de apoio à pesquisa, a criação dos fundos setoriais, a lei de inovação, etc. Essa evolução
pode ser captada, pelo menos em parte, com a observação dos dados dos grupos de pesquisa cadastrados no
CNPq, o que é feito a seguir. Com isso busca-se observar o perfil e a evolução das interações entre empresas
e grupos de pesquisa, o que tem sido objeto das políticas acima mencionadas.

3. EVIDÊNCIAS DO DIRETÓRIO DOS GRUPOS DE PESQUISA DO CNPQ

Criado em 1993, o Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq reúne informações sobre os grupos de
pesquisa em atividade no país abrangendo pesquisadores, estudantes, técnicos, linhas de pesquisa em
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andamento, produção científica, tecnológica e artística geradas pelos grupos. O universo abrangido por esta
base tem relativa representatividade da comunidade científica nacional, mesmo com informações de
preenchimento opcional, e vem aumentando ao longo do tempo. As informações aqui exploradas foram
obtidas, mediante consultas on-line, dos Censos bianuais, de 2002 a 2010 do Diretório dos Grupos de
Pesquisa do CNPq no módulo ‘Plano Tabular’.3
Os Censos analisados provêm informações referentes ao total dos grupos de pesquisa, de grupos que
interagem com o setor produtivo, das instituições às quais pertencem os grupos, das empresas com as quais
esses grupos se relacionam e dos tipos de relacionamento. Através destas informações foi possível visualizar a
evolução do número de instituições e grupos de pesquisa listados pelo CNPq, desde sua primeira versão, em
1993 (Tabela 1). O Diretório do CNPq, em 1993, possuía 99 instituições e 4.402 grupos de pesquisa, número
que aumenta substancialmente com o tempo, chegando a 27.523 grupos e 452 instituições em 2010.

Tabela 1: Evolução do número de instituições, grupos de pesquisa, pesquisadores e doutores no Diretório dos Grupos de
Pesquisa do CNPq, Brasil, 1993-2010

1993 2002 2004 2006 2008 2010
Instituições 99 268 335 403 422 452
Grupos 4.402 15.158 19.470 21.024 22.797 27.523
Pesquisadores (P) 21.541 56.891 77.649 90.320 104.018 128.892
Pesquisadores doutores (D) 10.994 34.349 47.973 57.586 66.785 81.726
(D)/(P) em % 51 60 62 64 64 63
Fonte: Diretório dos grupos de pesquisa, elaboração própria.

Há também indícios de evolução positiva em termos regionais. Em 2010, a região sudeste tinha o
maior número de grupos de pesquisa, 47% do total, contra a região norte, com apenas 5% dos grupos de
pesquisa, sendo esta a região menos representada. Em termos de localização das instituições, entre 1993 e
2010 houve significativo aumento da participação dos grupos localizados nas regiões Sul (de 16% para 23%
do total) e Nordeste (de 10% para 18% do total) (Tabela 2), provenientes provavelmente da maior cobertura e
do aumento do número de instituições, bem como do avanço da pós-graduação e dos seus instrumentos de
fomento à pesquisa.

Tabela 2: Distribuição dos grupos de pesquisa segundo a região geográfica-1993-2010.
Região 1993 2002 2010

Grupos % Grupos % Grupos %
Sudeste 3.015 69 7.855 52 12.877 47
Sul 693 16 3.630 24 6.204 23
Nordeste 434 10 2.274 15 5.044 18
Centro-Oeste 183 4 809 5 1.965 7
Norte 77 2 590 4 1.433 5
Brasil 4.402 100 15.158 100 27.523 100
Fonte: Diretório dos grupos de pesquisa, elaboração própria.

Também importante é observar os tipos de relacionamentos possíveis entre grupos de pesquisa e
empresas, informação que foi fornecida pelos líderes dos grupos. Cada líder do grupo pode atribuir até três
tipos de relacionamento mais freqüente com empresas, não sendo, entretanto, possível fazer discriminação
quanto à importância e à freqüência dos tipos de relacionamento, já que os três são listados arbitrariamente
(Rapini, 2007). No Quadro 1 foram listados esses tipos de relacionamentos.

3 Este módulo disponibilizao conjunto de variáveis que podem ser agregadas, de maneiras diversas, na construção de tabelas.
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Quadro 1: Tipos de Relacionamentos entre os grupos de pesquisa e o setor produtivo de acordo com o fluxo de origem
Provenientes dos grupos de pesquisa para o setor produtivo
1 Atividades de consultoria técnica não englobadas em qualquer das categorias anteriores

2
Atividades de engenharia não rotineira inclusive o desenvolvimento de protótipo, cabeça de série ou planta-
piloto para o parceiro

3 Desenvolvimento de software para o parceiro pelo grupo

4
Fornecimento, pelo grupo, de insumos materiais para as atividades doparceiro sem vinculação a um projeto
específico de interesse mútuo

5 Outros tipos predominantes de relacionamento que não se enquadrem em nenhum dos anteriores
6 Pesquisa científica com considerações de uso imediato dos resultados
7 Pesquisa científicasem considerações de uso imediato dos resultados
8 Transferência de tecnologia desenvolvida pelo grupo para o parceiro
9 Treinamento de pessoal do parceiro pelo grupo, incluindo cursos e treinamento "em serviço"

Provenientes do setor produtivo para osgrupos de pesquisa

10
Atividades de engenharia não rotineira inclusive o desenvolvimento/fabricação de equipamentos para o
grupo

11 Desenvolvimento de software não rotineiro para o grupo pelo parceiro

12
Fornecimento, pelo parceiro, de insumos materiais para as atividades de pesquisa do grupo sem vinculação a
um projeto específico de interesse mútuo

13 Transferência de tecnologia desenvolvida pelo parceiro para o grupo
14 Treinamento de pessoal do grupo pelo parceiro, incluindo cursos etreinamento "em serviço"
Fonte: Rapini, 2007: p.105.

A metodologia desenvolvida em Rapini (2004) sugere considerar somente os relacionamentos entre os
grupos e o setor produtivo voltados à troca de conhecimento e/ou colaboração. Desta forma sugere-se a
exclusão dos relacionamentos não destinados a este fim, como por exemplo, o fornecimento de insumos
materiais.) listados no Quadro 1.4

No Censo 2010 (Tabela 1), 3.506 grupos (ou 12,7% do total), pertencentes a 303 instituições
cadastradas no Diretório, relataram algum tipo de relacionamento com o setor produtivo, indicando uma
evolução favorável, mesmo que lenta, de 8,4% em 2002, 11,1% em 2004, 11,9% em 2006 e 11,9% em 2008.

A distribuição, segundo a região geográfica, dos grupos que declararam relacionamento com o setor
produtivo mostra certa estabilidade no tempo. Observa-se que há uma grande concentração dos grupos nas
regiões Sudeste e Sul em 2010, com respectivamente 43,8% e 27% do total dos relacionamentos. Destaque
para o baixo desempenho da região Norte, que em todo período não alcançou 5% do total do país. Por outro
lado, esta foi a segunda região no tocante ao aumento do número de grupos no período, 183,6%, atrás apenas
da região Centro-Oeste, 273,8% em igual período, provenientes também provavelmente da maior cobertura e
do aumento do número de instituições (Tabela 3).

Tabela 3: Distribuição dos grupos de pesquisa com relação com o setor produtivo segundo a região geográfica-2002-2010.
Região 2002 % 2004 % 2006 % 2008 % 2010 %
Centro-Oeste 65 5,1% 134 6,2% 159 6,3% 173 6,3% 243 6,9%
Nordeste 241 18,8% 352 16,4% 424 16,9% 482 17,7% 611 17,4%
Norte 61 4,8% 89 4,1% 118 4,7% 117 4,3% 173 4,9%
Sudeste 550 43,0% 965 44,9% 1088 43,4% 1183 43,4% 1534 43,8%
Sul 362 28,3% 611 28,4% 720 28,7% 771 28,3% 945 27,0%
Total 1279 100,0% 2151 100,0% 2509 100,0% 2726 100,0% 3506 100,0%
Fonte: Diretório dos grupos de pesquisa, elaboração própria.

4 Para tal, serão desconsiderados osrelacionamentos 4 e 12.
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Para a região Nordeste, especificamente, a evolução no período foi de 153,5%, a menor entre as
regiões. O Nordeste tem a terceira maior concentração de grupos interativos, com 17,4% no ano de 2010
(18,8% em 2002). Fazendo uma observação estado a estado (Tabela 4), vê-se que os estados da Bahia,
Pernambuco e Ceará são os mais interativos, com respectivamente 26,4%, 25,4% e 12,9% em 2010, e que o
maior aumento no número dos grupos ocorreu nos estados de Piauí e Alagoas, com 800% e 340%,
respectivamente.

Esses dois resultados mostram que a participação do Nordeste no total dos grupos de pesquisa
interativos (17,4% do Brasil) se deve em 65% aos estados da Bahia, Pernambuco e Ceará, com baixa
expressão dos outros estados (com exceção da Paraíba e do Rio Grande do Norte). Também estes estados
respondem por 63,7% do PIB regional, e apresentam PIB per capita superiores à média do Nordeste. O
menor crescimento dos grupos interativos na região e a elevada concentração nestes estados suscitam
preocupação, pois implicam numa menor capacidade inovativa das suas empresas (Fernandes, Souza e Silva,
2008). Para estes autores, os dados mostram que esta capacidade inovativa ainda se apresenta com
indicadores de inovação bastante insatisfatórios, acompanhando o quadro socioeconômico nordestino, não
obstante ter havido uma efetiva modernização, nas últimas três décadas.
Tabela 4: Distribuição dos grupos de pesquisa interativos segundoos estados da região Nordeste-2002-2010.
Região 2002 % 2004 % 2006 % 2008 % 2010 %
Alagoas 5 2,1% 10 2,8% 18 4,2% 21 4,4% 22 3,6%
Bahia 49 20,3% 111 31,5% 130 30,7% 148 30,7% 161 26,4%
Ceará 36 14,9% 52 14,8% 54 12,7% 60 12,4% 79 12,9%
Maranhão 14 5,8% 14 4,0% 11 2,6% 12 2,5% 18 2,9%
Paraíba 28 11,6% 36 10,2% 42 9,9% 53 11,0% 71 11,6%
Pernambuco 77 32,0% 87 24,7% 108 25,5% 115 23,9% 155 25,4%
Piauí 2 0,8% 3 0,9% 6 1,4% 11 2,3% 18 2,9%
Rio Grande do Norte 21 8,7% 24 6,8% 33 7,8% 39 8,1% 56 9,2%
Sergipe 9 3,7% 15 4,3% 22 5,2% 23 4,8% 31 5,1%
Total 241 100,0% 352 100,0% 424 100,0% 482 100,0% 611 100,0%
Fonte: Diretório dos grupos de pesquisa, elaboração própria.

A participação dos grupos de pesquisa (Tabela 5) com relacionamento por grande área do
conhecimento do Brasil, do Nordeste e de Pernambuco para o ano de 2010 mostra alguma sintonia com o
peso das atividades produtivas.. Observa-se que no Brasil duas grandes áreas do conhecimento concentram
mais de 50% dos grupos de pesquisa com relacionamento com o setor produtivo: Engenharias, que inclui a
Ciência da Computação, (30,5%) e Ciências Agrárias (20,2%), e que o mesmo padrão é observado no
Nordeste. O primeiro caso é de alguma forma esperado, visto abranger áreas de tradicional proximidade às
práticas industriais. Por outro lado, o segundo reflete a especialização nacional em agroindústria, bem como a
difusão da tecnologia e incentivos públicos de longo prazo para o desenvolvimento da agricultura desde a
década de 1960 (Rapini 2007; Suzigan e Albuquerque, 2008).

Tabela 5: Total de grupos de pesquisa com relacionamentos por grande área do conhecimento, Brasil, Nordeste e
Pernambuco, 2010

Grande área do conhecimento
Participação no Brasil

(%)
Participação no Nordeste

(%)
Participação em
Pernambuco (%)

Ciências Agrárias 20,2% 14,9% 9,7%
Ciências Biológicas 10,0% 9,7% 11,0%
Ciências da Saúde 12,3% 12,1% 13,5%
Ciências Exatas e da Terra 9,8% 10,3% 7,7%
Ciências Humanas 6,7% 9,2% 8,4%
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Ciências Sociais Aplicadas 9,4% 11,8% 10,3%
Engenharias 30,5% 31,1% 38,7%
Linguística, Letras e Artes 1,2% 1,0% 0,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: Diretório dos grupos de pesquisa, Censo 2010 elaboração própria.

O mesmo não ocorre em Pernambuco. No estado, as Engenharias e a Ciência da Computação também
concentram boa parte do total dos grupos interativos (38,7%), contudo o segundo ponto de concentração está
nas Ciências da Saúde (13,5%). São 21 grupos que interagem com 41 unidades do setor produtivo, com
destaque para os grupos de Farmácia e de Medicina, com 6 grupos cada que interagem, respectivamente, com
20 e 7 empresas (outro ponto observável é a Enfermagem, 3/5, e a Odontologia, que com apenas 2 grupos de
pesquisa interage com 6 unidades do setor produtivo). Também as Ciências Biológicas, com 11% de
participação no estado, a saber, 17 grupos interagindo com 30 empresas, é um destaque entre as grandes áreas
do conhecimento.

Esse resultado tem muito a ver com a tradição do estado em pesquisas na área de saúde e com o Pólo
Famacoquímico e de Biotecnologia de Pernambuco, com as instalações da fábrica de hemoderivados
(Hemobrás) em Goiana, e o trabalho na produção de medicamentos do Laboratório Farmacêutico do Estado
de Pernambuco Governador Miguel Arraes (LAFEPE). Neste estado as Ciências Agrárias só representam
9,7% do total dos grupos, atrás até mesmo das Ciências Sociais Aplicadas, com 10,3% (Tabela 5).

Tabela 6: Relacionamentos declarados por grande área do conhecimento, Brasil, Nordeste e Pernambuco, 2010

Grande área do conhecimento

Soma dos
relacionamentos Brasil

(%)
Soma dos relacionamentos

Nordeste (%) Soma dos relacionamentos Pernambuco (%)
Ciências Agrárias 22,7% 13,3% 7,2%
Ciências Biológicas 7,6% 8,4% 9,1%
Ciências da Saúde 9,1% 10,2% 13,2%
Ciências Exatas e da Terra 9,3% 9,8% 4,2%
Ciências Humanas 5,8% 8,2% 10,7%
Ciências SociaisAplicadas 7,3% 10,2% 7,2%
Engenharias 37,6% 39,5% 48,2%
Lingüística, Letras e Artes 0,6% 0,5% 0,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: Diretório dos grupos de pesquisa, Censo 2010 elaboração própria.

De forma semelhante, a Tabela 6 mostra a soma dos relacionamentos declarados pelos líderes dos
grupos de pesquisa para cada grande área do conhecimento, para o Brasil, o Nordeste e para Pernambuco, no
ano de 2010. Foram excluídos os relacionamentos 4 e 12 do Quadro 1. É possível observar que as Ciências
Agrárias e as Engenharias somam grande parte do total dos relacionamentos dos grupos de pesquisa com o
setor produtivo no Brasil, mais de 60%, quadro que se repete no Nordeste (52,8%).

Em Pernambuco também dois são os grupos que juntos somam mais de 60% do total de
relacionamentos, Engenharias (48,2%) e Ciências da Saúde, diferentemente do Brasil e do Nordeste, com
13,2% dos relacionamentos, resultado que corrobora com o observado na Tabela 5. Outra grande área notável
em Pernambuco é Ciências Humanas, com 10,7% do total, resultado diferente da região e do país no ano de
2010.

Tabela 7: Total de grupos de pesquisa com relacionamentos da grande área das Engenharias, Brasil, Nordeste e Pernambuco, 2010
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Área do conhecimento
Participação no Brasil

(%) Participação no Nordeste (%) Participação em Pernambuco (%)

Ciência da Computação 15,6% 19,5% 18,3%

Desenho Industrial 3,2% 4,2% 6,7%
Engenharia Aeroespacial 1,0% 0,0% 0,0%

Engenharia Biomédica 2,4% 1,1% 0,0%

Engenharia Civil 12,6% 13,7% 11,7%
Engenharia de Materiais e Metalúrgica 12,0% 9,5% 5,0%

Engenharia de Minas 1,3% 2,1% 3,3%

Engenharia de Produção 7,7% 8,4% 6,7%
Engenharia de Transportes 1,4% 2,1% 0,0%

Engenharia Elétrica 17,9% 16,8% 16,7%

Engenharia Mecânica 10,4% 7,4% 6,7%
Engenharia Naval e Oceânica 0,3% 0,5% 1,7%

Engenharia Nuclear 1,9% 2,1% 6,7%

Engenharia Química 7,4% 6,8% 11,7%
Engenharia Sanitária 4,9% 5,8% 5,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Diretório dos grupos depesquisa, Censo 2010 elaboração própria.

A Tabela 7 faz uma relação dos grupos em cada área dentro das Engenharias, incluindo Ciências da
Computação, que declararam relacionamento com o setor produtivo e sua participação no total do Brasil, do
Nordeste e de Pernambuco, para o ano de 2010. A área com maior participação, a nível nacional, foi a
Engenharia Elétrica, objeto de estudo deste trabalho, com 17,9% (191) do total dos grupos com
relacionamento. A nível regional e estadual esta área também é expressiva, com participação de 16,8% (32)
no Nordeste (segunda posição) e 16,7% (10) em Pernambuco, atrás apenas da Ciência da Computação, com
19,5% (37) e 18,3% (11), respectivamente.

No Nordeste, os pontos de interação existentes entre Ciências da Computação e a fabricação de
equipamentos de informática são, provavelmente, estimulados pela política de CT&I (fundos setoriais/Lei de
Informática). Em Pernambuco, esta interação pode ainda ser explicada pela presença do Porto Digital, ponto
de encontro entre instituições, empresas e universidades. Para Engenharia Química, nota-se uma demanda
mais recente, estimulada por políticas públicas e pela presença da Petroquímica Suape - Companhia
Petroquímica de Pernambuco, S.A.

Tabela 8: Soma dos relacionamentos declarados dentro da grande área das Engenharias,Brasil, Nordeste e Pernambuco,
2010

Área do conhecimento

Soma dos
relacionamentos Brasil

(%)

Soma dos
relacionamentos Nordeste

(%)

Soma dos
relacionamentos
Pernambuco (%)

Ciência da Computação 13,2% 18,3% 15,8%
Desenho Industrial 2,4% 3,1% 3,4%
Engenharia Aeroespacial 1,0% 2,2% 0,0%
Engenharia Biomédica 2,3% 0,0% 0,0%
Engenharia Civil 12,0% 11,7% 10,2%
Engenharia de Materiais e Metalúrgica 12,1% 7,9% 1,9%
Engenharia de Minas 2,3% 2,6% 4,1%
Engenharia de Produção 8,1% 7,9% 10,9%
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Engenhariade Transportes 1,4% 1,3% 0,0%
Engenharia Elétrica 19,4% 19,4% 15,8%
Engenharia Mecânica 11,6% 8,5% 13,5%
Engenharia Naval e Oceânica 0,2% 0,3% 0,8%
Engenharia Nuclear 1,3% 2,0% 5,6%
Engenharia Química 8,9% 7,3% 11,7%
Engenharia Sanitária 3,2% 7,5% 6,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: Diretório dos grupos de pesquisa, Censo 2010 elaboração própria.

Dentro do grupo das Engenharias, na soma dos relacionamentos listados pelos líderes dos grupos de
pesquisa, há uma grande concentração em Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica e Engenharia de Materiais e Metalúrgica. Somadas representam 68,3% do total dos
relacionamentos entre grupos e empresas no Brasil. Resultado parecido é percebido no Nordeste, onde
Ciência da Computação e Engenharias Civil e Elétrica somam 49,4% do total dos relacionamentos.

Dentro do estado há também destaque para Engenharia de Produção, com 10,9% e Engenharia
Química, com 11,7% do total. Engenharia Elétrica representa 15,8% do total dos relacionamentos em
Pernambuco, para o ano de 2010. São 10 grupos que interagem com 11 empresas de dentro e fora do estado,
totalizando 43 relacionamentos, sendo admitidos até três tipos por interação.

Dentre os grupos de Engenharia Elétrica que apresentam interação com o setor produtivo, o tipo de
relacionamento que domina as interações é a ‘Pesquisa científica com considerações de uso imediato dos
resultados’, no país, na região e no estado, com respectivamente 282 (31%), 47 (31,8%) e 11 (25,6%) casos
(Tabela 9). Outros tipos de relacionamento de destaque são a ‘Transferência de tecnologia desenvolvida pelo
grupo para o parceiro’, representando 14,7% (134) do total, ‘Atividades de engenharia não rotineira inclusive
o desenvolvimento de protótipo, cabeça de série ou planta-piloto para o parceiro’, com 12,2% (111
observações) e Pesquisa científica sem considerações de uso imediato dos resultados’ que soma 92
relacionamentos, ou 10,1%. Todos esses tipos são com orientação do grupo de pesquisa para as empresas,
com características positivas de desenvolvimento de pesquisas voltadas para a inovação por parte das
empresas envolvidas, ao lado da maior capacitação dos grupos.

Nos tipos de relacionamento orientados das empresas para os grupos, excluindo-se o número 12 do
Quadro 1, ‘Fornecimento, pelo parceiro, de insumos materiais’, o tipo mais presente no Brasil é a ‘Atividades
de engenharia não rotineira inclusive o desenvolvimento/fabricação de equipamentos para o grupo’, com 26
interações. Esse relacionamento, mesmo que com baixa representatividade no quadro geral, se localiza acima
do ‘Desenvolvimento de software não rotineiro para o grupo pelo parceiro’, mostrando que em Engenharia
Elétrica, na relação empresas/grupos, há mais fabricação de equipamentos e instrumentos, compreensível
dada à característica dessa área do conhecimento.

Para o Nordeste os resultados são parecidos com os observados para o Brasil. Nos relacionamentos
dos grupos para as empresas, a pesquisa com uso imediato é mais freqüente nos relacionamentos, seguida
pela engenharia não rotineira e pela transferência de tecnologia, ambas com 14,2%, e pela pesquisa sem uso
imediato dos resultados, com 12,8%. Nos relacionamentos das empresas para os grupos, as atividades de
engenharia não rotineira, o desenvolvimento de software e ‘Treinamento de pessoal do grupo pelo parceiro,
incluindo cursos e treinamento "em serviço"’ aparecem juntos como mais freqüentes. Os relacionamentos
referentes ao “Treinamento de pessoal” possivelmente compreendem estágios fornecidos a membros dos
grupos de pesquisa.

Tabela 9: Tipos de relacionamento dos grupos de pesquisa de Engenharia Elétrica, Brasil e Nordeste, Censo 2010
Brasil Nordeste

Tipo (%) Tipo (%)
Grupo de pesquisa-> Empresa
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Atividades de consultoria técnica não englobadas em qualquer das categorias
anteriores 33 3,6% 8 5,4%
Atividades de engenharianão rotineira inclusive o desenvolvimento de
protótipo, cabeça de série ou planta-piloto para o parceiro 111 12,2% 21 14,2%
Desenvolvimento de software para o parceiro pelo grupo 77 8,5% 12 8,1%
Fornecimento, pelo grupo, de insumos materiais para asatividades do
parceiro sem vinculação a um projeto específico de interesse mútuo 2 0,2% 1 0,7%
Outros tipos predominantes de relacionamento que não se enquadrem em
nenhum dos anteriores 31 3,4% 1 0,7%
Pesquisa científica com considerações de uso imediatodos resultados 282 31,0% 47 31,8%
Pesquisa científica sem considerações de uso imediato dos resultados 92 10,1% 19 12,8%
Transferência de tecnologia desenvolvida pelo grupo para o parceiro 134 14,7% 21 14,2%
Treinamento de pessoal do parceiro pelogrupo, incluindo cursos e
treinamento "em serviço" 50 5,5% 8 5,4%
Empresas-> Grupo de pesquisa
Atividades de engenharia não rotineira inclusive o
desenvolvimento/fabricação de equipamentos para o grupo 26 2,9% 2 1,4%
Desenvolvimento de software nãorotineiro para o grupo pelo parceiro 20 2,2% 2 1,4%
Fornecimento, pelo parceiro, de insumos materiais para as atividades de
pesquisa do grupo sem vinculação a um projeto específico de interesse
mútuo 29 3,2% 3 2,0%
Transferência de tecnologiadesenvolvida pelo parceiro para o grupo 16 1,8% 1 0,7%
Treinamento de pessoal do grupo pelo parceiro, incluindo cursos e
treinamento "em serviço" 7 0,8% 2 1,4%
TOTAL 910 100% 148 100%
Fonte: Diretório dos grupos de pesquisa, Censo 2010 elaboraçãoprópria.

Na evolução no período de 2002 a 2010 o tipo de relacionamento mais comum para os grupos de
Engenharia Elétrica em Pernambuco foi a atividade de engenharia não rotineira, que em 2002 representava
36,4% das interações e em 2010, 25,6%. Dos quatorze tipos de relacionamento listados anteriormente apenas
nove são identificados no estado, sendo apenas dois provenientes das empresas para os grupos de pesquisa: o
fornecimento de insumos materiais e o treinamento de pessoal do grupo pelo parceiro (como estágios para
membros do grupo), ambos com apenas uma ocorrência em 2010.

Os tipos de relacionamentos oriundos dos grupos de pesquisa tendo como destino as empresas estão
concentrados na pesquisa científica com e sem uso imediato dos resultados, e nas atividades de engenharia
não rotineira do grupo para o parceiro. Isso inicialmente indica que em Pernambuco a interação ocorrida entre
a Engenharia Elétrica e as empresas tem mais um caráter científico que simplesmente técnico, com a menor
participação da pura transferência de tecnologia (11,6% dos casos) e a baixa representatividade da consultoria
técnica, com apenas 1 observação em 2010 (2,3%), o que indica que há necessidade de maiores estímulos à
interação mais voltada para a adoção de inovações através de aperfeiçoamentos das políticas ora disponíveis
ou pela introdução de novos instrumentos de política.

Tabela 10: Tipos de relacionamento dos grupos de pesquisa de Engenharia Elétrica com relacionamento com o setor produtivo,
Pernambuco, 2002-2010

2002 2004 2006 2008 2010
Grupo de pesquisa-> Empresa
Atividades de consultoria técnica não englobadas em qualquer
das categorias anteriores 0 1 1 1 1
Atividades de engenharia não rotineira inclusive o
desenvolvimento de protótipo, cabeça de série ou planta-
pilotopara o parceiro 4 6 7 7 11
Desenvolvimento de software para o parceiro pelo grupo 0 3 2 2 1
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Pesquisa científica com considerações de uso imediato dos
resultados 2 9 9 13 11
Pesquisa científica sem considerações de uso imediato dos
resultados 1 4 6 3 8
Transferência de tecnologia desenvolvida pelo grupo para o
parceiro 2 5 5 5 5
Treinamento de pessoal do parceiro pelo grupo, incluindo
cursos e treinamento "em serviço"

2 3 5 4 4
Empresas-> Grupo de pesquisa
Fornecimento, pelo parceiro, de insumosmateriais para as
atividades de pesquisa do grupo sem vinculação a um projeto
específico de interesse mútuo 0 2 2 1 1
Treinamento de pessoal do grupo pelo parceiro, incluindo
cursos e treinamento "em serviço" 0 0 0 1 1
TOTAL 11 33 37 37 43
Fonte:Diretório dos grupos de pesquisa, elaboração própria.

3.1 Grupos de pesquisa da Engenharia Elétrica em Pernambuco

Dos dez grupos identificados no ano de 2010 na base de dados do Diretório dos Grupos de Pesquisa
do CNPq (Tabela 11) nove são vinculados à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e um ao Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), antigo Cefet-PE, Centro Federal de
Educação Tecnológica de Pernambuco.

Os grupos mantidos pela UFPE são ligados aos cursos de Engenharia Elétrica e de Engenharia
Eletrônica, ambos vinculados ao Departamento de Engenharia Elétrica e Sistemas de Potência e ao
Departamento de Eletrônica e Sistemas. Os departamentos são parte integrante do Centro de Tecnologia e
Geociências - Escola de Engenharia de Pernambuco (CTG-EEP).

O curso de engenharia Elétrica na UFPE teve início em 1953, com a transformação do curso de
Engenharia Industrial modalidade Elétrica, e em 1979 houve a cisão do Departamento de Engenharia Elétrica
em dois outros: no atual Departamento de Engenharia Elétrica (DEE) e no Departamento de Eletrônica e
Sistemas (DES). Na base de dados do CNPq, base de dados de preenchimento opcional, os grupos
vinculados aos dois departamentos (e aos dois cursos oferecidos pela UFPE, elétrica e eletrônica) estão
listados como Engenharia Elétrica.

Tabela 11: Grupos de pesquisa em Engenharia Elétrica com relacionamentos com o setor produtivo e empresas
com que se relacionam, Brasil, Nordeste e Pernambuco, 2002-2010

2002 2004 2006 2008 2010 Variação no período (%)

Grupos 72 132 152 160 191 165,3%
Brasil

Empresas 148 232 258 276 353 138,5%

Grupos 15 21 25 31 32 113,3%
Nordeste

Empresas 29 41 38 51 56 93,1%

Grupos 2 6 6 9 10 400,0%
Pernambuco

Empresas 4 11 12 13 11 175,0%
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Fonte: Diretório dos grupos de pesquisa, Censo 2010, elaboração própria.
As empresas listadas como mantendo relacionamento com os grupos no estado não necessariamente

são de Pernambuco, podendo ser do Nordeste, do restante do país ou internacionais. No Plano Tabular do
Diretório é possível obter informações de Grupos/Empresas e Empresas/Grupos. No presente trabalho os
dados utilizados são da aba Grupos/Empresas.

Feita essa caracterização, indicativa de um quadro geral ainda carente de avanços,
embora já se possa registrar melhorias nos anos recentes, parte-se, a seguir, para a análise dos
resultados das entrevistas realizadas com os líderes dos grupos de pesquisa com interações
com o setor elétrico em Pernambuco.

4. RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO

O estudo de caso realizado através de entrevistas com seis dos dez líderes de grupos de pesquisa
identificados traz alguns resultados dentro do esperado, ou seja, de acordo com a hipótese formulada. As
parcerias geralmente são feitas com empresas da área de distribuição e transmissão de energia elétrica, no
caso grandes concessionárias (como a Celpe e a Chesf), mas também com empresas menores de eletrificação
e com empresas da área de informática. São empresas em sua maioria de Pernambuco, pela facilidade da
proximidade, porém ocorrem também parcerias com empresas do Nordeste, de outras regiões e até mesmo
de outros países, ainda que menos freqüentes. No caso das interações com indústrias, alguns líderes de grupos
de pesquisa avaliam serem estas de maior dificuldade, pois envolvem propriedade intelectual e, em geral, há a
necessidade de que os grupos tenham informações de produtos das indústrias, o que nem sempre é desejável
para as empresas. Além disso, são poucas as empresas de tecnologia de ponta na região que costumam
investir mais em novas descobertas.

Um dado importante, do ponto de vista das políticas em vigor, é que a iniciativa para a parceria em
projetos entre os grupos de pesquisa e as empresas geralmente parte dos grupos, que ou participam de editais
e chamadas lançadas pelas empresas5 ou se dirigem diretamente às empresas e propõem a realização de
pesquisas, ou mesmo a realização de consultorias, que irão gerar soluções para problemas identificados no
setor produtivo. Há instituições que fazem chamadas, como o FINEP e o CNPq e em outros projetos os
professores/pesquisadores são convidados pela empresa, como no caso da Petrobras. Aqui há um ponto a
destacar, em sintonia com a hipótese desse trabalho: alguns dos professores entrevistados disseram ter a
impressão de que as empresas geralmente não querem se envolver com as universidades, mais
particularmente a Chesf, e que se fossem depender delas, a interação provavelmente seria ainda mais fraca do
que a observada. Por isso os pesquisadores entrevistados expressam a impressão de que algumas empresas se
sentem “obrigadas” a lançarem editais ou a buscar pesquisadores mais para atender à legislação que as obriga
a fazer isso, do que para resolver problemas que exigem soluções tecnológicas.6

Percebe-se assim que no caso em estudo há concordância com a situação descrita na literatura de SNI
em estágio intermediário, onde firmas e instituições de pesquisa apresentam envolvimento limitado em
atividades inovativas.

Os projetos de pesquisa dos grupos entrevistados têm duração variada de um a quatro anos, ficando a
média entre dois e três anos. O prazo varia de acordo com as características dos projetos e com as exigências
das empresas, a exemplo da Hewlett-Packard, a HP, que só realiza projetos de um ano, sendo necessário
ressubmetê-los ao fim dos contratos para a eventual continuidade. Nesse caso há uma dificuldade, pois os
pesquisadores julgam que com menos de dois anos de pesquisa é mais precário chegar a bons resultados, pois

5 No caso os editais são lançados para atender a legislação vigente, ou seja, tendo como motivação as políticas
públicas ligadas aos fundos setoriais, lei de inovação, etc, conforme a hipótese aqui formulada.
6 Esse aspecto, bastante importante do ponto de vista dos resultados das políticas em vigor, merece mais reflexão
e aprofundamento por parte dos policy makers, no sentido do aperfeiçoamento das referidas políticas.
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é necessário conceber as idéias e maturá-las, e para chegar a uma solução condizente com a necessidade da
empresa leva certo tempo.

O pessoal envolvido nos projetos abrange professores/pesquisadores, doutorandos, mestrandos e
estudantes da graduação (geralmente em maior número, dadas as privações de horários de aula). O número
de pessoas envolvidas varia com as características e dimensões do projeto. Por exemplo, as pesquisas dos
grupos de engenharia elétrica de potência geralmente envolvem projetos grandiosos, que envolvem um maior
número de alunos e professores. Muitos grupos também envolvem nas pesquisas engenheiros formados,
geralmente ex-alunos, que já estão familiarizados com a área de estudos e com as especificações do trabalho
dos professores.

Os recursos envolvidos em cada projeto são geralmente provenientes das empresas acima citadas e dos
órgãos de fomento, como o CNPq, a CAPES, a FACEPE e a FINEP. O montante de cada projeto varia com
as características próprias da pesquisa, podendo ir de R$200.000,00 a R$3.000.000,00, dado o porte do
projeto. Entre os grupos entrevistados a média fica em torno de duzentos a trezentos mil reais e os recursos
são voltados, na maioria dos projetos, para o pagamento de bolsas aos estudantes e professores e remuneração
aos ex-alunos e demais pessoas envolvidas, para a contratação de serviços, para custeio de viagens para
participação em eventos científicos, para material de consumo no laboratório e para a compra de
equipamentos. A montagem dos laboratórios envolve a compra de computadores, impressoras e material de
informática em geral, a compra de material de escritório e de equipamentos específicos que serão usados nos
projetos.7

Os equipamentos envolvidos, em geral, são muito caros e suas manutenções de custo muito elevado,
como, por exemplo. Como este custeio não é assegurado pela universidade, sem a verba das empresas os
laboratórios provavelmente não sobreviveriam. No caso dos grupos que estudam transmissão e distribuição
de energia elétrica, os projetos envolvem grandes obras. Um dos projetos, de uma linha de transmissão que
sai de Teresina pra Fortaleza, por exemplo, envolvia grandes escavações, fundações e estruturas (cada
perfuração feita gira em torno de R$ 10.000,00), um projeto de duração de três anos com todos os recursos
bancados pela empresa parceira.

Em geral, as pesquisas de engenharia elétrica de potência, geram muitas parcerias com empresas, dado
o seu porte. Por exemplo, também são feitas escavações e instalações que seriam inviáveis para o grupo se
não fizesse parceria com o fabricante dos equipamentos. Esta é uma parceria feita além da já existente com a
empresa original do projeto. Se envolver uma instalação que demande grandes quantidades de água, por
exemplo, esta deverá ser feita próxima a um rio e necessitará de equipamentos específicos.

As características de cada projeto variam com o perfil das empresas envolvidas e da área de estudo dos
grupos de pesquisa. A área de compatibilidade eletromagnética estuda soluções no sentido da modernização
de subestações (com redução de custos e maior volume de informações), gerando diminuição de espaço
ocupado e redução de custos para as empresas. A eletrônica de potência e acionamentos elétricos atua nas
áreas de controle de motores e geradores, turbinas eólicas, interface de potência, melhoria da qualidade da
distribuição e problemas na rede elétrica. Os que estudam transmissão e distribuição de energia elétrica, como
sugere o próprio nome, procuram por soluções na criação e geração de melhorias na transmissão e
distribuição de energia.

O grupo de Engenharia de documentos, pioneiro na América Latina, trabalha desde a parte de
escaneamento, filtragem para melhorar a qualidade da imagem e impressão, disponibilização via web,
indexação, e uma série de ações associadas a documentos de diversas naturezas, sobretudo documentos
históricos. Enquanto isso, os grupos da eletrônica são mais voltados para soluções industriais, desde
barateamento de processos até mesmo para o desenvolvimento de produtos que serão postos à venda pelo
setor produtivo.

7 Alguns professores declaram ter a impressão de que os pedidos para computadores ou material de escritório não são vistos combons

olhos, pois se acredita que o grupo deva ter o básicode estrutura para oferecer à empresa nos contratos realizados.
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Nota-se assim que o envolvimento encontrado sugere os resultados vituosos comentados na literatura:
ciência líder e seguidora do progresso tecnológico. O relacionamento leva a reforço de laboratórios, da
formação de pesquisadores e a soluções tecnológicas, mesmo que não tenham estas a garantia de
adoção/inovação de forma mais ampla.

Quando partem das empresas, as pesquisas têm o caráter de resolver problemas que a empresa esteja
enfrentando. Os órgãos de fomento julgam estes projetos e verificam o seu grau de ‘cientificidade’. Se forem
pontos muito específicos o projeto pode ser julgado apenas como consultoria, e perde seu caráter de pesquisa
científica. Há casos em que o projeto é desenvolvido, mas o produto não é aproveitado. Há problemas na
continuidade da pesquisa e a qualidade científica nem sempre é assegurada, não gerando publicações
relevantes, por terem um teor mais tecnológico e serem mais identificados como trabalhos de consultoria.

A empresa tende a cobrar resultados dos projetos, mas sabe que em sendo uma pesquisa, a mesma
pode chegar ao fim e o resultado não ser aquilo que se estava esperando. A consultoria tem outra natureza,
pois tem um principio, meio e fim, que é bem específico. A empresa quer um resultado e o grupo tem de
propô-lo. Numa pesquisa propriamente dita, vai se tentando resolver determinado problema, mas pode
ocorrer de o grupo não conseguir os resultados esperados.

Um aspecto a ser ressaltado é que os resultados dos projetos de pesquisa geram soluções e produtos
para as empresas e publicações para os professores, pesquisadores e alunos, e também há a geração de
patentes em alguns casos. Quanto aos resultados, alguns líderes de grupos divergem entre si e variam as
políticas internas das empresas. O professor Edval Santos, líder do Grupo de Pesquisa em Eletrônica da
UFPE, por exemplo, conduz seus projetos com foco no produto para a empresa, que eventualmente geram
publicações, mas este não é seu objetivo final.

Uma postura oposta é revelada pelo líder do grupo de pesquisa de Engenharia de Documentos, o
professor Rafael Lins, que conduz as pesquisas para que se tornem, sobretudo, produção científica. A
empresa com que ele interage a HP, acha importante a divulgação dos resultados. Para a empresa, patente
custa muito caro, leva muito tempo e não compensa. A patente, em geral, quando sai já está superada do
ponto de vista tecnológico. E há a dificuldade de nunca se saber o que está dentro de um circuito integrado, de
um produto eletrônico. O professor sabe que a impressora da HP está usando um algoritmo desenvolvido
pelo seu grupo porque lhe foi dito. Caso contrário não teria como saber. Ele julga que a patente é cara, lenta e
difícil de reconhecer, por isso a HP nos últimos anos tem essa filosofia de não pedir patente e de não restringir
a publicação de artigos. Neste ponto o estudo da interação Engenharia Elétrica – Eletricidade e Gás se
confunde com a interação Ciências da Computação - Fabricação de equipamentos de informática. A
interação do grupo da Engenharia de Documentos, apesar de pertencer ao Departamento de Eletrônica e
Sistemas e estar listados no CNPq como grupo de Engenharia Elétrica, é impulsionada pela Lei de
Informática.

No geral, para o restante dos grupos, os resultados geram soluções, produtos e publicações e a geração
de patente é tratada como um assunto sensível. As empresas muitas vezes têm restrições, como as
interpretações dadas por regimentos internos, de que a patente deveria ser propriedade da empresa, por
entender que está pagando pelo serviço prestado. A universidade, por outro lado, alega ser ela quem está de
fato criando a idéia e assim a patente  lhe pertence já que deu grande parcela de contribuição para o seu
desenvolvimento.8

Para empresas como a STN, a divisão dos resultados e das patentes é 50% para a empresa e 50% para
a universidade. A Celpe, empresa com que a maioria dos grupos listados tem interação, também adota esse
regime. A Chesf, que também tem interação com grande parte dos grupos, é um caso a parte pela maior
dificuldade da mesma em estabelecer vínculos com os pesquisadores. Em um tempo anterior, a Chesf fazia
pesquisas internamente, tendo um setor de Pesquisa e Desenvolvimento que supria suas demandas por

8 Na verdade, aqui há uma situação em que a patente deve ser partilhada pelas duas partes, pois a empresa
investe recursos, mas a Universidade também o faz, já que o pagamento feito pela empresa não cobre todos os
custos envolvidos, desde a formação e remuneração do pesquisador até os custos de custeio e de equipamentos.
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pesquisa. Porém, houve enxugamentos e diminuição no quadro de pessoal e essa atividade passou a ser um
pouco mais complicada. Hoje a Chesf não mais realiza estas pesquisas em grande número, mas também não
é aberta a interações com universidades e centros de pesquisa para a realização das mesmas.

Os professores entrevistados consideram que a Chesf encara a interação como se estivesse dando uma
‘esmola’, uma ajuda para a universidade, na linha já referida de estar cumprindo uma “obrigação” legal, ou
seja a legislação dos fundos setoriais. Quanto à divisão de patente, a decisão é sempre difícil. A Chesf tem
suas razões, argumentando que por algum parecer de regimento interno, a mesma não poderia ser partilhada
igualmente entre a empresa e a universidade.

Entretanto, cabe aqui destacar, a divisão dos resultados dos projetos é apenas uma das dificuldades
apontadas pelos professores líderes de grupos de pesquisa. Para estes, a burocracia, seja por parte das
universidades, seja por parte do MCT, parece ser uma das maiores inibidoras da interação universidade-
empresa.

Para um projeto ser aprovado, ele tem de passar por diversas etapas, que são longas e desgastantes. O
grupo de Engenharia de Documentos, por exemplo, que participa de projetos que envolvem recursos da Lei
de Informática, além da burocracia na universidade e órgãos de fomento, ainda defronta-se com a auditoria do
Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT).9

Além de passar pelos órgãos de fomento para terem seus projetos julgados como trabalho científico ou
não, enfrentarem a burocracia do MCT e da ANEEL, os grupos ainda se deparam com a burocracia da
própria universidade, que tem suas restrições especificas. Esta precisa aferir, por exemplo, se haverá bolsa de
pesquisa e se a bolsa está compatível com um valor razoável (não podendo ser superior ao salário do
professor). Para tanto há órgãos dentro da universidade, como a diretoria de pesquisa da PROPESQ, que
avaliam se o projeto é de fato uma pesquisa científica; a controladoria, que avalia se o projeto atende às
resoluções internas e se a questão contábil está aderente à prática; e ainda a procuradoria, que avalia se o
projeto está ferindo legalmente alguma regra institucional da própria universidade. Assim, o projeto passa por
essa série de etapas até ser aprovado pelo Reitor.

Com esse excesso de burocracia, dizem os entrevistados, a interação acaba sendo prejudicada. Apesar
disso, os pesquisadores também reconhecem que a universidade está tomando consciência do problema e tem
tentado agilizar os procedimentos.

Há nos pesquisadores, o entendimento de que a burocracia é algo positivo quando feita para
documentar o que está sendo realizado, mas deveria ser atividade meio. Porém, nos países latinos, onde o
problema com burocracia é mais grave, esta acaba virando atividade fim. Nos projetos financiados nos países
desenvolvidos, o pesquisador tem mais liberdade com o que faz com os recursos do projeto. Por outro lado,
também assume mais responsabilidades. No Brasil, segundo entrevistados, o pesquisador não assume a
responsabilidade, quem assume é a instituição, que se sente insegura e termina por realizar um excesso de
checagens. Quando o dinheiro sai da empresa e entra na conta da Fundação de Apoio da Universidade é
considerado dinheiro público, sujeito às amarras do Tribunal de Contas, da Procuradoria Jurídica e do
Ministério Público.

Além da burocracia, os grupos encaram a dificuldade do início da interação em si. Há uma cultura
pouco inovativa no Brasil e sobretudo na região nordeste, onde as empresas demandam menos os grupos de
pesquisa. Nisso, há um grande gap quando se compara a região nordeste frente ao sul e ao sudeste, onde há
mais empresas tanto para pesquisar como para contratar. No nordeste, há ainda certa reserva por parte das
empresas em chegarem à universidade procurando esta interação. Por outro lado, alguns professores têm a
impressão de que a participação em editais é algo que não funciona. Muito esforço envolvido, dizem, para a
preparação para o edital, para fazer as propostas, que muitas vezes são completamente ignoradas. Ou seja, os

9 Esse contexto já fez esse grupo perder uma parceria, pois, ao voltaram de uma viagem para interação com a HP, o ano fiscal do

ministério já havia mudado e com isso tiveram que esperar o próximo ano, o que faz o pesquisador considerar que cada projeto
aprovado é um verdadeiro”milagre”.
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dois lados dialogam com dificuldades, o que é parte mesmo da cultura de cada lado envolvido e forma o
contexto de SNIs menos desenvolvidos.10

Quanto aos resultados da implementação da Lei de Inovação (Lei 10.973/04, regulamentada pelo
Decreto 5.563, de 11/10/2005) a opinião dos entrevistados diverge um pouco. Dos seis professores
entrevistados, dois deles ainda não viram melhorias significativas. Um deles julga que a baixa interação
observada na região é uma característica do nordeste, que tem poucas empresas na área, cenário que não se
modifica com a lei. O outro considera que a baixa atividade de inovação ocorre por conta da burocracia da
Universidade e do Governo no modo de tratar o dinheiro público. Se não houver melhoras neste sentido,
independentemente de lei, o cenário não é muito animador e as exigências excessivas de prestação de contas
terminam por atrasar o desenvolvimento das pesquisas e da inovação no país.

Apesar desses empecilhos, para a maioria dos lideres entrevistado, a Lei de Inovação teve impacto
positivo para as interações. Com a implementação da lei, as pesquisas em parceria com empresas têm
aumentado em número e em qualidade. Junto com a Lei de Inovação, a Lei de Informática (Lei 11.077/04),
que concede isenções e reduções de impostos para empresas dos setores de microeletrônica,
telecomunicações e informática, traz, segundo os entrevistados, muitos ganhos para a universidade.

No tocante à hipótese de que as interações observadas entre Engenharia Elétrica e o setor de
Eletricidade e Gás são estimuladas pela política de CT&I (fundos setoriais), os entrevistados apontam para
sua confirmação. Mais especificamente para o setor, estimulada pelo CT-ENERG - Fundo Setorial de
Energia. Este é destinado a financiar programas e projetos na área de energia - especialmente na área de
eficiência energética no uso final -, e tem ênfase na articulação entre os gastos diretos das empresas em P&D e
a definição de um programa abrangente para enfrentar os desafios de longo prazo no setor elétrico. Estes
desafios incluem a implementação de fontes alternativas de energia com menores custos e melhor qualidade e
redução do desperdício, além de estimular o aumento da competitividade da indústria nacional.

A fonte de financiamento do fundo provém de 0,75% a 1% sobre o faturamento líquido de empresas
concessionárias de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. A aplicação desse percentual de
faturamento é compulsória, e sem essa obrigatoriedade, julgam os professores, dificilmente as empresas
procurariam as universidades.

Vale reafirmar que é consenso entre os lideres entrevistados que sem a política de CT&I, os Fundos
Setoriais e as leis de apoio ao desenvolvimento científico-tecnológico, tais como a Lei de Inovação e a Lei de
Informática, a interação universidade-empresa seria menor. O número de interações diminuiria, e, sem os
recursos aportados pelos projetos (provenientes das empresas), os laboratórios dos grupos de pesquisas não se
sustentariam. Ambas as partes sairiam prejudicadas, a universidade estaria com menos recursos, as empresas
perderiam a possibilidade de desenvolvimento tecnológico e a sociedade não ganharia a melhora de
qualidade dos serviços prestados por essas empresas.

Finalizando, entre os entrevistados também há o entendimento de que de nada adianta os projetos
serem desenvolvidos e terem resultados positivos se esses resultados não chegarem à sociedade. Assim,
indicam que não basta um projeto de alto nível, mas que esteja preso no ‘academicismo’, gerando
publicações de qualidade, mas sem aplicabilidade, opinião que, como se sabe, nem sempre é compartilhada
pelos pares “academicistas”, diga-se.

Pelo que foi aqui pesquisado e pelo entendimento prévio, pode-se afirmar que Pernambuco e o
Nordeste perdem com o baixo nível de interação entre ciência e tecnologia, e que no Brasil há uma grande
deficiência em inovação tecnológica, principalmente quando comparado a países desenvolvidos. Em

10Alguns pesquisadores são persistentes e furam o “bloqueio”. Por exemplo, para conseguir a interação entre a HP e a Engenharia de

Documentos, o professor Rafael Lins precisou tentar durante três anos. Foi preciso que ele fosse aos Estados Unidos, com recursos
próprios, oferecer-se para dar uma palestra na sede da HP, em Palo Alto, na Califórnia.Com isso os executivos da empresa ficaram bem
impressionados com o nível dos trabalhos em que o grupo estava envolvido e concederam ao grupo um projeto, o primeiro com a
empresa.
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Pernambuco, particularmente, os fatores inibidores da interação universidade-empresa, como a cultura pouco
interativa, que acarreta um distanciamento das empresas, e o alto grau de burocracia envolvido no processo de
aprovação dos projetos, seja por parte das empresas, do MCT, da ANEEL ou das universidades, dificultam
uma maior interação.

Porém este quadro tende a melhorar. Através dos Censos do CNPq é possível observar que o número
de grupos de pesquisa de Engenharia Elétrica em Pernambuco que declararam relação com o setor produtivo
passou de 2 para 10 no período 2002-2010. Também com a Lei de Inovação, o número de interações e a
qualidade dos projetos gerados têm crescido e espera-se, na visão dos líderes dos grupos de pesquisa
entrevistados, que continuem a crescer.11

5. CONCLUSÕES

O relacionamento entre a base produtiva e a base científica e tecnológica do país, é limitado a conexões
parciais e a poucos “pontos de interação”. Como causa destes poucos pontos de interação está o atraso na
industrialização e na criação e desenvolvimento das três dimensões responsáveis pela interação entre ciência e
tecnologia, por um lado, e suas fontes de financiamento, as estruturas monetárias e financeiras por outro, só
iniciadas com a chegada de D. João VI, em 1808. O início da construção das instituições foi tardio, limitado e
problemático, dadas as condições adversas, porém os casos de sucesso existentes no país têm raízes históricas
sólidas e ressaltam a importância das variáveis tempo, esforço e vontade política (Suzigan e Albuquerque,
2008).

Se o Brasil é caracterizado por apresentar apenas poucos pontos de interação, a região Nordeste (região
periférica) apresenta demanda ainda mais precária por conhecimento e tecnologia por parte da estrutura
produtiva e, portanto, reduzido dinamismo tecnológico. Esta demanda precária também é causada pela tardia
constituição de sua base de ciência e tecnologia (Fernandes, Stamford e Campello, 2008) e assim o Nordeste
apresenta um número de pontos de interação ainda mais limitado diante do quadro médio brasileiro.

A análise dos Censos do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq mostra que os poucos casos de
relação entre grupos de pesquisa e empresas identificados na região Nordeste se concentram principalmente
nos estados da Bahia, Pernambuco e Ceará, cerca de 65% do total de casos da região. Objeto de estudo deste
trabalho, os grupos de pesquisa de Engenharia Elétrica com relação com e setor produtivo se apresentam em
maior número em Pernambuco, respondendo por 26% dos grupos da região e um pouco mais de 5% do total
do Brasil.

Seguindo o roteiro de entrevistas desta pesquisa, os lideres de grupos responderam sobre as
características dos projetos, como recursos e pessoal envolvido, sentido da demanda por parcerias, sobre
aceleradores e inibidores das interações e sobre o impacto dos Fundos Setoriais e das leis de apoio ao
desenvolvimento científico e tecnológico do país, em especial a Lei de Inovação 10.973/04.

Constatou-se que a demanda surge, principalmente, por parte dos grupos mais ativos, que muitas vezes
propõem projetos de pesquisa às empresas, além de participarem de convites e editais, e que o tempo, os
recursos e o pessoal envolvido em cada projeto dependem das especificações da pesquisa e das características
da área pesquisada por cada grupo. Dos projetos de pesquisa resultam publicações e produtos aplicados na
solução de problemas do setor produtivo, e também patentes quando da descoberta de novos produtos e
processos. A Celpe e a Chesf, apesar das reservas, são as empresas mais interativas na Engenharia Elétrica em
Pernambuco, pelo seu porte e pela proximidade geográfica com os grupos.

A política de CT&I e os Fundos Setoriais são propulsores da interação e pôde-se confirmar que sem
sua presença, na opinião dos líderes dos grupos, a relação entre universidades e o setor produtivo seria
certamente mais frágil e os “pontos de interação” identificados seriam diminuídos. Afora isso, a baixa

11 Em apoio a essa expectativa favorável está a discussão em curso no Congresso Nacional de uma nova lei para a regulação de

compras envolvidas naspesquisas, com o que se esperaquemude o cenário do excesso de burocracia presente atualmente.
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interação identificada no estado, além de resultado da tardia constituição de sua base de ciência e tecnologia, é
resultado de uma cultura pouco inovativa ainda existente na região Nordeste..

Pelo que se pode perceber, o principal inibidor da interação, junto com a falta de cultura inovativa - que
tem como característica uma reserva das empresas em chegarem às universidades e aos centros de pesquisa
para parcerias - é o excesso de burocracia envolvida no processo da aprovação de projetos. Essa burocracia
está presente nos regimentos internos das empresas, nos órgãos de fomento à pesquisa, como o CNPq, a
FACEPE e a FINEP, no Ministério de Ciência e Tecnologia, o MCT, na Agência Nacional de Energia
Elétrica, a ANEEL, e, sobretudo dentro da universidade. A burocracia da universidade é a mais reclamada
entre os professores, pois para a aprovação de um projeto são muitas as etapas percorridas e diversas as
checagens, muitas vezes redundantes. Vale destacar que esta dificuldade foi também encontrada por Chiarini
e Rapini (2012) em seu estudo sobre a interação universidade-empresa em Minas Gerais, parecendo assim ser
generalizada no país.

Os resultados do trabalho mostram que a interação universidades-empresas entre grupos de
Engenharia Elétrica e o setor de Eletricidade e Gás em Pernambuco tem tido uma melhoria com o tempo,
mas ainda pode ser considerada precária.  Isso se deve à falta de interesse por partes das empresas, que em sua
maioria só procuram as universidades quando obrigadas por lei, e ao excesso de burocracia, sobretudo por
parte da universidade. Também mostram que os casos de sucesso são impulsionados sim pelos Fundos
Setoriais e que sem a presença destes certamente as interações seriam diminuídas em número e mais fracas.
Os resultados também sugerem que a inovação surge quando os frutos dos projetos e pesquisas científicas
realizados entre universidades e empresas chegam à sociedade. Assim, além de publicações de artigos
acadêmicos, é necessária a disseminação dos resultados da interação universidade-empresa, como a geração
de produtos com qualidade e serviços melhorados.

Vale aqui, ainda, chamar a atenção para a necessidade de adaptações e atualizações na legislação em
vigor, que precisa dar solução aos problemas detectados, como prazos mínimos de contratos de pesquisa,
burocracia, regulação dos resultados das pesquisas em termos de patentes obtidas, etc. Ou seja, as políticas em
vigor estão agindo favoravelmente para maiores interações, mas precisam de monitoramento e
aperfeiçoamentos para que alcancem os seus objetivos mais plenamente.
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Resumen

Este es un trabajo sobre la relación entre la satisfacción vital y el dominio o inteligencia emocional en emprendedores
del sector TIC en Argentina  Esta investigación supone una continuidad del trabajo presentados por las autoras en el
III Congreso de Gestión Tecnológica e Innovación. En este estudio, se trata de una investigación exploratoria que
busca determinar si los diferentes elementos de la satisfacción vital influyen en el dominio emocional de los
emprendedores argentinos y,  si existen además, diferencias por género. En concreto, se destaca la importancia de la
satisfacción vital como predictora del emprendedorismo, especialmente en el caso de los hombres.  De  igual forma,
los datos encontrados  indican que las mujeres tienen menor satisfacción vital que los hombres (puntuación media
más baja), pese a que en ellas la satisfacción vital no parece ser relevante para dominar sus emociones en los
negocios.

Abstract

This is a study of the relationship between life satisfaction and emotional intelligence domain or entrepreneurs in the
ICT sector in Argentina This research is a continuation of work presented by Salvador, Mayoral and Errandoroso
(2012) at the Third Congress of Technology and Innovation Management where these authors showed that emotional
intelligence and life satisfaction are determinants of entrepreneurial self-efficacy in the ICT sector in Argentina. In
this case, it is an exploratory investigation into whether the different elements of life satisfaction influence the
emotional domain Argentine entrepreneurs, and if there are also gender differences. In particular, it highlights the
importance of life satisfaction as a predictor of entrepreneurship, especially in the case of men. Similarly, the data
found indicate that women have lower life satisfaction than men (lower average score), although in them life
satisfaction does not seem to be relevant to control his emotions in business.

I. Introducción

II. Objetivos

Ese trabajo tiene dos objetivos, a saber: 1) determinar  si la satisfacción vital influye en el dominio emocional de los
emprendedores argentinos del sector tic y, 2) determinar si respecto de 1) existen diferencias por género. Ambos se
encuentran enmarcados en un contexto teórico que pasamos a delimitar.

III. Marco teórico:

Las dos grandes temáticas que es necesario abordar para comprender el presente trabajo son: 1) satisfacción vital y 2)
dominio o inteligencia emocional.

III.1. Satisfacción vital

El concepto de satisfacción vital como componente cognitivo del bienestar subjetivo es entendido en relación a la
valoración positiva que cada persona hace de su vida en general, o de aspectos particulares de ésta (familia, estudios,
trabajo, salud, amigos, tiempo libre) (Diener, 1994; García, 2002; Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999, García-
Viniegras y González, 2000; Liberalesso, 2002), siendo los dominios de funcionamiento más cercanos e inmediatos a
la vida personal de los individuos los que tienen mayor influencia sobre este bienestar. Así, las personas evalúan su
estado actual con las expectativas de futuro que tienen para sí mismas, siendo la satisfacción la diferencia percibida
entre sus aspiraciones y sus logros (García-Viniegras y González, 2000; Veenhoven, 1994).



De acuerdo a Salvador y Morales (2009), en los últimos treinta años se ha incrementado considerablemente el
número de investigaciones relacionadas  con los diferentes aspectos del bienestar subjetivo (Diener, Suh, Lucas, &
Smith, 1999). Los primeros trabajos en este sentido, se centraban en analizar el papel que desempeñaban las variables
demográficas en la satisfacción vital (Quiroga Estévez & Sánchez-López, 1997),  depositando el interés en variables
“externas” al individuo.

Contrariamente, la tendencia actual en la investigación psicológica del bienestar subjetivo ha recuperado el análisis
de las variables “internas”. Durante las tres últimas décadas esta tendencia ha quedado reflejada en las siguientes tres
posturas teóricas (Díez & Sánchez, 2002). La primera, asume que la satisfacción con la vida en general depende de la
suma de las satisfacciones en cada uno de los dominios de vida (teoría botton-up); la segunda, postula que la
satisfacción con la vida en general determina el nivel de satisfacción en cada una de las áreas vitales (teoría top-
down). La tercera perspectiva teórica ha sido consecuencia de la falta de resultados consistentes en cada una de las
anteriores y asume que la relación es bidireccional.

Parece lógico pensar que la satisfacción con un aspecto de la vida debería tener implicaciones para la satisfacción con
otros aspectos (Peiró & Prieto, 1996). Así por ejemplo,  Tait, Padgett y Baldwin (1989) señalan la existencia de una
relación entre la satisfacción laboral y la satisfacción con la vida.

Actualmente y respecto de este particular, existen dos posturas confrontadas. Una de ellas es la hipótesis del
desbordamiento que sugiere que una alta satisfacción o insatisfacción en uno de los aspectos puede desbordarse hacia
el otro, dando lugar a la misma actitud (relación positiva entre los dos tipos de satisfacción). En el sentido opuesto, se
encuentra la hipótesis de la compensación donde se defiende que una alta satisfacción en un dominio (por ejemplo,
“trabajo”) puede compensar la menor satisfacción en otros dominios (por ejemplo, “no trabajo”), o a la inversa
(relación negativa entre los dos tipos de satisfacción).

En cualquier caso, en lo que sí existe acuerdo es en que la satisfacción vital podría  entenderse como la evaluación
global que hace una persona de su vida (Atienza, Pons, Balaguer, & García- Merita, 2000; Pavot, Diener, Colvin, &
Sandvik, 1991). En otras palabras, el individuo examina los aspectos tangibles de su vida, sopesa lo bueno contra lo
malo, lo compara con un estándar o criterio elegido por ella (Shin & Johnson, 1978) y llega a un juicio sobre su
satisfacción (Pavot et al., 1991). En el mismo sentido, Diener (1984) afirma que, las investigaciones sobre la
satisfacción vital deberían centrarse en analizar los juicios subjetivos que hace la persona sobre su vida; esto es, en
lugar de sumar la satisfacción a través de dominios específicos, sería recomendable y necesario preguntarle a la
persona por la evaluación global de su vida (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). Esta evaluación de tipo
subjetiva es la que se ha solicitado que realicen emprendedores y emprendedoras del sector TIC.

III.2. Dominio o Inteligencia emocional:

Como apuntan Salvador y Morales (2009) en la última década la investigación sobre regulación y manejo de las
emociones ha experimentado un gran interés (Fernández-Berrocal & Extremera, 2006; Rego & Fernández, 2005;
Salovey, Mayer, Goldman, Turvey, & Palfai, 1995). Este esplendor se debe en gran parte al surgimiento de un nuevo
concepto denominado Inteligencia emocional -IE- (Mayer & Salovey, 1993, 1997; Salovey & Mayer, 1990) definido
como “una parte de la inteligencia social que incluye la capacidad de controlar nuestras emociones y las de los
demás, discriminar entre ellas y usar dicha información para guiar nuestro pensamiento y nuestros
comportamientos” (Salovey & Mayer, 1990, p. 239).

La aptitud emocional mide la capacidad de comprender, procesar, controlar y expresar aspectos emocionales y
sociales de nuestra vida (Salvador, 2012a). El grado en que somos capaces de hacerlo determina la productividad y la
satisfacción que se obtienen en la vida, mientras que el nivel y la calificación de estudios académicos por sí mismos
no lo determinan (Goleman, 1995; Heath, 1991; Salvador, 2012b). Esto significa que la aptitud emocional se refiere a
la capacidad de comprender y expresar los aspectos emocionales y sociales de nuestra vida.

La inteligencia emocional determina la manera en que nos relacionamos y entendemos el mundo (Goleman, 1995).
Tal como señala Goleman (1995), se trata de una característica personal que tiene en cuenta las actitudes, los
sentimientos y, al mismo tiempo, engloba habilidades como el control de los impulsos, la autoconciencia, la auto-
motivación, la confianza, el entusiasmo y la empatía.

Dos son las escalas más utilizadas para evaluar la IE: la Trait Meta-Mood Scale (TMMS) y la Schutte Self Report
Inventory – SSRI – (Schutte et al., 1998). La primera de ellas ha sido diseñada por Salovey et al. (1995) y, ha sido
adaptada al esopañol por Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004). Este instrumento evalúa los aspectos
intrapersonales de la IE y está compuesto por tres dimensiones: atención a los sentimientos, claridad emocional,
y reparación de las emociones.  La segunda herramienta se elabora teniendo como referente el modelo original de
Salovey y Mayer (1990), y también ha sido adaptada y validada al español (Chico, 1999; Ferrándiz et al., 2006). Este
instrumento incluye aspectos intra e interpersonales, y se compone de  preguntas con formato de respuesta tipo
Likert. En general, los resultados derivados de su administración reflejan la presencia de cuatro factores (Ciarrochi,
Deane, & Anderson, 2002; Petrides & Furham, 2000): percepción emocional; manejo de las propias



emociones; manejo de las emociones de los demás,  y utilización de las emociones, basada en el uso de las propias
emociones como vía de automotivación. Ambas son utilizadas en la presente investigación para evaluar la
inteligencia emocional de emprendedores del sector TIC.

Con el propósito de facilitar la visualización de la estructura del trabajo, se muestra  a continuación una
representación gráfica que recoge el marco teórico y los objetivos del presente estudio (ver Figura 1):

Figura 1. Marco teórico del presente estudio

Tal como se refleja en la figura 1, se utilizan los ítems de la escala de Diener como variables independientes, mientras
que, en este caso, el género (hombres vs. mujeres) y la inteligencia emocional se utilizan como variables
dependientes. Así, pues, interesa conocer si las cinco preguntas que conforman la escala de satisfacción vital influyen
en la inteligencia emocional de los hombres y mujeres emprendedores argentinos.

IV. Método

IV.1. Muestra

La muestra total se conforma de 329 emprendedores argentinos y argentinas, del sector tic, de los cuales 69%  son
hombres y 31% son mujeres. Las edades de los mismos se encuentran comprendidas entre los 15 y los 68 años,
siendo 27 años la edad mayoritaria.

IV.2. Instrumentos

A continuación, se explican las principales características psicométricas de las escalas utilizadas:

Satisfacción vital: La herramienta utilizada para medir la satisfacción vital deriva de Diener (1985 y Diener, 1999),
empleando en este caso, la adaptación al español realizada por Salvador, Britos y Hernández (2007). Se trata de una
escala con cinco preguntas con formato tipo Likert de 5 puntos donde el valor 1 significa “muy de acuerdo” y el
valor 5, todo lo contrario. El alfa de Cronbach obtenido fue de .802.

Inteligencia emocional: El instrumento utilizado ha sido el diseñado por Salvador (2010). Se trata de un cuestionario
tipo Likert de 5 puntos donde el valor 1 representa el máximo desacuerdo con lo preguntado, mientras que el valor 5
refleja lo contrario. La puntuación obtenida en la prueba alfa de Cronbach asciende a .64.

El instrumento diseñado se dio a conocer a los emprendedores y emprendedoras mediante  una encuesta on line, que
estuvo disponible para ser completada durante tres meses.

Pasado ese término se bajó de la red y se procedió al procesamiento y análisis de resultados. Para ello, se contó con el
apoyo de todas las asociaciones, cámaras y agrupaciones del sector, como así también de las instancias
gubernamentales tanto locales como nacionales, que agrupan a estos emprendedores.

V. Resultados y discusión

INTELIGENCIA EMOCIONAL DE
EMPRENDEDORES (HOMBRES Y

MUJERES) TIC.

SATISFACCIÓN VITAL 1. El tipo de vida que llevo se parece
al tipo de vida que siempre soñé

SATISFACCIÓN VITAL 2. Las condiciones de mi vida son
excelentes

SATISFACCIÓN VITAL 3. Estoy satisfecho con mi vida

SATISFACCIÓN VITAL 4. Hasta ahora he obtenido las cosas
importantes que quiero en la vida

SATISFACCIÓN VITAL 5. Si pudiera vivir mi vida de nuevo,
me gustaría que todo volviese a ser igual



En el análisis de frecuencias, marcando diferencias por género, se observa que la puntuación media en la satisfacción
vital de las mujeres es de 3.33 (Desviación típica de .847). En el caso de los hombres, la puntuación media obtenida
en la satisfacción vital asciende a 3.55 (Desviación típica de .757).

En el caso de los hombres, la puntuación media de los ítems que conforman la escala de satisfacción vital supera el
punto medio (2.5). En concreto, la puntuación que desprende el valor más elevado es el ítem 3 “estoy satisfecho con
mi vida” (media de 3.87 y desviación típica de .993), seguido del ítem 1 “El tipo de vida que llevo se parece al tipo de
vida que siempre soñé” (media de 3.58 y desviación típica de .986) y el ítem 4 “hasta ahora he obtenido las cosas
importantes que quiero en la vida” (media de 3.58 y desviación típica de 1.06). Por último, el ítem que desprende la
puntuación más baja es el 5 “Si pudiera vivir mi vida de nuevo, me gustaría que todo volviese a ser igual” (media
3.33 y desviación típica de 1.20).

En el caso de las mujeres, el ítem 3 “estoy satisfecho con mi vida” es el que desprende la puntuación media más
elevada (3.57 y desviación típica de .996), seguido del ítem 4 “hasta ahora he obtenido las cosa importantes que
quiero en la vida” (media de 3.56 y desviación típica de 1.11). En el extremo opuesto, es decir, con la puntuación más
baja, obtenemos el ítem 5 “si pudiera vivir mi vida de nuevo, me gustaría que todo volviese a ser igual” (media 3.09 y
desviación típica de 1.21).

En síntesis, según reflejan los datos, tanto los hombres como las mujeres emprendedores argentinos están satisfechos
con sus vidas, siendo ligeramente superior los indicadores de satisfacción de los hombres. Además, se observa que en
ambos casos, es decir, tanto en el caso de los hombres como de las mujeres, resulta más valorado el ítem que hace
referencia a estar satisfecho con la vida. No obstante, para averiguar si estas diferencias son estadísticamente
significativas, se realiza la prueba t-student, observándose que los datos reflejan diferencias significativas en el ítem 3
(F=3.90, Sig.=.049), no sucediendo lo mismo con el resto de ítems que conforman la escala de satisfacción vital.

Por otro lado, en el análisis de varianza unifactorial (ANOVA) –ver tabla 1- se encontraron diferencias en la
satisfacción vital estadísticamente significativas.

Tabla 1. Anova de un factor

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Inter-grupos

4,919 1 4.919 4.855 .028

Intra-grupos 331.330 327 1.013
Total

336.249 328

Inter-grupos 6.009 1 6.009 6.180 .013

Intra-grupos 317.985 327 .972
Total 323.994 328
Inter-grupos 6.134 1 6.134 6.749 .010

Intra-grupos 297.222 327 .909
Total

303.356 328

Inter-grupos

.031 1 .031 .026 .873

Intra-grupos 398.242 327 1.218
Total 398.274 328
Inter-grupos

4.229 1 4.229 2.903 .089

Intra-grupos 476.324 327 1.457
Total 480.553 328



En concreto, tal como se recoge en la tabla 1, dichas diferencias se reflejan en las siguientes cuestiones (destacadas
en negrita): “el tipo de vida que llevo se parece al tipo de vida que siempre soñé” (F=4.85, Sig.=.028), “las
condiciones de mi vida son excelentes” (F=6.18, Sig=.013), “Estoy satisfecho con mi vida” (F=6.74, Sig.=.01) y “si
pudiera vivir mi vida de nuevo, me gustaría que todo volviera a ser igual” (F=2.90, Sig.=.08). A continuación, se
analizan qué ítems de la satisfacción vital influyen en la inteligencia emocional de los emprendedores (hombres y
mujeres).

Después de haber demostrado la diferencia por género en las variables estudiadas, se pasa a analizar si la variable
independiente (ítems de la escala de satisfacción vital) influyen significativamente en el dominio emocional de los
emprendedores hombres (ver tabla 2) y mujeres (ver tabla 3) argentinos.

Tabla2. Análisis de regresión de los hombres emprendedores

El tipo de vida que llevo se parece al tipo
de vida que siempre soñé

Las condiciones de mi vida son excelentes

Estoy satisfecho con mi vida

Hasta ahora he obtenido las cosas
importantes que quiero en la vida

Si pudiera vivir mi vida de nuevo, me
gustaría que todo volviese a ser igual

Coeficientes no
estandarizados

Coeficientes
estandarizados

t Sig.B Error típ. Beta

-.033 .031 -.091 -1.071 .285

.017 .031 .044 .542 .588

.094 .034 .242 2.778 .006

.006 .026 .017 .218 .828

.029 .022 .097 1.307 .193

Variable dependiente: Inteligencia emocional

Tabla 3. Análisis de regresión de las mujeres emprendedoras

El tipo de vida que llevo se parece al tipo
de vida que siempre soñé

Las condiciones de mi vida son excelentes

Estoy satisfecho con mi vida

Hasta ahora he obtenido las cosas
importantes que quiero en la vida

Si pudiera vivir mi vida de nuevo, me
gustaría que todo volviese a ser igual

Coeficientes no
estandarizados

Coeficientes
estandarizados

t Sig.B Error típ. Beta

-.017 .052 -.047 -.321 .749

.066 .044 .192 1.498 .137

-.008 .046 -.021 -.173 .863

.024 .041 .076 .583 .561

-.020 .040 -.066 -.504 .615

Variable dependiente: Inteligencia emocional



Así, a partir de los resultados obtenidos en el análisis de regresión, tal como puede observarse, existen diferencias
estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en las dimensiones estudiadas. En el caso de los hombres
emprendedores, ver tabla 2, (R cuadrado corregida .061, F=3.90, Sig.=.000), los ítems que conforman la satisfacción
vital influyen en el domino emocional. Así, se pone de manifiesto el impacto que ejerce el ítem 3 “estoy satisfecho
con la vida” sobre la inteligencia emocional (r=242; Sig=.006).  En el caso de las mujeres (ver tabla 3) lo anterior no
se verifica, es decir, los ítems que conforman la satisfacción vital no influyen en la inteligencia emocional (R
cuadrado corregida -.019, F=61.6, Sig.=.688).

VI. CONCLUSIONES

A grandes rasgos, con los datos obtenidos en el presente estudio, se refleja que la Satisfacción vital es un buen
predictor del rol emprendedor, especialmente en el caso de los hombres.  De  igual forma, los datos encontrados
indican que las mujeres tienen menor satisfacción vital que los hombres (puntuación media más baja), pese a que en
ellas la satisfacción vital no es relevante para dominar sus emociones a la hora de emprender. Diferencias de género –
aunque de sentido opuesto- se obtienen asimismo, en el trabajo de Moyano y Ramos (2007), quienes encontraron que
las mujeres chilenas se muestran más satisfechas con la vida. A este respecto, convendría impulsar más estudios que
profundicen en la situación de cada persona (hombres y mujeres emprendedores). A modo de ejemplo, convendría
analizar la importancia que tiene el apoyo, así como la percepción cognitiva en los hombres y las mujeres
emprendedoras.

En cualquier caso, lo que se hace evidente en trabajos como éste, es que el factor humano es importante para conocer
el perfil  emprendedor. Los hallazgos obtenidos señalan que es necesario tener presente (por obvio que parezca) que
las personas son personas y que para llevar adelante sus propios negocios –en este caso, en el sector TIC argentino-,
debe atenderse a la componente emocional, y que esto es especialmente relevante en el caso de los hombres.
Además, como consecuencia del presente trabajo, podríamos destacar la enorme repercusión que estos hallazgos
podrían tener en lo que respecta a la formación de dominio emocional de los emprendedores en el sector de las TIC.
En este sentido, cuando se organicen cursos de capacitación deberían atenderse varios aspectos: en primer lugar, si se
trata de un hombre o una mujer; y, en segundo lugar, el grado de satisfacción vital que muestran los emprendedores;

Este estudio presenta limitaciones que deberían ser atendidas para poder generalizar los hallazgos. Así, en primer
lugar, la investigación se ha desarrollado en un sector único (TIC). En segundo lugar, se ha utilizado un único
momento de aplicación de la escala por lo que convendría realizar estudios de carácter longitudinal. En tercer lugar,
la investigación se ha centrado en Argentina, siendo preciso extender este estudio a otros países latinoamericanos.  En
cuarto lugar, se ha utilizado el cuestionario como único instrumento de medida. A este respecto sería apropiado
combinar diferentes procedimientos metodológicos (cualitativos –grupos focales- y cuantitativos). En quinto lugar,
para el levantamiento de datos se utilizó un único informante clave (el emprendedor o la emprendedora). Finalmente,
convendría contrastar esta información con la ofrecida por otros informantes (por ejemplo, los clientes). Pese a todo,
como conclusión final de la presente investigación, es importante destacar que en materia de impacto de la
satisfacción vital  sobre la inteligencia emocional de los emprendedores TIC argentinos, la relación es importante
pero que una vez más, el género es una cuestión a tener en cuenta.
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Inserción de firmas argentinas en cadenas globales de valor no
orientadas al mercado masivo: Los casos de calzado de alta

gama y válvulas para motores de combustión

Resumen

El trabajo describe experiencias de inserción internacional de firmas argentinas
productoras de bienes manufacturados no orientados al mercado masivo. A partir de estas
experiencias desarrollamos una tipología de potenciales alternativas de inserción
internacional para este tipo de bienes centrada en el rol de firmas locales en actividades de
diseño. Utilizamos el abordaje de las cadenas globales de valor (CGV) enfatizando el
análisis de los vínculos entre productores locales y compradores localizados en países
desarrollados. Estudiamos experiencias de inserción internacional de firmas productoras y
comercializadoras de calzado de alta gama. Estos casos involucran bienes de alta calidad
intensivos en diseño original. Además, estudiamos distintas formas de inserción
internacional de una firma productora de válvulas para motores de combustión que
involucran mayoritariamente productos customizados. Pese a las diferencias entre estas
industrias, encontramos similitudes notables en las formas de inserción que presentan y en
los requerimientos de conocimiento que exigen del productor local.

Abstract

This paper describes experiences of international insertion of Argentine producers of
manufactured goods not oriented to the mass market. Based on these experiences, we
develop a typology of potential alternatives of international insertion for this type of goods
centered on the role of local agents in design activities. Our analysis follows the global
value chain (GVC) approach and emphasizes the links between local producers and buyers
in developed countries. First, we analyze experiences of international insertion of
producers and marketers of high end footwear. These cases involve high quality products
that are intensive in original design. Second, we analyze various forms of international
insertion of a single producer of valves for combustion engines, which primarily involve
customized products. Despite the differences between these industries, we find notable
similarities in the forms of insertion they both present and in the knowledge requirements
they impose on local producers.

1. Introducción

La fragmentación internacional de la producción impulsó el comercio mundial en las
últimas décadas con importantes implicancias para la competitividad internacional y el
desarrollo económico de los países. Comprender este proceso es fundamental para diseñar
políticas públicas que ayuden a las firmas a aprovechar las oportunidades ofrecidas por
este fenómeno.

El abordaje de la cadena global de valor (CGV) permite analizar las implicancias de la
fragmentación internacional de la producción (Gereffi, 1999; Humphrey y Schmitz, 2002;
Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005). Este abordaje analiza las relaciones inter-firmas en
la cadena –que comprende las actividades desde la fabricación hasta la venta del producto–
y cómo aquellas influyen en el desempeño de las firmas. También destaca que en la cadena



unas actividades agregan más valor y son más rentables que otras y algunos actores tienen
más poder que otros (Schmitz, 2006). La posición que las firmas ocupan en la cadena,
determina, a nivel de país, si la participación en CGV puede ser motor de desarrollo.

Existen experiencias de países en desarrollo (PED) de inserción en CGV manufactureras
en industrias de mano de obra intensiva tradicionales –vestimenta, calzado- (Gereffi, 1994;
Schmitz, 1999) y tecnológicamente intensivas –automotrices, electrónicas- (Humphrey y
Memedovic, 2003; Kawakami y Sturgeon, 2011). Un resultado habitual es que la
relocalización y la fragmentación internacional de la producción son motivadas,
inicialmente, por la búsqueda de menores costos mediante la transferencia de tareas de
mano de obra intensiva no calificada a países de salarios bajos (Gereffi, 1999). Una vez
que las firmas en PED participan de CGV, la trayectoria de aprendizaje y el upgrading
pueden presentar dinámicas opuestas. Existen casos de aprendizaje y upgrading (Gereffi,
1999) pero también de límites importantes (Schmitz, 1999; Kawakami y Sturgeon, 2011).
Avances teóricos relacionan upgrading con el grado de coordinación explícito y la
asimetría de poder en la CGV, determinados por la complejidad de las transacciones,
codificación de éstas y capacidad de los proveedores (Gereffi y otros, 2005).

En Argentina la inserción en CGV manufactureras es escasa. Este país tiene salarios
elevados para que sus firmas ingresen en CGV desarrollando tareas intensivas en mano de
obra no calificada. Y sus firmas, en general, carecen de las habilidades y el conocimiento
para realizar actividades más complejas en la cadena como diseño y marketing. Es natural
entonces preguntarse por las posibilidades de un país con estas características de participar
en estas CGV y la forma que tal participación podría tomar.

El análisis del rol que las firmas en PED pueden tener en CGV manufactureras no
orientadas al mercado masivo completa un vacío en la literatura. Primero, estas CGV han
sido sub-estudiadas respecto de las CGV orientadas al mercado masivo. Segundo, estudios
de CGV no orientadas al mercado masivo resaltan el rol de las firmas de países
desarrollados (PD). Por ejemplo, Amighini y Rabellotti (2003) estudian la inserción de los
productores italianos de calzado en CGV orientadas hacia segmentos premium del
mercado. Una excepción es el estudio de Bazan y Navas-Alemán (2004) sobre la industria
brasilera de calzado. Éste analiza primordialmente el upgrading de los proveedores de
CGV de mercado masivo pero también describe las dificultades para ingresar en CGV de
alta gama. Artopoulos, Friel y Hallak (2011) analizan casos de emergencia exportadora de
bienes intensivos en diseño en Argentina. Aunque éstos no utilizan el abordaje de CGV, la
descripción de la relación entre exportadores y distribuidores extranjeros implica que
interactúan en CGV similares a las analizadas en este estudio. Aquí, proveemos un análisis
de las características distintivas de las CGV.

Estudiamos dos alternativas potenciales de inserción en CGV manufactureras. La primera
involucra bienes de consumo de alta calidad intensivos en diseño original. Como ejemplo,
estudiamos experiencias en la industria de calzado de alta gama. La segunda involucra
bienes customizados. Como ejemplo, estudiamos la inserción en CGV de un productor de
válvulas para motores de combustión. Aunque las CGV para estos bienes son diferentes
presentan similitudes fundamentales. Primero, la alta calidad, la intensidad de diseño y las
características customizadas de los bienes implican que éstos poseen atributos no estándar
y no están orientados al mercado masivo. Segundo, sus diseños excepcionalmente están
completamente codificados. Por ello, aun cuando la mayoría de las actividades de diseño
son realizadas en PD, las firmas argentinas que participan en estas CGV como productores
también co-desarrollan el producto -última etapa del diseño-. Esto involucra la
interpretación de los aspectos tácitos del diseño original y, a veces, su adaptación a las



condiciones de implementación en el país. Finalmente, dado que estos bienes compiten en
diferenciación, los salarios relativamente elevados no son un obstáculo.

La industria argentina de calzado provee un ejemplo interesante porque existen
condiciones en el país que, presumiblemente, favorecen la inserción en CGV de productos
de alta calidad intensivos en diseño. En Argentina hay gran disponibilidad de cuero crudo
de alta calidad, tradición en producción de calzado y habilidades de diseño latentes
asociadas con una masa crítica de diseñadores activos, institutos de enseñanza e
investigación orientados al diseño y efervescencia en las industrias creativas. Sin  embargo,
el desempeño exportador en este sector es débil. Existen pocas experiencias de inserción en
CGV. Estudiamos esas experiencias identificando los obstáculos para la integración.

Como ejemplo de inserción en CGV de bienes customizados, estudiamos a un productor
argentino de válvulas para motores de combustión que exporta el 85% de su producción a
más de treinta países. Esta firma provee equipamiento original a automotrices, productores
de motos y de tractores agrícolas. También abastece a preparadores de motores en
mercados de competición y rectificadores de motores en el mercado de reposición. Este
caso ilustra una experiencia exitosa de inserción en CGV en un sector que no presenta
ventajas comparativas obvias. La competitividad internacional del sector autopartista
argentino es débil y sólo unos pocos productores presentan una orientación exportadora.

Los casos analizados muestran que un país con ingresos medios como la Argentina puede
fortalecer su desarrollo exportador participando en CGV no orientadas al mercado masivo.
Esa participación puede alcanzarse pese a salarios relativamente altos porque no requiere a
las firmas locales del conocimiento necesario para el desempeño de las actividades de
diseño y marketing típicamente realizadas por firmas de PD en CGV orientadas al mercado
masivo.

2. Metodología

Para analizar la inserción de firmas argentinas en CGV no orientadas al mercado masivo se
estudiaron firmas que actúan en los sectores de calzado y autopartes. En el sector calzado
se estudiaron tres firmas y en el sector autopartista se estudió sólo una. La recolección de
información se basó en múltiples técnicas de investigación cualitativa. Se realizaron
entrevistas semi-estructuradas, se asistió a conferencias sectoriales y a ferias nacionales e
internacionales de comercio y se revisaron varias fuentes secundarias. En total se
efectuaron cuarenta y seis entrevistas entre marzo y diciembre de 2011. Las entrevistas a
propietarios de fábricas se realizaron en las instalaciones productivas, lo que permitió la
observación directa de las actividades, las operaciones y los procesos productivos
ejecutados en cada instalación.

Para el estudio de la industria de calzado se realizaron treinta entrevistas. La mayoría de
estas entrevistas (veintidós) se realizaron en Argentina mientras que las restantes se
realizaron en Estados Unidos y Perú. Entre las primeras, siete entrevistas fueron efectuadas
a personas directamente involucradas con las firmas analizadas. Específicamente, se
entrevistó a cuatro propietarios y dos gerentes de estas firmas, un asesor externo de una de
estas firmas y un propietario y manager de una firma sueca que actúa como intermediaria
entre productores argentinos y marcas extranjeras. Las otras quince entrevistas efectuadas
en Argentina incluyen nueve entrevistas realizadas a propietarios y gerentes de ocho firmas
argentinas, tres entrevistas a funcionarios de una entidad pública brasileña y dos entidades
públicas argentinas, a la gerente de la cámara empresarial argentina del sector calzado y a
un consultor internacional especializado en el sector calzado. Las instalaciones productivas



visitadas están localizadas en Buenos Aires. De las ocho entrevistas que se realizaron en el
exterior, siete se realizaron en Estados Unidos y una en Perú. En Estados Unidos se
realizaron seis entrevistas a cinco ejecutivos de cuatro firmas compradoras internacionales
de calzado y a un profesor de diseño de calzado de una de las principales escuelas de
diseño en Estados Unidos. Los ejecutivos entrevistados representan algunas de las
potenciales alternativas de canales de distribución en Estados Unidos. Dos de ellos son
vice presidentes de las áreas de aprovisionamiento y desarrollo de producto y de mejoras
continuas de una de las mayores compañías de calzado en Estados Unidos. Otro es director
general de uno de los mayores distribuidores en Estados Unidos y los otros dos son
propietarios de locales especializados localizados en Nueva York. En Perú se entrevistó al
gerente de compras de la división de calzado de una de las principales tiendas
departamentales en Latinoamérica.

Adicionalmente, se concurrió a eventos internacionales y nacionales del sector durante el
2011. En estos eventos se mantuvieron conversaciones informales con diversos agentes
respecto de la dinámica internacional del sector y de la percepción de la Argentina como
país productor de calzado. También, se escucharon ponencias respecto de la
competitividad del sector y de las políticas públicas implementadas en Latinoamérica y
España. Se concurrió a las ferias internacionales “WorldShoes + Accesories” (Estados
Unidos) y Calzatex (Perú) y a la exposición de fabricantes de la industria de calzado
(Buenos Aires). En Buenos Aires, se asistió al Sexto Foro Internacional de Cámaras de
Calzado de América Latina y al seminario “Mercados internacionales, tendencias y
tecnologías” a cargo de un consultor internacional.

Para el análisis de la productora de válvulas se realizaron dieciséis entrevistas. Ocho de las
entrevistas fueron realizadas a seis personas del personal jerárquico de la firma
autopartista, tres a ejecutivos de una de las plantas de motores de una de las terminales
automotrices que operan en Argentina –uno de los principales clientes de la firma– y cinco
a responsables de diversas entidades vinculadas al sector autopartista. En la firma se
realizaron entrevistas al presidente del grupo, un director y cuatro gerentes de área. La
mayoría de estas entrevistas se efectuó en las instalaciones productivas de la firma
localizadas en Rafaela –provincia de Santa Fe–. En la planta de la terminal automotriz
localizada en Jeppener –provincia de Buenos Aires– se realizaron entrevistas a encargados
de diferentes áreas. Adicionalmente, se entrevistaron a dos directivos de una entidad
privada que nuclea a los empresarios e industriales de Rafaela y a un funcionario público
de ese municipio, un miembro de la cámara empresaria argentina autopartista y a un
miembro de un centro privado de investigaciones.

2.1 La industria de calzado

Desde la década de los setenta la industria de calzado ha experimentado un proceso
drástico de relocalización de la producción que involucró el traslado de gran parte de la
producción de calzado de PD hacia PED (Schmitz, 1995; Gereffi, 1999). Estos cambios
implicaron modificaciones en los patrones de comercio. Actualmente, algunos de los
principales exportadores mundiales son PED (por ej. China, Vietnam). En esta industria
Argentina no tiene un rol importante como exportador pese a ser el décimo mayor
productor de calzado en el mundo. Sin embargo, en el segmento de alta gama en el que nos
concentramos como una potencial oportunidad de exportación para Argentina, los PD
siguen siendo los principales productores y exportadores mundiales. Las exportaciones
mundiales de calzado de alta gama en 2010 representaron el 7.6% del total de



exportaciones de calzado.1El mayor exportador de calzado de alta gama es Italia con el
48% del mercado en 2010. Otros exportadores relevantes son India (10%), Portugal (8%),
Francia (6%) y España (6%).

La industria de calzado en Argentina está compuesta por 1.000 fábricas que emplean
65.000 personas (CIC, 2011). El noventa por ciento de las firmas están ubicadas en Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe. Las firmas son, en su mayoría, pequeñas y medianas; el 77%
tiene menos de diez empleados (Indec, 2006). El calzado no deportivo representa tres
cuartos del total de la producción siendo el 7% de éste calzado de alta gama (CIC, 2011).
Durante la última década, la industria argentina de calzado ha crecido sostenidamente
revirtiendo la tendencia bajista registrada entre 1991 y 2001. El crecimiento en esta
industria ha acompañado la evolución de la producción y consumo en Argentina; desde el
periodo posterior a la crisis económica de 2002, cuando el tipo de cambio peso/dólar
colapsó, el PBI en el país ha crecido a un 7.6% anual.

A pesar del volumen de calzado producido localmente, Argentina no tiene un rol
exportador significativo. Las exportaciones en 2010 fueron de 26 millones de dólares y el
85% de éstas tuvo como destino países limítrofes. Las importaciones fueron de 284
millones de dólares en 2010 siendo las principales fuentes de éstas Brasil (59%) y China
(15%). Aunque las exportaciones han aumentado desde la devaluación del peso, el
crecimiento de las importaciones ha sido sustancialmente mayor a pesar de las crecientes
medidas proteccionistas a la industria implementadas desde 2005. En 2010 las
exportaciones de calzado de alta gama alcanzaron los 3,8 millones de dólares, lo que
representa un 27% del total de las exportaciones argentinas de calzado de cuero no
deportivo. Algunas firmas del sector han mostrado una orientación exportadora favorecidas
por la evolución de la tasa real del tipo de cambio. Sin embargo, este tipo de cambio se ha
ido apreciando desde 2007. Las firmas entrevistadas señalaron los crecientes costos de
producción implicados por esta apreciación como el factor crucial para explicar la falta de
actividad exportadora.

Dos características estructurales de la industria argentina de calzado explican la falta de
inserción internacional. Primero, dado que Argentina está en el Hemisferio Sur, la industria
opera contra temporada de los países que establecen las tendencias en moda. La mayoría
de los productores limitan su creatividad a la adaptación de los diseños europeos al gusto
local. Segundo, los productores carecen de la calidad productiva y de las prácticas estándar
de negocio en PD.

En el segmento de alta gama del mercado argentino de calzado las firmas recurren a
diversos modelos de negocios respecto al diseño, la producción y el marketing. Un primer
grupo de firmas integra verticalmente todas las funciones pero limita su actividad de
diseño a la adaptación de diseños extranjeros a los gustos locales. La mayoría de estas
firmas comercializan sus productos exclusivamente en tiendas propias con su marca en
Buenos Aires y en tiendas multi-marca en las provincias; unas pocas firmas también
operan con franquicias. Un segundo grupo de firmas está dedicado a la gestión de la marca
y al marketing. Este grupo está compuesto principalmente por comercializadores de
indumentaria; sólo unas pocas firmas se dedican exclusivamente a calzado. Las firmas
realizan cuantiosas inversiones en el desarrollo de marca. Éstas poseen tiendas propias
pero tercerizan la producción en fábricas que trabajan para varios comercializadores de

1Existe consenso entre los expertos de la industria en utilizar los materiales manufacturados como una aproximación
razonable de calidad y segmento de mercado. Así, el mercado de calzado de alta gama puede ser mapeado en dos de las
categorías a seis dígitos del Sistema Armonizado que incluyen calzado no deportivo con capellada y suela de cuero:
“Otros calzados con suelas de cuero y parte superior de cuero: cubriendo los tobillos” (SA 6403.51) y “Otros calzados
con suelas de cuero y parte superior de cuero: sin cubrir los tobillos (SA 6403.59).



indumentaria. Los productores y comercializadores realizan las actividades de diseño en
conjunto pero adaptando diseños europeos. Finalmente, un tercer grupo de firmas está
orientado al diseño. Estas firmas son jóvenes, suelen llevar como marca el nombre del
diseñador y establecen sus tiendas en los “circuitos de diseño” de Buenos Aires. Su
producción se terceriza a fabricantes de calzado con quienes trabajan en conjunto en el
control de calidad del producto.

2.2 La industria automotriz y autopartista

Desde inicios de la década de los noventa la industria automotriz se ha vuelto más global.
Los PED han cobrado relevancia siendo grandes receptores de inversión extranjera directa
durante los últimos años. Hacia finales de la década de los noventa las diez terminales de
vehículos más importantes a nivel mundial habían duplicado la cantidad de plantas de
ensamblaje en los principales PED (sesenta y dos plantas distribuidas en México,
Argentina, Brasil, Malasia, Tailandia, Indonesia, República Checa, entre otros) respecto de
las que tenían hacia principios de esa década (Humphrey y Memedovic, 2003).2 El cambio
en la organización de la producción a nivel global es el resultado de un importante cambio
en la relación entre las terminales y sus proveedores. El sistema fordista fue reemplazado
por el sistema toyotista que prioriza la flexibilidad, calidad y velocidad de la producción.
Las terminales comenzaron a delegar más responsabilidades de diseño a sus proveedores
de componentes, instando a éstos a que le suministren soluciones tecnológicas eficientes
(Humphrey y Memedovic, 2003). Las empresas de componentes se convirtieron así en
actores relevantes en la fabricación de automóviles en su rol de co-diseñadores. Las
terminales, sin embargo, mantuvieron el control sobre el diseño de nuevos modelos, la
gestión de la marca y las relaciones con los clientes.

En Argentina, la industria automotriz experimentó un gran cambio en la década de los
noventa con importantes consecuencias en la industria autopartista local. Hasta fines de la
década de 1980 la industria automotriz argentina estuvo integrada verticalmente. Los
fabricantes de vehículos automotores mecanizaban la mayoría de las partes que usaban
para el ensamblaje. Estos fabricantes eran provistos por proveedores locales que se
encontraban protegidos –al igual que el resto de la industria– de la competencia
internacional. En la década de los noventa, las tendencias globales en la industria
automotriz de fragmentación internacional de la producción implicaron un aumento del
costo de las políticas proteccionistas. En este contexto, Argentina se abrió al mercado
internacional de autos y partes bajo un régimen especial que regulaba el comercio
internacional en la industria. La competencia internacional afectó más a los productores
locales de autopartes que a las terminales automotrices porque éstas sustituyeron con
componentes importados gran cantidad de su producción de partes.

La industria automotriz argentina está compuesta por 1.600 empresas que generan casi el
5% del valor agregado industrial y emplean a 84.000 trabajadores -7% del empleo
industrial- (Indec, 2004; MTEySS, 2009 y 2010). Nueve fabricantes de vehículos emplean
a 29.500 personas (MTEySS, 2010). Estas terminales son filiales de multinacionales que
también producen en Brasil, en una mayor escala respecto de lo que producen en
Argentina, a excepción de Toyota (ANFAVEA, 2010). Una diferencia notable entre las
filiales instaladas en Brasil y Argentina es que en Brasil la mayoría de las terminales están
integradas y producen motores.

2En la actualidad hay cuarenta países productores de automóviles en el mundo. Estos suman una producción anual de
77,8 millones de unidades (OICA, 2010). Argentina representa aproximadamente el 1% de este total con 716.540
unidades producidas.



Las exportaciones argentinas de la industria automotriz representaron en 2010 el 13,1% del
valor total de las exportaciones manufactureras. Brasil es el principal importador de los
automóviles producidos en Argentina recibiendo el 85% de las exportaciones argentinas.
México es el segundo mayor importador aunque con una participación del 5%. Además,
ambos países son los principales orígenes de las importaciones argentinas de autos, Brasil
representa el 75% de las importaciones y México el 13% (ADEFA, 2010). Estas cifras
muestran la estrecha relación comercial entre Argentina y Brasil que desde 1994 tienen
vínculos con acuerdos preferenciales específicos para la industria automotriz para fomentar
la complementariedad de la producción promoviendo una industria integrada en toda la
región y competir a nivel internacional.

La industria autopartista argentina está compuesta por 1.400 productores que emplean a
55.000 personas y están localizados principalmente en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba
(Indec, 2004). Sólo un tercio de estos productores exporta parte de su producción. En 2010,
las exportaciones argentinas de autopartes ascendieron a 2.422 millones de dólares,
mientras que las importaciones fueron de 8.731 millones de dólares. Brasil es el principal
socio comercial de autopartes, representando el 65% de las exportaciones y el 49% de las
importaciones.3Diez categorías de productos representan más del 80% de las exportaciones
argentinas de autopartes de las cuales un 6,5% corresponden a válvulas para motor. Diez
firmas concentran el 70% del total de exportaciones; siete de ellas son terminales y dos son
productoras de válvulas para motores.

3. Resultados y discusión

Esta sección presenta las características distintivas de las CGV de calzado de alta gama y
de válvulas para motores de combustión y posibles modos de inserción en éstas. Los
modos de inserción brindan elementos claves para un mejor entendimiento de la
participación de firmas de PED en CGV de productos no orientados al mercado masivo. En
las cadenas de valor de los productos analizados se identifican tres actividades: diseño,
producción y marketing. Cada una de ellas comprende actividades que pueden ser
desempeñadas por varios agentes. En la descripción de los modos de inserción se destacan
las actividades de diseño, producción y marketing desempeñadas por las firmas argentinas
así como las capacidades desarrolladas por éstas para ello. El principal hallazgo es que los
requerimientos de conocimiento para el desempeño de las actividades de diseño y
marketing en las CGV analizadas son distintos a los exigidos en las CGV orientadas al
mercado masivo posibilitando así la participación de las firmas argentinas en ellas.

En ambos sectores distinguimos dos tipos de cadenas (ver Figuras 1 y 2) de acuerdo al
énfasis en el diseño original. Sobre la base de las actividades de las firmas argentinas en
estos tipos de CGV identificamos tres posibles modos de inserción en cada sector. En
calzado de alta gama denominados al primer tipo de cadena “cadena de valor de diseño
original” y al segundo “cadena de valor de diseño adaptado contra temporada”. Los dos
primeros modos son variantes de inserción en el primer tipo de cadena (Modos A y B). El
tercero, en cambio, es un modo de inserción en el segundo tipo (Modo C). En válvulas para
motores de combustión denominamos al primer tipo de cadena "cadena de valor con co-
diseño" y al segundo "cadena de valor de ingeniería inversa". En este sector también
consideramos los distintos segmentos de mercados que atiende la firma argentina. Los dos

3Las principales autopartes exportadas son equipos de transmisión (40%), componentes del motor (13%), carrocerías y
sus partes (10%) y motores (5%). Las importaciones de partes incluyen equipos de transmisión (24%), componentes del
motor (13%), aparatos eléctricos (12%), carrocerías y sus partes (11%) y motores (10%) (AFAC, 2010).



primeros modos son variantes de inserción en la "cadena de valor con co-diseño" (Modos
A y B). El tercero es un modo de inserción en una "cadena de valor de ingeniería inversa"
(Modo C).

A continuación describimos los posibles modos de inserción argentina en CGV para cada
sector analizado. La descripción de los modos de inserción comprende las actividades de
cada cadena, las capacidades requeridas para su desempeño, los productos de cada
actividad, los actores que las realizan y las relaciones que se establecen entre éstos de
acuerdo a la tipología de Gereffi y otros (2005). En ambos sectores las actividades de
diseño difieren sustancialmente entre los dos primeros modos de inserción y el tercero. Por
ello, usamos la descripción del primer modo como benchmark, destacando en los otros
modos sólo sus elementos distintivos. En la Figura 1 los dos paneles muestran las
actividades y los actores en CGV de calzado de alta gama. En el primer panel se distinguen
los tipos de cadenas y se muestran las actividades de diseño, producción y marketing. En el
segundo panel se distinguen los modos de inserción denominados “contratos de fabricación
con desarrollo de producto cooperativo” (Modo A), “diseño doméstico original” (Modo B)
y “adaptación de diseños” (Modo C) y se muestran los actores involucrados en cada uno de
ellos. En la Figura 2 los dos paneles muestran las actividades y los actores en CGV de
válvulas para motor de combustión. En el primer panel se distinguen los tipos de cadenas y
se muestran las actividades de diseño, producción y marketing. En el segundo panel se
distinguen los modos de inserción “contratos de fabricación con desarrollo de producto
cooperativo” (Modo A), “diseño customizado” (Modo B) y "reposición" (Modo C) y se
exhiben los actores involucrados en ellos.

3.1 Modos de inserción argentina en CGV de calzado de alta gama

Las CGV de calzado presentan relaciones asimétricas entre sus actores (Schmitz, 2006);
existen grandes asimetrías entre quienes comercializan y fabrican los productos. En estas
cadenas, las actividades de mayor valor agregado son las de diseño y marketing,
generalmente, realizadas por multinacionales especializadas en calzado o propietarias de
marcas multi-producto. Las CGV de calzado de alta gama están orientadas a proveer
consumidores en PD y están coordinadas por comercializadores localizados en ellos. En
estas CGV las propietarias de las marcas de bienes de lujo son las que desempeñan las
actividades de diseño y marketing. La participación de firmas de PED en estas CGV se
limita al desempeño de la producción. En Argentina, varias firmas han participado en CGV
de calzado de alta gama realizando sólo la producción. Pero, otras además han participado
en actividades de diseño o marketing. A continuación se presentan los posibles modos de
inserción de firmas argentinas en CGV de calzado de alta gama.

Modo A: Contratos de fabricación con desarrollo de producto cooperativo. El primer
modo de inserción en CGV de calzado de alta gama involucra a una firma argentina en la
producción de los bienes y el desarrollo de producto a partir de diseños creados en PD. La
participación de la firma en el desarrollo de producto en calzado de alta gama es la
particularidad que la distingue respecto de los contratos de fabricación analizados en la
literatura. Esta actividad es co-desarrollada por el fabricante argentino y un importador
localizado en un PD que actúa como intermediario entre el primero y las marcas. Las
marcas de PD son las que realizan la mayoría de las actividades de diseño y marketing.



Figura 1. Cadena de valor de calzado de alta gama

Figura 2. Cadena de valor de válvulas para motor
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El primer eslabón de la cadena es el diseño del producto. Esto comprende la definición del
tema, la concepción de los modelos de cada colección y el desarrollo de los productos (Figura
1).4 La selección del tema es el inicio del diseño. Estos temas permiten a las firmas tener
coherencia de estilo entre los productos de una colección y transmitir la identidad de marca.
La cercanía a los centros de consumo y moda “creadores de tendencia” es clave para la
obtención de información de cambios de comportamientos de los individuos porque sobre
ellos son definidos los temas. La concepción de los modelos es el diseño de los productos; la
definición de los atributos del producto. Esta actividad requiere de personas altamente
creativas con capacidad para interpretar y traducir la información de mercado compleja y
tácita en ideas de productos. En la medida que la información no es completamente
codificable por la relevancia del contenido simbólico involucrado, los diseñadores necesitan
intercambios frecuentes de ideas con los analistas comerciales y gestores de la marca. Las
marcas internacionales tienen un área de diseño interno. Cuando las firmas tienen sus oficinas
centrales en geografías distantes a los centros de moda, su área de diseño interactúa con
profesionales independientes localizados en aquellos. Para las firmas argentinas el diseño del
producto es aun un desafío.5

La última etapa del diseño es el desarrollo de producto. El desarrollo de producto comprende,
primero, la investigación y prueba de materias primas, componentes y procesos para la
fabricación del calzado y la selección de proveedores. Segundo, involucra la realización de
los prototipos. Estas actividades requieren personas capaces de interpretar el diseño del
producto en términos de posibilidades técnicas productivas y de expresión de la imagen de la
marca. En los productos de alta gama esto es clave y exige a quien desarrolla el producto
tener la capacidad de interpretar diferentes tipos de información. Es necesario interpretar
información básica y codificada respecto de materiales y técnicas e información compleja y
tácita en relación a la marca. Esto demanda frecuentes intercambios con los diseñadores y
gestores de la marca. En general, el desarrollo del producto es realizado por las marcas para
garantizar la calidad de los materiales y procesos así como la materialización de los atributos
simbólicos de los productos. La capacidad (subdesarrollada) de Argentina de realizar el
desarrollo de producto para marcas de PD permitiría a las firmas participar competitivamente
en CGV de calzado de alta gama.

El segundo eslabón de la cadena es la producción. Éste comprende la transformación de
materia prima e insumos en productos. Esta fase requiere mano de obra especializada; por
ello algunas operaciones del proceso productivo son realizadas por subcontratistas. El
problema de esta etapa es el upgrade requerido para satisfacer los altos estándares de calidad
de los productos de alta gama y de los PD. El productor y los subcontratistas incorporan
cambios en la organización de la producción y/o en prácticas productivas para alcanzar y
mantener en toda la producción los estándares de calidad. Ello implica desarrollar habilidades
de interpretación de los diseños de los bienes dado que no pueden codificarse todas las
especificaciones técnicas.

La capacidad del productor de interpretar las especificaciones de quien desarrolla el producto
está sujeta a sus prácticas productivas habituales. En calzado de alta gama es indispensable la
artesanía que implica la atención a los detalles en cada operación y el adecuado tratamiento
de los materiales y componentes. La posibilidad de la firma de adquirir esa artesanía depende

4En la industria de la moda los productos se ofrecen al público organizados en colecciones de temporada.
5En Argentina es recién a mediados de la década de los noventa que las firmas de la industria de la moda adoptan un modelo
de negocios de construcción de marca e incorporan gradualmente profesionales del diseño. En el sector de calzado este
desarrollo viene siendo más lento que en indumentaria.



de los proveedores de materias primas, componentes y mano de obra especializada.6La
sofisticación de las industrias curtidora y de componentes favorece la habilidad para trabajar
con nuevos materiales e incrementa así la capacidad de los productores para interpretar
modelos más sofisticados. En Argentina existe una industria curtidora en escala suficiente
pero no ocurre lo mismo con la industria de componentes lo que restringe la participación en
CGV de calzado de alta gama. La existencia de una industria de componentes densa en un
país es un factor crucial para las marcas internacionales al seleccionar la locación de un
productor extranjero.

Ante la insuficiente capacidad de los productores para interpretar los diseños de PD en los
contratos de fabricación de alta gama es necesaria una intermediación adicional. El
intermediario asume un rol de intérprete entre la marca y el productor. El intermediario
traduce el diseño del bien al productor, muestra a éste los métodos productivos apropiados
para los materiales y supervisa el cumplimiento de los estándares de calidad en cada
operación. Uno de los principales aportes del intermediario es que puede desarrollar un
sustituto ante la falta de materiales o insuficiencia para fabricar algún atributo del bien como
fue originalmente diseñado. La capacidad de interpretación de diseños originales en sus
aspectos técnicos y simbólicos es clave para realizar la producción de este tipo de bienes.

Finalmente, el tercer eslabón de la cadena es el marketing. Esta actividad comprende la
gestión de marca,  logística y  distribución a los consumidores. La logística involucra el
almacenamiento y transporte de los productos y la gestión del inventario. La logística
requiere de agentes capaces de controlar el flujo de los productos para garantizar la provisión
de los canales de distribución en términos de cantidad, calidad, plazos y puntos de entrega.

La distribución comprende los canales por los cuales el producto llega al consumidor final.
En el nivel minorista, los canales presentan varias alternativas. Por su crecimiento el canal
destacado es la tienda de indumentaria. En estas el calzado complementa la oferta principal
de productos y se comercializa con la misma marca. Es importante distinguir las grandes
marcas internacionales de las emergentes o con una menor escala relativa. Las primeras
tienen una red de tiendas con una amplia cobertura geográfica y están presentes en tiendas
departamentales. Las segundas tienen tiendas en sus países de origen y también venden sus
productos en tiendas internacionales multi-marca de indumentaria. Estas firmas reconocidas
por sus diseños contratan agentes independientes que co-desarrollan el producto con los
fabricantes externos.

Otros canales minoristas son las tiendas especializadas en calzado y las tiendas
departamentales. Los primeros pueden comercializar en forma exclusiva una o múltiples
marcas y ser gerenciados por agentes independientes, marcas o franquicias. Las tiendas de
agentes independientes venden mayoritariamente marcas emergentes. La selección de marcas
se realiza por la visita a eventos del sector y ferias comerciales y las recomendaciones de sus
proveedores mayoristas. Las marcas internacionales de calzado son las que poseen tiendas
propias o franquicias. Las marcas más grandes diseñan sus productos y seleccionan
fabricantes externos localizados en Italia, España y Portugal. Italia es el país con la mejor
capacidad para producir calzado de calidad. El calzado “hecho en Italia” tiene un mayor
precio en el mercado. España y Portugal tienen una fuerza laboral competitiva, una red densa
de proveedores de componentes y gerentes profesionales. Las marcas más pequeñas contratan
diseñadores independientes y tercerizan la producción mediante intermediarios. Las tiendas

6En la Figura 1 la provisión de insumos se reconoce como parte de la cadena. Las relaciones relevantes que se establecen
entre los proveedores de materias primas, insumos y materiales intermedios con los productores son incorporadas en el
análisis de las actividades de producción.



departamentales comercializan productos con marca propia o de terceros y compran a los
fabricantes de modo directo o mediante agentes de compras o distribuidores.

Los canales de distribución también difieren en el nivel mayorista. Los mayoristas se hacen
cargo de toda la promoción, distribución, venta y cobro a clientes. Cuando una marca elige
comercializar a través de mayoristas delega una gran parte del proceso de marketing. La
mayoría de los mayoristas se especializan en algún segmento de mercado por tipo de calzado
o consumidor y abastecen a tiendas independientes especializadas en calzado y a tiendas
departamentales. Los distribuidores tienen un rol importante en la inserción del Modo B.

Las firmas argentinas tienen potencial para insertarse en CGV de calzado de alta gama en las
que las relaciones claves son las establecidas entre los diseñadores, los responsables del
desarrollo del producto y los fabricantes. Ellas pueden insertarse en cadenas del tipo “cadena
de valor de diseño original” en el Modo A de inserción a partir de sus capacidades para
realizar las actividades de producción y desarrollo de producto. En los productos de alta gama
no pueden estandarizarse completamente los procesos productivos porque las
especificaciones técnicas no están enteramente codificadas. Estos productos requieren
vínculos relacionales (Gereffi y otros, 2005) entre quienes los diseñan, los desarrollan y los
producen para garantizar la interpretación correcta del diseño y la artesanía adecuada en su
fabricación. La capacidad de las firmas argentinas de forjar estas relaciones podría ser la base
de la generalización de este modo de inserción en CGV. Los canales de distribución que
ofrecen las oportunidades más promisorias para las firmas argentinas en este tipo de CGV son
los que involucran actores de pequeña escala. Ellos son más tolerantes con las dificultades
que las firmas argentinas pueden tener en términos de calidad o tiempos de entrega. Entre las
alternativas descriptas, las marcas de indumentaria ofrecen oportunidades amplias porque son
el canal en expansión. En cualquier caso, el rol de los intermediarios es vital porque son
quienes seleccionan a los fabricantes extranjeros.

Modo B: Diseño doméstico original. El segundo modo de inserción en CGV comprende la
participación de la firma argentina en el diseño (no sólo el desarrollo del producto) además de
la producción. Estas firmas intensivas en diseño además realizan actividades de marketing
gestionando sus marcas y seleccionando cuidadosamente sus canales de comercialización. En
general, sus canales son locales especializados en calzado y en productos de diseño.

En este modo de inserción las actividades de diseño están estructuradas alrededor de las
denominadas “cadenas de valor de diseño original”. Las marcas definen los temas de cada
temporada y conciben el diseño de cada producto consistentemente con su identidad de
marca. En todos los casos el desarrollo del producto es realizado en la firma porque es lo que
les permite avanzar con innovaciones en materias primas, componentes y procesos
productivos, y garantizar la coherencia de marca entre los diferentes modelos de las diversas
colecciones.

La organización de la producción enfatiza el control de calidad del proceso y la artesanía. En
algunos casos la producción está integrada a la firma. En otros, la producción es tercerizada
en fábricas a las que abastecen con los insumos y sobre las que realizan asiduos controles de
calidad. Las firmas que tercerizan la producción requieren de relaciones estrechas con los
fabricantes por dos razones. Primero, para transmitirles todos los aspectos tácitos del diseño.
Segundo, para garantizar la confidencialidad y exclusividad de sus diseños. Así, el diseñador
y el productor establecen un vínculo “relacional” (Gereffi y otros, 2005).

En este modo de inserción, la gestión de marca y la distribución presentan aspectos
distintivos. Las firmas argentinas construyen una imagen de marca sobre la base de su
intensidad en el diseño y en la calidad del producto. Los minoristas en PD que comercializan



calzado con marcas extranjeras emergentes suelen ser tiendas especializadas en calzado
gerenciadas por minoristas independientes o multi-producto especializadas en diseño. Para
acceder a los primeros, en el mercado norteamericano, los distribuidores tienen un rol central
dado que son los que realizan la búsqueda de nuevas marcas. Estos tienen showrooms y una
presencia continua en eventos de exhibición y comercio. Contrariamente, las tiendas
especializadas en diseño buscan activamente diseñadores emergentes para ampliar su oferta.
En la comercialización estas tiendas mantienen la marca del diseñador y fomentan su
reconocimiento con acciones de promoción o publicidad. Esto ofrece a las firmas argentinas
la oportunidad de que sus marcas sean expuestas en ciudades asociadas a la vanguardia en
diseño. Además, les permite obtener información respecto de los consumidores en estos
mercados altamente exigentes. Entre la firma diseñadora y el minorista extranjero se presenta
un vínculo “relacional” (Gereffi y otros, 2005).

En varios PD el país de origen ha cobrado relevancia como señal de diseño. Argentina es
crecientemente reconocida internacionalmente como centro de moda y diseño. En la década
de los noventa, este reconocimiento fue promovido por la llegada al país de marcas
internacionales y la emergencia de marcas nacionales que se expandieron en mercados
externos. Este reconocimiento se fortaleció en la última década, por la existencia de una masa
crítica de diseñadores activos, instituciones educativas y centros de investigación orientados
al diseño, y el crecimiento de industrias creativas asociadas que dan cuenta de las
capacidades locales en diseño.7 Jóvenes diseñadores, crecientemente, gerencian firmas
intensivas en diseño. Entidades públicas especializadas en diseño y/o calzado ofrecen
capacitaciones técnicas y redes de soporte para fortalecer las capacidades de las firmas
locales. Un modelo de negocio basado en la creación de una marca que comunica a los
consumidores una identidad local determinada y se sustenta con una oferta de productos de
diseño es la opción de quien busca una inserción en una “cadena de valor de diseño original”.

Modo C: Adaptación de diseños. En el tercer modo de inserción las firmas argentinas diseñan
sus productos a partir de adaptaciones realizadas sobre modelos de terceros. Las firmas
restringen las actividades de diseño a la búsqueda y selección de modelos comercializados en
los centros de moda internacionales que tienen mejor relación con el tema de cada colección.
Luego, los modelos originales son adaptados a los gustos locales. En general, la búsqueda y
selección de modelos son realizadas por “modelistas”. Ellos viajan a los centros de moda,
identifican tendencias en moda y fotografían los productos exhibidos en las tiendas. Sobre la
base de los modelos que ofrecen los modelistas mediante un catálogo de fotos, los fabricantes
y modelistas deciden las adaptaciones de los productos. A veces la actividad se reduce a la
copia de los modelos. Luego, los modelistas preparan los moldes para los prototipos. La
adaptación requiere a los modelistas conocer las preferencias de los consumidores locales y
las restricciones de materiales en el mercado.

La actividad de marketing en este modo de inserción se caracteriza por realizar fuertes
inversiones en gestión de marca y combinar múltiples canales de comercialización. Para
lograr presencia de marca en Latinoamérica las firmas argentinas invierten en publicidad
apelando a la Argentina como país de origen y garantía de calidad. Esta estrategia se basa en
el reconocimiento internacional de la calidad del cuero argentino y en el liderazgo en
Latinoamérica de la industria argentina de moda por su capacidad para adaptar la vanguardia

7El nombramiento de la Unesco a Buenos Aires como la primera Ciudad de diseño en 2005 es testimonio de esas
capacidades. El nombramiento se obtuvo en la Red de ciudades creativas, un programa de la Unesco para la diversidad
cultural.



europea a los gustos latinos. Estas características facilitan la comercialización de calzado de
alta gama en la región.

En este tipo de cadenas, los canales habituales son las tiendas especializadas mono-marca y
las tiendas departamentales. Las tiendas especializadas mono-marca ofrecen dos ventajas a
las marcas. Primero, permiten darle una visibilidad mayor a la marca en el mercado local.
Segundo, favorecen el contacto directo con el consumidor obteniendo información respecto
de sus preferencias, hábitos, expectativas y grado de satisfacción con la marca lo que le
permite a ésta disminuir los tiempos de respuesta a las demandas de los consumidores. Estas
tiendas pueden ser propiedad de la marca o franquicias. Algunas marcas argentinas han
optado por la expansión en Latinoamérica combinando el establecimiento de tiendas propias
mono-marca y franquicias en el exterior. Las tiendas departamentales son claves para las
firmas que desean ingresar en mercados como Chile y Perú en los que estas tiendas son la
principal plaza de consumo. Ello implica un desafío para las firmas argentinas porque en
Argentina este formato aun no ha recibido suficiente atención de los consumidores. Los
mayores desafíos de este formato son las inversiones requeridas en infraestructura y personal.
Por ejemplo, es clave tener un centro de operaciones para abastecer los productos e invertir
en personal para estimular las ventas. La posibilidad de realizar estas inversiones se limita a
las firmas de mayor tamaño.

Este modo de inserción permite a las firmas adquirir y desarrollar capacidades de marketing
que agregan valor a sus actividades. La inserción de firmas argentinas en cadenas de valor de
diseño adaptado contra temporada es reciente. En general, las firmas argentinas limitan sus
exportaciones a los países de Latinoamérica y a operaciones esporádicas con importadores
con quienes sólo se establecen relaciones de mercado (Gereffi y otros, 2005). En general, este
tipo de relación no permite el sostenimiento de la marca del fabricante en la comercialización
al consumidor siendo reemplazada por la del distribuidor. Sin embargo, varias firmas
argentinas han iniciado su expansión en Latinoamérica invirtiendo en marca promoviendo la
apertura de franquicias o tiendas propias. Existe potencial para que estas experiencias de
inserción en CGV se incrementen en el sector argentino de calzado. El posicionamiento de
Argentina como centro regional de moda, el reconocimiento de la calidad del cuero argentino
y las capacidades de construcción y gestión de marca que están adquiriendo las firmas son las
bases para ello.

3.2 Modos de inserción argentina en CGV de válvulas para motores de combustión

Las firmas autopartistas se pueden clasificar según la sofisticación del producto que ofrecen y
el tipo de relación que establecen con sus compradores de componentes, que, en general, son
las terminales de vehículos. De acuerdo con Humphrey y Memedovic (2003), los proveedores
de componentes se dividen en mega-proveedores y proveedores del primer, segundo y tercer
anillo. Los mega-proveedores proveen a sus compradores con los principales sistemas. Los
proveedores del primer anillo proveen directamente las partes e incorporan diseño y
capacidad de innovación. Los proveedores del segundo anillo son los fabricantes de
componentes a los que sus compradores le proporcionan el diseño de piezas. Por último, los
proveedores del tercer anillo proveen componentes estandarizados. Esta sección presenta las
posibles CGV de válvulas para motores de combustión a partir de los modos de inserción
experimentados por una firma autopartista local que es un proveedor del primer anillo.



La autopartista analizada es una empresa familiar dedicada al diseño, la producción y la
comercialización de válvulas para motores de combustión.8Ésta representa un caso de éxito
de inserción en CGV de productos customizados. La firma es reconocida por sus clientes por
su capacidad para realizar el diseño y la producción de una amplia variedad de piezas9 de alta
calidad y por su servicio de entrega just in time. La firma atiende varios segmentos de
mercado. En primer lugar, provee válvulas a fabricantes de motores -principalmente
terminales de vehículos automotores- en el mercado de equipo original. En segundo lugar, en
el mercado de competición, provee válvulas a preparadores de motores de autos de carrera y
en el mercado de alto rendimiento o potenciación, provee válvulas a distribuidores y
preparadores de motores especializados en el servicio de tuning. Por último, en el mercado de
reposición vende gran variedad de modelos de válvulas.

Modo A: Contratos de fabricación con desarrollo de producto cooperativo (Equipo original.
En el primer modo de inserción, la autopartista argentina provee servicios contractuales de
manufactura a fabricantes de motores en el mercado de equipo original pero participa en el
diseño del producto. Aunque los clientes proveen los parámetros claves de las válvulas
requeridas, la autopartista local tiene un rol importante en la definición de los materiales y
revestimientos óptimos, de la tolerancia térmica y del proceso productivo.

La inserción de la autopartista local en este tipo de GVC implica principalmente su relación
con las terminales de vehículos automotores que fabrican motores.10 Esta relación se inicia
antes que la terminal seleccione a la autopartista local como proveedora. Primero, la terminal
envía las especificaciones del producto que necesita y un pedido de cotización. Este pedido
no sólo incluye información sobre precios, además solicita a la autopartista que brinde
información sobre el tipo de materiales que va a usar, los tiempos y formas de entrega, y todo
tipo de información adicional que ayude a la terminal a decidir por uno u otro proveedor.
Luego, comienza la interrelación entre las ingenierías de la autopartista y la terminal. La
firma puede realizar diferentes propuestas al pedido original, como ser sugerencias en los
materiales propuestos.

La actividad de diseño es el primer eslabón de la cadena. La autopartista desempeña la
actividad de diseño del producto en función de la demanda de un nuevo desarrollo por parte
de sus clientes de equipo original. El desarrollo de producto se realiza en colaboración con
estos clientes que envían un plano funcional de la válvula que especifica los parámetros
principales y los periféricos de la válvula y las condiciones de trabajo del motor. Sobre la
base de estos parámetros, la autopartista local innova y desarrolla una solución respecto a los
mejores materiales, el tipo de recubrimiento óptimo, la tolerancia térmica adecuada y el
proceso de fabricación. Todas estas variables tienen que ser elegidas de acuerdo con los
combustibles que se utilizan y las exigencias del motor. Dentro de las actividades de
innovación la autopartista realiza pruebas de productos actuales o desarrollos futuros,
considerando nuevos modelos de válvulas, materiales y tratamientos térmicos no
convencionales y adquiriendo conocimientos de propiedades mecánicas especiales para
trabajar con motores nuevos. El mayor desafío que plantea el diseño de la válvula es la
correcta determinación de los materiales y tratamientos térmicos adecuados para cada tipo de

8La válvula es una de las piezas que forman el motor de combustión interna. Está formada por un disco plano de acero en un
extremo, y la cabeza y el vástago en el otro. La válvula transmite la entrada y salida de los gases en el cilindro, por ello está
sujeta a una gran demanda térmica y mecánica. Debido al rol que cumple en el funcionamiento del motor, y al hecho de que
puede causar su rotura, la válvula se considera una pieza importante.
9Las válvulas están diseñadas para funcionar con diversos tipos de motores. Los motores pueden ser para automóviles
estándar, equipo pesado, competición, potenciación o vehículos de alto rendimiento, motocicletas y motores estacionarios.
Además, las válvulas pueden funcionar con diferentes tipos de combustibles como naftas, gases, mezclas ecológicas y
alcoholes. También, pueden ser empleadas para equipar motores nuevos o usados.
10Además, provee a otros fabricantes de motores de equipo pesado, motocicletas, aeronáutica y motores de baja cilindrada.



pieza bajo diferentes condiciones de trabajo del motor. Ello requiere de personas con
conocimientos en ingeniería mecánica, electromecánica y metalúrgica, y especializadas, a su
vez, en motores y piezas. Según el motor y el uso que se le quiera dar se pueden diseñar
diversos modelos de válvulas, con materiales y tratamientos térmicos diferentes en cada caso.
En motores de equipo pesado, por ejemplo, se realizan refuerzos en las zonas de fricción. Las
válvulas de autos estándar deben responder constantemente a los adelantos que se producen
en los motores. Debido a los avances constantes de la industria de motores, es necesario
llevar a cabo en forma permanente nuevos desarrollos de productos, considerando nuevos
modelos de válvulas, materiales y tratamientos térmicos no convencionales y adquiriendo
conocimientos de propiedades mecánicas especiales para poder trabajar con motores nuevos.

La producción es el segundo eslabón de la cadena e incluye el desarrollo de proceso, la
producción y el control de calidad. El desarrollo de proceso comprende diversas actividades,
entre otras, tareas de investigación sobre los insumos que serán empleados. Para ello la
autopartista trabaja en colaboración con sus proveedores que aportan conocimientos
específicos sobre materiales. La producción consiste en la transformación de los insumos en
la válvula. La producción de la válvula puede llevarse a cabo a través de dos procesos,
extrusión o electro-recalcado. El primer método es más eficiente para grandes escalas de
producción en serie. El segundo método permite producir series cortas y puede ser empleado
para producir una gran variedad de modelos. La autopartista estudiada utiliza el proceso de
producción electro-recalcado. Para realizar esta actividad se requiere que la autopartista
cuente con personal técnico especializado en tareas de mecanizado de piezas. Luego del
mecanizado, la válvula se somete a diferentes procesos de cromado y nitrurado, y a
tratamientos de templado, revenido y solubilizado. Según los requerimientos del motor y el
uso que se le dé, la firma produce diferentes tipos de válvulas en este mercado. Por último, el
control de calidad busca minimizar los defectos a lo largo del proceso productivo y garantizar
tasas de defectos por debajo de los límites establecidos por las terminales. La calidad es clave
en el abastecimiento a las terminales. Las terminales exigen a las autopartistas la adopción y
el cumplimiento de normas de calidad específicas de la industria. La autopartista local ha
certificado varias normas de calidad internacionales que comprenden no sólo procedimientos
de calidad relativos a la manufactura sino también al diseño de los productos. Además, ha
sido reconocida por sus clientes con diversos premios internacionales.

El tercer eslabón de la cadena es la actividad de marketing. Esta comprende la logística y
distribución del producto. La logística comprende las tareas de almacenamiento, transporte y
administración del stock de inventarios. La logística es clave cuando las autopartistas están
localizadas en PED distantes de sus clientes.

La autopartista analizada tiene un fuerte compromiso en suministrar el producto en tiempo y
forma a sus clientes. Por ello coordina las tareas de almacenamiento, transporte y
administración del stock de inventarios entregando así el producto just in time. La mercadería
parte en camiones desde la planta productora hacia países limítrofes o hacia el puerto de
Buenos Aires. Esta mercadería ya se encuentra verificada y aprobada por el resguardo
aduanero, situado en la ciudad en donde están las plantas productoras de la firma,
permitiendo ello reducir los tiempos de entrega. La mercadería que se traslada en barco parte
a puertos de Estados Unidos, Bélgica e Italia, según la localización del cliente. En muchos
casos los clientes de equipo original cuentan con sus propios centros de logística y retiran la
mercadería directamente del puerto. En otros casos, la autopartista traslada la mercadería a
depósitos propios o alquilados y desde allí la distribuye. Para garantizar el cumplimiento de
los plazos de entrega acordados la firma local mantiene un stock permanente de productos en
barcos y depósitos. La logística es fundamental en el negocio de la firma. Su servicio de
entrega just in time es reconocido por sus clientes en este mercado y la diferencia del resto de



sus competidores.

La firma realiza la distribución de los productos para reposición en el mercado original
mediante los concesionarios oficiales de las terminales. En estos casos la válvula se
comercializa a través de las marcas de los fabricantes de motores. La distribución en el modo
C, en cambio, tiene como protagonistas a distribuidores y rectificadores de motores.

En este modo de inserción la autopartista local establece un vínculo “relacional” con sus
clientes. Los clientes localizados en múltiples PD envían a la autopartista local los planos con
los parámetros principales de la válvula y piden a ella que complete el diseño con su propio
know-how sobre la pieza. Luego, los clientes ensayan el motor con la pieza enviada por la
autopartista. Esto requiere el intercambio de información técnica constante entre los
ingenieros de la autopartista y de sus clientes. En los casos que se presenten inconvenientes
con la pieza la autopartista envía técnicos en forma inmediata para ayudar a solucionar el
problema. La capacidad técnica para desarrollar productos y procesos de calidad certificada,
y la capacidad logística de la autopartista analizada han posibilitado el vínculo estrecho con
sus clientes de equipo original y la coexistencia en este mercado con grandes proveedores de
válvulas como TRW, Eaton y Mahle.

Modo B: Inserción en CGV de diseño customizado (Competición y alto rendimiento). El
segundo modo de inserción en una CGV involucra a la autopartista argentina en el diseño y la
producción de piezas customizadas para cada cliente en los mercados de competición y alto
rendimiento. En ambos mercados, los clientes de la autopartista son distribuidores y
preparadores de motores. En el mercado de competición, las válvulas se utilizan para equipar
motores de vehículos que compiten en distintas categorías de carreras. Los preparadores de
motores pertenecen a equipos de competición y realizan la puesta a punto de los motores para
participar en diversas categorías de carreras. Cada motor y competencia requieren de un
producto distinto. Las válvulas de competición trabajan en motores que están sometidos a
mayores exigencias y requieren el uso de materiales más sofisticados que los motores de
vehículos de calle, además de tratamientos térmicos específicos. En el mercado de alto
rendimiento, las piezas se utilizan para potenciar motores de vehículos con el fin de mejorar
su performance. En general, los distribuidores y preparadores de motores que compran estas
válvulas son fabricantes de tapas de cilindro del motor. Los preparadores de motores tienen
talleres especializados donde proveen el servicio de tuning o puesta a punto del motor. Estas
válvulas también requieren de materiales y tratamientos especiales, ya que se busca un mayor
rendimiento en el funcionamiento del motor.

Clasificamos la inserción de la firma en estos mercados bajo la misma modalidad de
participación en CGV porque comparten la forma en que se llevan a cabo las actividades de
diseño del producto y las relaciones que se establecen entre la autopartista y sus clientes. La
autopartista participa activamente del diseño y de la producción de la válvula. Respecto a la
actividad de diseño, el diseño y desarrollo de la válvula se realizan en forma conjunta entre la
autopartista y los preparadores de motores. Pero en este caso la autopartista local tiene mayor
libertad para trabajar en el diseño de la válvula porque cuenta con mayores conocimientos
específicos sobre el producto que sus clientes. Esto difiere respecto al modo de inserción A,
donde las firmas líderes tienen grandes centros de diseño y determinan las cotas principales
de las piezas. En este modo de inserción, la firma debe mantener una comunicación fluida
con sus clientes para determinar las especificaciones del producto que no son fácilmente
codificables dado que se trata de un producto no estándar. En el caso de competición el
intercambio de información es constante ya que cada motor y competencia requieren de un
producto distinto. En algunos casos, según la importancia de la carrera, la autopartista no
termina de producir la válvula; se realiza una pieza incompleta que luego termina el cliente.



El propósito es evitar que otros competidores tengan la misma válvula. En el caso de
potenciación, el motor trabaja en condiciones particulares, no sólo porque se cambia su
funcionamiento sino porque, además, ha sufrido cambios en otras partes y piezas. La
autopartista debe intercambiar con sus clientes toda información necesaria que le permita
realizar en forma correcta el diseño final de la válvula. Por la complejidad de estas
transacciones y los aspectos tácitos involucrados en la información que se intercambia entre
la autopartista y los clientes, el vínculo establecido entre ellos en este tipo de cadenas de
valor también es “relacional”.

Modo C: Inserción en CGV de reposición. El tercer modo de inserción de la firma argentina
en CGV es en el mercado de reposición de válvulas estándar. En este caso la autopartista
limita el diseño del producto a un proceso de ingeniería inversa de muestras originales y
luego realiza la producción de las piezas. En este mercado la autopartista ofrece una amplia
variedad de piezas, destinadas en su mayoría a motores de autos de calle. En este caso las
válvulas están diseñadas para trabajar en condiciones normales de funcionamiento del motor
y se emplean para reemplazar otra válvula usada de iguales características. Estas válvulas se
venden a distribuidores y rectificadores de motores con la marca de la autopartista o de los
distribuidores.

La diferencia de este modo de inserción respecto de los dos modos analizados es que el
cliente no interviene en el diseño del producto. Las actividades de diseño son exclusivas de la
firma autopartista así como, también, la determinación de qué modelo producir –en base a
estudios que realiza sobre la necesidad del mercado de reposición-. Para el diseño de la
válvula la firma realiza un proceso de ingeniería inversa. A partir de una muestra que obtiene
y utiliza como referencia dilucida las características principales de la pieza necesarias para su
reproducción. Luego, la autopartista realiza un boceto que sirve como plano funcional para su
producción. En este boceto especifica las medidas, los materiales y las condiciones térmicas
que debe soportar la válvula para que funcione correctamente. La realización de esta tarea
requiere de personal con conocimientos técnicos sobre diseño de válvulas y un proceso
productivo flexible que posibilite la producción de cualquier tipo de pieza.

En este caso la relación que se establece entre la autopartista y sus clientes es de “mercado”.
En este segmento se ofrece un producto estándar que no requiere de la coordinación explícita
entre la firma autopartista y sus clientes para el desarrollo del producto. La autopartista
analizada ha logrado con este modo de inserción su participación en CGV por sus
capacidades técnicas y productivas. Sin embargo, este modo de inserción presenta la
perspectiva menos optimista para las autopartistas argentinas con orientación exportadora
porque los PED industriales, en particular China, son cada vez más competitivos en este
segmento del mercado.

3.3 Posibilidades de inserción argentina en CGV de bienes no orientados al mercado
masivo

Los casos analizados sugieren que la integración en CGV no orientadas al mercado masivo
provee oportunidades de desarrollo exportador para países de salarios elevados como la
Argentina. Como la participación en esas CGV requiere el entendimiento de aspectos claves
de la demanda foránea, la inserción es reconocida con una mayor porción del valor agregado
generado en la cadena permitiendo afrontar salarios más elevados. Las firmas argentinas
pueden participar en estas CGV desempeñando las actividades de diseño y marketing dado
que los conocimientos requeridos para ello difieren de los necesarios en las CGV orientadas
al mercado masivo. Los vínculos relacionales entre las firmas argentinas y sus clientes
extranjeros facilitan el acceso y la comprensión de esos conocimientos.



Además de establecer vínculos relacionales con los clientes extranjeros las firmas en PED
deben desarrollar múltiples capacidades para su inserción en las CGV. En el primer modo de
inserción en las CGV analizadas es clave para las firmas desarrollar las capacidades de
interpretación de los diseños proporcionados por los clientes de PD, de producción de alta
calidad y de logística. La capacidad de interpretación de los diseños les posibilita participar
en el desarrollo de los productos y en su producción. En los dos sectores estudiados, para
desarrollar esta capacidad las firmas requieren de personal con conocimiento especializado.
En calzado de alta gama, requieren especialistas en diseño y producción de calzado mientras
en válvulas para motores de combustión requieren especialistas en ingeniería. La capacidad
de producción de calidad les permite el desempeño de las actividades de manufactura. Esta
capacidad implica aptitud para sostener en el tiempo los estándares de calidad en toda la
producción. Mientras en calzado de alta gama la calidad está asociada a la artesanía en la
producción, en válvulas para motores de combustión la calidad está relacionada con la
adopción de normas internacionales certificadas de procesos y productos. La firma
autopartista analizada no ha mostrado inconvenientes para lograr los estándares de calidad
exigidos. En calzado de alta gama, en cambio, la satisfacción de los niveles de calidad
requeridos ha sido lograda con la asistencia de un intermediario provisto por las marcas.
Finalmente, la capacidad de logística les permite cumplir con los plazos pautados con sus
clientes foráneos. En válvulas para motores de combustión la logística just in time ha sido una
competencia crucial desarrollada por la firma analizada. En calzado de alta gama, en cambio,
las firmas locales aun no se han profesionalizado lo suficiente.

En el segundo modo de inserción, es crucial para las firmas desarrollar la capacidad de
diseño. En calzado de alta gama las firmas argentinas no sólo han desempeñado todas las
actividades de diseño sino que también han realizado actividades de marketing. En este modo
es importante también la habilidad de las firmas para gestionar sus marcas y seleccionar los
canales de comercialización apropiados para sus productos originales. Los vínculos
relacionales de las firmas argentinas con los canales de comercialización minoristas
extranjeros son claves para la inserción en estas CGV. Éstos no sólo transmiten información
especializada de la demanda sino que también co-desarrollan la marca en mercados
altamente exigentes. En válvulas para motores de combustión la capacidad de diseño está
asociada al desempeño de la firma en actividades de investigación y desarrollo de productos y
procesos. La firma analizada ha desarrollado esta capacidad sobre la base de sus los vínculos
relacionales con los distribuidores y preparadores de motores.

En el tercer modo de inserción, identificado en las cadenas de valor en las que las actividades
de diseño se orientan a adaptaciones o imitaciones de productos comercializados en el
mercado, en cambio, las firmas necesitan poseer la capacidad de reproducción o adaptación
de los productos a las demandas del mercado doméstico y a las restricciones de materiales en
el mercado local para desempeñar las actividades de diseño, producción y marketing. Aun
cuando en los dos sectores las firmas analizadas mostraron capacidad para participar en este
tipo de cadenas creemos que es la perspectiva menos optimista entre los modos de inserción
descriptos.

4. Conclusiones y recomendaciones de política

El artículo presentó una tipología de alternativas de inserción internacional para firmas
dedicadas a bienes manufacturados no orientados al mercado masivo. Ello se elaboró sobre la
base del análisis de las experiencias de inserción internacional de firmas argentinas que
operan en los sectores de calzado de alta gama y de autopartes –específicamente una
productora de válvulas para motores de combustión–. Se utilizó el abordaje de las CGV



poniendo énfasis en los vínculos establecidos entre los productores locales y los compradores
localizados en PD.

Los resultados del estudio sugieren que la integración en CGV de bienes no orientados al
mercado masivo ofrece oportunidades de desarrollo exportador para países con niveles de
salarios elevados como la Argentina. El entendimiento de la demanda foránea es complejo y
requiere de vínculos relacionales entre los productores locales y los compradores de PD que
promuevan en las firmas el desarrollo de las capacidades necesarias para desempeñar las
actividades de diseño y marketing. El desempeño de éstas retribuye a las firmas argentinas
con una mayor porción del valor agregado generado en la cadena permitiendo ello pagar los
salarios elevados.

Los casos analizados sugieren la necesidad de políticas públicas que faciliten a las firmas el
acceso a los conocimientos requeridos para las inserciones en CGV de bienes no orientados al
mercado masivo. Un área en la que las políticas públicas podrían orientarse es en la
promoción de una cultura de calidad entre los actores de las diferentes industrias alentando
políticas de devolución de productos defectuosos y políticas que fomenten el desarrollo de
estándares de calidad y certificaciones. Otras áreas en las que la política pública podría tener
un rol importante son en la promoción de la incorporación del diseño en procesos industriales
y la capacitación técnica. Finalmente, otra contribución de la política pública podría estar en
una mayor profesionalización de la promoción de exportaciones.
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Política de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil: Uma
análise dos Fundos Setoriais à Luz do CT-Agro

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze whether the Sector Funds redefined the model for
promoting Science, Technology and Innovation (S,T&I), changing from offering-linear
model for the systemic one, as provided in its conception. To consolidate this model, the
productive sector must be inserted into the innovation process, thus the work relied on the
analysis of the presence or absence of two objects of the firm in Sector Funds. The results
indicate that neither funding agencies nor the approved projects have sought to encourage
university-firm cooperation. Thus, what occurs is that there was a reset to the systemic
model of innovation, but that the policy of promoting S,T&I continues to follow a linear
model, but now driven by demand.

SUMÁRIO

O objetivo desse trabalho é analisar se os Fundos Setoriais (FSs) redefiniram o modelo de
promoção de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I), mudando de ofertista-linear para o
modelo sistêmico, como previsto em sua concepção. Para a consolidação desse modelo, o
setor produtivo precisa estar inserido no processo inovativo; dessa forma, esse trabalho
apoiou-se na análise da presença ou não da empresa em dois objetos dos FSs. Os
resultados apontam que, nem as agências de fomento, nem os projetos aprovados têm
buscado estimular a cooperação universidade-empresa. Dessa forma, o que verifica é que
não houve uma redefinição para o modelo sistêmico de inovação, e sim que a política de
promoção de C,T&I continua a seguir um modelo linear, mas agora induzido pela
demanda.

1. Introdução e Objetivos

A percepção de que Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) são requisitos fundamentais
para a promoção de crescimento e competitividade, é tema cada vez mais consensual.
Nessa direção, diversas correntes teóricas vêm se destacando ao longo dos anos na
intenção de compreender esse processo, assim como diversas políticas têm sido formuladas
e implementadas com esse objetivo.

O Brasil, seguindo as tendências internacionais, tem desde a década de 50, procurado
estimular a pesquisa científica e tecnológica. As políticas de C&T implementadas no país
até o final da década de 90, seguiram a lógica do modelo linear de inovação, o que marcou
a realidade brasileira em uma assimetria, com bons indicadores acadêmicos, mas índices
frágeis quanto a pesquisa e desenvolvimento (P&D) empresarial.

Visando superar a desarticulação entre universidades e empresas, no fim da década de 90
foram criados diferentes mecanismos de financiamento no Sistema Nacional de Inovação.
Este, passou a entender o processo inovativo como um modelo sistêmico, onde diversos
atores (universidades, empresas e governo) estão envolvidos e trabalham em rede



(ABIPTI, 2001; KUHLMANN, 2008; GODIN, 2009). Com isso, a empresa, como
geradora de P&D, passou a ter papel central nas políticas de financiamento nacionais.

Seguindo esse propósito de mudança, o governo criou em 1999 os Fundos Setoriais (FS),
cuja concepção deu início à implantação de um novo instrumento de financiamento de
projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação no País. Esses fundos teriam como foco
o desenvolvimento cientifico e tecnológico de um determinado setor, sendo um programa
integrado, com participação de universidades, centros de pesquisa e do setor privado.

Passado mais de uma década desde a criação dos FSs, o objetivo deste trabalho é analisar
se os Fundos Setoriais, como mecanismos de interação entre universidades, centros de
pesquisa e empresa, redefiniram o modelo de promoção de C,T&I no Brasil, mudando de
ofertista-linear para o modelo sistêmico, como previsto em sua concepção.

2. Metodologia

Os Fundos Setoriais

Embora marcada pela oportunidade da vinculação de recursos (PEREIRA, 2007), os
Fundos Setoriais foram idealizados como um novo instrumento de política científica e
tecnológica para o Brasil. Uma de suas particularidades mais notáveis como política de
incentivo à C,T&I é o fato de os fundos se basearem, conceitualmente, de modernas teorias
de inovação, deixando para trás o processo linear até então seguido (PEREIRA,
HASEGAWA et al., 2006). O modelo sistêmico, que passou a ser a base teórica dessa
nova política, reconhece que as áreas do conhecimento e os campos de pesquisa são cada
vez mais interdependentes e interativos, envolvendo diversos atores e múltiplas instituições
com papeis e funções diferenciadas (CGEE, 2006).

Para que os Fundos Setoriais se caracterizassem como esse novo modelo de inovação, eles
tinham como objetivos (GALVÃO, 2007): a) focal, maior comprometimento do setor
privado na formulação da agenda, nas decisões de aplicação de recursos e execução dos
projetos e; b) difuso, desconcentração regional, cooperação e infraestrutura de pesquisa e
recursos.

Os Recursos provenientes das arrecadações para cada fundo são canalizados para o Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), e administrados pela
FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos). O CNPq (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e a FINEP, são as agencias encarregadas de
administrar esses recursos, de acordo com as diversas modalidades.

A gestão dos fundos ficou a cargo de Comitês Gestores, um para cada fundo, presidido por
um representante do MCTI. Cada Comitê Gestor é composto por representantes de
ministérios afins, agências reguladoras, comunidade acadêmica, setor empresarial, e
agências do MCTI; FINEP e CNPq. Esse modelo de gestão compartilhada, constituído pela
participação de diversos setores da sociedade tomando decisões sobre a aplicação dos
recursos, é condizente com um dos objetivos dos Fundos Setoriais, ou seja, o de articular a
interação dos vários atores envolvidos na implementação de políticas públicas de C,T&I,
dando especial atenção à participação empresarial (PACHECO, 2007).

Cada Fundo, balizado por sua diretriz estratégica e por seu plano de investimento,
apresenta uma pluralidade de mecanismos de fomento para a implementação de suas ações.
Esses mecanismos, utilizados pelo CNPq e pela FINEP, visam o apoio financeiro a



projetos que se encaixem nas demandas criadas pelo comitê gestor, lançados como
instrumentos de convocação de propostas de financiamento (MCTI, 2011)

Para Pereira, Hasegawa e Azevedo (2006), as características dos Fundos Setoriais de
mobilizar diversos agentes do processo inovativo na política de C&T, com destaque na
empresa e o estímulo ao surgimento e consolidação de redes de cooperação para a
pesquisa, corroboram a negação à linearidade de tal processo. Além disso, a garantia da
constância de recursos para as políticas de ciência e tecnologia, uma maior eficiência na
gestão (permitida pela gestão compartilhada) e o foco dado a setores tidos como
estratégicos para a economia brasileira, fazem desta, uma política inovadora para o país.

Base de Informação

O seguinte trabalho propõe-se a avaliar se os Fundos Setoriais alteraram o modelo de
política de promoção de C,T&I no Brasil, passando a estimular a interação dos diversos
atores no processo inovativo, com foco na inclusão da empresa.

Para tal, foi selecionado o Fundo Setorial Agronegócio, sendo este o terceiro Fundo (entre
os verticais) que mais arrecada recursos, atrás somente do CT-Petro e do CT-Energ. Em
número de projetos, (ainda entre os Fundos verticais), o CT-Agro ocupa a segunda
colocação, logo atrás do CT-Petro, o que mostra a preocupação do Comitê Gestor dos
Fundos com a inclusão da pesquisa científica e tecnológica no setor de agronegócio. Além
disso, o agronegócio foi, em 2010, responsável por 4,5% do PIB com mais de 170 bilhões
de reais gerados por esse setor, caracterizando este segmento como essencial para a
economia brasileira.

Para a definição de indicadores que avaliassem a consolidação de um modelo setorial de
inovação, foram entrevistados responsáveis por formulação de indicadores de C,T&I, que
indicaram os seguintes objetos de análise:

Demandas: para avaliar a preocupação do Comitê Gestor do CT-Agro, representado pelas
agências de fomento responsáveis pelas demandas, em estimular a interação dos diversos
atores com foco na empresa, foi efetuado um levantamento de todos os editais/chamadas
públicas lançadas com recursos desse Fundo. Em cada uma dessas demandas, o objetivo
era saber se havia a especificação de prioridade a projetos que contemplassem a
participação da empresa, indicando a priorização da coparticipação no processo inovativo.

Projetos: para analisar se houve a participação da empresa nos projetos financiados com
recursos do CT-Agro, foi realizado um levantamento de todos os projetos aprovados por
esse Fundo, onde eram procurados se havia ou não a participação da empresa.

Para ambos objetos de análise, foram utilizados dados secundários obtidos por meio de
análise documental. Quanto ao horizonte temporal, o período abrangido nesse estudo é de
2002, quando foi lançada a primeira chamada pública do CT-Agronegócio, até outubro de
2010, quando a base de dados do Sig/Fundos Setoriais foi atualizada pela última vez. Além
disso, foram analisados demandas e projetos das duas agências responsáveis pelos recursos
dos Fundos Setoriais: FINEP e CNPq.

3. Resultados e Discussões



Alguns dados sobre os Fundos Setoriais

As expectativas quanto a implementação dos Fundos Setoriais eram grandes (PEREIRA,
2005). As estimativas sobre ao aumento dos recursos que seria adicionado ao orçamento
do MCTI, além da vinculação dessas receitas, garantiriam o fluxo financeiro às atividades
de CT&I, superando a crônica instabilidade de recursos para a o P&D científico-
tecnológico no país (PACHECO, 2007)

Gráfico 1: A evolução da execução financeira do FNDCT (1980-2005)

Fonte: FINEP (2007)

O Gráfico 1 apresenta a execução orçamentária do FNDCT entre os anos 1980 e 2005.
Esse gráfico, embora um pouco defasado, mostra que, a partir da criação dos Fundos
Setoriais em 1999, e com a implementação dos demais fundos ao longo de 2001 e 2002,
não só passou a manter um fluxo contínuo de orçamento, como esse foi aumentando ao
longo do tempo. De acordo com o próprio FNDCT (2010), os Fundos Setoriais
promoveram a revitalização do FNDCT, viabilizando e ampliando seus recursos
imediatamente após sua instituição.
















































Gráfico 2: Evolução dos Recursos Arrecadados e Executados pelos Fundos Setoriais (em
milhões de reais)

Fonte: MCTI (2011) e FNDCT (2010)

Os recursos provenientes dos Fundos Setoriais, como se pode observar no Gráfico 2,
continuou a aumentar após 2006. Entre o que se pode destacar aqui, temos o fato de que,
embora tenha havido uma estagnação mundial nos últimos anos, resultado da crise de
2008, a arrecadação dos Fundos continuou ascendente. Além disso, esse Gráfico mostra
ainda que a execução dos recursos fica aquém de sua arrecadação, mostrando uma certa
“folga” de recursos para o investimento em Ciência e Tecnologia.

Quanto a obrigatoriedade de, no mínimo, 30% dos recursos serem destinados às regiões
norte, nordeste e centro-oeste, o que se observa é que isso não foi cumprido em alguns
anos (Gráfico 3). De acordo com o FNDCT (2010), ainda que o CNPQ e a FINEP se
preocupem em contemplar essa exigência legal da regionalização dos recursos, muitos dos
Fundos não conseguem projetos o suficiente para atingir os percentuais almejados. Essa
situação vem a ocorrer por diversas razões, seja devido a problemas no julgamento dos
editais, atraso ou cancelamento na contratação dos projetos, seja pela própria configuração
dos setores, como no caso do CT- Aero, onde a maior parte das empresas de ciência e
tecnologia desse setor estão localizadas na região sudeste do país.
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Gráfico 3: Evolução da Execução Orçamentária dos Fundos por Região (Em %)

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do MCTI

Com relação ao número de projetos aprovados, os números chamam bastante atenção.
Desde a criação do primeiro fundo, o CT-Petro, em 1999, já foram apoiados mais de
24.700 projetos. O Gráfico 5 apresenta a evolução desse número e mostra que o número de
projetos aprovados teve seu ápice no ano 2008, seguido por uma ligeira diminuição em
2009 e abrupta 2010. Essa queda absoluta no número de projetos em 2009 vem a
representar que o valor dos projetos aprovados nesse ano, em média, superaram os do ano
anterior, uma vez que o orçamento executado nesse período foi maior que em 2008. Já no
ano 2010, pode-se observar que a queda no número de projetos acompanha a diminuição
no orçamento executado no período.

Gráfico 4: Evolução do Número de Projetos Aprovados com Recursos dos Fundos
Setoriais

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do MCTI

Ainda sobre os projetos aprovados, o que se observa é uma variância significativa quando
relacionados ao número de projetos (acumulado) aprovados por Fundo. Embora só tenha
sido aprovado em 2004, 5 anos após a criação dos Fundos, a Ação transversal é
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responsável por mais de 9.300 projetos, representado 37,7% dos projetos. Vale lembrar
que, institucionalmente, 50% dos recursos arrecadados por cada Fundo deve ser destinado
a esse tipo de Ação. Destaca-se, ainda, o número de projetos aprovados por instrumento de
subvenção e outros do FNDCT, que ultrapassam os 2.500 projetos. Esse representativo de
10% do total, somado aos 37,7% do Fundo Transversal, mostra que não só em valores
financeiros os Fundos Setoriais estão perdendo sua visão setorial (Gráfico 5), mas também
em quantidade de projetos aprovados.

Gráfico 5: Número de Projetos Aprovados por Fundo (1999-2010)

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do MCTI

Análise das Demandas do CT- Agro

O primeiro Edital com participação do CT-Agro foi lançado em dezembro de 2002 pelo
CNPq. Essa seleção pública, chamada Edital Universal CNPq nº 01/2002, foi criada com
recursos de todos os Fundos existentes na época, representando todas as áreas do
conhecimento científico tecnológico.

A partir daí, foram lançados Editais anualmente, tanto universais quanto com recursos
específicos do CT-Agro. O Gráfico 6 mostra a distribuição dos Editais por ano.
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Gráfico 6: Distribuição dos Editais e Chamadas Públicas do CT-Agro por ano

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do MCTI

Pode parecer estranho essa disparidade entre os anos 2008/2009 e os demais. Mas se
comparado ao Gráfico 7 que mostra os valores arrecadados e pagos pelo CT-Agro, o que
se pode ver é um certo acompanhamento do orçamento com o número de Editais lançados
no mesmo período. Além disso, não se pode deixar de recordar o fato de que os Editais são
só tipo de instrumento de fomento do CT-agro, representando, assim, somente uma parte
das demandas criadas em cada um dos anos.

Gráfico 7: Evolução dos Valores Arrecadados e Pagos pelo CT-Agro (em milhões de reais)

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do MCTI

O Edital lançado em 2002 não fazia menção alguma à priorização de propostas que
apresentassem ações cooperativas nem quanto à participação de empresas, nem quanto à
cooperação entre instituições. Em ambos Editais de 2003 essa situação se repete: nenhuma
referência é feita à priorização de projetos que comtemplem a cooperação de empresas ou
de outras instituições.
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A partir de 2004, essa condição se altera. O primeiro edital lançado nesse ano (Edital
Universal CNPq 19/2004) passa a priorizar ações que apresentem cooperação
Universidade/Empresa, mostrando que essa agência de fomento começa a dar importância
a propostas que incluam a empresa na pesquisa e desenvolvimento.

O que se esperava é que, a partir de 2004, se tivesse chamado a atenção quanto à
preocupação com projetos cooperativos, os editais passassem a indicar essa priorização em
seus documentos. Dos 33 Editais, 14 indicam que a participação de empresas no projeto é
critério positivo para o julgamento da proposta, enquanto 13 Editais indicam a cooperação
multi-institucional como pontos positivos nas propostas submetidas.

Figura 1: Distribuição dos Projetos, por Indicação da Priorização de Propostas, que
Contemplem Cooperação com Empresas ou Instituições (em %)

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do MCTI

O que se analisa, a partir da Figura 1, é que menos da metade (42%) dos Editais se
preocupam em priorizar proposta que incluam a empresas em seus projetos. Isso mostra
que, embora um dos principais objetivos dos Fundos Setoriais seja a inclusão do setor
empresarial no processo inovativo para a consolidação de um modelo sistêmico, as
agências de fomento não têm se preocupado em priorizar projetos que contemplem a
coparticipação de empresas em seus Editais.

Indo mais além, somente 39% dos Editais (Figura 1) contemplam prioritariamente projetos
que possuam composição de parcerias entre instituições. Mais uma vez, isso vai contra o
modelo sistêmico que deu embasamento à criação dos Fundos Setoriais, uma vez que, para
a efetividade deste, é essencial que haja a interação de agentes e instituições distintas
trabalhando em rede.

Ainda conforme a Figura 1, o que se apresenta é que 43% dos Editais não chamam atenção
nem para a participação de empresas, tampouco para parcerias multi-institucionais,
ignorando cooperações e sistemas de qualquer modalidade.

Em conclusão, o que se pode observar é que apesar da política de Fundos Setoriais ter sido
fundamentado no modelo sistêmico de inovação, onde há diversos atores trabalhando em
rede e a presença do setor empresarial é vital, e o Ministério de Ciência, Tecnologia e



Inovação afirmar a preferência a projetos que contem com a participação de empresas
(MCTI, 2011), essa prioridade ainda não é realidade nos Editais lançados pelo CNPq. Isso
mostra que, por parte da oferta de recursos para ciência e tecnologia (tendo como foco o
CT-Agro), ainda não há uma preocupação concreta em se direcionar o financiamento a
projetos que tenham caráter sistêmico; seja priorizando a cooperação institucional, seja
incluindo a empresa no processo inovativo.

Análise dos Projetos do CT-Agro

O CT-Agro teve sua primeira demanda lançada em 2002, quando foi criado o Fundo.
Desde então foram viabilizadas diversas iniciativas de fomento. A Tabela 1 mostra como
se distribuíram os projetos aprovados e seus recursos por cada uma das demandas entre as
principais modalidades de fomento de 2002 à outubro de 2010.

Tabela 1: Número de Projetos e Recursos Aprovados por Tipo de Demanda

Tipo de Demanda Nº de
Projetos % Recursos %

Cartas-Convite 2 0,1% 2.765.295,2 1%

Encomendas 60 4,2% 98.985.247,9 44%

Editais/Chamadas-
Públicas

1.365 95,7% 125.378.129,6 55%

Total 1.427 100% 227.128.673 100%

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do MCTI

Assim como os demais Fundos, são variadas os tipos de demanda utilizados pelo CT-Agro.
O mecanismo de fomento mais popular é o Edital, também nomeado Chamada Pública.
Esse mecanismo, que pressupõe a competição e a seleção das melhores propostas sobre o
tema, foi a forma de fomento mais frequente, representando mais de 95% dos projetos.
Embora em número de projetos o Edital seja dominante, em recursos aplicados essa
realidade não é a mesma. O orçamento aprovados para esse tipo de demanda somente
representou 55% do total. Esses projetos, então, receberam, em média, em torno de 92 mil
reais.

O Edital pode, ainda, ser classificado de duas maneiras: Demanda Induzida e Demanda
Espontânea. O Edital de Demanda Induzida é aquele que possui um objetivo específico,
vindo a atender a um tema exclusivo, que foi definido por metas e prioridades elaborados
pelo Comitê Gestor. Já o Edital de Demanda Espontânea, o apoio é dado sem
direcionamento a um tema ou objetivo específico, sendo os pesquisadores livres para
elaborar projetos de interesse. Dos Editais lançados, somente um é de Demanda
Espontânea, com a aprovação de apenas um projeto com essa propriedade; sendo os
demais Editais de Demanda Induzida. Essa característica do Fundo, ou seja, de ter a grande
maioria de seus projetos aprovados por meio de Demandas Específicas, é condizente com
o modelo de demanda pull (dinâmica que vê o mercado como principal determinante da
inovação), uma vez que, a partir de deficiências observadas pelo Comitê Gestor são
selecionados projetos científicos que as corrijam.



A Encomenda é a forma de fomento que consiste em um mecanismo auxiliar a ser
utilizado em caso de uma demanda específica, seja ela do governo ou do setor produtivo.
Além disso, essa forma de fomento foi criada para ser utilizada em caso de urgência, sendo
encomendado projetos a institutos, universidades ou centros de pesquisa especialistas no
assunto proposto. A Encomenda aprovou somente 4,2% dos projetos no período, mas
utilizou 44% do orçamento, sendo que cada projeto recebeu, em média, mais de R$ 1,6
milhões.

A Carta Convite segue a mesma lógica da Encomenda, sendo que, nesse caso, algumas
instituições são convidadas a propor projetos para uma demanda específica. Ela foi
utilizada somente uma vez, com dois projetos aprovados, no primeiro ano do Fundo
(2002). Cada projeto dessa categoria de demanda recebeu, em média, mais de 1,3 milhões
de reais.

Pode-se dizer, então, que em termos financeiros o CT-Agro está dividido em duas
estratégias. A primeira delas está associada a projetos de grande valor associado, onde
instituições de excelência são convidadas a ofertar um produto com base numa demanda
criada tanto pelo setor público quanto privado. Por outro lado, está a segunda estratégia,
em que poucos recursos são destinados a projetos que cumpram as diretrizes estratégicas
propostas pelo Fundo.

A distribuição regional dos recursos é uma informação fundamental para os Fundos
Setoriais, uma vez que um dos objetivos dos Fundos era a desconcentração regional da
produção científica e tecnológica no Brasil. Nesse sentido, ficou especificado que 30% dos
recursos dos Fundos Setoriais deveriam ir obrigatoriamente para as regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste.

Gráfico 8: Distribuição em 2 Grandes Regiões dos Projetos do CT-Agro

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do MCTI

O Gráfico 8 apresenta a distribuição dos projetos do CT-Agro em 2 grandes regiões: Norte,
Nordeste e Centro-Oeste; Sul e Sudeste. De acordo com esse gráfico o que se constata é
que, em número de projetos, o objetivo de distribuição regional está sendo atingido, com
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45% desses projetos sendo aplicados por instituições e universidades presentes nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Por outro lado, cabe destacar, com a Tabela 2, que o
Norte é responsável por somente 5,6% dos projetos, o que colocar essa região em um certo
isolamento.

Tabela 2: Número de Projetos e Recursos Aprovados por Região

Região Nº de
Projetos % Recursos %

Centro-oeste 236 16,5% 96.681.900,22 42,6%

Nordeste 327 22,9% 27.090.148,31 11,9%

Norte 80 5,6% 8.569.793,05 3,8%

Sudeste 504 35,3% 68.752.087,57 30,3%

Sul 280 19,6% 26.034.743,49 11,5%

Total 1.427 100% 227.128.672,64 100%

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do MCTI

Quando comparado em termos de recursos tomados (Gráfico 9), as informações são ainda
mais animadoras. As regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste são responsáveis pelo
recebimento de 58% dos Recursos do CT-Agro, atendendo à preocupação prevista nos
Fundos Setoriais.

Gráfico 9: Distribuição dos Recursos do CT-Agro em 2 Grandes Regiões

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do MCTI

Do lado oposto, se analisado as 3 regiões separadamente (Tabela 2), houve uma
concentração de recursos no Centro-oeste, responsável por 42,6% do orçamento. Isso
coloca a região Norte com somente 3,8% dos recursos, recebendo menos que R$ 9 milhões
em todo o período. Essa situação mostra que, embora a exigência de no mínimo 30% dos
recursos dos Fundos esteja sendo atendida, o Norte permanece como uma região isolada.
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Essa deficiência de recursos para a região Norte poderia ser corrigida caso as demandas
especificassem recursos para essa região prioritariamente, como foi feito com as demais
regiões.

Participação das Empresas no CT-Agro

A política dos Fundos Setoriais é baseada num modelo setorial sistêmico de inovação,
onde diversos atores trabalham em rede e o setor produtivo, como foco da demanda
tecnológica, tem papel de destaque. Nesse sentido, o que essa política propunha era a
inclusão da empresa no processo inovativo, a fim de que esta pudesse se beneficiar dos
resultados da inovação, promovendo competitividade e desenvolvimento.

Assim, a proposta dos Fundos é a constituição de redes cooperativas que direcionam
atividades de pesquisa e desenvolvimento e de formação de recursos humanos que
atendam aos interesses das empresas de cada setor.

Por força da legislação brasileira, que não permite o financiamento de P&D a fundo
perdido direto a empresas, as universidades e centros de pesquisa tem que necessariamente
atuar como instituição proponente dos projetos, sendo as empresas, quando presentes em
determinados projetos, necessariamente ligados à uma instituição de pesquisa.

Nesse contexto, a fim de verificar a formação de redes cooperativas – universidades,
centros de pesquisa, empresas - procedeu-se a identificação dos projetos aprovados pelo
CT-Agro que apresentam cooperação de outra(s) instituição(ões) além da proponente. E, a
partir daí separar os projetos que possuíam a participação de empresas.

Foram então encontrados 70 projetos aprovados com recursos do CT-Agro que
contemplam a cooperação interinstitucional. Entre os órgãos que participaram dos projetos
há universidades, a Embrapa, fundações, institutos de pesquisa, além de agências do
governo, associações e até mesmo ministérios. Quanto a participação financeira, foram
destinados a esses projetos mais de 32 milhões de reais.

Dos 1.427 projetos aprovados com recursos do CT-Agro, somente 24 contam com a
participação de empresas em suas propostas, representando menos que 2% do total do
projetos. Essa fraca participação do setor empresarial na composição do Fundo leva a crer
que os esforços para a consolidação de um sistema setorial de inovação estão longe de ser
satisfatórios.

O grau de participação das empresas nos Fundos Setoriais também é medida pelo volume
de recursos aplicados nos projetos. A relevância dessa informação ocorre uma vez que a
participação da empresa nos Fundos se dá por meio de contrapartida financeira ou técnica
(desde que a última seja mensurável), dando aos projetos maior margem de financiamento.

Dessa forma, quanto ao grau de recursos contratados, os projetos do CT-Agro seguem o
mesmo caminho. Dos R$ 227.128.673 contratados com recursos do CT-Agro, R$
15.846.108 foram destinados a projetos que apresentam a empresa como participante,
representando menos que 7% do total. Essa tímida participação da empresa, também
quanto aos recursos financeiros, corrobora o fato de que o setor produtivo ainda não tem o
seu lugar nos projetos de ciência e tecnologia.

Diante dos resultados apresentados, pode-se inferir que, embora a criação dos Fundos
Setoriais tenha buscado implementar um modelo setorial sistêmico de inovação, dando
foco principal ao setor produtivo, isso não tem ocorrido. A inclusão da empresa no modelo
inovativo tem sido dificultada por diversos motivos. O primeiro deles é o fato de a



legislação brasileira não permitir que recursos de P&D sejam liberados a fundo perdido
diretamente a empresas, obrigando os recursos sempre a passar por universidades e centros
de pesquisa. Ainda quanto a legislação brasileira, conforme colocado por alguns gestores
contatados, outras políticas de estimulo à C,T&I têm atrapalhado a inclusão do setor
privado em projetos dos Fundos Setoriais, como seria o caso da Lei do Bem, que oferece
subvenção às empresas.

Um terceiro fato está relacionado aos Editais e Chamadas públicas lançadas pelas agências
de fomento. Somente 42% dessas demandas, como foi destacado, se preocupam em dar
prioridade a propostas que incluam a empresa em seus projetos, negligenciando o setor
produtivo nos demais casos.

Outro fato pertinente é que apenas três projetos aprovados estão classificados em
programas do PACTI relacionados às empresas, indicando uma preocupação muito
pequena quanto a temas que incluam a empresa por parte das instituições proponentes. Por
fim está o fato de que menos de 2% do projetos do CT-Agro contam com a cooperação de
empresas, o que vem a advertir que a presença do setor produtivo em seus projetos é,
ainda, uma exceção.

Nessa direção então, o que se conclui é que a política de promoção de C,T&I no Brasil
continua seguindo um modelo linear, uma vez que os recursos dos Fundos são
direcionados a instituições de pesquisa, principalmente à universidades e centros de
pesquisa de excelência no setor, sendo responsabilidade destas a produção da inovação. A
inclusão do setor produtivo está muito aquém do que se espera para que haja um efetivo
envolvimento do setor produtivo, a fim de caracterizar o modelo como sistêmico. Por outro
lado, a maioria dos projetos aprovados seguem um objeto de pesquisa priorizado pelo
Comitê Gestor do Fundo (compostos, também, por integrantes do setor produtivo),
configurando o modelo demand pull, dinâmica que vê o mercado como principal
determinante da inovação tecnológica. Assim, pode-se classificar o modelo científico
tecnológico brasileiro como linear impulsionado pela demanda.

4. Conclusões

Este trabalho teve como objetivo investigar se os Fundos Setoriais redefiniram o modelo
de promoção de ciência, tecnologia e inovação como proposto originalmente pela política,
passando de uma lógica ofertista-linear para uma lógica sistêmica. Além disso, buscou-se
classificar essa política dentro dos principais modelos de inovação, caso os Fundos
Setoriais não configurassem o modelo sistêmico proposto.

O que se pode concluir é que embora a criação dos Fundos Setoriais tenha buscado
implementar um modelo setorial sistêmico de inovação, dando papel principal ao setor
produtivo, isso não tem ocorrido. Esse foco central dado à inclusão do setor empresarial
ainda está limitada à participação dele nos comitês gestores dos fundos, cuja
responsabilidade está na decisões aplicação dos recursos e temas de interesse do setor.

Portanto, a política de promoção de C,T&I no Brasil continua seguindo um modelo linear,
uma vez que os recursos dos Fundos são direcionados a instituições de pesquisa,
principalmente à universidades e centros de pesquisa de excelência no setor, sendo
responsabilidade destas a produção da inovação. Por outro lado, como a maioria dos
projetos aprovados segue um objeto de pesquisa priorizado por seu comitê gestor, eles



seguem a dinâmica inovativa priorizada pela demanda. Em outras palavras, os Fundos
Setoriais mantêm o modelo linear de inovação, mas agora, induzido pela demanda.

Há um ponto, em especial, que se deve chamar atenção aqui. O fato de o setor empresarial
não ter sido incluído na produção de ciência e tecnologia no país não quer dizer,
necessariamente, que os Fundos Setoriais falharam em termos de política de C,T&I. Os
Fundos Setoriais são, por si só, uma política inovadora para o contexto brasileiro, uma vez
que garantiram a constância de financiamento para P&D, baseado numa legislação que
desvinculava seus recursos do orçamento restrito da época em que foram criados.

Além disso, os Fundos passaram a focalizar os setores individualmente, dando ênfase às
particularidades de cada um, assim como pregado pelo modelo setorial. Mais ainda, os
Fundos procuraram descentralizar os recursos de C&T para regiões menos privilegiadas,
como Norte, Nordeste e Centro-oeste, que, como constam dados do CT-Agro, tem sido
seguido alcançado ao longo dos anos.

Os Fundos Setoriais são, então, uma política sem precedentes para a pesquisa científica e
tecnológica no Brasil, mesmo que mantendo um modelo linear de inovação. Cabe agora
estudar os resultados dessa política, analisando se os produtos gerados por esses bilhões de
reais investidos em projetos de C,T&I tem retornado à sociedade em termos de
desenvolvimento.

Como limitações, esse trabalho teve o fato de se estudar somente 1 dos 14 Fundos Setoriais
verticais, mas o que se espera é que esse seja representativo das informações contates nos
demais Fundos. O que se recomenda, então, é que este trabalho seja replicado aos demais
Fundos, a fim de corroborar as conclusões aqui encontradas.
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Abstract
This paper aims to present the case of Red Propolis of Alagoas (RPA),  by the point of
view of sectoral innovation system involvements and efforts to get the registration of the
first Protection of Appellations of Origin of the Northeast of Brazil Region. The study
applies an exploratory method and considered the research conducted and published on the
subject, as well as the development stages of the project Red Propolis in Alagoas to prove
the uniqueness of differentiated products and its high added value. As a general result it is
important to emphasize that the question of the appropriateness of the Geographical
Indication of RPA, should be observed by two quite distinct aspects: the legal issue that
permeates the protection and the question of the involvement of local actors in the exercise
of getting the privilege granted.

Key-words: Red Propolis. Intellectual Property. Geographical Indication. Appropriability.

Resumo
Esse trabalho apresenta o caso da Própolis Vermelha de Alagoas (PVA), do ponto de vista
do Sistema Setorial de Inovação, que permitiu o desenvolvimento do trabalho técnico
acerca da sua proteção como Indicação Geográfica – Denominação de Origem, destacado
pelo fato de ser a primeira concessão deste tipo na Região Nordeste do Brasil. O estudo
aqui apresentado é de natureza exploratória e considerou as pesquisas realizadas e
publicadas sobre a temática, bem como as etapas de desenvolvimento do projeto de
Própolis Vermelha em Alagoas para comprovação da exclusividade de produto
diferenciado e de alto valor agregado. Como resultado geral, é importante destacar que a
questão da apropriabilidade da IG da PVA deve ser observada por dois aspectos bastante
distintos: a questão legal que permeia a proteção e a questão do envolvimento dos atores
locais no exercício do privilégio da concessão.
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Apropriabilidade.

1 Introdução e Objetivos

Nos últimos anos, surgiram algumas correntes teóricas sobre propriedade intelectual que
contextualizam que um produto, após alcançar uma indicação geográfica (IG), poderá
destacar sua herança histórico-cultural, bem como reconhecida notoriedade pelos
organismos que regulam o comércio nacional e internacional. Além de reforço dos quesitos
culturais, a IG poderia prover ainda maior apropriabilidade sobre o objeto protegido, com
caráter comunitário.

A apropriabilidade, que está quase sempre associada a inovações tecnológicas, de acordo
com Matiolli e Toma (2009), refere-se às condições relacionadas a um conhecimento que
permitam a captura de seu valor. Considera-se que a apropriabilidade pode ser observada
como a capacidade de impossibilitar a ação de imitadores e de garantir o retorno otimizado
dos investimentos realizados em P&D.

Alagoas, localizada no Nordeste do Brasil, apresenta indicadores sociais dentre os mais
baixos do país, com reduzidos indícios de mudanças no campo do incentivo à inovação
para conduzir a região a uma transformação na sua base produtiva, prioritariamente
sustentada pelas commodities derivadas da cana-de-açúcar e da indústria química.

O selo da IG para Própolis Vermelha dos Manguezais de Alagoas (PVA) é estratégico por
possibilitar ao Estado ocupar espaços em mercados cada vez mais exigentes em termos de
produtos de qualidade e de reconhecimento de singularidade. No entanto, deve-se
considerar que no Brasil a indicação geográfica vem alcançando maior valorização pelos
consumidores de maior renda, sendo, ainda, desconhecida tanto pelos produtores e
comerciantes quanto pela maioria dos consumidores.

A questão de pesquisa aqui levantada é: quais são os antecedentes que conduziram os
atores institucionais do sistema setorial de inovação da própolis vermelha a se estruturarem
em busca da modalidade de proteção, a Indicação Geográfica?

Para delimitar e aprofundar esta reflexão propõe-se uma análise da origem, antecedentes e
contexto geral do processo de busca de proteção do produto Própolis Vermelha dos
Manguezais de Alagoas perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Especificamente, o artigo almeja apresentar a questão legal da proteção por Indicação
Geográfica (IG), identificar a participação dos diferentes atores do sistema setorial de
inovação e as ações que culminaram no processo de busca da proteção de IG, assumindo o
modelo que relaciona a IG como um meio de agregar valor e credibilidade a um produto ou
serviço, conferindo-lhe vantagens competitivas em função das características de seu local
de origem.

Para tal, serão tecidas considerações conceituais nessa seção acerca do panorama legal da
propriedade intelectual no Brasil, o sistema regional e setorial de inovação em que se
insere o grupo que atuou na proteção, bem como a caracterização das instituições mais
ativas, além da caracterização da potencialidade da própolis vermelha de alagoas enquanto
objeto da atenção coletiva. posteriormente, na seção 2, apresenta-se a descrição dos
procedimentos metodológicos. Os resultados obtidos são apresentados na seção 3. Por fim,
na seção 4 são apresentadas as considerações finais do estudo.

1.1 O Sistema de Proteção no Brasil: Indicação Geográfica e Apropriabilidade
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Apesar da cultura tênue e de um modesto histórico de utilização das facilidades legais em
favor da proteção do conhecimento e transferências de tecnologia, o sistema de
propriedade intelectual já está bem consolidado no Brasil. Datada de mais de dois séculos,
a proteção do conhecimento, no âmbito da propriedade industrial, foi instaurada no Brasil
com a Lei de Patentes de 28 de abril de 1809, num Alvará de D. João VI. A referida lei
garantiu aos inventores os direitos de exclusividade de exploração de sua criação por 14
(quatorze) anos, dando sequência a uma série de normatizações referentes à área. Apesar
destes mais de duzentos anos de disposição legal, os inventores brasileiros fazem pouco
uso do sistema, se comparados a países com dimensões econômicas e industrializações
similares, como suficientemente descritos pelo próprio Governo do Brasil no prolatado
Paradigma Brasil-Coreia (PLAZA e SANTOS, 2008).

O termo “propriedade intelectual” é a expressão genérica que pretende garantir aos
inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto (seja nos domínios
industrial, científico, literário e/ou artístico) o direito de auferir, ao menos por um
determinado período de tempo, recompensa pela própria criação. Entende-se por
propriedade intelectual o conjunto de direitos imateriais que incidem sobre o intelecto
humano e que são possuidores de valor econômico. Ao se proteger tais direitos, pretende-
se respeitar a autoria e incentivar a divulgação da ideia (BOCCHINO et al.,  2010).

O Sistema de Propriedade Intelectual no Brasil é dividido em: propriedade industrial,
direito de autor e proteções “sui generis” ou direitos especiais, figura 01.

Figura 1. Divisões da Propriedade Intelectual
Fonte: INPI, mimeo.

A Propriedade Industrial consiste em patente de invenção, modelo de utilidade, desenho
industrial, marca e indicações geográficas. A patente é um título de propriedade industrial
sobre invenção ou modelo de utilidade. A concessão de patente garante ao inventor
segurança nas negociações entre ele e a parte interessada em comprar determinada
tecnologia, para que possa ser aplicada em algum setor industrial (AMADEI e
TORKOMIAN, 2009). O modelo de utilidade se refere mais ao aprimoramento de um
detalhe de funcionamento, ou de utilização, do que, propriamente, de estética ou
configuração. Trata-se de um dispositivo ou forma conferida a um objeto conhecido,
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visando aumentar ou facilitar sua capacidade de utilização. Desenho Industrial (design) é
um bem imaterial que se exterioriza pela forma ou pela disposição de linhas e cores de um
objeto suscetível de utilização. As marcas registradas conferem uma identidade ao produto,
permitindo sua identificação pelo consumidor (TIGRE, 2006).

A literatura apresenta diversos referenciais para definir indicação geográfica (IG). O matiz
de referência teórica se situa entre as abordagens que consideram as IG como sinais
distintivos de qualidade que permitem agregar valor e gerar riquezas, contribuindo assim
para o desenvolvimento regional, e as que permitem reconhecimento da originalidade e
competitividade do produto ou serviço em um cenário de fronteira tecnológica de seu setor.

Gebrim (2011) destaca que a função da IG é proteger o produtor da concorrência desleal,
da usurpação do nome do produto, garantindo ao consumidor a procedência e qualidade,
preconizando, assim, que a indicação geográfica é a indicação de um produto ou serviço
como originário de um local, região ou país, quando determinada reputação, característica
e/ou qualidade possam ser vinculadas essencialmente a essa sua origem particular. Nos
últimos anos, surgiram algumas correntes teóricas sobre propriedade intelectual que
contextualizam que um produto, após alcançar uma indicação geográfica, poderá destacar
sua herança histórico-cultural, bem como reconhecida notoriedade pelos organismos que
regulam o comércio nacional e internacional. Além de reforço dos quesitos culturais, a IG
poderia prover ainda maior apropriabilidade sobre o objeto protegido, com caráter
comunitário.

A Lei 9.297 (BRASIL, 1996) em seu art. 176, constitui no Brasil a indicação geográfica,
com a indicação de procedência ou a denominação de origem. Por indicação de
procedência entende-se o nome geográfico da localidade territorial que se tornou
conhecida como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou
como prestadora de determinado serviço (art. 177 da referida Lei). Denominação de
origem é o nome geográfico da localidade territorial, que pode ser de um país, cidade ou
região, cujas qualidades e ou características de seus produtos ou serviços se devam
essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos (art. 178). No
âmbito da propriedade intelectual, existem, também, os direitos autorais divididos em:
direito de autor, direitos conexos,  e programas de computador.

A lei Nº 11.484, de 31 de maio de 2007, dispõe sobre a proteção à propriedade intelectual
das topografias de circuitos integrados e define que o mesmo é um regime especial para
proteção deste bem, aproveitando elementos do direito autoral e a sistemática dos direitos
referente à propriedade industrial. Do direito autoral, o diploma legal aproveitou o critério
de originalidade; e dos direitos relacionados à propriedade industrial, aproveitou o registro
como sendo condição para proteção. As proteções “sui generis” são distribuídas da
seguinte forma: proteção de cultivar, topografia de circuitos integrados e conhecimento
tradicional.

O conhecimento tradicional, pela definição presente na Medida Provisória No 2.186-16, de
23 de agosto de 2001 é a obtenção de informação sobre o conhecimento ou prática
individual ou coletiva, associada ao patrimônio genético, de comunidade indígena ou
comunidade local para fins de pesquisa científica, biopropescção ou desenvolvimento
tecnológico, visando sua aplicação industrial ou de outra natureza, (AZEVEDO e SILVA,
2005). Cultivar, segundo o artigo 3° inciso IV, da Lei de Proteção de Cultivares (BRASIL,
1997), é a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente
distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua
denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de
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gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita
em publicação especializada disponível e acessível ao público.

Já a expressão apropriabilidade, que está quase sempre associada a inovações tecnológicas,
de acordo com Matiolli e Toma (2009), refere-se às condições relacionadas a um
conhecimento que permitam a captura e a apropriação adequada de seu valor. Considera-se
que a apropriabilidade pode ser observada como a capacidade de impossibilitar a ação de
imitadores e de garantir o retorno otimizado dos investimentos realizados em P&D.

Por essas definições pode se perceber que há diversas formas legais institucionais de
proteção das criações desenvolvidas no âmbito da academia e da sociedade.  É necessária
muita atenção no momento de decisão quanto à melhor opção de apropriabilidade, uma vez
que, alguns meios legais não são totalmente eficazes para garantir a exclusividade e
impedir imitadores de  lucrar indevidamente. Entenda-se aqui que a apropriabilidade tem a
ver, portanto, com o comportamento coletivo em favor da utilização social de um bem
protegido legalmente, por uma das modalidades supra descritas.

Cada uma das divisões da Propriedade Intelectual apresenta um período de proteção,
conforme mostrado no quadro 1.

Método de apropriação Vigência
Invenção 20 anos, contados da data de depósito
Modelo de Utilidade 15 anos, contados da data de depósito
Desenho Industrial 10 anos, contados da data de depósito. Prorrogáveis por três períodos iguais

e sucessivos de 5 anos
Marca 10 anos, contados da data de depósito. Prorrogáveis por períodos iguais
Indicações Geográficas A lei não estabelece
Cultivares 15 anos para espécies em geral

18 anos para videiras, árvores frutíferas, árvores florestais e árvores
ornamentais

Topografia de Circuitos
Integrados

10 anos, da data do depósito ou da 1ª exploração

Direitos Autorais 70 anos da morte do autor
Programa de computador 50 anos da criação

Quadro 1 - Resumo Geral da Vigência da Proteção Intelectual
Fonte: Adaptado por SILVA, 2013, a partir de BOCCHINO et al., 2010.

Como proceder, portanto, para garantir uma adequada apropriabilidade de um tema
complexo, gerada pelas benesses naturais da região, como o caso da Própolis Vermelha?
Para tal, é necessário o entendimento mínimo de três dos segmentos engajados, que
acabaram por gerar a oportunidade da IG: a academia, o setor para-estatal e os produtores
associados no setor de interesse, explanados a seguir, como componentes de um sistema
local de inovação (SLI) em favor do setorial.

1.2 Sobre Sistemas Setoriais de Inovação

Matesco e Hasenclever (1998) estabelecem que, em Sistemas Setoriais de Inovação, todos
os agentes devem estar envolvidos e articulados com os agentes educacionais e os de
financiamentos. Se a base institucional tem como representante o Estado em si, através de
suas leis e autarquias, por sua vez, as empresas, universidades, institutos, centros de
pesquisa e agências de financiamentos também estão inseridas no contexto da
setorialidade. No caso Brasileiro, a expressão mais atual da priorização setorial pode ser
identificada no programa de desenvolvimento denominado Plano Brasil Maior1.

1 O Plano Brasil Maior, a atual política industrial brasileira, é baseada nos predecessores Política de Inovação
Tecnológica e Comércio Exterior (PITCE) e Programa de Desenvolvimento Produtivo (PDP) e elege alguns setores
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As empresas correspondem às organizações de aprendizado interativo e coletivo, com
trajetórias tecnológicas próprias e particulares. Para sobreviver, os atores criam novas
regras competitivas, redes e geram novas oportunidades de mercado, desta forma, lançam
mão de mecanismo de retorno positivo em que os fatores organizacionais possuem grande
destaque e o processo de inovação envolve uma série de atividades cientificas,
tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais (FREEMAN, 1995).

Para Malerba (2003), as dimensões do nacional e do regional são caracterizadas por limites
geográficos. Estes representam elementos importantes a serem considerados nas análises
dos sistemas setoriais, pois, ao se limitar a abrangência geográfica, aumentam as
possibilidades de desenvolver políticas de competitividade e inovação atendendo às
especificidades de cada local. O autor ainda reconhece os sistemas setoriais de inovação e
produção constituídos por um conjunto de produtos e agentes direta ou indiretamente
relacionados ao mercado, entendendo que os agentes podem ser indivíduos ou
organizações em vários níveis de agregação, com processos de aprendizado, competências,
estruturas organizacionais, crenças, objetivos e comportamento por meio do processo de
comunicação, trocas, cooperações, competições e comandos. Nessa perspectiva, os
Sistemas Setoriais de Inovação (SSI) atuam como forma de reestruturação produtiva, para
o desenvolvimento de formas possíveis de transformações através da interação de vários
setores (MALERBA, 2003).

Segundo Malerba (2002), um sistema setorial de inovação e produção é um conjunto de
produtos novos e estabelecidos para uso específico, e um conjunto de agentes que realizam
atividades e interações de mercado e de não-mercado para a criação, produção e venda
desses produtos. O autor ainda descreve um SSI através de três dimensões que são
responsáveis pela geração de novas tecnologias e da inovação: o conhecimento e domínio
tecnológico, os atores e cadeias, e as instituições. Estas dimensões formam os pilares do
conceito de SSI, como resultado da interação de diversas lógicas funcionais, da
complexidade e dinamicidade, beneficiando a inovação, que raramente ocorre de forma
isolada (MALERBA, 2005).

Nessa concepção teórica, os Sistemas Setoriais de Inovação (SSI) atuam como uma rede de
agentes que interagem em uma determinada área tecnológica especifica, com o objetivo de
gerar, difundir e utilizar tecnologias, dando ênfase às relações sistêmicas na absorção de
conhecimentos concernentes à inovação. Révillion (2004) apresenta outra definição, onde
um sistema é formado por empresas ativas no desenvolvimento e na produção de produtos
e na geração e utilização de tecnologias em um setor por duas formas: processos de
interação e cooperação no desenvolvimento de artefatos tecnológicos e processos de
concorrência e seleção em atividades de inovação tecnológica. Como detalhamento, o
Quadro 2 apresenta as três dimensões, que segundo Malerba (2002)  constituem um
Sistema Setorial de Inovação.

produtivos, classificados como Programas Mobilizadores em Áreas Estratégicas (portadores de futuro), Programas para
Fortalecer a Competitividade e Programas para Consolidar e Expandir a Liderança. A eleição de determinados setores
como prioritários implica na viabilização de políticas específicas de fomento ao desenvolvimento científico, formação de
pessoal, geração de conhecimento e algumas  vantagens fiscais para promoção de empreendimentos inovadores.
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Quadro 2 – Três dimensões do Sistemas Setorial de Inovação, segundo Malerba (2002)
Fonte: adaptado pelos autores a partir de Malerba (2002)

Assim, percebe-se que os sistemas de inovação – sejam geográficos ou setoriais -
desenvolvem um papel fundamental na articulação dos processos de difusão do
conhecimento, criação de novos produtos, métodos, marketing, transferências e
licenciamento de tecnologias para o mercado, fortalecimento das políticas em âmbito
nacional, regional e local, contribuição para o crescimento e desenvolvimento econômico.

À frente, no desenvolvimento metodológico, serão tecidos os comentários necessários
sobre as três instituições que suportaram o desenvolvimento desta IG, ativas participantes
do sistema local de inovação, ora em favor do setorial: a Universidade Federal de Alagoas
(Ufal), o Sistema Brasileiro de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae/AL) e a
Associação dos Produtores de Própolis de Alagoas  (Unipróprolis).

1.3 Sobre a Própolis Vermelha de Alagoas (PVA) e sua indicação geográfica (IG)

Apesar de um modesto setor apícola enraizado no estado de Alagoas, ao final da década de
90 as propriedades químico-farmacológicas da PVA ganharam destaque nas bancadas de
cientistas brasileiros, face ao interesse despertado por agentes intermediários,
particularmente japoneses, que demonstravam claro interesse no monopólio da
comercialização deste subproduto da apicultura.

Estudos realizados na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e na Unibam
revelaram por análises químicas e histológicas, que a própolis oriunda de colméias das
regiões litorânea e estuarino-lagunar do Estado de Alagoas pertenciam a um novo grupo,
de origem botânica específica, tendo características farmacológicas e nutracêuticas únicas
(Lopez et al, 2011). Estes estudos, posteriormente refinados por pesquisadores de vários
países, inclusive alagoanos, apontaram como diferencial da composição desta própolis a
presença da planta Dalbergia ecastophyllum (L) Taub. (Leguminosae, nome popular: Rabo
de Bugio), de ocorrência endêmica na região litorânea e lagunar de Alagoas.

Sistema
Setorial de
Inovação

Composto de produtos e
processos, competências,

que formam a base do
conhecimento e

processos de
aprendizagem.

Agentes heterogêneos,
formados por indivíduos,
empresas, organizações

não-empresariais,
relacionamentos e

interações.

Normas, rotinas, hábitos
comuns, práticas

estabelecidas, regras, leis,
padrões.

Tecnologias Organizações Instituições
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Como premissas, a obtenção do registro de IG - modalidade “Denominação de Origem”
(DO), para a Própolis Vermelha de Alagoas (PVA), peculiarmente atrelada à presença do
Rabo de Bugio, pode permitir agregação de valor aos produtos da cadeia produtiva da
mesma, contribuindo para o fortalecimento da cadeia de valor vinculada ao Arranjo
Produtivo da Apicultura.

A excepcionalidade das propriedades apresentadas pela PVA, aliada ao reconhecimento da
originalidade do produto, abre perspectivas concretas de aumento de competitividade do
setor e, certamente, incrementará a participação alagoana no mercado internacional de
própolis.

O documento de referência enviado ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI)
para solicitação da IG descreveu com primazia a natureza do pedido, conforme dito em
Lopez et al., 2011:

Entende-se por “Própolis Vermelha de Alagoas” (PVA) o produto oriundo de
substâncias resinosas, gomosas e balsâmicas, colhidas pelas abelhas da espécie
Apis mellifera, de brotos, flores e exsudados predominantemente da planta
Dalbergia ecastophyllum (L) Taub. (Leguminosae, nome popular: Rabo de
Bugio), de ocorrência na região litorânea e estuarino-lagunar do Estado de
Alagoas, acrescidos das secreções salivares desses insetos, além de cera e pólen,
para elaboração final do produto cuja composição apresente, entre outros
compostos químicos, medicarpina, vestitol, isoliquiritigenina, formononetina e
dadzeína.

Como parte do procedimento obrigatório para a IG, delimitou-se para Denominação de
Origem “Própolis Vermelha Alagoana” a região compreendida pelos municípios do litoral
e complexo estuarino-lagunar alagoano, geo-referenciados pela equipe da Universidade
Federal de Alagoas (Ufal).

Seguiram com a solicitação de IG vários documentos técnicos baseados em utilização
etnofarmacológica deste produto natural, estudos antropológicos atentando o tempo de uso
na região, cartas geográficas, documentos correlacionados aos apoios institucionais do
Governo do Estado, através do Programa de Arranjos Produtivos Locais, entre outros.

Com primazia, os trabalhos técnicos desenvolvidos por especialistas da Ufal,
particularmente nas áreas de Química, Biotecnologia e Farmácia, entre outros,
determinaram padrões e procedimentos de qualidade dos produtos derivados da PVA,
particularmente os requisitos sensoriais, físico-químicos e microbiológicos, a saber: a)
coloração avermelhada, sabor balsâmico forte-adocicado, aroma anis-adocicado,
consistência maleável sob temperatura entre 20 e 40ºC e rígida em temperatura abaixo de
20ºC, em pó ou pedaços heterogêneos de diferentes tamanhos, sendo isenta de misturas
mecânicas contaminantes (partes de abelhas, folhas, terra, etc.); b) perda por dessecação:
máximo de 8 % (m/m); c) isenção de esporos da bactéria Paenibacillus larvae; teor
máximo de cinzas durante a incineração total de 5%; e) massa mecânica: máximo 40%
(m/m) ; f) solúveis em etanol: mínimo de 35% (m/m); g) aditivos químicos, antibióticos e
agroquímicos: não devem estar presentes em quantidades superiores aos limites
estabelecidos; h) granulometria: heterogênea; i) cera: máximo de 25 % (m/m); j) atividade
de oxidação: máximo de 22 s (tempo); k) compostos fenólicos: mínimo 5 % (m/m); l)
flavonóides: mínimo de 0,5 % (m/m). Particularmente, merece destaque  a última
propriedade apontada, peculiaridade que acaba por agregar significativo valor. (LOPEZ et
al 2011).

O documento de referência traz ainda aspectos fundamentais para garantir a
apropriabilidade da PVA: a questão da rastreabilidade em face de alguns flavonóides que



9

constituem uma impressão digital única deste produto, detectável por técnicas de análises
como cromatografia.

Após quase 4 anos de atividade intensa de colaboração entre as entidades já citadas,
sempre com apoio governamental, o INPI outorgou em 17 de agosto de 2012, a Indicação
Geográfica – Denominação de Origem, para o domínio “Própolis Vermelha e Extrato de
Própolis Vermelha”, categoria Mista, incluindo a designação do selo “Denominação de
Origem – Manguezais de Alagoas”, conforme figura 1.

Figura 1 - Fac-simile da carta de outorga da IG-PVA, emitida em 2012 pela INPI.

2. Metodologia

O estudo aqui apresentado é de natureza exploratória e considerou as pesquisas realizadas
e publicadas sobre a temática, bem como as etapas de desenvolvimento do projeto de
Própolis Vermelha em Alagoas para comprovação da exclusividade de produto
diferenciado e de alto valor agregado.  Para a consecução dos objetivos, a pesquisa foi
operacionalizada em duas fases. A primeira por meio de um levantamento documental de
todas as etapas que procederam à montagem do dossiê para envio ao INPI, estabelecendo
os desdobramentos das ações executadas pelos parceiros no encaminhamento a entidade.
Em um segundo momento, foram realizadas entrevistas com profundidade com os
principais atores do sistema setorial de inovação, abrangendo os antecedentes das
iniciativas de produção da própolis em Alagoas.

3. Resultados e discussão

Como resultados gerais, o desenvolvimento da pesquisa permitiu identificar, conhecer e
mostrar as especificidades e etapas de obtenção do selo junto ao INPI e as ações
executadas no processo de busca de indicação geográfica, tais como: a) nivelamento e
harmonização das informações e conceitos sobre IG – modalidade DO – junto às empresas
(legislação aplicável, exigências e processo de registro junto ao INPI); b) organização e
constituição de uma entidade jurídica (associação) para iniciar o procedimento de pedido
do registro de IG – modalidade DO, a União dos Produtores de Própolis do Estado de
Alagoas (Uniprópolis); c) busca de referências teóricas e práticas para diferenciação da
Própolis Vermelha de Alagoas em relação às própolis de outras localizações; d)
levantamento dos aspectos socioculturais e naturais da região que influenciam e
caracterizam a produção da Própolis Vermelha e identificação das variáveis ambientais que
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concedem a própolis vermelha da região especificidades únicas relacionadas  ao meio
ambiente de onde ela é extraída; e) desenvolvimento da marca e da identidade visual da IG
e suas regras de utilização e e) solicitação e acompanhamento do registro da IG junto ao
INPI. Em síntese, pode-se citar as diversas ações realizadas especificamente a partir do ano
de 2008, com base em consultorias especializadas em indicação geográfica, estudos de
determinação das características ambientais que permitiram a identificação das
especificidades da própolis; delimitação geográfica da área de produção; normalização e
avaliação da conformidade; e Branding (marca e identidade visual).

A seguir serão tecidos comentários acerca das ações e alguns destaques para instituições
ativas no ambiente regional de inovação do estado de Alagoas, relacionadas com a IG em
questão.

3.1. Ações Locais Pró-inovação

A solicitação do registro da referida IG só foi possível graças às facilidades de
comunicação de vários atores do sistema local de inovação, já relatado por Sá et al. (2011),
via de regra, motivados pelas relações interpessoais e institucionais, considerando que
Alagoas é um dos menores estados do Brasil, com uma enxuta e concatenada equipe de
gestão em Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI), distribuída pelas várias instituições. Mas,
mesmo com as fragilidades de um estado ainda sem significativa densidade e amplitude de
pessoal especializado, pode-se considerar que Alagoas tem avançado no fortalecimento de
seu incipiente sistema local de inovação, com ações decisivas como a criação da Secretaria
de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no ano de 2001, atualmente
denominada Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação (SECTI/AL), a
realização periódica nos últimos anos de eventos e fóruns de discussão sobre o tema,
inclusive a Conferência Regional Nordeste de CTI.

Um marco recente da organização do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação em
Alagoas foi a Lei 7.117/2009, de 12.11.2009, que estabeleceu incentivos à pesquisa
científica e tecnológica, à inovação no ambiente produtivo, à proteção da propriedade
intelectual, ao equilíbrio e autonomia regionais e ao desenvolvimento econômico e social
sustentável do estado, para a promoção da ciência, da tecnologia e da inovação. A
conjuntura que levou a promulgação da Lei da Inovação de Alagoas, certamente conduziu
para um ambiente altamente agregador, que permitiu ousadias como a reunião que
congregou empreendedores, gestores de CTI e pesquisadores em prol da formulação do
instrumento regulatório estadual.

Alguns programas de estruturação desse sistema estão em andamento, como o Programa
Alagoas no Mapa (gestão do conhecimento), Programa Alagoas tem Pressa (projetos
estruturantes) e Programa de Arranjo Produtivo Local – PAPL-AL (coordenado pela
Secretaria de Planejamento e Desenvolvido do Estado e pelo Sebrae-AL) e o planejamento
para implantação do parque tecnológico no Estado.

Particularmente, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL) tem
se mostrado bastante atuante nos projetos estaduais de pesquisa, tendo financiado em 2008,
54 projetos de auxílio à pesquisa e concedido mais de 400 bolsas de estudo, além do
financiamento de outros inúmeros projetos em parceria com o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (FAPEAL, 2008). Em apoio direto aos
negócios inovadores, nos anos de 2009 a 2011 a FAPEAL fomentou a interação
universidade-empresa com apoio à alocação de pesquisadores altamente qualificados nas
empresas e mesmo financiamento direto à atividade de inovação pelos programas
Pesquisador na Empresa e PAPPE-Integração, numa parceria com CNPq e com a
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), respectivamente. Os projetos relacionados ao
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setor de apicultura sempre tem sido contemplados nestas chamadas, no acompanhamento
das políticas estaduais em favor dos APLs.

Sá et al.(2011) relatam ainda outras dezenas de iniciativas que completam um ambiente
favorável a este tipo de trabalho em parceria que resultou na IG.

3.2.O APL de Apicultura

O conceito de APL como instrumento de políticas públicas tem sido utilizado por vários
ideólogos do desenvolvimento regional, a exemplo de Helena Lastres (Lastres et al. 2005).
No estado, os setores produtivos envolvidos nesses APLs envolvem culturas primárias,
predominando micro e pequenas empresas ou atividade familiar. Algumas instituições
estatais estão diretamente ligadas ao tema como a SECTI/AL, a FAPEAL, a Secretaria de
Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (SEPLANDE) e a agência local de
fomento Desenvolve, além da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (FIEA).
Dentre os APLs eleitos e suportados pelo Programa de Arranjos Produtivos Locais do
Estado de Alagoas (PAPL/AL), estão: Apicultura, Mandioca, Laticínios, Piscicultura,
Móveis, Tecnologia da Informação, Ovinocaprinocultura, Turismo Costa dos Corais,
Turismo Lagoas e Mares do Sul, Inhame, Fruticultura da Laranja, Hortícolas, Fruticultura
da Pinha e Turismo Caminhos do São Francisco.

No estado de Alagoas, a apicultura vem sendo praticada desde o final da década de 80. Nos
primeiros anos, a atividade era desenvolvida de forma artesanal. Na segunda metade da
década de 90, a atividade se fortaleceu, investindo no profissionalismo da técnica
(SOUZA, 2006). Em 2002, foi constituído o Termo de Cooperação Técnica, composto por
entidades públicas e privadas. Já em 2003, o Governo alagoano sancionou o Decreto Nº
1.295 de 16 de julho, que dispõe sobre concessão de isenção e de crédito presumido do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações realizadas por
produtores ou cooperativas de produtores de derivados de abelhas. Um ponto importante
para o setor no estado foi a criação, em 2004, do APL de Apicultura no Sertão. Nas
cidades beneficiadas – segundo dados da SEPLANDE2, os resultados já podem ser
percebidos: nos dois primeiros anos a produção de mel da região triplicou, passando de
31.242Kg para 103.774Kg anuais. Também houve um aumento na quantidade de pessoas
empregadas, de 178 para 475. Dentre os produtos encontrados no estado de Alagoas estão:
mel de abelha, cera das abelhas, geleia real, própolis, apitoxina (veneno da abelha) e pólen.
Destaca-se, ainda, que a produção de mel de Alagoas é insuficiente para atender toda a
demanda local, mesmo com o aumento na oferta entre 1997 e 2005. Ainda, assim, os
produtores locais atendem, ocasionalmente, à procura oriunda de outros estados, como São
Paulo e Minas Gerais. Isso indica o potencial de crescimento do setor. Por outro lado, a
produção da própolis vermelha (variedade exclusiva de Alagoas) tem atraído investidores
de outros países e vários pesquisadores por suas propriedades medicinais. A produção
ainda é baixa, apenas mil quilos do produto por ano, tornando-a ainda mais valiosa3, o que
despertou para a potencialidade de especialização do setor com adição de conhecimento
oriundo dos produtores e para as adições tecnológicas aportadas pela equipe da academia.

3.3. A Associação

A Associação dos Produtores de Própolis Vermelha de Alagoas (UNIPROPÓLIS), criada
com personalidade jurídica nos moldes de Cooperativa, agrega mais de 140 produtores do

2Disponível em: http://www.sebrae.com.br/uf/alagoas/areas-de-atuacao/agronegocios/apicultura/integra_bia/ident_unico/
1691. Acesso em: 22/04/13.
3Disponível em: http://ne10.uol.com.br/canal/cotidiano/nordeste/noticia/2011/05/18/propolis-vermelha-de-alagoas-atrai-
atencao-do-mercado- chines-272492.php. Acesso em: 24/03/13.
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estado, espalhados pelos 22 municípios compreendidos no litoral e Zona da Mata. A
grande maioria destes produtores tem ativa participação nas reuniões do APL de apicultura
e são beneficiados pelas ações de capacitação, de consultoria técnica e de negócios
promovidos pelo Comitê Gestor do APL. No ano de 2011 o grupo ainda foi beneficiado
com um projeto de apoio tecnológico para desenvolvimento de procedimentos que
permitam melhor posicionamento de seus produtos no mercado, a partir da linha de
fomento do PAPPE/Intregração, coordenado pela FAPEAL. Este apoio foi possível pela
parceria existente com pesquisadores da Ufal, mas particularmente pela liderança de um
dos apicultores, já tarimbado no ambiente de inovação do estado, onde transita com
destreza pelas várias instituições. Destaque-se que este empreendedor exerce a liderança
com lastro no conhecimento forte do mercado e dos processos de lançamento e
posicionamento de novos produtos como, por exemplo, o vinagre de mel (hidromel). Este
foi um projeto que nasceu na Estação Ambiental Cinturão Verde, em Maceió, e é apoiado
por uma grande empresa de base, que garantiu os equipamentos necessários para dar
suporte ao desenvolvimento da comercialização do produto pelo mundo.

3.4. O Sebrae-AL

Criado com a atual formatação em 1990, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas em Alagoas (Sebrae/AL) atua no fomento, criação, formalização, expansão e
modernização das micro e pequenas empresas do Estado, capacitando-as para cumprir,
eficazmente, o seu papel no processo de desenvolvimento econômico e social. Com papel
de apoio ao poder público, tem como missão promover a competitividade e o
desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas e fomentar o
empreendedorismo no Estado. Em suas prioridades estratégicas, destacam-se cinco que
estão altamente conectadas com a questão da IG ora estudada: a) articular políticas
públicas voltadas para o desenvolvimento das MPE; b) promover educação empreendedora
e a cultura da cooperação; c) promover o acesso à tecnologia e a ampliação da capacidade
de inovação; d) aprimorar e intensificar o atendimento coletivo; e) promover o acesso aos
mercados interno e externo.

Visando a melhoria das condições de competitividade setorial da apicultura no estado, o
Sebrae/AL iniciou em 2007 o processo de organização da governança para obter o selo de
indicação geográfica da Própolis Vermelha da Região Litorânea de Alagoas. Colocou, a
partir daí, na pauta estadual o aumento da produção e a competitividade da própolis
vermelha na região litorânea e lagunar, típica de Alagoas, de forma ambientalmente
sustentável.

O Sebrae/AL tem atuado na organização dos apicultores para otimizar os processos de
compra, produção e comercialização; ampliação da participação da apicultura familiar e
dos micro e pequenos apicultores no agronegócio apícola, com conseqüente geração de
atividades produtivas, renda e bem-estar social e econômico; aumento da produção e da
produtividade e melhoria da qualidade do mel, diversificação da produção e melhoria do
processo de comercialização dos produtos, com abertura de novos mercados. Para tal,
elaborou no âmbito do PAPL/AL estudos para estruturação da cadeia produtiva e
promoveu atividades de capacitação técnica, associativa e gerencial dos apicultores e
demais empresários do setor, além de implementar  o Programa Alimento Seguro (PAS).
Em parceria com a Ufal, desenvolveu pesquisas científicas sobre a qualidade da própolis e
o levantamento apibotânico georreferenciado. Agindo diretamente sobre o produtor, atuou
e atua na orientação de negócios e tecnologia, implantação de unidades de beneficiamento,
além de estimular a criação da cooperativa dos produtores no Sertão e no Litoral do estado.
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Estas atividades realizadas pelo Sebrae/AL, grande parte em parceria com outras
instituições do SLI, pautado pelas políticas afirmativas de desenvolvimento setorial, como
o PAPL/AL, tem a premissa de elevar a produção de mel, aumentar a renda proveniente da
atividade das pessoas atualmente ocupadas na área de produção de mel e promover a
diversificação produtiva no estado.  Posto aqui como financiador, não se pode esquecer o
importante papel de animador do processo de estruturação do setor, já que o Sebrae/AL é
também o mantenedor de uma equipe técnica dedicada que faz a gestão do APL de
apicultura, colocando todo o arcabouço de conhecimento em gestão de negócios em favor
dos produtores e usando seu poder de persuasão institucional na catálise das ações dos
parceiros, como a universidade.

3.5.A Academia

A Universidade Federal de Alagoas é uma instituição relativamente jovem, criada em 1961
e estabelecida em 3 Campi espalhados pelo estado. Em 2012 contava com mais de 80
cursos de graduação presenciais e cerca de 40 Programas de Pós-Graduação stricto sensu,
atendendo às áreas de ciências exatas e naturais, agrárias, biológicas e saúde, humanas e
sociais, além de engenharias e abrangendo todo o território estadual. Contando com cerca
de 700 professores doutores e 440 professores mestres, muitos desses professores estão
envolvidos em pesquisas fomentadas por diversas agências, como o CNPq, a CAPES, a
FINEP e a FAPEAL, além da participação ativa nos 260 grupos de pesquisa registrados no
CNPq. Esses pesquisadores desenvolvem suas pesquisas em mais de 1100 linhas,
abrangendo as diversas áreas do conhecimento. Destes programas de pós-graduação, deve-
se dar destaque para os dois cursos de PG em Biotecnologia, baseados no Instituto de
Química e Biotecnologia, ambos com doutorado (Renorbio e Programa de Pós-Graduação
em Química e Biotecnologia), o curso de mestrado em Sociologia, o mestrado em
Economia com foco em desenvolvimento regional e o mestrado em Farmácia, que
permitiram o envolvimento das suas equipes técnicas diretamente na elaboração da IG.
Atuaram profissionais com formação nas áreas de engenharia, economia, química,
agronomia, biologia, farmácia e antropologia.

A Universidade Federal de Alagoas (Ufal) estabeleceu no início dos anos 2000 um Plano
de Desenvolvimento Institucional que permitiu o crescimento da universidade em dois
eixos: a) a criação, absorção e acumulação do conhecimento e; b) aumento da cooperação
externa para difusão e criação desse conhecimento.

Isto só foi possível a partir da orientação da Lei da Inovação, quando a Ufal criou o seu
Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT/Ufal, em março de 2008, ligado a Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Alagoas, que regulamentou os
procedimentos e as práticas internas sobre a propriedade e a gestão de direitos relativos à
Propriedade Intelectual e de Inovação no âmbito da Ufal. Por definição legal, os NIT tem
como missão fomentar, apoiar, promover e acompanhar as ações que tenham por finalidade
a inovação tecnológica nos diversos campos da ciência e tecnologia, como também buscar
maior interação com os pesquisadores, para aumentar as chances de que as descobertas e
pesquisas da universidade sejam convertidas em produtos e serviços úteis para beneficiar a
sociedade, o que motivou seu envolvimento e liderança no âmbito da instituição,
agregando pesquisadores de várias áreas do conhecimento para estruturar os termos de
cooperação, parcerias e os documentos técnicos necessários para compor o processo de IG,
em parceria com Sebrae/AL, responsável pela proposição e encaminhamento da solicitação
da Uniprópolis.

Por fim, a pesquisa exploratória apresenta uma análise que permite verificar em nível de
agregação mais regional a existência de elementos constituintes de um sistema setorial de
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inovação com forte operacionalidade e interação, permitindo uma adequada
apropriabilidade de um tema complexo, gerada pelas benesses naturais da região, como o
caso da própolis vermelha.

4. Conclusões

A partir dos resultados apresentados percebe-se a possibilidade da apropriabilidade da IG a
partir das ações executadas pelo sistema setorial de inovação, bem como origem,
antecedentes e contexto geral do processo de busca de proteção do produto Própolis
Vermelha dos Manguezais de Alagoas perante o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI).

Como tal, a questão da apropriabilidade da IG da PVA deve ser observada por dois
aspectos bastante distintos: a questão legal que permeia a proteção e a questão do
envolvimento dos atores locais no exercício do privilégio da concessão.

Do ponto de vista legal, a carta proveniente do Registro de IG 201101/INPI é mais que
suficiente para respaldar a exploração da PVA, tendo em vista a amplitude do
conhecimento registrado no processo de solicitação. Destaque-se aqui a amarração feita na
delimitação da georreferenciação e à exclusiva presença de marcadores químicos que
permitem uma especificação técnica toda particular para o produto principal e seus
derivados, com um extraordinário poder de identificação e de rastreabilidade.

A elaboração de um documento tecnicamente com comprovação científica é fundamental
para respaldar o bom uso da concessão, evitando apropriação indevida.  Este elemento só
foi atingido pela congregação de elevados conhecimentos das esferas técnico-científicas,
jurídicas, das políticas públicas e da gestão em CT&I (oriundos das várias instituições
atuantes no SLI, particularmente da Ufal e do Sebrae) ao conhecimento popular (agregado
pelos produtores do setor de apicultura devidamente organizados).

Este documento forte não é, no entanto, suficiente ou absoluto na garantia da
apropriabilidade. Deve ser encarado apenas como primeira etapa, já que acaba de ser
contemplado pelo INPI. Como segundo aspecto, tão importante quanto, vem à questão da
produção. Se de um lado houve envolvimento das várias instituições do sistema de
inovação nas atividades de pesquisa, de escrita de documento, cabe agora o papel de
promoção da cadeia produtiva, visando substancial aumento de escala de produção da
própolis, desenvolvimento de novos subprodutos (particularmente pró-fármacos de alto
valor agregado), abertura de novos mercados e sedimentação da marca.

Tais atividades devem envolver não só os atores que até agora despenderam seus esforços,
mas também novos atores eventualmente envolvidos com as oportunidades de negócios
que serão geradas como, por exemplo, empresas de alimentação, química fina, farmácia,
biotecnologia, entre outros. A disposição para trabalhar e as expectativas dos produtores
são grandes, como se observa em vários noticiosos locais e nacionais.

Para que o segundo passo - bem mais difícil - seja dado, há que se apelar para um arranjo
institucional mais complexo, envolvendo com mais intensidade atores como Governo do
Estado e Sistema Indústria. Estas ações devem ocorrer de forma coordenada e objetiva,
tanto para prover as facilidades produtivas necessárias, quanto para aproveitar os exaltados
ânimos já gerados de um raro e bem sucedido exemplo de cooperação no sistema local de
inovação.
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Abstract
In 2011, the Mexico-State Council of Science and Technology in alliance with the Inter-
American Development Bank and the National Council of Science and Technology
implemented a program to promote collaborative networks  among firms for improving
competitiveness  trough innovations. Target  firms belong to priority manufacturing and
services sectors

This paper deals with the analysis of the program, State of Mexico’s innovation capacities
are described, the institutional framework and the main actors are also analyzed.

The results show that SMEs had lack of experience in innovation but they increased  their
investment  in innovation projects.

Specialists in technology management  played an important role  to generate  an innovation
agenda as well as networks among SMEs firms.

Based on that analysis we conclude that success of innovation policies  is highly dependent
on previous experience and learning abilities of firms. Finally, we draw some
recommendations for building capacities at the firm level as well as for strengthening
innovation policies aimed at involving and technically upgrading SMEs

Resumen
En 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo Mexiquense de Ciencia y
Tecnología y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología financiaron un programa para
impulsar redes de colaboración tecnológica en sectores económicos prioritarios del Estado
de México, e integrar un sistema local de innovación.

En este trabajo se analiza dicho programa, se describe la capacidad de innovación del
Estado, su marco institucional y los principales actores.

Como resultado del programa, destaca la inversión de PYMEs en proyectos tecnológicos,
su capacidad de interactuar con otros actores; así como el papel de especialistas en gestión
tecnológica para elaborar una agenda de innovación e integrar redes empresariales.

Se concluye que el éxito de programas como el analizado depende  de la experiencia previa
de las empresas y sus capacidades de aprendizaje. También se esbozan recomendaciones
para el fortalecimiento de políticas de innovación orientadas a la construcción de
capacidades de innovación  empresariales.



1. Introducción
El Estado de México (EdoMex) está localizado en la región central de México y por su
población  y contribución al Producto Interno Bruto (PIB)  es uno de los estados más
importantes del país12. La mayor pate de la actividad económica del Estado, así como su
población, se concentra  en las regiones cercanas a la Ciudad de México ( 40 de 125
municipios), lo que significa que gran parte del Estado tiene  vínculos muy  fuertes con la
capital del país.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) juegan un papel clave en la
economía del Estado: más del 99% de las empresas localizadas en el EdoMex pertenecen a
esta categoría, las empresas grandes ubicadas en el Estado  representan sólo el 0.2% del
total de las unidades económicas ( 919 empresas de un total de 585 292). Las
microempresas generan el 48.2% de los empleos,  las pequeñas y medianas el 28.8% y las
grandes  aproximadamente el 5%.

A pesar de su importancia económica, el Estado de México se encuentra abajo del
promedio en los diferentes indicadores de competitividad. De acuerdo al análisis del
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2010 el Estado ocupó el lugar
número 28, de 32 posibles.

El  Informe de Innovación Regional, elaborado por la OCDE (2009), indica que la mayor
proporción del valor agregado bruto (VAB) del Estado proviene de los sectores  de media
y baja tecnología. Las industrias de baja tecnología representaron el 41.9% del VAB, las
de media tecnología el 23.3· y las de alta tecnología el 8.8%. Así, una  de las prioridades
estratégicas para contender con la falta de competitividad es fortalecer la innovación
incrementando las inversiones del sector privado en actividades de investigación y
desarrollo (IyD) y mejorar la cooperación entre empresas, instituciones de investigación,
universidades y el gobierno.

Investigaciones previas han mostrado que el  apoyo a las pequeñas y medianas empresas
(PYMEs) en lo referente al fortalecimiento de sus capacidades de innovación, deriva  en la
mejora de su  competitividad (Dini et al., 2007; ECLAC, 2010; ECLAC – IDB – OAS,
2011).

México ha realizado  cambios drásticos en su política económica durante los últimos 30
años, priorizando la apertura comercial. Aunque las exportaciones han crecido, la
competitividad de México ha caído en la última década. Los indicadores de innovación del
país son cada vez peores debido a los pocos recursos destinados a  actividades de IyD, así
como a la débil articulación entre los actores del sistema de innovación.

A principios de la década, autoridades locales reconocieron la necesidad de establecer
nuevas iniciativas  de innovación enfocadas a la solución  de los retos sociales, lo que
condujo al concepto de  sociedades y redes  de innovación. Este concepto debería de
materializar varias de las características ideales de una agenda efectiva de IyD, tales como
coherencia,  un enfoque de IyD integrado,  innovación y educación, el establecimiento de
condiciones favorables, la promoción de la cooperación entre actores, buena gobernanza,
y presupuestos adecuados.

1 El Estado de México (EdoMex) tiene aproximadamente 15 millones de habitantes y ocupa el 25º lugar en términos de
superficie, por lo que después de la Ciudad de México, el EdoMex es el Estado más densamente poblado.2 El PIB del Estado de México  es de 92.8 mil millones de dólares, lo que representa  el 9.4% de la economía nacional,
ocupando el segundo lugar en importancia en lo que se refiere a este rubro.



Ante esta  situación, se establecieron algunas iniciativas con carácter regional para
incrementar las inversiones y participación de actores en la innovación. Concretamente  se
crearon los consejos estatales de ciencia y tecnología  y fondos  de apoyo a la IyD  para
sectores específicos.

En este contexto, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT), en
colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT), implementó el programa denominado Sistema de
Innovación del Estado de México (SIEM), cuyo objetivo central fue mejorar  la
competitividad de las PYMES del EdoMex  mediante:

i. Incentivos y apoyo técnico para las PYMEs con alto potencial de innovación
ii. Promoción de redes empresariales  para concretar innovaciones

iii. Fortalecimiento de vínculos entre universidades  y el sector privado en nueve
sectores industriales identificados como prioritarios (alimentos procesados,
floricultura, química, industria farmacéutica, industria textil y del vestido,  plástico,
logística, manufactura avanzada y tecnologías de la información).3

Estas actividades fueron apoyadas mediante talleres dirigidos a funcionarios de gobierno,
industriales e investigadores y orientados a la capacitación en temas básicos de gestión
tecnológica así como en la definición y evaluación de políticas de innovación.

El punto de partida del Programa SIEM  fue definir la agenda estatal de innovación a partir
del diagnóstico de las capacidades y recursos para innovar, así como de la existencia de
instrumentos de política  y la conducción de procesos para establecer prioridades  en
donde participaron representantes de empresas, instituciones de investigación y el gobierno
estatal.

Una vez que se  generó  la agenda estatal de innovación, se promovieron  redes sectoriales
para facilitar la interacción y colaboración  entre empresas e instituciones de investigación.

A las PYMEs del Estado de México se les ofrecieron fondos concurrentes para proyectos
de innovación tecnológica como un incentivo económico  para promover  la inversión
privada  y los vínculos institucionales.

El programa SIEM fue un proyecto piloto  del cual se  generó experiencia  para el diseño
de un modelo que pueda ser reproducido en otros Estados del país.

En este trabajo se analiza la experiencia del programa SIEM, se identifican factores de
éxito y los obstáculos  para la definición de una agenda de innovación, así como los
principales problemas  para la implementación de políticas gubernamentales relacionadas
con el Programa SIEM. Con base en este análisis, y a la participación que los autores
tuvieron como  coordinadores y promotores de las redes de innovación dentro del SIEM, se
elaboran un conjunto de recomendaciones  para mejorar la efectividad en la promoción de
sistemas estatales de innovación  orientados a PYMEs.

2. Metodología
El enfoque seguido en el análisis del Programa SIEM es el de “investigación – acción”, en
el cual se promueve el cambio  y al mismo tiempo  se extraen lecciones aprendidas durante
el proceso. Los autores de este documento estuvieron involucrados  en diferentes etapas
del programa SIEM  como coordinadores de todo el proceso y como  agentes facilitadores

3 Los nueve sectores industriales estratégicos para el Estado de México fueron seleccionados mediante estudios previos
elaborados por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México.



para la construcción de  algunas agendas sectoriales de innovación, la identificación de
proyectos de innovación y la construcción de redes de colaboración. Esta participación
facilitó el acceso a información clave sobre el proceso y los actores involucrados.

El concepto de investigación – acción fue propuesto  por Kurt Lewin (1946)  como una
forma de investigación  que permite la articulación de un enfoque experimental de las
ciencias sociales  con las actividades  de acción social  para responder a los problemas
actuales. Mediante la investigación – acción se pretende abordar de manera simultánea la
generación de conocimiento  y el cambio social  con la idea de combinar la teoría y la
práctica.

La esencia de la investigación – acción es que los investigadores no sean observadores
ajenos al sujeto; en lugar de ello se pretende que sean  participantes  y el proceso de
cambio es en sí mismo el sujeto de la investigación. En este proceso los roles pueden
intercambiarse (Checkland, 1999) y es muy importante reducir la generación de consensos
alrededor de los hallazgos de la investigación.

Lewin (1958) considera que la investigación – acción  es altamente participativa  y está
asociada  a un proceso de tres etapas. La primera está caracterizada  por el trabajo de un
grupo  dedicado a identificar la necesidad del cambio. En la segunda etapa, se hace el
diagnóstico del problema y se proponen y prueban nuevos enfoques. Normalmente, se
plantean hipótesis  y la acción permite la validación de éstas. En la tercera etapa se evalúa
el cambio y los efectos de la acción.

Como puede observarse, la implementación del programa SIEM tuvo  un componente de
participación muy fuerte que involucró a los diferentes agentes a los que  se orientó el
programa y un papel muy activo por parte de los autores de este trabajo en las diferentes
etapas del SIEM.

3. Resultados y Discusión
3.1 Sistemas regionales de innovación y la agenda de innovación

Actualmente hay un acuerdo generalizado entre la academia, respecto a que conocimiento,
aprendizaje e innovación son los factores más importantes para la competitividad en un
mundo globalizado y en economías basadas en conocimiento (Lundvall, 1992). En este
sentido, el tema de innovación  ocupa los primeros lugares  dentro de las políticas
industrial y regional (Tödtling and Trippl, 2005).

La política de innovación basada en el modelo lineal fue predominante hasta principios de
los 90’s. En este contexto, la política industrial  convencional orientada a la manufactura
no consideró las deficiencias  organizacionales y gerenciales de las empresas, en particular
de las pequeñas y medianas (Lagendijk, 2000). Los instrumentos fueron orientados, en la
mayoría de los casos, hacia las empresas como entes individuales y aplicados  de forma
descoordinada (Asheim et al., 2003). El concepto de sistema regional de innovación (SRI)
ha ganado peso, desde el inicio de los 90’s, entre quienes diseñan las políticas y el sector
académico toda vez que el concepto se basa en un modelo de innovación interactivo.

La característica clave de este concepto se refiere a que la capacidad de una economía para
generar innovaciones se basa en la forma en que interactúan los actores del sistema, es
decir, las empresas, las universidades, centros de investigación, instituciones
gubernamentales, etc. La innovación se concibe como un proceso social que se desarrolla
más exitosamente  con la construcción de redes,  en donde existe una fuerte interacción
entre proveedores y compradores de bienes, servicios, conocimiento y tecnología,



incluyendo la infraestructura de organizaciones públicas que generan conocimiento, tales
como universidades y centros públicos de investigación (Hae, 2006). Este enfoque ha sido
bien aceptado  como un marco de referencia adecuado  para avanzar en la comprensión del
proceso de innovación en una economía regional (Asheim et al., 2003; Isaksen, 2001;
Cooke, 2002).

La literatura  y algunos casos de estudio demuestran que no existe el “modelo ideal” para
una política de innovación. Investigaciones empíricas demuestran que las precondiciones
para la innovación así como para la conformación de redes  difiere fuertemente entre
regiones centrales y  periféricas. El enfoque de SRI permite considerar estas diferencias al
considerar las fortalezas y debilidades de varios subsistemas, clusters y las
interdependencias entre las regiones y sus alrededores.

De acuerdo con experiencias internacionales, en la conformación de agendas de
innovación, el primer paso  es poner en contacto a todos los grupos de interés
(stakeholders) relacionados con el proceso de innovación con la finalidad de elaborar una
visión de largo plazo (CORDIS, 2004).

El paso siguiente, en la elaboración de la agenda, es establecer prioridades de IyD  para el
mediano y largo plazo, para lo cual es indispensable obtener las contribuciones de todos
los grupos de interés que deriven en una lista de programas, incluyendo medidas para
mejorar las capacidades  científicas y tecnológicas de la región. Para ello se requiere
considerar el marco de referencia tecnológico (incluyendo políticas sectoriales y temas
regulatorios, derechos de propiedad intelectual, etc.) y el medio ambiente de negocios para
la futura introducción al mercado.

Para que las prioridades  se traduzcan en programas factibles es necesario diseñar
mecanismos que promuevan las inversiones públicas y privadas, por ello  es crítico
involucrar a la comunidad financiera así como a los fondos gubernamentales.

Para asegurar la  futura implementación  de las tecnologías  de medio  y largo plazo se
deben identificar los retos y acciones  que garanticen oportunidades de educación y
entrenamiento para  contar con personal  calificado en las áreas de políticas públicas e
investigadores.

También, es indispensable establecer  un proceso continuo de comunicación que   mejore
el diálogo  entre los distintos actores ( industria, gobierno y academia) para lograr los
objetivos de la agenda.

Los principales actores relacionados con la construcción de la agenda son (CORDIS,
2004):

 Industria: empresas pequeñas, medianas y grandes, abarcando  toda la cadena de
producción y suministro, incluyendo los subsistemas de proveedores de
componentes, equipo e industrias  usuarias.

 Investigadores involucrados en la transferencia de tecnología y el desarrollo
comercial  de tecnologías (por ejemplo proveedores de servicios  y operadores).

 Autoridades públicas, en su papel de hacedores de política  y agencias de
financiamiento, así como promotores  y consumidores de tecnologías.

 Instituciones de investigación y la comunidad académica, fortaleciendo
especialmente la interface industria/academia.

 Comunidad financiera: banca privada, fondos de inversión, capital de riesgo,
incubadoras de empresas, etc.



 Sociedad civil, incluyendo usuarios y consumidores, asegurando  que las agendas
de innovación propicien un diálogo abierto entre la comunidad científica y la
sociedad y  que ello sea la base  de futuros clientes.

3.2 Definición de la agenda de innovación del Estado de México

Se organizaron al menos tres talleres de consenso para cada uno de los sectores
establecidos como prioritarios.  Representantes de la industria, la academia y el gobierno
participaron bajo la coordinación de un consultor que  facilitó el diálogo entre los
diferentes actores. La selección de los consultores se realizó  con base en su experiencia en
los sectores prioritarios y su experiencia en gestión de tecnología4.

Se elaboró una metodología común para los nueve sectores, la cual contempló los
siguientes aspectos:

Actividades previas a los talleres:

 Diagnóstico general del desempeño económico de cada sector dentro del Estado de
México

 Identificación de PYMEs con potencial para realizar actividades de innovación5

 Análisis de las principales tendencias científicas y tecnológicas  que permitieran
tener una visión de los posibles escenarios, oportunidades y amenazas.

Actividades realizadas durante los talleres:

 Análisis de la situación actual del sector industrial, la existencia de capacidades
científicas y tecnológicas y las tendencias futuras.

 Identificación  de las capacidades de instituciones locales  para desarrollar y
transferir tecnologías, así como proveer servicios  técnicos  útiles para innovar.

 Análisis de posibles proyectos que puedieran realizarse por un grupo de actores del
sistema de innovación.

 Evaluación de los proyectos potenciales para definir la lista de prioridades. Los
criterios de selección fueron: disponibilidad de empresas interesadas, impacto
potencial sobre necesidades sociales, oportunidad de mercado (tamaño y dinámica);
capacidades para desarrollar e implementar el proyecto, y disponibilidad de
recursos.

 Borrador de la agenda, incluyendo la lista de prioridades, ejemplos de las redes que
se deberían construir  para  ejecutarlos y recomendaciones de política para apoyar
programas y proyectos.

Actividades posteriores a los talleres:

 Difusión de las agendas de cada sector
 Elaboración de un resumen ejecutivo de las agendas que se entregó al Gobernador

del Estado.
 Presentación de la agenda a diferentes grupos de interés

4 El desempeño de los consultores  fue muy  heterogéneo lo que derivó en dificultades  para la conducción adecuada de
los talleres así como en la definición de las agendas de innovación sectoriales. Especialistas  con conocimiento de los
sectores y gestión tecnológica, así como con habilidades  para coordinar los talleres de generación de consensos son
escasos, lo que sin duda dificultó  la tarea de elaborar las agendas.5 Se utilizaron fuentes de información públicas, tales como el Registro Nacional de Instituciones  y Empresas Científicas
y Tecnológicas, directorios especializados de los sectores, directorios de las empresas beneficiadas con fondos públicos
para  el desarrollo de tecnología, estadísticas de patentes, asociaciones profesionales y referencias de  empresas obtenidas
a través de cámaras industriales.



 Formulación de proyectos para conseguir fondos para su ejecución

Los talleres fueron complejos y los problemas y dificultades encontrados tuvieron su
origen en las diferentes expectativas que tenían los participantes, los distintos niveles de
información sobre la problemática del sector y conocimiento sobre las tendencias
científicas y tecnológicas.

En la tabla 1, se presentan los principales aspectos  que impactaron el proceso de
generación de la agenda. Es claro que un buen enfoque metodológico 6 , una buena
organización y la disponibilidad de fuentes de información de valor agregado fueron
factores positivos. Asimismo, fue muy importante el papel del Consejo Asesor del
Programa. El Consejo  se conformó  por 11  miembros de los siguientes sectores: industria,
gobierno y academia.

Los factores negativos de mayor relevancia fueron la burocracia de los órganos
gubernamentales  y la falta de conocimiento técnico. Es importante señalar  que el personal
técnico de las empresas, en general,  no estaba familiarizado con el concepto de innovación
y las principales tendencias tecnológicas de su sector.

El coordinador de los talleres jugó  un papel importante. En los tres casos en los que los
consultores no cumplieron  con las expectativas, los resultados entregados no fueron útiles
para establecer la agenda y generó descontento entre los participantes. Por el contrario, los
coordinadores más activos  motivaron a los empresarios a que participaron en los talleres
y generaron  alto consenso respecto a las prioridades.

Durante la ejecución de los talleres , se presentaron algunos aspectos  que hicieron difícil
el llegar a conclusiones, entre éstos destacan los siguientes:

 Falta de conocimiento,  de algunos participantes,  sobre el contexto, principales
indicadores  y tendencias del sector. Este caso fue evidente entre algunos
representantes del sector académico  que se suponía eran expertos en el tema. Esta
circunstancia  hizo evidente que la selección de los participantes no debe basarse
en cuestiones políticas.

 Falta de comprensión sobre los procesos de innovación tecnológica y
organizacional y su papel estratégico en la competitividad de las empresas. Esta
situación mostró la necesidad de un cambio cultural profundo.

 Las brechas respecto al  nivel de información de los empresarios en tópicos básicos
relacionados con la innovación, comportamiento del mercado y la competencia,
dificultaron la identificación de los problemas tecnológicos principales en los que
puede tener injerencia el Estado. Ante esta circunstancia, los consultores tuvieron
que jugar otros roles tales cómo  el de “gatekeepers” presentando un marco de
referencia  de la situación económica y técnica del sector. Esta actividad se hizo
necesaria  para promover que todos los participantes tuvieran una base mínima
sobre la cual pudieran expresar sus necesidades y oportunidades de innovación.

 Los resultados de los talleres no fueron del todo satisfactorios, toda vez  que los
representantes de la industria se mostraban recelosos  de compartir  información
sobre sus problemas u oportunidades tecnológicas argumentando que era
información confidencial. Ante esta circunstancia, en algunos casos fue posible
hacer visitas individuales y conseguir información, pero no se logró la interacción e
intercambio de ideas.

6 A pesar de que los consultores tenían una guía metodológica, la implementación de ésta se realizó de diversas maneras,
lo que también mostró resultados diferentes.



A pesar de los obstáculos y limitaciones, el trabajo de los consultores permitió  generar
elementos  suficientes para estructurar la agenda de innovación.

Tabla 1. Principales factores que afectaron  la construcción de la agenda de innovación

Etapa Guías de Acción Obstáculos Observaciones

Pre-taller Definición de una
metodología común

Disponibilidad de
recursos y
organización

Análisis  de la
situación económica
y tendencias
científicas,

Consejo asesor de
alto nivel

Falta de especialistas
en los sectores
analizados

Procedimientos
burocráticos para la
contratación de
consultores

Escasa información
sobre los sectores
industriales

Poca confianza en
las instituciones
gubernamentales

Los representantes
del sector industrial
se mostraron
desconfiados ante
iniciativas como las
del Programa SIEM
debido a
experiencias previas
negativas

Procedimientos
burocráticos
generaron retrasos
en la agenda general

Ejecución de los
talleres

Buena estructura
organizacional

Disponibilidad de
recintos industriales

Participación de
líderes de
asociaciones
industriales

Coordinación y
conocimiento  de
algunos consultores

Falta de experiencia
y liderazgo de tres
consultores.

El nivel de
información entre
los participantes fue
heterogénea

Dificultad para
identificar
escenarios futuros

Falta de continuidad
en los grupos de
trabajo

Falta de
conocimiento
técnico

Agendas ocultas

Los consultores que
fallaron en la
coordinación de sus
actividades
provocaron pérdida
de motivación  y
carencia de
resultados
relevantes.

Algunas actividades
tuvieron que
repetirse y esto
retrasó el programa
de actividades.

Post-talleres Interés de las
empresas por recibir
apoyo financiero
para sus proyectos

Momentum político
con el nuevo

Procedimientos
burocráticos para
disponer de los
apoyos económicos

Recursos escasos
para apoyar los

Los retrasos en la
disponibilidad de los
recursos económicos
desmotivó a muchos
industriales

El proceso para
acceder a recursos



Gobernador

Algunas
instituciones
académicas
estuvieron
dispuestas a
participar en redes
de colaboración

Los consultores
proporcionaron
asistencia técnica
para formular los
proyectos
específicos

Capacitación en
gestión tecnológica

proyectos

Falta de experiencia
para desarrollar
políticas de
innovación.

Desconfianza de
colaborar con otras
empresas

Falta de compromiso
de las empresas para
invertir en proyectos
prioritarios

Falta de
procedimientos
institucionales para
la transferencia de
tecnología y
construcción de
redes

Falta de difusión de
la agenda  y retraso
en su entrega a
funcionarios de alto
nivel

para proyectos
tecnológicos fue
complejo para las
PYMEs

Capacitación y
asistencia técnica es
altamente apreciada

Muchas
universidades no
tienen mecanismos
institucionales,
experiencia  y
capacidades para
responder  a los
proyectos conjuntos.

3.3  Participación de los actores del sistema de innovación en el establecimiento de la
agenda

Los sistemas de innovación dependen del flujo de información, la tecnología, los recursos,
dinero y las personas. Por esta razón, la interacción es la base para la implementación de
redes y colaboración  que permitan construir capacidades  hacia la innovación abierta.

La definición de la agenda  y la fase de post-talleres claramente mostraron que la
implementación del sistema estatal de innovación  requerirá un nuevo patrón de
participación. La figura 1 representa un mapa de la participación de  los grupos de interés
en el proceso de elaboración de la agenda de innovación.



Figura 1. Distribución orbital de actores del sistema estatal de innovación  en la definición
de la agenda

Se observa que actores importantes como las instituciones financieras  participan de
manera marginal. Lo mismo puede decirse de las cámaras industriales,  instituciones
federales relacionadas con políticas industriales y regulaciones  y otros  agentes de más
alto nivel  responsables de las políticas públicas.

Las grandes empresas  juegan un papel de liderazgo en la promoción  de redes sobre todo
en los sectores de alta tecnología, actuando como “tractoras”, fomentando una cadena de
valor integrada por PYMEs y otras instituciones de IyD. Por esta razón, se debería
promover un nuevo rol de las empresas grandes, usando, para ello, incentivos adecuados.

Lo mismo puede aplicar para las agencias gubernamentales de promoción industrial. El
nuevo gobierno del Estado de México comenzó en 2011 y termina en 2017 y la innovación
es un componente de la mayoría de las políticas sectoriales. Una mayor participación para
la implementación de la agenda de innovación puede  proporcionar grandes beneficios  a
los encargados de las políticas públicas  dado que este ejercicio ha generado información
útil  y un número considerable de actores clave en la industria, pero el principal resultado
ha sido una visión compartida de oportunidades y necesidades.



3.4 Programa de apoyo para fortalecer la innovación en las PYMEs

El segundo componente del Programa SIEM  se orientó  a incrementar la inversión de las
PYMEs en actividades de innovación y colaboración para incrementar su competitividad.
Se ofrecieron fondos concurrentes para proyectos  cooperativos de innovación  para
promover la inversión privada y los vínculos institucionales. Las empresas podían obtener
hasta un 50% de los costos del proyecto de innovación.

Luego de la definición de la agenda de innovación, el reto  fue traducir las grandes áreas de
oportunidad  en proyectos de colaboración reales, en los cuales al menos se involucraran
tres instituciones para contender  con el desarrollo tecnológico. El proponente debería ser
una PYME del Estado de México de alguno de los sectores prioritarios y los otros dos
actores  podían ser otras empresas, universidades, centros de investigación, etc.

Para esta nueva etapa se contrataron  cinco gestores tecnológicos para apoyar a las
empresas en la formulación de los proyectos de acuerdo a las bases de la convocatoria.
Esta asistencia fue factor clave  para el  conformación exitosa  de la red  de colaboración  y
generar los propuestas de los proyectos, dado que las PYMEs participantes  mostraban un
bajo nivel de madurez tecnológica, lo cual se explica en las siguientes subsecciones.

3.4.1 Contacto inicial con empresas potencialmente innovadoras

La primera actividad fue invitar a los directivos de las empresas a un taller donde se
explicaban los términos de referencia de la convocatoria y en particular los apoyos
económicos ofrecidos por el Programa SIEM. Dado que los directorios públicos de las
empresas son poco confiables fue necesario que los consultores generaran sus propias
bases de datos mediante un trabajo directo de llamadas. Posteriormente se invitó a las
empresas a los talleres mediante correo electrónico pero los resultados fueron pobres, la
mayoría de las empresas no respondieron7.

Una estrategia para mejorar el acercamiento con las empresas  fue hacer sinergia con otros
programas de apoyo tecnológico a las PYMEs, concretamente se tuvieron resultados
positivos con un programa de la Secretaría de Economía y la Fundación México –Estados
Unidos para la Ciencia el cual ya tiene varios años operando en el Estado de México y ha
generado un alto nivel de credibilidad entre los empresarios.

La estrategia de los talleres se fortaleció con visitas a las empresas, lo cual dio mayor
confianza a los empresarios y mejoró  sustancialmente la identificación de proyectos
potenciales. Este mecanismo si bien fue de los más útiles tuvo como inconveniente que se
requería de mucho tiempo para ejecutarlo.

3.4.2 Identificación de necesidades tecnológicas

La identificación de las necesidades tecnológicas alineadas con los objetivos de la agenda
de innovación fue una tarea difícil dado que existe una gran confusión sobre el significado
del concepto “innovación”. Para la mayoría de las empresas, en el primer acercamiento al
Programa SIEM, se contemplaba la oportunidad de acceder a financiamiento para la
compra de equipo.

Una vez que se aclaraba la intención del Programa SIEM para apoyar la innovación a
través del desarrollo tecnológico, la mayoría de los proyectos que los empresarios ubicaban
se asociaban a la innovación de producto, dejando de lado innovaciones de equipo, proceso
o incluso organizacionales.

7 Los productores de flores mostraron mucho interés en el Programa; sin embargo, la mayoría de éstos no cumplía con los
requerimientos de la convocatoria, pues al no contar con una figura fiscal no eran elegibles. La mayoría de los
productores son rurales e informales.



En la formulación de los proyectos, fue impactante conocer que la mayoría de los
directivos de las empresas desconocían sus mercados y la competencia, por lo que los
consultores debieron no sólo  llevar a cabo el análisis del estado del arte, sino también una
investigación del mercado. Una herramienta que fue utilizada exitosamente en el sector de
floricultura fue el  mapa de ruta, a través del cual se orientaron los objetivos de mercado y
se identificaron los puntos críticos para lograr dichos objetivos.

Una lección importante de esta etapa  fue que los gestores de tecnología necesitan  una
gran flexibilidad. Los objetivos iniciales de los proyectos cambiaron  y evolucionaron para
cumplir con los criterios establecidos, las fortalezas técnicas de la red y las oportunidades
de mercado.

3.4.3 Identificación de los socios tecnológicos

A la vez que se establecían los objetivos del proyecto y sus alcances, se buscaron opciones
de socios tecnológicos que pudieran ejecutar el proyecto. Se identificaron universidades y
centros de investigación que pudieran realizar los trabajos requeridos. Los tiempos de
respuesta de estas instituciones fueron muy largos, en la mayoría de los casos y no  de
acuerdo con las necesidades de las empresas. Respecto a los precios, éstos fueron en
general muy elevados, lo que obligó a los consultores a iniciar un proceso de negociación
de precios y alcances y buscar otras alternativas de socios.

Fue relativamente fácil negociar y llegar a un acuerdo con los proveedores, pero casi
imposible lograr acuerdos de colaboración entre empresas del mismo sector, debido
fundamentalmente a la falta de confianza y al temor de que se fugara información
confidencial.

3.4.4 Formulación del proyecto

Esta actividad fue difícil y ocupó mucho tiempo. La mayoría de los directivos de las
empresas no tenían la habilidad de  traducir su   idea en objetivos concretos; así   mismo,
no estaban familiarizados con los conceptos asociados a la formulación de un proyecto de
innovación tecnológica. Otra limitación encontrada fue que en muchos casos el personal de
la empresa involucrado en el desarrollo del proyecto, no contaba con suficiente tiempo
para esta actividad, esto derivó en que la responsabilidad  de la formulación del proyecto
recayera en los consultores, quienes tuvieron a su cargo las actividades de concebir el
proyecto, distribuir actividades entre los miembros de la red, estimar el presupuesto  y
negociar los términos de participación de los miembros de la red. En aquellos casos en los
que se involucró  a universidades, los consultores tuvieron que negociar con las
autoridades  para cumplir con los requerimientos institucionales y obtener las cartas
compromiso.

En tres casos específicos, los directivos de las empresas  declinaron continuar con la
formulación del proyecto; sin embargo, esta decisión se tomó cuando el proyecto estaba al
95% de avance. El argumento que se dio fue que los altos directivos no estaban de acuerdo
en participar en la convocatoria, este  hecho refleja la falta de compromiso con la
innovación y de que los empresarios no fueron conscientes  del costo asociado a la
formulación de los proyectos8.

8 El costo de la asesoría técnica de los consultores fue pagada al 100% con los recursos aportados por las entidades
participantes (BID-COMECYT-CONACYT) y los empresarios no tuvieron que erogar nada por este concepto.



3.4.5 Formalización de los proyectos: convenios de colaboración

Como respuesta a la convocatoria de fondos concurrentes, se presentaron 31 proyectos, de
los cuales 21 fueron  aprobados. Cada proyecto fue revisado por tres evaluadores
miembros del Registro Nacional de Evaluadores Acreditados.

La comunicación de la aprobación de los proyectos se obtuvo casi al término del año
fiscal, por lo que las negociaciones con todos los involucrados tuvo que hacerse de manera
simultánea. Uno de los aspectos centrales de las negociaciones fue el relacionado con  los
derechos de propiedad intelectual. Este punto debió verse caso a caso, sin regla alguna.9

3.5 Lecciones del Programa

La tabla 2 resume los hallazgos de este análisis. El papel del consultor fue crítico para
resolver una serie de dificultades asociadas a la falta de experiencia, credibilidad y
compromiso  de las PYMEs participantes.  En  las empresas tecnológicamente maduras, la
mayoría de estas actividades fueron responsabilidad del personal de la empresa. Es claro
que para  que esta iniciativa tuviera éxito fue relevante ofrecer asistencia técnica en todas
las fases del proyecto, desde su concepción hasta su ejecución y finalización.

Tabla 2. Fortalezas, limitaciones y la función del gestor tecnológico.

Etapa del proyecto Fortalezas Limitaciones Función del gestor
tecnológico

Contacto inicial Trabajo previo para
identificación de la
agenda de
innovación

Posibilidades de
financiamiento

Información  sobre
las empresas poco
confiable

Poca  confianza en
las instituciones
gubernamentales

Creación de
sinergias con otros
programas

Elaboración de bases
de datos confiables

Identificación de
necesidades
tecnológicas

Interés de los
directivos para
obtener apoyo
financiero

Poco entendimiento
de los conceptos
básicos de
innovación

Confusión de
necesidades críticas

Poco conocimiento
sobre tendencias
técnicas y de
mercado

Análisis del estado
del arte

Evaluación del
mercado potencial

Colaboración con
personal de la
empresa para hacer
explícitos las
necesidades técnicas
y los objetivos del
proyecto.

Elaboración de
mapas de ruta

9 En este momento los proyectos aprobados están ejecutándose y se ha pasado a la siguiente etapa del Programa que es el
seguimiento de actividades y evaluaciones técnico – financieras. La mayor parte de los proyectos concluirán en 2014.



Identificación de
socios potenciales

Participación de
empresas e
instituciones en la
definición de la
agenda

Colaboración  con
proveedores para
asistencia técnica

Contactos con
investigadores
universitarios

Respuesta lenta de
universidades y otras
instituciones

Rechazo de las
empresas a colaborar
con otras empresas

Elaboración de
mapas sobre
posibles socios,
basados en el mapa
de ruta.

Negociación de
colaboraciones

Formulación del
proyecto

Interés de los
participantes

Poca experiencia de
los directivos de
empresas para
escribir propuestas

Poco tiempo
dedicado a escribir
la propuesta

Datos poco
confiables sobre el
mercado, costos
internos y flujo de
efectivo

Identificación de
objetivos, roles,
presupuestos y
agenda.

Borrador de la
propuesta

Creación de
consenso alrededor
de la propuesta

Formalización de
acuerdos

Los proyectos
aprobados tenían
asegurado la
provisión de
recursos

Poco tiempo

Negociaciones bajo
estrés

Borradores de los
acuerdos

Negociación

Distribución “justa”
de los derechos de
propiedad intelectual

4. Conclusiones
El programa SIEM  ha sido una iniciativa importante para promover la innovación y la
colaboración entre los distintos actores del sistema de innovación. El Programa con un
presupuesto bajo (aproximadamente dos millones de dólares)  ha motivado la inversión
privada para desarrollo tecnológico en aproximadamente 4 millones.

Las PYMEs participantes han podido constatar  que los objetivos de innovación
tecnológica pueden derivar  en un incremento de competitividad y nuevas oportunidades
de negocio. Sin embargo, los recursos para proyectos  cooperativos de innovación
ofrecidos a las PYMEs  como un incentivo económico son insuficientes, particularmente
para los sectores químico y farmacéutico donde los proyectos  requieren de presupuestos
mayores. Deben existir mecanismos de apoyo diferenciados.



La generación de capacidades  ha sido identificado como un factor de éxito del Programa
SIEM y por ello  la capacitación de alto nivel en temas relacionados con políticas de
innovación se han implementado para personal de las empresas, universidades, centros de
IyD e instituciones gubernamentales. Para obtener beneficios tangibles debe asegurarse la
continuidad de esta capacitación.

Se requiere involucrar a los tomadores  de decisiones de alto nivel, en materia de políticas
públicas, para plasmar  la agenda en proyectos factibles. Por ello, debe mejorarse la
estrategia de comunicación. Se requieren mayores recursos para las innovaciones y los
actores del sistema deben utilizar estrategias más proactivas para convencer a las
autoridades  de la importancia de un mayor compromiso con la innovación y la
competitividad de las PYMEs.

La burocracia tiene impactos negativos que repercuten en retrasos e ineficiencias. Factores
positivos están asociados con incentivos económicos directos y asistencia técnica  para
concebir e implementar los proyectos. El marco de políticas públicas proporciona una
orientación estratégica; sin embargo, la generación de consensos es una tarea difícil en los
sectores dada la heterogeneidad de éstos y la falta de una cultura de colaboración.
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Resumo
A inovação é considerada uma das principais características para a competitividade e para
o desempenho empresarial. O presente estudo analisou a maturidade inovadora de
empresas atuantes no setor da mineração de pedras preciosas, possui natureza quantitativa
e foi conduzido por meio de uma pesquisa survey com empresas industriais do setor de
pedras preciosas do município de Ametista do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Dentre os
principais resultados encontrados, destaca-se que as empresas analisadas atuam
principalmente na extração de pedras brutas e artesanato mineral, possuem tempo médio de
fundação de aproximadamente 6 anos, e caracterizam-se, em sua maioria, como
microempresas, considerando a receita operacional bruta do ano de 2010. No que se refere
às dimensões da inovação nas empresas estudadas, constatou-se que as médias de maior
intensidade estão relacionadas às dimensões relacionamento com os clientes e
organização; e as de menor intensidade às dimensões ambiência inovadora, oferta,
processos e marca.

Palavras Chave: Inovação, Setor mineral, Pedras preciosas

Abstract
Innovation is one of the main features for competitiveness and the business performance.
This study examined the innovative maturity of companies operating in mining of
gemstones. It has a quantitative approach and was conducted through a survey research
with industrial companies of the gems sector in the city of Ametista do Sul, Rio Grande do
Sul, Brazil. Among the main results, we highlight that the analyzed companies operate,
primarily, in the extraction of gems and with the mineral crafts, operating in the market, in
mean, for six years, and are characterized mostly as microenterprises. About the
dimensions of innovation, it was found that the dimensions with higher intensity are related
to the customer relationships and the organization; the dimensions with lower intensity are
innovative ambience, offering, processes and brand.

Keywords: Innovation, Mineral sector, Gemstones



1. Introdução

Em um ambiente empresarial competitivo, a inovação tem se tornado um tema
fundamental de discussão. É por meio da adoção de novas práticas, processos, ou do
desenvolvimento de novos produtos e serviços que as empresas buscam destaque nos
mercados em que atuam. Na economia contemporânea, a inovação é considerada a
principal característica para a competitividade e para o desempenho econômico da
empresa. Tendo em vista que as organizações são instigadas a estar em constante
adaptação em decorrência do ambiente mutável no qual estão inseridas, a inovação
consiste em uma estratégia fundamental na determinação da competitividade
organizacional e adquire maior importância de acordo com a turbulência ambiental
(CHRISTENSEN, 2001; MOTTA, 2001).

A inovação é identificada como o principal motor que faz com que as empresas prosperem,
cresçam e busquem rentabilidade (DRUCKER, 1988; CHISTENSEN,2001;
DAMANPOUR E GOPALAKRISHNAN, 2001).

Neste contexto, com o desafio de se desenvolver e inovar, estão as empresas da rede de
produção de pedras preciosas de Ametista do Sul/RS. O município, localizado no estado
do Rio Grande do Sul, situado no sul do Brasil, é conhecido internacionalmente como a
“Capital da Pedra Ametista”, devido a grande riqueza mineral de seu subsolo, no qual
encontram-se pedras preciosas, como Ametista, Ágatas, Gipsitas, Calcitas e Zeolitas. A
extração e transformação das pedras são as principais atividades da economia local.

A exploração mineral na região teve seu início na década de setenta e o apogeu ocorreu
nos anos noventa. Atualmente o setor enfrenta problemas graves em virtude da produção
desenfreada, a desorganização do setor, a falta de capacitação e qualificação profissional, a
carência tecnológica, a gestão inadequada, imposições ambientais legais, as altas cargas
tributárias, entre outros fatores, ao longo dos anos. Tais problemas acarretaram em sérias
consequências econômicas, sociais e ambientais para o município de Ametista do Sul e
região.

Esta situação é agravada pela conjuntura econômica: fatores como a crise internacional de
2008 e a valorização do real, contribuíram para tornar o setor refém do mercado externo, já
que, segundo dados do IBGM (2010), por volta de 80% da produção de gemas é vendida
em forma de pedra bruta para países como Hong Kong, Índia, China, EUA, Alemanha,
Tailândia, Formosa, Japão e Itália. Da mesma forma, o mercado interno é incipiente e não
responde ao nível adequado de consumo para garantir a competitividade do setor. O Brasil
possui um grande potencial na produção de gemas, sendo uma das principais províncias
gemológicas do mundo e um grande produtor e exportador. Estima-se que o Brasil, seja
responsável pela produção de cerca de um terço do volume das gemas do mundo, com
exceção do diamante, do rubi e da safira. Historicamente, o destino das gemas brasileiras
tem sido preponderantemente o mercado externo, embora esteja ocorrendo um
considerável crescimento no consumo interno, em virtude do aumento do preço do ouro e
da maior demanda interna pelas pedras, entre outros fatores (IBGM, 2010).

O desenvolvimento da região está relacionado a capacidade das empresas da região
agregar valor aos produtos, avançar na cadeira produtiva e inovar. Desse modo, o presente
estudo buscou analisar a maturidade inovadora de empresas atuantes no setor da mineração
de pedras preciosas no município de Ametista do Sul-RS, Brasil. Para atingir o objetivo
proposto, o estudo está estruturado da seguinte maneira: primeiramente será apresentada
uma revisão teórica acerca da temática da inovação e a sua relação com o setor mineral e a



produção de pedras preciosas. Em seguida, são descritos os aspectos metodológicos deste
estudo. Por fim, apresentam-se os resultados obtidos nesta pesquisa e as conclusões do
estudo.

2. A Inovação, o setor mineral e a produção de pedras preciosas

A inovação, segundo Schumpeter (1985), é um fenômeno fundamental para o
desenvolvimento econômico. De acordo com o autor, é através das mudanças provocadas
pela inovação que o ciclo econômico sai de seu estado de equilíbrio, denominado fluxo
circular, gerando lucro para a empresa inovadora e o desenvolvimento econômico. Esta
mudança se dá através de rupturas do equilíbrio, tal qual a quebra de um paradigma.
Schumpeter (1985) sugere, ainda, que é através da inovação que as empresas renovam a
sua base de ativos e oportuniza a sustentabilidade da competitividade econômica. As
inovações são introduzidas pelos empresários e caracterizam-se pelo grande poder de
impacto e de disseminação sobre o conjunto da economia.

Bessant e Tidd (2009) consideram a inovação uma questão de sobrevivência, ou seja, uma
necessidade imposta às empresas para se manterem competitivas nos mercados onde estão
inseridas. De fato, com o acesso a informação por parte dos consumidores e a imensa
quantidade de oferta de produtos e serviços, é temerário para uma organização não pensar
em maneiras de proporcionar novas alternativas, sejam estas ligadas diretamente aos
produtos e serviços, ou inseridas nos processos, proporcionando assim maior valor para o
cliente. Sem que isto aconteça, é muito provável que a empresa seja superada por seus
concorrentes, devido à competitividade existente atualmente. Por outro lado, os
autores consideram a inovação como uma oportunidade para as empresas, já está
estritamente relacionada com o crescimento. Assim, a inovação é orientada pela
“habilidade de fazer relações, de visualizar oportunidades e tirar vantagem das mesmas”
(BESSANT E TIDD, 2009, p.22).

Segundo os autores, a gestão da inovação está centrada em três fatores principais: (1) a
geração de novas ideias, (2) a seleção estratégica destas, a fim de que se opte por investir
nas mais promissoras e, por fim, (3) a implementação, tornando-a um produto, serviço ou
processo acabado e disponível. Para tanto, o sucesso deste processo depende de dois
ingredientes principais: os recursos (pessoas, conhecimento, financeiros, entre outros) e a
capacidade da organização de geri-los.

De forma mais ampla, a definição de inovação, segundo Porter (1992), sugere que esta é a
invenção somada à comercialização. A inovação que põe o conhecimento novo em uso
produtivo pode criar e comercializar produtos, serviços ou processos totalmente novos, do
tipo que geralmente associamos ao termo invenção, mas também pode levar ao
desenvolvimento de processos, produtos e serviços aperfeiçoados.

Da mesma forma, na percepção de Rocha (2003), inovação envolve o lançamento pioneiro
de bens e serviços inéditos ou modificados no mercado e afirma que para viabilizar o
acompanhamento das transformações em curso será fundamental o desenvolvimento de
novas competências, pois a geração e apropriação de bens dependerão da capacidade de
geração e aprendizagem de conhecimentos técnicos e científicos, para alcançar os anseios
da sociedade e criar novas oportunidades. Desta forma, não basta os países estimularem as
atividades de P&D no âmbito das empresas, mas importa adotarem medidas que estimulem
a geração e apropriação de conhecimentos científicos e tecnológicos, envolvendo todos os
agentes.



Muitos autores, ao buscar estabilidade nos resultados empíricos das pesquisas sobre
inovação, introduziram subteorias de inovação organizacional. Passou-se a distinguir as
inovações tecnológicas das administrativas, as inovações radicais das incrementais e as
inovações de produto das de processo. A necessidade dessa diferenciação se dá para que as
organizações possam diferenciar os tipos de inovação aos quais estão mais propícias, no
intuito de ajustar o comportamento organizacional e delimitar pontos fortes e fracos no seu
desenvolvimento (DAMANPOUR, 1991).

Schumpeter (1985) se refere às inovações radicais como àquelas capazes de produzir um
grande impacto econômico ou mercadológico, em detrimento das inovações de ordem
incremental e os aprimoramentos técnicos de ordem contínua.

De acordo com o Manual de Oslo (2005) as inovações podem ser divididas em quatro
tipos: inovações de produto, de processo, organizacionais e de marketing. Inovação de
produto é a introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado no
que diz respeito a suas características ou usos previstos. A inovação de processo é a
implementação de um método de produção ou de distribuição novo ou significativamente
melhorado e compreende mudança significativa em técnicas, equipamentos e/ou softwares.
A inovação de marketing é a implementação de um novo método de marketing com
mudanças significativas na concepção do produto ou em sua embalagem, no
posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de preços. Por fim, a inovação
organizacional é a implementação de um novo método organizacional nas práticas de
negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em suas relações
externas.

Para Kruglianskas (1996), as novas ideias podem ser originadas a partir de diferentes
fontes. Destaca-se entre elas, os fornecedores, os clientes, os concorrentes, as empresas de
outros setores, os funcionários da empresa, os trabalhos produzidos em outras instituições,
como universidades e/ou centros de pesquisa, entre outras.

Para que o processo de inovação se desenvolva na empresa torna-se importante vislumbrar
os sinais externos de mudança proveniente do mercado ou da evolução tecnológica. De
acordo com Tálamo (2001) esses sinais podem ser decorrentes de novas oportunidades
tecnológicas, mudanças nas exigências da legislação ou pressão dos concorrentes.
Conceitualmente os estímulos podem ser divididos em estímulos tecnológicos e estímulos
de mercado. (1) Estímulo tecnológico: é a situação em que a própria evolução tecnológica
cria pressões ou oportunidades para a inovação. As oportunidades decorrentes do estímulo
tecnológico podem ou não ser programadas. (2) Estímulo de mercado: as oportunidades de
inovação surgem por pressão da concorrência, da legislação ou dos próprios consumidores.
É no mercado ou no ambiente da empresa que se encontram os aspectos fundamentais da
estratégia competitiva que agem diretamente sobre o processo de inovação.

Kemp, Smith e Becher (2000), afirmam que a inovação se traduz em um fenômeno
multifacetado, que tem como característica principal uma complexidade de inter-relações
entre pessoas e instituições, envolvendo de um lado, novas ideias e resoluções de
problemas, podendo ser vista em termos de criatividade e esforço intelectual, e de outro,
recursos financeiros e materiais, frequentemente em larga proporção e em condições
incertas, com elevado risco. Corroborando, Tidd, Bessant e Pavitt (2005) enfocam que a
inovação deve ser resultado de esforços coletivos e contínuos de todas as áreas da empresa,
não ficando somente sob a responsabilidade do departamento de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D).

Nesse contexto, Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) consideram que a inovação não está
restrita, como muitas vezes é associada, somente ao lançamento de novos produtos ou na



atividade de pesquisa e desenvolvimento. Para os autores, inovação é a criação de valor
para os clientes e para a empresa, através da mudança criativa em uma ou mais dimensões
do sistema empresarial. Nesse sentido, cita-se o modelo utilizado por Bachmann e
Destefani (2008), que é baseada em 12 dimensões da inovação propostas por Sawhney,
Wolcott e Arroniz (2006) e permite avaliar a maturidade inovadora das organizações de
pequeno porte. O referido modelo, denominado “Radar da Inovação”, é uma ferramenta
com 12 dimensões, através das quais as empresas podem identificar oportunidades de
inovação, criando valor para os consumidores, além de uma importante ferramenta para a
avaliação do comportamento inovativo.

Para entender o papel da inovação inserida no contexto do setor mineral, torna-se
necessária a identificação do setor, por meio de sua caracterização, bem como a descrição
de sua importância no contexto econômico. Os minerais consistem em base para diversas
indústrias, estando presente em muitos produtos essenciais para a humanidade. Os bens
minerais estão presentes na cadeia de produção de diversos setores econômicos,
desempenhando uma função socialmente ampla e necessária. Além disto, a indústria
mineral constitui uma significativa fonte de emprego para a população, bem como
proporciona geração renda. (AZAPAGIC, 2004; DNPM, 2009).

No Brasil, o setor mineral desempenha um papel importante, no âmbito nacional e
internacional, tendo significativa relevância na economia do país. Segundo dados do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC (2010), referentes
à balança comercial do primeiro semestre de 2010, os minérios ocuparam a segunda
posição no ranking dos principais produtos exportados pelo país.  De acordo com o
Ministério de Minas e Energia – MME (2009), a produção mineral comercializada, sem a
inclusão de petróleo e gás, evoluiu consideravelmente no período 1980 a 2008, passando
de US$ 8,7 bilhões para US$ 28,0 bilhões, com crescimento de 4,3% ao ano. Também, o
saldo da balança comercial de produtos de origem mineral (excluídos o petróleo e o gás)
apresentou uma significativa evolução, de US$ 1 bilhão em 1975 para US$ 17,1 bilhões
em 2008. Incluindo o petróleo e o gás, a referida balança apresenta déficit de US$ 4,1
bilhões em 1978 e superávit de US$ 8,5 bilhões em 2008.

Em relação à cadeia produtiva de gemas e joias, o primeiro elo é representado pelo
segmento de extração/mineração, englobando também todo material e serviços utilizados
na extração da matéria-prima. Já o segundo elo é representado pela indústria de lapidação e
de artefatos de pedras, englobando a produção de pedras lapidadas, artesanato e artefatos
de pedras. No terceiro elo encontra-se a indústria de joalheria e bijuteria, responsável pela
fabricação de joias de ouro, prata, folheada e bijuterias de metais comuns. (GLOBAL 21,
2009)

A extração de pedras preciosas (geodos) em Ametista do Sul é realizada por garimpeiros e
pequenas empresas de mineração, sendo o modelo de exploração adotado em quase todo o
Brasil. Após a extração, os geodos são encaminhados para beneficiamento, onde são
realizados os processos de corte, conserto e o polimento, tornando o produto próprio para a
comercialização primaria. Segundo o IBGM (2010) estima-se que, aproximadamente, 80%
das pedras brasileiras, em volume, tenham como destino final as exportações, tanto em
bruto, incluindo tanto espécimes de coleção, como lapidadas.

A lapidação e a fabricação das peças e artefatos são feitos manualmente por pequenas
empresas ou pelos próprios garimpeiros e artesões, em suas indústrias de “fundo de
quintal”. Mas a legislação de preço de transferência no Brasil estabelece a necessidade de
comparar o preço efetivamente praticado nas exportações com um preço-parâmetro,
determinando um percentual fixo de margem de lucro, então a terceirização ainda tem sido



a grande saída para que estas empresas consigam colocar seus produtos de acordo com as
tendências de mercado. De acordo com estimativa do IBGM (2010) deve existir,
atualmente, cerca de 2.000 empresas de lapidação, de joalheria, de artefatos de pedras e de
folheados de metais preciosos. O segmento de empresas fabricantes de jóias é integrado,
basicamente, por empresas de menor porte, com grande número de empresas informais e
artesãos, que vivem à margem do mercado, tanto na produção quanto na comercialização
de seus produtos. (APRENDENDO A EXPORTAR, 2011)

O portal governamental Aprendendo a Exportar (2011) apresenta o processo de formação
de preço do setor. Assim, o preço final do produto varia de acordo com a cotação do metal
precioso com o qual ele foi fabricado, com a complexidade do processo industrial e com o
conteúdo tecnológico envolvido. Verifica-se que a formação do valor agregado, nesses
casos, não guarda proporcionalidade ao preço do metal precioso contido, prevalecendo o
valor agregado praticado no mercado internacional, como parâmetro de competitividade e
não um percentual previamente fixado.

Embora seja considerado, historicamente, um grande gerador de divisas, somente nos
últimos anos o setor passou a promover, de forma sistemática, com estratégias definidas,
produtos de maior valor agregado. Isso se tornou possível com a implementação do
Programa Setorial Integrado de Apoio às Exportações de Gemas e Joias, desenvolvidas
pelo IBGM/APEX-Brasil (IBGM, 2011).

A partir do aporte teórico apresentado, pode-se avançar em direção à caracterização
método do estudo, a partir da caracterização da pesquisa e dos procedimentos técnicos
adotados.

3. Método do estudo

O presente capítulo aborda a classificação do estudo e os procedimentos metodológicos
adotados no desenvolvimento da pesquisa. Com o objetivo de analisar a maturidade
inovadora das empresas industriais atuantes no setor da mineração de pedras preciosas do
município de Ametista do Sul, foi desenvolvido um estudo de natureza descritiva e
abordagem quantitativa, conduzido por meio de uma pesquisa survey (HAIR et al.,2005).

O modelo conceitual utilizado no estudo consiste em uma adaptação da metodologia
proposta por Bachmann e Destefani (2008), que permite avaliar a maturidade inovadora
das organizações de pequeno porte e é baseada nas dimensões da inovação propostas por
Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006). Neste sentido, são consideradas 12 dimensões de
análise, conforme apresentadas no Quadro 1, a seguir.



DIMENSÕES DA INOVAÇÃO
 OFERTA: Representa os produtos oferecidos pela empresa ao mercado. Avalia os novos produtos
lançados e também a ousadia das organizações ao lançar algum produto que não deu certo.
 PLATAFORMA: Consiste no conjunto de componentes comuns, métodos de montagem ou
tecnologias que são usadas, de forma “modular”, na construção de um portfólio de produtos. O
entendimento é que a habilidade em usar uma mesma plataforma para oferecer um maior número de
produtos reflete maior capacidade inovadora.
 MARCA: É o conjunto de símbolos, palavras (slogan) ou formatos pelos quais uma empresa
transmite sua imagem, ou promessa, aos clientes. A inovação nesta dimensão pressupõe a utilização da
marca para alavancar outras oportunidades de negócio ou, inversamente, usar outros negócios para
valorizar a marca.
 CLIENTES: São pessoas ou organizações que usam ou consomem produtos para atender à
determinadas necessidades. Inovar nesta dimensão significa, por exemplo, encontrar um novo nicho de
mercado para determinado produto.
 SOLUÇÕES: Representa a combinação customizada e integrada de bens, serviços e informações
capazes de solucionar o problema do cliente.
 RELACIONAMENTO: Considera tudo que o consumidor vê, ouve, sente ou experimenta de algum
modo, ao interagir com a empresa em todos os momentos.
 AGREGAÇÃO DE VALOR: Considera os mecanismos pelos quais uma empresa capta parte do
valor criado.
 PROCESSOS: São as configurações das atividades usadas na condução das operações internas à
empresa. A inovação, nesta dimensão, pressupõe o reprojeto de seus processos para buscar maior
eficiência, maior qualidade ou um tempo de resposta (tempo de ciclo) menor.
 ORGANIZAÇÃO: Refere-se ao modo como a empresa está estruturada, quais as parcerias
estabelecidas e, o papel e responsabilidade dos colaboradores.
 CADEIA DE FORNECIMENTO: Corresponde à sequência de atividades e de agentes que movem
os produtos, serviços e informações da origem à entrega. Abrange, portanto, os aspectos logísticos do
negócio, como transporte, estocagem e entrega.
 PRESENÇA (PRAÇA): Relaciona-se aos canais de distribuição que a empresa utiliza para colocar
seus produtos no mercado e, também, aos locais em que esses itens podem ser adquiridos pelos
consumidores. A inovação significa a criação de novos pontos, ou a utilização dos já existentes, de forma
criativa.
 AMBIÊNCIA INOVADORA: Avalia o “Ambiente Propício à Inovação”.

Quadro 1- Dimensões da Inovação
Fonte: Adaptado a partir de Bachmann e Destefani (2008)

Por meio da análise das dimensões apresentadas, é possível identificar e classificar a
maturidade inovadora das empresas pesquisadas em “não inovativas”, “inovativas
ocasionais” ou “inovativas sistêmicas”, conforme indicado por Bachmann e Destefani
(2008), o que vem ao encontro do objetivo deste estudo.

O universo de pesquisa deste estudo consiste nas empresas pertencentes à Associação
Brasileira de Indústria e Pedras Preciosas - ABICOPEDRAS, conhecida comercialmente
como Rede Amethiste, que se caracteriza por ser uma rede mista de artesões, empresários
do setor de mineração e trabalhadores de garimpos do município de Ametista do Sul. A
população alvo é composta de 40 empresas/garimpos, sendo que 32 empresas/garimpos
tiveram disponibilidade em participar do estudo, o que representa 80% da população.

A coleta de dados foi realizada no mês de maio de 2011, por meio da aplicação de um
questionário estruturado, junto aos responsáveis pelas empresas. O referido questionário é
composto de 29 variáveis, baseadas nas 12 dimensões propostas no modelo conceitual
apresentado. Para a mensuração das variáveis, utilizou-se uma escala intervalar de 5
pontos, na qual o respondente pôde indicar o grau de concordância referente às práticas
realizadas pela empresa, onde ‘1’ representa o menor grau de concordância e ‘5’ o maior



grau de concordância. O respondente pôde indicar, ainda, a opção ‘0’ para afirmar que a
variável ‘não se aplica’ a sua realidade.

A análise dos dados foi realizada por meio de estatísticas descritivas, com apoio dos
softwares Microsoft Excel e SPSS. A partir da caracterização do método do estudo,
permite-se apresentar e discutir os resultados da pesquisa.

4. Resultados e Discussões

Este capítulo apresenta a análise dos resultados obtidos na pesquisa. Inicialmente, é
apresentado o perfil das empresas participantes do estudo e, em seguida, são discutidos os
aspectos relacionados à maturidade inovadora destas indústrias.

4.1 Perfil das Empresas

Nesta seção, são apresentadas as principais características das empresas participantes da
pesquisa.  Em relação ao tempo de atuação no mercado, observou-se que as empresas
possuem, em média, seis anos. Verificou-se, ainda, que a empresa com menor tempo de
atuação possui seis meses de atividade e aquela que possui mais tempo de atuação no
mercado está em atividade há 20 anos.

O porte das empresas foi identificado de acordo com a receita operacional bruta no ano de
2010, conforme classificação apresentada na Tabela 1, tendo-se como base o critério do
BNDES (2010). Pode-se observar a predominância de microempresas, o que vem ao
encontro, segundo IBGM (2010), com a distribuição do setor de produção de pedras
preciosas no Brasil.

Tabela 1 – Porte das empresas
Porte das Empresas (Receita Operacional Bruta - 2010)

Classificação (em R$) Frequência Percentual
Microempresa (Até 2,4 milhões) 25 78,1%
Pequena Empresa (Entre 2,4 milhões e 16 milhões) 1 3,1%
Média Empresa (Entre 16 e 90 milhões) 2 6,3%
Não resposta 4 12,5%
Total 32 100,0%

As empresas foram classificadas, ainda, de acordo com a atuação na cadeia produtiva de
pedras preciosas, conforme apresentado na Tabela 2, a seguir. Destaca-se a possibilidade
de atuação em mais de uma atividade relacionada. Pode-se perceber que a maioria das
empresas atua na extração e comercialização de pedras em bruto. Em seguida, destaca-se a
atividade relacionada ao artesanato mineral. Neste sentido, evidencia-se que a maior parte
das empresas atua em atividades de baixa complexidade tecnológica.



Tabela 2 – Atuação das Empresas
Atuação das empresas

Atuação Frequência Percentual
Pedras em bruto 22 68,8%
Artesanato mineral 18 56,3%
Joias em prata 10 31,3%
Pedras Lapidadas 10 31,3%
Bijuterias 9 28,1%
Folheados 9 28,1%
Embalagens 5 15,6%
Joias em ouro 4 12,5%
Outros 6 18,8%

N = 32

Destaca-se, por fim, o perfil dos representantes das empresas neste estudo. De acordo com
a Tabela 3, que classifica os respondentes conforme sua atuação nas empresas pesquisadas,
verifica-se que as empresas foram representadas, em sua maioria, por seus proprietários, o
que reforça a fidedignidade dos dados apresentados.

Tabela 3 – Atuação dos respondentes
Atuação Frequência Percentual

Proprietário 22 68,8%
Artesão 5 15,6%
Gerente 3 9,4%
Supervisor 1 3,1%
Vendedor 1 3,1%
Total 32 100,0%

Tendo em vista as características descritas, é possível apresentar, no Quadro 2, um resumo
das características predominantes observadas.

Características Predominância
Tempo de existência da empresa Seis anos, em média.
Porte da empresa Microempresa (Até 2,4 milhões de reais )
Atuação da empresa Extração e comercialização de pedras em bruto
Atuação do respondente Proprietário da empresa

Quadro 2 – Características predominantes na amostra

A partir da caracterização das empresas que compõem a amostra pode-se avançar,
apresentando os resultados obtidos em relação maturidade inovadora das empresas.

4.2 A Maturidade inovadora das empresas

Conforme o objetivo proposto, esta seção tem o intuito de avaliar a maturidade inovadora
das empresas estudadas, de acordo com o modelo proposto por Bachmann e Destefani
(2008). Desta forma, são analisadas as 12 dimensões da inovação propostas pelos autores:
oferta, plataforma, marca, clientes, soluções, relacionamento, agregação de valor,
processos, organização, cadeia de fornecimento, presença (praça) e ambiência inovadora.



A Tabela 9 apresenta os resultados obtidos em cada uma das referidas dimensões, bem
como suas respectivas variáveis.

Tabela 4 – Atuação dos respondentes
Dimensões da Inovação

Variáveis Média
Desvio
padrão

Coef. de
Variação

Oferta 2,71 1,401 51,70
1. Lançou produtos de sucesso nos últimos 3 anos 3,23 1,586 49,15
2. Lançou produtos que não deram certo nos últimos 3 anos 1,83 1,274 69,49
Plataforma 3,89 1,554 39,94
3. Oferece mais de um produto usando os mesmos componentes ou módulos? 4,03 1,449 35,93
4. O mesmo produto ou serviço é oferecido em mais de uma versão, para
atingir mercados ou nichos diferentes

4,00 1,461 36,51

Marca 2,06 1,537 74,45
5. Fez um novo uso de sua marca (em outro tipo de produto ou negócio) 2,19 1,744 79,55
6. A marca da empresa é registrada? 3,10 1,947 62,90
Clientes 3,60 1,307 36,27
7. Identifica as necessidades do mercado ou dos clientes 3,42 1,528 44,63
8. Desenvolve novos produtos ou serviços levando em consideração as
reclamações ou sugestões recebidas dos clientes

3,69 1,469 39,83

9. Lançou algum serviço ou produto nos últimos 3 anos que decorreu de
informações obtidas ou necessidades percebidas junto aos clientes

3,78 1,475 39,02

Soluções 3,60 1,369 38,06
10. Ofertou algum novo produto complementar a seus clientes, criando nova
oportunidade de receita

3,65 1,404 38,50

11. Integrou recursos/produtos/serviços para oferecer novas soluções a seus
clientes

3,55 1,434 40,41

Relacionamento 4,35 0,915 21,00
12. A empresa busca  melhorar o relacionamento com os clientes. 4,35 0,915 21,00
Agregação de valor 3,84 1,146 29,82
13. Identificou e adotou novas formas de gerar receitas usando os produtos e
processos já existentes

4,00 1,078 26,94

14. Identificou e adotou novas formas de “vender’ oportunidades de interação
com seus clientes e parceiros.

3,69 1,378 37,37

Processos 2,64 1,098 41,60
15. Alterou seus processos para obter maior eficiência, qualidade,
flexibilidade ou menor ciclo de produção.

3,47 1,685 48,56

16. Comprou ou alugou algum tipo de equipamento ou máquina diferente
daquelas usadas anteriormente.

2,92 1,573 53,81

17. Adotou alguma nova prática de gestão (GQT, SCM, PNQ, Just in Time,
reengenharia, Manual de Boas Práticas, etc.)

2,33 1,301 55,75

18. Recebeu alguma nova certificação de processo (ISO9001, ISO14001,
CEP, TS, OHSAS18001, SA8001, etc.) ou de produto (ABNT, produto
orgânico, etc.)

1,45 1,050 72,42

Organização 4,11 0,886 21,55
19. Busca obter melhoria em seus resultados 4,40 0,968 22,01
20. Estabeleceu alguma parceria ou participou de algum projeto cooperativo
para o desenvolvimento de produtos, melhoria dos processos ou busca de
mercado

4,06 1,294 31,84

21. Troca ideias ou informações com os fornecedores ou concorrentes? 3,88 1,212 31,26
Cadeia de Fornecimento 3,55 1,234 34,77
22. Busca reduzir o custo do transporte ou dos estoques de matéria prima ou
de produtos?

3,78 1,396 36,95

23. Adotou alguma solução para melhorar o fluxo de informações para o
gerenciamento do transporte ou dos estoques?

3,32 1,400 42,13

Presença / Praça 3,18 1,259 39,62



Dimensões da Inovação

Variáveis Média
Desvio
padrão

Coef. de
Variação

24. Criou pontos ou canais de venda diferentes dos usuais? 3,38 1,635 48,38
25. Começou a vender seus produtos, em novos mercados, diretamente 3,97 1,542 38,88
26. Começou a vender seus produtos, em novos mercados por meio de
distribuidores/representantes

2,43 1,736 71,33

Ambiência Inovadora 2,83 1,245 44,04
27. Fez uso do apoio de entidades como o SEBRAE, SENAI, SESI,
universidades, empresas júnior, sindicatos patronais, etc.

3,15 1,586 50,38

28. Absorveu algum tipo de conhecimento ou tecnologia de fornecedores,
clientes ou outros.

3,17 1,392 43,95

29. Tem alguma patente em vigor, solicitou depósito de patente ou, ainda, fez
algum registro de desenho industrial?

1,21 0,918 75,81

N = 32
¹As médias referem-se ao nível de concordância das empresas sobre a aplicação de tais práticas, em uma escala com
amplitude de 1 a 5, onde 5 é o maior nível de concordância.
²As médias de cada dimensão foram calculadas a partir da média aritmética de suas variáveis.

A partir dos resultados apresentados, pode-se destacar as dimensões que apresentam
resultados de maior expressividade. As médias obtidas nas dimensões Relacionamento e
Organização possuem médias de maior intensidade.

A dimensão Relacionamento está relacionada à interação da empresa com os seus com os
clientes. De acordo com Bachmann e Destefani (2008), esta dimensão pode proporcionar à
empresa oportunidades de inovação a partir de ações que visam aprimorar a experiência
com os consumidores. Pôde-se evidenciar que as empresas estudadas buscam o
aprimoramento desta relação com seus consumidores, tendo em vista que esta dimensão
obteve as maiores médias do estudo.

A dimensão Organização, por sua vez, está associada aos aspectos relativos à estrutura
interna da empresa bem como as parcerias estabelecidas. As oportunidades de inovação,
nesta dimensão, surgem à aptidão da empresa em adequar a sua organização externa, bem
como no estabelecimento de novas parcerias, em resposta ao ambiente de mudança
provocado pela inovação. Os resultados elevados obtidos nesta dimensão indicam a que as
empresas pesquisadas observam os aspectos internos como oportunidades de inovação.

Ressalta-se, ainda, que as duas dimensões apresentadas não estão associadas aos aspectos
tecnológicos, o que vem ao encontro do perfil das empresas desta pesquisa. Desse modo,
os resultados permitem inferir que as empresas analisadas buscam investir em mecanismos
para a promoção do relacionamento com os seus clientes e na melhoria da sua estrutura
organizacional para promover a inovação.

A seguir destacam-se as dimensões de análise que são consideradas de moderada
intensidade: plataforma, agregação de valor, clientes, soluções, cadeia de fornecimento e
presença/praça. Tendo em vista o perfil das empresas, que atuam predominantemente
posicionadas no início da cadeia produtiva, com atividades extrativistas e tratamento da
pedra bruta, e atenderem, em sua maioria, clientes corporativos, com solicitações
acentuadamente padronizadas, tais resultados estão relacionados e refletem a opção por
processos e produtos uniformes.

Por fim, são descritas as dimensões que obtiveram as menores médias do estudo:
ambiência inovadora, oferta, processos e marca. Pode-se evidenciar, portanto, que a
atividade mineral extrativa não representa um ambiente que estimula a inovação. Não
foram identificados maiores esforços em ampliar a oferta de novos produtos, ou no



incremento de processos inovadores. Evidenciaram-se baixos investimentos na gestão do
processo produtivo, por meio do controle de qualidade ou busca por certificações. Além
disto, a dimensão relacionada ao uso da marca mostrou-se incipiente, evidenciando baixa
preocupação das empresas com este ativo. Neste sentido, tais dimensões representam
poucas possibilidades de inovação nas empresas pesquisadas.

A partir dos resultados descritos, pode-se apresentar a Figura 1, a seguir, que descreve o
‘radar da inovação’ nas empresas estudadas, conforme proposto por Sawhney, Wolcott e
Arroniz (2006). Evidencia-se, dessa forma, a relação comparativa das 12 dimensões da
inovação na realidade pesquisada.

Figura 1 – Radar da inovação nas empresas pesquisadas.

Dessa forma, pode-se caracterizar, conforme indicado por Bachmann e Destefani (2008), a
atividade inovadoras das empresas. A proposta dos autores permite a classificação do
conjunto de empresas em “não inovativas”, “inovativas ocasionais” e “inovativas
sistêmicas”, conforme o grau de inovação nas categorias analisadas. Constatou-se,
portanto, que as empresas pesquisadas podem ser classificadas com “inovativas
ocasionais”. Tendo em vista o perfil das empresas do setor da mineração de pedras
preciosas no município de Ametista do Sul-RS, cujas atividades são caracterizadas de
baixa complexidade tecnológica, os resultados vem ao encontro do exposto pelo IBGE
(2010), que aponta para uma atividade inovativa superior em indústrias pertencentes à
setores de maior conteúdo tecnológico. Destaca-se, entretanto, as dimensões
Relacionamento e Organização, cujos esforços empresariais não são dependentes dos
conteúdos tecnológicos, mas que representam significativas possibilidades de inovação,
sobretudo em empresas de pequeno porte. Tais dimensões representam as maiores
possibilidades de inovação na realidade das empresas pesquisadas.



5. Conclusão

O presente estudo buscou analisar a maturidade inovadora em empresas atuantes no setor
da mineração de pedras preciosas no município de Ametista do Sul-RS, Brasil. Pode-se
afirmar, ao fim desta pesquisa, que os seus objetivos foram alcançados, na medida em que
se pôde identificar as características da atividade inovativa nas empresas pesquisadas, por
meio do diagnóstico das 12 dimensões da inovação, conforme indicado Bachmann e
Destefani (2008).

No que se refere às dimensões da inovação nas empresas estudadas, constatou-se que as
médias de maior intensidade estão relacionadas às dimensões relacionamento com os
clientes e organização. Desse modo, os resultados permitem inferir que as empresas
analisadas buscam investir em mecanismos para a promoção da interação com os seus
clientes e na melhoria da sua estrutura organizacional.

A seguir, destacam-se como de moderada intensidade, as médias das dimensões:
plataforma, agregação de valor, clientes, soluções, cadeia de fornecimento e
presença/praça. Tais resultados estão relacionados ao fato das empresas atuarem na ponta
inicial da cadeia produtiva com atividades extrativistas e tratamento da pedra bruta e
atenderem, em sua maioria, clientes corporativos, com solicitações acentuadamente
padronizadas, o que reflete na opção por processos e produtos uniformes.

Por outro lado, as médias de menor intensidade estão relacionadas às dimensões:
ambiência inovadora, oferta, processos e marca; evidenciando um ambiente pouco
propício a inovação, uma baixa oferta de produtos inovadores, baixos investimentos na
inovação em processos e, ainda, a consideração da marca como elemento pouco importante
em termos de competitividade. Tais a evidências estão em consonância com as
características dos mercados em que atuam as empresas estudadas.

A partir destas constatações, utilizando-se a metodologia inicialmente proposta, constatou-
se que as empresas pesquisadas podem ser classificadas com “inovativas ocasionais”.
Ressalta-se, ainda, a importância do estudo, na medida em que identificou a maturidade
inovadora das empresas pesquisadas, a partir das práticas adotadas em diversas dimensões
das organizações. Os resultados obtidos contribuem para a definição de estratégias e
políticas setoriais para a inovação, na medida em que foram identificadas as dimensões de
maior intensidade, bem como aquelas que obtiveram os menores índices, representando,
portanto, oportunidade de inovação nestas empresas. Como sugestão para estudos futuros,
cita-se a realização de pesquisas que possam abranger um maior número de empresas,
utilizando-se outros métodos de estudo, a fim de que os resultados possam ser comparados
ou analisados em maior amplitude. Sugere-se, , a replicação desta pesquisa com as
empresas pesquisadas no futuro, com o objetivo de verificar a evolução das práticas por
elas adotadas.
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Abstract
The state of Alagoas, located in Brazil, was the largest producer of milk and dairy products
in the Brazilian Northeast in the '70s. This article proposes a comparison between the
characterization of technological profile, with the identification of the potential of
technological bottlenecks to intra-industry, held in the late 90s (Ferreira Jr, 1999) with the
currently observed in the dairy industry of Alagoas. The research is an exploratory-
descriptive through a literature review and a survey applied in firms. The results indicated
that in terms of the structural characteristics and technological there are similarities
between the local segment and national dairy industry, as these industries coexist different
production systems, with different levels of technology in an industrial structure which,
despite its high level concentration, the holdings of the mini mills and sweatshops
handcrafted in industrial production are not negligible.

Resumo
O estado de Alagoas, localizado no Brasil, já foi o maior produtor de leite e derivados do
Nordeste brasileiro na década de 70.  Este artigo propõe-se uma comparação entre a
caracterização do perfil tecnológico, com a identificação dos possíveis pontos de
estrangulamentos tecnológicos ao nível intra-industrial, realizada no final dos anos 90
(Ferreira Jr, 1999) com a observada atualmente na indústria de laticínios de Alagoas. A
pesquisa é de natureza exploratória-descritiva por meio de uma revisão bibliográfica e de
um survey aplicado em 92 indústrias. Os resultados indicam que em termos das
características estruturais e tecnológicas há semelhanças entre o segmento local e a
indústria de laticínios nacional, à medida que nessas indústrias coexistem diversos sistemas
de produção, com diferentes níveis tecnológicos, em uma estrutura industrial onde, apesar
de seu elevado nível de concentração, as participações das mini usinas e fabriquetas
artesanais no produto industrial não são inexpressivas.

1 Introdução

As mudanças ocorridas no cenário macroeconômico brasileiro nas últimas décadas
repercutiram no setor lácteo, em especial, na indústria de laticínios, que se caracteriza por
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uma dinâmica própria e pela capacidade de indução sobre os demais elos da cadeia.
Carvalho (2010) enuncia alguns fatores que impactaram sobremaneira na evolução do
setor, tais quais: os surtos de concorrência externa em função do câmbio sobrevalorizado, o
tabelamento de preços para combater à inflação e alterações nas políticas de incentivo à
produção de leite culminando com o aquecimento do mercado interno após a implantação
do Plano Real.

A indústria de laticínios nacional abrange a atividade de processamento e industrialização
do leite e seus derivados. Assim como toda a indústria alimentícia, possui, como principal
fornecedor, a agroindústria, em especial a pecuária de leite. Nos últimos anos, o setor de
laticínios nacional vem definindo um padrão de concorrência via crescimento por
aquisições e alianças, produção em larga escala e diferenciação de produtos, adotado tanto
pelas multinacionais como por algumas cooperativas, em função de uma evolução sem
precedentes no consumo de lácteos, possibilitando o acesso ao mercado pelas marcas
regionais e a proliferação das mini usinas de leite em todo país. É o quarto setor mais
relevante da indústria brasileira de alimentos.

No recorte regional, a bacia leiteira alagoana possui um rebanho de 120 mil matrizes,
distribuídas em 4.500 produtores, os quais produzem, em média, 690.000 litros de leite/dia,
distribuídos em 21 municípios, com destaque para Major Isidoro e Batalha. Segundo a
Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (2010), essa indústria possui 154 empresas,
distribuídas em todo território alagoano, sobretudo nas mesorregiões do agreste e sertão,
que possuem vocação econômica e tradição nessa atividade, e capacidade de geração de
emprego e renda ao longo da cadeia.

Esse panorama instiga estudos mais aprofundados e, nessa ótica, o presente artigo elege
como recorte de pesquisa o enfoque nas transformações no perfil tecnológico da indústria
de laticínios de Alagoas ocorridas na última década, visto que estas representam um dos
fatores determinantes da competitividade do setor. Entretanto, observa-se na literatura que
diversos são os referenciais empregados para definir perfil tecnológico. O matiz de
referência teórica se situa entre as abordagens focadas em ambientes tecnológicos que
apresentem alta oportunidade tecnológica, as firmas que desenvolvem/exploram novas
tecnologias ou novas aplicações para as tecnologias disponíveis e aquelas que apresentam a
noção de regime tecnológico  como uma importante ferramenta conceitual para a análise e
a caracterização da concorrência em uma determinada indústria.

Assim, sob ímpeto da discussão sobre perfil tecnológico, a década de 90, em função dos
processos de desregulamentação e abertura da economia brasileira, deflagrou um processo
de discussão e elaboração de estudos acerca da competitividade de setores industriais
brasileiros. O mais abrangente e que se transformou em um marco metodológico foi o
Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira (ECIB:1994), elaborado pelas
Universidades Estadual de Campinas (UNICAMP) e Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Nos últimos anos, entretanto, algumas abordagens metodológicas têm privilegiado o estudo
da competitividade através da identificação de clusters ou modelo de aglomeração em
torno de uma empresa mãe (Haddad:1998) e da Competitividade Revelada de Setores
Exportadores (Fontenele et. al:1998), entre outras.

Estas várias formas de avaliar a capacidade competitiva de setores industriais têm um
escopo bem mais abrangente e complexo do que o aqui proposto. Isto porque estão
preocupadas, de um lado, com estrangulamentos tecnológicos e institucionais nos vários
elos da cadeia produtiva e na identificação espacial de regiões que possuam externalidades
positivas, e, de outro, com a construção de indicadores de competitividade a partir de sua
participação no mercado internacional. Enquanto a proposta, ora em discussão, tem como
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foco indústrias específicas em que busca mapear os pontos de estrangulamentos
tecnológicos intra-industrial naqueles casos nos quais há indícios da existência de
diferentes patamares tecnológicos no seio da indústria, como geralmente ocorre em
estruturas industriais competitivas compostas de empresas de diferentes portes.

Ferreira Júnior (1999a) destaca que os Espaços de Combinação Tecnológica (ECTs) são
definidos como sendo os diferentes conjuntos de combinações técnicas dos diversos níveis
tecnológicos das várias etapas do processo produtivo de uma indústria. Nessa concepção, é
o conjunto de ECTs que determina o perfil tecnológico da indústria ou a sua diversidade
tecnológica. As fronteiras tecnológicas entre os ECTs são demarcadas a partir dos
equipamentos que impõem um novo espaço de combinações tecnológicas ou representam
um novo conjunto de máquinas para as mesmas etapas do processo de produção. Como tal,
entende-se, nesta indústria específica, que estas inovações são realizadas pelos
fornecedores de equipamentos, conforme taxonomia de Pavitt (1984).

Sob essa perspectiva uma questão de pesquisa é levantada: quais são as transformações
ocorridas nos ECTS que definem o perfil tecnológico da indústria de laticínios em Alagoas
na última década? Para delimitar e aprofundar esta reflexão, propõe-se uma comparação
entre a caracterização do perfil tecnológico, com a identificação dos possíveis pontos de
estrangulamentos tecnológicos ao nível intra-industrial, realizada no final dos anos 90
(Ferreira Jr, 1999b) com a observada atualmente na indústria de laticínios de Alagoas.

Especificamente, o artigo almeja determinar o processo de transformação no perfil
tecnológico da indústria alagoana de laticínios, no contexto das especificidades locais e
regionais, considerando alguns fatores exógenos a esse processo, que, contudo, interferem
sobremaneira na atividade. O modelo estabelece a estrutura produtiva da indústria de
laticínios alagoana como heterogênea, onde coexistem diversos sistemas de produção, com
diferentes níveis tecnológicos.

A partir dessas assertivas, a discussão proposta neste artigo está estruturada em cinco
seções. Na introdução, procede-se uma abordagem da problemática, sendo apresentado o
tema, a justificativa e os objetivos deste artigo. Em seguida são apresentadas as vertentes
teóricas a partir de um panorama da indústria de laticínios em níveis local e nacional e
revisão de literatura sobre a metodologia dos ECTs. Em seguida apresenta-se a
metodologia adotada na pesquisa para a definição do perfil tecnológico da indústria de
laticínios de Alagoas (ILA). A seção quatro aponta as transformações ocorridas do ponto
de vista tecnológico e seus determinantes mercadológicos. Por último é feita uma sucinta
conclusão dos resultados obtidos.

2 Vertentes Teóricas

2.1 Espaços de combinações tecnológicas (ECTs): uma proposta metodológica

Os ECTs são definidos como sendo os diferentes conjuntos de combinações técnicas dos
diversos níveis tecnológicos das várias etapas do processo produtivo de uma indústria. É o
conjunto de ECTs que determina o perfil tecnológico da indústria ou a sua diversidade
tecnológica (DOSI, 1998).

As fronteiras tecnológicas entre os ECTs são demarcadas a partir dos equipamentos que
impõem um novo espaço de combinações tecnológicas ou representam  um novo conjunto
de máquinas para as mesmas etapas do processo de produção. Aqui está sendo suposto que
estas inovações são realizadas pelos fornecedores de equipamentos, conforme taxonomia
de Pavitt (1984).
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2.1.1 Roteiro metodológico para a determinação dos ECTs

O primeiro passo metodológico para o mapeamento dos ECTs é o estudo das etapas do
processo produtivo da indústria. Este pode ser realizado através do auxílio de referências
bibliográficas ou de especialistas.

No segundo, busca-se identificar a existência ou não de  diferentes graus de automação nas
etapas do processo de produção ou diversos níveis tecnológicos. As informações neste caso
podem ser obtidas junto a tecnólogos ou fornecedores de equipamentos.

O terceiro e último passo, diferentemente dos dois primeiros1, dá as especificidades do
perfil tecnológico da indústria que se está estudando. Em outras palavras, explicita o grau
de coerência ou incoerência existente entre os diferentes espaços de combinações
tecnológicas. Assim, para avaliar a presença ou não do “Efeito Rosemberg”, são propostas
as seguintes classificações de ECTs:

1) Espaços de Combinações Tecnológicas Harmônicas (ECTHs); e

2) Espaços de Combinações Tecnológicas Desarmônicas (ECTDs).

Os dois primeiros passos fornecem informações acerca das características, sejam no
tocante às etapas, sejam em termos tecnológicos, do processo produtivo de uma indústria.
O terceiro, por sua vez, é específico à indústria que está sendo objeto de estudo. Por
exemplo, a fronteira tecnológica da indústria de cerâmica vermelha em geral deve servir
como referência para medir os níveis tecnológicos de indústrias de cerâmica vermelha
específicas.

A riqueza da metodologia aqui proposta está em apontar as assimetrias tecnológicas intra-
indústria e inter-industriais de um mesmo ramo ou os seus diferentes perfis tecnológicos.
O envase à elevadíssima temperatura (UHT), usado na produção do leite Longa Vida,
permite tecnicamente o acoplamento adicional de equipamentos para a produção de
produtos não lácteos. Assegurando, deste modo, as empresas, na época da entre-safra do
leite, maior otimização dos equipamentos à medida que é possível  combinar a produção de
lácteos com não lácteos.

A identificação dos ECTHs e ECTDs, de acordo com definição abaixo, exige uma pré-
pesquisa qualitativa junto à indústria, através de entrevistas com empresários de diferentes
portes, como também o levantamento de informações quantitativas, com questionários
elaborados a partir dos resultados da pré-pesquisa.

2.1.2 Espaços de combinações tecnológicas harmônicas (ECTHs)

Os ECTHs representam todas e quaisquer combinações tecnológicas que não
desencadeiam endogenamente modificações no conjunto dos instrumentos usados nas
diferentes etapas do processo produtivo das empresas. Ou seja, não há, neste caso, o
“Efeito Rosemberg” ou desproporcionalidades entre os equipamentos que forcem um
ajustamento tecnológico.

A característica fundamental dos ECTHs é a estabilidade das estruturas produtivas,
independentemente do nível tecnológico. Ou seja, tanto faz se uma empresa está no estágio
tecnológico mais rudimentar do processo de produção da indústria ou na fronteira, desde
que seja coerente tecnologicamente e competitiva em relação aos seus concorrentes no
mercado, não há estímulos endógenos para mudanças técnicas. A coexistência em uma
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mesma indústria de pequena empresa artesanal e grande empresa, totalmente automatizada,
evidencia que a segmentação do mercado permite a existência dos ECTHs (ROSENBERG,
1976).

2.1.3 Espaços de combinações tecnológicas desarmônicas (ECTDs): efeito Rosemberg

Segundo Rosenberg (1976), os ECTDs são definidos como representando todas e
quaisquer combinações tecnológicas que são capazes de endogenamente levar a
transformações tecnológicas no conjunto de equipamentos usados na várias etapas do
processo produtivo das empresas. Ou seja, existem incoerências e desproporcionalidades
(focusing device) entre os equipamentos que compõem a linha de produção, induzindo
(inducement mechanisms) a ajustamentos tecnológicos a curto prazo.

Neste caso, a estrutura produtiva é instável porque, enquanto persistir o Efeito Rosemberg,
a pressão por ajustamento não cessará. Na metodologia aqui proposta, os ECTDs são os
responsáveis diretos pelas mudanças a curto prazo no potencial competitivo da indústria.
Em outras palavras, desde que a tecnologia está disponível no mercado, as empresas
juntamente com o governo podem desenvolver iniciativas no sentido de superar os pontos
de estragulamento e melhorar suas chances no mercado.

Além do mais, os ECTDs expressam no perfil tecnológico o esforço financeiro necessário
para a superação dos pontos de estragulamento para transformá-los em ECTHs. É
importante salientar também que a sobrevivência ou não de determinados ECTs dependerá
da dinâmica dos mercados. Em outras palavras, o processo de concentração industrial
imposto pelo acirramento da concorrência no mercado pode mudar completamente o perfil
tecnológico de uma indústria e eliminar alguns ECTs. Por esta razão, passa a ser crucial a
identificação dos ECTDs para que se possa dimensionar o potencial de dinâmica endógena
de uma determinada indústria.

2.2. Panorama da Indústria de Laticínios Nacional e de Alagoas

Como uma das mais tradicionais estruturas produtivas do Brasil, a indústria de alimentos
desempenha papel relevante na economia do país. Dentre os setores dessa indústria, o de
laticínios está entre os quatro principais. Estimativas da Associação Brasileira das
Indústrias da Alimentação 2010 apontam que a participação dos laticínios no faturamento
total da indústria brasileira de alimentos é de aproximadamente 10%.

Empresas multinacionais, nacionais e cooperativas compartilham o mercado da indústria
de laticínios no Brasil. Em um mercado concentrado, empresas multinacionais obtém o
maior market share, onde cada uma com suas peculiaridades possuem altos investimentos
em tecnologia, marketing, produção, entre outras etapas da cadeia produtiva e da
distribuição.

Segundo Lopes (2011), o leite é o único produto onde a renda líquida está dividida de
forma semelhante em todas as classes, levando em conta a renda líquida dos
estabelecimentos rurais, as cadeias produtivas e as classes sociais, 34% da renda está nas
classes A e B, 39% na Classe C e 27% nas classes D e E. Desse modo todo incentivo que
se fizer para o leite vai atingir desde o pequeno ao grande produtor.

É incontestável o espaço que a atividade leiteira vem conquistando no Brasil ao longo dos
anos, devido à atuação dos diferentes elos da cadeia produtiva. Em 1991, com o fim da
regulamentação do setor, foi eliminado o tabelamento dos preços, o que resultou numa
oportunidade para o incremento de competição e desenvolvimento do setor. A abertura
econômica e o processo de competição internacional exigiram ganhos de escala na
indústria de laticínios.
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Durante as últimas décadas, o Brasil foi um grande importador de produtos lácteos
consequência de mudanças nas políticas de apoio à produção de leite, câmbio
sobrevalorizado e tabelamento de preços para combater a inflação. Com a implementação
do Plano Real e a estabilização dos preços, ocorreram momentos de transformações na
produção de leite e forte crescimento no consumo interno. Transformações essas que
resultaram em mais investimentos no setor, com ganhos na produção primária, nos
processos logísticos e no amadurecimento da cadeia produtiva, além de ocasionar uma
série de fusões e aquisições, intensificadas nos anos mais recentes, mas iniciadas na
segunda metade dos anos 90. Segundo FAOSTAT 2010, no período entre 2000 e 2008,
enquanto a produção mundial de leite de vaca cresceu em média 2,1% ao ano, o Brasil
cresceu 4,0% ao ano.

Uma forte característica da indústria brasileira de laticínios é que se encontra produção de
leite e seus derivados em todo território nacional, isto é, em todas as unidades da
federação. A partir disso, vale destacar que tal indústria não adere a um padrão de
produção único, é forte a disparidade dos sistemas de produção. Pode-se observar desde
propriedades de subsistência, sem técnica e produção diária menor que dez litros, até
produtores comparáveis aos mais competitivos do mundo, que utilizam tecnologias
avançadas e que obtém produção superior a 60 mil litros inseridas nesta indústria. De
acordo com Diagnóstico da Pecuária de Leite Nacional (2011), a produção brasileira de
leite vem crescendo a cerca de 5% ao ano. Em 2010 produziu 30,7 bilhões de litros. Em
2011 o volume nacional foi de aproximadamente 32,0 bilhões de litros.

É inegável a importância da indústria supracitada tanto no que se refere ao desempenho
econômico quanto na geração de empregos permanentes. De acordo com o Censo
Agropecuário realizado pelo IBGE em 2006, considerando em média três pessoas
trabalhando na produção de leite e os produtores, o setor primário abrange cerca de cinco
milhões de pessoas. Em 2010, o valor bruto da produção de leite atingiu cerca de R$ 23
bilhões, o que auxiliou a economia de pequenas e médias cidades.

O Brasil se encontra entre os maiores produtores mundiais de leite, entretanto, o país
apresenta uma baixa produtividade, o que pode ser explicada pelo uso inadequado da
tecnologia nas fazendas, da higiene e sanitização dos animais e do local das ordenhas,
resultando em uma qualidade inferior do produto se comparada a de outros países, o que
reflete em menor rendimento industrial dos derivados, redução da vida de prateleira e na
menor qualidade do produto final.  A indústria brasileira de laticínios ainda deve passar por
uma série de transformações, sobretudo para o alcance de maiores índices de
produtividade.

No Estado de Alagoas, a indústria leiteira é destaque no cenário nacional e possui forte
produção do leite bovino, com a maior parte do leite produzido sendo concentrada no
sertão, que corresponde a cerca de 60%.  De acordo com o estudo realizado pela Federação
das Indústrias do Estado de Alagoas (FIEA) em 2010, a produção de leite no Estado já
alcançava uma das maiores médias nacionais nos anos 80, especialmente por causa da
melhoria da qualidade genética dos rebanhos. A evolução do processo de industrialização
do leite em Alagoas, ocorrida na cidade de Batalha, instalou-se a princípio em uma unidade
de beneficiamento do leite Nordeste, para depois surgir a CILA (Companhia Industrial de
Laticínios de Alagoas). A CILA passou por um processo de estatização e em 1980 foi
fundada a unidade industrial da CAMILA (Cooperativa Agropecuária de Major Izidoro
Ltda). Em 1985, a indústria de Laticínios Palmeiras dos Índios S/A (ILPISA) foi criada
com a promessa de ser a nova redentora da pecuária leiteira alagoana. Já na década de 90, a



7

indústria é marcada pela modernização, diferenciação de produtos em relação às indústrias
já existentes e inauguração de novas plantas industriais.

A bacia leiteira alagoana está concentrada no Sertão e ocupa uma área de 5.053 km2,
correspondente aos municípios de Batalha, Belo Monte, Cacimbinhas, Dois Riachos,
Estrela de Alagoas, Igaci, Jacaré dos Homens, Jaramataia, Major Isidoro, Minador do
Negrão, Monteirópolis, Olho D’ água das Flores, Olivença, Palmeira dos Índios, Pão de
Açúcar, Santana do Ipanema e São José da Tapera. Em 1990, a bacia leiteira do Estado
formava o maior centro produtor in natura de leite da Região Nordeste. Dados da
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Estado mostram que atualmente essa
atividade enfrenta problemas de competitividade concentrados no segmento de pequenos
produtores, o que pode ser constatado com a queda de aproximadamente 30% na produção
de leite nos últimos anos. A indústria do leite é de extrema importância para o Estado,
especialmente na economia dos municípios integrantes da bacia leiteira. O fato é que
quando a produção está fragilizada toda a economia dos municípios é afetada, gerando
séria crise no comércio local.

O setor de laticínios em Alagoas é 95,5% composto de micro, pequenas e médias
empresas. Vale ressaltar que até 2008, não havia indústria de grande porte no Estado,
apenas em 2009, uma empresa passou de média para grande porte. O cadastro industrial de
Alagoas referente ao ano de 2013 aponta que 80 % dos produtores de leite da cadeia de
laticínios são considerados micros. Dentre todos os produtores desta cadeia, 40%
produzem 50 litros de leite/dia, e apenas 7 % produz acima de 500 litros/dia. As vendas
são, em sua maioria, efetivadas no próprio Estado e 20% da produção é comercializada à
consumidores de outros estados.

Figura 1 – Porte das Indústrias de Laticínios de Alagoas
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do cadastro industrial da Federação das

Indústrias do Estado de Alagoas.

De acordo com levantamento do IBGE, em 2008 o rebanho de bovinos em Alagoas era
composto por 1.162.005 cabeças, o de ovinos somava 193.686, e o de caprinos era de
64.721. Em 2010, Alagoas somava 170.050 cabeças de vacas, o que representava 3,86% da
região Nordeste e 0,79% do Brasil.

No que se refere aos custos de produção, segundo a Federação das Indústrias do Estado de
Alagoas (2010), houve uma inversão proporcional no peso nos centros dos custos. 30,77%
dos custos eram representados pela matéria-prima e insumos, em 2007, seguidos dos custos
com tributos. Em 2008, o custo logístico foi o principal peso dos laticínios; em 2009 e
2010, a matéria – prima e insumos voltaram a ocupar o primeiro lugar nos custos e
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despesas das empresas, seguidos dos custos com marketing/comercial. Os dados espelham
o atual momento de investimentos, o aumento da capacidade produtiva no Estado e a
preocupação com a qualidade e inovação dos processos. É importante mencionar que a
incorporação de tecnologias e inovações é fundamental para tonar os sistemas de produção
mais eficientes, sustentáveis e competitivos.

3. Metodologia

A pesquisa é de natureza exploratório-descritiva e foi operacionalizada em duas fases. A
primeira de natureza exploratória por meio de um levantamento das indústrias de laticínios
no estado de Alagoas e de uma pesquisa bibliográfica sobre estudos sobre perfil
tecnológico.

A pesquisa apresentou, também, caráter descritivo à medida que tinha por objetivo
descrever características ou funções de mercado (MALHOTRA, 2006) e possui natureza
quantitativa, visto que trabalhou essencialmente com escalas numéricas, e caráter
descritivo, onde variáveis foram observadas, registradas e correlacionadas, no decorrer do
estudo (CERVO E BERVIAN, 2002).

Nesse segundo momento, foi operacionalizada a partir do método survey. Segundo a
Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (2010), essa indústria possui 154 (cento e
cinquenta e quatro) empresas, distribuídas em todo território alagoano, com destaque para
as mesorregiões do agreste e sertão. A investigação contemplou o levantamento de 92
(noventa e duas) indústrias de laticínios de Alagoas no estado (CADASTRO
INDUSTRIAL, FIEA, 2011).

A metodologia adotada nesta pesquisa foi desenvolvida para o estudo de perfis
tecnológicos de setores industriais, cujas indústrias se caracterizam por um elevado
contingente de empresas pequenas em suas estruturas, como é o caso das indústrias
competitivas, inclusive as que diferenciam seus produtos, de acordo com a classificação
realizada por Guimarães (1982), e cujas tecnologias usadas pelas firmas estejam
disponíveis no mercado ou, segundo a taxonomia de Pavitt (1984), sejam supplier
dominated firms. Sustenta-se, destarte, que nas estruturas industriais o estudo de perfis
tecnológicos passa a ser condição necessária à avaliação de suas capacidades competitivas.

4. Mudanças estruturais no perfil Tecnológico da Indústria de Laticínios
de Alagoas (ILA)

4.1. Perfil Tecnológico da Indústria de Laticínios

A metodologia aqui proposta foi empregada para delinear o perfil tecnológico da Indústria
de Laticínios de Alagoas (ILA) no final dos anos 90. Este estudo revelou a existência de
quatro espaços de combinações tecnológicas, conforme esquema abaixo. Pode-se constatar,
outrossim, que  havia assimetrias tecnológicas bastante significativas no processo de
beneficiamento do leite nesta indústria, como também que a mesma estava sujeita a sofrer
uma razoável mudança em sua estrutura a médio prazo, caso não fossem desenhadas
políticas específicas para adequar competitivamente o setor leiteiro alagoano em níveis
nacional e internacional. A seguir far-se-á uma sucinta descrição, tomando-se os ECTs
como unidade de análise, do mapeamento tecnológico realizada na pesquisa.

Do ponto de vista estrutural, a pesquisa constatou que as empresas que possuem maiores
dificuldades competitivas em termos tecnológicos e têm sua sobrevivência ameaçada a
médio prazo, que são as dos ECTs 1 e 2, representam a quase totalidade da ILA, 95,6%, e



9

respondem por aproximadamente 21% da produção de litros de leite/dia. Enquanto as dos
ECTs 3 e 4 são responsáveis por 4,4% e 77,4%, respectivamente.

A partir deste perfil industrial é possível apontar, logo de início, duas características
importantes: (a) o setor de laticínios alagoano apresenta uma diversidade tecnológica
bastante expressiva, conforme os elevados índices de concentração apontados
anteriormente: 4,4% das empresas tecnologicamente mais avançadas respondem por mais
de 2/3 da produção; e (b) apesar do elevado índice de concentração da produção acima
mencionado, a participação, em termos de quantidade produzida, das empresas com níveis
tecnológicos mais baixos não é negligível. O que configura uma estrutura industrial, de
acordo com a taxonomia adotada neste trabalho, competitiva.

Entretanto esta não é uma estrutura sustentável no tempo, ao se confirmarem as tendências
de concentração observadas nas indústrias de laticínios e na produção de leite in natura em
nível internacional. Isto significa dizer, em outras palavras, que há o risco palpável, caso
não sejam adotadas políticas industriais de reestruturação neste setor, do desaparecimento
de mais de 95% das empresas beneficiadoras de leite da ILA a médio prazo. As
implicações sociais de tais transformações não podem e nem devem ser negligenciadas.

Como já foi mencionado, há quatro ECTs  na ILA que estavam separados pelas seguintes
fronteiras tecnológicas: pasteurização automatizada; endogeneização do processo de
produção (circuito fechado fazenda-indústria) e ultra pasteurização ou desidratação. As
principais características em termos tecnológicos e de produtos de cada ECT são as
seguintes:

ECT 1 - encontram-se todas as unidades produtivas onde há ausência de beneficiamento
automatizado e controle de qualidade. Em geral, são pequenos produtores de leite
(fabriquetas familiares) fornecendo em um mercado bastante circunscrito leite in natura e
queijos coalho e manteiga, cujo processo de produção obedece a uma lógica bastante
artesanal: o leite é colocado em um tanque de alvenaria onde é talhado e em seguida cozido
em um tacho de cobre. Foi observado também, em alguns casos, um processo de
pasteurização bem rudimentar denominado de pamonha: no qual o leite após ser envasado
manualmente passa por dois tanques de água quente e fria.

Os estabelecimentos do ECT 1, por sua vez, não são inspecionados, tanto por autoridades
sanitárias locais (Sistema de Inspeção Estadual - SIE) como federal (Sistema de Inspeção
Federal - SIF). Por esta razão, constituem o setor informal da indústria  de laticínios que
está com sua sobrevivência ameaçada a médio prazo, na ausência de apoio governamental,
em função do Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite (PNQL), em fase de
elaboração, que propõe normas rigorosas para a produção leiteira.

ECT 2 – estão todas as empresas que adotam a pasteurização automatizada, ou seja, a uma
temperatura máxima de aproximadamente 75 graus, e captam leite de vários fornecedores.
A implantação da pasteurização automatizada, por sua vez, exige tecnicamente um
processo de centrifugação, homogeneização e envase automatizados,  além de um
laboratório de análise bacteriológica, para que o mínimo de qualidade seja assegurada aos
produtos, principalmente quando se constata que, em função da multiplicidade de
fornecedores, a qualidade da matéria-prima é bastante heterogênea.

No ECT 2 da ILA foram identificados dois níveis tecnológicos, que configuram a
existência de um espaço de combinações tecnológicas desarmônicas (ECTDs): as empresas
do nível 1, diferentemente das do nível 2, não possuem homogeneizador e, principalmente,
não têm laboratórios para aferir a qualidade. Como o leite e seus derivados são facilmente
sujeitos à contaminação bacteriológica, isto passa a ser um ponto de estrangulamento à
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medida que estas empresas passam a depender de laboratórios de terceiros para a análise de
suas amostras.

Observou-se também neste ECT uma maior diversificação na linha de produtos das
empresas, composta dos seguintes ítens: leite tipo C, queijos, bebidas lácteas e manteiga.
Grande parte da produção, principalmente o leite tipo C, é distribuída no mercado local e
algumas unidades produtivas fornecem à rede de supermercados do Estado de Alagoas.
Assim como para o ECT 1, a implementação do PNQL também ameaça as empresas do
ECT 2,  em virtude da  heterogeneidade da qualidade do leite que é fornecido pelos
produtores da bacia leiteira alagoana e das desarmonias tecnológicas apontadas
anteriormente.

ECT 3 – as empresas que compõem este ECT se caracterizam pela endogeneização das
etapas da produção do leite pasteurizado. Ou seja, há a integração em uma mesma unidade
produtiva da produção da matéria-prima, no caso o leite, a seu beneficiamento, sendo da
ordenha ao envase todo processo automatizado.  As razões que explicam a necessidade
deste circuito fechado fazenda-indústria estão nas especificidades legais do seu principal
produto, o leite tipo A, e são as seguintes:  só são toleradas pela legislação do Ministério da
Saúde, após a pasteurização, o máximo de 500 bactérias por ml e  nível zero de coliformes
fecais. Deste modo, sem um rigoroso controle de qualidade das condições de produção e
beneficiamento é quase impossível se atingir  tais requisitos. Esta é uma das explicações
também para a quase nula diversificação,  em termos de produtos, a partir da produção do
leite tipo A.

Nos três ECTs da ILA descritos até aqui, há um gradiente em termos da qualidade do
principal produto (ou seja, leites Cru, C e A) que reflete razoavelmente as assimetrias
tecnológicas existentes entre as empresas. Para se ter uma ideia deste diferencial, no leite
tipo C são toleradas, pela legislação acima citada,  o máximo de 150.000 bactérias/ml e
5/ml de coliformes fecais , após a pasteurização. Ou seja, só com melhorias tecnológicas
e/ou educacionais expressivas, tanto no campo como na indústria, é possível se obter um
leite pasteurizado de qualidade na indústria de laticínios.

ECT 4- neste ECT estão as empresas tecnologicamente mais sofisticadas que adotam um
processo de esterilização no beneficiamento do leite através da ultra pasteurização,
permitindo maior durabilidade ao produto. E é nesta longevidade do ciclo de vida do
produto que está todo diferencial tecnológico em relação aos outros ECTs. Em outras
palavras, para se processar os principais produtos deste ECT, que são os leites Longa Vida
e em Pó, são requeridos conjuntos de equipamentos que realizam operações
tecnologicamente mais avançadas do que os utilizados à produção do leite pasteurizado,
como pode ser observado no esquema abaixo.  Outro aspecto importante que deve ser
salientado é que o processo de esterilização impõe, tanto para frente como para trás,
combinações tecnológicas necessariamente harmônicas entre os equipamentos. Com isto se
quer dizer, em síntese, que tecnologicamente a passagem da produção do leite
pasteurizado, dos tipos A, B ou C, para a dos leites Longa Vida ou em Pó exigem
investimentos em uma nova planta industrial e não só no acréscimo de uma etapa ao
processo. Aliás, este também é o caso do ECT 3, onde sem harmonia entre os
equipamentos o processo de produção não ocorre.

No tocante a produtos,  as empresas deste ECT foram as que apresentaram o maior nível de
diversificação da ILA, com uma empresa fornecendo, inclusive, vários produtos não
lácteos. Isto demonstra também ser este ECT mais flexível tecnologicamente em relação
aos demais, apesar de nem todas as empresas neste patamar possuírem tal flexibilidade,
principalmente por conta da tecnologia de envase, como as que usam processos de
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desidratação. Os produtos, em sua grande maioria, são destinados aos mercados estadual e
regional.

4.2. As Transformações no Perfil Tecnológico da Indústria de Laticínios de Alagoas
(ILA) na última década

Do ponto de vista estrutural houve significativa alteração no perfil tecnológico da ILA na
última década. Tomando como referência o esquema abaixo, que traduz o perfil da ILA no
final dos anos 90, com o fechamento da Boa Sorte, única produtora de leite tipo A do
estado, deixou de existir o ECT3, um dos espaços de maior nível tecnológico. O mesmo
ocorreu com parte do ECT4 com a falência da Camila a única a produzir leite em pó com a
tecnologia da desidratação. Tal mudança estrutural, como colocado na introdução,
contribuiu para um perfil tecnológico da indústria local de laticínios com menor
diversificação no espectro de produtos e mudanças nas estratégias mercadológicas.

Para explicar as mudanças ocorridas no perfil tecnológico da indústria de laticínios na
última década, é importante a análise dos fatores mercadológicos que permeiam as
alterações no comportamento do consumidor. Nesse sentido, a abrangência (nacional ou
regional) das indústrias locais do ECT 3 foi marcada não por um distanciamento do padrão
tecnológico nacional, mas sim em razão da ausência de um mercado consumidor com
condições de absorver produtos com maior agregação de valor (em razão da elevada
elasticidade do consumidor local a mudanças nos preços de produtos, que apesar da
característica de homogeneidade, possuem diferentes níveis de qualidade), como é o caso
de produtos e co-produtos derivados do leite tipo A, bem como do avanço da concentração
da indústria multinacional no Nordeste, pautado na exploração das economias de escala
em barreiras de entrada, que estão relacionados aos investimentos em publicidade, custos
de distribuição, custos de investimentos em bens de capital, controle das fontes de
matéria-prima, dentre outras.

Uma questão importante nessa discussão é o fato da indústria de laticínios ser considerada
tecnologicamente madura e absorvedora do progresso técnico da indústria fornecedora de
equipamentos, o que define tanto o efeito das mudanças na estrutura de mercado, bem
como no comportamento do consumidor que nos últimos anos foi beneficiado por uma
maior distribuição de renda e acesso às empresas com elevado grau de diversificação e
diferenciação. Ademais, as mudanças nesse mercado foram pautadas por estratégias
corporativas, como fusões, alianças e joint ventures que alteraram o padrão de competição
predominante com foco nas estratégias de precificação. Neste padrão de competição o
requerimento básico foi a capacidade de produzir a custos baixos, ou seja, aspectos
determinantes para escala de produção, diluição dos custos fixos, capacitação em
equipamentos e acesso a insumos e a matéria prima com custo e qualidade competitivos.

Para as indústrias inseridas nos ECTs 1 e 02, o mercado do leite (pasteurizado ou
esterilizado) para consumo nos tipos B e C, com foco preponderantemente de âmbito
regional, não ocorreu mudanças significativas nos seus patamares tecnológicos, apenas
ajustes incrementais oriundos dos fornecedores de embalagem, a título de exemplo o uso
de tetra pak. É importante ressaltar que nesse mercado prevalece a homogeneidade, ou
seja, a baixa capacidade de um produtor diferenciar o leite que produz, bem como existe a
questão da perecibilidade, que impõe que o leite seja transportado quase diariamente, em
caminhões refrigerados até o laticínio.

No tocante ao ECT 04. o mercado local passou por mudanças significativas em decorrência
da paralização da produção do leite em pó por problemas de gestão e da concentração em
nível nacional. Ou seja, ocorreu o avanço da distribuição oligopolizada, sendo liderada
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pelos grupos multinacionais e empresas como a Nestlé, responsável por mais de dois
terços do mercado de leite em pó em Alagoas, que possui quase que um monopólio do
mercado de leite em pó para lactentes. Ressalta-se ainda que outra mudança significada
que contribuiu que parte desse ECT fosse suprimido do perfil tecnológico local se deve a
questões fortemente relacionadas a gestão empresarial, independente da disponibilidade de
leite em quantidade, qualidade e custo competitivo.

5. Conclusão

Partindo de uma metodologia denominada Espaços de Combinações Tecnológicas, a
pesquisa se propôs a responder a seguinte questão: quais são as transformações ocorridas
nos ECTS que definem o perfil tecnológico da indústria de laticínios em Alagoas na última
década? Para delimitar e aprofundar esta reflexão, propõe-se uma comparação entre a
caracterização do perfil tecnológico, com a identificação dos possíveis pontos de
estrangulamentos tecnológicos ao nível intra-industrial, realizada no final dos anos 90
(Ferreira Jr, 1999b) com a observada atualmente na indústria de laticínios de Alagoas.

Considerando o contexto das especificidades locais e regionais, o artigo buscou determinar
o processo de transformação no perfil tecnológico da indústria alagoana de laticínios, num
intervalos de tempo de 10 anos, considerando alguns fatores exógenos a esse processo,
que, contudo, interferem sobremaneira na atividade. O modelo estabeleceu a estrutura
produtiva da indústria de laticínios alagoana como heterogênea, onde coexistem diversos
sistemas de produção, com diferentes níveis tecnológicos.

De forma geral, pode se concluir que a metodologia apresentada neste artigo possibilitou
identificar que ocorreu uma importante mudança estrutural no perfil tecnológico da
indústria de laticínios de Alagoas na última década, com o fechamento de duas empresas
que produziam leite tipo A e leite em pó.

O desaparecimento da empresa fabricante do leite tipo A teve impactos importantes no
interior da indústria alagoana de laticínios, pois, resultou no desaparecimento de um ECT
de nível tecnológico elevado, a saber, o ECT3. Essa mudança repercute no perfil geral da
indústria em alagoas e a coloca mais distante da fronteira tecnológica do setor.

No que se refere ao fechamento da fábrica de leite em pó, houve o comprometimento de
parte do ECT4 que também representa o nível mais elevado das tecnologias adotadas no
processamento de produtos lácteos, dificultando a inserção da indústria de laticínios num
mercado regional com produtos de maior valor adicionado.

Observou-se também uma menor participação das fabriquetas, que representam o nível
mais elementar em termos tecnológicos, em função de alterações no marco regulatório.
Nesse sentido, a atuação da Incubadora de Laticínios do SENAI (INCLA) e do Serviço de
Apoio à Micro e Pequenas Empresas de Alagoas (SEBRAE/AL) têm contribuído
sistematicamente com a adequação das fábricas á legislação vigente, aumentando a
qualidade da produção e dificultando a comercialização de produtos não compatíveis com
os regulamentos.

Tais mudanças estruturais, por sua vez, estão contribuindo para um perfil tecnológico da
indústria local de laticínios com menor diversificação no espectro de produtos, não por
razões tecnológicas mas, preponderantemente, devido a preferências dos consumidores,
mudanças nas estratégias mercadológicas e problemas de gestão.
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ESQUEMA DOS ESPAÇOS DE COMBINAÇÕES TECNOLÓGICAS NA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS DE ALAGOAS EM 1999

ORDENHA CENTRIFUGAÇÃO          PASTEURIZAÇÃO HOMOGENEIZAÇÃO       ESTERILIZAÇÃO                    ENVASE PRODUTOS
/ DESNATADEIRA

ECT 1 : FABRIQUETAS

Manual Tanques Sacos prensados           Leite tipo C  e
queijos

ECT 2: MINI-INDÚSTRIAS / INDÚSTRIAS  ( Pasteurização )

N. 1º : Manual Centrifugador Pasteurizador Envase Leite tipo C, queijos,
bebidas lácteas  e
doce de leite.

N. 2º :     Manual              Centrifugador Pasteurizador Homogeneizador Envase Leite tipo C, queijos,
bebidas lácteas e  manteiga.

ECT 3: INDÚSTRIAS ( Circuito Endógeno )

Mecânico Desnatadeira Pasteurizador Homogeneizador Envase niLeite tipo A
( Tetra Pak ) ( Tetra Pak ) ( Tetra Pak ) ( Tetra Pak )



ECT 4: INDÚSTRIAS  ( Ultra-Pasteurizador )

Manual Centrifugador Pasteurizador Homogeneizador Ultra-pasteurização                 Envase Leite UHT,
( Tetra Pak ) ( Tetra Pak ) ( Tetra Pak ) ( Tetra Pak ) ( Tetra Pak ) iogurte, requeijão,

( Dupon ) isotônicos e bebidas lácteas

ECT 4: INDÚSTRIAS  ( Desidratação )

Esterilização                           Envase               Leite em pó
Manual Desnatadeira Pasteurizador Câmara de Secagem             (Fabrina)            Desnatado

Manual Pasteurizador                Homogeneizador                 Esterilização                             Envase Leite em pó integral e queijos
Câmara de Secagem              (Fabrina)
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Resumo: Para que as organizações possam manter-se competitivas se faz necessário que
estas acompanhem a evolução tecnológica do mercado, incorporando novas tecnologias em
seu sistema. Partindo dessa premissa, este artigo visa entender como a transferência de
tecnologia contribui para traçar as estratégias tecnológicas a serem adotadas pela empresa,
assim como a prática nas indústrias moveleiras a serem estudadas. Foi realizado um
levantamento bibliográfico para embasar a pesquisa, seguida pela utilização da abordagem
qualitativa. O universo da pesquisa é constituido por indústrias moveleiras paranaenses,
onde se realizou um estudo multicaso. Para a coleta de dados utilizou-se a entrevista como
instrumento e a interpretação ocorreu por intermédio da técnica de análise de conteúdo.
Constatou-se que as empresas estudadas utilizam a transferência de tecnologia como
estratégia tecnológica para garantir competitividade, através da aquisição de tecnologias e
de todas as atividades em torno. Essa prática influência nas tomadas de decisão
relacionadas à seleção e aquisição de novas tecnologias, baseadas na estratégia traçada.

Palavras-chave: Transferência de Tecnologia; Estratégia Tecnológica.

Abstract: For organizations to remain competitive it is necessary that these accompany the
technological evolution of the market, incorporating new technologies into their system.
From this premise, this article aims to understand how technology transfer contributes to
trace the technological strategies to be adopted by the company, as well as practice in the
furniture industry to be studied. We conducted a literature review to support the research,
followed by the use of the qualitative approach. The research consists of furniture industry
in Paraná, where he conducted a multi case study. For data collection we used the
interview as an instrument and the interpretation occurred through the technique of content
analysis. It was found that the studied companies use technology transfer and technology
strategy to ensure competitiveness through the acquisition of technologies and activities all
around. This practice influence in decision-making related to the selection and acquisition
of new technologies based on the strategy outlined.

Key-words: Technology transfer; Technology strategies.

1. Introdução

Em um contexto altamente competitivo, as indústrias necessitam buscar alternativas para
seu desenvolvimento e conquista de mercados. A transformação tecnológica é vista como



uma estratégia para o alcance de vantagens competitivas, onde inovar torna-se um fator
primordial para sua sobrevivência.

A prosperidade econômica tem sido elencada como resultado de atividades que envolvem a
acumulação, transferência, aplicação e difusão do conhecimento e da tecnologia. Porém
para obter sucesso na adoção de novas tecnologias e integrá-las em seus processos a
empresa deve reter novas habilidades e / ou atualizar o nível de habilidade de sua força de
trabalho existente (BOOTHBY et al, 2010; SUNG; GIBSON, 2005).

Estratégia tecnológica é uma forma coerente e orientadora que contribui para alcançar
vantagens sustentáveis através de objetivos de longo prazo e programas de ação e decisões
relacionadas com a aquisição, desenvolvimento, gestão e exploração de tecnologias, que
permite à organização responder adequadamente às oportunidades e ameaças emergentes
de fora. Constitui-se como um elemento indispensável no planejamento, desenvolvimento,
identificação, avaliação e seleção de tecnologias, gerando inovação tecnológica,
negociação, aquisição, contratação ou venda de tecnologia, através da transferência de
tecnologia, entre organizações, setores e países (FONSECA, 2012; PORTER, 1995).

O movimento de um conjunto específico de recursos, envoltos na nova tecnologia, de uma
entidade para outra é denominado transferência de tecnologia.  Esse processo é
fundamental para o crescimento e maturidade da maioria das instituições, pois assim são
capazes de acompanhar as mudanças do mercado (LUNDQUIST, 2003). É definido como
um processo planejado, seletivo e que focaliza na importação de tecnologia avançada que a
empresa não tem, nem domina, tornando-se uma ferramenta eficaz para aquisição de novas
tecnologias e desenvolvimento empresarial (KIYOTA; OKAZAKI, 2005; BRAGA JR et
al, 2009).

Partindo desta premissa, este artigo visa entender como a transferência de tecnologia
contribui para traçar as estratégias tecnológicas a serem adotadas pela empresa, assim
como a prática nas indústrias moveleiras a serem estudadas.

2. Estratégia Tecnológica

A gestão de tecnologia deve desenvolver estratégias de implementação de acordo com os
recursos disponíveis, as tecnologias atuais, os mercados futuros e ambiente
socioeconômico. As estratégias tecnológicas são a base para o processo inovativo nas
organizações, pois estas buscam, por intermédio de novas tecnologias de processo e de
gestão, o alcance de melhores índices de produção e lucratividade (LINN et al., 2000;
LIAO, 2005).

Através da avaliação dos recursos disponíveis, de objetivos ou metas relacionadas às
oportunidades oferecidas pelos ambientes interno e externo a organização, a estratégia
deve mapear futuras direções organizacionais (FERNANDES, 2005). Os investimentos em
tecnologia, como uma alternativa estratégica, pelas organizações é visto como uma
maneira de contribuir para a melhoria da performance competitiva (VOUDOURIS et al,
2012).

Estratégia tecnológica é uma forma coerente, orientadora, unificadora, abrangente e,
inclusive, um modelo de uso tecnologia que contribui para alcançar vantagens sustentáveis
através de objetivos de longo prazo e programas de ação e decisões relacionadas com a
aquisição, desenvolvimento, gestão e exploração de tecnologias, que permite à organização
responder adequadamente às oportunidades e ameaças emergentes de fora, tendo os seus



pontos fortes e fracos em mente. Constitui-se como um elemento indispensável no
planejamento, desenvolvimento, identificação, avaliação e seleção de tecnologias, gerando
inovação tecnológica, negociação, aquisição, contratação ou venda de tecnologia, através
da transferência de tecnologia, entre organizações, setores e países (FONSECA, 2012;
PORTER, 1995).

O planejamento estratégico tecnológico é um processo contínuo, flexível, integral, que gera
uma capacidade de liderança, uso, geração e difusão do conhecimento tecnológico na
organização. Esta capacidade proporciona, aos gestores, competências para definir a
evolução tecnológica que a organização deve assumir para gerar benefícios das
oportunidades oferecidas pelo ambiente (TORRES, 1990).

Porter (1995) afirma que a formulação de uma estratégia tecnológica deve seguir uma
sequência de etapas analíticas, a fim de transformar a tecnologia em uma arma competitiva
e não em uma curiosidade científica. Estas etapas ainda hoje são consideradas eficientes
para traçar estratégias competitivas, pois se baseiam em uma metodologia de identificação
e análise de possibilidades, que são: identificar todas as tecnologias e subtecnologias
distintas na cadeia de valores; identificar tecnologias potencialmente relevantes em outras
indústrias ou em desenvolvimento científico; determinar a trajetória provável da
transformação de tecnologias essenciais; determinar que tecnologias e transformações
tecnológicas em potencial sejam mais significativas para a vantagem competitiva e a
estrutura industrial; avaliar as capacidades relativas de uma empresa em tecnologias
importantes e o custo da realização de aperfeiçoamentos; selecionar uma estratégia de
tecnologia, envolvendo todas as tecnologias importantes, que reforce a estratégia
competitiva geral da empresa; reforçar as estratégias de tecnologias de unidades
empresariais em nível de corporação.

Algumas empresas adotam como uma estratégia tecnológica o investimento pioneiro em
determinadas tecnologias, denominada estratégia de liderança tecnológica. Esta prática
pode apresentar tanto benefícios como malefícios. Dentre os pontos positivos podemos
citar a obtenção de uma posição de baixo custo baseada em seu maior volume acumulativo
de produção fazendo uso de determinada tecnologia e a possibilidade de obtenção de
patentes que aumentam seu desempenho. Em contrapartida, a empresa pode estar
arriscando em uma tecnologia não eficaz ou de custos elevados que não condizem com
seus rendimentos, por exemplo. O risco de investir pioneiramente em uma tecnologia está
no desconhecimento dos rendimentos desta em um contexto real e dentro das limitações da
organização (BARNEY; HESTERLY, 2011).

A aquisição de tecnologias pode ser visto como um componente fundamental para a
estratégia tecnológica (BELTRÁN; BOSCÁN, 20111). Para adquirir tecnologias é
essencial que ocorra uma seleção criteriosa e eficaz, que leve em consideração a os
objetivos e prioridades da estratégia de negócios empresarial, a fim de melhorar a
vantagem competitiva sustentável da organização (CETINDAMAR et al, 2009; PORTER,
1995).

Os investimentos em tecnologia permitem a empresa que esta aumente sua capacidade, em
volume e variedade de produtos, além de ser essencial para satisfazer as necessidades do
mercado que mudaram drasticamente com o passar do tempo (BROWN, 2001). O método
de aquisição de tecnologia deve ser escolhido considerando todas as possibilidades
disponíveis, para que possa juntamente com a tecnologia adquirir o conhecimento
tecnológico envolvido e que esta sirva como um componente da sua estratégia tecnológica
(HUNG; TANG, 2008).



3. Transferência de Tecnologia

Países em desenvolvimento buscam na transferência de tecnologia um mecanismo efetivo
para promover o fluxo de desenvolvimento tecnológico na economia, pois ela auxilia na
difusão de tecnologias. Assim, a transferência de tecnologia, de uma entidade que já a
detém para outra que a necessita em seu processo, se torna uma ferramenta eficaz para a
aquisição de novas tecnologias e desenvolvimento empresarial (BRAGA JR et al, 2009).
Seguindo o objetivo das organizações, que é ser lucrativa, a transferência de tecnologia
busca incorporar soluções para novos processos, reduzindo erros, aumentando a
produtividade e qualidade, diminuindo tempo (KREMIC, 2003).

Transferência de tecnologia pode ser entendida como o movimento de um conjunto
específico de recursos, envoltos na nova tecnologia, de uma entidade para outra
(LUNDQUIST, 2003). Define-se como um processo planejado, seletivo e focalizado na
importação de tecnologia avançada que a empresa não tem, nem domina, tornando-se uma
ferramenta eficaz para aquisição de novas tecnologias e desenvolvimento empresarial
(KIYOTA; OKAZAKI, 2005; BRAGA JR ET AL, 2009).

A inovação técnica pode ser promovida através da transferência de tecnologia, juntamente
com ideias, conhecimentos, dispositivos e artefatos de empresas de ponta, P&D de
organizações e acadêmicas para aplicação na indústria e comércio. Seu conceito é
relevante para os processos de invenção e inovação, sendo uma parte crucial da inovação
(JAKUBAVIČIUS; VILYS, 2008; CORMICAN; O’SULLIVAN, 2004).

O processo de transferência de tecnologia, além de transferir fisicamente uma tecnologia,
envolve um conjunto de atividades capazes de fazer com que o receptor possa utilizar
plenamente a tecnologia adquirida, e para isso é necessário uma boa infraestrutura e forte
relação entre fornecedor e receptor da tecnologia (BRAGA JR, 2009). Ele inicia com o
reconhecimento de oportunidades e/ou necessidades dentro de uma organização de
otimização de seus processos ou serviços, por meio de busca, comparação, seleção,
aquisição, implementação e uso em longo prazo, que compreende a aprendizagem e
desenvolvimento (FREITAS et al, 2009).

A tecnologia não é definida em uma única vez, pois pode sofrer adaptações e evoluções de
acordo com o meio em que esta inserida, gerando mudanças e melhorias na tecnologia que
muitas vezes geram potenciais transferências (BACH et al, 2002). Sendo assim, é
necessário um monitoramento constante de todas as etapas de transferência de tecnologia
na organização para garantir que tudo ocorra como planejado. Por isso atividades de
suporte garantem a efetiva transferência (BOZARTH, 2006).

A vantagem competitiva não é garantida apenas com a transferência de uma tecnologia, já
que essa tecnologia também esta acessível a outras empresas competidoras em todo o
mundo. A vantagem esta em adquirir o conhecimento tecnológico simultaneamente, assim
como integrar a tecnologia transferida as suas bases de conhecimento já existentes e que
possam inovar através da aprendizagem tecnológica e acumular competências baseadas na
tecnologia recebida, de maneira que seus concorrentes não possam copiar (BARBOSA,
2009).

A transferência de tecnologia pode ser utilizada por empresas de todos os portes. Pequenas
empresas transferem tecnologia no intuito de melhorar a qualidade de seus
produtos/serviços e até mesmo de sua cadeia de abastecimento, na lógica de que suas
entradas futuras sejam melhores (KREMIC, 2003). Um estudo com pequenas empresas
demonstrou que os efeitos são observáveis nos resultados econômicos alcançados, na



posição em que estas conseguem alcançar ou manter em mercado (a fatia de mercado,
qualidade de produtos / serviços), os efeitos positivos gerados na cadeia ao nível da
economia nacional (elevando o padrão de vida da população, o aumento das exportações)
(SIMA, 2009).

3. Metodologia

A pesquisa iniciou com um levantamento bibliográfico sobre o objeto de estudo,
transferência de tecnologia e estratégia tecnológica, para orientar à questão proposta. Esta
etapa permitiu a construção de uma base consistente de conhecimentos para a
contextualização da problemática teórica e prática.

A etapa posterior compreendeu a utilização de uma abordagem qualitativa para conduzir a
investigação, para facilitar a compreensão e a mensuração da natureza do fenômeno de
definição e adoção das estratégias tecnológicas, assim como o impacto da transferência de
tecnologia nesta prática.

O universo da pesquisa é formado por indústrias moveleiras paranaenses, composto por
uma amostra intencional selecionada de acordo com a acessibilidade, produção,
maturidade e abrangência de mercado. Onde as três indústrias possuem grande
representatividade no mercado nacional, e uma delas exporta a 12 países.

Gorini (1998) afirmou que a as indústrias de móveis são caracterizadas pela variedade de
processos de produção, matérias primas e produtos finais, assim como sua segmentação
ocorre de acordo com os materiais com que são fabricados os móveis e a que são
destinados. Neste contexto, as empresas estudadas trabalham com móveis de madeira,
sendo que uma possui uma linha paralela de aço.

Posteriormente, selecionaram-se de maneira intencional os sujeitos da pesquisa, utilizando
como critério os indivíduos que possuíam conhecimentos acumulados e considerados
especialistas acerca dos aspectos que envolvam a problemática em questão. Utilizou-se a
entrevista como instrumento para a coleta de dados, pois de acordo com Bryman (1989), a
entrevista possibilita que o informante seja espontâneo e enriqueça a interpretação que se
busca descrever.

As empresas não foram identificadas devido ao acordo de confidencialidade com os
entrevistados no decorrer do estudo. Para isso adoutou-se uma codificação alfanumérica
para cada empresa, como por exemplo: E1 – empresa 1.

Os dados levantados foram interpretados por intermédio da técnica de análise de conteúdo,
que segundo Bardin (1993) apresenta-se como um conjunto de técnicas de análise das
comunicações que visa obter indicadores que permitam conclusões em relação aos
conhecimentos envoltos na produção/recepção destas mensagens, por intermédio de
procedimentos sistemáticos.

As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra. Posteriormente as mesmas foram
lidas e relidas a fim de identificar trechos significativos para compor o conteúdo estudado.

5. Resultados e discussão



A determinação de estratégias tecnológicas, nas empresas estudadas, inicia com a detecção
de necessidades no sistema produtivo, seja ela de aumento de produtividade, falhas no
processo, diferencial competitivo ou dificuldades de gestão:

[...] agente determina a estratégia vendo como esta nosso processo, no que pode
ser melhorado (E2).

Agente procura, é, analisar quais os processos que são necessários de um nível
tecnológico maior, e a partir “dai” agente analisa a viabilidade de investir em
tecnologias, em maquinário, em processos, pra ter um diferencial competitivo
(E3).

As novidades do mercado apresentadas em feiras do setor colaboram para determinar
novas estratégias de cunho tecnológico, nas indústrias pesquisadas. Analisam-se a
evolução do setor, com novas máquinas, processos, softwares e tendências, conforme um
dos depoimentos:

[...] A cada um ou dois anos tem uma feira que ela acontece na Itália, e sempre vai
algumas pessoas daqui nesta feira, e eles aproveitam a oportunidade para conhecer
as novidades em questão de máquinas. E a partir dai eles apresentam máquinas
novas e processos novos e agente estuda a possibilidade de implantar aqui (E3).”

Ao detectar as novidades, os gestores buscam através da transferência de tecnologia
incorporar esses novos processos/equipamentos em seus ambientes de trabalho, e assim
alcançar vantagem competitiva perante o mercado.

A transferência de tecnologia, utilizada de maneira correta, favorece o aumento da
competitividade da empresa dentro de sua estratégia de negócio, aumentando seu nível
tecnológico. Ela possibilita a modernização da produção, incluindo a redução dos custos de
produção e maximização de lucros, da organização e gestão, e da prestação de serviços
(SIMA, 2009).

A transferência de tecnologia é parte integrante das estratégias tecnológicas das três
empresas estudadas, através de investimentos em tecnologia e para que estas funcionem
plenamente dentro da indústria:

Sim, na compra de máquinas e de tecnologias de ponta (E2).

As empresas relatam que fazem uso da transferência de tecnologia para adquirir
tecnologias nacionais e oriundas do exterior, tanto em equipamentos como em softwares e
consultoria, e assim obterem um diferencial perante a concorrência:

Quando nos tínhamos a fábrica de cadeira, durante certo tempo agente teve um
consultor americano, né, que agente tava buscando aprender processos novos de
colagem, etc, de usinagem, entende? Aqui já é tecnologia brasileira, embora alguns
equipamentos sejam importados (E1).

[...] E aqui os principais processos eles, predominam as máquinas Italianas. [...]
Agente adquiriu estas máquinas, elas tem um diferencial competitivo de outras
[...]. Então agente da sempre prioridade para estas principais, que dai agente vai ter
um diferencial, de um produto mais sofisticado (E3).

Durante os processos de transferência de tecnologia, e até mesmo após a sua efetivação, os
gestores das empresas coletam informações para promover novas transferências, e assim
evitar a repetição de erros e garantir a eficiência do processo.

[...] Agente sempre quando compra uma máquina nova ou quando tem um
processo novo agente sempre procura saber primeiro, ou ter uma ideia, de quem
possa nos fornecer, e como trabalhar e como agir com este novo processo (E2).

[...] por que a partir do momento que agente investe em uma máquina, por
exemplo, melhora um processo. Então melhorando este processo agente vai ter um



retorno, e isso faz com que agente vê, e analise a viabilidade de investir em outro
processo que também está limitado [...] por que agente vai ter uma ganho de
produtividade, ai a partir dai agente sabe que é um ponto que pode ser investido,
um processo que pode ser investido (E3).

Com o uso da máquina e com o sistema ali, agente percebeu que foi 100%. Agora
agente ta vendo pra comprar uma nova máquina e agente já ta acrescentando
recursos maiores, a máquina é maior [...] (E1).

A identificação de necessidades tecnológicas tem como propósito ajudar na análise das
prioridades tecnológicas, que podem servir para vários projetos baseados em tecnologias
específicas e programas que podem facilitar a transferência de tecnologias e o aceso a estas
(BELTRÁN; BOSCÁN, 2011).

A transferência de tecnologia, dentro das indústrias pesquisadas, é tida como uma
ferramenta de promoção de competitividade, que compreende a aquisição, instalação,
treinamento e funcionamento da nova tecnologia, para então atingir os resultados
esperados. O mesmo acontece com 41,83 das empresas paranaenses que têm como
principais estratégias para enfrentar a concorrência nacional e internacional as novas
tecnologias (FIEP, 2013).

O fato das indústrias estudadas coletarem informações das experiências com processos de
transferência contribui para a eficiência das próximas atividades similares. Esta análise
pode ser formalizada e atingir um número maior de benefícios se fizer uso da auditoria
tecnológica, pois esta considera inúmeras variáveis não contempladas pela análise
subjetiva realizada.

O quadro 1 mostra resumidamente os resultados encontrados no estudo com as indústrias
moveleiras em questão.

Gestão de tecnologia Indústrias de móveis estudadas

Estratégias tecnológicas
São determinadas através de necessidades da

empresa, com a influência de feiras deste setor
industrial.

Transferência de tecnologia
Utilizada pelos gestores para incorporar novas

tecnologias ao processo produtivo.

Transferência de tecnologia x Estratégias
tecnológicas

A transferência de tecnologia é utilizada como
uma estratégia tecnológica para o aumento da

competitividade.

Transferência de tecnologia na determinação de
estratégias tecnológicas

Os resultados de processos de transferência de
tecnologia já efetivados são utilizados para
orientar a determinação de novas estratégias

tecnológicas.

Quadro 1 – A determinação de estratégias tecnológicas e a transferência de tecnologia nas indústrias
moveleiras estudadas.

É possível constatar que a transferência de tecnologia exerce uma grande influencia na
determinação de novas estratégias tecnológicas dentro das indústrias estudadas. Onde a
aquisição de novas tecnologias seguem os padrões de um processo de transferência para
que essa possa ser explorada integralmente sem a ocorrência de erros. Os resultados



alcançados com transferências de tecnologias já concluídos são utilizados para orientar
tomadas de decisão e a determinação de novas estratégicas tecnológicas, que segundo
Nahar et al (2006), é um fator de grande valia, pois auxilia na tomada de decisão

6. Considerações Finais

Este trabalho teve por objetivo entender como as transferências de tecnologia contribuem
para traçar estratégias tecnológicas a serem adotadas pelas organizações, assim como na
prática da indústria moveleira paranaense.

A fim de compreender teoricamente os conceitos de transferência de tecnologia e
estratégias tecnológicas realizou-se uma pesquisa bibliográfica, que permitiu também
conhecer a relação entre eles. Após esta análise buscou-se analisar as práticas, relacionadas
a estes conceitos, dentro das organizações e suas dificuldades.

A compreensão teórica contribui para identificar as lacunas da prática empresarial,
permitindo uma postura realista na formulação de propostas para melhorias nos processos
industriais pesquisados.

Contatou-se, por intermédio das entrevistas, que as empresas determinam suas estratégias
tecnológicas a partir de necessidades detectadas no processo de produção e atividades
auxiliares, assim como pela oferta de tecnologia no mercado.

Foi possível verificar também, que as empresas estudadas utilizam a transferência de
tecnologia como estratégia para garantir competitividade, através da aquisição de
tecnologias e de todas as atividades em torno, como treinamento e consultorias. Durante
esse processo os gestores afirmam coletar informações que possam ser úteis para novas
transferências dentro da empresa e para seleção e adoção de novas tecnologias, baseadas na
estratégia tecnológica já traçadas e para orientar a determinação de novas estratégias.

A transferência de uma tecnologia de alto risco, a presença de profissionais
inadequadamente capacitados e a falta de informações sobre as tecnologias são exemplos
que podem influenciar em decisões equivocadas durante a resolução dos problemas dessa
atividade (MARTINS, 2009). O insucesso na implantação, ou na escolha errada, da
tecnologia interfere diretamente nas estratégias da organização que devem sofrer alterações
para se adaptarem ao novo contexto criado por este fator.

Os investimentos em tecnologias por si só nem sempre colaboram significativamente para
o alcance da competitividade. Isso ocorre devido à limitação de conhecimentos e
capacitação dos gestores e equipe envolvidos no processo de implementação de novas
tecnologias. É de grande importância o investimento em gestores com capacidades mais
aprimoradas, programas de treinamento e aperfeiçoamentos da mão de obra. Ao
desconsiderar estas condições, há riscos de perdas de benefícios que podem ser gerados a
partir da relação ótima entre a tecnologia e o recurso humano, ao tempo que este entenda e
assimile a importância destes investimos e a sua complexidade, evitando assim o
surgimento de barreiras impostas pelos envolvidos neste processo, principalmente em
relação às mudanças (O’CONNOR, 1990; CANTISANI, 2006).
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ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA DO CONCEITO DE CAPITAL 

INTELECTUAL (1980-2012) 
 
 

Resumo 
O objetivo deste artigo é conduzir uma análise de revisão de literatura sobre 

capital intelectual investigando a produtividade e conduzindo a análise de citações, 
pesquisadores do período de 1980 a 2012. Foi empregado como instrumento de 
intervenção o processo para revisão bibliográfica, denominado ProKnow-C (Knowledge 
Development Process – Constructivist), proposto por Ensslin et al. (2010). Este artigo 
analisa a literatura identificando a evolução do tema sobre capital intelectual, os 
periódicos relevantes, as palavras-chave e os autores relevantes. Os instrumentos de 
coletas utilizados foram os softwares EndNote X5 e o Science of Science (Sci2) Tool. O 
processo de construção do portfólio possibilitou realizar uma análise de 2.260 artigos, 
culminando com um portfólio final de 674 artigos alinhados com o tema. Na análise 
bibliométrica foi evidenciada que os principais periódicos que abordam e publicam 
sobre o tema em questão foram: Journal of Intellectual Capital, com 134 artigos. 
Quanto às palavras-chave, a que mais se destacou nesta pesquisa foi a própria 
Intelectual Capital, aparecendo com 400 repetições. Os autores que mais se destacaram 
nesta pesquisa foram Bontis, N.; Roos, G.; Edvinsson, L.; Johson, W. H. A.; Stewart, T. 
A.; Chen, Y. S.; com trabalhos sobre capital intelectual, ativos intangíveis e capital 
intelectual green. Na classificação de relevância acadêmica realizada sob a ótica de 
número de citações dos artigos selecionados no portfólio, o trabalho que mais se 
destacou foi de NAHAPIET, J., com o trabalho “Social capital, intellectual capital, and 
the organizational advantage”, obtendo 7055 citações. Desta forma, diante da 
importância no desenvolvimento de pesquisas acadêmicas em torno do capital 
intelectual, o objetivo desta análise se centrou em apresentar a situação atual da 
literatura. 

Palavras-chave: Capital Intelectual, Revisão de literatura, Análise de conteúdo. 
 

ABSTRACT 
The purpose of this article is to conduct an analysis of intellectual capital literature 
review investigating the productivity and driving citations analysis, researchers at the 
1980 period to 2012. It was employed as an instrument of intervention the process for 
review, called ProKnow-C (Knowledge Development Process-Constructivist), proposed 
by Ensslin et al. (2010). This article examines the literature identifying the evolution of 
the theme of intellectual capital, the relevant journals, keywords and relevant authors. 
Collection instruments used were the EndNote X 5 software and the Science of Science 
(Sci2) Tool. The portfolio construction process made it possible to carry out an analysis 
of 2.260 articles, culminating with a final portfolio of 674 articles in line with the 
theme. In bibliometric analysis was evident that the major journals that discuss and 
publish on the topic in question were: Journal of Intellectual Capital, with 134 articles. 
As for keywords, the one that stood out in this research was to own Intellectual Capital, 
appearing with 400 repetitions. The authors who stood out in this research were Bontis, 



N., Roos, G., Edvinsson, L., Johnson, W. H. A., Stewart, T. A., Chen, Y. S., with work 
on intellectual capital, intangible assets and intellectual capital green. In the 
classification of academic relevance performed from the perspective of the number of 
citations of articles selected in the portfolio, the work that stood out was Nahapiet, J., 
with the work "Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage" by 
getting 7055 quotes. In this way, on the importance in the development of academic 
research around the intellectual capital, the goal of this analysis was to present the 
current situation of literature. 
Key-words: Intellectual Capital, Literature Review, Content Analysis. 

 

1. Introdução 
A ideia de gerar vantagens competitivas a partir da criação e proteção do 

conhecimento tem originado uma vertente com forte impacto no campo profissional 
denominada “gestão do conhecimento” (WIGG, 1997).   

Assim, a gestão do conhecimento sob a ótica de Bukowitz e Williams (2002, 
p.17) é “o processo pelo qual a organização gera riqueza, a partir do seu conhecimento 
ou capital intelectual”. Herrero (2005) acredita que o valor da empresa está formado 
pelo valor do capital financeiro (ativo tangível) e o valor do capital intelectual (ativo 
intangível) entendido este último como a matéria intelectual (conhecimento, 
informação, propriedade industrial, experiência) que pode ser utilizada para gerar 
riqueza.  

De acordo com Pacheco (2005) os ativos intangíveis estão tendo papel 
dominante na geração de riqueza em âmbito empresarial, pois são competência-chave e 
força motriz para valorizar seus próprios ativos tangíveis, alcançar objetivos e integrar 
esforços administrativos. 

Em consequência da importância dos ativos intangíveis e do rol bastante amplo 
de suas ocorrências no ramo empresarial, esta pesquisa dá especial atenção àqueles que 
compõem o Capital Intelectual das empresas (as inovações, a marca, a imagem da 
empresa, entre outros).  

Para Stewart (1998), o Capital Intelectual corresponde ao conjunto de 
conhecimentos e informações encontrados nas organizações, que agrega valor ao 
produto e/ou serviços, mediante a aplicação da inteligência e não do capital monetário, 
ao empreendimento. 

As organizações do século XXI apresentam ciclos sempre mais acelerados de 
inovação, mostram que saber gerenciar o capital intelectual se tornou um pré-requisito 
essencial ao sucesso dos negócios, pois o sucesso esta cada vez mais baseado na 
agregação da inteligência aos seus processos, produtos e serviços (GRACIOLI, 2005).  

Neste sentido, Tasca et al. (2010) evidenciam a problemática que muitos 
pesquisadores  enfrentam ao tentar justificar o referencial teórico selecionado para 
sustentar as suas pesquisas. Situação que, segundo os autores, denota a relevância da 
utilização de um processo estruturado para este fim, no sentido de prover um quadro 
teórico robusto.  

Diante deste contexto, emerge o problema de pesquisa que orienta a realização 
do presente artigo: Como construir o conhecimento demandado por um pesquisador 
quando do início de uma pesquisa no tema de capital intelectual a fim de propiciar-lhe 



as condições necessárias para, em um segundo momento, buscar as oportunidades para 
contribuir na temática escolhida? 

Para responder esta questão de pesquisa, o objetivo deste artigo é conduzir uma 
análise bibliométrica da literatura sobre capital intelectual investigando a produtividade 
e conduzindo a análise de citações, pesquisadores, do período de 1980 a 2012. 

O alcance deste objetivo geral será possível por meio dos seguintes objetivos 
específicos: (a) Selecionar um Portfólio Bibliográfico relevante sobre capital intelectual; 
(b) Realizar análise bibliométrica do portfólio bibliográfico selecionado e de suas 
referências, visando identificar os periódicos, artigos, autores e palavras-chave de 
destaque, bem como a evolução do tema. 

O artigo apresenta-se em cinco seções, sendo a primeira composta pela 
introdução. A segunda apresenta o referencial teórico de capital intelectual. A terceira 
mostra os procedimentos metodológicos da pesquisa. A quarta seção esta composta 
pelos procedimentos para a seleção do referencial teórico, sendo subdividida em 
investigação preliminar, a seleção dos artigos que comporão o portfólio para a pesquisa 
e, análise bibliométrica do portfólio de artigo para o referencial teórico em questão. E 
por último, o artigo apresenta as conclusões finais para o seu encerramento. 

 
2. Capital Intelectual 

No âmbito da ciência da Administração, o Capital Intelectual iniciou-se por 
Peter Drucker, com o conceito empírico, que procurou analisar os elementos 
intervenientes na geração de valor das organizações (GRACIOLI, 2005). Quanto ao seu 
aspecto geral, Petty e Guthrie (2000) demonstram uma linha do tempo evolutiva, 
conforme quadro 1. 
Quadro 1 – Revisão Cronológica da contribuição significativa da identificação do Capital Intelectual 

PERÍODO PROGRESSO 

Início 1980s Noção geral do valor intangível (frequentemente genérica, rotulado “goodwill”) 

Meados 1980s A era da informação leva em conta o gap entre o valor de livro e o valor de mercado 
aumenta visivelmente para muitas empresas 

Depois 1980s Primeiras tentativas por consultores para construir relatórios contábeis de 
mensuração do capital intelectual (Sveiby, 1988) 

Início 1990s Iniciativas sistemáticas para mensurar e relatar estoques de capital intelectual das 
companhias para partes externas (ex: Celemi e Skandia; SCSI, 1995) 

Em 1990, Skandia AFS nomeia Leif Edvinsson “Diretor de Capital Intelectual”. É a 
primeira vez que o papel de gerente de capital intelectual é elevado a uma posição 
de status formal dando ar de legitimidade corporativa 

Kaplan e Norton introduzem o conceito do balanced scorecard (1992). O scorecard 
envolve a premissa de que “o que você mede é o que você obtém” 

Meados 1990s Nonaka e Takeuchi (1995) apresentam seu trabalho muito influente “a criação do 
conhecimento na empresa”. Embora o livro concentre-se no “conhecimento”, a 
distinção entre conhecimento e capital intelectual é suficiente para tornar o livro 
relevante, do que o foco puro em capital intelectual 

Celemi`s Tango é uma ferramenta de simulação lançada em 1994. Tango é o 
primeiro produto de mercado para permitir educação da importância dos 
intangíveis. 

Também em 1994, um suplemento do relatório anual da Skandia é produzido com 



foco na apresentação e avaliação do estoque de capital intelectual da companhia. 
“Visualizando o capital intelectual” gera um grande interesse por outras companhias 
que procuram seguir o exemplo da Skandia (Edvinsson, 1997) 

Outra sensação é causada em 1995 quando Celemi usa a “auditoria do 
conhecimento” para oferecer uma avaliação detalhada do estado do capital 
intelectual 

Pioneiros do movimento do capital intelectual publicam os livros mais vendidos 
sobre o tópico (Kaplan e Norton, 1996; Edvinsson e Malone, 1997; Sveiby, 1997). 
O trabalho de Edvinsson e Malone, em particular, sobre o processo e o “como” 
medir o capital intelectual 

Depois 1990s Capital Intelectual torna-se um tópico popular para pesquisadores e conferências 
acadêmicas, artigos e outras publicações encontram audiência 

Um incrível número de projetos de larga escala (ex: Projeto Meritum; Dinamarquês; 
Stockholm) iniciam com objetivo, em parte, de introduzir rigor acadêmico nas 
pesquisas sobre capital intelectual 

Em 1999 a OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 
convoca um simposio internacional em Amsterdam sobre capital intelectual 

Fonte: Petty e Guthrie (2000). 

Seguindo a revisão cronológica, cabe ressaltar o artigo de Sveiby (2012), que 
ressalta a importância da avaliação do capital intelectual a partir de métodos de 
mensuração. Em seus estudos, são apontados quarenta e dois métodos compilados em 
quatro abordagens: Métodos de Avaliação Direta de Capital Intelectual; Métodos de 
Avaliação de Capitalização de Mercado; Métodos de Retorno dos Ativos; e, Métodos de 
Avaliação de Placares Equilibrados (Scorecard). Assim, a partir do ano de 2000, são 
expostos vinte e três métodos de avaliação e modelos de relatórios de capital intelectual. 

No que tange à definição, o capital intelectual é entendido como ativo intangível 
que está disperso na cabeça das pessoas que integram uma empresa e ainda, em 
documentos gerados em sua estrutura, como relatórios, memorandos, arquivos 
eletrônicos e, especialmente, na sua experiência prática (NONAKA E TAKEUCHI, 
1997). Neste sentido, para Stewart (1998), o capital intelectual corresponde ao conjunto 
de conhecimentos e informações encontrados nas organizações, que agrega valor ao 
produto e/ou serviços, mediante a aplicação da inteligência e não do capital monetário, 
ao empreendimento. Ainda neste contexto, Brooking (1996) explica que o capital 
intelectual é como uma combinação de ativos intangíveis, frutos das mudanças nas áreas 
da tecnologia da informação, mídia e comunicação, que trazem benefícios intangíveis 
para as empresas e que capacitam seu funcionamento. 

Quando relacionado ao aspecto de valor, Edvinsson e Malone (1998) afirmam 
que o capital intelectual é um capital não financeiro que representa a lacuna oculta entre 
o valor de mercado e o valor contábil. Edvinsson e Sullivan (1996) consideram capital 
intelectual como o conhecimento que pode ser convertido em valor, englobando 
invenções, ideias, conhecimentos gerais, projetos, programas computacionais, processos 
e publicações.  

Assim, Zack (1999) acredita que o capital intelectual é formado pela união do 
conhecimento tácito e explícito. Conhecimento tácito é o conhecimento de difícil 
verificação: é desenvolvido pela experiência e pela ação; é normalmente compartilhado 
através de uma conversa interativa e inclui atividades individuais ou rotineiras, como a 
negociação com clientes, resolução de problemas técnicos, relações públicas, iniciativa 
de marketing e desenvolvimento de novos produtos. E o conhecimento explícito, ao 
contrário, é adquirido pela educação e envolve o conhecimento dos fatos, como a 



experiência e a informação armazenada em arquivos, documentos, correio eletrônico, 
entre outros. 

Desta forma, Stam (2005) atribui uma convergência sobre a natureza do capital 
intelectual, sendo: i) Trata de intangíveis, fornecendo identidade a coisas imateriais ou 
escondidas, tornando-as, assim, mais reconhecíveis e compreensíveis, ii) Constitui a 
principal fonte de criação de valor e vantagem competitiva, iii) Fornece estrutura aos 
recursos da organização, possibilitando que a mesma comunique, interprete e controle 
os intangíveis iv) Fornece uma visão holística da organização, tratando tanto dos 
aspectos humanos quanto dos recursos intangíveis não humanos, como processos 
organizacionais, estruturas e sistemas, iv) Seu foco está voltado ao incremento do 
desempenho através dos intangíveis, reconhecendo que estes são os recursos mais 
importantes na economia atual. 

Em Stewart (1998) tem-se o Capital Intelectual como o conjunto de valores 
ocultos que agregam valor às organizações, permitindo sua continuidade. Levando em 
conta tais conceitos, pode-se dizer que o Capital Intelectual é conjunto de valores, seja 
de capital, um ativo ou um recurso, acham-se ocultos e tendem a agregar valores reais à 
organização. Tal conjunto é constituído em dimensões, componentes, corroborado na 
literatura acadêmica a partir de variadas fontes, elencados conforme quadro 2. 

 
Quadro 2 – Dimensões/Componentes/Elementos do Capital Intelectual 

DIMENSÕES/COMPONENTES/ELEMENTOS DO 
CAPITAL INTELECTUAL 

AUTORES 

- Recursos Humanos 

- Ativos Intelectuais 

Edvinsson (1996) 

- Capital Humano 

- Capital Estrutural 

Edvinsson e Malone (1998) 

- Capital Humano 

- Capital Organizacional 

- Capital Cliente e Relacional 

Roos e Roos (1997) 

- Capital Humano 

- Capital Estrutural 

- Capital Cliente 

Saint-Onge (1996) 

Bontis (2001) 

Stewart (1998) 

- Capital Humano 

- Capital Estrutural 

- Capital Relacional 

Bontis (1999) 

- Competência dos empregados 

- Estrutura interna 

- Estrutura externa 

Sveiby (1997) 

- Capital Humano 

- Capital de Inovação 

- Capital de Processos 

- Capital Cliente 

Van Buren (1999) 



- Capital Humano 

- Capital Estrutural 

- Capital Cliente 

- Capital de Inovação 

Chen, Zhu e Xie (2004) 

- Capital Humano 

- Capital Estrutural  

(Capital Organizacional e Capital Tecnológico) 

- Capital Relacional  

(Capital de Negócio e Capital Social) 

Bueno et al. (2004) 

Fonte: Adaptado de Cosser (2012). 

Há consenso dos estudos quanto às dimensões, elementos, componentes do 
capital intelectual com maior congruência para os seguintes: 

 Capital Humano: representado como know-how, competências, capacidades, 
habilidades e especializações dos recursos humanos de uma organização, trata-se 
de um dos ativos críticos no grupo de capital intelectual, já que o gerenciamento 
do capital humano cria e sustenta a riqueza de uma organização. Frequentemente 
especifica o nível de educação e expertise dos empregados de uma organização. 
Faz referência ao conhecimento (explícito ou tácito/individual ou social) que as 
pessoas e grupos possuem, assim como sua capacidade para gerá-lo, que é útil 
para a finalidade estratégica da organização (LYNN, 2000; WESTEREN, 2008; 
BUENO et al., 2011). 

 Capital Estrutural: inclui sistemas de informações e valores, juntamente com 
elementos de propriedade intelectual, tais como patentes, copyright, marcas, etc. 
Envolve a capacidade organizacional, incluindo planejamento administrativo, 
sistemas de controles, processos, redes funcionais, políticas, cultura. Também é 
definido como o conjunto de conhecimentos e ativos intangíveis derivados dos 
processos de ação, que são deixados na empresa quando os funcionários a 
deixam, como base de dados, dentre outros. Consiste nos resultados das 
atividades intelectuais em dados e bases de conhecimento (WIIG, 1997; 
DZINKOWSKI, 1998; WESTEREN, 2008; BUENO et al., 2011).  

 Capital Relacional: identificado como uma entidade em separado, considera 
quaisquer das conexões que as pessoas fora da organização têm com ela, 
juntamente com a lealdade do consumidor, fatia do mercado, nível de pedidos, 
etc. Diz respeito às conexões de uma organização com seus clientes e 
fornecedores, o que também cria valor através da fidelidade, mercados 
melhorados, velocidade e qualidade. Ainda é definido como o conjunto de 
conhecimentos que são incorporados à organização e às pessoas que a integram 
como conseqüência do valor derivado do número e qualidade das relações que, 
de forma continuada, mantêm-se com os diferentes agentes do mercado e com a 
sociedade em geral. Trata-se de todo o capital humano e capital estrutural 
ligados em rede com todas as relações externas da empresa (LYNN, 2000; 
WESTEREN, 2008; BUENO et al., 2011). 
Na visão de Dzinkowski (1998) as dimensões/componentes/elementos consistem 

num modelo de criação de valor do capital intelectual que é composto por três instâncias 
que se inter-relacionam. 



3. Metodologia 
Esta seção apresenta a classificação da pesquisa e o os procedimentos 

metodológicos utilizados na construção e análise do portfólio bibliográfico sobre o 
capital intelectual. 

3.1 Classificação da pesquisa 
Esta pesquisa se caracteriza como de natureza teórica em relação ao tema 

abordado. Quanto aos seus procedimentos técnicos, enquadra-se como um estudo 
bibliográfico, pois tratará de dados e verificações provindas diretamente de trabalhos já 
realizados do assunto pesquisado. Do ponto de vista dos objetivos, classifica-se como 
exploratória e descritiva, pois buscará informações específicas e características do que 
está sendo estudado (GIL, 2007).  

3.2 Procedimentos da pesquisa 
A análise bibliométrica é uma técnica para o mapeamento dos principais autores, 

periódicos e palavras-chave sobre determinado tema. Ensslin et al. (2010) define como 
o processo de evidenciação quantitativa dos dados estatísticos de um conjunto definido 
de artigos (portfólio bibliográfico) para a gestão da informação e do conhecimento 
científico de um dado assunto, realizado por meio da contagem de documentos. 

O estudo de produtividade em pesquisa e impacto de citações tem uma longa 
tradição no meio acadêmico. Tal como indicado por um volume substancial de 
pesquisas prévias, investigações anteriores têm tomado uma variedade de formas, cada 
uma das quais tem servido a diferentes fins (SERENKO E BONTIS, 2004). 

Neste caso, para a análise bibliométrica são utilizados os artigos constantes do 
portfólio bibliográfico e suas referências para apuração do grau de relevância de 
periódicos e autores, grau de reconhecimento científico de artigos, e, as palavras-chave 
mais utilizadas. Foi empregado como instrumento de intervenção neste trabalho o 
processo para revisão bibliográfica, segundo a visão construtivista, denominado 
ProKnow-C (Knowledge Development Process – Constructivist), proposto por Ensslin 
et al. (2010).  

Tal instrumento para a seleção de um portfólio bibliográfico está 
consubstanciado em um processo subdividido em quatro fases: i) seleção do banco de 
artigos brutos: composto pela definição das palavras-chave, definição bancos de dados, 
busca de artigos nos bancos de dados com as palavras-chave e o teste da aderência das 
palavras-chave; ii) filtragem: composta pela filtragem do banco de artigos brutos quanto 
a redundância e filtragem do banco de artigos brutos não repetidos quanto ao 
alinhamento do titulo; iii) filtragem do banco de artigos: composto pela determinação 
do reconhecimento cientifico dos artigos, identificação de autores; iv) filtragem quanto 
ao alinhamento do artigo integral: composto pela leitura integral dos artigos. 
Selecionado o portfólio bibliográfico, também por meio do ProKnow-C, o presente 
artigo procederá a análise bibliométrica dos artigos que o compõe (ENSSLIN et al., 
2010). 

O software EndNote X5 (ENDNOTE, 2011) foi usado para gerenciar e tratar as 
referências coletadas. A ferramenta Endnote é um gestor de referências bibliográficas 
produzido pela Thomson Scientific que trabalha integrada à Web of Science. Facilita o 
trabalho de investigação e escrita do trabalho científico e permite reunir referências 
bibliográficas de bases de dados online, importar os metadados e agrupá-los de diversas 
formas. Adicionalmente, o software Science of Science (Sci2) Tool é um conjunto 



modular de ferramentas projetado especificamente para o estudo da ciência. Suporta 
análises temporal, geoespacial, por tópico, de rede e visualização de conjuntos de dados 
acadêmicos do micro (individual), meso (local), e (global) macro níveis.  

4. Resultados e Discussão 
4.1 Construção do portfólio bibliográfico 

Lacerda (2010) afirma que com a evolução dos sistemas de informações, o uso 
de bases de dados (sistemas indexados) é para facilitar as buscas pelas referências 
bibliográficas e para a construção de plataformas teóricas para pesquisas futuras.  

A seleção dos artigos foi realizada no mês maio de 2012 na base de dados Web 
of Science, Science Direct, SCOPUS, usando como critério para buscar a palavra-chave 
“Intellect* Capital” nas palavras-chave, título e resumo dos artigos. Como houve 
interesse em entender mais a fundo o construto e suas origens, não houve qualquer 
recorte temporal, ou seja, todos os artigos selecionados foram analisados. O símbolo de 
truncamento “*” foi usado para ampliar o número de respostas, pois recupera plurais, 
expressões com mesmo radical e variações de grafias da palavra-chave.  

- Web of science: base multidisciplinar que indexa somente os periódicos mais 
citados em suas respectivas áreas. É também um índice de citações, informando, para 
cada artigo, os documentos por ele citados e os documentos que o citaram. Possui hoje 
mais de 9.000 periódicos indexados.  

- Scopus: base de dados de resumos e de citações da literatura científica e de 
fontes de informação de nível acadêmico na Internet. Indexa mais de 15 mil periódicos, 
cerca de 265 milhões páginas da Internet, 18 milhões de patentes, além de outros 
documentos.  

- Science Direct: estão disponíveis publicações da Elsevier e de outras editoras 
científicas, cobrindo as áreas de Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências 
Agrárias, Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências 
Humanas e Letras e Artes. 

Nas três bases consultadas, foram estabelecidos critérios de buscas, como: 
apenas procura de artigos, área (management, bussiness, economics, operations, 
engineering multidisciplinary, education, engineering industrial, environmental, 
bussiness finance, social sciences, multidisciplinary), tópicos (social capital, human 
capital, structural capital, intellectual capital, sustainable). Em relação ao período não 
foi estipulado para verificar a evolução do tema. Foram encontrados 2260 artigos, 
conforme mostra a figura 1. 



 
Figura 1 – Quantidade de artigos nas bases de dados 
Fonte: Autores (2012). 

Após, realizou-se as principais filtragens dos artigos brutos, através: da 
identificação dos artigos duplicados, leitura dos títulos e resumos, deixando apenas os 
artigos alinhados com o tema, conforme mostra a figura 2. 

 
Figura 2 – Filtragem dos artigos 
Fonte: Autores (2012). 

4.2 Análise bibliométrica 

4.2.1 Evolução do tema  
Foi identificado o ano de publicação dos 674 artigos selecionados, a figura 3 

apresenta a evolução dos anos, que se iniciou em 1988 a 2012 de trabalhos realizados 
sobre esse tema.  

•Artigos brutos
2260

•Artigos sem duplicação
1935

•Artigos alinhados com o tema
674

•Quantidade de citação
417

•Artigos disponivéis para pesquisa
190



 
Figura 3 – Evolução do tema com trabalhos científicos publicados 
Fonte: Autores (2012). 

Pode-se observar que houve uma evolução significativa em trabalhos 
relacionados com o tema de Capital Intelectual nos últimos anos. Iniciou-se em 1988 
com a pesquisa “Technical Knowledge and Intellectual Capital in door thrust of Chinas 
open door Policy” realizada por SINGH, K., que trata do conhecimento técnico e 
capital intelectual: No porta-impulso da política da China. Porém, o aumento 
significativo começou em 2005 com 44 artigos, em 2011 com 133 e, até maio de 2012 
com 40 artigos, com tendência crescente. 

4.2.2 Periódicos relevantes 
           Foram identificados 302 periódicos no portfólio bibliométrico, a figura 4 mostra 
os que obtiveram maior número de artigos selecionados. Os periódicos que mais se 
destacaram foram o Journal of Intellectual Capital com 134 artigos, devido ser o grande 
destaque na área de Capital Intelectual, por ser dedicado à troca de informações sobre 
práticas em todos os aspectos da criação, identificação, gerenciamento e mensuração do 
capital intelectual nas organizações.  

Seguido do Journal of Leaming and Intellectual Capital com 33 artigos, que 
trata de trabalhos que envolvem a influência de inovação, aprendizagem, gestão do 
conhecimento, capital intelectual sobre a realização de uma vantagem competitiva para 
as empresas na nova era da economia. 
 



 
Figura 4 – Relação dos periódicos  
Fonte: Autores (2012). 

4.2.3 Palavras-chave relevantes 

         Obteve-se 1775 palavras-chave usadas pelos autores do portfólio. Na figura 5, 
estão descritas as palavras com maior repetição que se relacionam diretamente com 
capital intelectual, e também valida à aderência da palavra-chave usada na seleção dos 
artigos aos artigos encontrados. 

 
Figura 5 – Relação das palavras-chave  
Fonte: Autores (2012). 

4.2.4 Autores relevantes 



Pode-se observar na figura 6 a relação dos autores mais destacados no portfólio 
bibliográfico. Ao todo, os 674 artigos alinhados com o tema do portfólio foram 
elaborados por 1302 autores. Observa-se que entre os mais repetidos está Bontis, N. 

 
Figura 6 – Relação dos autores  
Fonte: Autores (2012). 

Verifica-se que alguns dos autores consagrados nesse tema aparecem na seleção 
dos artigos do portfólio, como o caso de: 
- Bontis, N: "Managing organizational knowledge by diagnosing intellectual capital: 
Framing and advancing the state of the field. (1999)"; "Human capital and 
organizational performance: A study of Egyptian software companies. (2007)"; "A 
causal model of human capital antecedents and consequents in the financial services 
industry. (2009)"; "Positioning management accounting on the intellectual capital 
agenda. (2007)"; "Intellectual capital disclosure payback. (2011)"; "Intellectual capital 
and business performance in the Portuguese banking industry. (2008)" "On the 
"essential condition" of intellectual capital: Labour! (2006)"; "Managing risk with 
intellectual capital statements. (2007)"; "Global ranking of knowledge management and 
intellectual capital academic journals. (2008)"; "A scientometric analysis of knowledge 
management and intellectual capital academic literature (1994-2008). (2010)"; 
"Practical relevance of knowledge management and intellectual capital scholarly 
research: Books as knowledge translation agents. (2011)"; "Intellectual capital and 
business performance in the pharmaceutical sector of Jordan. (2010)"; "Managing 
intellectual capital in Nigerian telecommunications companies. (2012)". 
- Roos, G.: "Information needs of internal and external stakeholders and how to 
respond: Reporting on operations and intellectual capital. (2007)"; "Intellectual capital 
and performance indicators: Taiwanese healthcare sector. (2007)"; "Intellectual capitals, 
business models and performance measurements in forming strategic network. (2011)"; 
"Intellectual capital: Origin and evolution. (2006)", "Intellectual capital analysis as a 
strategic tool. (2002)"; "Towards improved information disclosure on intellectual 
capital. (2000)". 

- Edvinsson, L.: "Developing intellectual capital at Skandia. (1997)"; "Developing a 
model for managing intellectual capital. (1996)"; "Intellectual capital: from intangible 
assets to fitness landscapes. (2001)"; "National intellectual capital: Comparison of the 
Nordic countries. (2008)". 



- Johson, W. H. A.: "Integrative taxonomy of intellectual capital: Measuring the stock 
and flow of intellectual capital components in the firm. (1999)". 
- Stewart, T. A.: "Your Company most Valuable Asset - Intellectual Capital. (1994)". 

E surge um novo termo de Capital Intelectual “Green”, voltado para questões 
ambientais, definidas pelo autor Chen, Y. S., nos trabalhos: 

- Chen, Y. S.: "The determinants of green intellectual capital. (2012)"; "The positive 
effect of green intellectual capital on competitive advantages of firms. (2008)"; "The 
influence of intellectual capital on new product development performance - The 
manufacturing companies of Taiwan as an example. (2006)". 

O Capital Intelectual “Green” ou “Verde”, também conhecido como Capital 
Intelectual de Gestão Ambiental ou Inovação Verde, foi denominado por Yu-Shan 
Chen, professor assistente da Universidade de Ciência e Tecnologia de Taiwan, em 
2008. Esta nova denominação surgiu, para aumentar a vantagem competitiva das 
empresas, por meio da gestão ambiental ou inovação verde, temas muito difundidos nos 
dias atuais.  Devido, as tendências das regulamentações internacionais ambientais e da 
consciência ambiental dos consumidores, afirma Chen (2008). Deste modo, o Dr. Chen 
achou esta lacuna de pesquisa, explorar o Capital Intelectual sobre a visão da Gestão 
Ambiental ou Inovação “Verde” na concepção de trazer vantagem competitiva para as 
empresas. 

Portanto, definiu-se Capital Intelectual “Green”, como o estoque final de todos 
os tipos de ativos intangíveis, conhecimento, capacidade e relações de relacionamentos, 
sobre a proteção do meio ambiente ou/e da inovação “verde” em nível individual ou a 
nível dentro da organização (CHEN, 2008).  

4.2.5 Artigos relevantes 
Em relação aos artigos mais relevantes, o Capital Intelectual apresentou 275 

artigos com citações do portfólio bibliográfico. O quadro 3 mostra a relação da 
quantidade de citação dos artigos no Google Acadêmico maior que 500. 
Quadro 3 - Relação da quantidade de citação dos artigos de capital intelectual 

ARTIGOS DE CAPITAL INTELECTUAL Nº 
Citações 

Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage 7055 

Intellectual Human Capital and the Birth of U.S. Biotechnology Enterprises 1768 

The role of social and human capital among nascent entrepreneurs 1252 

Developing intellectual capital at Skandia 788 

The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities 662 

Developing a model for managing intellectual capital 618 

Managing organizational knowledge by diagnosing intellectual capital: Framing and 
advancing the state of the field 595 

Understanding knowledge sharing in virtual communities: An integration of social capital and 
social cognitive theories 502 

Fonte: Autores (2012). 

Na classificação de relevância acadêmica realizada sob a ótica de número de 
citações dos artigos selecionados no portfólio, o estudo que mais se destacou foi de 
NAHAPIET, J., com o trabalho “Social capital, intellectual capital, and the 



organizational advantage”, obtendo 7055 citações. E o trabalho de ZUCKER, L.; 
DARBY, M. com “Intellectual Human Capital and the Birth of U.S. Biotechnology 
Enterprises”, com 1768 citações. O “The role of social and human capital among 
nascent entrepreneurs” de DAVIDSSON, P., com 1252 citações.  

A figura 7 apresenta a relação entre redes dos autores mais relevantes com os 
artigos do portfólio bibliográfico. E a figura 8 mostra a rede de correlação dos autores 
versus co-autores dos artigos do portfólio bibliográfico. Cada círculo corresponde a um 
artigo do portfólio. Os círculos serão tão maiores quanto mais citações o artigo possui. 
As setas indicam quando um artigo é citado por outro e obviamente a seta tem o sentido 
do artigo que citou para o artigo citado. Mesmo com a indicação dos artigos no mapa de 
certa forma ilegível, observa-se uma intensa interligação entre os artigos do portfólio, 
ou seja, os autores mais atuais têm citado os autores mais antigos, o que demonstra ser 
um campo da ciência em franca expansão. 

 

 



Figura 7 – Rede de correlação de autores mais relevantes versus artigos 
Fonte: Autores (2012). 

 
Figura 8 – Rede de correlação dos autores versus co-autores dos artigos do portfólio bibliográfico 
Fonte: Autores (2012). 

5. Considerações Finais 
O objetivo deste estudo centrou-se em apresentar uma meta-revisão (análise 

bibliométrica) da literatura sobre capital intelectual. O artigo dividiu-se em duas etapas: 
a construção do portfólio e análise bibliométrica. Na qual a construção do portfólio teve 
objetivo de selecionar artigos mais relevantes sobre o tema em questão. Por sua vez, a 
análise bibliométrica buscou averiguar os principais artigos, autores, periódicos e 
palavras-chave publicados nos desde 1980 a 2012. 

O processo de construção do portfólio possibilitou realizar uma análise de 2.260 
artigos, culminando com um portfólio final de 674 artigos alinhados com o tema. 

Na análise bibliométrica foi evidenciada que os principais periódicos que 
abordam e publicam sobre o tema em questão foram: Journal of Intellectual Capital, 
com 134 artigos. Em seguida, com 33 artigos o Journal of Leaming and Intellectual 



Capital. Quanto às palavras-chave, a que mais se destacou nesta pesquisa foi a própria 
Intelectual Capital, aparecendo com 400 repetições. Os autores que mais se destacaram 
nesta pesquisa foram Bontis, N.; Roos, G.; Edvinsson, L.; Johson, W. H. A.; Stewart, T. 
A.; Chen, Y. S.; com trabalhos sobre capital intelectual, ativos intangíveis e capital 
intelectual green. 

Na classificação de relevância acadêmica realizada sob a ótica de número de 
citações dos artigos selecionados no portfólio, o trabalho que mais se destacou foi de 
NAHAPIET, J., com o trabalho “Social capital, intellectual capital, and the 
organizational advantage”, obtendo 7055 citações. E o trabalho de ZUCKER, L.; 
DARBY, M. com “Intellectual Human Capital and the Birth of U.S. Biotechnology 
Enterprises”, com 1768 citações. Além de “The role of social and human capital 
among nascent entrepreneurs” de DAVIDSSON, P., com 1252 citações.  

As limitações desta pesquisa foram: i) delimitação do campo amostral, pois 
neste trabalho foram utilizados apenas três bancos de dados; ii) utilização de trabalhos 
apenas internacionais; iii) utilização apenas de periódicos, não considerando teses, 
dissertações, monografias, congressos e livros; iv) ausência de pesquisa empírica. 
Baseado em Serenko, Bontis e Hull (2011), mesmo que os praticantes do tema estejam 
ativamente envolvidos no desenvolvimento de campo, a sua total contribuição para o 
corpo de conhecimento tem diminuído gradualmente. 

Finalmente, como recomendações para as pesquisas futuras sugerem-se: i) a 
utilização de mais banco de dados do portal da Capes; ii) considerar banco de dados 
nacionais; iii) utilização de outros trabalhos, como teses, dissertações, livros e 
congressos científicos; e, (iv) realização de pesquisas empíricas, a partir do construto 
capital intelectual e oportunidades de pesquisa. 
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Competências do gerente de projetos: um estudo de caso em
uma instituição bancária no Brasil

Sumário
Este trabalho teve o objetivo de analisar e identificar, quais as competências mais
relevantes para a gestão de projetos. Para tanto foi realizada uma pesquisa de levantamento
quantitativo com gerentes de projeto de tecnologia da informação de uma instituição
bancária de origem internacional.

A partir do levantamento bibliográfico, foram relacionadas as competências
organizacionais e individuais atribuídas ao gerente de projeto. Este quadro teórico deu
origem ao instrumento de coleta de dados.

Espera-se que este estudo possa contribuir na identificação das competências a serem
exploradas nas organizações ou na melhoria dos modelos de gestão dessa carreira e na
utilização pelas empresas das informações aqui contidas para melhorar o treinamento dos
gerentes de projeto.

Para os profissionais, este trabalho poderá auxiliar na construção ou amadurecimento da
carreira dos já estabelecidos, bem como indicar aos estudantes as competências a serem
desenvolvidas para um ingresso efetivo no mercado de trabalho.

Abstract
The objective of this work was to analyze and identify the most relevant competencies for
the management of projects. Therefore a quantitative survey research was conducted with
information technology project managers that work in a bank of international origin.

From the literature, were related individual and organizational competencies assigned to
the project manager. This theoretical framework was the basis for the instrument to collect
data.

It is hoped that this study will contribute in identifying the skills to be exploited in
organizations or improving management models and will be used to improve the training
of project managers.

The result of this study may assist in building or maturing the career of established
professionals, as well as indicate to students the skills to be developed for an effective
entry into the labor market.



1 Introdução e objetivos

A necessidade de análise mais aprofundada sobre as questões que envolvem as
competências do gerente de projeto veio de vários interesses da área, tais como o
desenvolvimento das competências de uma forma estruturada para o amadurecimento da
gestão de projeto como fator estratégico para as empresas (RABECHINI; PESSOA, 2005);
a posição nos dias de hoje da gestão de pessoas por competências (MUNCK, L. et al.,
2011) e como os atuais modelos de gestão de pessoas podem influenciar o
desenvolvimento profissional.

O estudo das competências do gerente de projeto surgiu dentro de uma perspectiva da
visão baseada em recursos (BARNEY; WRIGHT, 1998). Através dela, parte-se da
premissa de que recursos escassos para as organizações seriam essenciais para o
desenvolvimento de sua estratégia. A competência do gerente de projeto seria um destes
recursos raros e essenciais. Este trabalho utiliza esta perspectiva de Barney e Wright
(1998).

Normalmente, a teoria sobre competências da gestão de projeto trata este problema em dois
níveis: a competência da organização para gerir projeto (RABECHINI; PESSOA, 2005) e
a competência do gerente de projeto para a gestão (REICH et al., 2003; THOMAS;
GHOLSTON, 2004). É neste último que este trabalho mantém seu foco.

O desenvolvimento das competências pessoais do gerente de projeto tem sido visto como
essencial para a gestão (ANANTATMULA, 2010). Por isso, pesquisadores da área vêm
desenvolvendo grande número de esforços para identificar e relacionar quais seriam as
competências necessárias ao gestor de projeto, na expectativa de que tais competências
sejam desenvolvidas pelos gestores e adotadas pelas entidades de formação destes
profissionais.

Este trabalho propõe um estudo com o objetivo de analisar e identificar as competências
necessárias para a gestão de projetos levantadas na literatura e presentes na prática em uma
organização operando no Brasil.

Para tanto foi realizado um estudo de caso nesta instituição e na sequência uma pesquisa de
levantamento quantitativo com gerentes de projeto de tecnologia da informação de uma
instituição bancária de origem internacional.

A partir do levantamento bibliográfico, foram relacionadas as competências
organizacionais e individuais atribuídas ao gerente de projeto. Este quadro teórico deu
origem ao instrumento de coleta de dados. Espera-se que este estudo traga as seguintes
contribuições para as empresas: contribuir na identificação das competências a serem
exploradas nas organizações ou na melhoria dos modelos de gestão dessa carreira e
utilização pelas empresas das informações aqui contidas para melhorar o treinamento dos
gerentes de projeto.

Partindo-se de um vasto referencial teórico disponível na literatura, procurou-se base nos
melhores autores internacionais e nacionais, e desta forma foram identificadas as
competências relacionadas no trabalho. Entretanto este quadro possui algumas limitações,
pois a identificação das competências é de fato mais ampla do que foi refletido neste
estudo, inclusive com uma gama maior de autores, porém pode-se considerá-lo com
referencia para este trabalho e um ponto focal para melhorias posteriores.

Gerentes de projeto de tecnologia da informação normalmente são oriundos das áreas de
tecnologia, administração, engenharia, matemática e economia, e em quase todos os casos



esses profissionais já atuaram como desenvolvedores ou analistas de sistemas – migrando
de ocupações mais técnicas para um perfil um pouco mais gerencial. Especificamente para
o banco pesquisado notou-se que é uma empresa que tem forte preocupação com a
manutenção do seu quadro de funcionários, procurando evitar o turnover e alinhado com a
manutenção do quadro de funcionários através do fortalecimento das competências com:
políticas de desenvolvimento do desempenho, definições semestrais de objetivos setoriais e
pessoais, programas de incentivo e participação nos processos administrativos.

O resultado deste trabalho poderá auxiliar na construção ou amadurecimento da carreira
dos profissionais já estabelecidos, bem como indicar aos estudantes as competências a
serem desenvolvidas para um ingresso efetivo no mercado de trabalho.

2 Referencial teórico

2.1 O Conceito de Competência

O conceito de competência, como agregador de valor econômico às organizações ou valor
social ao indivíduo, passa não somente pelo nível do individuo, mas também das
organizações (como a core competence, que é uma competência ou um conjunto de
competências que a empresa entende como sendo essencial para o seu funcionamento e/ou
para sua competitividade no mercado); e mesmo dos países (sistemas educacionais e
formação de competências), seja pela literatura americana ou europeia (FLEURY, 2001).

Uma síntese das competências essenciais (core competences) em conjunto com uma
comparação com os conceitos de competências distitinvas e vantagens competitivas foi
realizada por Mooney (MOONEY, 2007), e retrata um pouco da evolução do tema até
então, comentando desde os primórdios das primeiras pesquisas sobre competências
essenciais com Ansoff (1965) e Andrews (1971), passando por Prahalad e Hamel (1990).
Nesta revisão Mooney (2007) encontrou dois atributos básicos para as competências
essenciais: as competências devem estar enraizadas nas empresas, mais do que apenas reter
recursos humanos que possuem essas competências, e também devem ajudar as empresas a
alcançar seus objetivos.

O objetivo de Mooney (2007) foi fornecer exemplos e esclarecimentos sobre os conceitos
para evitar falhas de comunicação ou ambiguidade em pesquisas futuras. Fleury (2001)
também fornece subsídios valiosos para explicar os diversos conceitos de competências no
contexto organizacional.

Conforme Fleury e Fleury (2004), as competências passaram por um processo de
diferenciação das aptidões a partir dos textos de McLelland (1973), a percepção do
conceito de “Conhecimentos, Habilidades e Atitudes” com Boyatziz (1982) e
principalmente com a caracterização de competências essenciais de Prahalad e Hamel
(1980), diferenciada das competências organizacionais. Fleury também pondera que as
competências individuais são adaptadas às organizações, e que as competências essenciais
e organizacionais são formadas pela multiplicidade dessas competências individuais.
Entretanto, o caminho das competências individuais ainda serve mais à agregação de valor
para as organizações do que aos indivíduos (FLEURY, 2004).

Competências organizacionais, essenciais, e individuais são temas recorrentes nas
pesquisas acadêmicas e mesmo como alavanca na melhoria da produtividade e vantagem
competitiva das empresas.



O conceito da competência admite análise em diversos níveis quando estudada no contexto
organizacional – essenciais, organizacionais e individuais – e não há concordância nem
quanto à denominação ou quanto aos conteúdos de cada nível por partes dos estudiosos do
tema. Em geral, os autores apontam ao menos dois níveis de competência: as competências
essenciais da organização e as competências individuais das pessoas que trabalham
(MEDEIROS, 2007).

Pesquisa de Albuquerque e Oliveira (2010) sobre sistema de Gestão por Competências
mostra que os sistemas tradicionais já não atendem às organizações, e que o modelo de
gestão por cargos pode ser substituído pela avaliação das competências individuais.

Apesar de ser extremamente bem aceita, esta avaliação pelas competências individuais
ainda é considerada de difícil implantação dado a novidade do conceito e a própria
diferença entre entender o sistema e efetivamente implementá-lo.

Enquanto o modelo de gestão por competências tem vantagens como deixar coerentes e
melhorar as questões estratégicas de Recursos Humanos (RH) e do Negócio com:

 Motivação,
 Estruturação,
 Adaptabilidade,
 Estímulo do desenvolvimento de novas características associadas ao negócio,
 Flexibilização,
 Comprometimento,
 Facilitação de recompensar os funcionários de forma adequada e,
 Autogerenciamento.

O sistema convencional de gestão de pessoas baseada nos cargos possui diversas
deficiências tais como: baixa flexibilidade, recompensas que não possibilitam melhoria da
contribuição do funcionário, informações conflitantes sobre as funções, centralização no
RH da empresa, desalinhamento com as estratégias empresariais, limitação da atuação
pessoal, metodologia não atualizada, ênfase nas promoções verticais (ALBUQUERQUE;
OLIVEIRA, 2010).

Independente do modelo de gestão adotado nota-se que a questão do conhecimento das
competências é um tema atual e de interesse, em especial para o grupo de gerentes de
projeto objeto deste estudo.

Em um estudo exploratório sobre o conhecimento do gerente sobre a gestão de
competências (CASSANDRE et al., 2008), observou-se a disposição de que a gestão por
competências seja utilizada apenas visando resultados em um período curto de tempo,
apesar da importância tanto no nível organizacional quanto individual.

O papel da gestão de pessoas evidencia-se importante, pois está relacionado diretamente
aos três níveis de competência, à medida que deve estimular as pessoas a desenvolver
competências individuais, auxiliar nos levantamentos das competências organizacionais
existentes e necessárias, assim como desenvolver competências essenciais para a
implementação e posterior sucesso da estratégia.

O gerente de projeto que esteja alinhado com a gestão de competências pode
eventualmente estar mais apto a desenvolver suas competências individuais e
organizacionais.

A competência organizacional foi revisitada (FLEURY, 2009) para ilustrar a comparação
entre dois casos em que empresas viam possibilidades de desenvolver novas competências



ao mesmo tempo em que mantém seus valores essenciais. As competências
organizacionais são o resultado de coordenação da empresa, que dispõem de seus recursos,
planejando responder às estratégias estabelecidas pela organização. A primeira empresa
estudada foi a Embraco, empresa de Joinville, Santa Catarina, com marcante influência da
cultura germânica com valores declarados como: comprometimento, excelência, inovação,
integridade e respeito. A organização queria reavaliar os valores de homogeneidade que
possuía, e esperava identificar o que deveria mudar e o que deveria manter.

O outro estudo de caso baseou-se na empresa Votorantim Cimentos, cujo principal
objetivo era ajustar o programa de introdução de novas competências que foi impactado
pelas diferenças entre as culturas de uma empresa brasileira como a Votorantim que tem o
perfil mais autoritário, menos individualista, gerencia paternalista e bastante hierarquizada
em contraparte com sua empresa Canadense Saint Marys que tem o perfil mais igualitário,
individualista e com maior preocupação com a qualidade de vida. Concluíram que a cultura
influencia o desenvolvimento de novas competências em detrimento de outras, mas
destacam a necessidade de novos estudos entre esta relação.

Mesmo que o objetivo principal de Fleury (2009) tenha sido avaliar as competências
organizacionais nos casos acima, também são abordadas diversas competências
relacionadas às competências individuais, Estas constatações de Fleury (2009) são
importantes, pois confirmam o valor das competências, especialmente nos níveis
gerenciais.

Para Bitencourt (2002) a importância das competências para os cargos de gerencia é
flagrante, pois está relacionada com as competências essências na visão empresarial, ou
seja, a partir das competências essenciais chegam-se as competências gerenciais (ou
específicas). Bitencourt (2002) também observou que, no caso de empresas australianas, o
autodesenvolvimento parte da empresa e não dos funcionários. Apesar do trabalho de
Bitencourt ser baseado em empresas fora do escopo desta dissertação, a autora também
aborda sobre o desenvolvimento das competências no cenário gerencial (BITENCOURT,
2002).

2.2 Competências em Gestão de Projetos

No contexto geral da gestão de projeto, Drejer (2001) procura apresentar uma forma de
pesquisar o desenvolvimento de competência baseada em quatro elementos e suas relações:
tecnologia, pessoas, estrutura organizacional e cultura organizacional.

Com base em seus próprios estudos de 1998 e 1999, além de outros autores como Leonard-
Barton (1995), Drejer e Riis (1998, 1999) definiram competência como um sistema de
tecnologia, seres humanos, elementos organizacionais (formal) e culturais (informal) e as
interações desses elementos. O autor propõe desenvolver competências em degraus como
parte prática de gerenciamento, mas supondo algumas premissas, estudos e testes de
modelos (DREJER, 2001).

Uma forma mais técnica de se conhecer esses elementos organizacionais e culturais
comentados por Drejer (2001) é através do Project Manager Competency Development
Framework – PMCDF (PMI, 2007).

O Project Management Institute (PMI) é uma organização que promove a profissão de
gerenciamento de projeto por meio de padrões e certificações mundialmente reconhecidos



e conta com mais de 370.000 profissionais certificados em todo o mundo, abrangendo mais
de 180 países.

O PMI publica o Project Management Body of Knowledge (PMBoK) que é um conjunto,
ou guia, das melhores práticas que podem ser aplicadas pelos gerentes de projetos (PMI,
2008).

Além do PMBoK (2008) o PMI também é responsável por uma série de Standards entre
eles o PMCDF (PMI, 2007), o qual é referencia para os gerentes de projeto conhecerem e
desenvolverem suas competências. Ele foi elaborado para propiciar às organizações e aos
gerentes de projeto um guia para o planejamento e melhoria das competências ligadas à
profissão do gerente.

Segundo o PMCDF são três categorias principais de competências de gerentes de projeto:
competências pessoais, competências de conhecimento e competências de desempenho.
Entretanto o PMCDF aborda em seu texto as competências de desempenho e pessoais.

O PMCDF enumera cinco grandes competências no âmbito do desempenho, que estão
totalmente relacionadas aos cinco grupos de processos descritos no PMBoK (PMI, 2008)

De uma forma condensada, são estas as competências de desempenho:

 Saber iniciar,
 Planejar,
 Executar,
 Monitorar,
 Controlar e,
 Encerrar os projetos.

Quanto às competências pessoais, o PMCDF indica algumas formas de desenvolvê-las:

 Comunicação,
 Liderança,
 Gerenciamento,
 Habilidades cognitivas,
 Eficiência e,
 Profissionalismo.

Considerando-se as bases teóricas estudadas para a elaboração deste trabalho, apresenta-se
no Quadro 1 um resumo teórico que pretende demonstrar que as principais competências
estudadas podem ser agrupadas por categorias para um melhor mapeamento nas questões
de pesquisa e discussão nas análises posteriores.



Quadro 1 – Competências em Gestão de Projetos
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Busca de informações necessárias ao
desenvolvimento do projeto x x

Conhecimento da estratégia da empresa x x x x

Conhecimento do mercado em que a
empresa atua x

Foco nas necessidades do cliente x x

Orientação para resultados x x x x x x

Saber gerenciar mudanças x x

Saber trabalhar com as políticas
organizacionais x x x

Tratar o projeto como se fosse seu próprio
negócio x
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Carisma x x

Confiante, realista x x x x x

Criatividade x x x x

Ética x x x

Experiência x X x

Flexibilidade x x x x x

Impacto e influência x x

Iniciativa x x x x x

Respeitoso e pontual x

Senso de humor x

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S 
SO

C
IA

IS

Ajudou a criar um ambiente de confiança e
respeito pelas diferenças individuais x x

Auto controle e gerenciamento do estresse x x

Comunicar-se bem com sua equipe x x x x x

Desenvolvimento e mentoria dos membros
de sua equipe x x x x

Espírito de cooperação com os membros da
equipe x x x x x x x x

Gerenciar situações ambíguas
satisfatoriamente apoiando as metas do
projeto x x



Habilidade em delegar x x x x x

Habilidade na resolução de conflitos e
disputas x x x x

Habilidades de negociação e facilitação x x x x

Manter boas relações de trabalho com
outras pessoas envolvidas no projeto x x x x

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S 
T

É
C

N
IC

A
S

Conhecer e aplicar bem os conceitos de
gestão de projetos x x x x x

Conhecimento teórico sobre gestão de
projetos x x x x

Conhecimentos em economia e finanças x x

Experiência prática em projetos x x x x

Gerenciamento do escopo x x

Gestão da integração das partes do projeto x x x

Gestão da qualidade do projeto x x x

Gestão de custos x x

Gestão de recursos escassos do projeto x x x x

Gestão de riscos x x

Gestão do tempo x x

Habilidade de escrita e comunicação oficial
do projeto x x x x

Inteligência, capacidade mental x x x x x x
Fonte: Elaborado pelos autores

3 Metodologia

Este estudo trata das competências do gerente de projeto de tecnologia da informação no
segmento bancário, e como apresentado na introdução, tem o objetivo de analisar em uma
empresa multinacional do setor bancário, quais são as principais competências de gestão de
projetos de seus profissionais da área de tecnologia da informação.

Trata-se de um estudo de caso com estratégia de coleta múltipla – levantamento
quantitativo com funcionários da empresa, seguido de análise documental.

O caso escolhido foi uma organização bancária de origem internacional e estabelecida no
Brasil, com sua sede na cidade de São Paulo.

Utilizando de alguns preceitos específicos para estudo de caso (YIN, 2005), procurou-se a
abordagem de alguns dos principais componentes em uma pesquisa:

 Foi traçada uma estratégia de pesquisa com base nas questões do estudo (‘como’),
neste caso respondendo essas questões através de exame detalhado dos dados
obtidos,

 Utilização das proposições para ligar as teorias relativas a competências às
informações coletadas na amostra selecionada,



 A unidade de análise está bem delimitada; no estudo da das principais
competências em um grupo de gerentes de projeto.

A utilização da teoria foi preponderante para garantir que este estudo pudesse estar
baseado na confiabilidade em utilizar procedimentos testados ter construtos sólidos que se
utilizaram de:

 Evidências de várias fontes,
 Modelos lógicos em sua fase de análise dos dados,
 Protocolos,
 Banco de dados.

No que se refere à coleta de dados, Yin (2005) cita que o pesquisador deve ter a capacidade
de fazer boas perguntas e ser imparcial em relação a elas, entre outras habilidades
requeridas.

Assim como demonstrado na introdução, as principais questões abordadas neste trabalho
de dissertação passam pela palavra “como”, ou seja, se caracterizam por serem de cunho
exploratório.

A coleta de dados se deu pelo método de survey com características de auto administração,
ou seja, pela utilização de meios eletrônicos como internet e e-mail, além de terem sido
utilizadas algumas abordagens de surveys pelo correio para aumentar a taxa de retorno,
como: contato preliminar, personalização, tamanho do questionário e prazo para resposta
(HAIR et al., 2005).

No universo da instituição bancária pesquisada e dentro do território brasileiro,
especificamente no Estado de São Paulo, existe um total aproximado de 1500 profissionais
que estão atualmente ligados a projeto de tecnologia da informação, entre cerca de 500
efetivos e 1000 profissionais terceirizados, seja por consultorias contratadas ou pela
própria empresa do banco, independentemente do seu nível de conhecimento – júnior,
pleno ou sênior.

Encontram-se cerca de 200 profissionais atuando como gerente de projeto dentro do banco,
estimando-se em 35,50 % o número de pesquisados e 24,50 % o número de respondentes
efetivos, totalizando 49 respostas.

Devido ao não cumprimento de requisitos básicos nas respostas, 1 elemento foi descartado,
perfazendo o resultado final de 48 respostas consideradas válidas, com aproximadamente
24,00 % do total de gerentes de projeto do banco.

O levantamento com os funcionários do caso estudado trata da variável competência de
gestão de projeto que o gerente de projeto acredita possuir.

Para analisar esta variável, foi utilizado o modelo de Fleury e Fleury (2004), que categoriza
as competências em técnicas, do negócio e sociais. Os autores adicionaram uma quarta
categoria de competências pessoais, devido à análise do quadro teórico feita em etapa
anterior deste estudo.

4 Resultados e discussões

O Banco no qual esta pesquisa foi realizada é uma multinacional com capital superior a
US$ 1.9 bilhões e mais de 200.000 funcionários com mais de 4000 agências em todo o
mundo. No Brasil, a história do banco remonta ao início do século, com altos



investimentos na infraestrutura do país ao longo dos anos. Tem como característica o
atendimento a pessoas físicas, pequenas e médias empresas e grandes empresas, com um
grande leque de serviços e produtos. Atualmente possui por volta de 100 agências e mais
de 6.500 funcionários e 400.000 correntistas no Brasil. Devido às condições econômicas
favoráveis no contexto mundial, o Brasil é considerado pela matriz do banco, como de
importância estratégica para a organização na América Latina, pois é um dos poucos
mercados da franquia em que a última crise mundial teve efeitos menores.

Os participantes da pesquisa são funcionários das áreas de tecnologia ou representantes de
tecnologia para as áreas de negocio do banco. São essencialmente profissionais oriundos
da área de tecnologia da informação ou administração de universidades de primeira linha
ou profissionais com grande experiência e captados no mercado de trabalho.

Trata-se de uma amostra de profissionais que buscam uma carreira muito segura em termos
de localidade e de alinhar com a demanda da família – tais como os filhos, carreira da
esposa etc.

É interessante notar que pela literatura, a carreira do gerente de projeto é ligada
normalmente a um perfil mais dinâmico e nem tanto que busque tranquilidade e
estabilidade – características essas ligadas aos profissionais tradicionais.

Nota-se que as competências categorizadas como de cunho técnico prevalecem com
maiores frequências sobre as competências sociais e do negócio. A importância
inicialmente atribuída àquelas competências sociais e do negócio pode eventualmente no
futuro fornecer às empresas e empregados um indicio de onde trabalhar a melhoria de suas
aptidões, conhecimentos, habilidades ou o desenvolvimento de novas competências.

Tabela 1  Competências dos Gerentes de Projetos

Competência Frequência
Conhecer a estratégia da empresa 29,00%
Habilidade em delegar tarefas 41,67%
Saber gerenciar mudanças 43,75%

Gerenciar bem o estresse, ter autocontrole 43,75%
Saber gerenciar bem os custos e orçamento do
projeto 43,75%
Ter iniciativa 45,83%
Tratar os projetos da organização como se fossem
meu próprio negócio 47,92%
Ter capacidade de influenciar pessoas 47,92%

Habilidade em resolver conflitos e disputas 47,92%
Dar foco às necessidades do cliente 54,17%
Manter boas relações de trabalho com os
envolvidos nos projetos 54,17%
Ter orientação para resultados 56,25%

Saber trabalhar com as políticas organizacionais 56,25%

Ter muita experiência em gestão de projetos 56,25%
Ser flexível para gerenciar mudanças 56,25%



Comunicar-se bem com a equipe 56,25%
Saber gerenciar bem a integração das partes do
projeto 56,25%
Saber gerenciar bem os recursos escassos do
projeto 58,33%

Saber gerenciar bem o cronograma do projeto 60,42%

Ter espírito de cooperação e não de competição 62,50%
Conhecer e aplicar bem os conceitos de gestão de
projetos 62,50%

Conhecer o mercado em que a empresa atua 64,58%

Saber gerenciar bem os riscos do projeto 68,75%

Saber gerenciar bem a qualidade do projeto 70,83%

Fonte: Elaborado pelos autores

Interessante verificar que as competências técnicas tem um alcance maior do que as outras,
considerando-se que o público alvo da pesquisa é formado por pessoas ligadas à tecnologia
da informação, o que de modo comum poderia conferir a este tipo de profissional uma
característica inerentemente técnica.

De acordo com a análise dos dados da Tabela 1 acima e com relação à avaliação pessoal
nas competências, pode-se concluir que 29,00% dos respondentes conhecem bem a
estratégia da empresa; 64,58% conhecem bem o mercado em que a empresa atua; 54,17%
julgam-se excelente no tocante a dar foco às necessidades do cliente; 56,25% têm boa
orientação para resultados; 43,75% sabem gerenciar bem as mudanças; 56,25% sabem
trabalhar bem com as políticas organizacionais; 47,92% tratam de maneira excelente os
projetos da organização como se fossem o próprio negócio; 56,25% possuem boa
experiência em gestão de projetos; 56,25% são bem flexíveis ao gerenciar mudanças;
45,83% dizem, em empate, ter boa ou excelente iniciativa; 47,92% têm boa capacidade de
influenciar pessoas; 43,75% são bons gerenciadores do estresse por ter autocontrole;
56,25% comunicam-se bem com a equipe; 62,50% possuem excelente espírito de
cooperação; 41,67% possuem boa habilidade em delegar tarefas; 47,92% têm boa
habilidade em resolver conflitos e disputas; 54,17% mantêm excelentes relações de
trabalho com os envolvidos nos projetos; 62,50% conhecem e aplicam bem os conceitos de
gestão de projetos; 56,25% sabem gerenciar bem a integração das partes do projeto,
70,83% sabem gerenciar bem a qualidade do projeto; 43,75% sabem gerenciar bem os
custos e orçamento do projeto; 58,33% sabem gerenciar bem os recursos escassos do
projeto; 68,75% sabem gerenciar bem os riscos do projeto e 60,42% sabem gerenciar bem
o cronograma do projeto.

A partir dos resultados mostrados na Tabela 1, pode-se dizer que, as principais
competências mais valorizadas pelos respondentes, são:

 Dominar os conceitos de gestão de projetos, principalmente a gestão da qualidade e
a gestão de riscos e a gestão de prazos do projeto,

 Conhecer o mercado em que a empresa atua e, principalmente, seus clientes e suas
necessidades,



 Possuir espírito de colaboração e saber trabalhar em equipe, mantendo boas
relações de trabalho com os envolvidos nos projetos.

5 Conclusões

Relembrando que o objetivo principal desta pesquisa foi tentar identificar quais
competências são consideradas as mais relevantes para os gerentes de projetos. A principal
questão de pesquisa foi identificar as principais competências levantadas na literatura e
presentes nos gerentes de projetos e, adicionalmente, se essas competências podem ser
segmentadas.

Partindo-se de um vasto referencial teórico disponível na literatura, procurou-se base nos
melhores autores internacionais e nacionais, e desta forma foram identificadas as
competências relacionadas no Quadro 1. Entretanto este quadro possui algumas limitações,
pois a identificação das competências é de fato mais ampla do que foi refletido neste
estudo, inclusive com uma gama maior de autores, porém pode-se considerá-lo com
referencia para este trabalho e um ponto focal para melhorias posteriores.

No contexto em que foi realizada esta pesquisa, com um grupo de gerentes de projeto de
tecnologia da informação de uma instituição bancaria, encontrou-se uma proximidade e
interesse entre os próprios respondentes e os temas apresentados. Praticamente a totalidade
dos respondentes demonstrou interesse em participar da pesquisa e receber os resultados
obtidos.

Em relação ao universo da pesquisa, deve se dizer que a escolha do banco foi por
conveniência e que na realidade este universo é de fato mais amplo, contando com diversas
instituições bancarias de porte superior àquela pesquisada, entretanto um fator importante é
que o perfil dos profissionais é semelhante ao dessas mesmas instituições.

Gerentes de projeto de tecnologia da informação normalmente são oriundos das áreas de
tecnologia, administração, engenharia, matemática e economia, e em quase todos os casos
esses profissionais já atuaram como desenvolvedores ou analistas de sistemas – migrando
de ocupações mais técnicas para um perfil um pouco mais gerencial. Especificamente para
o banco pesquisado notou-se que é uma empresa que tem forte preocupação com a
manutenção do seu quadro de funcionários, procurando evitar o turnover e alinhado com a
manutenção do quadro de funcionários através do fortalecimento das competências com:
políticas de desenvolvimento do desempenho, definições semestrais de objetivos setoriais e
pessoais, programas de incentivo e participação nos processos administrativos.

Com base nas análises estatísticas, identifica-se claramente que os respondentes têm maior
preocupação em dar foco às necessidades dos clientes, seja por sua própria visão, ou o que
estes respondentes consideram como uma competência importante para a empresa. Um
ponto a ser notado é que na visão dos respondentes para estas competências no topo da
lista, o foco é direcionado para competências de negócio e sociais.
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Incertezas imprevisíveis em projetos inovadores: dando sentido
aos sinais precoces

Resumo

Quanto maior for o nível de inovação de um projeto, maior a probabilidade dele conter
incertezas imprevisíveis (unknown unknowns). Essa incerteza pode ser identificada por
sinais precoces de mudanças no ambiente. Porém, para o reconhecimento antecipado
desses sinais, é preciso também a criação de sentido (sensemaking). Assim, o objetivo
deste estudo é entender qual é a relevância dos sinais precoces para se identificar as
incertezas imprevisíveis em projetos inovadores. Em temos empíricos, foi realizada uma
pesquisa de campo que selecionou 16 projetos, totalizando 35 eventos imprevistos
representativos de incertezas imprevisíveis. Com base em entrevistas aprofundadas, a
análise dos dados foi inicialmente qualitativa e posteriormente foram aplicados testes
estatísticos não paramétricos. Observou-se que as incertezas imprevisíveis foram
identificadas principalmente pela percepção do sinal precoce no início do projeto, pelo
gerente do mesmo. Assim sugere-se incorporar um diagnóstico de incertezas antes de se
executar a análise inicial da gestão de riscos do projeto, para focar a busca de informações
referentes às lacunas de conhecimento quanto melhorar a percepção e criação de sentido
dos sinais precoces.

Abstract

The more innovative a project is, the greater the probability of occurrence of unforeseeable
uncertainties (unknown unknowns). This kind of uncertainty would be realized through the
identification of early signs of a change, however for the recognition of these signs is
necessary to sensemaking. Thus, this study aims to recognize the relevance of early signs to
identification of unforeseeable uncertainties in innovative projects. A field survey was
conducted which chose 16 projects and 35 unforeseen events as representative of
unforeseeable uncertainties. Data analysis was initially qualitative grounded in-depth
interview; in addition, a statistical analysis was made through non-parametric tests. The
results pointed out that unforeseeable uncertainty were mainly identified by early signs
perceived by project managers in the beginning of the project. The results of this analysis
suggest incorporating the diagnosis of unforeseeable uncertainty before risk analysis in
project management. In this way, the focus in information search about gaps in knowledge
could be improved, just as the perception and sensemaking of early signs.

1 Introdução

A busca pela inovação nas organizações não se reflete apenas nos projetos estratégicos para
o atendimento do mercado com novos produtos, novos negócios ou novos serviços, mas
também se revela em projetos táticos e operacionais, no esforço de obter incremento na
produtividade e minimização de recursos utilizados. Uma inovação só será reconhecida se
contiver algum grau de novidade, ou seja, ela deve ser nova para a organização, para o
mercado ou para o mundo (OECD, 2005). Quanto maior for o grau de novidade, maior será
o nível de incerteza sobre os resultados da inovação, assim como será maior a
probabilidade de ocorrer uma incerteza imprevisível.

A incerteza imprevisível contém alta complexidade e alto nível de incerteza, por causa da
lacuna do conhecimento sobre as inovações introduzidas (LOCH et al., 2006, LOCH et al.,



2008). Ela também foi chamada de unknown unknowns (WIDEMAN, 1992), pois há
completo desconhecimento do que ocorrerá no futuro.

Uma forma de identificar a incerteza imprevisível é pela percepção dos sinais precoces. O
mundo real está inundado de informações, muitas vezes ambíguas, imprecisas e
incompletas. Muitas delas podem ser sinais fracos ou precoces de uma interrupção no ciclo
vigente, uma ruptura, benéfica ou maléfica para os negócios (ANSOF, 1975). Para o
reconhecimento antecipado desse sinal, é preciso a compreensão do seu significado, pela
criação de sentido (WEICK, 1995). Esse é o processo pelo qual as organizações e os
indivíduos trabalham as incertezas, as ambiguidades, as mudanças, as situações
problemáticas, inventando, agindo e gerando novas situações, que levam à solução dos
problemas e à estabilidade do ambiente. Há vários estudos (HILTUNEN, 2008;
KAPPELMAN et al., 2006; NIKANDER, ELORANTA, 1997; 2001; SANCHEZ, PEREZ,
2004) que avaliaram a gestão dos sinais precoces em projetos, porém em nenhum deles as
práticas para a criação de sentido dos sinais precoces foram avaliadas. Outra forma de
identificar esse tipo de incerteza é pela a busca de informação em relação às áreas mais
desconhecidas dos projetos.

Assim, para compreender como as pessoas agem para dar sentido ao desconhecido em seus
projetos, este estudo tem como objetivo principal entender a relevância dos sinais precoces
para identificar a incerteza imprevisível em projetos inovadores. Estabeleceu-se que o
projeto inovador será caracterizado pelo nível de inovação considerado para a organização,
pela exigência de novas competências. Os objetivos secundários são: identificar e entender
o fator gerador da incerteza imprevisível - as causas - e os fatores motivadores da
identificação da incerteza imprevisível - tipo de gestão prévia da incerteza e a percepção do
sinal precoce; avaliar a eficiência da identificação da incerteza imprevisível; e analisar as
relações entre a eficiência da identificação e os fatores geradores e motivadores.

Para tal, inicialmente apresenta-se uma síntese da fundamentação teórica sobre o assunto,
destacando principalmente os temas de sinais precoces em projetos e criação de sentido.
Em seguida, os procedimentos metodológicos usados na fase de coleta de dados e análise
qualitativa e quantitativa são detalhados. Os resultados e a discussão sobre as informações
analisadas são descritas tanto para a análise qualitativa quanto para a relacional.
Finalizando-se com as conclusões obtidas com base nos resultados das análises, de maneira
a atender ao objetivo principal, assim como são formuladas recomendações para a teoria, a
prática e para estudos futuros.

2 Fundamentação Teórica

A área de conhecimento que trata a incerteza é a GR – Gestão de Riscos, tanto para
projetos (PMI, 2008; OGC, 2005; HIGUERA, HAIMES, 1996) quanto para organizações
(HM TREASURY, 2004; COSO, 2004; ISO 31000, 2008). Os padrões de GR possuem
sugestões de listas iniciais de fatores de riscos, para que sejam adequadas para a área de
atuação e o tipo de organização, tanto na implantação da GR, quanto em sua evolução.
Esses fatores também são chamados de categorias de risco (HIGUERA, HAIMES, 1996;
OGC, 2005; PMI, 2008). Como as incertezas imprevisíveis se localizam justamente na
falta de conhecimento, a simples listagem ou o conhecimento de inúmeros fatores não
assegura a identificação desse tipo de incerteza.

Shenhar e Dvir (2007) sugerem que a abordagem para a GP – Gestão de projetos
inovadores seja flexível e adaptativa para gerar resultados para o negócio com base em
multicritérios e não apenas em escopo, orçamento e prazo. Por outro lado, Willians (1999)



afirma que, para gerenciar um alto nível de incerteza estrutural, com muitos elementos
inter-relacionados dinamicamente, são necessários novos métodos de gestão. Isso porque
os atuais métodos não tratam os efeitos acumulados das perturbações individuais dos
elementos do projeto, não tratam loops de feedback, não convertem incerteza em objetivos
e métodos. Conforme constatação de Pich et al. (2002), sem informações adequadas não é
possível fazer o planejamento, a execução e o monitoramento apropriado dos projetos. A
inadequação das informações precisa ser tratada por outras abordagens metodológicas.

Loch et al. (2006; 2008) sugerem aplicar um diagnóstico de incertezas no projeto para
identificar as partes mais desconhecidas do projeto. Esse diagnóstico possui quatro fases:
identificação da estrutura do problema do projeto; divisão do problema em partes, com o
entendimento de cada uma delas; avaliação do nível de conhecimento de cada parte do
problema, definindo o perfil de incerteza; gestão de cada subproblema paralelamente com
métodos distintos. O perfil de incerteza é estabelecido com base em dois fatores: incerteza
e complexidade. Quando ambos os fatores tiverem um nível baixo, os métodos de
planejamento, como o PMBOK (PMI, 2008) e o PRINCE2 (OGC, 2005), são suficientes.
Quando apenas a incerteza é alta, deve-se ter um aprendizado no processo para superar a
lacuna de conhecimento, que pode ser obtido pelo método de improvisação1 ou pela
experimentação2. Entretanto, se apenas a complexidade é alta, os autores sugerem aplicar o
selecionismo3. Quando ambos os fatores são altos, os autores sugerem obter mais
informações, antes de aplicar o selecionismo.

2.1 Sinais precoces em gestão de projetos

A taxonomia usada em relação aos sinais precoces em gestão de projetos é variada: aviso
precoce (NIKANDER, ELORANTA, 1997; 2001; PMI, 2008); primeiro sinal de alerta
(SANCHEZ, PEREZ, 2004; KAPPELMAN et al., 2006); sinal de alerta (OGC, 2005);
sinal futuro (HILTUNEN, 2008); sinal preliminar (NIKANDER, ELORANTA, 1997). Para
este estudo foi adotada a taxonomia de sinal precoce. Sob esse aspecto, foram identificados
vários grupos de sinais precoces (NIKANDER, ELORANTA, 1997; SANCHEZ, PEREZ,
2004): gut feelings,comunicação entre áreas, expressão do sponsor, do cliente, do usuário,
do fornecedor, do time do projeto, do consultor, gerente de projetos e sua gestão, trabalho
dentro do projeto, controle do projeto e relatórios, documentos, fontes externas etc.

Conforme Hiltunen (2008), pode-se classificar os sinais precoces em informação precoce e
em primeiros sintomas. A informação precoce tem um número pequeno de sinais com
pouca visibilidade, dificultando a interpretação, como no caso de gut feelings. Apesar de os
primeiros sintomas apresentarem um número maior de sinais, a interpretação também pode
ser dificultada pela falta de clareza em seu significado, como no caso da mudança de
comportamento de uma pessoa. Schoemaker e Day (2009) afirmam que os problemas de
excesso de informação, filtros das organizações, a percepção seletiva e os vieses cognitivos

1 Na improvisação as experiências vivenciadas dirigem as ações a serem tomadas, com o planejamento e a execução
ocorrendo simultaneamente.

2 A experimentação pode ocorrer como na tentativa e erro, que, com base num planejamento para um período curto,
engloba uma avaliação periódica da situação, prevendo a possibilidade de se modificar o planejado ou mesmo de se
refazer uma parte do já feito.

3 No selecionismo são desenvolvidas múltiplas soluções sequenciais ou concorrentes para o mesmo problema,
selecionando a melhor solução em um dado momento.



das pessoas fazem com que os gerentes não deem sentido a esses sinais. Mesmo quando
percebem os sinais, podem não interpretá-los corretamente.

Kappelman et al. (2006) afirmam que os sinais podem vir de três fontes, lidando com
projetos de TI: produto, processo e pessoas; as duas últimas fontes são as que mais
ocorrem. Corroborando com essa visão, Nikander e Eloranta (2001) concluíram que a
maioria dos sinais está vinculada a fatores humanos, além de ocorrerem a qualquer
momento do projeto. Eles também observaram que as características mais importantes de
quem identifica os sinais precoces são a experiência e a perspicácia, mas que devem ser
usados os métodos tradicionais de monitoramento e controle da GP – Gestão de projetos.
Nem sempre quem identifica o sinal é quem toma a decisão; este pode, inclusive, estar fora
da equipe de projeto.

2.2 Criação de sentido

Além de o sinal precoce ser um fator motivador da identificação da incerteza imprevisível
em projetos, a extração de sinais é uma das propriedades da criação de sentido. As outras
propriedades são: identidade, retrospecção, enactment, social, contínuo e plausibilidade.
Para se entender o conceito de criação de sentido (sensemaking) é preciso entender o
conceito de organizing, que pode ser representado pela seguinte sequência: mudança
ecológica, enactment, seleção e retenção. Quando o processo se torna iterativo, as
atividades de criação de sentido ficam muito próximas desse processo, pois as pessoas
organizam as informações, as ideias para dar sentido a elas (WEICK et al., 2005).

A criação de sentido pode começar quando algum sinal ou mudança no ambiente
organizacional é percebido, reconhecendo-se uma mudança ecológica. Esta pode ser
identificada de várias formas, por exemplo pela percepção de uma anomalia, num processo
de busca, coleta e agrupamento ou recebimento de informação, pela comunicação oral de
uma fonte confiável. A criação de sentido é baseada na construção de uma realidade, do
mesmo modo que o legislador faz com as leis (enact), pela designação de autoridade a
eventos ou sinais dentro de um contexto específico. Nesse sentido, de maneira ativa, as
pessoas criam o ambiente, sempre dinâmico, com suas ações ou reações da mesma maneira
que o próprio ambiente as cria. A função de entender e determinar o significado dessa
mudança está no relacionamento entre a mudança ecológica e o processo de enactment,
pois as pessoas agem e depois avaliam o resultado de suas ações, de uma forma contínua
(WEICK, 1995). No enactment, as pessoas envolvidas tentam enquadrar as informações
num fluxo conhecido ou criam um novo, agindo e gerando uma série de alternativas
possíveis.

O processo seguinte é o de seleção, que reduz os possíveis significados identificados
naquele ou naqueles mais plausíveis (WEICK et al., 2005). Tenta-se diminuir a
ambiguidade e os equívocos. Essas alternativas tentam explicar o que está acontecendo e o
significado das mudanças para a organização, usando o conhecimento das pessoas e as
experiências individuais e organizacionais, de forma retrospectiva. O resultado esperado é
uma estória plausível. As pessoas ampliam o seu repertório descartando algumas de suas
ferramentas, de suas crenças (WEICK, 2006), com a manutenção ou o estabelecimento de
uma identidade pessoal (WEICK, 1995).

Quando essa plausibilidade se efetiva, a organização entra no processo de retenção, que
armazena o conhecimento gerado (CHOO, 1996) para uso futuro. O uso pode ser tanto para
tomada de decisão quanto para novos ciclos de criação de sentido. Assim, nesse ciclo



contínuo, a estória plausível tende a se tornar cada vez mais substancial, transformando-se
em experiência.

A existência da criação de sentido pode ajudar a construir novos paradigmas com
informações compartilhadas e cross-fertilization (THIRY, 2001). Numa avaliação
específica com gerentes de projeto criativos, Simon (2006) identificou que a criação de
sentido é uma das quatro características do gestor para tratar a criatividade individual e
coletiva. Como sensemaker, ele cria sentido ao esforço da equipe, traduzindo a
representação coletiva do projeto num significado compartilhado, por meio de
comunicações informais e reuniões formais com todos os envolvidos, sejam eles internos
ou externos ao projeto, inclusive externos à organização.

3 Metodologia

O Quadro 1 apresenta uma síntese dos procedimentos metodológicos utilizados neste
estudo. Como percebe-se pouca teoria sobre o fenômeno, aplicou-se um processo
exploratório, em sua fase qualitativa, para a identificação das práticas utilizadas para a
criação de sentido. Na sua fase quantitativa, a natureza do estudo foi descritiva, para
atender ao objetivo de contribuir para as teorias existentes, com base na criação de uma
teoria substantiva (DERVIN, 2008).

Quadro 1 – Síntese dos procedimentos metodológicos

Estudo Qualitativo Estudo Quantitativo
Natureza da pesquisa Exploratória Descritiva
Tipo de pesquisa Levantamento de campo transversal
População 152 projetos inovadores, com 33 respondentes, 17 desconsiderados
Amostra Não probabilística, intencional, selecionada por conveniência entre projetos

inovadores
Tamanho da amostra 16 projetos e 35 eventos imprevistos
Unidade de análise Projetos inovadores, incorporação de eventos imprevistos
Coleta de dados Questionário, entrevista e material auxiliar
Ferramenta utilizada NVivo SPSS
Tratamento dos
dados

- Transcrição das entrevistas e leitura
- Organização: codificação, análise de
frases e comparações entre unidades de
análise; descrição de categorias – notas de
codificação; previsão da representação –
notas teóricas.

- Margem de significância de 10%
- Provas estatísticas não
paramétricas:
-- Qui-Quadrado (²)
-- Fisher

Um levantamento de campo transversal foi aplicado de abril a dezembro de 2011. A
amostra foi intencional e por conveniência (RICHARDSON, 1999, p. 160), pois os
elementos relacionavam-se com as características estabelecidas no plano formulado. A
coleta de dados foi feita em dois passos: o primeiro consistiu num questionário eletrônico
e, o segundo, numa entrevista, obtendo-se material auxiliar quando possível. Esses
instrumentos consistiam de questões abertas e qualitativas, com base na teoria Sensemaking
Methodology (DERVIN, 2008).

Foram entrevistadas 16 pessoas, que corresponderam a 16 projetos de 15 organizações
diferentes. A grande maioria dos entrevistados era do sexo masculino (81%), dez eram
gerentes de projetos, 3 eram sponsors e 3 membros da equipe ou do PMO. Todos
participaram ativamente na gestão do projeto. A quase totalidade das organizações era da
área de serviços, com predominância (75%) de empresas nacionais e de grande porte



(44%). Os projetos, que foram considerados como a unidade de análise da pesquisa,
possuíam predominantemente inovação no produto ou serviço (50%) e inovação
organizacional (31%).

Foram solicitados dois eventos imprevistos para cada projeto, mas, como em alguns
projetos o entrevistado reportou mais de um imprevisto, estes foram igualmente inclusos e
contabilizados, resultando em 35 eventos, tratados como unidade de análise incorporada. A
grande maioria dos eventos (83%) teria ou teve um impacto alto ou muito alto nos
resultados dos projetos, realçando sua importância.

Como estratégia da análise qualitativa, foram seguidos os seis passos indicados por
Creswell (2007, p. 195): organização, leitura, codificação, descrição de categorias, previsão
da representação das informações e extração da interpretação final. Deve-se esclarecer que
os quatro primeiros passos não foram sequenciais, dado que as análises de cada projeto e
dos respectivos eventos imprevistos eram feitas logo após a entrevista. Houve também um
processo de maturação das categorias dentro de cada variável, o que levou a um
refinamento contínuo, pela reanálise dos casos. A codificação foi executada pelo registro
no software NVivo9, com base nas variáveis identificadas na fundamentação teórica. Tanto
para a entrevista quanto para o questionário, codificou-se as frases citadas pelos
entrevistados, classificando-as em categorias, com a geração de novas, quando necessário.
Privilegiou-se as técnicas da teoria fundamentada (STRAUSS, CORBIN, 2008), como o
uso de questionamento e, principalmente, análises de frases e comparações entre os
eventos.

As variáveis independentes avaliadas foram: o fator gerador da incerteza imprevisível,
causas dos eventos imprevistos, e o fator motivador da identificação da incerteza
imprevisível, que foi tratado em dois itens: um relativo ao tipo de gestão prévia e outro à
percepção do sinal precoce. Foram avaliadas três características desse sinal: o tipo de sinal
precoce, quem o percebeu e o momento no qual ele foi percebido. Como variável
dependente foi considerado o o nível de eficiência da identificação da incerteza
imprevisível. Essa variável foi, por sua vez, desdobrada em: NAI – nível de antecipação de
sua identificação, sendo classificado como identificado previamente e identificado
posteriormente à ocorrência do evento imprevisto, e NIE – nível do impacto do evento
imprevisto, que foi classificado em ‘mais impacto’, quando afetou negativamente os
clientes, a organização e / ou o projeto, e ‘menos impacto’, quando não houve impacto
negativo ou foi possível mitigá-lo.

Estabeleceu-se o nível de significância (ou margem de erro) de 10% na análise relacional,
expressando que a conclusão (rejeição da hipótese) das provas estatísticas deviam
representar 90% de possibilidade de estarem corretas. Esse valor é aceitável, pelo tamanho
reduzido da amostra e por este ser um estudo de Ciências Sociais (SIEGEL, CASTELLAN
JR, 2006, p. 30).

Houve limitações também referentes ao método escolhido, à criação das variáveis, aos
casos selecionados, aos instrumentos utilizados para a coleta de dados, à interpretação dada
pelo entrevistado às questões formuladas, e às técnicas empregadas para análise e
interpretação dos dados, tanto na fase qualitativa quanto na quantitativa. Entre estas,
destacam-se as seguintes: (i) os casos selecionados, pois mesmo que tenham atendido aos
requisitos estabelecidos, não podem ser considerados representativos de uma população de
projetos inovadores, tanto pelo tamanho da amostra, quanto pelo significado e porte da
inovação para cada organização; (ii) a opção pelo entrevistado único em um levantamento
de campo restringiu as respostas às percepções do entrevistado, impedindo outras



estratégias de validação das informações; (iii) a transformação que algumas variáveis
sofreram na análise relacional para que as provas estatísticas pudessem ser aplicadas, em
razão do pequeno tamanho da amostra, pode ter impedido a identificação de outras relações
relevantes. Em razão disso, não se pôde generalizar os resultados obtidos com este estudo.

4 Resultados e discussão

4.1 Análise qualitativa e descritiva

Nos próximos itens serão descritas as análises efetuadas com base nas informações obtidas
no questionário e nas entrevistas, que estão detalhadas no Quadro 2.

Quadro 2 – Tipo de percepção do sinal precoce, quando ocorreu e quem percebeu

4.1.1 Fator gerador da incerteza imprevisível

Nesse fator buscam-se as causas do evento imprevisto, ou seja, da incerteza imprevisível.
Numa pequena parcela dos eventos imprevistos, houve mais de uma causa de incerteza
imprevisível, totalizando 40 causas para os 35 eventos imprevistos. A causa pode ser:
externa à organização, maioria dos casos (66%), classificada em cliente, meio ambiente,
mercado, parceiro e fornecedor; organizacional, originada nas características da estrutura e
de procedimentos da organização, foi relacionada à falta de estrutura e à falta de integração
das áreas em sete casos (20%); originada na GP, mencionada em dez eventos imprevistos
(29%), quando houve falha na comunicação, falha no planejamento, problemas na
equipe ou uma solução emergencial.

4.1.2 Fator motivador da identificação da incerteza imprevisível

4.1.2.1 Tipo de gestão prévia da incerteza imprevisível

Essa variável possui três categorias, conforme Quadro 2: busca de informação, com 14%
dos casos; os gerido previamente por planejamento ou gestão de riscos, com 20% dos
casos; e sem gestão prévia, que representam 66% dos casos. A busca de informação para
superar a incerteza imprevisível é o tipo de gestão mais proativo, conforme recomendado
por Loch et al. (2008). Um exemplo dos cinco eventos imprevistos desse tipo ocorreu em



consequência do acompanhamento de fatores impactantes ao projeto, por meio de fontes
externas à organização, o que permitiu identificar uma variável que não era considerada em
nenhum projeto similar no Brasil.

Em sete eventos imprevistos, a incerteza estava sendo gerida pelo planejamento ou GR.
Um deles é o caso do projeto da geração de um novo produto que exigia um equipamento
com certa capacidade técnica não usual. Na análise prévia foram identificadas inúmeras
empresas, no Brasil e no exterior, que informavam em seu sítio na internet que produziriam
um equipamento específico, caso ele não existisse. Assim, em sua GR foi gerada uma ação
contingencial para a importação desse equipamento na impossibilidade de ele ser
contratado no mercado nacional. Entretanto, mesmo na busca no exterior, identificou-se
que o equipamento não existia, nem seria possível ser fabricado pelas empresas. Por
conseguinte, foi necessário que ele fosse projetado e sua fabricação liderada pela equipe.

4.1.2.2 Percepção do sinal precoce

O Quadro 2 apresenta as três características da percepção do sinal precoce identificadas nas
entrevistas: o momento na qual essa percepção ocorreu, quem o percebeu e o tipo de sinal
precoce. Pode ter sido percebido mais de um sinal precoce para um mesmo evento, por isso
foram totalizados 42 sinais para os 35 eventos imprevistos. As células do Quadro 2 que
estão com ‘X’ significam que um sinal precoce foi comentado durante a entrevista, mas
não foi considerado antes de o evento ocorrer, portanto esses casos foram desconsiderados
na contabilização.

Cada tipo de projeto possui um ciclo de vida e respectivas fases, definidos de acordo com o
produto do projeto. Para identificar o momento no qual o sinal precoce foi percebido,
gerou-se uma nomenclatura básica que pudesse abranger qualquer projeto. Assim, foram
definidos três momentos, conforme pode ser observado no Quadro 2: início, quando o
projeto está em sua fase inicial de planejamento e de desenvolvimento da solução;
durante, quando o produto ou serviço está em pleno desenvolvimento ou execução e final,
quando o produto já está desenvolvido e prestes a entrar em fase de operação ou
lançamento. Dos 35 imprevistos, onze ocorreram no início do projeto, 17 durante o projeto
e sete ao seu final.

Quem percebeu o sinal precoce pode ter sido, conforme Quadro 2: a equipe, quando o
entrevistado não mencionou especificamente uma pessoa, mas citou a percepção do sinal
ou do problema pela equipe, representando 45% dos casos; o gerente de projetos, que
compreende 26% dos casos; o membro da equipe, com 14% dos casos; ou o sponsor, em
10% dos casos. Excluindo os casos para os quais a percepção do problema ocorreu
subitamente, os números modificam-se e a equipe passa a responder por 29%, assim como
o gerente de projetos, o membro da equipe por 21% e o sponsor permanece com 10%.

Com relação ao tipo de sinal precoce, a informação precoce tem um número pequeno de
sinais e pouca visibilidade, portanto são mais difíceis de serem percebidos, como os
identificados em dez entrevistas (21%) e sinalizados no Quadro 2. O primeiro sintoma
apresenta um sinal mais fácil de ser identificado, como nos doze casos (30%) encontrados.
Uma terceira categoria foi criada para representar um evento imprevisto não percebido
antecipadamente, o súbito. Deve-se considerar que outros sinais podem ter sido emitidos,
mas não foram observados ou considerados relevantes pelos entrevistados, como os
assinalados com ‘X’, no Quadro 2.

A informação precoce do tipo comunicação, dois dos 42 casos, detalhados no Quadro 2,
representa a obtenção de um sinal durante a comunicação entre departamentos durante o



projeto. Como ocorreu no caso do líder que buscava algum sistema com informações
básicas para seu projeto, quando outro gerente sugeriu que ele procurasse num determinado
departamento. Ele não encontrou um sistema informatizado como procurava, mas
informações manuscritas mais completas do que havia esperado.

O único caso com a informação precoce vindo da equipe do projeto ocorreu no início de
um projeto. O gerente percebeu durante um brainstorm: “[...] senti a necessidade de eles
entenderem melhor [...] para poderem escrever [...]”. No caso, a nova equipe que entendia
muito sobre como desenvolver um determinado produto, mas desconheciam totalmente o
mercado ao qual esse novo produto atenderia.

O sinal precoce é percebido pela expressão do cliente, na interface com a equipe do
projeto. Foram encontradas cinco menções a esse tipo de sinal, dos quais dois foram
classificados como informação precoce e três, como primeiros sintomas. No primeiro caso,
classificado como informação precoce, o entrevistado comentou que “dava para perceber
que existia um ou outro diretor que estava mais interessado [...]” em liderar aquele projeto
dentro da organização-cliente. Logo depois, os clientes “[...] se manifestaram abertamente
em um workshop [...]” sobre o assunto, o que foi considerado como um primeiro sintoma.
Esses casos demonstram como os sinais vão ficando mais fortes, passando de informação
precoce a primeiros sintomas.

A única ocorrência da expressão do parceiro foi manifestada pelo líder na organização
parceira, que viabilizaria a distribuição do produto do projeto. O parceiro responsável saiu
da organização, surpreendendo a equipe que não deu sentido a sinais anteriores, pois “Ele
mesmo já tinha falado que ele estava muito cansado, estava esgotado [...]”. Segundo o
próprio entrevistado, isso ocorreu porque “a gente talvez não quisesse acreditar naquele
cenário.”

Ocorreram dois casos de informação precoce obtida de fontes externas. Em um deles, o
gerente de projetos tinha percebido a rejeição de seu produto por algumas organizações,
pois “Existem congressos, existem eventos que a gente participa [...] onde, no contato, a
gente percebia que algumas [pessoas] se manifestavam [...]” negativamente quanto ao
produto.

Três eventos imprevistos foram antecedidos por gut feelings, que também pode ser
chamado de intuição. No primeiro caso, o entrevistado disse que “É como se a gente
tivesse [desde o início] fazendo algum produto para atrair esses grandes players.”

Em três casos, os primeiros sintomas foram obtidos por meio do controle do projeto e
relatórios. Num deles, o membro da equipe percebeu, ao avaliar detalhadamente um
relatório de controle do fornecedor, que esse controle estaria sendo fraudado, o que se
confirmou após uma auditoria.

O primeiro sintoma percebido pela expressão do usuário ocorreu em apenas um caso,
quando a equipe percebeu, durante a fase-piloto, que o nível de envolvimento dos
consumidores com o produto não estava acontecendo como havia sido previsto.

O tipo de sinal precoce mais comentado pelos entrevistados, seis casos, foi o primeiro
sintoma que ocorreu durante o trabalho dentro do projeto. Um dos casos é o do sponsor
que estava tentando definir com uma área de suporte o período que ela estaria à disposição
do projeto, quando percebeu que vários sistemas estavam previstos para serem implantados
na mesma data, o que seria impossível.



O tipo de sinal precoce súbito reflete a percepção da ocorrência de um problema, na
maioria das vezes não havendo mais tempo para ações que minimizem o seu impacto.
Como pode observado no Quadro 2, foram identificados 18 eventos dessa categoria.

4.1.2.3 Relação entre as características da percepção do sinal precoce

Identificando-se o primeiro sinal precoce percebido para cada evento imprevisto, observa-
se o seguinte: (i) a maioria dos sinais precoces ocorreu subitamente (51%); os outros dois
tipos ocorreram quase na mesma proporção – informação precoce (23%) e primeiros
sintomas (26%); (ii) a maioria dos sinais precoces foi percebida pela equipe (57%); em
segundo lugar, pelo gerente de projetos (31%) e, por último, pelo sponsor (11,4%); (iii)
metade dos sinais precoces (49%) foi percebida durante o projeto, onze casos (31%) no
início e o restante (20%) ao final.

Conforme pode ser observado na Tabela 1, a maioria dos casos de informação precoce
ocorreu no início do projeto e a maioria dos primeiros sintomas ocorreu durante o projeto,
assim como os eventos súbitos, que ocorreram mais durante e ao final do projeto. Para essa
análise, as ocorrências relativas ao membro da equipe foram somadas às da equipe.
Observa-se que os gerentes de projeto foram os responsáveis pela maioria das percepções
das informações precoces. Quanto aos primeiros sintomas, a equipe foi o tipo mais
numeroso. A maioria dos eventos subitamente percebidos também o foi pela equipe do
projeto.

Tabela 1 – Quantidade de eventos imprevistos por tipo de sinal precoce relacionado ao momento de sua percepção e por quem

Tipo de sinal
precoce

Momento da percepção Quem percebeu

Início Durante Final Total Equipe
Gerente de

projetos
Sponsor Total

Informação Precoce 6 2 0 8 2 6 0 8
Primeiros sintomas 2 7 0 8 6 1 2 9

Súbito 3 8 7 18 12 4 2 18
TOTAL 11 17 7 35 20 11 4 35

Na Tabela 2, observa-se que o gerente de projetos foi o que mais percebeu no início do
projeto. A equipe percebeu mais durante o projeto, assim como o sponsor, com poucas
ocorrências.

Tabela 2 – Quantidade de eventos imprevistos por momento da percepção e quem o percebeu

Momento da
percepção do sinal

precoce

Quem percebeu

Equipe
Gerente de

projetos
Sponsor Total

Início 4 7 0 11
Durante 11 2 4 17

Final 5 2 0 7
TOTAL 20 11 4 35

4.1.3 Nível de eficiência da identificação da incerteza imprevisível

4.1.3.1 Nível de antecipação da identificação da incerteza imprevisível – NAI

Dos 16 entrevistados, três não conseguiram relatar um evento imprevisto com o nível de
antecipação prévio, entretanto foi possível identificar dois eventos desse nível num dos
projetos, totalizando 14 eventos identificados previamente (40%). Com relação aos eventos
identificados após a sua ocorrência, dois entrevistados conseguiram relatar um terceiro



evento com esse nível de antecipação, totalizando 21 eventos identificados posteriormente
(60%).

4.1.3.2 Nível de impacto do evento imprevisto – NIE

Conforme relato dos entrevistados, em apenas cinco casos (14%) não houve impacto
negativo; em 13 casos (37%) houve impacto, mas ainda foi possível mitigá-lo, porém em
17 casos (49%), o impacto foi total. Assim, pode-se dizer que praticamente metade dos
eventos imprevistos teve menos impacto – sem ou com o impacto mitigado.

4.2 Análise relacional

Pode-se perceber na Tabela 3, pelas células em destaque, que tanto o fator gerador da
incerteza imprevisível quanto o fator motivador da identificação da incerteza imprevisível
estão relacionados ao nível de eficiência da identificação da incerteza imprevisível. Há três
exceções nesse relacionamento: não foi possível verificar a associação da causa externa
com o nível de impacto do evento imprevisto, da causa na GP com nenhuma das variáveis
relativas aos níveis de eficiência e entre quem percebeu o sinal precoce e o nível de
antecipação da identificação.

Tabela 3 – Resultado estatístico da relação entre as variáveis independentes e as dependentes

Variável
Independente

Variáveis

Variáveis dependentes

NAI NIE

p
Prova

Estatística
p

Prova
estatística

Fator gerador da
incerteza

imprevisível

Ocorrência de causa externa 3,1% Fisher 19,3% ²
Ocorrência de causa organizacional 1,0% Fisher 8,8% Fisher

Ocorrência de causa com origem na GP 70,4% Fisher 47,1% Fisher

Fator motivador
da identificação

da incerteza
imprevisível

Tipo de sinal precoce 0,0% ² 0,0% ²
Quem percebeu o sinal precoce 12,8% Fisher 1,3% ²

Momento da percepção do sinal precoce 7,3% Fisher 1,5% ²

Como o tipo de gestão prévia da incerteza imprevisível possui três categorias com pequena
quantidade de eventos em cada uma delas, não foi possível agrupá-las para atender as
condições para a prova do Qui-Quadrado nem para a prova de Fisher, consequentemente,
não foi possível avaliar sua relação com o nível de eficiência. Entretanto, com base no
cruzamento de informações do Quadro 2, pode-se perceber que os sete eventos imprevistos
que foram geridos por planejamento ou GR dessa amostra foram identificados
posteriormente. Assim, pode-se dizer que a GR em projetos não foi suficiente para que as
incertezas imprevisíveis fossem identificadas e tratadas adequadamente, como afirmam
Nikander e Eloranta (2001). Nesses casos surgiram fatores inesperados, principalmente por
causas externas, como informações irrealistas de fornecedores e parceiros, ou, quando a
causa era interna, por avaliação errônea da probabilidade de um evento ocorrer e o nível de
sua consequência.

4.2.1 Relação entre o fator gerador da incerteza imprevisível e o NAI e o NIE

Percebe-se, na Tabela 4, que a identificação posterior à ocorrência do evento imprevisto foi
causada mais por fatores externos (81%) do que a identificação prévia, proporcionalmente.
Apesar do que vários padrões de gestão de risco (HM TREASURY, 2004; COSO, 2004)



indicam, que esse tipo de causa pode apenas ser mitigado e não evitado, nesta amostra
houve seis casos de identificação prévia à ocorrência do evento imprevisto e com causa
externa. Quatro deles utilizaram a busca de informação, como gestão prévia da incerteza, e
dois casos não foram geridos previamente. Em um desses, o cliente acabou resolvendo a
questão que havia sido procrastinada e, no outro, foi possível identificar a incerteza
imprevisível ainda na fase de piloto do projeto.

Tabela 4 – Distribuição da ocorrência de causa externa por NAI

Ocorrência de causa externa
NAI

Total
Prévia Posterior

Sem causa
externa

Frequência 8 4 12
% 57,1% 19,0% 34,3%

Com causa
externa

Frequência 6 17 23
% 42,9% 81,0% 65,7%

Total
Frequência 14 21 35

% 100,0% 100,0% 100,0%

Observa-se na Tabela 5 menor concentração de eventos imprevistos sem causa
organizacional com identificação prévia (57,1%), ante os identificados posteriormente
(95,2%). Relativamente, a causa organizacional tem maior ocorrência em imprevistos
identificados previamente e com menos impacto. Comparando-se os dois tipos de causa,
pode-se dizer que as causas externas têm maior probabilidade de serem identificadas
posteriormente, enquanto com relação à causa interna, há maior probabilidade de que seja
identificada previamente.

Tabela 5 – Distribuição da ocorrência de causa organizacional por NAI e NIE

Ocorrência de causa
organizacional

NAI NIE
Total

Prévia Posterior Menos impacto Mais impacto

Sem causa
organizacional

Frequência 8 20 12 16 28
% 57,1% 95,2% 66,7% 94,1% 80,0%

Com causa
organizacional

Frequência 6 1 6 1 7
% 42,9% 4,8% 33,3% 5,9% 20,0%

Total
Frequência 14 21 18 17 35

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4.2.2 Relação entre o fator motivador da identificação da incerteza imprevisível e o
NAI e o NIE

4.2.2.1 Relação entre o tipo de sinal precoce e o NAI e o NIE

Com base no primeiro sinal percebido em cada evento imprevisto e para ser possível a
prova estatística, as quantidades das ocorrências do tipo informação precoce e primeiro
sintoma foram somadas, criando-se uma categoria chamada ‘com sinal precoce’, Os casos
de sinal precoce súbito foram categorizados como ‘sem sinal precoce’. Conforme
demonstrado na Tabela 6, para a totalidade dos eventos identificados previamente à
ocorrência do evento imprevisto, houve percepção dos sinais precoces; porém, quando a
identificação foi posterior, ela tendeu a ter proporcionalmente mais eventos imprevistos
sem sinal precoce. Por sua vez, a grande maioria dos com menos impacto (88,9%) foram
eventos para os quais se percebeu pelo menos um sinal precoce, enquanto a quase
totalidade dos eventos imprevistos com mais impacto (94,1%) o sinal precoce não foi
percebido. A percepção do sinal precoce foi, relativamente, mais presente nos eventos



imprevistos com o nível de antecipação da identificação prévia e naqueles com menos
impacto; o inverso ocorre quando não se percebe o sinal precoce.

Tabela 6 – Distribuição do tipo de sinal precoce por NAI e NIE

Tipo de sinal precoce
NAI NIE

Total
Prévia Posterior Menos impacto Mais impacto

Com sinal
precoce

Frequência 14 3 16 1 17
% 100,0% 14,3% 88,9% 5,9% 48,6%

Sem sinal
precoce

Frequência 0 18 2 16 18
% 0,0% 85,7% 11,1% 94,1% 51,4%

Total
Frequência 14 21 18 17 35

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Há duas informações da Tabela 6 que merecem ser analisadas mais detalhadamente, pois
podem ser consideradas anomalias. A primeira refere-se aos três casos de identificação
posterior à ocorrência de evento imprevisto e com sinal precoce. Esses eventos foram
geridos previamente por planejamento ou GR; em dois deles, a gestão não foi aprofundada
suficientemente, surgindo fatores inesperados. No terceiro caso, apesar do uso da
terceirização como mitigação do risco e de todos os cuidados da equipe, não foi possível
evitar-se uma ação trabalhista, inesperada pelo gerente de projetos. A segunda informação
que merece ser aprofundada revela dois casos nos quais houve menos impacto, mesmo com
o sinal precoce não tendo sido percebido antecipadamente. Em um deles, quando o gerente
de projetos percebeu a ocorrência do imprevisto, negociou com o cliente, pois ele não teria
recursos humanos nem financeiros para atender a mudança legal ocorrida durante o projeto.
Após algumas consultas jurídicas, a proposta foi aceita pelo cliente. No segundo caso, os
principais elementos da equipe de especialistas, montada e aprovada pelo cliente, não
puderam iniciar o projeto, por causa da demora de aprovação por parte do cliente, mas foi
possível se adotarem soluções paliativas, evitando maior impacto ao projeto.

4.2.2.2 Relação entre quem percebeu o sinal precoce e o NIE

Com relação a variável quem percebeu o sinal precoce, também para permitir a prova
estatística, os eventos imprevistos identificados pelo sponsor foram exclusos, por causa do
baixo número de ocorrências (4). Conforme a distribuição demonstrada na Tabela 7, os
eventos com menos impacto tenderam a ser, proporcionalmente, mais percebidos pelo
gerente de projetos (56,2%), enquanto a grande maioria dos com mais impactos (86,7%)
foram percebidos pela equipe.

Tabela 7 – Distribuição de quem percebeu o sinal precoce por NIE

Quem percebeu o sinal precoce
NIE

Total
Menos impacto Mais impacto

Equipe
Frequência 7 13 20

% 43,8% 86,7% 64,5%

Gerente de projetos
Frequência 9 2 11

% 56,2% 13,3% 35,5%

Total
Frequência 16 15 31

% 100,0% 100,0% 100,0%

Pode-se observar na Tabela 1, que o gerente de projetos tendeu a perceber mais o tipo de
sinal informação precoce e na Tabela 2 que ele tendeu a perceber o sinal precoce no início



do projeto. Nesses casos, pode-se afirmar que o gestor atuou como sensemaker, pela
interação com os envolvidos e o ambiente.

4.2.2.3 Relação entre o momento da percepção do sinal precoce e o NAI e o NIE

Quanto ao momento da percepção do sinal precoce, as ocorrências de percepção durante o
projeto e ao seu final foram somadas, para permitir a aplicação da prova estatística. Na
Tabela 8 pode-se perceber que enquanto a identificação prévia divide-se em proporções
iguais entre o início e durante / final do projeto, na grande maioria dos casos identificados
posteriormente (81%), houve a percepção do sinal precoce durante ou ao final do projeto.
Da mesma forma que quando houve menos impacto, também existiu uma proporção
igualitária entre os percebidos no início e os que foram percebidos durante ou ao final do
projeto, no entanto, quase a totalidade de eventos com mais impacto (88,2%) perceberam o
sinal precoce durante ou ao final do projeto. A percepção logo no início do projeto,
relativamente, está mais presente em eventos com menos impacto, enquanto a percepção
durante ou ao final do projeto provavelmente foi motivo de maior impacto. Pode-se deduzir
que, quanto mais tarde se percebe a incerteza imprevisível, maior a possibilidade de ocorrer
impacto no projeto e de que ele não seja identificado previamente.

Tabela 8 – Distribuição do momento da percepção do sinal precoce por NAI e NIE

Momento da percepção do
sinal precoce

NAI NIE
Total

Prévia Posterior Menos impacto Mais impacto

Início
Frequência 7 4 9 2 11

% 50,0% 19,0% 50,0% 11,8% 31,4%

Durante / Final
Frequência 7 17 9 15 24

% 50,0% 81,0% 50,0% 88,2% 68,6%

Total
Frequência 14 21 18 17 35

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

5 Conclusões

O principal objetivo deste estudo foi entender qual a relevância dos sinais precoces para
identificar as incertezas imprevisíveis em projetos inovadores. Para tal foi utilizada uma
amostra de 16 projetos inovadores e 35 eventos imprevistos, representativos de incertezas
imprevisíveis. Com base em entrevistas aprofundadas, a análise dos dados foi inicialmente
qualitativa e posteriormente foram aplicados testes estatísticos não paramétricos.

Na análise qualitativa foram identificados: o fator gerador da incerteza imprevisível, o fator
motivador de sua identificação e o nível de eficiência dessa identificação. Houve mais de
uma causa - fator gerador da incerteza imprevisível – para alguns eventos imprevistos. A
causa externa foi a mais citada (23 eventos), em seguida a causa com origem na gestão do
projeto (dez eventos) e, por último, a causa organizacional (7 eventos).

Os fatores motivadores da identificação da incerteza foram avaliados em relação ao tipo de
gestão prévia da incerteza imprevisível e a percepção do sinal precoce. Apesar de que a
maioria dos eventos imprevistos não teve gestão prévia da incerteza imprevisível, houve
cinco eventos iniciados por uma busca de informação e sete eventos foram geridos
previamente por planejamento ou gestão de riscos.

Embora tenha sido identificado mais de um sinal precoce em alguns eventos imprevistos, a
grande maioria dos eventos (18) ocorreu subitamente, isto é, sem a percepção de um sinal
precoce. Em 11 eventos foi citado um sinal do tipo informação precoce e em 13 eventos foi
citado um primeiro sintoma de um problema. Esses eventos imprevistos ocorreram em
todas as fases do projeto, pois ocorreram tanto no início do projeto (11 casos), quanto



durante o seu desenvolvimento (17 casos) e, mesmo ao final do projeto (7 casos); sendo
percebido pelo sponsor (4 casos), pelo gerente do projeto (11 casos) ou por um membro da
equipe (20 casos).

Para avaliar o nível de eficiência da identificação da incerteza imprevisível foram
utilizadas duas informações: o nível de antecipação da identificação da incerteza
imprevisível, com 14 casos identificados previamente e 21 identificados posteriormente, e
o nível do impacto do evento imprevisto, sendo 17 casos com impacto total, normalmente
impacto alto ou muito alto, e 18 casos sem impacto ou com impacto mitigado.

A relevância dos sinais precoces para se identificar a incerteza imprevisível pode ser
percebida em pelo menos sete constatações deste estudo:

1) Há uma relação entre as características do sinal precoce e o nível de eficiência da
identificação da incerteza imprevisível. A principal relação é que em todos os eventos
identificados previamente ocorreu a percepção de uma informação precoce ou um primeiro
sintoma. A percepção desse sinal também está relacionada com menos impacto no projeto.

2) Apenas cinco eventos imprevistos iniciaram por uma busca de informação, como gestão
prévia da incerteza, e mesmo esses foram precedidos por sinais precoces. Assim, pode-se
confirmar que, nessa amostra, a criação de sentido das incertezas imprevisíveis iniciou-se
mais pelos sinais do ambiente do que pela busca de identificação das incertezas. Além
disso, a percepção de um sinal precoce, mesmo que já seja um sintoma do possível
problema, tende a gerar eficiência na identificação da incerteza imprevisível.

3) Em dois eventos imprevistos que ocorreram subitamente, o entrevistado relatou um
sinal precoce ao qual não deu importância. As exceções a se ter mais impacto na falta de
percepção do sinal precoce demonstram a inclusão da sorte, como no caso em que houve
um acordo com o cliente, quando não havia recursos humanos e financeiros para atender
uma mudança legal que impactava as entregas do projeto.

4) Pode-se dizer que a gestão de riscos nos projetos pesquisados não foi suficiente para que
as incertezas imprevisíveis fossem identificadas e tratadas adequadamente, pois todos os
eventos dessa mostra que foram previstos no planejamento foram identificados
posteriormente. Pode-se dizer que houve falta atenção no que estava ocorrendo no entorno
do projeto, de maneira a perceber as mudanças do ambiente.

5) A gestão de projetos, quando inadequada, pode gerar eventos imprevistos, como no caso
de soluções emergenciais. A inadequação da gestão também pode dificultar a superação das
lacunas de conhecimento, por mal interpretar o nível de conhecimento sobre uma área
incerta do projeto.

6) Há uma tendência maior do gerente do projeto perceber o sinal precoce no início do
projeto, provavelmente por uma atuação mais próxima de todos os envolvidos no projeto e
seu entorno. Porém, essa percepção tende a estar relacionada com menos impacto do
evento imprevisto, mais do que pela antecipação da identificação. Assim, uma atuação do
gestor como sensemaker torna-se vital para que toda a equipe possa estar atenta às
mudanças do ambiente que podem impactar o projeto.

7) Há influência também do momento da percepção do sinal precoce, pois quando houve
identificação posterior da incerteza imprevisível e mais impacto referente ao evento, o sinal
precoce tendeu a ser percebido durante ou ao final do projeto. Isto pode indicar uma
tendência a se ter menos eficiência ao longo do tempo. Poder-se-ia associar essa eficiência



à propriedade de continuidade da criação de sentido, pois no início do projeto há
probabilidade de existir um tempo maior para refinar o entendimento pelas ações tomadas.
Assim, quanto antes o sinal precoce é percebido, mais tempo se tem para entender e
superar a lacuna de conhecimento, e, portanto, maior a probabilidade de se obter um bom
resultado.

Assim, baseando-se nessas conclusões pode-se fazer as seguintes recomendações: atenção
aos sinais precoces, aplicação do diagnóstico de incertezas em projetos e utilização da
busca de informação. A primeira recomendação refere-se à incorporação dos sinais
precoces à gestão de incerteza para permitir uma atenção adequada às mudanças no
ambiente do projeto. Em uma atitude reativa, alguns gerentes de projetos acham que
percebê-los é uma questão de sorte: "A sorte de algum momento você enfrentar ou ser
alertado numa situação que está passando na sua frente que você não tinha pensado antes
[...]", pois as pessoas estão sempre fazendo muitas coisas e não têm tempo de perceber:
"[...] a cabeça está sempre carregada de coisas assim é difícil você capturar do nada, assim
pensando: ‘ah, eu acho que este projeto pode dar problema aqui’.” Os sinais precoces
compõem uma área de conhecimento bastante utilizada na inteligência competitiva e pode
ser de grande valia para integrar a área teórica da gestão dos projetos. Em relação às
práticas utilizadas, também é importante que a GR sirva de acompanhamento efetivo do
ambiente e suas mudanças, de forma a se perceber os sinais precoces e os riscos
emergentes.

Como segunda recomendação sugere-se utilizar o diagnóstico de incertezas, sugerido por
Loch et al. (2006; 2008), incorporando-o às práticas de GP, como uma fase prévia para se
identificar suas áreas mais incertas. As áreas mais incertas do projeto devem ser tratadas
pela gestão da incerteza até a obtenção de conhecimento suficiente para que possa ser
tratada pela gestão de riscos. Isso teria como consequência uma atuação mais focada,
preventiva e efetiva, contribuindo para a percepção e entendimento dos sinais precoces.

A última recomendação refere-se à utilização da busca de informação, que mostrou-se uma
ferramenta valiosa para a superação da lacuna de conhecimento. A importância dessa
utilização pôde ser percebida por meio dos três projetos que a aplicaram a busca de
informação em partes que continham incerteza imprevisível, ajudando a evitar causas
externas que, assim, foram identificadas previamente.

O estudo conjunto dos temas de incerteza imprevisível, de sinal precoce, de criação de
sentido e de GP, por ser ainda pouco explorado, além de permitir novos estudos, também
permite o aprofundamento nas questões aqui levantadas. Para se desenvolver uma teoria
normativa com ampla generalização, outros estudos estatísticos aprofundados deverão ser
feitos futuramente.

Os projetos dessa amostra usaram metodologias baseadas no Guia PMBOK (PMI, 2008),
considerada instrucionista (LOCH et al., 2006). Infelizmente, a área de gestão de projetos
enfatiza apenas esse tipo de metodologia, negligenciando o uso de outros métodos, como a
experimentação e a improvisação, que poderiam ser mais efetivos e mais bem sucedidos,
como o design thinking, discovery-driven planning, ou mesmo a metodologia ágil.
Portanto, sugere-se um estudo de casos, no qual se comparassem o uso dessas
metodologias para avaliar sua atuação perante as incertezas imprevisíveis.
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Abstract

This paper analyzes the role of user proximity in the effects of firms’ cooperation with
users on innovation activity. The study concerns four different groups of firms: those
cooperating with users in general, firms cooperating with national users, firms cooperating
with international users and firms cooperating with both kinds simultaneously. A separate
analysis for each sample of the effect of cooperation on different activities of technological
knowledge creation and the economic returns stemming from such knowledge shows
significant differences in how firms allocate their R&D expenditures to basic research,
applied research and technological development, according to the proximity of the user.
Regarding economic returns, firms cooperating with national users increase sales of
products new to the market in comparison with firms not cooperating, but no significant
differences are observable in the samples of international and simultaneous cooperation.
All these effects have been observed in the short and long term.

Resumen

En este artículo se analiza el papel que juega la proximidad al usuario en los efectos de la
cooperación con estos agentes sobre la actividad innovadora de la empresa. El estudio tiene
en cuenta cuatro tipos de empresas: las que cooperan con usuarios en general, las que
cooperan con usuarios nacionales, las que cooperan con usuarios internacionales y las que
cooperan con ambos tipos de usuarios simultáneamente. Se analizan para cada muestra de
empresas los efectos de la cooperación sobre diferentes actividades de creación de
conocimiento tecnológico y sobre los retornos económicos generados por dicho
conocimiento. Lo resultados muestran diferencias significativas en el modo en que las
empresas distribuyen sus gastos de I+D entre investigación básica, investigación aplicada y
desarrollo tecnológico, en función de la proximidad al usuario. En cuanto a los retornos
económicos, las que cooperan con usuarios nacionales incrementan las ventas de productos
nuevos para el mercado en comparación con las empresas que no cooperan, pero no se
observan diferencias significativas en las muestras de cooperación internacional y
simultánea. Estos efectos se han observado en el corto y largo plazo.

1. Introduction

Interest in studying cooperation with users and its impact on firms’ innovation activity has
grown significantly in recent years. A large body of studies based on the open innovation
framework (Chesbrough, 2003a, b; Laursen and Salter, 2006; Lichtenthaler, 2008) and user
innovation literature (Rosenberg, 1982; Neale and Corkindale, 1998; Urban and von
Hippel, 1988; Lilien et. al. 2002) has promoted the idea that close relationships with users
in innovation activities can improve firms’ performance and innovativeness (Foss et. al.
2010).

Literature analysing the effects of cooperation with users shows that it influences both the
input and output of the innovation process. In the input case, the results are not conclusive:
while some studies suggest that there is a positive relationship between collaboration with users
and innovation effort (Lilien et. al. 2002; Tether, 2002), others find a negative relationship
(Herstatt and von Hippel, 1992; Thomke and Nimgade, 1998; Jeppesen, 2002, 2005; Bayona et. al.
2003; Henkel and von Hippel, 2004; von Hippel, 2005; Lettl et. al. 2006; Santamaría and Rialp,
2007a). In the output case, stress has been on the likelihood of developing different types of



3

innovation (Kline and Rosenberg, 1986; von Hippel, 1988; Rothwell, 1994; Miotti and Sachwald,
2003; Tether, 2003). Empirical studies conclude, on the one hand, that these agents provide
valuable resources for the development of processes, as well as product innovations (von Hippel,
1976, 1977; Shaw, 1985; Urban and von Hippel, 1988; VanderWerf, 1990; Shah, 2000; Franke and
Shah, 2003; Lüthje, 2004; Lüthje et. al. 2005) and on the other hand, that collaboration with users
is very convenient for obtaining radical as well as incremental innovations (Meyers and Athaide,
1991; Veryzer, 1998; Lüthje and Herstatt, 2004; Amara and Landry, 2005; Lettl et. al., 2006; Nieto
and Santamaría, 2007).

In general, these studies analyse the effects of cooperation without taking into account the
moderating effect that some characteristics of the user can have on innovation, such as the level of
their experience in the innovation field, being an individual or an industrial user, the time users take
to adopt innovations or the user’s location. In this paper we take the novel step of including one of
these factors, user’s proximity, in the analysis, because recent studies have shown that proximity is
an important variable in the analysis of innovation activity (Weterings and Boschma 2009). The
basis of cooperation in general is knowledge interchange and several authors have pointed out that
proximity can be seen as an important precondition for this (Gertler, 1995). It facilitates face-to-
face contacts (Rosenthal and Strage, 2033; Stoper and Vanables, 2004), which are the basis for
exchanging and co-creating knowledge (Lawson and Lorens, 1999). Additionally, it has been
demonstrated that firms nearer to knowledge sources show a better innovative performance (Jaffe
et. al., 1993; Audrestsch and Feldman, 1996) and that access to knowledge sources located in
diverse innovation environments is likely to influence firms’ innovation performance (Frenz and
Gillies 2009). With this in mind, we distinguish between national and international users.

To our knowledge, no extensive research has yet been carried out into the importance of proximity
in cooperation with users. Some of the closest studies to ours are those of Weterings and Boschma
(2009) and Laursen (2011), the former concerning software firms, for which they concluded that,
although cooperation with users had a positive effect on performance, geographical proximity did
not strengthen the effects of face-to-face relationships on innovation output. These authors also
suggested that geographical proximity is now less important, as long-distance interactions are
easily established by different means (e.g., the Internet). Laursen (2011), however, found support
for Lundvall’s idea (1988) that interaction with both national and international users on innovation
seemed equally important for sales of innovative products. Interaction between users and producers
is often more efficient over short geographical distances, especially if market needs are ever-
changing and complex. He also concluded that firms should adopt an international perspective
when the necessary knowledge is not available locally or nationally, even if it involves more
difficult communication.

The present study aims to contribute to the debate on the role of proximity in the context of
cooperation with users. We test the general hypothesis that proximity to the user can influence the
inputs and outputs of the innovation process. For this purpose, we analyse the innovation activity of
three different groups of firms: firms cooperating with national users, firms cooperating with
international users and firms cooperating simultaneously with both kinds of users. Unlike other
studies, our analyses include some variables not previously taken into account and which could
shed light on which aspects of the innovation process proximity is important. More concretely, in
the three cases we analyse the influence of cooperation with users on proxy measures of
technological knowledge generation (inputs) and the economic returns generated by this knowledge
(outputs).

Firstly, although the literature points out that there exists a positive relationship between
cooperation with users and R&D investment (Fritsch and Lukas, 2001; Belderbos et. al. 2004;
Santamaría and Surroca, 2004; Motohashi, 2005), to our knowledge, no previous work has shown
how this kind of cooperation affects the allocation of R&D expenditures to basic research, applied
research and technological development. However, we have decided to analyse this topic because it
will make it possible to determine how cooperation with users contributes to expand the firm’s
frontier of technological knowledge (basic and applied research), and/or to stimulate exploitation of
existing knowledge with a clear market orientation (technological development). Secondly, we
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analyse whether user cooperation has any influence on the sales of innovative products (outputs).
This analysis is important because the final aim of developing an innovation, regardless of its type,
is not the innovation itself but improving the economic results of the firm (usually expressed as
sales figures) and/or achieving a superior competitive position. In this way we do not just take into
account the type of innovations developed but also their commercial success.

Our contribution is important not only conceptually but also practically. It is quite difficult to find
empirical studies with a statistical approach in this field of research. Cooperation with users has
traditionally been analysed from a descriptive point of view (see for example, Ashcroft et. al. 1994;
Roper and Thanki, 1995; Braczyk et. al. 1998). Besides, studies of this kind usually focus on
specific sectors of industry, which limits the possibilities for generalizing the results. In this paper
we have adopted an empirical perspective and considered a large number of sectors in both
manufacturing and services.
The paper is structured as follows. Section two is a review of the literature focusing on the
implications of users’ proximity on the analysis of the effects of cooperation with them on the
inputs and outputs of the innovation process. Section three details our methodology and Section
four describes the data sample and the variables of the study. In Section five the findings of the
analysis are presented and discussed. Finally, Section six summarizes the main conclusions of the
paper.

2. Literature Review

It is widely accepted by scholars and professionals that agents from outside the firm constitute an
important resource in today’s competitive environment, particularly as far as the development of
new products and processes is concerned (Barney, 1991; Peteraf, 1993). Firms need to complement
their internal resources and capabilities with ideas imported from outside, interacting with a wide
range of actors in the innovation system (von Hippel, 1988; Szulanski, 1996; Laursen and Salter,
2006). This idea is the central point of the so-called “Open Innovation” model (Chesbrough, 2003a,
b), which emphasises the interactive character of the innovation process, suggesting that firms need
not and indeed should not rely exclusively on their own R&D but should also use ideas from
outside in order to exploit the potential of their innovation capabilities and investments
(Chesbrough, 2003b; Dogson et. al. 2006; Chesbrough and Crowther, 2006). Laursen and Salter
(2006) also suggest that the more widely and deeply the firm uses search strategies, the greater will
be its ability to adapt to change and therefore to innovate.

In this context, cooperation with users is emerging as an important source of knowledge for
innovation and many studies have focused on analysing this phenomenon. The literature has
pointed out that there are advantages and disadvantages for firms cooperating with users. On the
one hand, it may provide the firm with information on new technologies and markets’ evolution
(Rothwell, 1994; Whitley, 2002), which could be useful for the generation of ideas with a high
degree of novelty (Meyers and Athaide, 1991; Amara and Landry, 2005). This type of cooperation
also helps the firm to identify unsatisfied needs which in some cases the user is unaware of having
(von Hippel and Katz, 2002) and reduces the cost of the process of developing and implementing
new products and services (Herstatt and von Hippel, 1992; Thomke and Nimgade, 1998; Lilien et.
al. 2002; Jeppesen, 2002). On the other hand, the main drawbacks of this kind of cooperation
concern transaction costs and problems of appropriability (Tomlinson, 2010). The former involve
risks for both users and manufacturers in cases of a specific technology, when the manufacturer
that invested in that technology would have little chance of selling it on the market without it losing
value, while users are at risk if that technology is owned just by an income-seeking monopolist
(Williamson, 1985). The appropriability problem concerns the existence of some externalities such
as spillovers and knowledge diffusion that make it difficult for firms to maximize returns on their
own innovation activities. In addition, over-dependence on users may lead firms to obtain negative
returns through the inertia and conservative behaviour of some users who oblige them follow
established technological paths instead of seizing new opportunities (Laursen, 2011).
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Existing studies of cooperation with users analyse the effects of this kind of relationship on firms’
innovation activities, on the inputs as well as on the outputs of the innovation process. Regarding
the inputs, the literature offers no consensus about the possible influence of collaboration with
users on the intensity of a firm’s involvement in innovation activities. On the one hand, such
studies as Lilien et. al.’s (2002) state that, when firms collaborate with these agents, innovation
expenditures rise, while Tether (2002) observes a positive relationship between collaboration with
users and innovation intensity. Other authors, however, suggest that this type of collaboration
during the development of innovations reduces the expenditures related to these activities (Herstatt
and von Hippel, 1992; Thomke and Nimgade, 1998; Jeppesen, 2002, 2005; Henkel and von Hippel,
2004; von Hippel, 2005; Lettl et. al. 2006) and leads to higher degrees of efficiency in the
innovation process (Tether, 2002; Bayona et. al. 2003; Santamaría and Rialp, 2007a). This implies
that firms collaborating with these agents need to put less effort, in terms of time and money, into a
given innovation (Lettl et. al. 2006).

With regard to the outputs, a characteristic dimension of the innovation activity, but one hardly
dealt with in the literature on cooperation with users, is just how novel the innovation developed is
(Tether, 2003). Some lines of research have indicated that when the manufacturing firm innovates
by itself the result can only be incremental improvements in existing product lines (Anderson and
Thusman, 1990; von Hippel, 2005), whereas cooperation with users gives rise to ideas about new
product lines -radical innovations- (von Hippel, 1988; Shah, 2000; Lettl et. al. 2006) as well as
incremental innovations (Knight, 1963; Hollander, 1965). This means that the extent of the user’s
participation depends on the type of innovation required (Veryzer, 1998; Lüthje and Herstatt,
2004). If incremental innovation is the target, all that is required is limited participation by the user
(e.g., interviews or questionnaires), but if the aim is a more novel innovation, then much greater
involvement will inevitably be sought.

In this line of research we can cite studies by Amara and Landry (2005) and Nieto and Santamaría
(2007). The descriptive analysis of the formers’ data suggests that information provided by users is
used more frequently by firms introducing innovations which are new on a national and worldwide
level but less by those choosing innovations only new for the firm. Simultaneously, the authors
mention that sources of market information reduce the likelihood of obtaining innovations hitherto
unknown on a worldwide level, although it does not mean that they have no influence on the
likelihood of innovating. In the same way, Nieto and Santamaría (2007), using data on Spain,
found that information provided by the market (users and suppliers) had a positive, significant
effect on both types of innovation outputs.

Taking into consideration all the above, it could be said that nowadays no consensus exists on the
magnitude and direction of the effects of user cooperation on innovation activity. Although
different arguments can be formulated to explain these outcome disparities, it may be possible to
improve the knowledge of this phenomenon by taking some of user’s characteristics into account,
which means that it is possible to speak of different types of users, for example: lead users or early
adopters (Rosenberg, 1976; Urban and von Hippel 1988; Herstatt and von Hippel 1992; Thomke
and Nimgade, 1998; Lilien et. al. 2002; Lüthje and Herstatt, 2004; Droge et. al. 2009), industrial
users or individual users (von Hippel 1988; Shah, 2000; de Jong and von Hippel, 2009; Flowers et.
al. 2010),  hobbyist or professional users (Jeppesen and Frederiksen, 2006; Aoyama  and Izushi,
2008), etc.

In the present study we propose to include the proximity of the user as another level of analysis.
Abundant literature makes the point that the proximity of firms, agents, institutions and resources is
a key factor in developing the innovation process (Storper, 1997; Asheim et. al. 2003; Asheim and
Gertler, 2005). This is because proximity facilitates inter-organizational transmission of tacit
knowledge (Powell et. al. 1996), generates economic externalities (Audrestsch and Feldman, 1996;
Feldman, 1994) or makes collective learning more efficient (Belussi, 1999). Moreover, the more
tacit the knowledge exchanged, the higher the potential relevance of spatial proximity, because
short geographical distances bring organizations together, favouring the interaction of agents and
the exchange of codified knowledge (Howells, 2002; Knoben and Oerlemans, 2006; Weterings and
Boschma, 2009).
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Contrary to the most generalized opinion, a positive perspective of proximity, some authors stress
that excessive proximity may also be harmful for interactive learning and innovation (Boschma,
2005). When regions become too inward-looking, the learning ability of local actors may be
weakened so much that they lose their innovative capacity and cannot respond to new
developments. Nevertheless, in order to solve the lock-in problem, firms can establish non-local
linkages, providing access to the outside world. In this regard, some studies have shown that for
knowledge creation a balance is necessary between local and non-local relations (Camagni, 1991;
Oinas, 1999; Asheim and Isaksen, 2002; Boschma, 2005).

The study of the relationships between cooperation, innovation and proximity is very complex for
many reasons, including the use of ICT technologies (Zaheer and Manrakhan, 2001), the spatial
location of production (Audestrsch and Feldman, 1994), the role of foreign firms and
multinationals (Kearns and Görg, 2002) and different approaches to innovation and the growth
stage of the industry (Davenport, 2005). Furthermore, the proximity concept is being redefined.
Although it is usually interpreted from a geographical perspective, the development of
transportation and telecommunication technologies have made people more mobile, so
geographical proximity has lost its importance because nowadays it is also possible to transfer tacit
knowledge across large distances (Rallet and Torre, 1999) and networks, which are not necessarily
spatially delimited (Bochman, 2005). Thus, despite the abundant literature on the impact of
geographical proximity on learning, knowledge creation and innovation (Amin and Wilkinson,
1999), we must take into account other dimensions because this interpretation is very restricted.
Recent studies have shown that it is also possible to speak in terms of institutional (Kirat and Lung,
1999), organizational (Meisters and Werker, 2004), cultural (Gill and Butler, 2003), social
(Bradshaw, 2001) and technological (Greunz, 2003) proximities.

Although many factors are involved in technological cooperation in general, there is evidence that
proximity has an important moderating role on the final results of cooperation. The study by
Monjon and Waelbroeck (2003) analyses the effects of collaboration with domestic and
international partners on the degree of novelty of the resulting innovation. Outstanding among its
findings is that cooperation with domestic universities has a negative effect upon the degree of
novelty of innovation, while cooperation with foreign universities (EU) has a positive effect. The
results of this study suggest that the partner’s proximity in cooperation moderates the relationship
between cooperation and innovation activity. Arndt and Sternbert (2000) studied the relationship
between cooperation and the performance of firms differentiating between regional and extra-
regional cooperation as well as types of innovations. They showed that cooperation has no
influence on incremental innovations, but firms with high shares of new products usually have both
intra- and extra- regional relationships. They also found that firms engaged mainly in inter-regional
cooperation developed more radical innovations.

To our knowledge there is no extensive prior research analysing the role of proximity in the effects
of cooperation with users on inputs and outputs of firms’ innovation activities simultaneously. The
closest studies to ours are those of Davenport (2005), Weterings and Bochma (2009) and Laursen
(2011).  Davenport (2005) explores the role of geographical proximity in SME knowledge-
acquisition in New Zealand, one of his most outstanding results being that interfaces with
international users have been shown to be the most important source of knowledge for firms and
also the major driving factor for innovation. This is particularly true when the firm follows an
innovation strategy based upon high levels of customization, because this implies a deep
understanding of users’ needs and context. When high levels of customization are required, firms
seek collaboration with international users instead of local sources of knowledge to find a solution
tailor-made to users’ requirements. Conversely, geographical proximity is favoured in contexts of
low levels of customization. This author also concludes that international users turn into one of the
most relevant sources of knowledge as international resources become accessible.

Laursen (2011) found support for Lundvall’s idea (1988) that interaction between users and
producers is often more efficient over short geographical distances, especially if market needs are
ever-changing and complex. He points out that cooperation with users is associated with high
levels of innovative sales, although emphasizing the use of this source of knowledge beyond a
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certain point can have a negative effect on innovative sales. He concludes that cooperation with
international users is less relevant for the development of incremental product innovations
compared with cooperation with national users. Nevertheless, when radical innovations are taking
into consideration, both kinds of cooperation are equally important. Finally, he also points out that
firms have to look outside the national market when the necessary knowledge is not available
locally.

Weterings and Bochma’s study (2009) of the software sector shows that proximity does not
strengthen the effects of face-to-face relationships on innovation output. They conclude that the
importance of cooperation with users must not be exaggerated. Face-to-face contacts with users
positively affect the propensity to be innovative, but increasing these contacts does not lead to
greater commercial success when these innovations are launched onto the market. They also agree
that geographical proximity has lost importance because nowadays is possible to keep contact with
physically distant users.

Therefore, this review of the literature shows that the relationship between proximity and
cooperation with users and its effects on firms’ innovation activities are far from clear. It is
generally recognized that exposure to international markets and access to knowledge sources
located in diverse innovation environments may influence the firm’s innovation performance
(Frenz and Gillies, 2009), but it is not clear how. There is also some evidence that the geographic
context –region, country or the international environment- is relevant to the generation and the
transfer of knowledge (Asheim and Gertler, 2005; Cantwell and Iammarino, 2000) but we know
very little about the role of partners’ location in creating technological knowledge or in the
economic returns stemming from such knowledge. In this paper we therefore analyse the effects of
cooperation with national and international users on the inputs and outputs of the innovation
process with a view to clarifying these questions.
Using these categories of national users and international users entails to adopt a wider perspective
of the proximity concept, because this does not just imply considering the spatial dimension –
usually denoted as territorial, spatial, local or physical proximity (Knoben and Oerlemans, 2006)-,
but implicitly it also includes the dimensions of cultural proximity –understood as the culture in a
continent, country or region (Knoben and Oerlemans, 2006)- and institutional proximity –related to
sharing the same language, habits, legal system, etc. (Zukin and DiMaggio, 1990; Boschma, 2005)-
. Knoben and Oerlemans (2006) suggested that these two aspects are closely related to the concept
of cognitive proximity, which is based on the idea that the interaction of actors over geographical
distances can be facilitated if they share cultures, norms, routines and values.

3. Methodology

In this study a matching estimator (ME) was applied to analyse the effect of cooperation with users
Ci on firms’ innovation activity in each group of firms under analysis: firms cooperating with
national users, firms cooperating with international users and firms cooperating simultaneously
with both.

The method specifically compares the inputs and outputs of the innovation process of firms that
cooperated with users Yi,c=1 (1) or factual state, with the results they would have obtained if they
had not cooperated with Yi,c=1 (0) or counterfactual state. Because a firm i cannot be observed
simultaneously when it cooperates and does not cooperate, the counterfactual state poses a
fundamental problem of assessment. The matching estimator estimates the counterfactual state with
information stemming from a control group Yi,c=0 (0). The construction of this control group is not
easy since the decision to cooperate with users is not random. The literature shows that the profile
of firms that cooperate differs from those that do not. This causes a problem known in econometric
studies as “sample selection bias”. The ME reduces this bias through a process of matching
between comparable units and, for this purpose, uses a proximity criterion. In this way, each
cooperating firm has in the control group a firm that is as similar as possible in terms of its
propensity to cooperate with users (or propensity score). In this study we used a Probit model to
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estimate this propensity and to analyse which conditional variables Xi influence the likelihood of
cooperating with users (see Appendix, Table 1A).

We used the bias-corrected matching estimator proposed by Abadie and Imbens (2006) to carry out
the matching process and obtain a net figure for the effect. Additionally, we imposed the condition
that each cooperating firm will be matched with a similar one in the same sector of activity. Once
the matching process was concluded, the bias-corrected matching indicator obtained the causal
effect as the difference between the average value of a variable of interest in the group of
cooperating firms Yi,c=1 (1) and the value of this same variable in the control group Yi,c=0 (0).
Cooperation has a positive effect if the figure for this difference is significantly higher than 0. The
bias-corrected matching estimator can be represented thus:

 =

€

1

N1

Yi,c=1 1( ) −Yi,c= 0 0( )[ ]
i Ci =1
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Dwhejia and Wahba (2002) carried out a painstaking revision of this methodology and Abadie and
Imbens (2006) give a detailed explanation of the bias-corrected matching estimator.

4. Sample and Variables
4.1 Sample

The data used in this research were supplied by the Technological Innovation Panel (PITEC),
created with information from Spanish firms recorded by the Survey of Technological Innovation
in Spain. The panel was created with the aim of providing a database for analysing the innovative
behaviour of Spanish firms and their evolution. Since 2003, the panel has recorded information
from more than 7,200 firms belonging to two sub-populations. The first consists of firms with more
than 200 employees and the second of firms declaring the development of in-house R&D activities.
The representativeness of the sub-populations is respectively 73% and 60% of Spanish firms.

The data used in the present paper, whose structure is time-dependent, cover the period 2003- 2007.
In the case of the effects on inputs, we estimated them for the year in which the firm reported
cooperation with users (2004) and the following years (from 2005 to 2007). In the case of the
outputs, we estimated the effect for 2006 and 2007, as input proxies are measured annually whereas
output proxies represent the sales of innovative products introduced in the preceding three years
over total sales (as a percentage). As a result, the variable in the year 2006 records the percentage
of sales stemming from innovations in goods and services introduced in the period 2004-2006 and
its value in 2007 records the period 2005-2007.

Variable Ci, that is, whether the firm cooperated or not in 2004, acquires its determination from
lagged explanatory variables Xi, in other words, values for 2003. We adopted this time-dependence
data structure in order to reduce the endogeneity problems arising when studying the relationship
between cooperation and innovation and also to improve the quality of matching.

A sample of 4,720 firms replying to the survey during the period 2003-2007 was used in this study.
Of these, 656 collaborated with users, 413 only with users from the same country (Spain), 88 only
with international users located in “other countries”, and 155 simultaneously with both national and
international users.

4.2 Variables

The co-variables vector Xi used to estimate firms’ propensity to cooperate with users includes
variables influencing this propensity according to the literature (Kaiser, 2002; Santamaría et. al.
2002; Tether, 2002; Bayona et. al. 2003; Belderbos et. al. 2004; Bönte and Keilbach, 2005; Heijs
et. al. 2005; Santamaría and Rialp, 2007a, b). Firstly, we included variables representative of the
firm’s structural characteristics such as size (logarithm of the number of employees), age (dummy
variable indicating whether the firm was of recent creation or not), ownership structure (dummy
variable indicating whether the firm is private without foreign capital or not) and export propensity
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(ratio between exports and sales). Next, we also included dummy variables such as indicators of
firms’ innovation activity, for example: whether the firm belonged to a high or medium-tech
manufacturing or service sector. In addition, as studies have shown that indicators of previous
innovation activity and cooperation with other agents have a strong influence on cooperation with
users, we included a dummy variable with the value of 1 if the firm had introduced innovations in
the past (t-2 to t), and 0 otherwise, together with another dummy variable with the value of 1 if the
firm cooperated with other agents like competitors, suppliers, universities and technological centres
and other firms in the same group, and 0 if not. Finally a dummy variable was introduced to
ascertain the influence of public funding, with the value of 1 if the firm obtained subsidies in the
previous period, and 0 otherwise.

Trying to measure innovation has always been difficult for researchers. In this study, proxy
indicators of inputs and outputs of the innovation process have been combined to estimate the
effect of cooperation Ci on innovation activity Yi. Innovation input has been measured in terms of
private innovative effort, calculated as the ratio between private innovation expenditures and firm’s
sales, multiplied by a hundred. Unlike other studies, this one also contains an analysis of the effect
of cooperation on how firms allocate their private R&D expenditures to basic research, applied
research and technological development. All these variables have been defined as a percentage of
the total in-house R&D expenditures, multiplied by a hundred.

As for innovation output, it is worth pointing out that the indicators used in the literature are very
diverse 1 . In this paper, we have distinguished between two types of product innovations,
considering two variables that reflect the economic returns of the firm as well as the degree of
novelty of the innovation developed: a) the ratio between the sales of products new to the market
and the total sales of the firm, multiplied by a hundred (high novelty) and b) the ratio between the
sales of products new for the firm and the total sales of the firm multiplied, by a hundred (low
novelty). This way it will be possible to determine the effects of cooperation with users on the
economics returns (sales figures) and on the degree of novelty of innovations.

5. Results and Discussion

In a preliminary step in the methodology we had to estimate the propensity to cooperate with users,
or propensity score, for each firm in the sample in order to obtain the control group. We present the
results of these estimations in a descriptive way because this is not the focus of the paper. In the
four models under analysis, the dependent variable took the value of 1 if the firm cooperated with
users (users in general, national users, international users and national and international users,
respectively) and 0 if not. The results of these estimations are shown in Appendix (see Table 1A).
Given the limitations of the methodology and the survey data, we are unable to fully account for all
potential sources of endogeneity, so we interpret the coefficients of the probit model as reflecting
correlations rather than causal relationships. Size, age and high-tech manufacturing sector are
variables that do not show a significant relation with the propensity to cooperate with users in any
of the four models. Nevertheless, we observe several significant differences in the models under
analysis. In the general model, we found that belonging to a high-tech service sector, obtaining
public funding in the past, having a previous innovation experience and maintaining cooperation
with other agents are significant and positively related to the propensity to cooperate with users.
However, if the firm is private, without foreign capital, the relation is significant but negative.

Taking into account proximity to the user, the profile of firms in the case of international
cooperation is quite simple. Only export propensity and cooperation with other agents show a
positive and significant relation, while we observe a more complex profile in the national

1 Perhaps the most widespread is the count of cited patents. However, in our analysis patents have not been considered
because innovations developed by users are usually characterised by a phenomenon called free revealing. Free revealing
consists of “someone” (normally a user) revealing information about his innovations that could be used by other users or
manufacturers to generate commercial products. The vast majority of innovative users freely reveal details of their
innovations, which means that very few results from their innovation activity are going to be patented. This phenomenon
is observed in the case of final users (individuals) as well as in the case of user firms (Flowers et. al. 2010).
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cooperation sample. The influence of export propensity is significant but negative and the variables
related to belonging to high-tech service sectors, obtaining public funding in the past, previous
innovation experience and cooperation with other agents show a positive and significant relation
with user cooperation. The simultaneous cooperation model is quite similar to the national model.
However, in this case, export propensity shows a significant and positive relation to cooperation
and also belonging to medium-tech manufacturing sector presents a positive coefficient.
Considering the marginal effects, we observed that the variable cooperation with other agents
showed the strongest relation with the propensity to cooperate with users in the main three models.

Table 1 presents the results of the analysis of the effects of user cooperation on the proxy variables
representing the inputs and outputs of the innovation process, taking into account proximity to the
user.

Table 1: Average effect of cooperation with on firm’s innovation activity
General Cooperation National Cooperation International Cooperation Simultaneous Cooperation

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
Coef. Coef. Coef. Coef. Coef. Coef. Coef. Coef. Coef. Coef. Coef. Coef. Coef. Coef. Coef. Coef.

Inputs
Innovation effort 0.50** 0.32 0.73*** 0.59*** 0.26 0.30 0.40* 0.50** 0.81 0.89* 1.28*** 1.06** 0.43 0.27 0.76** 0.26
Basic Research -2.24* 0.76 0.34 0.41 -1.75 1.07 0.98** 0.22 3.64 0.55 0.52 2.14* -2.70 1.38 -0.45 0.63
Applied Research 4.31** 2.82 4.16 1.78 2.82 1.39 2.56 1.98 -2.48 -4.62 5.12 2.15 10.39*** 8.76** 5.87* 5.28
Tech. Develop. 2.99 3.27 5.51** 7.15*** 3.53 3.01 6.48*** 6.29** -2.24 7.84 1.64 1.87 -4.86 -3.93 -1.88 -0.56
Outputs
% Sales of products
new to market 2.48* 2.47* 2.61* 3.14** 0.03 -0.94 0.66 3.53

% Sales of products
new for firm

-1.21 -0.58 -0.66 0.92 1.71 -1.76 0.65 -0.62

% of exact matching
(sector)

100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Potential control
group (nº of firms)

2624 1651 352 620

Firms cooperating
(nº of firms)

656 413 88 155

***p<0.01; **p<0.05; *p<0.10

The coefficients shown in this table represent the difference between the average value of the key
variable in the group of firms that cooperate and its value in the control group (according to
equation 1). Different analyses have been made for the sake of certainty of the matching quality
and the robustness of the results. Student’s t-test was used to check whether the means of the
propensity score were equal before and after the matching or not. The results of this test are shown
in Table 2A (see Appendix). As can be observed before matching, there are significant differences
in the propensity scores. After the matching, these differences between cooperating firms and the
control group disappeared 2 , which evidences the matching quality and the fulfilment of the
methodological assumptions.

As regards inputs, the results of the four models reveal that firms cooperating with users show a
higher innovation effort than those not cooperating. Our findings are in line with those indicating
that collaboration increases firms’ innovative effort (Colombo and Garone, 1996; Kaiser, 2002;
Lilien et al., 2002; Tether, 2002). In this way, collaboration with users may become a source of
competitive advantage, by strengthening innovative efforts and their continuity. We noticed
differences regarding the time when these effects are observed, there generally being a delay
compared with the reference year when firms declared having cooperated with users (2004). This
lag is greater for firms cooperating with national users and in the model of simultaneous
cooperation. In the general model, beside these lags, we also observed immediate effects that may
have been the result of cooperation relationships in previous years, but we do not have the
necessary data to confirm this.

Regarding the magnitude of the significant effects, the innovation effort in the group of firms
cooperating with users was between 0.4 and 1.28 percentage points higher than in the group of

2 To analyse the robustness of our results, we use the 4 nearest-neighbour observations for each firm cooperating with
users.
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firms not cooperating in the four models. This effect is important if we take into account that the
average value of innovation effort (innovation expenditures/sales, multiplied by a hundred) of the
firms in the sample varies from 2.13 to 3.15 percentage points over the period analysed (see Table
3A). Taking proximity into account, we observed a major difference between the last three models.
In the case of international cooperation, the difference between the innovation effort of firms
cooperating and the control group was higher than that estimated in the other models (0.89, 1.28
and 1.06 in 2005, 2006 and 2007, respectively). Firms with international relationships continued to
increase their innovation effort year after year without the discontinuities observed in the other
models. There are two explanations for the greater effort and continuity of innovation activity of
these firms. Firstly, international markets are more competitive and firms require innovation to
survive and remain in them. Secondly, the fact of serving users located far away from the firm
entails adapting products to these international demands, which implies an increase in the
innovation effort.

We also analysed the effects of cooperation with users on the way firms allocate their private R&D
expenditures to: 1) basic research, 2) applied research and 3) technological development. In fact,
the study demonstrates that the R&D portfolio of cooperating firms is different from those that do
not cooperate in the general model. Findings show a significant lower investment in basic research
(-2.24 percentage points) and a significant higher investment in applied research (4.31 percentage
points) in the year when cooperation occurs. Investments in basic research are carried out without a
specific aim and serve as a way of keeping in touch with the latest technological advances. It
permits access to knowledge that may later be very useful in developing other types of R&D
activities (Beesley, 2003). According to some authors, these investments are crucial for the
development of new products and largely determine a firm’s competitiveness level (Cohendet and
Meyer-Krahmen, 2001; Henard and McFadyen, 2006). Firms cooperating with users in general will
probably invest less in basic research because the knowledge provided by these agents may be
highly useful for undertaking activities close to the market. Contact with users may be an
exploratory method for obtaining information about market requirements, proving particularly
useful for the subsequent development of technologies and complex products (Tether, 2002). As a
result, firms cooperating with users make less effort to extend their frontier of technological
knowledge, in other words, they do not perhaps can stop making their own efforts, but may be able
to reduce them. On the other hand, applied research generates knowledge with a specific practical
objective. The technological knowledge of this activity is nearer to firms’ technological domain
(Roper et. al. 2004). It must be taken into account that the type of information owned by the user
comes from their experience in the use and handling of products, whereas the manufacturer is the
agent who has the necessary knowledge to design and physically make the products that meet the
expressed needs (von Hippel, 1994, 1998; Sánchez-González et. al. 2009). Thus, when cooperating
with users, the firm becomes aware market’s needs and on that basis applies its knowledge to
designing products to meet its needs (applied research). The study also shows that firms
cooperating with users gave greater emphasis to investment in technological development in the
years 2006 and 2007. Such investment must have led them to focus more on advancing core
technologies and to invest less in technologies outside their core domain (Santoro and Chakrabarti,
2002). It is to be observed that the effects on technological development activities appeared some
time after the reference year (2004). These results show that time elapses from when the user
provides their knowledge until the phase of technological development. This situation was also
observed in the model of national cooperation.

Regarding user proximity, we found clear differences in the portfolio of R&D activities between
the three models, which is evidence that proximity influences firms’ strategies for generating
technological knowledge. The coefficients show that firms cooperating with national users were
more involved in basic research (0.98 percentage points in 2006) and especially with a higher
emphasis on technological development (6.48 percentage points in 2006 and 6.29 percentage points
in 2007). These firms are more focused on activities providing immediate solutions to critical
problems and those affecting the core areas of business. Firms cooperating with international users
invested significantly more in basic research activities (2.14 percentage points), probably to
develop a broader knowledge base to enable them to maintain their competitive position in the
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international markets. On the other hand, firms with a simultaneous cooperation strategy invested
more in applied research to enlarge their specific knowledge base in their core domain, presumably
to put distance between themselves and their competitors in the short term (10.39 percentage points
in 2004, 8.76 percentage points in 2005 and 5.87 percentage points in 2006).

The findings summarised in Table 1 also show that cooperation with users has a positive influence
upon outputs of the innovation process.  Firms cooperating with users, in general, increased their
sales of products new to the market by 2.48 percentage points in 2006 and 2.47 percentage points
in 2007, as compared with firms that did not cooperate. According to the literature, this effect can
be understood as an increase in the production of radical innovations. These innovations are
obtained by firms with a marked innovation orientation (Ettlie et. al. 1984) and their development
requires a firm to renew and extend its knowledge base by creating competences that it did not
have previously (Herrmann et. al. 2006).

Taking into account proximity, we observed that only firms cooperating with national users showed
significantly higher figures of sales of products new to the market (2.61 percentage points in 2006
and 3.14 percentage points in 2007). Non-significant differences between firms cooperating and not
cooperating with users were found in the other two models. These results appeared to show that
proximity to the user made it easier to transfer technological knowledge, particularly tacit
knowledge, which can be the base for radical new ideas, as has been suggested by other authors
(Davenport, 2005). So, this knowledge will materialize into economic results and increase the
competitiveness of the firm.

Previous studies have demonstrated that according to the location of the agent it is possible to
distinguish different strategies for developing innovative products (Monjon and Waelbroeck 2003;
Laursen 2011). Laursen’s study (2011) is the closest to ours. He concludes that when firms
cooperate with national users their objective is to obtain incremental innovations, an imitation
strategy, and that national and international cooperation with users is equally important in the case
of radical innovations. However, he also observes a relatively higher importance of formal
international user cooperation when the aim is to obtain more radical innovations and the necessary
knowledge is not locally available. So in these cases a differentiation strategy seems to be the rule.
From our study, we cannot draw a similar conclusion because cooperation only with national users
was significant. However, our results seem to point in the opposite direction: our analysis
demonstrates that Spanish firms cooperating with national users look for a differentiation strategy
and not for one of imitation, as Laursen proposes. This is in line with the study of Gittelman (2011)
which analyses different kinds of alliances. She concludes that local ties are related to unplanned
and opportunistic search that ends up in technological variety (radical innovations) whereas distant
alliances are connected to problem-oriented search in order to exploit the firm’s technological
knowledge base (incremental innovations). Consequently, we could posit that firms cooperating
with national users seek to improve their competitive position in the national market through the
development of radical innovations via differentiation with their competitors.

Thus, our study allows us to conclude that proximity influences the economic results of firms and
the degree of novelty of the innovation obtained. However, in the Spanish case, more research
would be necessary on international cooperation to conclusively determine the existence or
otherwise of different strategies depending on the user’s proximity.

6. Conclusions

In the present paper we analyse the role of user’s proximity in the effects of cooperation with these
agents on the inputs and outputs of the firm’s innovation process. These effects were estimated by
comparing the innovation activity of cooperating firms with those that did not cooperate but with
the same propensity to do so (control group). With the aim of understanding this role, the study
includes a comparative analysis of the cooperation effects in three samples of firms: firms
cooperating with national users, with international users and cooperation with both kinds of users
simultaneously.
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Regarding inputs, the study reveals that regardless of proximity, firms cooperation with users show
higher innovation effort compared to those not cooperation. This paper also offers new evidence on
the impact of cooperation with users on the generation of technological knowledge during the early
phases of the innovation process and on the importance of user’s proximity in this regard. The
study shows that cooperation with users affects how firms allocate their R&D expenditures to basic
research, applied research and technological development activities and that these effects change
with user’s proximity. R&D activities are geared to increasing the firm’s stock of technological
knowledge but with different aims. We find that, in general, firms cooperating with users managed
to increase investments geared to extending the firm’s knowledge base in its technological domain
(applied research) but did not encourage activities aimed at expanding the technological knowledge
frontier (basic research), in the short term. When we take into account the proximity to the user, we
find different results, which reveal that firms cooperating with users have different aims when they
generate technological knowledge in order to serve national or international markets. We observe
that proximity (national cooperation) significantly encourages activities geared towards expanding
the frontier of technological knowledge (basic research) and especially led to increased investments
geared to find solutions for specific problems in the firm’s technological domain (technological
development). On the other hand, firms cooperating with international users invest significantly
more in basic research probably to be aware of the latest technological advances in those
international markets and to improve their competitive advantage in the future. In this study we
also find that firms following a simultaneous cooperation strategy are significantly more involved
in applied research activities, presumably to put a distance between themselves and their
competitors in the short term in the global marketplace.

On the output side, we observe significant differences between firms cooperating with users
compared to firms in the control group in the sales and degree of novelty of new products.  From
the analysis of the general sample, we can interpret that information provided by users makes it
easier for firms to compete with products that are new to the market. Collaboration with these
agents makes it easier for firms to identify novel needs that in many cases the users are not aware
of, and which can be the basis for the development of completely new products (von Hippel and
Katz, 2002). Taking into account proximity, we observed that firms cooperating with national users
managed to increase the sales of products new to the market in comparison with firms not
cooperating. However, no difference could be observed between these two groups of firms in the
samples of international cooperation and simultaneous cooperation. This could be interpreted as
showing that proximity facilitates the exchange of knowledge that improves the competitive
position of the firm in its local market while distance makes no significant difference to the
economic results of Spanish firms, al least in the short term. Firms cooperating with national users
increase their innovation effort, particularly in activities of technological development, presumably
with the aim of obtaining economic returns from radical innovations in a short period of time.

These results are also interesting for policy makers. The open innovation paradigm promotes the
division of innovation labour between universities, industry and government. As this study shows,
cooperation with users increases the innovation effort and encourages the development of radical
innovations. Therefore, policy makers should look at this cooperation as an opportunity to enhance
the innovation and competitive levels of their country. The vast majority of Spanish firms are small
and do not recognize the necessity to undertake R&D activities. Also, they usually lack the
organizational capabilities and human resources necessary to exploit knowledge and undertake
innovation activities by themselves. Public policies should stimulate cooperation with users in
order to improve this situation to facilitate firms’ access to new knowledge at a reasonably low
cost. Policy makers might promote cooperation through initiatives that strengthen ties of this kind
taking into account the positive effects on inputs and outputs of the innovation process.

Before concluding, some limitations of this paper should be mentioned. Extending the period of the
analysis would make it possible to improve the conclusions on the dynamic effect of this type of
cooperation in such a manner that long-term effects would also be visible. For example, when
interpreting the results of an analysis of this kind, it should be borne in mind that in the case of
international cooperation, distance makes the transfer of knowledge difficult, especially tacit
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knowledge, which can necessitate a longer period of time for the effects of this cooperation to be
observable. So, perhaps the period of analysis considered in this study could be extended. Due to
the data base used and the country chosen, the sample of firms cooperating with international users
is very small, as Spanish firms have a low propensity to internationalization. Future research will
therefore need to increase the number of observations in order to properly analyse the effects on
firms of this type. Finally, more extensive data on the characteristics of the project on which the
users have participated would also be useful.
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APPENDIX

Table 1A
Estimation results of the Probit model and marginal effects

General Cooperation National Cooperation International Cooperation Simultaneous Cooperation
Variables† Coef. M.E. Coef. M.E. Coef. M.E. Coef.. M.E..
Size -0.14 -0.03 0.01 0.03
Age -0.08 -0.17 0.39 0.06
Domestic firm -0.23*** -0.01*** -0.11 -0.11 -0.26*** -0.01**
Export propensity 0.06 -1.02*** -0.10*** 1.46*** 0.01** 0.68*** 0.02***
High tech manufacturing
sector

0.11 0.05 0.18 0.14

Med tech manufacturing
sector

0.09 0.02 0.15 0.20** 0.01*

High tech service sector 0.60*** 0.12*** 0.29** 0.03** 0.11 0.75*** 0.04***
Past innovation (t-2) 0.36*** 0.04*** 0.38*** 0.03*** 0.01 0.18
Public funding 0.29*** 0.04** 0.22*** 0.02*** 0.09 0.23** 0.01**
Cooperation with other agents 1.44*** 0.04*** 1.19*** 0.15*** 1.61*** 0.03*** 1.28*** 0.05***

N 4720 4720 4720 4720
Nº cooperating firms 656 413 88 155
Log Likelihood -1415.03 -1107.14 -318.90 -529.61
Pseudo-R2 0.25 0.19 0.26 0.22

† All variables are lagged one year respect to 2004
M.E.= Marginal Effects
***p<0.01; **p<0.05; *p<0.10
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Table 2A
Means comparison of firms' propensity score before and after the matching

General Cooperation National Cooperation International Cooperation Simultaneous Cooperation

Ci=1 Ci=0 Ci=1 Ci=0 Ci=1 Ci=0 Ci=1 Ci=0

Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean

Before the matching

Propensity Score 0.18 0.13 *** 0.11 0.08*** 0.04 0.02*** 0.06 0.03***

N 656 4064 413 4307 88 4632 155 4565

After the matching

Propensity Score 0.18 0,18 0.11 0.11 0.04 0.04 0.06 0.06

N 656 2624 413 1652 88 352 155 620

Note 1: Significances (***p<0.01; **p<0.05; *p<0.10) indicate that the means compared differ according to the two
tailed t-test.

Note 2: Ci takes the value of 1 when the firm cooperates with users and 0 in the opposite case

Table 3A
Descriptive Statistics

Obs. Mean Std. Dev. Min. Max

PROPENSITY SCORE VARIABLES

Size 4720 4.36 1.61 0 11.368

Export propensity 4720 0.19 0.26 0 1.08

High tech manuf. 4720 0.89 2.29 0 1

Med tech manuf. 4720 0.25 0.43 0 1

High tech service 4720 0.04 0.20 0 1

Age 4720 0.02 0.15 0 1

Domestic 4720 0.82 0.38 0 1

Public funding 4720 0.28 0.44 0 1

Past innovation 4720 0.71 0.45 0 1

Coop. Other agents 4720 0.41 0.49 0 1

INPUTS VARIABLES

Innovation effort 2004 4720 3.15 3.78 0 17.54

Innovation effort 2005 4720 3.15 3.89 0 17.59

Innovation effort 2006 4720 2.41 3.18 0 14.37

Innovation effort 2007 4720 2.13 2.88 0 12.99

Basic Research 2004 4720 12.42 27.62 0 100

Applied Research 2004 4720 31.27 38.01 0 100

Tech. Develop. 2004 4720 44.64 42.24 0 100

Basic Research 2005 4720 5.04 16.95 0 100

Applied Research 2005 4720 31.99 38.60 0 100

Tech. Develop. 2005 4720 41.81 42.01 0 100

Basic Research 2006 4720 1.62 7.19 0 100

Applied Research 2006 4720 30.32 38.58 0 100

Tech. Develop. 2006 4720 38.16 41.84 0 100

Basic Research 2007 4720 1.50 6.99 0 100

Applied Research 2007 4720 30.00 38.53 0 100

Tech. Develop. 2007 4720 36.90 41.62 0 100

OUTPUTS VARIABLES

New to market 2006 4720 11.48 23.97 0 100

New to firm 2006 4720 15.44 27.72 0 100

New to market 2007 4720 11.29 23.49 0 100

New to firm 2007 4720 14.18 26.38 0 100
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo identificar, a partir da revisão de literatura sistemática, as 

abordagens sobre gestão de ideias no conceito da inovação aberta, por meio de 

programas de sugestões para gestão da inovação nas empresas. Trata-se de uma 

pesquisa exploratória, descritiva, que utilizou o processo bibliométrico, fundamentado 

no método estruturado Knowledge Development Process – Constructivist (ProKnow-C). 

A coleta de dados foi feita na base de dados Web of Science, Scopus e Science Direct. 

Os termos usados para a busca foram “open innovation” and “ideas management” and 

“suggestion box or program ideas”. O processo de construção do portfólio possibilitou 

realizar uma análise em 260 artigos, culminando em 40 artigos alinhados ao tema de 

pesquisa. Conclui-se que, as abordagens teóricas e empíricas, identificadas nos artigos, 

centralizaram-se, principalmente, nos termos gestão de ideias e inovação aberta. Estes 

foram os temas mais enfatizados pelos autores que compuseram o portfólio de artigos. 

Palavras-chave: Análise bibliométrica; Gestão de ideias; Inovação aberta; Programas 

de sugestões. Gestão da inovação. 

 

Abstract 

This article aims to identify, from the systematic literature review, approaches on 

management ideas related to the concept of open innovation through suggestions of 

programs for innovation management in companies. This is an exploratory and 

descriptive research that used bibliometric process, through structured method 

ProKnow-C (Knowledge Development Process- Constructivist). Data collection was 



done on Web of Science, Scopus and Science Direct databases. The terms used for the 

search were "open innovation" and "ideas management" and"suggestion box or program 

ideas". The portfolio construction process enabled to performan analysis on 260 articles, 

culminating in a final portfolio of 40 items aligned to there search topic. It is inferred 

that the theoretical and empirical articles that were identified in the portfolio of the 

literature were centered mainly under management ideas and open innovation. These 

were the most emphasized by the authors who composed the portfolio of articles. 

Key-words: Bibliometric analysis; Ideas management; Open innovation; Suggestions 

programs. 

 

 

1. Introdução 

A inovação é um dos fatores de maior relevância para a competitividade das empresas. 

Wood Júnior e Caldas (2007, p. 70) definem a competitividade “como a capacidade de 

um sistema – país, setor industrial, grupo de empresas ou uma empresa específica – de 

atuar com sucesso em um dado contexto de negócios”.  Para tanto, é preciso ampliar a 

capacidade de aquisição externa de informações e conhecimentos de modo a aumentar o 

acervo e uso de tecnologias para serem aplicadas em atividades inovativas que 

aprimorem ou gerem produtos e processos inovadores. 

Nessa dinâmica, a cooperação ativa em projetos desenvolvidos entre empresas, 

universidades, centros de pesquisa, concorrentes, fornecedores e clientes se torna 

relevante para a relação de parcerias. Desta forma, as empresas podem comercializar e 

utilizar os recursos, tanto internos quanto externos, para o desenvolvimento de novos 

projetos de inovação desde que tenham processos estruturados para, coletar, identificar, 

avaliar e selecionar boas ideias e projetos oriundos das mais diversas fontes de 

informação. 

Assim, este artigo tem por objetivo identificar, a partir de uma revisão sistemática da 

literatura, as principais abordagens sobre a gestão de ideias, no conceito da inovação 

aberta, por meio de programas de sugestões para gestão da inovação nas empresas. 

Logo, além desta seção introdutória, que apresenta o contexto e o objetivo da pesquisa, 

a seção 2 apresenta o referencial sobre os temas de Inovação aberta, Gestão de ideias e 

Programas de Sugestões que proporcionaram o embasamento teórico do artigo. A seção 

3 descreve todo o processo realizado de Análise Bibliométrica da pesquisa nos referidos 

temas. A seção 4 apresenta os resultados e a discussão dos artigos que compuseram o 

Portfólio Bibliográfico da pesquisa, na seção 5 são feitas as considerações finais e, por 

fim, a seção 6 apresenta as referências do artigo. 

 

2. Referencial Teórico 

Todo referencial teórico está pautado nos termos pesquisados para a montagem do 

portfólio bibliográfico da pesquisa, inovação aberta (open innovation), gestão de ideias 

(ideas management) e programas de sugestões (suggestion box). 

 

 

 



2.1 Inovação Aberta  

 

Os elementos que impulsionam a abertura para um fluxo constante de compartilhamento 

de conhecimentos e ideias entre as fronteiras, internas e externas da organização são 

com base, principalmente, em quatro eventos: i) a crescente disponibilidade e 

mobilidade dos trabalhadores especializados; ii) ampliação do mercado de capital de 

risco; iii) disponibilidade de captação de ideias externas e, iv) qualificação dos 

fornecedores externos  (CHESBROUGH, 2012).  

Para Chesbrough (2003, p. 25) essa mudança configura-se em uma abordagem centrada 

em novos conhecimentos, “tem base em um cenário de conhecimento abundante” com 

uma lógica diferenciada em relação às fontes e utilização de ideias. As ideias percorrem, 

além da trajetória interna, os caminhos externos de mercado. Elas circundam a empresa, 

prontas para serem utilizadas e as empresas “muitas vezes erram ao fazer uso 

insuficiente das ideias de outros em seu próprio negócio” (CHESBROUGH, 2003, p. 

13). Ainda, o mesmo autor afirma que é preciso haver uma mudança no modelo de 

negócio a fim de criar e capturar valor das novas tecnologias com a incorporação 

tecnológica em negócios já estabelecidos, com a oferta de licenciamento tecnológico 

para outras empresas ou ainda, buscar a exploração tecnológica em outros ambientes de 

negócios.  

Segundo Chesbrough (2003), a redução do ciclo de vida dos produtos, a redução do 

retorno dos investimentos nos laboratórios de P&D, adicionado aos crescentes custos de 

operações dessas grandes estruturas, reduz parte dos investimentos em inovação. O 

controle do processo de inovação que vai desde a concepção da ideia ao 

desenvolvimento, a proteção da propriedade intelectual e a comercialização, 

configurados em um modelo de inovação fechada corroboraram para o aparecimento da 

inovação aberta. Esse autor parte do pressuposto que as competências internas da 

organização já não são suficientes, a mobilidade dos recursos e as novas organizações 

financeiras, com o desenvolvimento do mercado de capital de risco (venture capital) 

tornaram a fronteira da organização mais “porosa”. Isso permite que as inovações fluam 

mais facilmente entre o meio interno e externo.  

Assim, o modelo da inovação aberta apresenta uma maior mobilidade dos trabalhadores 

intelectuais, mais disponibilidade de capital de risco para o financiamento de novas 

empresas, buscando continuamente os novos mercados e novos negócios.  

Nesse contexto, a organização passa a comercializar tanto as ideias internas como as 

externas. É crescente a criação e busca de novas ideias para alavancar o P&D interno da 

empresa. 

De acordo com Lindegaard (2011), a principal diferença entre os dois modelos, 

inovação fechada e inovação aberta, reside na forma de seleção de novas ideias. 

Enquanto a inovação fechada tem por foco o ambiente interno à organização, a inovação 

aberta combina ideias e tecnologias externas para alavancar o seu potencial em novos 

mercados. 

No modelo de inovação aberta, as empresas permitem o uso da propriedade intelectual 

tais como patentes, know-how, habilidades, tornando a propriedade intelectual um ativo 

e não mais uma proteção.  A Figura 1 representa o modelo de Inovação Aberta.  



 
Figura 1 - Modelo para Inovação Aberta 

Fonte: Chesbrough, citado em UTFinova 2011. 
 

Para Chesbrough (2003), o modelo de inovação aberta possibilita às empresas reduzir os 

riscos, ponderar a implementação de novas tecnologias fazendo uso de marcas 

alternativas ou também, criar empresas específicas derivadas da matriz, de órgãos do 

governo, universidades e ou centros de pesquisa, para o desenvolvimento de 

oportunidades, que o autor chama de spin-offs. Também o licenciamento de patentes, 

pode ser utilizado na empresa para gerar renda. Em contrapartida, a internalização de 

protótipos, de ideias tecnológicas, patente e Know-how permitem ampliar a capacidade 

de inovação das empresas. No entanto, as ideias geradas e apropriadas pela empresa, na 

visão de Aznar (2011), é apenas uma das fases do complexo processo de inovação, mas 

que de extrema relevância. Portanto, sistematizar a gestão de ideias é de extrema 

relevância para os processos de inovação. 

 

2.2 Gestão de Ideias 

Quando se fala em gestão de ideias a dúvida recai em conceituar o termo ideia.  

Gurteen (1998) afirma que é alguma coisa que ainda não foi testada, nem comprovada e 

que ainda não foi realizada. Poderia ser um objetivo, um produto, um serviço ou ainda, 

um novo conceito sobre como alguma coisa que poderia funcionar baseado em novos 

conhecimentos da natureza, da sociedade ou dos fenômenos dos negócios.  Os 

processos em que são criados os pensamentos e ideias se originam de uma espécie de 

“jogo de imaginação” da mente, que brinca com palavras, conceitos e metáforas 

(GURTEEN, 1998).  

Para Barbieri, Álvares e Cajazeira (2009), uma ideia serve para expressar opiniões, 

pontos de vista, conhecimentos ou outra forma qualquer que simula a concepção mental 

de uma coisa abstrata ou concreta. Os autores observam que nas empresas, as ideias 

decorridas de problemas, oportunidades e necessidades são selecionadas de acordo com 

os objetivos organizacionais para alimentar os processos de inovação. Essas 

“organizações inovadoras” direcionam seus esforços para conduzir as ideias, de forma 

sistemática, para a criação de novos produtos, processos, serviços ou novas tecnologias. 

Para esse cenário, Stevens e Burley (1997) apontam que em certos setores industriais 

são necessárias mais de 3.000 ideias para desenvolver um novo produto para lançar no 

mercado. Os autores denominaram de “joia da coroa” (raw ideas), a ideia que origina 

uma inovação transformada em um produto de sucesso comercial. Para os autores, o 

processo de inovação é representado por uma curva de sucesso em que o número de 



ideias diminui conforme se aproxima do lançamento comercial do produto. Este 

fenômeno decorre dos aperfeiçoamentos organizacionais, tecnológicos e 

mercadológicos justificando-se assim, a necessidade de as empresas buscarem um 

grande número de ideias para inovar. 

Nesse sentido, observando os processos de inovação, a prioridade das empresas é 

transformar-se em uma “fábrica de ideias” e, para tal, precisa instituir processos para a 

geração, para o desenvolvimento e para a coleta de novas ideias. Situação que para 

Prada e Abreu (2009), se torna necessidade real e contemporânea cujos processos de 

captação e seleção de ideias, segundo Cooper (1998) e VanGundy (2007), observam três 

requistos fundamentais para o sucesso do processo: o primeiro diz respeito ao 

alinhamento das ideias com a estratégia da empresa; o segundo é quanto à competência 

técnica para o seu desenvolvimento e, o terceiro refere-se à competência administrativa 

no processo de gestão das ideias.  

Esse processo necessita, ainda, de um canal adequado e sistemático para registrar, 

avaliar e selecionar as ideias que tenham maior probabilidade de se transformarem em 

oportunidades ou projetos de inovação e que, após implementados, sejam capazes de 

gerar resultados positivos para as empresas (SCHERER; CARLOMAGNO, 2009). Esta 

frase e a seguinte estão mal articuladas. Como apareceu a questão das ideias internas? 

Para os processos de captação de ideias internas, isto é, ideias dos funcionários, Dul e 

Ceylan (2011) afirmam que alguns elementos precisam ser observados. Os elementos 

estão descritos no Quadro 1. 

 
Elementos Descrição 

Desafio A complexidade do trabalho e a exigência do mesmo. 

Equipe Trabalho em grupo de pessoas para objetivos comuns, 

por ter interações com os outros. 

Rotação de tarefas Um cronograma com um objetivo de diferentes 

tarefas para ser desempenhado simultaneamente. 

Autonomia no trabalho Decisões no trabalho, como por exemplo, com 

respeito a decisões sobre ordem de tarefas de 

trabalho. 

Treinamento de supervisor  Um supervisor que apoia e encoraja os funcionários, 

constrói confiança mutua, comprometimento e 

fornece retorno positivo. 

Tempo para pensar A disponibilidade de tempo para geração de ideia sem 

a pressão do tempo no trabalho diário 

Objetivos criativos Situação em que os funcionários devem produzir 

novas ideias de acordo com os objetivos e com a 

expectativa de avaliação. 

Reconhecimento de ideias criativas O reconhecimento (ex: elogios, prêmios) de novas 

ideias. 

Incentivos para resultados criativos Possibilidade de reconhecimento (ex: aumentos 

salariais, divisão de lucros, bônus, promoções) depois 

de ter atingido resultados criativos. 

Móveis Móveis (ex: cadeiras, mesas, armários) que são 

colocados no local de trabalho. 

Plantas de interior/flores Plantas naturais ou flores que são colocadas no local 

de trabalho. 

Cores suaves Cores que fornecem uma experiência de relaxamento 

(ex: verde, azul ou violeta). 

Cores inspiradoras Cores que fornecem uma experiência estimulante (ex: 

amarelo, laranja, rosa, vermelho ou roxo). 

Privacidade A possibilidade de se isolar da presença ou da vista 

dos outros. 



Janelas com vista para a natureza Ter acesso visual do ambiente do trabalho para o 

ambiente natural exterior (ex: árvores, plantas). 

Qualquer janela Ter acesso visual do ambiente de trabalho para 

qualquer ambiente externo. 

Quantidade de luz A quantidade de luz no ambiente de trabalho 

Luz do dia A luz que vem do sol para dentro do ambiente de 

trabalho 

Clima interior (físico) A temperatura, velocidade, umidade e composição do 

ar no ambiente de trabalho. 

Sons (sons positivos) Sons positivos (ex: música, silêncio, ausência de 

ruído). 

Cheiro (cheiro positivo) Odores positivos (ex: ar fresco, ausência de mau 

cheiro). 

Quadro 1 - Elementos do ambiente de trabalho que podem alimentar a geração de ideias 

Fonte: adaptado de Dul e Ceylan (2011, p.22). 

Percebe-se que os diversos elementos são relativos ao ambiente organizacional. Isto 

favorece a troca de ideias e desmistifica o preconceito que muitos gestores têm sobre a 

necessidade de vultosos investimentos para inovar. Assim, um clima psicológico 

adequado nas organizações merece atenção especial, como salientado por Dul e Ceylan 

(2011), mas também elementos como, autonomia no que tange à exposição das ideias; 

sistema de recompensa justo e apropriado ao desempenho e a competência; 

reconhecimento das habilidades para envolver e aumentar o comprometimento, 

dedicação e satisfação no trabalho, apoio da direção à produção de ideias, criação de 

espaço para expor opiniões e sugestões e principalmente, o desenvolvimento de um 

sentimento de confiança nas pessoas. 

Um dos mecanismos utilizados para captar ideias é a campanha de ideias. Para Ebner, 

Leimeister e Krcmar (2009), um concurso de ideias é o convite de um organizador público 

ou privado para o público em geral ou um grupo específico, que enviam sugestões para 

um determinado tema em um período determinado de tempo, tendo por objetivo coletar 

as ideias de uma grande quantidade de pessoas. O Quadro 2 apresenta os critérios e as 

principais características da campanha.  

 
Características de uma campanha de ideias 

Critérios Valores característicos 

Organizador Empresas, organizações públicas, organizações sem fins lucrativos e 

empresas privadas. 

Cronograma Muito curto (minutos), curto (dias), médio (semana), longo prazo 

(semestre). 

Avaliação Orientada pelo desempenho, orientada pela participação. 

Incentivo Prêmios em dinheiro, prêmios não monetários. 

Contexto Produto, processo. 

Especificação do Problema Alto (procura para solução de um problema específico), baixo 

(geral). 

Elaboração Complexa, qualidade, condicional. 

Grupo alvo Qualificado (pela idade, interesses), não qualificado. 

Composição dos grupos Individual, equipe 

Comitê de revisores de ideias Especialistas, não profissionais. 

Revisão de ideia Pessoa, processo, contexto e produto. 

Natureza da composição Online, offline e misto. 

Quadro 2 – Características de uma campanha de ideias 

Fonte: Adaptado de Ebner; Leimeister; Krcmar, 2009. 

Ebner, Leimeister e Krcmar, (2009) notam que é fundamental, para o sucesso do concurso 

de ideias, assegurar que os usuários possam comentar e avaliar as ideias dos demais. A 



estrutura de incentivos para os participantes precisa ser atraente e apropriada à empresa. 

As recompensas, sejam em prêmios ou dinheiro, têm que ser adequadas para incentivar 

a participação e o concurso deve ser gerenciado de forma igualitária e eficaz.  

Desta forma, integrar o conceito de um concurso de ideias a um Programa de Sugestões, 

por exemplo, se torna uma abordagem promissora, podendo, inclusive, estimular a 

competição de ideias internas na empresa. 

 

2.3 Programas de Sugestões 

O conceito do Programa, segundo o Livro das ideias (Japan Human Relations 

Associations – JHRA, p. 21, 1997), “é o processo através do qual as próprias soluções 

são adotadas pela equipe administrativa”. 

Por sua vez, Lloyd (1999) vê o Programa de Sugestões, se formal e estruturado, como 

um método de redução de custos que adiciona valor à organização, desde que tenha 

foco, direção, compromisso e integração com a estratégia de negócios da empresa 

configurando em “um catalisador de mudanças” (LLOYD, 1999, p. 869). 

Mas, na visão de Chesbrough (2003), essas questões representam o modelo fechado de 

inovação, isto é, remete a um modelo de administração baseado no sistema de controle 

em que a geração de ideias e o desenvolvimento das mesmas surgem no interior da 

própria empresa, assim como o comércio, a distribuição e os serviços produzidos por 

elas.  

Nesse sentido, os Programas de Sugestões podem servir de estratégia para captação de 

ideias, internas e externas à empresa e ampliar o portfólio de projetos de inovação. É um 

método para transformar as ideias, de forma sistemática, em conhecimentos que 

propiciem novos projetos. Na inovação fechada, a estrutura é simples, as ideias são 

registradas e avaliadas por um comitê e caso aprovadas, são premiadas (RIJNBACH, 

2005). Porém, quando o escopo do programa e a política de elegibilidade das ideias não 

são bem definidos, o método se torna ineficiente e pode se transformar num depósito de 

reclamações e reivindicações. (BARBIERI, ÀLVARES e CAJAZEIRA, 2009).   

Já na inovação aberta, os cuidados devem ser redobrados. De acordo com Lindgaard 

(2011), os temas lançados para captação de ideias devem ser claros e focados, com 

metas de inovação, previamente estabelecidas, bem definidas para garantir o sucesso 

dos resultados. As campanhas devem ser bem estruturas para a recepção das ideias, com 

filtros de avaliação e seleção das propostas, com um bom sistema de comunicação 

utilizando ferramentas virtuais e aproveitando a formação de redes de contatos ou 

relacionamentos dos próprios colaboradores, fornecedores, etc. 

É relevante salientar a importância da construção de um referencial fundamentada em 

estudos abrangentes e consolidada, sobretudo na literatura internacional, pois este é um 

tema ainda controverso. Logo, carece de um ambiente consistente de análise. 

 

3. Metodologia 

Esta seção apresenta os procedimentos utilizados para a pesquisa e montagem do 

portfólio bibliográfico, incluindo a análise bibliométrica e os resultados obtidos da 

mesma. 

 



3.1 Classificação da pesquisa 

Esta pesquisa se caracteriza como de natureza teórica em relação ao tema abordado. 

Quanto aos procedimentos técnicos, enquadra-se como um estudo bibliográfico, pois 

trata de dados e verificações originadas diretamente de trabalhos já realizados no 

assunto pesquisado. Do ponto de vista dos objetivos, classifica-se como exploratória e 

descritiva, pois busca informações específicas e características do que está sendo 

estudado (GIL, 1999).  

 

3.2 Procedimentos da pesquisa 

A análise bibliométrica é uma técnica para mapear os principais autores, periódicos e 

palavras-chave sobre determinado tema. Ensslin et al. (2010) definem como o processo 

de evidenciação quantitativa dos dados estatísticos, de um conjunto definido de artigos 

(portfólio bibliográfico), para a gestão da informação e do conhecimento científico de 

um dado assunto realizado por meio da contagem de documentos. 

Neste caso, a análise bibliométrica utiliza os artigos do portfólio bibliográfico e suas 

referências para apuração do grau de relevância dos periódicos e autores, grau de 

reconhecimento científico dos artigos, e as palavras-chave mais utilizadas. Foi 

empregado como instrumento de intervenção, o processo para revisão bibliográfica, 

segundo a visão construtivista, denominado ProKnow-C (Knowledge Development 

Process – Constructivist), proposto por Ensslin et al. (2010).  Tal instrumento faz a 

seleção de um portfólio bibliográfico consubstanciado em um processo subdividido em 

quatro fases:  

i) seleção do banco de artigos brutos: composto pela definição das palavras-chave, 

definição bancos de dados, busca de artigos nos bancos de dados com as palavras-chave 

e o teste da aderência das palavras-chave;  

ii) filtragem: composta pela filtragem do banco de artigos brutos quanto à redundância e 

filtragem do banco de artigos brutos não repetidos quanto ao alinhamento do título;  

iii) filtragem do banco de artigos: composto pela determinação do reconhecimento 

científico dos artigos e identificação de autores;  

iv) filtragem quanto ao alinhamento do artigo integral: composto pela leitura integral 

dos artigos. Selecionado o portfólio bibliográfico, também por meio do ProKnow-C, o 

presente artigo procederá a análise bibliométrica dos artigos que o compõe (ENSSLIN 

et al., 2010). 

Como instrumento de apoio foi utilizado um aplicativo para gestão e tratamento das 

referências coletadas. A ferramenta Endnote é um gestor de referências bibliográficas da 

Thomson Scientific e trabalha integrada à Web of Science. Facilita o trabalho de 

investigação e escrita do trabalho científico e permite reunir referências bibliográficas 

de bases de dados online, importar os metadados e agrupá-los de diversas formas.  

 

3.3 Construção do portfólio bibliográfico 

A seleção dos artigos foi realizada no período novembro de 2012 a março de 2013 nas 

seguintes bases de dados: 

- Web of science: base multidisciplinar, integrada à base ISI Web of Knowledge que 

indexa apenas os periódicos mais citados nas suas respectivas áreas. Informa a 



quantidade de citações de cada artigo, apresenta os autores que citam esses artigos e os 

outros autores que citam os referidos artigos. Essa base, nos meses pesquisados, possuía 

mais de 12.000 periódicos indexados.  

- Scopus: base de dados que apresenta os resumos e as citações da literatura científica e 

das fontes de informação de nível acadêmico na Internet. Possui mais de 18 mil títulos 

de 5.000 editoras internacionais, cerca de 265 milhões páginas da Internet, 18 milhões 

de patentes, memórias de congressos e conferências além de outros documentos.  

- Science Direct: nesta base estão disponíveis as publicações eletrônicas de mais de 

1.800 revistas da Elsevier e de outras editoras científicas com mais de 10 milhões de 

artigos abrangendo as mais diversas áreas do conhecimento, como por exemplo, as áreas 

de Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Exatas e da 

Terra, Engenharias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Letras e Artes. 

Essa base, também oferece livros eletrônicos, séries de livros e manuais de obras de 

referência. 

Nas três bases internacionais consultadas foram estabelecidos critérios de buscas para 

delimitar a pesquisa, tais como:  

i) somente artigos científicos; 

ii) areas do conhecimento: management, bussiness, economics, operations, engineering 

multidisciplinary, industrial engineering, bussiness finance, multidisciplinary, 

computer, communication, psychology, planning development, public administration, 

accounting; 

 iii) periódicos: research policy, technnovation, technological forecasting and social 

change, procedia – social and behavional sciences, technology in society, european 

management journal, futures, journal of business research, journal of cleaner 

production, expert systems with applications, journal of world business, world 

development, international journal of project management, international of production 

economics, management accounting research, journal of operations management, 

journal of product innovation management, journal environmental management, 

international journal of education research. 

A pesquisa foi orientada de acordo com as seguintes palavras-chave: “Open 

Innovation” and “Ideas Management” and “Suggestion Box” or “Program Ideas”.  A 

busca foi realizada com as seguintes combinações de palavras-chave: open innovation 

AND ideas management AND (suggestion$ Box$ OR system$ ideas OR program ideas 

OR system$ suggestion$. Nessa formulação de palavras-chave foram encontrados, na 

base ISI, 41 artigos. Nas outras bases, SCOPUS e Science Direct, quando inserido o 

termo suggestion Box OR system ideas OR program ideas OR system suggestion o 

resultado foi zero artigos. desta forma, foi necessário realizar novas combinações das 

palavras-chave. Para a nova pesquisa, o Quadro 3 resume os resultados.  

Combinações das palavras-chave 

Palavras-chave Bases Quantidade de artigos 

Open innovation + ideas management ISI 

SCOPUS 

Science Direct 

78 

92 

 7 

Open innovation + suggestion box or program ideas ISI 

SCOPUS 

Science Direct 

12 

 2 

0 

Ideas management + suggestion box or program ideas ISI 

SCOPUS 

12 

10 



Science Direct  6 

Total 219 

Quadro 3 – Combinação das palavras-chave 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A primeira busca com a combinação open innovation + ideas management resultou em 

177 artigos, sendo sete artigos na base Science Direct, 92 artigos na Scopus e 78 artigos 

na ISI. Para a segunda combinação, Open innovation + suggestion box or program 

ideas, foram encontrados 14 artigos, 12 na base ISI, dois na Scopus e nenhum na base 

da Science Direct. Finalmente, a terceira combinação, Ideas management + suggestion 

box or program ideas encontrou 28 artigos, porém o tempo para a pesquisa não pode ser 

limitado ao período de 2003 a 2013, pois ao inserir a palavra suggestion box e suas 

variações, a pesquisa não encontrou artigos nas bases. 

O motivo é devido à ênfase dada pela literatura aos programas de sugestões na gestão da 

qualidade, especificamente, nos anos de 1960 até 1990 pelo movimento da qualidade 

total (TQM).  Essa afirmação está pautada na busca, realizada nas três bases de dados, 

pelo termo suggestion box OR program ideas isoladamente. Para essa busca, o resultado 

obtido foi de 2.491 artigos sendo 2.440 na base ISI, 45 na base SCOPUS e seis na base 

Science Direct. Os títulos foram lidos e aqueles alinhados ao tema foram selecionados 

para leitura dos resumos. Desses, somente 17 artigos se referiam à pesquisa e cinco 

faziam menção aos programas de sugestões sendo um artigo publicado em 1992, dois 

em 1994, um em 1999 e apenas um artigo publicado em 2011, relatando a economia 

gerada por uma caixa de sugestão em uma determinada empresa. 

Assim, para a montagem do portfólio de artigos, foram considerados 41 artigos com as 

três palavras-chave combinadas na base Web of Science (ISI) somados as 219 artigos 

anteriores que totalizaram em 260 artigos. Para o portfólio final da pesquisa foram 

realizadas as seguintes filtragens: 

 i) artigos sem duplicação, ii) alinhados com o tema (leitura do título, palavras-chave e 

do resumo de cada artigo), iii) os mais citados, iv) os disponíveis para pesquisa e, v) os 

artigos relevantes das referências. A Figura 2 representa a etapa de elaboração do 

portfólio final dos artigos. 

 

Figura 2 – Etapas de elaboração do portfólio bibliográfico 

Fonte: Dados da pesquisa. 



Dos 260 artigos, ao fazer a filtragem, foram retirados os artigos em duplicidade, 

restando 186 artigos. Desses, 81 estavam alinhados com o tema e 17 foram os mais 

citados. No entanto, apenas 24 estavam disponíveis e das referências dos 17 artigos 

mais citados, obteve-se mais 16 artigos totalizando o portfólio final com 40 artigos. 

Para os 40 artigos alinhados ao tema, havia 517 referencias para as quais foram 

identificadas a periodicidade dos artigos, os autores, os periódicos e os artigos mais 

relevantes. Complementando assim, a análise do tema na leitura do artigo na íntegra, 

seguida pela análise sistêmica apresentada sequencialmente. 

 

4. Resultados e Discussão 

Nesta seção, todo o resultado da análise bibliométrica é apresentado em forma gráfica, 

comentando-se as abordagens identificadas para atingir ao objetivo da pesquisa nos 

artigos de maior destaque do portfólio. 

 

4.1 Análise bibliométrica do portfólio bibliográfico 

Após a pesquisa com as palavras-chave nos temas da pesquisa, a leitura dos resumos e 

títulos os resultados foram inseridos no aplicativo que apoiou o tratamento e gestão do 

portfólio final gerando os gráficos apresentados nesta seção. 

Na análise bibliométrica realizada com os 40 artigos alinhados ao tema, primeiro 

identificou-se o ano de publicação. A Figura 3 apresenta a evolução, em anos, dos 

trabalhos publicados sobre o tema.  

 

Figura 3 – Evolução do tema 

Fonte: Dados da pesquisa 

Pode-se observar que o tema foi evoluindo ao longo do tempo. Observa-se que houve 

uma evolução numérica significativa nos trabalhos relacionados ao tema nos anos de 

2008 a 2011. Iniciou em 1993 com a pesquisa de Cooper e Kleinschimidt  tratando da 

triagem de novos produtos para empresas com potencial de inovação. Em 2010 houve 

17 artigos publicados sobre o tema, como exemplo, Akgu, Keskin, Byrne discutindo os 

antecedentes e as consequências de um clima de justiça em equipes de desenvolvimento 

de novos produtos; Hrastinki, S. et al. verificaram as características  e as tendências 

futuras com uma revisão da tecnologia para inovação aberta; Dahlander e Gann  

questionaram a forma de abrir a inovação; Hrastinski et. al  realizaram uma revisão das 

características e tendências futuras das tecnologias de inovação aberta e Knudsen e 

Mortensen discutiram os efeitos negativos imediatos da abertura da inovação no 

desempenho do desenvolvimento de produtos. 



Em seguida, foram identificados 72 periódicos no portfólio bibliométrico. A Figura 4 

mostra os 20 periódicos que obtiveram maior número de artigos participando do 

portfólio.  

 

Figura 4 – Relação dos periódicos do portfólio  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os periódicos que mais se destacaram no tema pesquisado foram: i) Technovation com 

quatro artigos. Este periódico tem um alto fator de impacto, 3.287, e abrange todos os 

aspectos do processo de inovação tecnológica, avanços e tendências estratégicas para o 

avanço da ciência e para ampliação da base tecnológica das empresas. ii) O periódico 

P&D Management, com 3 artigos, possui um fator de impacto 2.507 e tem por escopo o 

avanço do estado da arte em pesquisas, desenvolvimento, design e gestão da inovação 

que visam solucionar problemas organizacionais com aplicação de novos conceitos e 

novos métodos. iii) Já, o periódico Research Technology Management, que também 

teve 3 artigos no portfólio, tem um fator de impacto menor, 0,885. No entanto, é um 

periódico bem conceituado na comunidade acadêmica pelas pesquisas e trabalhos que 

tratam da propriedade intelectual, inovação tecnológica e processos de gestão. 

Para as palavras-chave usadas pelos autores do portfólio, a pesquisa identificou 475. A 

Figura 5 mostra as palavras com maior repetição relacionadas à inovação, open 

innovation e ideias, validando a aderência das palavras-chave usadas na seleção dos 

artigos com os artigos encontrados. 

 

Figura 5 – Relação das palavras-chave 

Fonte: Dados da pesquisa 

Embora a palavra-chave ideas management não apareça na Figura 5, na leitura dos 

artigos percebeu-se que os autores utilizam os sinônimos knowledge, creativity ou 

simplesmente ideia para se referir ao termo.  



Observa-se, na Figura 6, a relação dos autores mais destacados no portfólio 

bibliográfico. Ao todo, 164 autores foram os mais citados.  

 
Figura 6 – Autores de maior destaque 

Fonte: Dados da pesquisa 

Os autores com mais repetições nas referências foram: i) Cooper (2008) com a pesquisa 

sobre a atualização do processo de lançamento de uma ideia para um novo sistema 

atualizado a partir do stage-gate. ii) Depois foi Eisenhardt e Martin (2000) questionando 

as capacidades dinâmicas para inovação, iii) Cooper e Kleinschmidt (1993) destacando 

os resultados de sucesso e de fracasso em um estudo de um novo produto apontando 

alguns fatores que separa os vencedores dos perdedores. iv) Já, Von Hippel e Katz 

(2002) notam a mudança da inovação com as novas ferramentas para os usuários. 

Em relação aos artigos mais relevantes, apenas 27 apresentaram um grande número de 

citações, cuja pesquisa foi elaborada título a título no Google Acadêmico A Figura 7 

apresenta o número de citações encontradas para os artigos do portfólio. 

 

Figura 7 – Quantidade de citação no Google acadêmico 

Fonte: Dados da pesquisa 

Na classificação de relevância acadêmica, o artigo mais citado foi de Baron e Kenny 

(1986) distinguindo os termos, moderador e mediador, de forma conceitual e estratégica 

para controle do estresse e dos traços de personalidade. 

A fim de verificar a integração dos autores, a Figura 8 apresenta a análise de correlação 

entre os artigos alinhados ao tema. Foi possível verificar que os autores mais atuais não 

referenciam os autores mais antigos, o que demonstra a necessidade de integração e 

expansão do tema para ampliar esse campo da ciência. 
 

 

 



 

  
Figura 8 – Correlação entre os artigos 

Fonte: Dados da pesquisa 

A ferramenta que permite a análise da correlação é software HistCite (HISTCITE, 

2011). É uma ferramenta de apoio para visualizar os resultados das pesquisas 

bibliográficas tem interface exclusiva com a base Web of Science.  

Os dois artigos que tiveram alguma correlação são do mesmo autor, Cooper (2008 e 

2009), e aborda o modelo do Stage-Gate. Trata-se de um sistema composto por fases e 

portões no qual todos os passos, desde a ideia até o lançamento do produto no mercado, 

são devidamente documentados.  

 

5. Considerações finais 

O artigo dividiu-se em duas etapas: a construção do portfólio e análise bibliométrica, no 

qual a construção do portfólio teve por objetivo de selecionar os artigos mais relevantes 

sobre o tema em questão.  Na sequência do processo, a análise bibliométrica foi 

utilizada para averiguar os principais autores, periódicos e palavras-chave publicadas 

para o período de tempo de 2003 a 2013.  O processo de construção do portfólio 

possibilitou realizar uma análise em 260 artigos, culminando com um portfólio final de 

40 artigos alinhados ao tema pesquisado.  

As palavras-chave que mais se repetiram foram inovação, open innovation e ideias, 

demonstrando a aderência das palavras-chave usadas na seleção dos artigos para esta 

pesquisa com os artigos encontrados. Já, para a integração entre os autores observou-se 

que, nos artigos encontrados na pesquisa, não havia interligação entre os autores 

contemporâneos com os autores reconhecidos na área de pesquisa, o que demonstra que 

este campo da ciência pode ser expandido. 

Em relação aos autores com maior participação no portfólio destacaram-se a pesquisa de 

Cooper (2008) sobre a atualização do modelo do stage-gate, Eisenhardt e Martin (2000) 

observando as capacidades dinâmicas da inovação, Cooper e Kleinschmidt (1993) 

evidenciando o sucesso e o fracasso dos estudos de um novo produto e Von Hippel e 

Katz (2002) divulgando as mudanças na inovação com o uso das novas ferramentas. 

Para os artigos com citação fora das bases, pesquisados no Google Acadêmico, o artigo 

de maior destaque, embora com data inferior à estipulada para a montagem do portfólio, 



foi o trabalho de Kenny (1986) que aplicou conceitualmente e estrategicamente o termo 

moderador e mediador para o controle do estresse e traços de personalidade. 

É importante destacar, a título de contribuição, que os temas relacionados ao contexto 

organizacional merecem maior aprofundamento e robustez. É necessário que se 

identifiquem as condições propícias para geração de ideias para que as empresas possam 

utilizar nos processos de gestão da inovação. Esta observação é uma possível 

contribuição para futuras pesquisas.  

Respondendo ao objetivo da pesquisa identificar abordagens sobre a gestão de ideias no 

conceito da inovação aberta por meio de programas de sugestões para gestão da 

inovação nas empresas algumas abordagens identificaram os elementos que incentivam 

a geração de ideias, destacando o conhecimento como uma das fontes geradoras de 

ideias inovadoras. 

Cooper (2006; 2008; 2009), por exemplo, elabora e introduz as modificações no modelo 

conceitual do Stage-Gate, criado por ele, para a gestão de ideias e projetos de inovação. 

No entanto, Dul e Ceylan (2011) observam os fatores pessoais e organizacionais como 

elementos que intervém na criatividade dos indivíduos. Por sua vez, Ebner, Leimeister e 

Krcmar (2009) analisam as campanhas de ideias para identificar elementos para geração 

de inovações. 

Outros autores, como por exemplo, Chesbrough (2004), Holmes e Smart (2009), 

Hrastinki, et. al (2010) descrevem metodologias, instrumentos e tecnologias para serem 

utilizadas nos processos de gestão de ideias, principalmente na inovação aberta, de 

modo a identificar oportunidades de inovação para as empresas. Embora as abordagens 

apresentem focos diferenciados, todas destacam a importância dos processos 

sistematizados de geração de ideias para identificação de oportunidades de inovação, 

seja no ambiente intero ou externo à empresa. 

Porém, houve algumas limitações na pesquisa, a saber: i) delimitação do campo 

amostral, pois neste trabalho foram utilizados apenas três bancos de dados; ii) utilização 

de trabalhos apenas internacionais; iii) utilização apenas de periódicos, não 

considerando teses, dissertações, monografias, congressos e livros; e, iv) ausência de 

mais pesquisas empíricas no portfólio.  
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Abstract

This paper refers to technology-based firms, operating in Maceió/Alagoas, Brazil, focusing
on its characterization, profile and level of technological development, participation in
incubation or acceleration programs and types of products / services developed. The
research adopted a descriptive-exploratory methodology and considered the census of
companies located according to the information from two technology incubators,
SEBRAE/AL and other institutions. First, there was a documental approach on theme, and
then, a questionnaire was applied to the companies. Data analysis used descriptive
statistical techniques. As results, the study provides specificities of the sector, concerning
to: its profile, number of employees, critical points, degree of business development,
product diversification, area of expertise, and others. In companies not formalized, the
question of the incubation, the structuring phase of the business and financial resources are
limiting factors. About 40% consider offering an annovative product / service.

Keywords: Technology-based firms. Business Incubators.

Resumo

Este artigo trata das empresas de tecnologia com atuação em Maceió em Alagoas, Brasil,
priorizando sua caracterização, perfil e grau de desenvolvimento tecnológico, a
participação nas incubadoras ou programas de aceleração e tipos de produtos/serviços
desenvolvidos. O estudo é de natureza descritiva-exploratória e  considerou  o censo das
empresas localizadas a partir de informações de duas incubadoras tecnológicas,
SEBRAE/AL e de instituições de fomento e pesquisa. Realizou-se um levantamento
documental e, posteriormente, um survey junto às empresas.  A análise dos dados utilizou
técnicas estatísticas descritivas. Os resultados apresentam especificidades do segmento
como: perfil, número de empregados, pontos críticos, grau de desenvolvimento do negócio,
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diversificação de produtos, áreas de atuação, dentre outros.  Nas empresas não
formalizadas, a questão da incubação, fase de estruturação do negócio e recursos
financeiros são fatores limitadores. Cerca de 40% consideram que oferecem um
produto/serviço inovador.

Palavras-chaves: Empresas de Base Tecnológica. Incubadoras de Empresas.

1. Introdução

As transformações nas relações de produção ocorridas nas últimas décadas impulsionaram
o mundo rumo à chamada “economia do conhecimento” que se caracteriza por uma alta
dependência do conhecimento, da informação e por um alto grau de especialização
(OCDE, 2005). Mais fortemente difundida em países ditos desenvolvidos, a economia do
conhecimento vem aos poucos se consolidando nos países emergentes, em um evidente
processo de catch up, onde as empresas de base tecnológica desempenham papel
importante na indução do desenvolvimento regional e nacional, impulsionando a expansão
de setores industriais e estimulando o surgimento de empresas inovadoras, capazes de
gerar tecnologias próprias que levem a substituição de importações, assim como a
agregação de valor ao produto interno (BARQUETTE, 2000).

Nesse cenário, emerge naturalmente a questão norteadora deste artigo, que se apresenta
como reflexo dos transbordamentos das políticas nacionais e seus impactos em regiões de
desenvolvimento retardatário, investigando, especificamente, as características das
empresas intensivas em tecnologia que começam a surgir e que podem vir a configurar um
segmento importante na economia alagoana. Para efeitos deste trabalho foram
consideradas as empresas cujas especificações convergem para os conceitos de empresas
de base tecnológica (EBTs) que delimitam o objeto desta pesquisa, no espaço geográfico
da cidade de Maceió, estado de Alagoas. Para delimitar e aprofundar estas reflexões
iniciais, este estudo almeja ampliar o entendimento acerca da seguinte questão: quais são
as empresas de base tecnológica (EBTs) existentes em Maceió e qual é o perfil global do
segmento?

O pressuposto maior do estudo é que o segmento é importante na geração de novos
empregos no estado, especialmente devido aos fatores aliados ao aquecimento da
economia.   Ademais, o avanço das redes sociais e a popularização da banda larga e da
internet móvel ampliam o cenário de oportunidades nos setores de tecnologia e internet
frente à fragilidade da absorção de mão-de-obra nos segmentos industriais tradicionais no
estado de Alagoas. No contexto local, em particular, é considerável o déficit de informação
específica em relação à estrutura de organização, fato que origina a demanda por este
estudo.

Diante desse quadro foi proposta uma pesquisa que realizou o mapeamento de perfil,
esperando-se ter um melhor entendimento da questão. Cabe salientar como justificativa
deste trabalho a agregação de conhecimentos e informações que possam ser transferidos
para subsidiar oportunidades de negócios, além de adequação e valorização das condições
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envolvidas na comercialização (agregação de valor e variedade e novos mercados), ou seja,
ampliar o leque de oportunidades para a cadeia por meio do fomento de políticas setoriais.
Para isso, o alcance das informações, tanto nos aspectos técnicos quanto nos de
comercialização, buscadas, sistematizadas e analisadas, poderá resultar em um diagnóstico
das relações/condições exigidas no processo de comercialização que auxiliará o fomento
de políticas públicas pelas entidades representativas do setor em Alagoas. Cumpre destacar
ainda que, o estudo é particularmente relevante na medida em que seus resultados poderão
orientar a tomada de decisões em relação às ações do Polo de TI em construção no estado
de Alagoas, em Maceió, liderado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
(SECTI/AL).

As empresas pesquisadas nasceram de ideias de empreendedores, que acreditaram poder
fazer um produto ou serviço significativo e rentável. Durante o processo de
desenvolvimento da ideia, definiu-se um modelo de negócio. Quando se fala de modelo de
negócio, procura-se entender de forma clara e objetiva, como a empresa cria valor para os
clientes, sua estratégia, operação e modelo econômico.

O objetivo geral do estudo foi identificar o perfil do segmento de empresas intensivas em
tecnologia em Maceió e almejou, especificamente: i) identificar o tempo de dedicação ao
negócio e participação em programas de incubação e aceleração; ii) evidenciar  a origem e
natureza do conhecimento/tecnologia;  iii)  identificar as características das empresas; iv)
identificar a idade do negócio e faturamento e v) identificar  o segmento/áreas de atuação e
grau de desenvolvimento de serviços.

Além desta introdução e da seção 2 que ressalta o contexto onde a problemática se insere, a
próxima seção tratará de questões relacionadas ao alicerce conceitual que norteia a
pesquisa. Na seção 4, serão abordadas as estratégias metodológicas desenvolvidas para se
chegar ao objetivo proposto. Os resultados alcançados encontram-se no item 5 deste artigo
que, inicialmente, retrata o perfil dos empreendedores e das empresas; características do
segmento e uso de tecnologia; percepção empresarial sobre necessidades de gestão
associadas à atividade; áreas de atuação e nível de desenvolvimento de produto/serviço;
relações com instituições de apoio; participação em programas de aceleração/incubação;
maturidade do negócio e financiamento e tempo de desenvolvimento do produto/serviço do
negócio. Por fim, a última seção apresenta as considerações finais dos autores à guisa de
conclusão.

2. Caracterização da região analisada

Experiências relatadas na literatura, Barquette (2000), atestam que os cases de sucesso de
países que conseguiram transitar com êxito rumo a uma economia intensiva em
conhecimento tiveram pelo menos dois fatores comuns: a estabilidade econômica e um
forte consenso nacional sobre a importância da agregação de valor ao produto nacional por
meio da tecnologia e da inovação. Nesse sentido, o panorama brasileiro apresenta-se
favorável, seja em relação ao desempenho da economia, seja no consenso entre governo,
setor produtivo e instituições de pesquisa sobre a necessidade de fomentar a inovação nas
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empresas e aumentar a intensidade tecnológica e o diferencial competitivo do produto
brasileiro.

A adoção pelo Brasil de um modelo de desenvolvimento ora vigente, pautado na
integração das várias políticas, em especial a política industrial e a política de ciência,
tecnologia e inovação, determina, de forma inequívoca, opções estratégicas que priorizam
a inovação e a tecnologia como vetores de agregação de valor ao produto brasileiro e,
portanto, condutores da inserção brasileira na economia global.

No entanto, em um país de dimensão continental, a penetração dessas políticas nas suas
várias regiões, estados e municípios se faz de maneira muito heterogênea, muitas vezes
ligadas não apenas a capacidade de articulação endógena e exógena da região, mas, sim,
relacionadas a questões estruturais, onde a base educacional se integra ao arcabouço
científico e tecnológico como condicionantes fundamentais na sustentação do
desenvolvimento.

A indústria de serviços, que abriga boa parte das empresas brasileiras de base tecnológica,
tem grande importância para o país, tendo participação no PIB – Produto Interno Bruto –
da ordem de 67,4%. Estudos desenvolvidos sobre o setor no Brasil estimam que a
tendência é que a participação dessas empresas  cresça ainda mais nos próximos anos. Em
termos de volume de venda estima-se que, apenas a área de TI, setor de origem de grande
parte das empresas, já fature R$ 100 bilhões ao ano, enquanto os projetos de comércio
eletrônico se aproximam dos R$ 20 bilhões em faturamento no país com crescimento em
média de 40% ao ano.

A região do estudo em discussão é o estado brasileiro de Alagoas, que possui um
contingente de 3 milhões de habitantes ao longo de 102 municípios. Em termos de
dinâmica econômica apresenta um PIB superior a R$ 19 bilhões, conforme dados da
Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento Econômico (SEPLANDE)
(2011). Alagoas é o segundo estado de menor dimensão territorial do Brasil com 28.000
km2 A cidade de Maceió é a sua capital que acomoda apenas 5% da renda do Nordeste e
0,6% do Brasil.

Considerado como um estado periférico, a despeito dos esforços de atração de empresas do
governo local e dos efeitos dos programas de transferência de renda do governo federal,
Alagoas vem amargando indicadores sociais preocupantes, em particular no campo da
educação, o que compromete sobremaneira sua capacidade científica, tecnológica e
inovadora.

3. Pressupostos conceituais

Definir EBT pressupõe um diálogo com autores que remete aos primeiros conceitos de
empresas tecnológicas, originados em meados dos anos 80. Conforme Santos (1987) apud
Garnica et al. (2009), as EBTs são empresas com elevada tecnologia, baseadas em
princípios e processos inovadores, inéditos ou não, formadas para fabricar produtos ou
serviços com cunho tecnológico.
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Em busca do aprimoramento da definição proposta originalmente por Marcovitch, Santos e
Dutra (1986) e posteriormente por Ferro e Torkomian (1988, p. 44), que fazem uso da
expressão “empresa de alta tecnologia”, sugerem caracterizar, com esse conceito, aquelas
empresas que "dispõem de competência rara ou exclusiva em termos de produtos ou
processos, viáveis comercialmente, que incorporam grau elevado de conhecimento
científico", circunscrevendo, a densidade tecnológica e a viabilidade econômica em seu
devido contexto histórico e geográfico.

Para Stefanuto (1993), EBTs são as empresas de capital nacional que, em cada país, se
situem na fronteira tecnológica de seu setor. Posteriormente, Carvalho et al. (1998, p. 462)
identificou como EBTs as empresas "comprometidas com o projeto, desenvolvimento e
produção de novos produtos e/ou processos, caracterizando-se ainda pela aplicação
sistemática de conhecimento técnico-científico (ciência aplicada e engenharia)".

De acordo com Tether (1997) apud Santos et al. (2010), as empresas de base tecnológica
estão dividas em três tipos, inicialmente formando o primeiro grupo são empresas que se
firmam em ideias e conceitos a tecnologias já existentes, sendo nesse grupo ausente a
capacidade e habilidade técnica específica. O segundo grupo descrito é formado por
empresas baseadas em tecnologia nova, onde não há competição de mercado. O terceiro
tipo é composto por empresas com tecnologia solidificada de nicho de mercado, há nessas
empresas a busca em conhecer as preferencias dos consumidores associando ao
conhecimento com habilidades já estabelecidas, proporcionando desenvolvimento de
novos produtos com inovações incrementais.

É observado em empresas de pequeno e médio porte a necessidade de um empreendedor
qualificado com experiência em atividade de inovação tecnológica, segundo Hoffman em
Garnica et al. (2009). Sendo assim, as empresas de base tecnológica surgem comumente
por técnicos e pesquisadores inseridos em centros de pesquisa e universidades, em grandes
corporações, que desenvolvem seus próprios fornecedores e através de funcionários que se
afastaram de grandes empresas com atuação nas áreas de tecnologia (BARQUETTE,
2000).

Em Alagoas, a Lei Nº 7.117, sancionada em 12 de novembro de 2009, que dispõe sobre
incentivos à pesquisa científica e tecnológica, à inovação e à proteção da propriedade
intelectual em ambiente produtivo e social no estado de alagoas diz que:

Empresa de Base Tecnológica – EBT é uma empresa
legalmente constituída, situada em Alagoas, cuja atividade
produtiva seja direcionada para o desenvolvimento de
novos produtos ou processos com base na aplicação
sistemática de conhecimentos científicos e tecnológicos e
na utilização de técnicas consideradas avançadas ou
pioneiras, ou que desenvolva projetos de ciência, tecnologia

e inovação. (ALAGOAS, 2009).

Desta maneira entende-se como EBT uma empresa, cuja força e vantagem competitiva
derivam do conhecimento de engenharia das pessoas que se dedicam integralmente a
empresa, as quais fazem uso de qualquer tipo de tecnologia em seu processo ou produto,
ou ainda alguma inovação tecnológica no âmbito regional de sua atuação, contemplando
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entre esforços de capacitação tecnológica a imitação, a adaptação, a engenharia reversa e,
entre os produtos “novos”, como inovações incrementais, novas variedades e adaptações.

O uso de conhecimento científico e tecnológico em EBTs é uma condição essencial para
que essas empresas gerem competitividade e possam materializar esse conhecimento,
oferecendo ao mercado inovações tecnológicas. Geralmente relacionadas ao conceito de
empreendedorismo, as EBTs desempenham uma importante função no desenvolvimento
sócio econômico das regiões onde atuam e, para tanto, ao serem empreendidas podem
usufruir do apoio de habitats de inovação, como é o caso das incubadoras, ou de regiões
propícias à inovação como o Vale do Silício, região na qual está situado um conjunto de
empresas com base tecnológica, implantadas a partir da década de 1950 com o objetivo de
gerar inovações científicas e tecnológicas. No Brasil, a cidade mineira de Santa Rita do
Sapucaí, com as empresas de tecnologia surgidas ao redor do Instituto Nacional de
Telecomunicações (INATEL), recebeu o apelido de Vale da Eletrônica.

Embora habitualmente caracterizadas por sua capacidade inovativa e seu potencial de
crescimento, as EBTs no Brasil não costumam seguir estratégias que as posicionem como
altamente inovadoras (PINHO et al., 2005), e, portanto, líderes mundiais em seus setores,
mesmo assim, seu desenvolvimento tecnológico frequente é capaz de sustentar à
acumulação de importantes competências.

Buscando entender o crescimento dessas empresas Santos et al. (2010) citam como
característica sua participação nas mudanças tecnológicas. Segundo Pinho et al. (2005) e
Côrtes et al. (2005) apud Santos (2010), essas empresas alcançam avanços tecnológicos
relevantes e focam suas atividades na fabricação de “novos” produtos, realizando
inovações incrementais, resultado da imitação, adaptação ou engenharia reversa, são essas
características evidentes em EBTs nos países em desenvolvimento.

As startups se diferenciam das empresas de base tecnológica por serem micro e pequenas
empresas, geralmente recém-criadas, que estão em fase de desenvolvimento e pesquisa de
mercado (estruturação empresarial), que na maioria das vezes está inserida em
incubadoras, sem uma posição de mercado definida, que conta com projetos promissores,
ligados à pesquisa, investigação e desenvolvimento de ideias inovadoras que possam vir a
se tornar produtos e serviços inovadores e de alto valor agregado - Categorização das
Empresas Clientes – Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Por ser jovem e estar
implantando uma ideia no mercado, outra característica das startups é possuir risco
envolvido no negócio. Mas, apesar disso, são empreendimentos com baixos custos iniciais
e são altamente escaláveis, ou seja, possuem uma expectativa de crescimento muito grande
quando dão certo. As EBTs, ao contrário, são empresas já consolidadas no mercado, cuja
competitividade depende do projeto, desenvolvimento e produção de novos produtos ou
processos inovadores, através da aplicação sistemática e intensiva de conhecimentos
científicos e tecnológicos (MARTÍNEZ;E ALBORNOZ, 1998).

A inovação tecnológica é a força motriz para o crescimento econômico, para os ganhos de
eficiência e de competitividade no mundo. Sob essa perspectiva, observa-se que, como
transbordamento de sua finalidade precípua, instala-se no entorno das EBTs uma
ambiência caracterizada pelo estímulo às atividades do empreendedorismo, pelo
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crescimento da região a partir do desenvolvimento tecnológico, diversificando a economia
regional e promovendo geração de empregos e renda.

Para diminuir tais dificuldades, faz-se necessário a formação de ações cooperativas,
possibilitando o engajamento do Estado, empresas e instituições de ensino e pesquisa, entre
outros setores da sociedade. Barquette (2000) confirma a necessidade de mecanismos de
auxilio para as EBTs, proporcionando um ambiente favorável para o seu desenvolvimento
e que reduzam a ação dos fatores que restringem suas iniciativas.

A partir da busca de apoios a essas empresas, surgem novas políticas públicas de fomento a
incubadoras, que visam auxiliar desde o surgimento da ideia do negócio permutando por
todo processo de incubação, até a fase de amadurecimento da empresa (BURNETT; e
McMURRAY, 2008; SOETANTO; e GEENHUNZEN, 2005, apud TUMELERO et al.,
2010). A incubação dessas empresas proporciona a oportunidade de apoio através de
ambientes de inovação.

Segundo Barquette (2000), empresas de base tecnológica tem fundamental importância
para a expansão do setor industrial, geração de empregos, renda, acirramento da
concorrência, desenvolvimento regional, criação de tecnologias autônomas, entre outros
aspectos.

4. Percurso metodológico

A pesquisa aqui relatada, cuja origem remete a inquietação sobre o perfil e as
características das empresas intensivas em tecnologia com atuação em Maceió (AL),
apresenta objetivos concretos e concatenados entre si que impõem uma atenção especial na
definição de uma metodologia de trabalho que melhor logre êxito em relação ao seu
alcance.

No processo de desenho da estratégia metodológica mais adequada, com vistas ao alcance
dos objetivos propostos, foram levadas em consideração as colocações de Minayo e
Sanches (1993), segundo as quais o método adequado é aquele que permite uma
construção correta dos dados e ajuda a refletir sobre a teoria, sendo que, para isso, tem que
ser apropriado ao objeto da investigação, precisa oferecer elementos teóricos para a análise
e ser operacionalmente exequível. Os autores mencionados concordam que o método é o
fio condutor que articula teoria e realidade empírica, na busca pelo conhecimento
científico.

Assim, na busca pelo meio ideal para conduzir este trabalho de investigação, adotou-se um
método misto de pesquisa, cujo desenho envolve aspectos qualitativos e quantitativos. Para
Greene et al. (1989), “os desenhos dos métodos mistos são aqueles que incluem, pelo
menos, um método quantitativo e um qualitativo, onde nenhum deles está inerentemente
ligado a qualquer paradigma de investigação específico”.

Com relação ao propósito, optou-se por um estudo descritivo-exploratório, visto que o
mesmo busca “desenhar um quadro’ de uma situação, pessoa ou evento, ou mostrar como
as coisas estão relacionadas entre si, ao tempo em que buscam explorar o que está
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acontecendo e fazer perguntas a respeito” (GRAY, 2012, p. 36), convergindo assim com os
propósitos deste trabalho.

Foi desenvolvida uma abordagem que contemplou uma análise documental tendo como
foco as empresas pesquisadas e as incubadoras e, ademais, realizou-se previamente um
levantamento bibliográfico que contemplou autores importantes da literatura sobre EBTs
de forma a embasar este estudo. Vale ressaltar a definição de Ludwig (2009, p. 51), que
compreende a pesquisa bibliográfica como sendo “o ato de procurar, recolher, analisar,
interpretar e julgar as contribuições teóricas já existentes sobre um certo assunto”, é
condizente com a linha de ação adotada neste trabalho.

A coleta de dados foi realizada em dezembro de 2012 com base em um survey com 43
empreendedores para obtenção de dados ou informações sobre características do grupo,
indicado como proxy (representante de uma população-alvo), por meio de um instrumento
de pesquisa, um questionário. A metodologia para a aplicação do survey foi o envio dos
questionários para o responsável pela empresa. O conhecimento das características
específicas de cada elo do desenvolvimento e comercialização, como também dos fatores
críticos de desempenho de cada um deles, foi construído por um instrumento de pesquisa
(questionário). De maneira geral as questões buscaram identificar o modelo de negócio.
Adicionam-se a tal instrumento, contatos interativos realizados com entidades
representativas. Ressalte-se que não se sabe o número exato de EBT’s em Maceió, sendo
as empresas identificadas a partir do contato com as duas incubadoras da cidade.

Para a aplicação do instrumento buscou-se o apoio das incubadoras, instituições de
fomento a pesquisa e do Serviço de Apoio Brasileiro a Micro e Pequena Empresa –
SEBRAE. A busca da máxima representatividade possível incorporou o critério de
pesquisa descritiva com abordagem de um questionário on line. Ressalte-se que várias
empresas não aceitaram participar da pesquisa, enquanto outras confirmaram o interesse
em participar, solicitaram o link, mas não responderam.

É importante salientar que foram, ainda, contactadas a maior parte das instituições de
ensino de Maceió por meio de seus diretores e coordenadores de cursos para que a
pesquisa on line fosse repassada aos seus alunos. Entre essas se destacam as que possuíam
cursos nas áreas de Administração, Computação, Sistemas de Informação e Comunicação:
CESMAC, UFAL, FAL, FACIMA, FAA, FITS, FAT e FAN. Todavia, o índice de resposta
foi de apenas 05 questionários. Para tabulação dos dados utilizou-se estatística descritiva e
foi realizado um teste qui-quadrado (teste do χ2).

5. Análise dos resultados

A análise dos resultados da pesquisa de campo realizada com 43 empresas tecnológicas
localizadas em Maceió será inicialmente apresentada em nível do desempenho dos atores e
posteriormente em sua dimensão global, a partir do tratamento dos dados dos seguintes
tópicos: perfil dos empreendedores, características do segmento, financiamento e aos
principais problemas do empreendimento, relações com instituições de apoio, participação
em programas de aceleração/incubação, maturidade do negócio e tempo de
desenvolvimento do produto/serviço do negócio.
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5.1. Perfil dos Empreendedores

A maioria absoluta das empresas alagoanas de tecnologia é formada por homens, que
ocupam 91% dos postos de trabalho. A idade média dos sócios fundadores é de  30,4 anos,
pouco abaixo da média de 32,1 anos observada no Vale do Silício. Destaca-se o fato de que
muitas empresas surgem pela relação de parceria entre professores e sócios estudantes mais
jovens, que desenvolvem novas tecnologias e criam empresas para viabilizar sua
comercialização. Entretanto, verifica-se, também, que uma das características dessas
empresas é a necessidade de tempo para maturação e para o desenvolvimento de testes para
que seja gerada uma tecnologia capaz de ser explorada de forma comercial.

É com relação ao grau de escolaridade que aparece o primeiro destaque da pesquisa, visto
que mais de 35% dos empreendedores possuem mestrado e doutorado. Este fato deve ser
analisado considerando que o caráter inovativo do empreendimento, poderá impor a
necessidade de empreendedores que possuam maior aderência aos temas científicos que
nas demais atividades, ditas tradicionais,  que podem ser, ainda, professores de instituições
de ensino.

No que concerne à formação do empreendedor ou sócios, existe uma grande concentração
(65%) na área de Administração, Sistemas de Informação e Ciência da Computação. Para
diferentes atuações, representando, assim, 65% dos sócios. Essa questão pode estar
associada à existência de poucos cursos de Engenharia e Computação no Estado, bem
como ao fato de que boa parte das empresas tenham origem em incubadoras em que a
universidade tem sensibilidade para projetos nas áreas de Computação, bem como para
empreendedores com formação em Administração.

Todavia, entende-se que é fundamental o estimulo a formação nas áreas, constituídas por
competências com background tecnológico (Engenharia e Ciências) que poderão impactar
no desenvolvimento tecnológico e econômico do estado que hoje ainda é baseado na
exportação de commodities e dependente do consumo de setores tradicionais. Em relação à
ocupação, 33% dos sócios são funcionários públicos. Tal questão pode estar atrelada a
existência de sócios pesquisadores de universidades públicas. Em seguida, profissional
liberal e desempregado alcançam 19% das respostas, cada.

5.2. Origem e natureza do conhecimento/tecnologia

Com relação à origem da tecnologia utilizada para sua criação, observa-se que 17% das
empresas pesquisadas possuem a tecnologia utilizada no negócio oriunda da universidade;
41% foi desenvolvida em parceria universidade-empresa, enquanto 42% das respostas
indicam tecnologias desenvolvidas pela própria empresa.

5.3. Características das empresas

Buscou-se, ainda, compreender os fatores que contribuíram para o desenvolvimento da
ideia e influenciaram o processo de criação da empresa, considerando as influência fontes
internas e externas de conhecimento de conhecimento no processo na formalização do
negócio. Do grupo, cerca de 58% das empresas encontram-se formalizadas. Grande parte
das empresas pesquisadas atua em atividades relacionadas a desenvolvimento de sistemas
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e, ainda, não se direcionaram para mecanismos de proteção do conhecimento, como
registro da marca e proteção da propriedade intelectual, conduzindo, também ao baixo
número de registro de patentes.

O número de pessoal ocupado utilizado no empreendimento apresenta predomínio da faixa
de 1 a 3 colaboradores (39%). O segundo maior percentual, ou seja, 32% dos entrevistados
indicam empregar de 11 a 15 colaboradores, o que permite inferir que na estrutura
empresarial do segmento predominam as microempresas.

A pesquisa aponta que 88% dos entrevistados iniciaram o negócio com recursos próprios.
Mesmo que os empresários digitais possam ter acesso a fundos nacionais e internacionais,
não se verificou essa condição no mercado local ou a sinalização de fácil acesso aos
investidores anjo que são profissionais experientes com capital disponível para investir em
novos empreendimentos.

Como também pode ser verificado por meio de dados da organização Anjos do Brasil,
ocorreu um aumento de 5.300 para 6.300 na quantidade de pessoas físicas que aplicam
recursos e conhecimento em EBts no país. Esse crescimento representou alta de 18% em
comparação a 2011. Por sua vez, o volume de capital deste tipo de investimento cresceu de
R$ 450 milhões para R$ 495 milhões. O valor médio investido, segundo a organização, foi
de R$ 79 mil, 7% abaixo da média do ano passado. Todavia, 80% desses investidores eram
apenas receptivos, ou seja, aplicavam somente quando eram procurados por
empreendedores. Na pesquisa, verificou-se que o valor de recursos próprios investido
pelas empresas é muito baixo, variando de R$ 100,00 até R$ 150.000,00.

5.4. Dedicação ao negócio e participação em programas de incubação e aceleração

Muito embora não prevaleçam elementos de negatividade no registro de dedicação ao
negócio, cabe ressaltar a existência de 67% de respondentes que declarou não se dedicar de
forma integral a empresa. Os motivos alegados pelos empreendedores evidenciam desde o
fato de serem servidores públicos, com 22% das respostas, até questões da existência de
outros negócios ou o mesmo estar em fase de maturação com 41% das respostas, A
condição de dedicação a pesquisa e estudos alcançou 26% das respostas. Mais da metade
dos entrevistados citaram que participaram de programas de aceleração/incubação (53%
das respostas). Na sequência, as incubadoras da IET e INCUBAL foram citadas como
instituições de desenvolvimento da maturidade do negócio.

No que tange a possibilidade de venda da empresa, 58,3% dos entrevistados não desejam
vender a empresa. Tal resultado pode ter sido resultante dos motivos para o
desenvolvimento e criação da empresa. Os dados permitem identificar que o motivo a que
é atribuída maior importância é a independência profissional com uma média de 4,43,
semelhante ao máximo da escala de 5 (maior importância). Em seguida, aplicar os
conhecimentos tecnológicos desenvolvidos na faculdade, com uma média de 3,98. Na
sequência, revelam-se: sucesso pessoal, ganhar dinheiro o desejo de independência e
oportunidade para explorar comercialmente a pesquisa. Com baixa importância aparecem
ausência de emprego e influência de professores. Grande parte dos respondentes (58,3%)
acredita no seu modelo de negócio e na possibilidade de negócio no futuro. Em relação aos



11

entrevistados que afirmaram que não venderiam a empresa, 18% evidenciaram a empresa
como um projeto de vida. Relativamente aos entrevistados que estariam dispostos a vender
o negócio, poucos colocaram o valor.

Realizou-se o cruzamento das variáveis “possibilidade de venda da empresa” versus
“existência de faturamento” e aplicou-se o teste do χ2 com o intuito de se verificar
possíveis relações entre as variáveis (Tabela 1). O valor obtido: 0,735 (1gl) não mostrou
significância.

Tabela 1 - Venda da empresa vs Existência de faturamento

Possibilidade de venda da empresa no futuro
Existência de
Faturamento Total

Sim Não

Sim 22,2% 19,4% 41,7%

Não 27,8% 30,6% 58,3%

Total 50,0% 50,0% 100,0%

Fonte: Dados da pesquisa

Como pode ser visto na Tabela 1 a distribuição dos percentuais de discordância ou
concordância para com a venda da empresa não demostra desequilíbrios em relação a já
existência de faturamento ou não por parte dos entrevistados. Por conta disso depreende-se
que não será esse fator que influenciará no futuro a decisão quanto a venda da empresa.

No tópico seguinte se faz uma abordagem mais detalhada quanto a questão do faturamento.

5.5. Idade do negócio e faturamento

Analisando o tamanho das empresas pesquisadas com base no faturamento, verificou-se
que 47,2% das empresas já possuem faturamento mensal correspondente até 30 mil reais.
Sob o aspecto econômico, o faturamento obtido com a venda de serviços supera o teto de
R$ 30.000,00 para 2,8% dos entrevistados. Há um alto percentual de empresas, ou seja,
33,3% do total, que mencionaram vendas de até R$ 5.000,00, enquanto 8,3% apresentam
faturamento entre R$ 5.001,00 a R$ 10.000,00. Alguns justificam o baixo faturamento pelo
fato de que algumas empresas (44%) foram criadas há menos de 01 e 28% possuem de 01
a 02 anos. Apenas 7% existem há mais de 5 anos.

Esta informação é bastante relevante à medida que estudos do SEBRAE nacional apontam
que a taxa de mortalidade é mais elevada nos dois primeiros anos de vida da empresa e que
reduz substancialmente após este período. Algumas empresas são fragilizadas
economicamente em razão de grande parte de seu faturamento estar concentrado em
poucos clientes. Corroboram também para essa situação a questão da customização que
aumenta os altos custos de pesquisa e a constante carência de financiamento.

5.6. Segmento/áreas de atuação e grau de desenvolvimento de serviços

Os dados disponíveis sobre a categoria dos serviços ofertados permitem elaborar um
entendimento sobre a incidência de negócios na área de computação. Os serviços de
atuação mais intensos dessas empresas são desenvolvimento de aplicativos e softwares
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(16%), seguido de mídia e desenvolvimento de mobile com (8%), respectivamente.  Não
foi possível verificar a hipótese de especialização regional. Tal cenário pode ser alterado
com o advento do parque tecnológico em Alagoas.

De forma geral, o produto ou serviço lançado no momento da geração da empresa é o
resultado mais incidente da sua atividade, sendo ainda uma variável relevante para
mensurar o grau de maturidade do projeto que deu origem à empresa. No que se refere ao
grau de desenvolvimento da empresa, verifica-se que 37% dos entrevistados já possuem
um produto ou serviço e já comercializam.

Uma proporção razoável, ou seja, 16% das empresas se encontram em testes e somente 3%
possuem apenas uma ideia de produto/serviço sem que haja iniciado o seu
desenvolvimento; enquanto as  demais se encontravam em uma fase mais ou menos regular
para escalar o negócio.

Este cenário de processo produtivo pode ser corroborado pelas respostas à questão sobre o
tempo para lançamento do produto/serviço inicial no mercado. Mesmo considerando que a
média do grupo se situe em até 12 meses, verifica-se que existe um grupo relativamente
elevado de empresas que lança o produto nos  primeiros 5 meses (44%). O segundo maior
percentual no item avaliado (32%), são as empresas que lançam produtos/serviços “De 6
meses a 12 meses”.

A pesquisa procurou aferir as áreas mais importantes na atualidade para a empresa. A área
comercial se destaca com 25% das respostas e gestão estratégica com 19%. Salientam-se
estudos que indicam que as empresas de tecnologia bem sucedidas no período de
formação, selecionam pessoal com competência na área de gestão, desenvolvem ação de
marketing, além da gestão dos recursos humanos ser uma variável fundamental na gestão.

No que concerne à inovação, pode-se observar que cerca de 40% das respondentes
consideram que oferecem um produto/serviço com melhorias, sendo que 21% consideram
o serviço/produto novo no mercado e apenas 6% classificam como novo em termos
mundiais. Em seguida, 17% definem o produto como novas aplicações.

Destaca-se, ainda, que dentre o grau de acesso a determinados aspectos do
desenvolvimento do negócio, 48% das empresas afirmaram que não possuem acesso a
financiamentos e 24% pouco acesso. Por sua vez, 26% possuem bom acesso ao marketing,
37% bom acesso a gestão da empresa, 37% possuem acesso à capacitação técnica e 35%
bom acesso aos clientes.

Quando se analisa o grau de vínculo aos órgãos, verifica-se que as diferenças podem ser
justificadas pelas especificidades dos órgãos de apoio. Enquanto que nos setores
tradicionais, os empresários possuem melhor vínculo com o SEBRAE, as empresas de
tecnologia possuem maior vínculo é com universidades e incubadoras, pois, além da
orientação empresarial e pesquisa, as empresas dispõem de infraestrutura e espaço físico.

Dos entrevistados 33% possuem excelente vínculo com as universidades, 28% possuem
excelente vínculo com as incubadoras e 47% possuem excelente vínculo com instituições
de apoio e amparo a pesquisa.
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A literatura aponta que são diversos os agentes que têm papel relevante no processo de
gestão da inovação, entre eles as entidades governamentais, as universidades, os parques
tecnológicos, as incubadoras, as entidades de apoio, como o SEBRAE, as Federações de
Indústrias, o mercado de financiamento e os anjos. De forma geral, as empresas em foco
enfrentam uma menor dificuldade relacionada ao ingresso no mercado quando as
universidades e incubadoras apoiam a sua criação, principalmente devido a pesquisa
científica, projetos induzidos, formação acadêmica e gerencial propiciada pelas
universidades e incubadoras fundamentais para a manutenção das atividades da empresa.

Entende-se que as diferentes entidades possuem ações que podem ser aglutinadas em
tópicos pertinentes a legislação, financiamento, capacitação, serviços tecnológicos,
consultoria, infraestrutura, incentivos e apoio a financiamento.

No que se refere ao financiamento, percebe-se que os órgãos de fomento em Alagoas não
têm adotado políticas de apoio às empresas que atuam em mercados de risco. Como tal, em
uma escala de 1 a 5 (maior vínculo), foi possível perceber que as maiores médias de
vínculo foram apontadas para as universidades e incubadoras.

Durante a pesquisa, as empresas locais foram inquiridas sobre os problemas sentidos
durante o processo de criação, desenvolvimento do negócio e apoios recebidos. Pode-se
inferir por meio dos dados que os problemas menos relevantes são os relacionados com a
falta de competências de gestão em tecnologia ou tempo de dedicação ao negócio.

Por um lado, verifica-se que o maior problema apontado, mesmo considerando uma
fragmentação das respostas à medida que se aceitava mais de uma sinalização, é a falta de
um ecossistema sustentável para inovação no estado de Alagoas com 17% das respostas.

Por outro, os estudos apontam como fundamental o apoio institucional e ambiência para à
inovação como fator condicionante do sucesso para empresas de tecnologia. No contexto
de outras dificuldades é possível observar que a falta de recursos financeiros é o segundo
problema com 13% das respostas, além do problema em colocar a ideia em prática com
12% e a falta de políticas do governo que faz com que a inovação seja segundo plano com
12% das respostas.

No que se refere às características necessárias ao posicionamento, verifica-se que grande
parte das empresas inquiridas apontou criatividade, iniciativa e inovação com 30% das
respostas.  Não foi destaque a figura dos investidores com apenas 6% de apontamentos.

6. Conclusão

O estudo mapeou o Perfil das EBTs na cidade de Maceió em Alagoas.  O desenvolvimento
da pesquisa permitiu identificar, conhecer e mostrar tanto as especificidades de segmentos,
como perfil, número de empregados, pontos críticos grau de desenvolvimento do negócio,
tempo de início, programas de aceleração/incubação, diversificação de produtos, serviços,
áreas de atuação, entre outros fatores do desenvolvimento do segmento. A existência de
associações permitiu analisar e sintetizar, desde o desempenho individual e
microeconômico dos atores até o desempenho global da comercialização de serviços.
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Este trabalho permite pontuar que das empresas abrangidas pela pesquisa, 100%
consideram-se empresas de base tecnológica. Possuem sócios jovens e professores
pesquisadores, com alto nível de instrução (mestres e doutores) e a maior parte com
formação em Administração, Sistemas de Informação e Ciências da Computação. Por
outro lado, quanto à origem da tecnologia utilizada para sua criação, boa parte das
empresas pesquisadas está vinculada as universidades e incubadoras. Também é possível
destacar que cerca de 58% já são formalizadas.  Entre as empresas não formalizadas, ficou
evidenciada a questão da incubação, fase de estruturação do negócio e recursos financeiros
como fatores limitadores.

No que se refere ao número de pessoal ocupado utilizado no empreendimento apresenta-se
predomínio da faixa de 1 a 3 colaboradores. A maior parte dos entrevistados iniciou o
negócio com recursos próprios.  Por sua vez, 67% de respondentes declararam não se
dedicar de forma integral a EBT Todavia, mais da metade dos entrevistados citaram que
participam de programas voltados ao fortalecimento do negócio com 53% das respostas.
Na sequência, as incubadoras da IET e INCUBAL foram as entidades citadas. Percebe-se,
ainda, que 58,3% dos entrevistados não desejam vender a empresa. Ademais, 55% dos
empreendedores acreditam no modelo de negócio e na possibilidade de negócio no futuro.

De um lado, 37% já possuem um produto ou serviço e já comercializam. Por outro lado, os
dados permitem aferir que uma proporção razoável, ou seja, 16% encontram-se em testes e
somente 3% possuem apenas uma ideia de produto/serviço sem que haja  iniciado o seu
desenvolvimento; enquanto os  demais se encontravam em uma fase mais ou menos
regular para escalar o negócio. Mesmo considerando que a média do grupo no
desenvolvimento do produto/serviço se situe em até 12 meses, verifica-se  que existe um
grupo relativamente elevado  de empresas que lança o produto nos  primeiros 5 meses.

No que concerne à inovação, pode-se observar que cerca de 40% das EBTs consideram
que oferecem um produto/serviço com melhorias, sendo que 21% consideram o
serviço/produto novo no mercado e apenas 6% classificam como novo em termos
mundiais. Em seguida, dentre o grau de acesso a determinados aspectos do
desenvolvimento do negócio, 48% das empresas afirmaram que não possuem acesso a
financiamentos e 24% pouco acesso. Por sua vez, 26% possuem bom acesso ao marketing,
37% bom acesso a gestão da empresa, 37% possuem bom acesso a capacitação técnica e
35% bom acesso aos clientes.

Por sua vez, quando se analisa o grau de vínculo aos órgãos, verifica-se que há
especificidades dos órgãos de apoio. Enquanto que nos setores tradicionais, os empresários
possuem melhor vínculo com o SEBRAE, nas EBTs o maior vínculo é com universidades
e incubadoras. Do total, 33% dos entrevistados possuem excelente vínculo com as
universidades, 28% possuem excelente vínculo com as incubadoras e 47% possuem
excelente vínculo com instituições de apoio e amparo a pesquisa.

Pode-se inferir por meio dos dados que os problemas menos relevantes são os relacionados
com a falta de competências de gestão em tecnologia ou tempo de dedicação ao negócio.
Verifica-se que o maior problema apontado, mesmo considerando uma fragmentação das
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respostas à medida que se aceitava mais de uma sinalização, é a falta de um ecossistema
sustentável para inovação no estado de Alagoas com 17% das respostas.

Ressalta-se que a distribuição dos percentuais de discordância ou concordância para com a
venda da empresa não demostra desequilíbrios em relação a já existência de faturamento
ou não por parte dos entrevistados. Logo, não será esse fator que influenciará no futuro a
decisão quanto a venda da empresa.

Em uma perspectiva ampla, os resultados do estudo permitem afirmar que há a necessidade
de políticas setoriais e de planejamento para ampliar as fontes de financiamento. Por outro
lado, percebe-se um cenário favorável a implantação de estratégias comerciais mais
agressivas, de forma a conduzir as empresas do setor em busca das inovações tecnológicas
e aumento da capacidade instalada.

Como recomendação, entende-se a necessidade de estabelecer um arranjo institucional,
com envolvimento de atores nas áreas tecnológicas, produtivas, financeiras e de
capacitação técnica. Percebe-se que a maior inserção das EBTs locais implica em um
aumento da capacidade instalada, gestão da inovação e questões relacionadas a
aprendizagem e custos operacionais. Ademais, necessita-se um mapeamento de mercado e
posicionamento dos produtos, com respectivo plano de comunicação, relacionamento e
marketing, além de indicadores de mercado para acompanhamento de participação no
mercado e eficiência comercial, além de um planejamento estratégico do setor.
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Estructura de Interfaz Universitaria: Estudio de Caso

Resumen

En la sociedad del conocimiento, se utiliza el marco de la tercera misión de las
universidades (concepto que abarca todas aquellas actividades relacionadas con la
generación, uso, aplicación y explotación, fuera del ámbito académico, del conocimiento y
de otras capacidades de las que disponen las universidades) para analizar la función de una
unidad de interfaz universitaria como vínculo para crear y transferir las capacidades de
conocimiento de una universidad privada con su entorno.

Aun cuando los resultados han sido relativamente satisfactorios se han tenido algunas
dificultades para alinear la investigación con las necesidades de la sociedad, así como de
una falta de cultura de las empresas, lo cual ha determinado la velocidad de avance de la
EDIU. A pesar de ello comparativamente con otras universidades de la región se han
obtenido reconocimientos por los avances y logros obtenidos.

Palabras-clave: universidad, tercera misión, estructura de interfaz, transferencia

Abstract

We present a theoretical framework based on the third mission of universities arising in
knowledge society encompassing all activities related to the generation, use, application
and exploitation, outside academia, of knowledge and other capabilities that universities
have. This framework was used to analyze the role of the interface unit as a link to create
and transfer knowledge capabilities using the case study of a private university and its
interactions with the environment.

Although the results have been relatively successful, there have been some internal
difficulties to align the research with society needs, also lack of corporate culture, which
has determined the speed of the project. However compared with other universities in the
region have obtained recognition for the progress made and achievements obtained.

1. Introducción y Objetivo

En las economías basadas en el conocimiento (OCDE, 1996), las universidades y los
organismos de investigación contribuyen a tres funciones o misiones clave: producción del
conocimiento -mediante las actividades de I+D-, transmisión del conocimiento -mediante la
formación- y transferencia del conocimiento -mediante la difusión de soluciones a los
problemas concretos.

Como resultado de esta dinámica surgen nuevas estructuras al interior de la universidad
(oficinas de transferencia tecnológica) y se crean estructuras híbridas con otros agentes
(parques científicos y tecnológicos, institutos mixtos) que trascienden la frontera
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institucional universitaria y promueven la explotación económica de su conocimiento
(Tuunainen 2005).

Es así como, en los últimos años, la creación de espacios favorables para la innovación
(incubadoras, parques científicos, centros mixtos) se ha convertido en un elemento central
dentro del discurso latinoamericano de contribución de la universidad al desarrollo
socioeconómico, provocando una fuerte tensión en la universidad, la cual se debate entre
los estímulos externos a favor de una modalidad de vinculación basada en los principios del
capitalismo académico y las reticencias internas, derivadas de la tradición del MRU
(Movimiento de Reforma Universitaria de la mitad del S. XX), a la adopción de cualquier
tipo de práctica empresarial.

El objetivo es presentar el caso del Proginnt como una Estructura de Interfaz Universitaria
(EDIU) entre el ITESO, las empresas de la región y los gobiernos estatal y federal, con el
propósito de analizar las actividades que realiza bajo el enfoque de la tercera misión y
evaluar su desempeño respecto de la transferencia de conocimiento.

2. Método

El presente trabajo se basó en la revisión de literatura y la identificación del estado de la
cuestión a propósito del estudio de la tercera misión de las universidades; misma que surge
en la sociedad del conocimiento y que abarca todas aquellas actividades relacionadas con la
generación, uso, aplicación y explotación - fuera del ámbito académico- del conocimiento y
de otras capacidades de las que disponen las universidades.

Se utilizó la metodología de estudio de caso (Yin, 2009). Esta metodología, y el tipo de
preguntas que pueden ser respondidas mediante su uso, permiten que sea una estrategia
adecuada para abordar cuestiones como las siguientes: 1) Explicar las relaciones causales
que son demasiado complejas para las estrategias de investigación mediante encuesta o
experimento. 2) Describir el contexto real en el cual ha ocurrido un evento o una
intervención. 3) Evaluar los resultados de una intervención. 4) Explorar situaciones en las
cuales la intervención evaluada no tiene un resultado claro y singular.

3. Marco Teórico

En la, ahora instalada, sociedad del conocimiento las universidades deben asumir la
denominada tercera misión (Molas-Gallart, Salter, Patel, Scott y Duran, 2002), orientada a
transferir sus conocimientos a los agentes sociales para contribuir al desarrollo social. Esta
“tercera misión” abarca todas aquellas actividades relacionadas con la generación, uso,
aplicación y explotación, fuera del ámbito académico, del conocimiento y de otras
capacidades de las que disponen las universidades (Molas-Gallart et al. 2002). Hace
relativamente poco tiempo ha comenzado a ser analizada y contemplada en la estrategia de
las universidades, dando lugar a un nuevo modelo que algunos denominan universidad
moderna o universidad emprendedora (Clark, 1998; Laukkanen, 2003) típicamente más
dispuesta que las universidades tradicionales a orientar su enseñanza y sus investigaciones
hacia la búsqueda de soluciones para los problemas sociales, económicos o políticos de su
entorno, al tiempo que se preocupa más por las perspectivas de empleo de sus estudiantes.
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Esto demanda que las universidades construyan redes con otras universidades y centros de
investigación, con el sector productivo y con el gobierno.

En un estudio realizado sobre los cambios que han desarrollado cinco universidades
europeas desde finales de los años ochenta y hasta mediados de los años noventa (Clark,
1998b), se detectó que los cambios emprendidos por esas universidades en su estructura
organizativa pasaron por la adopción de un núcleo directivo reforzado, la mejora de una
periferia de desarrollo, la diversificación de la base de financiación, la estimulación del
corazón académico y la integración de la cultura emprendedora en su organización.

En un proyecto reciente (Shoen et al., 2006) se ha propuesto reunir las actividades de la
tercera misión alrededor de ocho dimensiones: cuatro económicas y cuatro societales:

1. Formación de recursos humanos en investigación y su inserción en la industria.
2. Propiedad intelectual generada.
3. Conocimiento transferido a través de emprendimiento (Spin offs creadas).
4. Contratos con industria para transferencia de tecnología.
5. Contratos con organismos públicos.
6. Participación en la elaboración de las políticas.
7. Involucramiento en la vida social y cultural.
8. Entendimiento público de la ciencia, apertura de la universidad a actividades de

difusión, ferias, actividades a alumnos de otros grados de estudio.

D’Este et al. (2009) proponen un marco de análisis basado en la capacidades de las
universidades (lo que saben y saben hacer) y las actividades de las universidades (lo que
hacen). La aportación de este autor permite analizar las actividades de la tercera misión
enfocadas a la explotación y uso de conocimiento y de las capacidades de la universidad,
así como las actividades para generar el conocimiento y capacidades en el marco de la
interacción con la comunidad no académica, que son la base de las tareas sustantivas de la
universidad: docencia, investigación y difusión, mismas que son parte de la tercera misión
cunado se interactúa con el entorno.

Dentro de las capacidades de la universidad los autores consideran al conocimiento
existente en la universidad y su infraestructura, la primera toma en cuenta las habilidades
del cuerpo académico y el conocimiento codificado (libros, artículos, metodologías,
informes, patentes, etc.), la segunda incluye a laboratorios, biblioteca, talleres, salas de
video conferencias, etc. Este enfoque coincide con Molas-Gallart et al. (2002) quienes lo
esquematizan de acuerdo con su esquema conceptual para el análisis de las actividades de
la tercera misión, ver Figura 1.
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Figura 1 - Esquema Conceptual para el Análisis de las Actividades de la Tercera Misión
Molas-Gallart et al. (2002)

El desarrollo de las actividades y funciones de la tercera misión no se dan por si solas, es
necesario un enfoque interactivo que incremente el proceso de innovación entre los agentes
del Sistema Regional de Innovación (SRI), el cual está integrado por varios subsistemas de
agentes implicados en un aprendizaje colectivo, así como por las vinculaciones que existen
entre los agentes que los integran (Fernández de Lucio y Castro, 1995). Uno de ellos es
mayoritariamente responsable de la generación de conocimiento y, en él, se encuentran
integrados universidades y demás centros públicos y privados de investigación; en un
segundo, con el que se explota dicho conocimiento, está integrada la estructura de
producción (fundamentalmente las empresas); un tercero, está integrado por agentes que
apoyan la innovación entre los que se encuentran los centros tecnológicos y las empresas de
bienes de equipo y servicios avanzados; un cuarto por aquellos que financian las
actividades de innovación. Sobre los diferentes subsistemas actuarían los organismos
gubernamentales y agencias de desarrollo constituyendo, a su vez, un quinto subsistema del
SRI. Los diferentes elementos deberían estar vinculados entre sí e interactuarían para
propiciar las dinámicas de los procesos de innovación.

Entre los principales fundamentos conceptuales considerados en el diseño de una unidad de
interfaz entre la universidad y su entorno se encuentra el modelo de la Triple Hélice
(Leydesdorff y Etzkowitz, 1996), donde se señala que la clave para capitalizar el
conocimiento y la innovación en el crecimiento económico de las regiones está en la
configuración adecuada de la estructura y las actividades de interface entre los agentes –
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universidad, empresa y gobierno–. El modelo parte de estas ideas para captar las múltiples
relaciones recíprocas que emergen entre los organismos institucionales públicos, privados y
académicos a través de las diversas etapas de capitalización del conocimiento. Supone que
dentro de contextos locales específicos, las universidades y centros de investigación, el
gobierno y la industria desarrollan “relaciones generativas” (Leydesdorff y Etzkowitz,
1997) para fomentar el crecimiento económico; estas relaciones recíprocas persisten a lo
largo del tiempo y dan lugar a cambios en el modo en que dichas entidades conciben su
entorno y actúan dentro de él y  es uno de los conceptos  de vinculación utilizados por las
universidades (Kindl, Neves y Neto 2007; Kindl y Neves 2007).

Desde la perspectiva universitaria, Fernández de Lucio et al. (2000) proponen una
estructura de interfaz (EDIU) que definen como una unidad establecida en un entorno o en
su área de influencia que dinamiza, en materia de innovación tecnológica, a los elementos
de dicho entrono o de otros y, fomenta y cataliza las relaciones entre ellos. De acuerdo con
esta definición la función principal de la EDIU es la “dinamización” que favorezca y
articule las interrelaciones y elimine cualquier obstáculo que limite las empresas y grupos
de investigadores a participar dinámicamente en los procesos de innovación y que a su vez
tomen conciencia del papel que pueden y deben desempeñar en el sistema de innovación, es
decir, desarrollar estrategias de innovación en las empresas y desarrollar las funciones de la
tercera misión en la universidad.

Se espera que cada EDIU defina su misión y las estrategias, organización, procesos, etc. de
acuerdo a su entorno y logre (Fernández et al. 2000): i) Sensibilizar a los actores del
entorno sobre la importancia de la innovación en la toma de decisiones para tener los
beneficios deseados, ii) Promover y facilitar las interrelaciones entre dichos actores y,  iii)
Propiciar marcos de cooperación ordenados, transparentes y equitativos entre los actores.

4. Resultados y Discusión del Caso

El ITESO, CONACYT y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) firmaron en
abril de 2002 un convenio de colaboración para promover la formación de especialistas en
gestión tecnológica y promover una cultura tecnológica en la PYME. Así, En 2003 el
ITESO constituyó el Programa para la Gestión de la Innovación y la Tecnología (Proginnt)
bajo un esquema de colaboración “Universidad – Industria – Organismos de apoyo”. En
2004 el Proginnt fue uno de los cuatro proyectos apoyados por el Programa AVANCE
“Escuela de Negocios” del CONACYT, de quien se obtuvo 135,300€ para su conformación
(con aportación complementaria del ITESO por 339,250 €).

El Proginnt se constituyó como una Estructura de Interfaz Universitaria (EDIU) entre el
ITESO, las empresas de base tecnológica y los gobiernos estatal y federal, con el propósito
de contribuir a la generación de riqueza y empleo a través de la promoción de una cultura
de gestión de la innovación y la tecnología en los empresarios de Jalisco y de la zona
occidente del país, la formación de especialistas que implementen modelos y esquemas de
gestión en este campo de conocimiento y ser un espacio de aprendizaje práctico de la
innovación para los alumnos y de desarrollo para los profesores.
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Los departamentos académicos del ITESO que se suscribieron a esta iniciativa fueron el
Departamento de Electrónica, Sistemas e Informática (DESI), el Departamento de
Economía, Administración y Finanzas (DEAF), el Departamento de Procesos de
Intercambio Comercial (DPIC) y el DPTI (Departamento de Procesos Tecnológicos e
Industriales), además de contar con el apoyo de otras entidades de la Universidad, como la
Biblioteca, la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de Relaciones
Externas. Los sectores que atiende son, principalmente, software, electrónica,
biotecnología, farmacéutica, alimentos, química.

1.1 Objetivos

a) Hacia el exterior de la Institución: contribuir a mejorar los índices de creación de
riqueza y abatimiento del desempleo en la región por medio de la creación de una
cultura de gestión tecnológica en el empresario, la formación de especialistas, la
implantación de los mecanismos correspondientes en las empresas industriales de
Jalisco con énfasis en pequeñas y medianas, y el desarrollo de un modelo de gestión de
la innovación y la tecnología que pueda ser replicable.

b) Hacia el interior de la Universidad: favorecer la formación empresarial de los alumnos
por medio de su participación en las labores del programa, así como el involucramiento
de los profesores para que realicen labores académicas de manera integral, incluyendo
la docencia, investigación y vinculación.

Con base en los objetivos anteriores, se trazó una estrategia de trabajo que ha implicado el
desarrollo, dentro del PROGINNT, de los siguientes proyectos y unidades:

 Diplomado-taller en Dirección de Empresas Innovadoras (DDEI), para promover un
cambio de cultura entre los empresarios de la región. Actualmente desarrollado en
alianza con el Premio Nacional de Tecnología.

 Desarrollo de Herramienta con retroalimentación de expertos internacionales:
Metodología de gestión de la innovación y la tecnología en formato electrónico que
permite realizar en las empresas: a) diagnóstico tecnológico, b) planeación estratégica y
tecnológica y c) definición de proyectos tecnológicos, Inteligencia competitiva.
MEGESTEC (ISBN: 968-5087-79-2).

 Programa Formal de Investigación (PFI), para la formación de especialistas y el
desarrollo de conocimiento en el área. Un estudio de mercado detectó que no había
mercado para el primero y el PFI se desarrolla en los departamentos académicos del
DEAM y DESI.

 Unidad de Inteligencia Competitiva (UIC), para proveer servicios de inteligencia de
mercados e inteligencia tecnológica como un soporte a la toma de decisiones y la
innovación en las empresas.

 Incubadora de empresas tecnológicas (IET), para contribuir al dinamismo tecno-
económico de la región.

 Unidad de Consultoría y Proyectos Tecnológicos (UCYPT), para contribuir a la
implantación exitosa y la sistematización de programas de gestión de la innovación y la
tecnología en las empresas.

 Aceleradora de Empresas (AE) con un modelo propio centrado en la evaluación de las
capacidades tecnológicas de las empresas.
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 Parque Tecnológico (PT) para alojar empresas con las que se tengan proyecto de
desarrollo tecnológico con la universidad y tener espacios de innovación como los
laboratorios de aplicaciones y biotecnología.

 Unidad de Transferencia del Conocimiento (UTC), para atender los asuntos de
transferencia de tecnología al sector productivo y la protección de la propiedad
intelectual.

La Figura 2 muestra la estructura actual del PROGINNT, incluyendo las unidades de
servicio ya mencionadas en relación con la Universidad y con diversas entidades externas.

Figura 2 – Estructura Actual del Proginnt

a. Diplomado-taller en Dirección de Empresas Innovadoras. Se impartieron tres ciclos
del diplomado (2004 – 2006). Su propósito fue contribuir al desarrollo de una cultura de
innovación y desarrollo tecnológico en empresarios y directivos de empresas
jaliscienses y a la formación de profesores como Asesores. Tuvo dos objetivos: i) de
instrucción: que el participante reflexione sobre el estado tecnológico de su empresa;
aprenda los conceptos asociados al tema; y se informe de las técnicas y métodos
asociados a la innovación y la gestión de la misma para utilizarlos como un medio de
mejora del nivel competitivo de su organización. ii) de asesoría: que el participante
“traiga” su empresa a la Universidad y trabaje en ella para mejorarla; además de ser
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retroalimentado por el asesor y sus demás compañeros y apoyado por estudiantes de SS.
Como ejemplo, la 1ª generación del diplomado se financió de 44% por el gobierno, las
empresas participantes 37.5% ITESO 18.5%. A partir de 2009 dejo de operar por la
salida del gobierno en el financiamiento.

b. Unidad de Inteligencia Competitiva (CIC). Inició actividades en 2005; se diseñó con
el apoyo técnico de BioMundi y el apoyo financiero de CONACYT. Tiene la misión de
extender la práctica de la inteligencia competitiva para la innovación continua y el alto
desempeño de las organizaciones, contribuyendo al desarrollo de la región. Ofrece sus
servicios a cualquier organización que quiera mejorar su desempeño y competitividad.
Cuenta con dos unidades de servicios: Inteligencia de Mercados e Inteligencia
Tecnológica.

c. Incubadora de Empresas Tecnológica (IET). Se diseñó a partir de una transferencia
tecnológica del modelo de incubación del Instituto Politécnico Nacional y con el apoyo
financiero de la Secretaría de Economía. Está inscrita en la NBIA, (National Business
Incubator Association), desde 2007. Contribuye a la generación de la riqueza, trabaja
para generar empleos en la región, impulsa el desarrollo de las nuevas tecnologías
mexicanas para el mundo, así como la viabilidad y competitividad de nuevos negocios
de base tecnológica.

d. Unidad de Consultoría y Proyectos Tecnológicos (UCPT) Inició actividades en 2006
con la transferencia de tecnología que le realizó CamBio Tec. Su misión es contribuir a
la generación de valor en las empresas, mediante la prestación de consultoría de gestión
tecnológica, como una vía de participación efectiva en el desarrollo regional, así como
en la generación de espacios de integración universidad-empresas-gobierno. Ofrece la
experiencia y conocimiento de sus consultores a los empresarios y directivos de la
región, para que juntos desarrollen proyectos de innovación de sus procesos e
incrementen el valor ofrecido a sus clientes, y por consecuencia mejoren su
competitividad y rentabilidad. A partir de la inserción de alumnos y docentes en dichos
proyectos, los primeros realizan su Proyecto de Aplicación Profesional (PAP’s) y los
segundos participan como consultores.

e. Aceleradora de Empresas (AE). En el 2010 ofreció por primera vez el programa a 6
empresas; su objetivo es apoyar a elevar los niveles de competitividad de la empresa en
el corto plazo a partir del diagnóstico de sus capacidades tecnológicas, sentando las
bases para su desarrollo sustentable. Cuenta con un modelo para impulsar a las
organizaciones en un proceso de acompañamiento mediante la intervención de
consultoría junto con el empresario y en el menor tiempo posible, apoyar su potencial
de desarrollo en tres áreas, la estrategia de negocio, la mercadotecnia y las finanzas. Se
tiene registro del programa en la Secretaría de Economía.

f. Parque Tecnológico (PT). Abrió sus puertas en el 2010, el Parque Tecnológico es un
proyecto que consta de 4 edificios destinados a la renta de espacios para empresas e
instalación de laboratorios. Actualmente se tienen construidos y en uso dos edificios y
está en construcción un tercero con una extensión de 3,325 metros2 para renta, cuenta
con estaciones de trabajo, salas de juntas, área de recepción, área de servicios de cocina,
baños. Es un espacio físico que permite la articulación entre el ITESO, el sector
productivo y el gobierno, mediante convenios de colaboración académica que
promuevan el desarrollo científico y tecnológico enfocado en los campos de la
electrónica, software, aeronáutica, alimentos y diseño, principalmente.



9

g. Unidad de Transferencia del Conocimiento (UTC). Se constituyó en enero de 2012.
Promueve y facilita la generación y protección de la propiedad intelectual. Su función
es ser interfaz para que el sector productivo, gobierno y otras organizaciones puedan
acceder y utilizar los resultados de investigación que se generan en el ITESO, con el
soporte y la experiencia de académicos e investigadores especializados.

Dentro y fuera del ITESO se reconoce al PROGINNT por:

1. Ser un programa interdisciplinario dentro de la universidad.
2. Declaración la Gestión de la Innovación y la Tecnología como línea prioritaria de

desarrollo estratégica en la universidad.
3. Incorporar expertos internos y externos.
4. Vinculación de docentes y alumnos en los proyectos de las diferentes unidades con

las empresas desarrollando/utilizando metodologías y herramientas diversas.
5. Contar con un modelo que puede ser transferible a otras instituciones, tanto en lo

general como en el caso de cada una de las Unidades.
6. Contar con un parque tecnológico que favorece la interrelación entre las empresas y

los investigadores de la universidad.
7. Generar ingresos a través de sus servicios sin que ello implique que funcione fuera

de la lógica y del trabajo universitario, ya que todas las actividades se desarrollan
bajo un esquema de vinculación de la industria con el sistema universitario en su
conjunto, y las interacciones se aprovechan para validar y dirigir la producción,
difusión y uso de conocimiento, a lo que contribuyen los diversos agentes
vinculados.

Para analizar el desempeño del Proginnt como EDIU, es decir como interfaz  entre el
ITESO, las empresas y el gobierno se toman como base las actividades de la tercera misión
descritas a partir de las capacidades de la universidad que presenta D’Este (2009), es decir,
comercialización de resultados, el emprendimiento, la consultoría y asesoría, la
comercialización de servicios basados en infraestructura, contratos de investigación,
colaboración de proyectos de investigación, movilidad de personal, prácticas en empresas,
cursos y diplomados, publicaciones no académicas y programas curriculares y redes –
sociales.

Tema Desempeño Desempeño
Comercialización
de resultados

La vinculación del ITESO hasta ahora ha tenido como
principal objetivo lograr el desarrollo social de las
comunidades. No obstante, desde la formación del
Proginnt se ha reconocido que este fin puede
conservarse, e inclusive potenciarse, incluyendo
vinculaciones con el sector productivo. La experiencia en
la comercialización de resultados de investigación es casi
nula. Se tiene dos solicitudes de patentes de diseño
industrial los cuales se vendieron a una empresa

Baja

Emprendimiento A través de la incubadora de alta tecnología se ha
logrado apoyar la creación de 101 iniciativas, de las
cuales han egresado 47 y se ha generado 200 empleos.

Alta
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De estas sólo se ha logrado tener 5 spin off exitosas. Las
empresas han logrado: 1 patente otorgada, un secreto
industrial, 1 patente en trámite, 2 modelos de utilidad
otorgados 5 derechos de autor en software desarrollado a
empresas, más de 15 marcas de producto y 30 imágenes
corporativas.

Consultoría y
asesoría

Desde el Proginnt se han realizado 193 proyectos de
consultoría desde el 2005, 93 de ellos son estudios de
mercado. A través del programa de aceleración se
atendieron 49 empresas con consultoría puntual de
estrategia de negocios, de mercadotecnia y finanzas, así
como calidad y tecnologías de información y 51
proyectos de 33 organizaciones son proyectos puntuales
de cada una de ellas, lo cual va desde un plan de
negocios hasta desarrollo de Software o de equipos
electrónicos, por mencionar algún ejemplo. Dentro del
programa de aceleración se ha logrado, en promedio, un
incremento de 36% en las ventas y la generación de 4
empleos por empresa atendida.

Alta

Comercialización
de servicios
basados en
infraestructura

El principal espacio de servicios basados en
infraestructura es el Parque Tecnológico donde se alojan
27 empresas, las cuales generarán un total de entre 115 a
135 empleos. Además a partir de los proyectos de
consultoría se hace uso frecuente de los laboratorios de la
universidad como son el de alimentos, electrónica,
tecnologías de información, principalmente

Media

Contratos de
investigación

La investigación que se hace en vinculación con la
industria es escasa, se pude dar cuenta de 20 proyectos de
este tipo en los dos últimos años. Dinamizar e
incrementar los resultados de este rubro es
responsabilidad de la UTC.

Baja

Colaboración de
proyectos de
investigación

Los proyectos en los que se participa en colaboración con
otras instituciones son varios, alrededor del 22.5% de la
investigación realizada se vincula con institutos o
universidades nacionales y/o internacionales. Se
participó en la mesa de innovación para la
competitividad insumo del plan estatal de desarrollo del
Estado de Jalisco (2006-2012) y en la mesa de
aeroespacial.

Baja

Movilidad de
personal

No se tiene datos de este rubro, queda fuera del alcance
de las funciones y atribuciones del Proginnt, se entiende
que los departamentos se realiza la movilidad pero no
hay registros de ellos. Es tarea de la UTC promover en
forma ordenada y eficaz la movilidad

NA

Prácticas en
empresas

Desde el Proginnt se ha logrado la participación de 404
alumnos asesorados por un académico en proyectos de

Alta
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desarrollo tecnológico y consultoría en las empresas que
atiende. No se tiene datos de las prácticas de académicos.

Cursos y
diplomados

Se contabilizan 67 cursos y diplomados en temas de
gestión empresarial, administración de proyectos,
diversos estándares de calidad, inteligencia competitiva,
etc. El enfoque es muy puntual de acuerdo con las
necesidades de los clientes y evitando ofrecer lo que
promociona la oficina de educación continua.

Media

Programas
Curriculares

El Proginnt es un actor importante en la definición y
diseño de las materias de emprendimiento que se ofrecen
para licenciatura, así como las de innovación y proyectos
tecnológicos.

Alta

Redes Sociales Las distintas unidades del Proginnt perteneces a
diferentes redes, la incubadora a la NBIA, la UTC a la
Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología y a la
Red de los integrantes del Proyecto Cesar con
universidades Jesuitas, la UPV y el Polito de Torino. La
conformación de una red entre las empresas atendidas,
entre ellas y la universidad es insipiente, la aceleradora
las relaciona a través de una cuenta de Linkedin, el
Parque a través de eventos en la misma ubicación y en
eventos con académicos de los diferentes departamentos.

Baja

Difusión No
Académica

Esta actividad está fuera de los atributos del Proginnt NA

De acuerdo con el análisis anterior se puede decir que como el Proginnt está enfocado a la
creación de empresas, consultoría, las prácticas en empresas por parte de alumnos y el
diseño de programas curriculares relacionados con el emprendimiento y la innovación. Es
un referente de calidad en los servicios de incubación, inteligencia competitiva, consultoría
y aceleración de empresas tecnológicas. Así mismo es actor importante en los programas
educativos relacionados con emprendimiento tecnológico, tanto curriculares como
extracurriculares, en alianza con los departamentos académicos.

Las actividades más débiles son las que tiene que ver con la investigación. Partiendo de la
idea de que la tercera misión de las universidades se enfoca en la transferencia del
conocimiento, es decir, en la generación, uso, aplicación y explotación del conocimiento
por su entorno externo se considera que las actividades evaluadas “alta" dan evidencia del
uso y aplicación del conocimiento de la universidad, por el otro lado la explotación del
conocimiento generados a través de investigación contratada, comercialización de los
resultados de la investigación y de propiedad intelectual es prácticamente nula, sin embargo
hay una oportunidad de revertir esta situación, anualmente  se realiza un promedio de 135
investigaciones, la UTC tiene como objetivo el  identificar aquella investigación que sea de
interés para el sector productivo y comercializarlas.

Otro enfoque del análisis identifica el desempeño de las actividades en relación con la
constitución cronológica de las unidades de la EDIU. Las actividades de alto desempeño
corresponden a las primeras unidades creadas, es por ello que las funciones de la UTC
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todavía no dan frutos y las actividades relacionadas con la investigación y su explotación a
través de propiedad industrial es escasa.

El ITESO está consciente de que actualmente la gestión de la innovación y la tecnología no
es parte de la cultura del empresario local y no hay un mercado tecnológico desarrollado
por lo que inicialmente las diferentes unidades del Proginnt se han vocacionado a detonar
dicha cultura.  En la actualidad, gracias a los apoyos financieros del gobierno y al cobro por
los servicios que ofrecen dichas unidades se generan ingresos que les permiten
autofinanciar total o parcialmente su operación así como el desarrollo de nuevas
capacidades.  En general, todos los servicios que se ofrecen se administran como proyecto
con el fin de evitar, en la medida de lo posible, los costos fijos de operación. El principal
costo de todos ellos son los honorarios de consultores quienes trabajan por proyecto. Hasta
ahora la aceleradora, la unidad de inteligencia competitiva y el parque tecnológico son
autofinanciables.

5. Conclusiones

En términos de La "Tercera Misión de la Universidad": El planteamiento hacia la
innovación y el emprendimiento está siendo considerado en las estrategias de del ITESO lo
que implica además un cambio cultural en la percepción del mundo académico sobre el
autoempleo, la aversión al riesgo y la compatibilidad en el ejercicio de la puesta en marcha
de proyectos empresariales.

Históricamente, tanto las incubadoras de empresas de base tecnológica como los parques
tecnológicos, han evolucionado alrededor de las universidades y centros de investigación,
mostrando su efectividad para promover la articulación productiva y la innovación al
aportar, y conjugar los elementos mencionados.

Adicionalmente, las experiencias de política científica y tecnológica a nivel internacional
sugieren que el desarrollo de los países se vincula fuertemente a la construcción de
capacidades sólidas en materia de desarrollo científico y tecnológico. Estudios
comparativos demuestran que las naciones que invierten en estos rubros logran un marcado
crecimiento en el ingreso.

A 10 años el PROGINNT continúa siendo el principal agente de vinculación del ITESO
con los actores tecnológicos y de innovación externos: empresas, centros de investigación y
desarrollo, agencias de tecnología, programas de gestión de la innovación y la tecnología,
parques tecnológicos, cámaras y gobierno. Para el 2020 se visualiza como:

- Un dinamizador de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico de la
universidad, con el fin de proteger y transferir sus resultados a la sociedad.

- Un importante operador de proyectos universidad-empresa relacionados con la
innovación y la tecnología, lo que incluye:

o Proyectos de aplicación profesional
o Proyectos de consultoría.
o Proyectos de comercialización de propiedad intelectual.
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o Investigación contratada.
o Proyectos de transferencia de conocimientos.

- Un aliado de los académicos, los departamentos, centros y programas del ITESO
para el desarrollo de los proyectos anteriormente mencionados.

- El articulador de una red de actores de la universidad y de empresas clientes que
interactúan, aprenden y colaboran.

- Un efectivo agente promotor de y participante en proyectos de aplicación de la
tecnología en los sectores más desprotegidos, entendiendo que el emprendimiento
social, los proyectos comunitarios y demás de esta índole pueden potenciarse con la
introducción de adecuadas tecnologías.

- El agente promotor y ejecutor de proyectos de crecimiento y fortalecimiento del
Parque Tecnológico ITESO para atraer y concentrar en un mismo espacio físico a
empresas de base tecnológica, tanto de nueva creación como las ya establecidas.

- Ser una interfaz del entorno compartiendo la investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i) con las empresas, el gobierno y la universidad, conectando la oferta y la
demanda de conocimiento y tecnología en alineación con las políticas y planes de
desarrollo.

- Aprovechar los recursos locales de conocimiento, de I+D+i y otras infraestructuras
para mejorar y ampliar la base económica de la región.

En la Figura 3 se muestra un esquema conceptual de la evolución del PROGINNT a 10
años y su anclaje con el emprendimiento y la Investigación y Desarrollo (IyD) en el ITESO.
El vivero representa el sembrar el espíritu emprendedor desde el “programa curricular en
emprendimiento” y/o el “spin off” desde investigadores. Los proyectos generados en el
vivero serían incubados en el invernadero para, finalmente, ser “plantados en el jardín”
mediante el apoyo de la aceleradora de empresas. Algunos de estos proyectos podrán estar
hospedados en el PT. Transversalmente el Proginnt apoya en las etapas con los servicios de
consultoría (UCYPT), de inteligencia competitiva (UIC) y transferencia de conocimiento
(UTC).

Las pequeñas y medianas empresas de base tecnológica han llegado a ser una parte
importante de las economías regionales. En el caso de Jalisco esto es particularmente
visible en los sectores de tecnologías de información, microelectrónica, multimedia y
aeroespacial, fuertemente impulsados por el Gobierno del Estado vía el Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología (COECYTJAL) y contando con el apoyo de diversas instancias,
particularmente de la Secretaría de Economía y de CONACYT a nivel federal, y de la
SEPROE, las Instituciones de Educación Superior (IES) y otros organismos públicos y
privados a nivel estatal.

En buena medida, estos esfuerzos se han concentrado en el diseño, puesta a punto y
consolidación de clusters, incubadoras y parques tecnológicos, así como en el diseño de
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políticas adecuadas. Es decir, que se ha invertido en infraestructura y al mismo tiempo en la
formación de capacidades y de entornos propicios para el desarrollo de las empresas.

Figura 3 – Evolución del Proginnt y su relación con el emprendimiento en el ITESO

Pareciera ser que los retos principales están en la formación de talento y en el desarrollo de
la capacidad emprendedora entre los investigadores, enlazando de manera más efectiva y
con visión estratégica la tarea científica y tecnológica con el aparato productivo. En este
sentido, se advierte que la tarea para el ITESO y para el PROGINNT operando en el Parque
Tecnológico derivará en las siguientes líneas:

− Identificar los desafíos estratégicos para el desarrollo de Jalisco en la próxima
década, aunando a la sustentabilidad económica, la ecológica y la social.

− Identificar en este sentido las prioridades y necesidades del sector productivo para
traducirlas en demandas tecnológicas, sin quebranto de la investigación científica que
genera nuevo conocimiento y de la formación de profesionales comprometidos en la
construcción de una sociedad más justa y humana.

− Dinamizar y fortalecer las capacidades e infraestructura de investigación, desarrollo
e innovación, promoviendo la creación de redes de conocimiento entre los diversos
departamentos académicos e integrando a los profesores y estudiantes de licenciatura,
maestría y doctorado en proyectos sólidos y bien administrados que en el corto,
mediano o largo plazo produzcan innovaciones con alto valor agregado económico,
social y ecológico para el estado y para el país.

− Desarrollar las capacidades para apropiarse legalmente del conocimiento y la
tecnología generados en otros contextos y, adaptarlos a la realidad y las necesidades de
las empresas y las organizaciones locales.

− Transferir el conocimiento y la tecnología generados y adaptados en la Universidad
a los sectores productivos y de gobierno, impulsando la creación y el desarrollo de
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empresas innovadoras y de base tecnológica que fomenten el desarrollo en los sectores
estratégicos para Jalisco.

− Viabilizar el crecimiento y el desarrollo del PROGINNT y del Parque Tecnológico
(PT) desarrollando mecanismos y redes de financiamiento e inversión.

Evidentemente, la tarea no es simple. El esfuerzo comienza dentro del ITESO al enfocar las
capacidades y la generación del conocimiento a la atención de las necesidades sociales y
del sector productivo. Por otro lado la educación es un elemento básico, necesitamos
formar profesionales competentes y comprometidos con la sociedad, emprendedores,
abiertos a la participación y a la construcción de redes sociales basadas en la confianza
mutua y en la convicción de que es posible innovar Jalisco.
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Sumário

No século passado, a indústria começa a crescer no Brasil. Com a base da economia na
produção agrícola e extrativista, a indústria assumiu papel secundário, usando  tecnologias
importadas. Até agora, nosso padrão de comércio depende da importação de bens de alta e
média tecnologia e exportação de commodities e recursos naturais. O sistema brasileiro de
fomento à ciência, tecnologia e inovação busca mudar este paradigma e estimular o
movimento positivo que existe hoje no país.

Com a cultura da inovação pouco enraizada no empresariado, o grande desafio para as
políticas de inovação no Brasil é articular a produção científica e tecnológica com o setor
produtivo visando à produção de inovação, fundamental para o desenvolvimento.

Sem uma ação governamental forte, dificilmente o Brasil conseguirá atingir níveis de
inovação compatíveis com os países desenvolvidos. Um pequeno número de empresas
brasileiras já prioriza a inovação. Muitas sem uma estratégia de inovação estabelecida.

Abstract

In the past century, the industry begins to grow in Brazil. With the economic based in
agriculture and extractive, the industry took a secondary role, using imported technologies.
Until now, our trade pattern depends on the import of goods of high and medium-tech and
export of commodities and natural resources. The Brazilian system of promotion of
science, technology and innovation seeks to change this paradigm and encourage positive
movement that exists in the country today.

With a innovation culture little established in the business community, the great challenge
for innovation policies in Brazil is to articulate the scientific and technological production
with the productive sector in order to produce innovation, fundamental to the development.

Without a strong government action, it is unlikely that Brazil will achieve levels of
innovation compatible with the developed countries. A small number of companies already
prioritizes innovation. Many without an innovation strategy established.

1 Introdução e Objetivos
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As empresas brasileiras necessitam de uma maior competitividade frente ao cenário atual e
futuro da economia mundial. Isso é um desejo, além de uma necessidade, não somente do
setor empresarial, representado pela sua entidade máxima a Confederação Nacional da
Indústria (CNI) como pela política industrial, tecnológica, de serviços e de comércio
exterior do Governo Federal, que é o Plano Brasil Maior.

Entre os fatores que possam aumentar a competitividade das empresas brasileiras,
certamente a inovação é o que poderá trazer resultados num menor espaço de tempo
(Anthony & Johnson & Sinfield & Altman, 2011, p. 31).

Para um pequeno número de empresas brasileiras a inovação já é uma prioridade,
principalmente no que se refere à inovação de produtos e serviços. Muitas empresas já tem
a preocupação, mas não tem uma estratégia de inovação estabelecida em sua rotina. É
preciso investir em formas de auxiliar as empresas a elaborar e executar projetos de
inovação

A promoção da inovação passa pelo apoio à infraestrutura de pesquisa nas instituições de
ciência e tecnologia, à formação de mão de obra qualificada, recursos de financiamento
para à inovação, tanto para as instituições de ciência e tecnologia, quanto para as empresas,
bem como programas de incentivo e apoio à inovação, que catalisem o relacionamento
entre as empresas e instituições de ciência e tecnologia. Itens hoje prioritários na política
do Governo Brasileiro.

A aproximação das demandas por conhecimento das empresas com os setores que
produzem o conhecimento científico e tecnológico é fundamental para o desenvolvimento
econômico e social do país. Hoje o Brasil produz aproximadamente 2% da produção
científica indexada no mundo, entretanto, apenas 0,2% se transforma em inovação,
(ENCTI, 2011, Parker, 2011, p.29). A cultura da inovação está muito pouco enraizada no
empresariado brasileiro.

Ações dessa natureza se mostram necessárias a medida que se verifica a posição do Brasil
no Índice Global de Inovação 2012: 58 ª posição, uma queda de nove posições em
comparação com o mesmo índice em 2011: 47 ª posição (Dutta, 2012, p 195).

Aliado a isto, verifica-se que o padrão brasileiro de comércio é dependente da importação
de bens de alta e média tecnologia e exportação de commodities e recursos naturais. Esta
realidade difere do resto do mundo. Em 2005, enquanto os produtos primários
corresponderam a 39% do total exportado pelo Brasil, seguido por produtos de média
tecnologia, com 18% do total das exportações, as commodities nas exportações mundiais
representaram apenas 13%, enquanto os produtos de média tecnologia ficaram em cerca de
30% do comércio mundial (De Negri, F., 2005, p. 8).

2 Metodologia

Neste trabalho apresentam-se as principais políticas do governo brasileiro, em especial do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e suas agências, Financiadora de Estudos e
Projetos - FINEP e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
CNPq para melhorar a produção de inovação e tornar o país não apenas um exportador de
commodities, mas exportador de conhecimento com produtos de alto valor agregado
(ENCTI, 2011).



3

Foi feito levantamento nos documentos de programas do MCTI e suas agências, FINEP e
CNPq. O artigo apresenta uma síntese dos principais instrumentos de promoção da
inovação nas empresas.

No levantamento realizado, foi constatado que os programas governamentais que visam a
promoção da inovação nas empresas atendem à necessidade de estimular o movimento
positivo que existe hoje no Brasil para a inovação.

3 Programas de Incentivo e Apoio à Inovação

Neste capítulo são apresentados os principais programas de apoio e incentivo à inovação
nas empresas brasileiras gerenciados pela Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – SETEC/MCTI e operados
pela FINEP e CNPq.

3.1 Pró-Inova – Programa Nacional de Mobilização e Sensibilização para a Inovação

O Pró-Inova, foi criado para articular iniciativas existentes no Brasil de sensibilização,
conscientização e mobilização dos empresários e da sociedade para a importância da
inovação como instrumento de crescimento sustentável e competitividade, e da
necessidade do aperfeiçoamento do ambiente institucional, bem como a disseminação de
informações relevantes sobre programas e instrumentos de incentivo à inovação.

O Programa atende as seguintes metas previstas na Estratégia Nacional de Inovação do
Brasil e na Agenda de Mobilização Empresarial para a Inovação – MEI da Confederação
Nacional da Indústria do Brasil:

 Apoiar iniciativas de sensibilização, conscientização e mobilização de empresas
para inovação.

 Fortalecer programas e novas ações voltadas à inserção de pesquisadores e pós-
graduados nas empresas.

 Incentivar a formação de pesquisadores (mestres e doutores) com foco na inovação
nas empresas.

 Aumentar o engajamento dos líderes empresariais na promoção da inovação.
 Estimular o aumento do investimento privado em inovação.
 Promover a inovação ao longo da cadeia produtiva.
 Contribuir para o aprimoramento das políticas públicas de apoio à inovação.
 Consolidar e difundir conhecimento sobre inovação.

O Programa desenvolve, em articulação com seus principais parceiros, um conjunto de
atividades de promoção da inovação nas empresas com vistas a criar e fortalecer a cultura
da inovação em todo o Brasil. A principal ação é a criação de Núcleos de Apoio à Gestão
da Inovação, que é fortalecida pelo apoio à criação da Rede de Núcleos de Inovação, a
elaboração do Guia de Inovação para Empresas e o apoio ao Prêmio Nacional de Inovação,
descritas a seguir.

3.1.1 Núcleos de Apoio à Gestão da Inovação – NAGI

Pesquisas realizadas no Brasil nos últimos anos demonstraram que ainda não há uma forte
propensão das empresas se engajarem em programas de inovação. As políticas
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governamentais criaram programas para fortalecer os instrumentos destinados a ampliar o
esforço de inovação no setor produtivo brasileiro, difundir a cultura da inovação e
incentivar e fomentar a incorporação da inovação na gestão estratégica das empresas. É
importante melhorar a capacidade das empresas e instituições científicas para criar e
utilizar patentes e a capacitação de seus profissionais.

Para atender a demanda da MEI e as questões acima descritas, está sendo apoiada a criação
de 24 Núcleos de Apoio à Gestão da Inovação em todo o País. Para este fim foi lançada
Chamada Pública em parceria com a FINEP no valor de R$ 50 milhões que estão sendo
investidos na criação e consolidação de núcleos. A criação dos NAGI acompanha a
evolução do trabalho do MCTI em apoiar programas e projetos que visam auxiliar as
empresas e instituições brasileiras a desenvolver e implementar projetos de melhoria da
gestão da inovação.

O trabalho teve início nos anos 1980 com o fomento a projetos de prospecção de técnicas e
metodologias de gestão no exterior. Nos anos 1990 foi apoiada a criação de entidades
técnicas no Brasil que auxiliaram empresas a implementar programas de gestão da
qualidade. Este Projeto, por meio da mobilização, sensibilização de lideranças e da
capacitação de multiplicadores no Brasil e no Exterior (Reino Unido, Japão e Estados
Unidos) atendeu cerca de 2.700 empresas e capacitou mais de 315 mil profissionais.

Os NAGI são instituições com a atribuição de mobilizar, capacitar e apoiar empresas na
elaboração e implantação de programas de Gestão da Inovação. Os núcleos podem
trabalhar em rede com outras instituições que tenham competência em áreas
complementares à Gestão da Inovação. As redes podem ser formadas por instituições de
diferentes municípios, estados, regiões e países.

Cada NAGI deverá desenvolver metodologia para atendimento às empresas, que é o ponto
forte de cada núcleo. As metodologias devem dar ênfase à aprendizagem em rede e ter
foco na formação, capacitação de multiplicadores, realização de diagnóstico para
identificar a situação das empresas no que se refere à inovação e à prestação de serviços de
assessorial empresarial.

Os NAGI podem trabalhar com diferentes abordagens metodológicas, que tenham
ferramentas de gestão detalhadas, que sejam eficientes e eficazes e que permitam o
acompanhamento dos resultados alcançados pelas empresas.

3.1.2 Núcleos de Inovação nas Federações de Indústria

Em parceria com o CNPQ, o MCTI destinou recursos da ordem de R$ 5 milhões para
pagamento de profissionais temporários que auxiliam na criação da Rede de Núcleos de
Inovação em todo o país. A rede tem como objetivo ajudar as empresas a criar uma agenda
de inovação; realizar cursos de gestão da inovação para os empresários e implantar planos
de inovação nas empresas. A Rede de Núcleos de Inovação é uma atividade complementar
aos NAGI.

3.1.3 Prêmio Nacional da Inovação
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O Prêmio Nacional de Inovação é uma ação criada em parceria com a Mobilização
Empresarial pela Inovação – MEI para reconhecer empresas que adotam a inovação como
estratégia de crescimento, com vistas a aumentar o grau de competitividade no mercado.

O Prêmio divide-se em quatro categorias: Para empresas: Gestão da Inovação, Agentes
Locais de Inovação. Para projetos: Inovação Tecnológica e Modelo de Negócios. O MCTI
aporta cerca de R$1.200 milhão por ano na realização do Prêmio.

3.1.4 Guia Prático de Inovação nas Empresas

O Guia é uma ferramenta disponível na internet que reúne informações sobre os
instrumentos de apoio à inovação existentes no país. Nele as empresas e demais usuários
encontram informações on-line, por estados dos instrumentos existentes. O Guia contém
também Simulador Financeiro de Incentivos Fiscais da Lei do Bem. No simulador, as
empresas podem avaliar se terão vantagens ao usar os incentivos oferecidos pelo governo
brasileiro.

3.2 Sistema Brasileiro de Tecnologia - SIBRATEC

Um grande desafio para as políticas de inovação no Brasil é articular o conhecimento
científico e tecnológico com o setor produtivo nacional com vistas à produção de inovação.

Na indústria, a aquisição de máquinas e equipamentos se sobressai como a atividade mais
importante na estrutura dos gastos realizados com inovações. Fica evidente que, sem uma
ação governamental forte, dificilmente o Brasil conseguirá atingir níveis de inovação
compatíveis com os países desenvolvidos (PINTEC, 2010 ).

O Sistema Brasileiro de Tecnologia – SIBRATEC é um dos principais instrumentos
utilizados pelo governo brasileiro para integrar a comunidade científica e tecnológica e
empresas inovadoras. Devido ao seu foco na promoção de atividades de pesquisa e
desenvolvimento, o SIBRATEC oferece condições para as empresas aumentarem seus
níveis atuais de inovação, o que significa maior valor agregado para produtos e processos,
resultando em mais produtividade, mais competitividade e uma maior inserção do Brasil
no mercado global. Nos últimos dois anos foram direcionados recursos na ordem de R$
300 milhões para o programa.

O SIBRATEC está organizado em três tipos de redes denominadas componentes, que
promovem atividades de pesquisa e desenvolvimento, inovação de processos e produtos,
serviços tecnológicos e extensão tecnológica.

3.2.1 SIBRATEC - Centros de Inovação

Centros de Inovação são unidades de desenvolvimento ou grupos que pertencem a
institutos de pesquisa tecnológica, centros de pesquisa ou universidades, com experiência
na interação com empresas.

Este componente tem como objetivo gerar e transformar conhecimentos científicos e
tecnológicos em produtos, processos e protótipos com viabilidade comercial, não só para
apoiar a criação de novas empresas de base tecnológica, mas também para tornar possível
o desenvolvimento de inovações radicais ou incrementais.
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Atualmente este componente conta com 14 redes temáticas em áreas prioritárias para o
desenvolvimento nacional. Os valores dos projetos cooperativos são no mínimo de R$ 500
mil e a contrapartida das empresas variam com seu tamanho, com 5% para a micro
empresa para até 100% da grande empresa. Os centros de inovação tem sido um
importante instrumento para o desenvolvimento da inovação em micro e pequenas
empresas. Cerca de 90% de seus projetos estão direcionados para este segmento.

Os resultados deste componente já começaram a aparecer. São 320 projetos em
negociação. Destes, dezoito estão em fase de execução ou assinatura final, com recursos da
ordem de R$ 20 milhões.

3.2.2 SIBRATEC - Serviços Tecnológicos

As Redes temáticas do SIBRATEC de Serviços Tecnológicos são formadas por
laboratórios e organizações que são acreditadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – INPM, ou que possuam um sistema de gestão da
qualidade implementado.

Este componente realiza calibração, testes, análises e serviços de avaliação da
conformidade, obrigatórias ou voluntárias, bem como normalização técnica e atividades de
regulação, para atender às necessidades das empresas, associadas ao cumprimento de
requisitos técnicos para acesso ao mercado.

Atualmente este componente conta com 20 redes temáticas, com a participação de 253
laboratórios de 53 instituições de ciência e tecnologia. Nos últimos dois anos foram
atendidas cerca de 13 mil empresas com cerca de 500 mil ensaios e calibrações.

3.2.3 SIBRATEC - Extensão Tecnologia

As Redes Estaduais de Extensão Tecnologia do Sibratec são formadas por instituições
especializadas na extensão tecnológica, operando localmente, por meio de um arranjo
institucional.

O componente permite o acesso de micro, pequenas e médias empresas com o objetivo de
solucionar as lacunas na gestão tecnológica, projetos, desenvolvimento, produção e
comercialização de bens e serviços.

São redes estaduais e os setores atendidos são escolhidos pelo próprio Estado, visando o
reforço dos sistemas produtivos locais. O financiamento das intervenções e projetos
alcança um valor de até R$ 30 mil. A empresa aporta contrapartida de 10% e os valores
restantes são dos Governos Federal (70%) e Estadual (20%). Atualmente são 20 redes em
operação. Nos últimos dois anos foram atendidas cerca de duas mil empresas.

3.3. Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII

Historicamente, as agências brasileiras de fomento têm apoiado principalmente recursos
para investimento em instituições de pesquisa, mas há dificuldades para financiar o custo
das atividades de inovação em cooperação com as empresas, especialmente em tarefas
relacionadas às fases intermediárias do processo de inovação. Reconhecidamente com
grandes riscos tecnológicos.
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A proposta de criação da EMBRAPII segue modelo organizacional inspirado na Sociedade
Fraunhofer, organização de pesquisa aplicada da Alemanha, a partir do credenciamento de
laboratórios de pesquisa de alto nível para desenvolverem projetos de inovação
cooperativos com a indústria, sobretudo nas etapas pré-competitivas que envolvam maior
risco técnico e financeiro. Como pressupostos desse modelo, incluem-se o
compartilhamento de gastos (sistema de terços), uma estrutura ágil (fast-track), a
simplificação dos processos, entre outros.

O ponto central no modelo de negócio da EMBRAPII será a liberdade de atuação de
Laboratórios previamente credenciados para prospectar novos negócios e alocar os
recursos recebidos, a fim de atingir metas pactuadas em um Plano de Ação. Uma vez que
haverá tais etapas prévias de credenciamento e pactuação, pode-se prescindir da aprovação
da EMBRAPII na definição de cada projeto ou sua execução financeira pelos Laboratórios,
trazendo agilidade e desburocratizando sua atuação.

Entende-se que esse arranjo diferenciado nas relações entre EMBRAPII, Laboratórios e
empresas é o que torna este modelo especialmente adequado para atender as demandas de
PD&I empresariais. Os Laboratórios terão autonomia e flexibilidade para fomentar,
acelerar ou reduzir a velocidade de execução dos projetos, conforme seu desenvolvimento
e potencial, sendo cobrados a posteriori no momento da avaliação dos resultados
alcançados.

Antes da constituição definitiva da EMBRAPII, decidiu-se realizar um projeto-piloto, em
que a Confederação Nacional da Indústria cumpre a função da futura instituição; e foram
escolhidas três instituições de ciência e tecnologia nacionais, uma pública federal, uma
pública estadual e uma privada sem fins lucrativos para cumprir o papel dos Laboratórios
credenciados. Para este projeto foram direcionados recursos no valor de R$90 milhões.

Os resultados do projeto piloto são animadores A iniciativa conta com 25 projetos em
execução, orçados em R$ 32,9 milhões. Em menos de dois anos de existência, o trabalho
resultou também em outros 189 projetos que aguardam assinatura, ou ainda estão em fase
de negociação. Está em andamento o processo de sua criação definitiva, com previsão para
entrada em funcionamento no segundo semestre do corrente ano. Serão investidos cerca de
R$ 1 bilhão nos próximos dois anos.

4 O CNPq e o Apoio a Auxílio à Pesquisa e a Pesquisadores no País

O CNPq foi criado em 1951, quando o Brasil, no pós-guerra, vislumbrando o surgimento
de uma nova era vinculada às várias possibilidades da energia nuclear, desafiou sua
comunidade científica, à época incipiente, a crescer.

Em função de ajustes políticos, em 1985, o CNPq torna-se uma agência do então criado
Ministério da Ciência, Tecnologia, mantendo o objetivo de apoiar o desenvolvimento
científico e tecnológico do país, focado, basicamente, no apoio ao pesquisador brasileiro.
Passados 62 anos, o Brasil produz ciência em quase todas as áreas do conhecimento e
ocupa o 13 º lugar no ranking internacional de produção científica (Packer, 2011, p. 29),
que é relativamente importante para um país em desenvolvimento.
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Atualmente, o CNPq mantém grande parte de sua estrutura voltada para o apoio ao
desenvolvimento científico brasileiro, mas considerando sua tradicional relação próxima
ao pesquisador brasileiro e à academia, basicamente composta por universidades públicas,
busca melhorar a cultura de inovação, estimulando projetos de transferência de tecnologia.

4.1 CNPq na Estrutura do Sistema de C,T&I Brasileiro

A posição do CNPq no sistema brasileiro de Ciência, Tecnologia e Inovação é apresentada
na figura 1. Por um lado, o CNPq é um órgão executivo do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação que executa o fomento através de bolsas e auxílios em projetos de
desenvolvimento científico e tecnológico coordenados por pesquisadores vinculados a
universidades e institutos de pesquisa. Por outro lado, a Finep tem relação mais próxima ao
setor empresarial, fomentando grandes projetos de infra-estrutura relacionadas a C, T & I.

Figura 1 - Organização de ciência, tecnologia e de apoio à inovação no Brasil.

Do ponto de vista da gestão, visando o melhor acesso dos pesquisadores, o CNPq é
dividido seguindo as principais áreas de conhecimento. A estrutura hierárquica,
basicamente, desce de níveis de diretoria para coordenações gerais (CG), que, por sua vez,
para coordenações técnicas (CT).

Os instrumentos de incentivo à inovação estão, em sua maioria, concentrados na
Coordenação do Programa de Capacitação Tecnológica e Competitividade – COCTC,
vinculada à Diretoria de Engenharias, Ciência Exatas, Humanas e Sociais. A Figura 2
mostra o organograma do CNPq. Esta figura permite visualizar, pela quantidade de
coordenações gerais e coordenações técnicas, o tamanho relativo deste setor em
comparação à estrutura dedicada para o apoio ao pesquisador no país. No que diz respeito
à inovação, o desafio enfrentado não é apenas o de impregnar o empresariado brasileiro
com a cultura da inovação, mas também sensibilizar os pesquisadores e as lideranças
políticas.
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Figura 2 - Organograma do CNPq. Os números ao lado da setas, na base da figura, representam as quantidades de
Coordenações Gerais (CG) e Coordenações Técnicas (CT) sob cada diretoria.

4.2 CNPq e o Incentivo à Inovação

No Brasil, a forma tradicional de se desenvolver ciência é concentrar sua produção dentro
da academia. Esta condição acabou por criar um muro, separando os pesquisadores do
setor empresarial. As empresas de pequeno porte, em especial, enfrentam grandes
dificuldades para interagir com os pesquisadores. Convencê-los da legitimidade da
aplicação prática, ou comercial, da ciência aumenta o desafio. O sistema de C,T&I tem
esta importante questão para lidar: criar instrumentos que facilitem a transferência de
tecnologia das universidades para as empresas.

Sendo o CNPq a casa do pesquisador brasileiro, este tem uma forte influência sobre sua
forma de funcionamento. A tradição estabelecida assume que o pesquisador autêntico é o
professor universitário, que, por sua vez, dedica seu tempo integral à pesquisa científica
dentro da academia. Esta influência subjetiva favorece projetos com maior viés científico,
em detrimento aos de cunho mais tecnológico e voltado à inovação.

A economia no Brasil tem mostrando sinais de equilíbrio e crescimento, o que permite
maiores investimentos em infraestrutura, bem como o atendimento às necessidades sociais
básicas, visando a redução da pobreza e melhorias na educação e saúde pública. Esses
avanços melhoram o cenário para o empreendedorismo e o movimento pró inovação e
competitividade exerce pressão para que a comunidade científica participe do processo.

O CNPq enfrenta a tradição ao influenciar o julgamento por pares e estabelecer alterações
nos critérios de julgamento de projetos. A fim de receber apoio financeiro do CNPq, não
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apenas a produção científica do pesquisador será considerada, mas sua contribuição na
transferência de tecnologia. Em determinadas áreas do conhecimento, a produção de
patentes tem tanto ou mais peso que a produção de artigos indexados. Projetos com foco
em problemas nacionais, que procuram maior interação com o setor produtivo ganham
mais atenção, aumentando as chances de financiamento.

Uma medida já implementada é a possibilidade de gravação e de certificação, na
Plataforma Lattes dos dados relacionados com a proteção industrial e intelectual,
transferência de tecnologia, extensão tecnológica, projetos desenvolvidos com empresas e
instituições públicas e atividades relacionadas à divulgação, educação e consultoria. A
Plataforma Lattes é a base nacional de currículos, onde cada pesquisador, técnico ou
estudante que pretende pleitear subsídio do governo, tem que previamente registar os seus
dados pessoais e profissionais. Os dados registrados na Plataforma Lattes e a descrição do
projeto são de fato as principais fontes de informação utilizadas para a verificação dos
critérios no processo de julgamento.

Quanto à relação universidade-empresa, uma questão que merece atenção no Brasil, o
programa RHAE - Pesquisador na Empresa se destaca. O objetivo principal deste
programa é inserir pós-graduados (mestres e doutores) dentro de empresas. Por um lado, a
idéia é mostrar para o pesquisador que ele pode realizar trabalho aplicado dentro de uma
empresa, com o uso da ciência e tecnologia na solução de problemas práticos. De outro
lado, mostra-se ao empresário que investir em P&D é, em média, rentável e torna a
empresa mais competitiva.

Este programa recebe projetos oriundos da indústria, não da academia. Os contemplados
recebem bolsas CNPq para que pessoal especializado atue no desenvolvimento do projeto.

5 Resultados e Discussão

Nos últimos anos o Brasil deu passos importantes na ampliação e consolidação do Sistema
de Ciência, Tecnologia e Inovação e no desenvolvimento da sua capacidade científica e
tecnológica. Os recursos para essa finalidade foram aumentados consideravelmente e
foram desenvolvidos novos instrumentos de pesquisa e da inovação e ampliaram-se e
qualificaram-se os recursos humanos nas diversas áreas da ciência.

Cresceu a quantidade de formas colaborativas de desenvolvimento da pesquisa e o
estímulo crescente à formação de redes para tratar de temas ligados à inovação. O
orçamento do MCTI aumentou de R$2,6 bilhões em 2003 para R$8,9 em 2011. Foram
dados importantes para a criação e implementação da EMBRAPII, peça chave no esforço
do desenvolvimento tecnológico do País, com a seleção de três instituições de excelência
para executar o projeto piloto. A ENCTI prevê ainda a consolidação do SIBRATEC, com o
aumento da disponibilidade de serviços e fortalecer a parceria com a Mobilização
Empresarial pela Inovação – MEI. A EMBRAPII é direcionada principalmente a projetos
de média e grande empresas e o SIBRATEC para micro e pequenas empresas.

As metas propostas pela ENCTI são ambiciosas para ampliar a participação empresarial
nos esforços tecnológicos do Brasil e para a sustentabilidade do desenvolvimento
brasileiro. A ENCTI, em articulação com o Plano Brasil Maior, tem como meta aumentar o
investimento empresarial em P&D para 0,95 do PIB para 2014. Para alcançar esse
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número, supõe-se um investimento adicional das empresas de mais de R$24 bilhões, ou
seja, mais que dobrar o que foi investido pelas empresas em 2008.

É importante salientar que a ampliação empresarial nos esforços tecnológicos no País não
implica na redução do papel do estado. Em 2010 os dispêndios totais destinados ao
desenvolvimento científico e tecnológico alcançaram a ordem de 1,2% do PIB. A meta é
alcançar em 2014 1,8% do PIB. É preciso fortalecer os instrumentos destinados a ampliar
os esforços de inovação tanto no setor empresarial quanto no setor científico e tecnológico
brasileiro.

6 Conclusões

Embora a cultura da inovação no Brasil seja ainda muito incipiente, tem-se grande sucesso
em casos de companhias que tem uma cultura forte de inovação. Pode-se citar a
PETROBRAS, líder mundial de extração de petróleo e gás em águas profundas, e a
EMBRAER, líder mundial do mercado de jatos de pequeno e médio porte.

As empresas brasileiras têm hoje todas as condições de seguir o exemplo destas empresas e
aumentar sua competitividade com a adoção da cultura de inovação no desenvolvimento de
seus produtos e processos.

O governo não tem medido esforços para auxiliar no crescimento do índice de inovação no
país. Estes auxílios passam por recursos não reembolsáveis, reembolsáveis com taxas de
juros subsidiadas, incentivos fiscais, financiamento e apoio a programas que catalisem a
inovação, e um grande programa de qualificação de pessoas voltadas à inovação nas
melhores instituições de ciência, tecnologia e inovação do mundo.

A inovação é hoje prioridade para aumentar a competitividade das empresas de forma a
poder enfrentar um cenário econômico mundial adverso e auxiliar no desenvolvimento
econômico e social sustentável do país.
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RESUMO
Com a crescente importância da inovação em produtos e serviços tem sido significativa a
atenção dedicada a experiências de planejamento e gestão da pesquisa e da inovação no
nível macro, contemplando a elaboração e implantação de políticas públicas para ciência,
tecnologia e inovação, sob a perspectiva da promoção de competitividade e ampliação de
benefícios sociais. O panorama atual se mostra bastante propício para o Brasil que
encontra-se em fase de crescimento econômico. As Instituições de Ensino Superior – IES
têm papel importante na busca de mecanismos para em parceria com as empresas
encontrarem os meios adequados para realização das estratégias de competitividade
propostas pelo governo. O desafio é encontrar formas de viabilizar a cooperação com
vistas à promoção da capacitação tecnológica, capacidade de inovação e a promoção do
desenvolvimento sustentável. Para o presente estudo o objetivo foi descrever a estrutura
administrativa de uma Universidade: Um estudo de caso na Universidade Tecnológica
Federal do Paraná – UTFPR, que tem décadas de tradição na interação com a sociedade.
Este estudo em especifico trata da captação de recursos para Ciência, Tencologia e
Inovação. Os resultados do estudo demonstram a importância de se desenvolver estruturas
apoiadoras profissionalizadas nos ambientes universitários, de forma que se tenha
condições de acesso às fontes de fomento para tecnologia e inovação, aumente o numero
de parcerias e a transferência de tecnologia.

Palavras-chave: Competitividade, Inovação, Cooperação, Pesquisa, Desenvolvimento.

ABSTRACT
The importance of financial sources for science technology and innovation: A case
study of Federal Technological University of Paraná - UTFPR

With the growing importance of innovation in products and services, it can be noticed the
increasing of institutions’ attention to the experiences in planning and management of
research and innovation at the macro level, encompassing the development and
implementation of public policies for science, technology and innovation, with the
perspective of promote the competitiveness and expansion of social benefits. The current
scenario of global economy has been favorable for Brazil, a country in economic
development. Higher Education Institutions (HEI) has an important role in the search for



mechanisms in partnership with companies to find appropriate means for achieving
competitiveness strategies proposed by the government. The major challenge is find means
to feasible the cooperation aiming to promote technological and innovation expertise, and
promote the sustainable development. The aim of this study was describe the
administrative structure of a University: A case study in the Federal Technological
University of Paraná (UTFPR). Institution with decades of tradition in the interaction with
society. In specific it was discussed the fundraising for science, technology and innovation.
The results showed the importance of develop supporting structures with expertise in
university environments to allow the adequate access to financial sources for technology
and innovation, and increasing the number of partnerships and technology transfer.

Key words: Competitiveness, Innovation, Research, Development cooperation

1. INTRODUÇÃO
O cenário de incertezas resultante da crise de 2008, com a ameaça de significativo aumento
da recessão nos países de maior desenvolvimento relativo e de novos desequilíbrios no
sistema financeiro mundial, além da guerra cambial, sugerem desdobramentos
preocupantes com relação ao futuro do comércio mundial e ao equilíbrio das relações
econômicas internacionais, particularmente no Brasil que ainda não consolidou sua base de
ciência tecnologia e inovação.

Porter (1990), no seu clássico estudo sobre a competitividade empresarial, já destacava
que a inovação tecnológica era um fator determinante de êxito. O Brasil, embora se
encontre em uma posição relativamente confortável, graças às políticas de consolidação
macroeconômica, reativação do crescimento e fortalecimento do mercado interno mediante
a expansão do emprego, redistribuição da renda e consumo de massa, evidentemente não
ficará imune às restrições derivadas de um eventual agravamento do cenário internacional
(MCTI, 2012).

Para o Brasil, grande produtor e exportador de commodities, com uma moeda ainda
relativamente valorizada apesar das correções recentes, esse cenário global favorece a
especialização primário-exportadora. O maior risco para o país é a acomodação a essa
condição de grande produtor e exportador de commodities, o que tende a produzir
consequências extremamente graves da perspectiva do desenvolvimento do país em longo
prazo. Por seu potencial de recursos, avanços em sua capacidade científica e tecnológica,
em diversas áreas, dinâmica do seu mercado interno e pelo grau de desenvolvimento
industrial já alcançado, não pode se contentar em ser um grande exportador de petróleo,
alimentos e minérios, devendo se concentrar nas oportunidades de agregação de valor a
produção primaria (MCTI, 2012).

A Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação é aumentar a articulação e coordenação
das políticas públicas setoriais e transversais e das iniciativas do setor privado relacionadas
com o desenvolvimento cientifico e tecnológico do País. Essa articulação prevê aumento
de recursos para política CT&I, além do programa ciência sem fronteiras que oferece
bolsas.

O panorama atual se mostra bastante propício para o país, no que se refere às perspectivas
para melhoria das condições que favorecem sua competitividade.

Cabe às IES e às empresas encontrarem os meios adequados para realização das estratégias
propostas pelo governo, de forma a viabilizar a cooperação com vistas à promoção da
capacitação tecnológica com desenvolvimento sustentável.

O objetivo deste estudo é descrever a estrutura administrativa de uma universidade publica



que trata da captação de recursos para CT&I, bem como identificar fortalezas e
fragilidades na estrutura dos ambientes de gerenciamento e interface entre os atores
envolvidos.

Neste estudo, a metodologia utilizada foi pesquisa aplicada de natureza exploratória e a
coleta de dados ocorreu por meio de  um questionário, aplicado a diretores, ex-diretores, e
administradores envolvidos na área de relações com a comunidade empresarial e
comunitária da universidade , instituição centenária que oferece educação tecnológica e
que possui  forte histórico de interface com a sociedade e a partir de 07/10/2005, passou a
ser uma  universidade especializada por campo do saber, ou seja , de cunho tecnológico, a
única a assim denominar-se no Brasil.

2. PERFIL DA INSTITUIÇÃO
Atualmente a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) tem sua marca na
descentralização da sua atuação. Encontra-se em doze regiões do Estado do Paraná,
localizado no Sul do Brasil, e tem contribuído para a produção do conhecimento, criando
parcerias com empresas e instituições, propiciando a realização de pesquisas conjuntas,
oportunidades de estágios e empregos, realização de eventos científicos e tecnológicos,
contribuindo para o desenvolvimento das regiões a expectativa e melhoria de condições da
população das cidades e de seu entorno, através da atuação dos doze Câmpus, sediados em
Curitiba, Medianeira, Cornélio Procópio, Pato Branco, Ponta Grossa, Campo Mourão, Dois
Vizinhos, Apucarana, Londrina, Toledo, Francisco Beltrão e Guarapuava.

Cada Câmpus mantém cursos planejados de acordo com a necessidade da região em que
está situado. Boa parte deles oferta cursos técnicos, de Engenharia e de Tecnologia, a
maioria destes reconhecidos pelo Ministério da Educação com conceito A (CPA/UTFPR,
2011).

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR possui 2.276 docentes, 1.010
técnicos administrativos e 25.371 alunos regularmente matriculados nos 15 Cursos
Técnicos Integrados, Técnicos Subsequentes, 27 Tecnologias, 47 Bacharelados e 13
Licenciaturas, 2.718 alunos nos cursos de especialização, 762 alunos nos programas de
mestrado e 105 alunos nos programas de doutorado, totalizando 28.956 alunos, distribuídos
em doze Câmpus no Estado do Paraná (CPA/UTFPR, 2011).

A UTFPR implementa sua Gestão Universitária a partir da estrutura organizacional
matricial, compreendendo três níveis hierárquicos:

No plano estratégico, as políticas, as diretrizes e o planejamento multicâmpus não sujeitos
às deliberações dos Conselhos Superiores, são definidas pela Reitoria, Pró-Reitorias,
Diretorias de Gestão e Diretorias de Câmpus (UTFPR, 2011).

No plano tático, a implementação das decisões estabelecidas no nível estratégico e que
afetam o Câmpus está sob a responsabilidade da Diretoria-Geral dos Câmpus e das
Diretorias de Ensino e Educação Profissional, Diretoria de Pós-Graduação e Pesquisa,
Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias e Diretoria de Planejamento e
Administração. A Diretoria Geral do Câmpus possui autonomia na gestão dos seus
recursos financeiros, materiais e de pessoal observados os limites da legislação pertinente
(UTFPR, 2011).

No plano operacional, a execução e o acompanhamento, tanto das políticas gerais da
Universidade, quanto das diretrizes de cada Câmpus, estão sob responsabilidade das
Diretorias de áreas, dos Departamentos e dos Setores de Apoio (UTFPR, 2011).



2.1 O Modelo de Gestão da Cooperação Universidade-Empresa

A gestão da cooperação é realizada por uma estrutura dedicada ao tema denominada de
Diretoria de Relações Empresariais, a qual é composta pelos Departamentos de Estagio e
Emprego e Cursos de Extensão, Departamento de projetos, Departamento de Extensão,
Departamento de Apoio e Projetos Tecnológicos e Departamento de Relações
Internacionais.

2.1.1 Estágios e Empregos

A UTFPR disponibiliza, em cada câmpus, um setor dedicado à administração de estágios e
empregos, sob a denominação de Departamento de Estágios, com a responsabilidade de
prospectar e firmar parcerias com instituições que concedem oportunidades nestes câmpus.
As instituições ou empresas são devidamente validadas pelas coordenações de cursos,
sempre objetivando assegurar a compatibilidade do estágio à área de formação dos alunos.

Na Tabela 1, são apresentados os dados que demonstram a evolução das ofertas de estágio
e emprego, nos diversos cursos ofertados pela UTFPR, nos doze câmpus, entre os anos de
2008 a 2011.

Tabela 1: Demonstrativo de ofertas de estágios

Fonte Relatório de gestão UTFPR 2011

Destaca-se, neste caso, a redução de ofertas de estágios e empregos no câmpus Curitiba,
motivado pela mudança na legislação que somente permite contratos de estágios a partir do
terceiro período dos cursos.  Nota-se um crescimento significativo nos demais câmpus,
bem como ressalta-se que o Câmpus Guarapuava, iniciou suas atividades em 2011.

2.1.2 Visitas Técnicas e Gerenciais

As Visitas Técnicas são caracterizadas como uma modalidade didática que objetiva
fornecer aos interessados uma rápida visão sobre os aspectos operacionais, funcionais e
instalações física de uma empresa ou organização. Trata-se de uma atividade de caráter
geral, informativa e institucional sobre uma área ou uma organização, destinada a
estudantes e profissionais interessados.

As Visitas Gerenciais objetivam promover a interação da universidade com o mercado de
trabalho, prospectar projetos e serviços tecnológicos, estudar novas possibilidades de



convênios institucionais e empresariais e formação de parcerias. Envolvem principalmente
professores e a área administrativa do câmpus (UTFPR, 2011).

2.1.3 Ofertas de cursos de qualificação profissional (curta-duração)

Os cursos de qualificação profissional de curta duração são ofertados em diferentes
modalidades, normalmente sob demanda para atender treinamento específico em
determinada tecnologia para funcionários de uma empresa, ou em determinado assunto de
interesse geral da comunidade.

Ao final de cada curso, é aplicado um instrumento de pesquisa para a coleta de
informações, cuja análise permite formular indicadores, que servem como instrumentos de
avaliação dos cursos, bem como para atualizá-los para atender às demandas da sociedade
(UTFPR, 2011).

2.1.4Apoios Tecnológicos

Entende-se por apoios tecnológicos as ações realizadas normalmente por competências
internas que se utilizam da estrutura de laboratórios existentes para prestação de serviços,
entre elas: consultorias tais como: análises microbiológicas, prototipagem rápida, serviços
de usinagem, entre outros.

Tais apoios são disponibilizados para os diferentes segmentos da sociedade, a partir de
competências identificadas nos profissionais e infra-estruturas disponíveis em cada
câmpus. Através dos apoios tecnológicos, as demandas podem ser prontamente atendidas a
partir da estrutura laboratorial disponível e profissionais qualificados. Estes apoios,
principalmente nos câmpus mais distantes da capital, preenchem lacunas específicas
evitando que os solicitantes tenham de recorrer a outros centros para atender as suas
necessidades, proporcionando economia de tempo e recursos (UTFPR, 2011).

O controle adequado destes apoios fornecem indicadores que permitem criar parâmetros
para tomada de decisão quanto à necessidade de atualização e aquisição de equipamentos,
treinamento de pessoal da UTFPR em técnicas específicas, como também, indicam à
instituição a necessidade de instalar novos laboratórios, conforme sinalização de demandas
por parte das empresas locais.

A Tabela 2 contém os indicadores de atendimentos realizados nas atividade de apoios
tecnológicos:

Tabela 2 : Indicadores de clientes atendidos e apoio tecnológico realizado.

Fonte: Relatório de gestão UTFPR 2011. .

2.1.5Projetos Tecnológicos

Entende-se como projeto tecnológico uma prestação de serviços, em que se tenha ao final
do projeto um produto ou processo desenvolvido. Além disso, deve-se considerar um
número mínimo de vinte horas de participação no desenvolvimento, para diferenciá-lo dos
serviços tecnológicos (UTFPR, 2011).



Tabela 3: Tipos de apoio que subsidiam a execução de projetos.

Fonte: Relatório de gestão UTFPR 2011.

A Tabela 3 demonstra os tipos de apoio que subsidiaram a execução dos projetos ao longo
de 2011. Ressalta-se que o financiamento por parte das organizações, com 81 (oitenta e
um) projetos ainda constituem a maior fatia de recursos captados pela UTFPR.

2.1.6 Vigília de Editais

Trata-se de uma ferramenta de busca de editais de fomento para pesquisa que são
divulgados via broadcast aos servidores da UTFPR.

A vigilância de editais de financiamento é um importante mecanismo para facilitar o início
de novos projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos, evitando que o
pesquisador desista da invenção pela falta de recursos. O banco de dados atualizado pode
se constituir em fonte de divulgação de oportunidades para os pesquisadores realizarem
novas pesquisas e projetos.

3. EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

A UTFPR possui um conjunto de ações para incentivar o empreendedorismo, chamado de
programa de empreendedorismo e inovação (PROEM), o qual tem o objetivo de incentivar
alunos e servidores em geral para iniciativas inovadoras e empreendedoras. As ações de
maior destaque são:

3.1 Agência de Inovação

A Agência de Inovação da UTFPR (AGINT) coordena as ações dos Núcleos de Inovação
Tecnológica (NIT) nos câmpus. O objetivo da PROREC é que cada câmpus desenvolva o
seu NIT, ou seja, possa implementar ações locais que visem desde a  disponibilização de
mecanismos de proteção da propriedade intelectual até a estruturação de meios para
fomento ao empreendedorismo e a inovação (UTFPR, 2011).

3.2 Propriedade Intelectual

A cultura da proteção intelectual e do patenteamento tem sido disseminada a toda
comunidade por meio de cursos e palestras, e em atividades nos Projetos de Final de
Curso.

São considerados pedidos de proteção, desde que depositados junto aos órgãos oficiais:
Patentes de Invenção, Modelo de Utilidade, Desenho Industrial, Marcas, Registro de
Software, Registro de Cultivares, Indicação Geográfica, Direito Autoral, entre outros.



3.3 Disseminação da cultura empreendedora

A sensibilização da necessidade de disseminação da cultura empreendedora no âmbito da
UTFPR, já foi realizada em todos os câmpus. As ações ocorrem na oferta de cursos,
palestras, seminários, desafios, concursos, entre outros, visando disseminar a cultura da
Propriedade Intelectual para estimular as ações empreendedoras na comunidade da
UTFPR.

O Programa de Empreendedorismo e Inovação (PROEM) iniciou no ano de 1997 e tem
como objetivo contribuir, por meio de diversas ações, para a difusão da cultura
empreendedora no âmbito institucional. Professores, pesquisadores, estudantes ex-alunos
empreendedores da Instituição são motivados a desenvolver suas boas ideias a partir da
estrutura e ambientes privilegiados.

3.4 Projeto UTFInova

Durante o ano de 2011, visando disseminar a cultura da inovação, foi implementado o
Programa de Capacitação em Gestão da Inovação, denominado UTFInova, via EaD aos
servidores da UTFPR, composto por dez cursos em diferentes temas.

O mesmo programa, com o apoio da Agência de Inovação, em alguns casos na modalidade
presencial, também foi ministrado aos câmpus da UTFPR e Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul – IFMS. Como benefício transversal,
capacitou-se empresários nas áreas correlatas à inovação (UTFPR, 2011).

A Tabela 4 apresenta o número de empresas e participantes nos Cursos UTFInova,
ministrados ao longo de 2011.

Tabela 4: Empresas participantes UTFINOVA 2011.

Fonte: Relatório de gestão UTFPR 2011.

O Projeto UTFINOVA proporcionou várias oportunidades de cooperação com a
comunidade empresarial, inclusive ofereceu treinamento específico e editou material com
linguagem acessível e conteúdo atualizado no campo da Ciência, Tecnologia e Inovação

3.5 Hotel Tecnológico

O denominado Hotel Tecnológico é uma pré-incubadora com características próprias da
UTFPR, com possibilidade de o empreendedor estudar e compreender como se estrutura
uma empresa. Os alunos e egressos têm a possibilidade de, em até dois anos, estruturar um
plano de negócios, a cadeia de valores e produtiva da empresa que ele está desenvolvendo.

O Hotel Tecnológico da UTFPR, por meio do programa de pré-incubação, possibilitou



desde a sua implantação, a inserção de mais de oitenta empresas com potencial inovador,
junto ao mercado ou organizações incubadoras paranaenses (UTFPR, 2011).

3.6 Incubadora de Inovações da UTFPR (IUT)

A Incubadora de Inovações da UTFPR (IUT) é uma incubadora de base tecnológica lotada
na UTFPR, com o objetivo de apoiar as empresas nascentes de sua comunidade interna e
externa. É um mecanismo de apoio do PROEM, que dá continuidade aos trabalhos
desenvolvidos na pré-incubação, acolhendo empresas, oriundas da comunidade interna e
externa, contemplando áreas de atuação dos diversos câmpus da UTFPR (UTFPR, 2011).

A Tabela 5 mostra o numero de empresas e produtos desenvolvidos nas Incubadoras de
Inovações dos diversos câmpus das UTFPR.

Tabela5: Número de participantes e produtos resultantes da incubação.

Fonte: Relatório de gestão UTFPR 2011.

A ação das incubadoras permitiu a criação de dezessete novas empresas e a criação de
cinquenta e oito novos produtos.

3.7 Extensão

A extensão tem como princípio a relação da universidade com a sociedade em consonância
com as políticas públicas, dentre as ações de maior impacto destaca-se.

O Programa de Bolsas destinado a extensão universitária com edital de chamada publica e
alocação de recursos financeiro para bolsistas.

O Programa de Extensão chamado CIMCO (Comunidade Integrada na Multiplicação de
Conhecimentos), que tem como objetivo implementar  a política social da UTFPR, por
meio da definição de diretrizes básicas voltadas para promoção da qualidade de vida de
seus servidores, alunos e da comunidade.

A aprovação dos 11 programas e 16 projetos junto ao PROEXT-2011 (Programa de Apoio
a Extensão Universitária), do Ministério da Educação, em parceria com outros ministérios.

Além destas ações destaca-se a participação de professores e alunos em diversos
Seminários, Congressos e Fóruns em todo território nacional e alguns fora do País
contribuindo com a discussão do tema da extensão.

4.ANÁLISE DE DADOS DOS QUESTIONÁRIOS

A estruturação dos questionários se deu, com base no marco teórico, na pesquisa
documental e na observação participante. O questionário foi encaminhado por e-mail para
15 (quinze) gestores ligados à área de Cooperação Universidade/Empresa, diretores e ex-
diretores da área que fazem a interface da universidade com a comunidade. Destes,
retornaram 10 (dez) questionários, devidamente preenchidos que representam 66,7% do
total de questionários enviados.



A síntese da análise dos dados está descrita no quadro 3 a seguir:

Perfil dos entrevistados respondentes

Quanto ao nível de instrução, ressalta-se que 56% dos respondentes possuem nível de doutorado e 44 %
nível de mestrado. Percebe-se uma estrutura gestora com capacitação no tema em estudo.

Com relação ao tempo de atuação na UTFPR, 78% apresentam mais de 5 anos de vivência, isto
demonstra que a maioria dos atores pesquisados possui certa experiência no ambiente, o que indica que a
IES pesquisada, tem histórico, quanto ao relacionamento com o setor empresarial.

Outro aspecto importante diz respeito ao tempo de atuação dos questionados, na área de relações
empresariais e comunitárias que ficou em torno de 45% com experiência superior a cinco anos. O tempo
de atuação é um fator importante, pois, o relacionamento com diferentes atores precisa ser construído
nos processos de cooperação. A experiência dos gestores propicia segurança e favorece a credibilidade
necessária para a  cooperação.

Cooperação Universidade-Empresa

Na visão dos respondentes, a atividade Estágios e Empregos representa a área que possui maior
frequência dentre as atividades relacionadas para a cooperação. Representa a porta de entrada para a
efetivação de parcerias.

Questionados sobre seu conhecimento acerca do início dos processos de cooperação entre Universidade-
Empresa, os respondentes opinaram com argumentos que tangenciam a seguinte posição:

O respondente 01 afirma que todos os processos de cooperação são iniciados pela Diretoria de Relações
Empresariais e Comunitárias, que providencia a elaboração e assinatura do termo de convênio,
documento de larga abrangência para formalizar a realização de programas de participação bilateral.

Já o respondente 02 afirma que depende do tipo de cooperação que se deseja. Se a cooperação envolve
empresa, o Setor responsável é a Divisão de Projetos Tecnológicos (DIPET), que explica qual é o
envolvimento da UTFPR, as implicações legais e a possibilidade de desdobramento da atividade. Se a
cooperação envolve estágios e empregos o Setor responsável é a Divisão de Estágios e Empregos
(DIEEM). Neste Setor, a maioria dos processos encontra-se automatizada, via Sistema de Estágios.

O respondente 03 destaca que o início do processo de cooperação se dá no  DEPET – Departamento de
Apoios e Projetos Tecnológicos na DIREC – Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias.

O respondente 04 afirma que “os processos de cooperação têm início nos mais diferentes pontos. De
modo geral acontecem por afinidades, por exemplo, conhecem determinado professor, ou via aluno e ex-
alunos. Na verdade deveria iniciar na área de relações empresariais e comunitárias, mas na prática não é
isso que acontece. Eles acabam sendo formalizados na Diretoria de Relações Empresarias, mas já
iniciaram antes por alguma relação de afinidade”.

O respondente 05 afirma que a atividade cooperação acontece conforme demanda. A empresa ou a
UTFPR buscam firmar o acordo de cooperação. O caminho para formalização é a DIREC e conforme a
demanda, o DEPEX, o DEPEC ou o DEPET.

O respondente 06, destaca que um processo de cooperação pode iniciar:

“Por iniciativa do cliente externo (pessoa física ou jurídica), contatando o DEPET de forma presencial,
por telefone ou por e-mail.

“Por iniciativa do cliente interno (servidores), contatando o DEPET para a                formalização do
processo.”

A conclusão que se chega é que os procedimentos não estão consolidados, uma vez que tem percepções
e ações diferentes para mesmas situações.

Potencialidades e fraquezas na cooperação Universidade-empresa

Ao serem questionados sobre as potencialidades e fraquezas percebidas na cooperação Universidade-
empresa, a maioria das respostas estiveram similares tendendo a seguinte posição:



Potencialidades:

A imagem da IES facilita muito no processo de cooperação;

A padronização dos processos  o que proporciona otimização de tempo.

Fraquezas:

Inexistência de ações direcionadas para a comunidade empresarial no sentido de promover mais
cooperações;

Dificuldade de acesso a informações sobre os procedimentos e vantagens para os empresários de
manterem cooperação com a IES;

Burocracia e Morosidade.

Respondendo ao questionamento sobre que circunstâncias pelas quais a UTFPR apoia ou orienta
interessados nas questões relativas às fontes de financiamento, a maioria das respostas estiveram
próximas da seguinte expressão: Especificamente quando a demanda é gerada pelo empresário ou
interessado, existem poucas iniciativas de divulgação sobre este potencial acesso ao empresário.

Cooperação Governo-Universidade-Empresa na UTFPR

Levantou-se a opinião sobre a inserção do Governo na relação Universidade- Empresa. A primeira
questão procura levantar se o entrevistado percebe que esta relação ocorre aos mesmos moldes que na
configuração anterior.

Constatou - se que  para  67% dos respondentes esta relação ocorre de forma igual. Ou seja, a Tríplice
Hélice não esta completa, pois aparecem apenas dois elementos da cooperação a empresa e a
universidade, não aparece o governo.

Cooperação Ativa

Quanto à solicitação sobre o conhecimento de alguma atividade de cooperação ativa, ou seja, o tipo de
ação em que a IES inicia o processo de “dentro para fora”, constatou-se que 70% dos respondentes
afirma conhecer apenas o Projeto UTFInova em sua maior frequência. Denota-se percepção incompleta
da cooperação ativa.

Destaca-se a contribuição de um respondente a respeito desta questão que aponta como cooperação
ativa: os projetos de pesquisas na área de tecnologia assistiva, pesquisas com fibras óticas e extensão. O
respondente afirma que, os pesquisadores identificam áreas de investigação potencial e nucleiam grupos
ou atividades, visando sua divulgação junto ao meio acadêmico.

Estrutura Administrativa de Apoio a Comunidade

Questionados sobre uma área ou departamento na UTFPR que apoie a comunidade ao acesso a fontes de
financiamento, a maioria das respostas apontou para a PROREC, as DIRECs e os NITs.

Vigília de Editais

Para a questão sobre o conhecimento da existência da Vigília de Editais, 89% dos entrevistados
responderam afirmativamente.

As sugestões dos respondentes para estimular a comunidade interna a participar mais ativamente da
busca de fomento nos editais são:

Designar Técnicos Administrativos exclusivamente para a orientação e gestão dos projetos.

Há necessidade de uma maior valoração destas ações, especialmente os projetos ditos de “extensão”
deveriam pontuar efetivamente nos processos de avaliação e o envolvimento de discentes nestas ações
deveria ser mais intenso e apoiado, contando inclusive no currículo.

Atendimento a demandas da sociedade através da cooperação ativa

Perguntados a respeito da possibilidade de sincronização de trabalhos de conclusão de cursos,
monografias, dissertações e teses, com as demandas da sociedade, através da cooperação ativa, 89%



afirmaram que sim.

Projeto UTFinova

Perguntados se conhecem o Projeto UTFInova, a unanimidade dos entrevistados respondeu de forma
afirmativa.

Consultados a respeito da possibilidade e ou viabilidade de transformar este projeto em um programa
continuo 78% dos respondentes afirmam que sim.

Na opinião da maioria dos respondentes, um projeto bem sucedido tem a possibilidade de ser
transformado em programa e no caso do UTFINOVA, este projeto tem potencial para ser transformado
em programa pelo impacto e pelos resultados apresentados.

Escritórios de Projetos

A maioria dos questionados (67%) respondeu afirmativamente que é importante a criação de um
escritório de projeto na UTFPR. Ressaltam a relevância de centralizar as informações de todos os
projetos de cooperação realizados pela instituição para  obter indicadores efetivos e condizentes com a
realidade.

Dos que foram desfavoráveis à criação de um escritório de projetos houve a ponderação de que esta ação
é realizada pelo Gestor da Incubadora, que inclusive auxilia na submissão de projetos aos entes de
fomento. Quanto à comunidade interna, os grupos de pesquisa atuam neste sentido e no caso externo,
normalmente a demanda existente é absorvida por um projeto desenvolvido por pesquisadores em
parceria com o demandante.

Contribuições da UTFPR para o acesso às fontes de financiamento para CT&I

Quanto à contribuição da UTFPR para facilitação do acesso ás fontes de financiamento os respondentes
apresentaram as seguintes sugestões:

Promoção de treinamentos para preparação de projetos junto aos órgãos de fomento;

A iniciativa de organizar, criar o escritório de projetos seria uma ponte para orientação, divulgação das
fontes de apoio financeiro no âmbito da Ciência, Tecnologia e Inovação;

Com mais divulgação, capacitação e simplificação dos processos;

Realizando Workshop e esclarecendo os mecanismos para acesso a fonte de fomento.

Quadro 3:  Síntese da Análise de Dados dos Questionários

Fonte: Os Autores

4.1 Síntese da Análise

Por meio da pesquisa de campo e da observação participativa, procurou-se conhecer o
funcionamento dos mecanismos de interface da UTFPR com a comunidade que trabalham
com cooperação no quesito captação de recursos para ciência tecnologia e inovação.

O resultado do estudo comparados ao estudo bibliográfico, realizado para subsidiar o
marco teórico, já sinalizavam uma lacuna no que se refere ao acesso às fontes de fomento
para projetos de cooperação Universidade-Empresa.

No estudo de caso, foi possível conhecer o histórico, a importância, a especialidade, a
respeitabilidade e a abrangência que a instituição centenária tem para o Estado do Paraná e
para o Brasil, não só no campo da educação, como também no campo da Cooperação
Universidade-Empresa.

A UTFPR realiza significativo trabalho no âmbito da cooperação e dispõe de estruturas
dedicadas em todos os 12 (doze) câmpus, distribuídos em todas as regiões do Estado do
Paraná.



Ratificou ainda a constatação da necessidade de ter na estrutura de cooperação da UTFPR
uma área para apoio ao acesso às fontes de fomento para CT&I, quer seja na elaboração e
proposição de projetos ou na gestão dos projetos contemplados pelos editais, bem como no
auxílio das dificuldades que os pesquisadores e os empresários têm com relação à compra
de equipamentos e prestação de contas em razão da burocracia que os órgãos públicos
estão submetidos.

5. CONCLUSÕES DO ESTUDO

Com base nos objetivos propostos neste estudo, nas carências detectadas junto aos
gestores, na competência dos servidores da UTFPR e na necessidade da cooperação
Universidade-Empresa, foi possível levantar:

Que a Vigília de Editais, transformou-se praticamente no único meio de divulgação das
oportunidades de acesso às fontes de fomento para CT&I e, ainda somente para a
comunidade interna, servidores e docentes;

Verificou-se a necessidade da ampliação desta ferramenta sem, contudo alterar seu formato
inicial, de remessa aos servidores e docentes via broadcast das informações relativas aos
editais de financiamentos. Sugere-se que após a busca e divulgação individual, os detalhes
relativos a estes Editais fiquem armazenados durante sua vigência, no sítio eletrônico da
UTFPR e ou da Agência de Inovação, para consulta da comunidade interna e externa.
Pode-se ainda, aproveitar o mesmo canal para divulgar dicas a respeito de projetos,
agendar chats, ou iniciar algum tipo de cooperação ativa.

O estudo demonstrou a necessidade de uma ampliação na estrutura da área de
empreendedorismo, na Agência de Inovação, mais especificamente a criação de uma
unidade de projetos ou coordenadoria de projetos ou ainda, escritório de projetos, que
proceda a gestão da busca e divulgação de Editais de Financiamento, parcerias com órgãos
governamentais para projetos de PD&I, bem como a gestão dos projetos de P&DI.

Sugere-se a criação do agente da inovação. Para tanto as equipes deverão passar por
treinamentos específicos sistematicamente em função das descontinuidades de gestão.

Sugere-se ainda a disponibilização on line de um folder direcionado a comunidade interna
e externa, com atualização mensal, que forneça informações a respeito dos tipos de
fomento e ou financiamentos disponíveis no mercado, a quem se destina, documentação
necessária, entre outras.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando-se a elaboração e implantação de políticas públicas para ciência, tecnologia
e inovação, sob a perspectiva de promoção da competitividade e ampliação de benefícios
sociais que vêm sendo implantadas no Brasil, o estudo realizado demonstra a importância
das instituições de ciência e tecnologia terem estruturas dedicadas para a interface com a
sociedade.

Ressalta-se a importância do esforço das ações públicas para expandir a participação do
país no mercado internacional. Os meios são, a exportação de produtos de maior valor
agregado e política industrial com foco na inovação. No cenário brasileiro sobressai-se o
Plano Brasil Maior e o panorama econômico social atual, que se mostra propício para que
o país tenha perspectivas de melhoria das condições que favoreçam a competitividade.
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Resumo

A noção de resiliência dos lugares emerge como uma habilidade específica das localidades
para reagir, responder e lidar com incertezas diante de mudanças e adversidades, como
desastres naturais ou provocados artificialmente. No Brasil, um caso emblemático de
resiliência regional pode ser identificado na região do Polo Industrial de Cubatão (SP).
Considerada o ‘Vale da Morte’ (1980), conseguiu reverter uma situação iminente de
desindustrialização, por meio do Plano de Recuperação Ambiental (1983-2008),
envolvendo ações conjuntas entre governos, empresas e sociedade. Assim, a questão que
motivou o presente estudo é a seguinte: o Polo Industrial de Cubatão pode ser considerado,
atualmente, uma região resiliente? Este estudo teve como objetivo analisar as mudanças
ocorridas no Polo Industrial de Cubatão (SP) na perspectiva do modelo teórico-
metodológico, fundamentado nos conceitos da economia evolucionária e competências
territoriais, que norteou toda a investigação empírica. Os resultados obtidos indicam o
estágio de adaptabilidade da região para o longo prazo.

Palavras-chave: Resiliência Regional; Economia Evolucionária; Competências Territoriais,
Polo Industrial de Cubatão (SP).

Abstract

The notion of resilience emerges as a specific ability of the localities for reacting,
responding and dealing with changes and uncertainties in face of adversities, as natural
disasters or artificial ones. In Brazil, an emblematic case of regional resilience can be
identified in the region of the Industrial Pole of Cubatão (SP). Considered the 'Valley of
Death' (1980), managed to reverse a situation of imminent deindustrialization through the
Environmental Restoration Plan (1983-2008) involving joint actions between governments,
business and society. So the question that motivated this study is the following: the Polo
Industrial of Cubatão can currently be considered a resilient region? This study aimed to
analyze the changes in the Industrial Pole of Cubatão (SP) from the perspective of the
theoretical-methodological approach, based on the concepts of evolutionary economics and
territorial competences, which had guided all the empirical research. Results indicate the
stage of adaptability of the region for the long term.

Keywords: Regional Resilience; Evolutionary Economics; Territorial Competences,
Industrial Pole of Cubatão (SP).

1 Introdução e objetivos

Estudos sobre a resiliência regional têm origem nos estudos da psicologia e ecologia, em
busca de soluções para a adaptação e sobrevivência das localidades, diante de um cenário
de incertezas, com crises financeiras, alterações climáticas perigosas, movimentos
terroristas e desastres ambientais extremos. A noção de resiliência está associada tanto ao
aumento da sensação de risco econômico, político ou ambiental e também pela percepção
que os processos emergentes na sociedade pós-industrial têm acentuado as desigualdades
sociais, econômicas e políticas das localidades. A intersecção de uma crise econômica com
uma crise ambiental aumentou a sensação de vulnerabilidade e, portanto, tem estimulado a
busca de novos caminhos para se compreender a resiliência dos lugares (HUDSON, 2010;
PIKE et al, 2010; CHRISTOPHERSON et al, 2012; PENDALL et al, 2010).
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A despeito da crescente importância da ideia de resiliência nos estudos regionais, Hill et al
(2008) escrevem que o conceito ainda não possui uma definição cuidadosa e precisa e
sugerem três dimensões de análises voltadas à sua compreensão, em especial, sobre a
resiliência regional: (1) equilíbrio, (2) caminho dependente e lock-in e (3) perspectiva
sistêmica e de longo prazo.

Um caso emblemático de resiliência regional pode ser identificado no Polo Industrial de
Cubatão (SP). Galvão Filho (1987) faz uma narrativa do “Fenômeno Cubatão” em que é
possível analisar como uma região que já foi considerada o ‘Vale da Morte’, na década de
1980, conseguiu reverter uma situação iminente de desindustrialização, por meio de
esforços entre governos, empresas e sociedade. Após 30 anos do início do Plano de Ação
para Controle da Poluição Ambiental de Cubatão (1983-2008) é possível afirmar que o
quadro crítico de degradação ambiental foi revertido e se encontra próximo à normalidade,
na perspectiva dos indicadores de resultados obtidos.

Assim, a questão que motivou o presente estudo é a seguinte: o Polo Industrial de Cubatão
pode ser considerado, atualmente, uma região resiliente? Este estudo tem como objetivo
analisar as mudanças ocorridas no Polo Industrial de Cubatão (SP) na perspectiva do
modelo teórico-metodológico proposto para o estudo empírico, fundamentado nos
conceitos da economia evolucionária e competências territoriais.

2 Resiliência regional em perspectiva teórica

Nos estudos ambientais, a expressão resiliência descreve a capacidade biológica dos seres
vivos de se adaptarem e prosperarem em condições adversas. No caso das ciências sociais,
de modo geral, a noção de resiliência tornou-se bastante popular por conta de sua
associação com a adaptabilidade (PIKE et al, 2010; CHRISTOPHERSON et al, 2012) e,
por isso, apresenta fortes ligações com a geografia econômica evolucionária. As três
abordagens para análises sobre resiliência regional, propostas por Hill et al (2008) são
reafirmadas por Pendall et al (2010) e apresentadas a seguir.

2.1 Perspectiva mecanicista (equilíbrio)

Também conhecida como ‘engenharia da resiliência’, traduz o significado mais natural de
resiliência - a habilidade de uma economia regional manter o equilíbrio pré-existente antes
de determinado choque. A despeito de poucos estudos econômicos explicitarem o termo
resiliência, a maioria da literatura sobre microeconomia defende a ideia que resiliência é a
capacidade de determinada região retornar ao estágio anterior ao choque. Nesse sentido,
identificar resiliência na perspectiva mecanicista em determinado sistema implica
selecionar características observáveis ou resultados de determinados fenômenos. Qualquer
discussão sobre resiliência em determinado sistema deve ser precedida pela pergunta:
resiliência do quê e para quê? (PENDALL et al, 2010; PIKE et al, 2010).

Assim, o sistema deve ser definido em termos de: (1) as variáveis que descrevem o estado;
(2) a natureza e as medidas dos choques externos. A determinação de que uma localidade
se recuperou, ou que o ecosistema se encontra estável, presume que o analista prestou
atenção em algumas coisas, mas não para outras.

Contudo, Simmie e Martin (2010) consideram a perspectiva do equilíbrio limitada para se
analisar a resiliência de uma economia regional, pois, concentra-se sobre a estabilidade de
um sistema perto de um equilíbrio ou estado estacionário. Os autores consideram que essa



4

visão está muito mais próxima da noção de “elasticidade”1 ou a capacidade de um sistema
para absorver e acomodar perturbação sem experimentar um colapso ou uma
transformação estrutural importante. Desse modo, a resiliência econômica regional
implicaria na retenção das funções e da estrutura do sistema antes do choque.

O problema é que essa visão traz consigo a bagagem do pensamento equilibrista. Na
verdade, a noção de engenharia de resiliência tem uma estreita afinidade com o padrão de
equilíbrio do mainstream da economia. Neste exemplo, um choque ou perturbação move
uma economia fora de seu equilíbrio e trajetória de crescimento, mas o pressuposto é que
forças e ajustes autocorretivos podem trazê-los de volta para o caminho.

Se a resiliência regional é definida em termos da capacidade de uma economia regional
manter (voltar a) sua forma de equilíbrio após um grande choque, torna-se difícil conciliar
a noção de resiliência com a ideia de evolução econômica regional. A implicação é que,
quanto mais resiliente for uma economia regional, na melhor das hipóteses, produziria um
modelo evolutivo com base na manutenção da estrutura e da estabilidade (SIMMIE e
MARTIN, 2010). A perspectiva a seguir busca resolver essa questão.

2.2 Perspectiva evolucionária (caminho dependente e lock-in)

O pensamento evolucionário se fundamenta na história e geografia dos lugares,
reconhecendo a importância das especificidades locais para explicar como a organização
espacial da produção, distribuição e consumo são transformados ao longo do tempo.
Recentemente, vários conceitos relacionados com a geografia econômica evolucionária
têm sido utilizados a fim de teorizar sobre as questões relacionadas à adaptação regional.

Nessa abordagem, deve-se pensar não apenas em empresas e indústrias, mas também nas
políticas de desenvolvimento local e regional e, num sentido mais amplo, de que modo as
mudanças ambientais afetam o dinamismo e a adaptabilidade das economias regionais e
que medidas devem ser tomadas para auxiliar na adaptação. Esses conceitos podem,
potencialmente, explicar porque algumas economias regionais perdem dinamismo e outras
não.

O caminho dependente (path dependence) é um processo em que o desempenho e
respectivos resultados de um dado sistema evoluem como consequência da sua própria
história. Já o conceito de lock-in está associado às dificuldades de reestruturação
necessárias às economias regionais para sua adaptação às mudanças. Esses dois conceitos
estão intimamente relacionados, pois o caminho escolhido reforça uma visão de mundo
comum que pode confundir as tendências seculares com crises cíclicas, o que pode
dificultar os processos de reestruturação necessários.

O modelo canônico do caminho dependente da evolução espacial industrial identifica os
quatro momentos de um sistema na perspectiva da economia evolucionária, conforme
esquema a seguir.

1 Os autores fazem referência às origens da expressão resiliência utilizada na física e engenharia, como a capacidade de
estruturas e materiais resistirem a choques e pressões por meio da medida de elasticidade.
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Esquema 1 - Modelo canônico do caminho dependente da evolução espacial industrial

Fonte: Martin (2010).

Martin (2010) faz algumas críticas a esse modelo, pois considera a tentativa de
esquematizar a relação caminho dependente e lock-in de um modo simplista demais, o que
ele considera problemático. Em estudo posterior, Simmie e Martin (2010), propõem um
desdobramento da fase “ruptura do lock-in” em quatro possibilidades, conforme esquema.

Esquema 2 - Respostas estilizadas da economia regional para grandes choques

Fonte: Simmie e Martin (2010).

A primeira possibilidade, ilustrada no esquema (a), é o retorno da economia regional para a
situação pré-existente após o choque, por meio da comparação de variáveis selecionadas,
antes e depois do choque.

As duas possibilidades seguintes (b) e (c) referem-se à diminuição de desempenho regional
após o choque, e, para se avaliar o grau de impacto do choque na economia regional é
necessário identificar os determinantes envolvidos que dificilmente apresentarão um



6

padrão de comportamento, em função das especificidades territoriais. A possibilidade (d)
representa a recuperação regional com transformações que melhoram seu desempenho no
caminho do crescimento após o choque.

Contudo, existe uma limitação nesse modelo para se compreender os determinantes que
caracterizam tais desdobramentos ao longo do tempo, que serão considerados na
perspectiva a seguir.

2.3 Perspectiva multi sistemas complexos (sistêmica e de longo prazo)

Os conceitos anteriores sobre resiliência regional se voltam para medidas simples de
desempenho econômico em um dado momento. A perspectiva sistêmica e de longo prazo,
ao contrário, coloca ênfase nas inter-relações das variáveis macroeconômicas que
persistem por um longo período, ampliando-as para aspectos econômicos, políticos, sociais
e ambientais, que condicionam sua estrutura e crescimento econômico. A ‘estrutura social
de acumulação’2 não é estática e, desse modo, a economia regional seria resiliente na
medida em que sua estrutura social de acumulação permanece estável ou é capaz de fazer
uma “rápida transição” para outra “melhor” (Hill et al, 2008).

Contudo, Simmie e Martin (2010) alertam que a resiliência está relacionada com as
instabilidades naturais dos sistemas, implicando em uma dinâmica evolutiva e periódica na
natureza, em que os choques episódicos causam uma transição de um regime de
estabilidade para outro. Essa concepção de equilíbrios múltiplos usados em economia é de
que não existe estado de equilíbrio único, mas vários estados possíveis. Assim, economias
regionais resilientes seriam aquelas que se adaptam “com sucesso”, para um caminho de
crescimento no longo prazo.

Vale ressaltar que a adaptação “com sucesso” ou um “melhor caminho” são ideias
relativizadas e necessitam de determinantes objetivos para suas análises. Assim, propomos
incorporar a noção de competências territoriais que apresentam como determinantes, a
existência de:

(1) profundo comprometimento entre as pessoas para trabalhar além das fronteiras
organizacionais;
(2) habilidade para lidar com imprevistos e incertezas, além de assegurar a capacidade
rotineira da autorregulação;
(3) consciência coletiva de que os recursos devem ser preservados para não se
esgotarem ao longo do tempo;
(4) clareza e transparência nas comunicações, especialmente nos processos de persuadir,
negociar, coordenar e ensinar os parceiros envolvidos.

2.4 Modelo de análise de resiliência regional

A partir de uma perspectiva evolutiva, o atributo mais importante de resiliência regional é
a capacidade de adaptação ao longo do tempo de uma economia local após um choque ou
perturbação. O modelo analítico a seguir propõe os elementos e os determinantes para a
análise de resiliência regional. Uma vez que esses determinantes estejam presentes no
ambiente estudado, é possível identificar a resiliência de determinada localidade.

2 Hill et al (2008) propõe ampliar o conceito ‘economias de acumulação’ para ‘estrutura social de acumulação’, em que
postula o ajustamento contínuo entre os sistemas econômicos, sociais e ambientais.
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Esquema 3 – Modelo analítico de resiliência regional

Fonte: Elaborado pelos autores (2012).

Assim, para efeitos desse estudo, o conceito de resiliência regional adotado será o seguinte:

3 Metodologia

Nos estudos e pesquisas organizacionais, necessitamos cada vez mais de recortes espaciais
e temporais que só se tornam possíveis por meio interdisciplinaridade. Esses recortes
abrem possibilidades para múltiplas construções teórico-metodológicas, permitindo uma
abordagem crítica das diferentes dinâmicas envolvidas nas análises organizacionais. A fim
de preservar a coerência das escolhas metodológicas que nortearam toda a elaboração do
presente estudo, utilizou-se o conceito de Espaço Metodológico Quadripolar, proposto por
Bruyne, Herman e Schoutheete (197?), em que se buscou a harmonização entre os polos
epistemológico, teórico, morfológico e técnico, conforme esquema a seguir.

De acordo com os autores, qualquer estudo de caráter científico deve contemplar essas
quatro dimensões. Os quatro polos não são excludentes entre si e podem ser abordados em
momentos diferentes da pesquisa, porém, será necessário efetuar escolhas coerentes dos
polos, pois cada qual representa aspectos particulares de uma mesma realidade, tanto no
discurso quanto na prática da produção científica.

Resiliência regional é a capacidade das regiões de se adaptarem com eficiência e
efetividade após um choque endógeno ou exógeno, em que sua estrutura social de
acumulação permaneça no mesmo patamar de desenvolvimento ou se transforme em uma
estrutura social de acumulação com desempenho superior, quando comparada ao padrão
anterior ao choque ou perturbação.
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Esquema 4 - Espaço Metodológico Quadripolar

Fonte: Adaptado de Bruyne, Herman e Schoutheete ([197-?]).

O polo epistemológico tem a finalidade de exercer a função de vigilância crítica do estudo.
O processo discursivo adotado foi a dialética, por meio de constante avaliação crítica que
permitiu construir significados sobre o problema de pesquisa e objetivos do estudo.

O polo teórico orientou a elaboração e a construção dos conceitos, por meio da formulação
sistemática dos objetos científicos e das regras de interpretação dos fatos. O quadro de
referência que norteou a construção teórica foi o funcionalismo. A abordagem
funcionalista adota desde o início uma concepção totalizante e sistêmica diante dos fatos
sociais, compatível com a abordagem epistemológica adotada – a dialética. Para se
identificar as funções presentes nos fenômenos, o pesquisador não pode se limitar à
compreensão explícita dos atores, a fim de não restringir o estudo às funções manifestadas
pelos mesmos. É necessário que o pesquisador identifique as funções não visíveis a priori,
aquilo que não está na aparência, mas que se tornarão explícitas pelas suas próprias
análises.

O polo morfológico é a abordagem que define as regras de estruturação do estudo e da
formação do objeto científico, impondo-lhe certa figura e certa ordem entre seus
elementos. O modelo analítico, conforme se observa no Esquema 3, foi construído na
perspectiva do enfoque sistêmico. A explicação da realidade ocorre por meio das relações
entre seus elementos. Assim, o estudo dos fenômenos sociais deve levar em conta seu
contexto, bem como as dinâmicas envolvidas na complexidade evolutiva.

O polo técnico controla a coleta de dados e se esforça para confrontá-los com as teorias
com que se relacionam. O procedimento técnico adotado foi o estudo de caso, a despeito
das críticas sobre sua ‘não cientificidade’ e fragilidade do seu poder preditivo. Entretanto,
vale destacar que a questão central dessas críticas reside, principalmente, na falta de
instrumentos teórico-metodológicos adequados para as análises empíricas. De fato,
Bruyne, Herman e Schoutheete ([197-?]) escrevem que um estudo de caso só pode ser
considerado científico se as teorias e a crítica epistemológica não forem negligenciadas.
Desse modo, essa etapa da pesquisa se voltou para circunscrever os fatos em sistemas que
apresentam significados, por meio de modelos analíticos e protocolos que permitiram
evidenciar os dados empíricos, compostos por acontecimentos observáveis, tanto
explicitamente quanto percebidos pelos pesquisadores.

POLO MORFOLÓGICO
(quadros de análise)

SISTEMAS

POLO TEÓRICO
(quadros de referência)

FUNCIONALISMO

POLO EPISTEMOLÓGICO
(métodos)

DIALÉTICA

POLO TÉCNICO
(modos de investigação)

ESTUDO DE CASOS
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A interação dialética desses diferentes polos constituiu o conjunto da prática metodológica,
detalhada a seguir.

Este estudo teve um enfoque qualitativo, predominantemente interpretativo, cujo modelo
de análise proposto norteou toda a investigação empírica. O procedimento técnico adotado
foi o estudo de caso, em que a elaboração do protocolo envolveu confrontar o modelo
analítico construído a partir das teorias e os dados foram coletados por meio de múltiplas
fontes de evidências. Desse modo, foi possível elaborar análises intensivas da realidade
estudada, reunindo informações tão numerosas e tão detalhadas quanto possível, a fim de
captar a totalidade dos fenômenos relacionados ao modelo analítico proposto.

Foram utilizadas técnicas de coleta de dados variadas: observações diretas, entrevistas
livres e semi-estruturadas, depoimentos de autoridades, documentos oficiais e publicações
em geral. A pesquisa documental envolveu as seguintes fontes de dados: (1) documentos
oficiais dos poderes públicos municipal, estadual e federal: leis, planos diretores e projetos;
(2) documentos oficiais das: Companhia de Tecnologia de Saneamento do Estado de São
Paulo (CETESB), Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA),
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Centro das Indústrias do Estado
de São Paulo (CIESP); (3) mídia impressa: Jornal A Tribuna, jornal O Estado de São
Paulo, jornal Folha de São Paulo, jornal Folha Paulistana, revista EXAME, jornal Global
Garbage, JB_Online: Jornal da Baixada Santista; (4) teses, dissertações e artigos
acadêmicos relacionados ao tema estudado.

As entrevistas realizadas, bem como as observações diretas, tiveram como finalidade
principal analisar coerências e contradições entre os achados das pesquisas em documentos
oficiais e depoimentos de autoridades divulgados na mídia. Contudo, vale ressaltar que a
maior preocupação metodológica foi desvendar o que não se dá a ver na aparência da
realidade estudada, pois nem sempre os fenômenos e relações podem ser observados de
forma direta ou por meio de entrevistas. Foi preciso encontrá-las no cruzamento de
informações disponíveis em documentos oficiais, na mídia local, em depoimentos de
autoridades publicados em entrevistas em jornais, rádio e televisão e entrevistas concedidas
por pessoas diretamente relacionadas aos poderes públicos, com a finalidade de se
desvendar as estruturas, os modelos de gestão, as políticas e estratégias estabelecidas.

4 Resiliência regional na perspectiva evolucionária

Cubatão é um dos 173 municípios que compõem a região da Macrometrópole Expandida
(SP). Localizada a 57 km de São Paulo, faz divisa com o município de São Bernardo do
Campo (ABC Paulista) e pertence à Região Metropolitana da Baixada Santista, onde se
situa o Complexo Portuário de Santos, maior e mais importante porto da América Latina.

O povoamento da região localizada na raiz da Serra do Mar, margeada pelos rios Cubatão,
Perequê e Piaçaguera, teve início no século XVI. No início do século XIX, teve início a
construção de obras de infraestrutura como, por exemplo, a estrada Calçada de Lorena, que
transformou o Porto Geral de Cubatão em importante entreposto da cidade de São Paulo, e
o aterro que serviu de ligação entre o Porto de Cubatão e a cidade de Santos.

Assim, construiu-se a vocação de Cubatão, como ponto de passagem das exportações em
direção ao Porto de Santos, facilitados pela construção da estrada do Vergueiro e da
Estrada de Ferro São Paulo Railway, no final do século XIX (IBGE, 2012).
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Figura 1 - Localização de Cubatão na Macrometrópole Expandida (SP)

Fonte: DPR, 2011.

Couto (2003, p.26) escreve que, com a estrada de ferro São Paulo Railway e a estrada
rodoviária do Vergueiro, os penosos caminhos entre o Planalto Paulista e o mar foram
solucionados. A estrada de ferro absorveu quase todo o transporte de mercadorias e
pessoas entre o Planalto e a cidade de Santos e, com o crescimento vertiginoso das
exportações de café, Cubatão ficou à margem do progresso, estagnado.

Com a perda do dinamismo comercial, alguns empreendedores de Cubatão iniciaram a
agricultura de banana e outras frutas, além de café, cana de açúcar e arroz. As plantações
de bananas geraram alguma prosperidade para Cubatão e, no final do século XIX, não
havia desemprego; ao contrário, faltavam trabalhadores para atuar na agricultura de
bananas. Em resumo, pode-se dizer que Cubatão, nos primeiros quatro séculos de sua
existência (com exceção do século XVI), foi essencialmente uma rota de passagem entre
Santos e São Paulo, mas que se transformou, no final do século XIX, em nada mais do que
um imenso bananal (COUTO, 2003).

4.1 Acidente Histórico

O modelo proposto por Martin (2010) sugere identificar o momento em que ocorreu o
‘acidente histórico’, ou seja: “a locação inicial das primeiras empresas de determinada
indústria que ocorreram por razões históricas, circunstâncias contingenciais, eventos
aleatórios ou fatores geográficos”. Couto (2003) identifica um fator geográfico importante
que pode ter contribuído para o acidente histórico:

“Todo dia chove em Cubatão”. Era desta forma que os viajantes estrangeiros e
antigos habitantes do pequeno povoado de Cubatão caracterizavam a região onde
moravam, no início do século XIX. Essa característica, de alta pluviosidade
indicada pela enorme precipitação de água durante o ano todo, seria um dos
principais fatores de atração das futuras indústrias do século XX (p. 5).

Couto (2003) explica que, muito embora o clima da região fosse maléfico para a espécie
humana, em função de ser propício à vida microbiana, o clima favorecia as plantas. Por
isso, a região era rica em alimentos – os rios e o mangue forneciam peixes em abundância.
Entretanto, no início da década de 1910, as coisas começaram a mudar. Aquela vida
econômica, tipicamente de “roça”, não seria mais a única. Instalaram-se em Cubatão três
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grandes empresas industriais, as chamadas “pioneiras”: Cia Curtidora Marx; Cia de
Anilinas, Produtos Químicos e Material Técnico e Cia Santista de Papel.

A etapa seguinte ao acidente histórico, no modelo da evolução espacial do caminho
dependente e lock-in, relaciona-se com a fase de seleção de localidades no entorno que
apresentem condições geográficas favoráveis para o desenvolvimento das economias de
aglomeração. É a criação do caminho, descrito a seguir.

4.2 Criação do Caminho

O período das duas grandes guerras foi marcado por idas e vindas para essas indústrias,
porém a criação do caminho se justifica pela afirmativa de que “uma indústria jamais é um
fato isolado” e, em 1925, a crise energética por que passava São Paulo deu início à
construção da então maior usina hidrelétrica do país: a Usina de Cubatão. O aumento da
demanda de energia elétrica era resultado direto do crescimento do estado de São Paulo,
principalmente de sua área industrial, e, em 1961, a Usina de Cubatão era responsável por
aproximadamente 14% da potência energética instalada no país e, aproximadamente, 90%
da produção de energia elétrica do estado de São Paulo (COUTO, 2003).

O autor ressalta, no entanto, que as indústrias instaladas em Cubatão (Costa Moniz,
Química e Santista de Papel), apesar de representarem grandes complexos, não tiveram
nenhuma influência na instalação da Usina de Cubatão. O que prevaleceu foi a grande
quantidade de água na região e a escarpa da Serra do Mar, visando à geração de energia
para a região da Grande São Paulo. Contudo, é a partir da presença da usina que podemos
começar a entender a localização do Polo Industrial de Cubatão, que iria se expandir na
década de 1950. Embora em funcionamento desde 1926, a Usina de Cubatão não trouxe,
pela sua presença, nenhum novo empreendimento industrial para Cubatão até a
implantação da refinaria de petróleo da Petrobrás.

A construção da Via Anchieta (1942-1947) foi mais um componente relevante na criação
do caminho. Com a conclusão da via ascendente da Rodovia Anchieta, inicia-se uma
transferência rápida do transporte ferroviário para o rodoviário entre o Porto de Santos e o
Planalto Paulista. A pista descendente, construída em 1953, completou a logística que
facilitou o escoamento da produção entre o corredor Planalto Paulista e Porto de Santos
(COUTO, 2003).

Para completar a infraestrutura necessária para a criação do caminho, foi retomada, em
1947, a ideia de se construir um oleoduto que ligasse São Paulo ao Porto de Santos,
concebida no final da década de 1920. De fato, existiu uma estreita relação entre o
movimento de criação de infraestrutura logística entre o Planalto Paulista e o Porto de
Santos e o momento histórico que o Brasil vivia nas décadas de 1940 e 1950, conforme
escreve Carvalho Jr (2008): “A sociedade brasileira atravessava um momento de intensas
transformações marcadas pelo início do processo de industrialização e pela
redemocratização no pós-guerra”.

O contexto era favorável para se discutirem propostas para o desenvolvimento nacional.
Por conta do significativo aumento na importação de combustíveis, era necessário buscar
propostas para aumentar a produção nacional de petróleo. A mobilização sobre a campanha
“O Petróleo é Nosso” priorizou as discussões, culminando com a promulgação da
Constituição de 1946 e fundação da Petrobrás em 1953 (CARVALHO JR, 2008; COUTO,
2003).
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O cenário estava praticamente pronto para Cubatão se transformar em um fenômeno
industrial com retornos crescentes da economia de aglomeração, sugerindo um padrão
estável e autorreforçante de longo prazo para todas as empresas que seriam instaladas no
estreito vale entre o Planalto e o mar, identificando, assim, a próxima etapa do caminho
dependente e lock-in, conforme a seguir.

4.3 Caminho dependente e lock-in

No início da década de 1950 tem início a construção da maior refinaria de petróleo do país
em Cubatão. “Milhares de pessoas, vindas de todos os cantos do país, invadiram o pequeno
município numa progressão que não parecia terminar. Era uma revolução, a maior de todas
que a região enfrentou durante sua história de quatro séculos” (COUTO, 2003, p. 82).

A construção do polo petroquímico nas proximidades da refinaria de Cubatão e a atração
de outras empresas foram consequências diretas dessa decisão e, em duas décadas, o Polo
Industrial de Cubatão estava constituído. Galvão (1987) escreve que a inadequação da área
para abrigar um polo de tamanhas dimensões e complexidades é consenso entre as visões
correntes e aceitas sobre o “Fenômeno Cubatão”. São 23 complexos industriais, com 111
fábricas e mais de 300 fontes de poluição do ar, da água e do solo, localizados em uma
estreita faixa de terra firme, circundada pelo mar e pelas escarpas da Serra do Mar.

A escolha de uma determinada região para instalar uma nova refinaria, de acordo com a
Petrobrás (2012), depende fortemente da presença de jazidas produtoras de petróleo e da
localização próxima da região onde o consumo de derivados é mais acentuado. No caso de
Cubatão, prevaleceu a maior facilidade e menor custo de transporte do petróleo, além da
existência de infraestrutura que suportasse a instalação da refinaria, disponibilidade de
mão-de-obra, energia elétrica e água e, especialmente, a proximidade ao grande centro
consumidor e razões estratégicas de defesa de suas instalações.

Goldenstein (1965) escreve que a decisão de construir a refinaria de petróleo em Cubatão
foi muito mais de ordem política e militar, com base em razões de ordem estratégica,
porém, como tudo leva a crer, a implantação desse colossal conjunto industrial na raiz da
Serra do Mar foi motivado pelos interesses de grupos econômicos de São Paulo.

Por sua vez, Couto (2003) escreve que a instalação em Cubatão ocorreu em função,
principalmente, da possibilidade de se situar ao lado da maior hidrelétrica em operação do
país. Todos os outros motivos apontados foram consequência, fatores de menor
importância, embora no seu conjunto venham a propiciar melhores condições de
funcionamento e de instalação. A implantação da Refinaria em Cubatão não teve como
preocupação a oferta de empregos, nem o desenvolvimento econômico e social da região,
mas sim o abastecimento do principal centro consumidor de derivados de petróleo do
Brasil. No mais, visou à diminuição da dependência das importações de derivados, dado
que uma das preocupações da Petrobras, em suas publicações, era sempre mostrar a
economia de divisas em razão da refinação interna de petróleo.

Muitas explicações foram dadas para o “Fenômeno Cubatão”, como escreve Galvão Filho
(1987). O ambiente físico, sua topografia e condições ambientais denunciam o erro da
decisão, como também explicita o modelo de desenvolvimento adotado que, se não
privilegiou o planejamento como instrumento para o crescimento, também não adotou uma
matriz de proteção ambiental que antecipasse e propusesse medidas eficazes para as
alterações ecológicas que viriam a acontecer.
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Com a justificativa do desenvolvimento, restrito ao crescimento econômico, os retornos
crescentes da economia de aglomeração criaram o caminho dependente e lock-in em um
processo estável e autorreforçante de longo prazo, como teoriza Martin (2010).

Galvão Filho (1987) escreve que, por três décadas, as implacáveis e constantes emissões
líquidas e gasosas de indústrias químicas, petroquímicas, mais as emissões de uma
gigantesca siderúrgica e de quase uma dezena de indústrias de fertilizantes, fizeram apenas
confirmar que os recursos naturais se esgotam e são saturáveis. A contaminação ambiental
levou à morte vários ecossistemas. A miséria da população e os baixos salários, por
exemplo, impuseram-lhe espaços totalmente inadequados à moradia. As pessoas passaram
a morar, ou pelo menos tentaram, nas escarpas dos morros que compõem o maciço rochoso
da Serra do Mar, em vilas nascidas no interior do caldeirão da poluição (Vila Parisi,
conhecido como um dos bairros mais poluídos do mundo), em palafitas sobre mangue
devastado, ou em casebres de madeira sob as linhas de oleodutos, que nos trazem à
memória a tragédia de Vila Socó3.

Os motivos que levaram Cubatão a ocupar as manchetes dos jornais no mundo inteiro
foram vários - sinônimo de poluição, contaminação, capitalismo selvagem, anencefalia,
doenças respiratórias e tragédias. Galvão Filho (1987) escreve que a notoriedade
alcançada, nos planos estadual, nacional e internacional, deu ao Brasil a paternidade de um
filho "anormal" e pouco desejado. Diante do fato consumado, resta lamentar a não
observação da lei segundo a qual a capacidade de autodepuração dos recursos naturais é
finita e, no caso de Cubatão, muito pequena.

A ‘conquista’ do título de cidade mais poluída do mundo, dado à cidade pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) na década de 1980, parece ter sido o fator de desestabilização,
ou distúrbio no padrão locacional espacial industrial, resultante de um choque exógeno
inesperado ou imprevisível, que poderia provocar o desaparecimento total da indústria,
como teoriza Martin (2010). Os anos seguintes foram dedicados a promover ações que, por
fim, levaram à ruptura do lock-in, conforme segue.

4.4 Ruptura do lock-in

A implantação e o desenvolvimento do "Plano de Ação para controle da Poluição
Ambiental de Cubatão", pelo governo do Estado de São Paulo, por meio da Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), a partir de julho de 1983, teve como
objetivo reverter o quadro de degradação ambiental. Galvão Filho (1987) explica que o
plano adotou uma metodologia de controle ambiental até então inédita no País. Para
enfrentar o grande desafio, foram consideradas a dimensão e a complexidade do problema,
bem como a necessidade de uma ação multidisciplinar, envolvendo todas as áreas da
instituição.

5 Competências territoriais na proposição do plano de ação

A noção de resiliência, na perspectiva sistêmica e de longo prazo, proposta por Pendall et
al (2010) e Hill et al (2008), além dos elementos que caracterizam as competências

3 O autor se refere a uma das maiores tragédias de Cubatão após a formação do polo petroquímico, o incêndio de um
oleoduto da Petrobrás que passava sob uma favela, a Vila Socó, que a destruiu completamente, matando 93 pessoas em
1984.
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territoriais, podem ser observados na proposição do plano de ação, que enfatizou condições
para transformar um sistema que apresentava determinado tipo de equilíbrio em outro
“melhor”. Nesse caso, a medida importante de resiliência foi a magnitude, ou escala de
perturbação, que poderia ser absorvida antes das mudanças na estrutura do sistema.

A transparência das ações desenvolvidas foi fundamental para se atingirem os objetivos
propostos, bem como a participação de instituições, que contribuíram com informações
para se definirem as ações de controle necessárias. Comunidades científicas, empresariais,
técnicas, poder público, classe política e população foram ouvidos e convocados a
participar.

O resultado das discussões culminou em três projetos. O primeiro foi destinado ao controle
da poluição; o segundo, a fornecer apoio técnico às ações de controle e o terceiro destinou-
se à educação ambiental e à participação comunitária, tendo sido voltado principalmente às
lideranças políticas, tais como partidos, sindicatos, sociedade de amigos de Cubatão,
escolas e igrejas. O levantamento das indústrias poluidoras cadastrou mais de trezentas
fontes de poluição de ar, água e solo. Cada fonte poluidora recebeu instruções sobre a
tecnologia a ser adotada para cessar as emissões e sobre os efeitos de cada agente poluidor
(GALVÃO FILHO, 1987).

Observa-se que os atributos da noção de competências territoriais estão explícitos na
formulação dos programas apresentados. A condição essencial para a formação de
competências territoriais é a existência sistemas de governança que, se bem articulados,
sejam capazes de gerar sinergias inter-atores que produzam profundo comprometimento
entre as pessoas para trabalhar além das fronteiras organizacionais, habilidade para lidar
com imprevistos e incertezas, além de assegurar a capacidade rotineira da autorregulação,
consciência coletiva de que os recursos devem ser preservados para não se esgotarem ao
longo do tempo, clareza e transparência nas comunicações, especialmente nos processos de
persuadir, coordenar e ensinar os parceiros envolvidos, bem como negociar com eles.

6 Resiliência regional na perspectiva mecanicista

Levantamentos efetuados nas indústrias poluidoras trouxeram à tona as causas e efeitos de
cada agente poluidor, o que permitiu definir: (1) as variáveis responsáveis pelo estado atual
do sistema, que seriam medidas ao longo do processo de transformação; (2) a natureza e as
medidas dos choques externos. As variáveis básicas utilizadas para a aplicação da
estratégia de controle foram:

1) qualidade ambiental existente;
2) níveis de emissões existentes;
3) padrões de qualidade ambiental a serem atingidos;
4) grau necessário de redução das emissões;
5) estabelecimento dos padrões de emissão e/ou desempenho;
6) enquadramento legal das empresas e exigências de planos de controle.

As medidas estratégicas para reduzir os níveis de poluição local – um dos principais
problemas de Cubatão – deviam estabelecer metas de longo prazo (entre dez e vinte anos)
e planos de controle adequados. No caso de Cubatão, a estratégia adotada foi local, apesar
de se saber que as emissões atmosféricas atingiam os municípios do ABC paulista e
Santos.

Galvão Filho (1987) escreve que seria necessária a adoção de uma estratégia inter-regional
e estadual que demandaria estudos de, no mínimo, três a quatro anos, o que não atenderia
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às necessidades cada dia mais emergentes de Cubatão. Entretanto, para a obtenção de um
plano racional e factível, foi necessário levar em conta as dificuldades tecnológicas, os
custos sociais e econômicos e o quadro político que permeou e envolveu todas as decisões.
O desenvolvimento da estratégia de controle para Cubatão mostrou quais deveriam ser as
prioridades, qual deveria ser a forma para a aplicação segura da legislação disponível, bem
como qual deveria ser o tamanho de estrutura organizacional a envolver os profissionais da
linha de frente (engenheiros e técnicos de controle), assim como as equipes de apoio em
São Paulo e Santos.

Após dois anos do seu início, o programa da CETESB mostrava resultados positivos, como
se observa na tabela a seguir.

Tabela 1 – Reduções dos poluentes do ar em Cubatão (1984-1986)

Fonte: CETESB (1986).

Os principais emissores de material particulado eram as indústrias de fertilizantes, devido à
trituração de rochas fosfáticas, e a Usiminas (antiga Cosipa, pelos seus depósitos de
carvão).  A poluição da água teve um índice de melhoria pouco menor. Das 44 fontes de
poluição apuradas, 25 estavam controladas em 1986. Quanto à poluição por resíduos
sólidos industriais, depositados no solo de Cubatão, foram controlados 38 fontes de um
total de 46.

Diante dos controles rigorosos sobre as reduções de poluentes do ar em Cubatão, as
empresas instaladas no Polo Industrial de Cubatão se viram obrigadas a promover
inovações tecnológicas em seus processos.

Pike et al (2010) identificaram em seus estudos situações semelhantes e escrevem que a
ruptura do lock-in exige, na maioria das vezes, mudanças extremas que podem inviabilizar
a adaptabilidade no longo prazo. Citam como exemplo antigas regiões industriais, cuja
resiliência se cristaliza a partir de um modelo pré-concebido e bem sucedido
anteriormente, face à necessidade do abandono de um caminho bem sucedido no passado,
em favor de uma nova trajetória. Desafios apresentados ao desenvolvimento econômico,
capacidade e tolerância para lidar com ineficiências econômicas e impopularidade política
podem causar um prolongado declínio, com fraquezas econômicas que dificultam o retorno
à normalidade.

7 Respostas da economia regional após o choque

Couto (2003) escreve que, de fato, a primeira metade da década de 1980 foi muito difícil
para as empresas localizadas no Polo Industrial de Cubatão. A crise econômica e o desastre
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ambiental levaram as indústrias de Cubatão a uma grande indefinição quanto aos rumos de
seus investimentos. Projetos de ampliação foram abortados, ampliações em andamento
foram paralisadas (principalmente pela Usiminas, antiga Cosipa) e novas indústrias nem
sequer adquiriram terrenos em Cubatão. “Produzir em Cubatão passou a ser associado a
morte, crianças sem cérebro4, desmoronamentos, explosões, fumaça, entre outras
calamidades, atingindo de maneira prejudicial a imagem das indústrias perante seus
consumidores e acionistas” (p.208).

As multas severas e as ameaças de interdição de fábricas pela CETESB tiveram um efeito
relevante na quebra das resistências por parte das empresas. “Várias unidades industriais
tiveram que ser paralisadas para instalação de equipamentos ou [foram] obrigadas a
diminuir a produção” (COUTO, 2003, p.209). O resultado foi uma grande queda na
produção do polo industrial de Cubatão, em 1985, de 28,2% em relação a 1984, cuja
explicação foi a diminuição de quase 2/3 da produção da Refinaria Presidente Bernardes
(Petrobrás) em 1985 e 1986.

O resultado mais importante do programa de controle de poluição ambiental de Cubatão
reside no fato de que todas as indústrias da região passaram de uma posição inicialmente
defensiva, enfrentando as exigências de controle, para outra forma de ver a realidade,
seguramente mais positiva. Essa mudança operou-se, principalmente, a partir do
diagnóstico ambiental que a equipe técnica da CETESB realizou em cada fonte, em cada
empresa, diagnóstico esse que antecedeu as negociações dos planos de controle. Assim, foi
possível viabilizar o futuro dessas indústrias, mesmo com a adoção de conceitos rígidos de
controle da poluição (GALVÃO FILHO, 1987).

A década de 2000 foi emblemática para Cubatão, pela infinidade de notícias na mídia
relacionadas às conquistas alcançadas após o início do Plano de Ação para a Recuperação
Ambiental de Cubatão. Como exemplo, pode-se citar, em O Estado de S. Paulo, de julho
de 2008: “Poluição diminui 98,9 % em Cubatão, mostra estudo”; na revista Cidades do
Brasil, de fevereiro de 2000: “Recuperação ambiental: Cubatão, que já foi a cidade mais
poluída do Mundo, hoje é exemplo e referência mundial em recuperação ambiental”; na
revista Veja, de 22 de julho de 2010: “A cidade que foi sinônimo de poluição virou
símbolo da recuperação ambiental”; na revista Panorama Ambiental, de maio de 2009:
“Cubatão, um município sustentável; “30 anos após boom de anencéfalos, Cubatão (SP)
registra poucos casos” (ACAYABA e REIS, 2008).

Os investimentos diretos estrangeiros (IDE), realizados a partir da década de 1990 sugerem
que Cubatão seja, atualmente, um centro industrial em crescimento. A abertura econômica
exigiu a modernização das indústrias instaladas e atraiu capital estrangeiro para novos
complexos industriais, aliados ao capital de transnacionais pelo processo de privatizações
da década de 1990. Atualmente, o Polo Industrial de Cubatão é dominado pelo capital
transnacional. As duas únicas empresas de capital brasileiro são a Refinaria da Petrobrás e
a Usiminas.

Através das visitas às instalações das indústrias do polo cubatense, verificando seus
investimentos em modernização e ampliação, pode-se afirmar que o Polo Industrial de
Cubatão é um centro industrial moderno e eficiente, capaz de conquistar mercados não só

4 O autor se refere ao fenômeno do nascimento de bebês anencéfalos  em Cubatão (SP), muito acima das estatísticas da
OMS, associado à poluição em Cubatão, conforme reportagem publicada pela Folha de São Paulo, em 2008: “30 anos
após boom de anencéfalos, Cubatão (SP) registra poucos casos. Há 30 anos, Cubatão (58 km de SP) ficou conhecida
como a cidade dos "bebês sem cérebro". Era tida também como uma das cidades mais poluídas do país. A relação foi
quase imediata: especialistas apontaram as emissões das indústrias como o principal fator para o boom de casos de
anencefalia (...)”  (ACAYABA E REIS, 2008).
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no país como no exterior. O mercado externo se tornou, assim, o alvo das mais importantes
indústrias de Cubatão, principalmente, a Cosipa e a Refinaria Presidente Bernardes.

A tabela a seguir apresenta as reduções dos poluentes do ar em Cubatão, ao longo dos 25
anos do Plano de Ação para a Recuperação Ambiental da cidade.

Tabela 2 - Reduções dos poluentes do ar em Cubatão (1983-2008)

Fonte: FIESP-CIESP (2008).

Outros indicadores também confirmam os progressos obtidos. Dados divulgados pela
FIESP-CIESP (2008) apontam que, além da redução da emissão de poluentes do ar, em
treze anos (1995-2008), não houve registro de estado crítico de poluição (atenção, alerta ou
emergência), apesar do aumento da produção da ordem de 39 % (em 1997, a produção era
de 12.757 mil toneladas / ano e, em 2008, foram registradas 17.730 mil toneladas / ano).

8 Considerações finais

Após as conquistas obtidas ao longo dos últimos 30 anos, vale retomar a questão: o Polo
Industrial de Cubatão pode ser considerado uma região resiliente? Com relação aos
aspectos econômicos e aos objetivos propostos no Plano de Ação para a Recuperação
Ambiental, é possível afirmar que ocorreu uma transformação regional com desempenho
superior à situação anterior ao choque.

Retomando os desdobramentos possíveis da ruptura do lock-in, proposto por Simmie e
Martin (2010), a situação que melhor descreve o desdobramento do caminho do
crescimento após a ruptura do lock-in é a o fato de que o caminho do crescimento adquiriu
melhor desempenho ao longo do tempo.

Foi possível identificar, também, que os determinantes das competências territoriais estão
explícitos na formulação dos programas apresentados, ainda que permaneça um relativo
distanciamento entre o discurso e a prática. Houve, de fato, um profundo
comprometimento entre os atores para trabalharem além das fronteiras organizacionais na
execução do Plano de Ação, embora os motivos que levaram ao comprometimento dos
atores se relacionem diretamente às sanções da CETESB, por meio de multas e restrições
de funcionamento das empresas que não se adequarem às exigências.

Os atores envolvidos demonstram atenção para lidar com imprevistos e incertezas, porém
as habilidades de articulação ainda são precárias, o que compromete a capacidade rotineira
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da autorregulação. A ineficácia das articulações inter-atores, especialmente em questões
que envolvem decisões dos poderes locais, entidades regionais, governo do estado de São
Paulo e instituições de preservação ambiental ainda permanece.

A população desenvolveu a autoestima e resgatou o sentido de pertencimento à região. Por
outro lado, não ocorreu uma difusão das informações com alcance adequado para reverter a
imagem negativa criada pelos problemas ambientais das décadas de 1970-1980.  A clareza
e a transparência nas comunicações precisam ser intensificadas, pois foi possível perceber
que, para os moradores de outras regiões, a imagem de Cubatão como o ‘Vale da Morte’
ainda prevalece.

O processo de criação de uma consciência coletiva de que os recursos devam ser
preservados para não se esgotarem ao longo do tempo é uma preocupação que ainda não
apresenta soluções sistematizadas, especialmente nos processos de persuadir, negociar,
coordenar e ensinar os parceiros envolvidos.

Por fim, vale indagar de que modo a maturidade político-institucional, em níveis regionais,
vem contribuindo com os mecanismos de articulação locais, a fim de assegurar a formação
de sinergias inter-atores e a consolidação das competências territoriais. O entendimento em
profundidade dos processos e seus desdobramentos exigem novos estudos, com pesquisas
estruturadas e específicas sobre o modo como os desafios e as soluções dos problemas
estão sendo equacionados.
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Explorando limitações da aplicação do modelo NTCR a projetos
de sistemas complexos

Resumo

Este ensaio teórico tem como objetivo analisar o sistema de categorização de projetos de
inovação, o modelo NTCR, fazendo uso de pesquisas voltadas para projetos de sistemas
complexos. O modelo tem forte influência da teoria da contingência e é, em última
instância, um integrador de importantes pesquisas relacionadas à inovação em sistemas de
produção em massa. Ele é composto por quatro dimensões: Novidade, Tecnologia,
Complexidade e Ritmo. A análise apresenta limitações e distorções de duas dimensões do
modelo – Novidade e Complexidade – quando aplicado a projetos de sistemas complexos.
A incerteza comercial, associada à dimensão Novidade, em projetos de sistemas
complexos tem natureza distinta daquela usada na construção teórica do modelo. A
dimensão Complexidade tem caráter estático, o que reduz as chances de adequada
aplicação a projetos de sistemas complexos. Argumenta-se também que o uso do modelo,
como referência para o gerenciamento de riscos em projetos sistemas complexos, requer
importantes adaptações.

Abstract

This theoretical paper aims at analyzing a categorization system of innovation projects, the
NTCP model, through research focused on complex systems projects. The model has
strong influence from contingency theory and it is, ultimately, an integrator of important
research results related to innovation in mass production systems. It is made up of four
dimensions: Novelty, Technology, Complexity and Pace. We argue that two of these
dimensions - Novelty and Complexity - limit and distort the application of this model to
complex systems projects. Commercial uncertainty associated with Novelty dimension in
complex systems projects has a distinct nature from that used in the theoretical
construction of this model’s dimension. Complexity dimension has a static character which
reduces the chances of it adequate application to complex systems projects. We also argue
that the use of the model as a reference for risk management in complex systems projects
requires major adjustments.



1. Introdução

Este artigo está inserido no esforço de pesquisa voltado à categorização de projetos
complexos, marcados por um elevado grau de incerteza e complexidade. O objetivo deste
ensaio teórico é analisar a adequação do modelo NTCR – Novidade, Tecnologia,
Complexidade e Ritmo – proposto por Shenhar & Dvir (2010) quando aplicado a projetos
de sistemas complexos.

A categorização de projetos vem progressivamente se estabelecendo no campo de pesquisa
de gerenciamento de projetos, como um tema que procura auxiliar na redução da distância
entre aquilo que se imagina saber sobre esta disciplina e aquilo que, de fato, se sabe sobre
gerenciamento de projetos. Evidência empírica referente à porcentagem de projetos que
não conseguem atender às expectativas de negócio para o qual foram estabelecidos
continua sensivelmente alta (Bloch et al., 2012). Esta elevada taxa de insucesso dos
projetos concorre para que a disciplina seja considerada com restrições pela comunidade
acadêmica, uma vez que fica constatada a baixa capacidade de predição de resultados
confiáveis ao se empregar o que se considera como as melhores práticas desta disciplina.
Estes números de falhas tornam-se ainda mais impressionantes em projetos inovadores, nos
quais o estoque de conhecimentos objetivos disponíveis para a realização de estimativas
acerca de tempo, custo e escopo, por exemplo, é tanto menor quanto maior for seu grau de
inovação (Kapsali, 2011).

A categorização de projetos surge como uma necessidade de identificar variáveis comuns
que possam ser aplicadas de forma suficientemente genérica em projetos, visando à
identificação de subgrupos com características comuns no que tange ao esforço de seu
gerenciamento. Resultados de estudos recentes (Shenhar, 2001; Crawford, Hobbs e Turner,
2005; Shenhar & Dvir, 2010; Sauser, Reilly & Shenhar, 2009; Howell, Windahl & Seidel ,
2010) reforçam a pertinência quanto ao entendimento de que diferentes projetos são
estabelecidos para o atendimento de diferentes necessidades de negócios. Ao contrário da
visão tradicional de gerenciamento de projetos, que argumenta ser possível a aplicação da
abordagem da disciplina de forma indiscriminada a todos os projetos, os sistemas de
categorização procuram ressaltar a importância relativa de variáveis-chave em diferentes
tipos de projetos.

Shenhar & Dvir (2010) fazem trabalho de grande relevância à definição de um sistema de
categorização de projetos visando, prioritariamente, ao esforço inovador das organizações.
Além do sistema de classificação, propriamente dito, o trabalho é conduzido de forma a
integrar relevantes avanços no entendimento da inovação tecnológica realizados por
diferentes pesquisadores de mérito científico amplamente reconhecido. Vale ressaltar que
os estudos referentes à inovação são mais antigos e amplos do que aqueles referentes à
definição de sistemas de categorização de projetos.

Ao fazer uso desta ampla e densa fonte bibliográfica relacionada à inovação, o sistema de
categorização proposto pelos autores realiza uma “fertilização cruzada”, incorporando
importantes avanços da base de conhecimento associada à inovação a uma disciplina ainda
considerada imatura do ponto de vista científico. O trabalho ganha ainda mais robustez por



ancorar-se em uma abordagem de administração largamente difundida e sedimentada na
gestão de organizações: a teoria da contingência. Iniciando a argumentação pela teoria
tradicional da contingência do final dos anos 50’s (Woodward, 1958) e início dos anos
60’s (Burns & Stalker, 1961) o trabalho vai incorporando importantes descobertas de
décadas mais recentes, enfocadas no entendimento e na mensuração do impacto da
mudança organizacional com vistas à inovação (Abernathy & Utterback 1975; Henderson
& Clark, 1990; Wheelright & Clark, 1992; Cristensen, 1997). O fio condutor que permite a
integração destes avanços no entendimento é fato destas mudanças organizacionais
ocorrerem por meio de projetos.

O modelo NTCR, chamado de diamante (Shenhar & Dvir, 2010), apresenta quatro
variáveis-chave para a classificação de projetos. Estas variáveis são: (i) a Novidade,
associada à incerteza comercial; (ii) a tecnologia associada ao grau de maturidade
organizacional associada a questões técnicas; (iii) a complexidade associada ao nível
hierárquico do projeto e (iv) o ritmo que se refere à urgência com que o produto do projeto
deve ser realizado. Estas variáveis, quando consideradas conjuntamente, permitem que se
avalie o risco ao qual a organização estará exposta durante o esforço de realização do
projeto de inovação.

Destas quatro variáveis-chave serão analisadas duas, que, quando aplicadas a projetos de
sistemas complexos, podem trazer limitações e distorções ao entendimento acerca da
avaliação do projeto e do associado nível de exposição ao risco decorrente da combinação
destas variáveis-chave. A incerteza comercial, associada à dimensão Novidade, desdobra-
se de uma maneira distinta ao longo da realização de projetos de sistemas complexos, pois
a venda ocorre antes do seu desenvolvimento e produção. Para tanto são usados os
trabalhos de Woodward (1958), Hobday (2000) e Davies & Hobday (2005). A dimensão
Complexidade é associada ao nível hierárquico e não ao grau de interdependência e
entrelaçamento entre as partes deste sistema, como é comum nos projetos de sistemas
complexos e tratado nos trabalhos de Rechtin & Maier (1997), Sage & Rouse (1998)
Hobday, Rush & Tidd (2000), Forsberg, Mooz & Cotterman (2005). As outras duas
dimensões – tecnologia e ritmo – são consideradas adequadas também para um sistema de
classificação de projetos de sistemas complexos.

Além desta introdução o trabalho apresenta as seguintes seções. A seção 2 analisa a
variável Novidade com base no modelo voltado especificamente à inovação em sistemas
complexos, apontando as considerações e referências, usadas por Shenhar & Dvir (2010)
na construção teórica desta dimensão do modelo, que podem não se verificar em projetos
desta natureza. A seção 3 analisa a dimensão complexidade e argumenta que esta
denominação de dimensão do modelo está, na realidade, associada a nível hierárquico, e
não diretamente ao nível de complexidade como normalmente se utiliza na literatura
relativa a sistemas complexos. A seção 4 aborda o tratamento dado pelos autores acerca da
relação entre risco e incerteza e discute questões referentes à incerteza sistêmica e
propriedades emergentes em projetos de inovação em sistemas complexos. A seção 5
apresenta as conclusões do trabalho.

2. A Dimensão Novidade



A taxonomia adotada nesta dimensão tem como influência o trabalho de Wheelright &
Clark (1992), conforme declarado por Shenhar & Dvir (2010). Os três níveis que definem
desafios organizacionais progressivamente maiores a realização destes projetos de
inovação são: derivativos, plataforma e breakthrough. Estes desafios organizacionais estão
associados à escassez de dados do mercado e a consequente dificuldade de se entender o
que os potenciais consumidores estarão dispostos a pagar pelo produto do projeto. Desta
forma, à medida que se avança nesta escala existe uma crescente dificuldade no
estabelecimento efetivo dos requisitos que serão usados no projeto. Ou seja, em projetos
com características de derivativo as especificações do produto apresentam dificuldade
relativamente baixas de serem obtidas quando comparadas a projetos com características
de plataforma. Os projetos com características de breakthrough são aqueles em que o
congelamento das especificações ocorre mais tarde devido à incerteza comercial associada
ao produto do projeto.

A proposta original de Wheelright & Clark (1992) refere-se à gestão de portfólio. Mais
especificamente, a definir tipos de projetos que auxiliem as organizações na alocação de
recursos de acordo com os desafios de cada projeto associando-os aos possíveis benefícios.
Existe uma relação entre mudanças de produto e mudanças de processo que suportam a
produção destes produtos. Além disto, há uma quarta categoria proposta pelos autores:
projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), que são tratados na dimensão Tecnologia,
no modelo de Shenhar & Dvir (2010).

Outro autor importante no avanço do entendimento sobre gestão da inovação que foi
incorporado a esta dimensão do sistema de classificação NTCR é Christensen (1997). Aqui
é explorada de maneira aprofundada a criação de novos produtos para o mundo. Isto é,
produtos para os quais não há ainda um mercado definido, não se conhecendo, portanto, os
atributos que serão capazes de aumentar a disponibilidade a pagar dos consumidores e que
serão capazes de criar valor econômico. Nestes casos, a predição de qual será o
comportamento dos clientes pode-se valer de poucos dados objetivos. As técnicas
tradicionais usadas em pesquisas de mercado apresentam baixa efetividade. Os produtos
são muitas vezes lançados com base em avaliações subjetivas, em impressões e intuições
do que os consumidores poderiam desejar. A dificuldade reside no fato de os clientes não
terem vivenciado a experiência derivada do consumo do produto. E, muitas vezes, não
saberem nem mesmo como usar estes produtos.  Nestes casos, a incerteza comercial tende
a ser muito grande, devido à imprevisibilidade acerca da materialização de mercados que
ainda não existem de fato.

Utterback & Abernathy (1975) são dois outros autores importantes usados na construção
teórica desta dimensão do modelo. Estes autores também exploram a relação entre
mudança de produto e mudança de processo. A interação entre estas mudanças definem um
ciclo de vida de produto com três fases: fluida, transição e específica. A variação relativa
entre as taxas de inovação de produto e as taxas de inovação de processo é que definem
estas três fases do ciclo de vida do produto. Quando a taxa de inovação de processos
supera a taxa de inovação de produto, tem-se a passagem da fase fluida para a fase de
transição. É nesta passagem de fase que surge o design dominante. Utterback (1994)
ressalta como a natureza das organizações se altera quando surge um design dominante,



passando de uma organização com características orgânicas a uma organização com
características mecanicistas, devido à rigidez imposta pela crescente interdependência entre
subunidades organizacionais, que reduz as possibilidades de efetuação de grandes
mudanças na organização. Além disso, os custos associados a estas mudanças podem ser
desvantajosos para esta linha de produto. Desta forma, entra-se na terceira fase do ciclo de
vida do produto: a específica. A figura 1 abaixo representa esta dinâmica da inovação
relacionando inovações de produto e de processo.

Figura 1: Dinâmica da inovação em sistemas de produção em massa

Fonte: modificado de Utterback (1994)

Com base neste modelo, que representa a dinâmica da inovação de sistemas de produção
em massa, Shenhar & Dvir (2010) argumentam que o estabelecimento de um desgin
dominante representa em última instância o sucesso competitivo de longo prazo uma vez
que representa a definição de padrão da indústria. Enquanto não há a definição de padrão
da indústria, a taxa de inovação do produto é maior dado que a ênfase reside na tentativa de
capturar participação de mercado e o caráter experimental entre concorrentes tende a
prevalecer. Uma vez estabelecido o padrão da indústria, com a consequente grande
participação da empresa no mercado e a exploração de economias de escala, reduz-se o
caráter experimental e a ênfase recai sobre o aumento da lucratividade, por meio do
aumento de preço e principalmente pela redução de custos. Daí o aumento relativo da taxa
de inovação de processo em relação à taxa de inovação de produto.

As bases teóricas para a proposição de um modelo de inovação específico para sistemas
complexos remonta a Woodward (1958). Este que pode ser considerado o trabalho seminal
da teoria da contingência define de maneira clara a distinção entre a dinâmica competitiva
de indústrias de produção em massa da dinâmica competitiva de indústrias baseadas em
projetos, denominadas de indústrias de produtos e sistemas complexos por Hobday (1998).
As passagens abaixo apresentam de maneira dicotômica estas dinâmicas competitivas.



Primeiro a dinâmica das indústrias baseadas em projetos. Em seguida, a dinâmica das
empresas envolvidas com as indústrias de produção em massa.

“Those responsible for marketing had to sell, not a product, but the idea that their firm was
able to produce what the customer required. The product was developed after the order
had been secured, the design being, in many cases, modified to suit the requirements of
the customer. In mass-production firms, the sequence is quite different: ‘Product
development came first, then production, and finally marketing.” (Woodward, 1958, pp23)
(ressaltado pelos autores)

Com base nestas duas lógicas distintas torna-se clara a necessidade de um modelo de
inovação voltado especificamente para as indústrias de sistemas complexos, nas quais a
venda do produto ocorre antes de sua produção e as organizações extraem lucratividade
com base na vantagem tecnológica de seus produtos atenderem às expectativas de seus
poucos clientes. Estas indústrias estão, normalmente, envolvidas com a produção de bens
de capital intensivos em tecnologia e apresentam custos muito elevados e um baixo volume
de produção.

Davies & Hobday (2005) atualizam a divisão de sistemas produtivos considerando além
dos acima citados, pequenos lotes, grandes lotes e processo contínuo, propondo um modelo
ideal de inovação associado a dois sistemas produtivos: projetos e pequenos lotes,
conforme a figura 2 abaixo.

Figura 2: Classificação dos sistemas produtivos

Fonte: adpatado de Davies & Hobday (2005)

Os sistemas representados em verde são aqueles considerados produtos e sistemas
complexos (Davies & Hobday, 2005). Os outros três sistemas produtivos são representados
pela dinâmica da inovação da produção em massa, conforme o modelo Utterback &
Abernathy (1975) e Utterback (1994).

Em função da venda do produto do projeto ocorrer antes de sua fabricação, a questão da
incerteza comercial associada à dimensão novidade do modelo, claramente pode trazer
distorções a um sistema de classificação de projetos de produtos e sistemas complexos.



Embora a taxonomia apresentada nesta dimensão possa servir, parcialmente, a produtos e
sistemas complexos a argumentação usada na construção desta dimensão privilegia a
dinâmica da inovação de sistemas de produção em massa.

A relação entre inovação de produto e inovação de processo apresentada no modelo de
Utterback (1994) é claramente distinta de como esta relação se estabelece em produtos e
sistemas complexos. Nestes casos a inovação de produto sempre precede a inovação de
processo. Isto é o produto está sempre na fase fluida. Além do mais, nestas indústrias o
design dominante pode simplesmente não existir.

A componente do risco do projeto associado a esta dimensão precisa ser distinta daquela
que privilegia os sistemas de produção em massa. Uma parcela significativamente maior
do risco deve-se à capacidade de gestão de eventos que apresentam baixa previsibilidade
ou, em projetos de forte caráter inovador, são praticamente imprevisíveis: as propriedades
emergentes, como será visto na seção 4.

3. A Dimensão Complexidade

A construção teórica da dimensão complexidade tem início com trabalho clássico de
Boulding (1956) acerca da Teoria Geral de Sistemas. A primeira frase do artigo é abaixo
reproduzida, por sua importância e capacidade de síntese:

“General Systems Theory is a name which has come into use to describe a level of
theoretical model-building which lies somewhere between the highly generalized
constructions of pure mathematics and the specific theories of specialized disciplines.”
(Bouldin, 1956, pp197)

O trabalho se propõe a definir uma de hierarquia de complexidade de sistemas, que
pudesse ser aplicada a esquemas teóricos de análise científica de uma forma geral, uma
sequência progressiva de níveis de complexidade que lida com sistema de sistemas.

Esta hierarquia é composta por nove níveis de complexidade crescente. Os três primeiros
são associados a sistemas fechados: sistemas estáticos, sistemas dinâmicos simples e
sistemas cibernéticos simples. O primeiro nível é usado pela física, química e
cristalografia, por exemplo. O segundo pela Física no nível macroscópico – clockworks – e
astronomia. O terceiro é usado na cibernética e teoria da informação. Os 6 níveis seguintes
são sistemas abertos. Destes, os níveis 4, 5 e 6 são associados a sistemas usados no estudo
de biologia de complexidade crescente, saindo da célula e chegando ao sistema animal com
aparecimento da consciência e comportamento, passando pelo estudo das plantas, típico
dos botânicos. Os três últimos níveis são: sistema humano, sistemas socioculturais e
sistemas simbólicos. O sistema humano é caracterizado por processos simbólicos
(pensamento abstrato), da consciência, do passado e do futuro. E é associado a teorias
simbólicas e antropologia. Os sistemas socioculturais representam a organização humana.
São sistemas adaptativos que sofrem forte influência ambiental e apresenta diversidade de
perfis individuais. Estes sistemas estão associados às sutis simbolizações das artes de uma
forma geral, como a musica e a poesia, feitos para tocar a emoção humana. O último nível
é representado pelos sistemas transcendentais.



Vale salientar que o autor ressalta que as ciências sociais, incluindo a administração,
estavam apenas passando do nível 2 para o nível 3 embora o objeto que importa para esta
análise se encontre no nível 8:

“Thus most of theoretical schemes of the social sciences are still at level (ii), just rising
now to (iii), although the subject matter clearly involves level (viii).” (Bouldin, 1956, pp
207)

Shenhar & Dvir (2010) usam este trabalho para:

“encontrar uma maneira simples e universal de conceitualizar complexidade em uma
estrutura livre de contextos, independente do setor ou tecnologia envolvida. [...] usamos
uma hierarquia de sistemas e subsistemas como meio natural de distinguir entre várias
complexidades de um projeto.” (Shenhar & Dvir, 2010, 114).

A partir desta visão a dimensão complexidade é explorada por meio do conceito de
hierarquia de complexidade de sistemas. Os autores citam o exemplo do computador,
descrevendo os seus subsistemas: “o teclado, o processador, a memória interna, a fonte de
energia e o monitor.” (Shenhar & Dvir, 2010, 114). Na sequência, fazem a decomposição
do subsistema teclado em seus componentes: “a caixa, as teclas, os conectores e outras
peças eletrônicas.” (Shenhar & Dvir, 2010, 114). A argumentação prossegue indicando que
os produtos, segundo a visão de sistemas, podem ser decompostos em seis níveis
hierárquicos: material, componente, subsistema e montagem, sistema, plataforma de
sistemas, matriz ou sistema de sistemas (Dvir, Lipovetsky, Shenhar & Tisher, 1998). A
definição da taxonomia desta dimensão surge do agrupamento destes seis níveis
hierárquicos de produto para três níveis hierárquicos de projetos: projetos de montagem,
projetos de sistemas e projetos de matriz. Os três primeiros níveis da hierarquia do produto
ficaram reunidos em projetos de montagem. Os níveis de sistemas e plataforma de sistemas
da hierarquia do produto foram reunidos em projetos de sistemas. E o último nível manteve
a hierarquia do produto que corresponde ao último nível da hierarquia de projetos,
isoladamente.

A característica marcante desta dimensão com relação aos projetos refere-se ao nível de
formalidade crescente passando dos projetos de montagem aos projetos de matriz.
Ressalta-se que os projetos de matriz apresentam impactos sociais e ambientais além
daquele econômico. Em função destes outros impactos, estes projetos devem
necessariamente envolver decisões políticas. E não conseguirão sobreviver se perderem
este apoio.

Há uma seção do capítulo 6 de Shenhar & Dvir (2010) voltada ao aprofundamento da
análise do segundo nível hierárquico da taxonomia apresentada: projetos de sistemas. Estes
projetos são apresentados como o elo mais fraco da cadeia por ficarem entre os mais
simples – projetos de montagem - e aqueles mais raros – os projetos de matriz – e parecem
ficar perdidos entre os níveis hierárquicos extremos, sendo menos entendidos e por isso,
geralmente, criam as maiores dificuldades no que tange à realização bem sucedida.

A argumentação desta seção faz uma série de citações que tratam a disciplina de
gerenciamento de projetos conjuntamente com engenharia de sistemas. Hobday, Rush &
Tidd (2000) fazem a análise das características dos processos de inovação tecnológica em



produtos e sistemas complexos. Sage & Rouse (1999) são os editores do Handbook de
Engenharia de Sistemas e escrevem o capítulo introdutório, que trata conjuntamente da
engenharia e do gerenciamento de sistemas. Forsberg, Mooz & Cotterman (2005)
ressaltam o caráter dinâmico da decomposição de requisitos, análise e resolução de
problemas de design a cada nível hierárquico considerado na gestão da configuração. Esta
decomposição vai até o item configurado de nível hierárquico mais baixo considerado no
projeto. A gestão da configuração é apresentada de forma iterativa entre níveis
hierárquicos, de forma a permitir a análise e a resolução de problemas de design. Em
seguida, inicia-se o processo de verificação, análise e resolução de problemas, associado à
realização de cada nível hierárquico considerado no projeto. A última referência deste
capítulo é Rechtin & Maier (1997) com a clássica referência acerca da arte de conceber
arquiteturas de sistemas.

Em todas estas referências, o que se considera como complexidade está associado às
características específicas de cada sistema e não a nível hierárquico genérico, como tratado
nesta dimensão por Shenhar & Dvir (2010). Neste sentido, argumenta-se que a
denominação desta dimensão pode ser enganosa, pois na realidade não se está tratando de
nível de complexidade como tratado pelos autores citados no parágrafo anterior, mas sim
de nível hierárquico. Por exemplo, o subsistema teclado do computador, acima citado,
estará representado nesta taxonomia por projeto de montagem. Da mesma forma, a turbina
do maior avião já construído, o A380, ou subsistema de propulsão do Orbitador Climático
de Marte, entram ambos nesta categoria: projeto de montagem. Claramente, os níveis de
complexidade destes subsistemas são distintos. Os autores citados no parágrafo anterior
tratam, especificamente, de sistemas complexos e ressaltam esta distinção. E mais, estes
autores indicam que a redução do nível de complexidade de sistemas é uma condição
necessária para que as chances de sucesso do projeto sejam aumentadas.

Em função do caráter estático que assumiu esta dimensão no modelo NTCR, a questão da
complexidade propriamente dita acaba sendo tratada em outras dimensões do modelo.
Vejamos dois exemplos usados pelos autores, e suas explicações, para analisar como a
questão da complexidade é retratada de forma parcial nas dimensões Novidade e
Tecnologia.

O primeiro exemplo encontra-se no capítulo 4 de Shenhar & Dvir (2010) e denomina-se
“O Projeto do Software Financeiro Middleware”. Seguindo a notação dos autores,
representa-se no modelo NTCR com linha tracejada, o estilo real adotado pelo projeto, e
com linha cheia, o estilo exigido, aquilo que deveria ter sido adotado para o projeto ter
sucesso.



Figura 3: O projeto do software financeiro middleware
Fonte: Shenhar & Dvir (2010)

A explicação dada por Shenhar & Dvir (2010) é a de que se avaliou o projeto na dimensão
Novidade como um projeto derivativo e ele era, segundo os autores, um projeto de
plataforma. E que a tecnologia empregada foi subavaliada, pois a empresa apresentava
baixa maturidade tecnológica para lidar com o desenvolvimento deste software. Assim, a
dimensão Tecnologia foi avaliada como média, mas deveria ter sido considerada como
alta-tecnologia. O que causa estranheza na explicação dada pelos autores é que a dimensão
Complexidade foi avaliada de forma correta: tanto no estilo exigido como no estilo real o
nível hierárquico se refere a projeto de sistema.

A descrição do caso, no entanto, dá indícios de que a causa-raiz do problema pode ter sido
a complexidade, no sentido tradicional aplicado a sistemas complexos. Nesta literatura, um
sistema complexo é aquele composto por partes interconectadas e entrelaçadas. A ênfase
desta literatura recai sobre como efetuar o particionamento deste sistema de forma a
reduzir o nível de imbricamento de uma parte do sistema sobre as demais. Isto é definido
no que se entende por arquitetura do sistema. E, claramente, deve existir uma relação
adequada entre a arquitetura do sistema, seu processo de construção e o gerenciamento
deste projeto (Rechtin, 2000). A avaliação do esforço requerido pelo gerenciamento do
projeto depende, em última instância, do nível de interconexão e entrelaçamento das
partes. Se este nível é alto, o esforço requerido para a execução será também alto. E esta
relação não é necessariamente linear, podendo ser, por vezes, exponencial. Por isto a
ênfase dada nestes projetos é a de reduzir a complexidade. Esta não é, no entanto, a
explicação apresentada no modelo NTCR da figura 3. Embora, na descrição do caso, os
autores usem em diversas passagens a complexidade, conforme citações abaixo.

“A empresa era uma organização pequena que não tinha experiência anterior no
monitoramento de projetos de software complexos.” (Shenhar & Dvir, 2010, pp87)

“O cliente não tinha conhecimento e a especialização necessários para gerenciar  ou mesmo
definir tal projeto complexo. De sua parte, o fornecedor não estimou a extensão da
mudança no mercado que esse produto introduziria, presumindo  que este era uma simples
extensão de um produto anterior para um setor diferente”. (Shenhar & Dvir, 2010, pp88)



Claramente, o nível de risco do projeto foi subestimado em função do não entendimento
adequado do nível de complexidade do software, conforme os próprios autores indicam.
Pela descrição, pode-se entender que o projeto era um derivativo, uma vez que se fez uso
de um middleware genérico, já existente. O erro foi o de subestimar o nível complexidade
envolvido na extensão deste produto existente e o esforço de projeto requerido produzir um
módulo acoplado ao middleware genérico. Argumenta-se, desta forma, que o projeto
deveria ter sido considerado como uma extensão complexa, acoplada a um middleware
existente. Embora os autores não comentem, este projeto foi vendido antecipadamente à
execução, como é comum em projetos de desenvolvimentos de software. Considera-se,
desta forma, que a fonte primária da falha do projeto foi o nível de complexidade
subestimado. O erro foi da estimativa. A incerteza, portanto, não é comercial, pois projeto
já havia sido vendido. Ele pode ter sido mal vendido. Isto é um problema de subavaliação
do esforço requerido para a extensão do produto para um novo cliente. Vale também
ressaltar que a dimensão ritmo não foi considerada.

O segundo exemplo é o Projeto do Aeroporto Internacional de Denver e encontra-se no
capítulo 5 de Shenhar e Dvir (2010). Da mesma forma, a argumentação dos autores é feita
de forma retrospectiva, por meio da análise comparativa entre aquilo que se considerou nas
estimativas do projeto nas dimensões Novidade, Tecnologia e Complexidade, o estilo real,
e aquilo que deveria ter sido considerado, nestas dimensões, o estilo exigido. Aqui surge
outra limitação do modelo que leva à distorção da análise, em função do caráter estático da
dimensão complexidade. Claramente o aeroporto é um sistema de sistemas, pois além da
provisão de transporte aéreo, esta infraestrutura tem grande impacto nos sistemas de
transporte rodoviário, ferroviário, metroviário, além de outras infraestruturas como
sistemas de água e esgoto, energia, comunicações, etc.

A explicação dos autores, no entanto, apresenta a seguinte análise comparativa entre os
estilos real e desejado conforme apresentado na figura 4 abaixo.

Figura 4: O projeto do Aeroporto Internacional de Denver

Fonte: Shenhar & Dvir (2010)



Aqui o modelo dá indícios de que seria necessário considerar o nível de complexidade de
níveis hierárquicos inferiores para que se pudesse avaliar adequadamente o nível de risco
do projeto. No entanto, esta não é a argumentação dos autores. Estes indicam que houve
subavaliação da dimensão Tecnologia. Considerou-se o projeto como um todo como de
baixa tecnologia, enquanto um nível hierárquico abaixo, o sistema automático de manuseio
de bagagens deveria ser considerado como alta tecnologia. Parece correta a avaliação de
que este sistema apresentava alta tecnologia. O que os autores não respondem, no entanto,
é como, a partir desta constatação, chega-se à definição do estilo correto do projeto
completo: a construção do aeroporto. Desta forma, este ensaio teórico sustenta que a
dimensão complexidade apresenta um caráter estático que limita o entendimento acerca do
nível de complexidade de sistemas. Para sistemas complexos esta limitação traz distorções
de grande magnitude ao adequado gerenciamento de projetos. Na próxima seção, iremos
analisar a questão do risco combinado derivado das quatro dimensões do modelo NTCR.

4. Risco, Incerteza e o modelo NTCR

Após apresentar as quatro dimensões do modelo os autores estabelecem associações entre
categorias de inovação e tipos de projetos, por meio das taxonomias apresentadas nas
dimensões Novidade, Tecnologia e Complexidade, conforme é apresentado na figura 5,
abaixo. Assim, há uma integração de diversas abordagens tradicionais dos estudos de
inovação aplicados ao gerenciamento de projetos. Sob esta perspectiva, é inegável a
contribuição teórica trazida pelo modelo NTCR ao gerenciamento de projetos, de uma
forma geral. Notadamente, aos projetos associados a sistemas de produção em massa que,
normalmente, apresentam complexidade relativamente baixa, quando comparados ao que
estamos denominando de sistemas complexos. Para estes sistemas, o modelo apresenta
limitações e distorções, conforme argumentação acima apresentada.



Figura 5: Categorias de inovação e Tipos de projetos

Fonte Shenhar & Dvir (2010)

Estas limitações e distorções se acentuam quando se considera o modelo para realizar o
gerenciamento de risco. Os autores se propõem a quantificar as variáveis-chave do modelo
associando-as a níveis de riscos. Eles argumentam que o modelo deve ser usado para
“ajudar a isolar as fontes de riscos com maior resolução e focar atenções nas dimensões
mais arriscadas para aumentar as chances de sucesso do projeto”. (Shenhar & Dvir, 2010,
pp185).

Em função do caráter estático da dimensão complexidade esta análise de risco apresenta
fortes limitações e distorções relativas ao seu gerenciamento. Em projetos de sistemas
complexos, o gerenciamento do risco tem como uma de suas principais preocupações a
redução da complexidade. Esta questão deveria ser tratada na etapa do projeto que os
autores denominam de gerenciamento de projeto adaptativo. Nesta etapa é ressaltado o
caráter iterativo entre as fases do projeto aí previstas, até que se entra na etapa de
gerenciamento de projetos tradicional, a partir do congelamento dos requisitos e do plano.
Em contraste com esta visão, Osipova & Erkisson (2013), propõem que o gerenciamento
de risco, em face de incertezas, deve-se fazer um balanceamento entre o estilo de controle
rígido, como aqueles que acontecem depois do congelamento dos requisitos e do plano, e o
estilo flexível, para se lidar com questões relacionadas não previstas, que emergem ao
longo de todo o ciclo de vida. Esta abordagem, chamada por Osipova & Erkisson (2013)
de gerenciamento de risco conjunto, é indicada para se lidar com situações imprevistas, ou
propriedades emergentes (Hobday, 1998; Sage & Lynch, 1998; Davies & Hobday, 2005).
Como os autores não tratam da questão de redução da complexidade e da possibilidade de
surgimento de propriedades emergentes o gerenciamento de risco associado a esta
dimensão fica seriamente comprometido. Este tema de propriedades emergentes é tratado
por Rosenberg (1982) como associado à incerteza sistêmica. Na mesma linha de
argumentação, Chang, Hatcher & Kim (2013) indicam que em ambientes de megaprojetos
complexos é necessária uma progressiva construção de entendimento compartilhado entre
os interessados do projeto. E que esta progressiva construção de entendimento deve ser
realizada de forma flexível para acomodar as propriedades emergentes do projeto.

Da mesma forma, o gerenciamento de risco associado ao gerenciamento da Novidade
ocorre de forma distinta entre as indústrias de produção de massa e nas indústrias de
sistemas complexos em função da incerteza comercial. As indústrias de produção em
massa seguem a sequência de desenvolver o produto, produzi-los e finalmente vende-los.
Nas indústrias de sistemas complexos, normalmente, a venda acontece antes do
desenvolvimento detalhado do produto e de sua produção. Claramente, para estes casos o
mercado já existe, tanto é que a transação, do ponto de vista de comprometimento de
recursos econômicos, já ocorreu. Esta situação é muito distinta daquela caracterizada por
inovações radicais nas quais os mercados, que potencialmente consumirão o produto
inovador, não podem ser analisados, simplesmente, por ainda não existirem (Christensen,
1997).



5. Conclusões

Este ensaio teórico fez uma análise crítica do modelo NTCR desenvolvido por Shenhar e
Dvir (2010), a partir da perspectiva dos projetos de sistemas complexos.

Foram apresentadas limitações e decorrentes distorções de duas das quatro dimensões
deste modelo: a dimensão Novidade e a dimensão Complexidade. A incerteza comercial
associada à dimensão novidade tem natureza distinta em projetos de sistemas complexos,
pois a venda deste projeto, normalmente, ocorre antes do seu desenvolvimento e de sua
produção, ao contrário do que supõe a construção teórica desta dimensão do modelo. Além
do mais, em indústrias de sistemas complexos o design dominante pode não existir.

A dimensão complexidade apresenta um caráter estático e se relaciona ao conceito de nível
hierárquico e não ao grau de interconexão e entrelaçamento entre as partes do sistema,
como é comum em estudos de projetos de sistemas complexos. Aqui o modelo pode gerar
mal-entendidos em sua aplicação, na medida em que há uma dimensão voltada
especificamente para a complexidade.

O gerenciamento de risco realizado com base neste modelo também apresenta baixa
aderência à realidade de projetos nas indústrias de sistemas complexos em função das
distorções apresentadas nas dimensões Novidade e Complexidade. Em especial as questões
de incerteza sistêmica e de propriedades emergentes não são sequer tratadas no modelo.

Desta forma, conclui-se que o modelo apresenta contribuições importantes em termos de
integração de entendimentos acerca do relacionamento entre categorias de inovação e tipos
de projetos voltados para as indústrias de produção em massa, contribuindo para o
fortalecimento e a ampliação da base de conhecimentos aplicados ao gerenciamento de
projetos. Este fortalecimento e ampliação da base de conhecimentos se dão pela
incorporação de importantes resultados associados à teoria da contingência. No entanto,
sua aplicação para a categorização de projetos de sistemas complexos requer grandes
adaptações. Neste artigo procuramos indicar as limitações e as distorções associadas à
aplicação do modelo NTCR a projetos de sistemas complexos. Em estudo futuro iremos
tratar da indicação de possíveis adaptações.
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Abstract
The theoretical literature about  the Innovation Systems approach leads to the notion that
the nature of innovation and production is systemic, understanding the firm an analytic
unit. The article aims to describe the interaction of actors and institutions that make up the
regional innovation system of Alagoas in Brazil. This study is a descriptive from a survey
applied to the actors of the system. The results indicated as members of the system, the
technology-based companies, the Local Productive Arrangements, the University/Centers,
System S, the Center for Technological Innovation, the incubators, the Agencies and
Public Institutions and Finance. From the factor analysis, it is clear that there is interaction
between the players actions for formation, innovation and management, acquisition of
cleaner technologies, find new markets, common solutions and awareness program
innovation, beyond the exchange of information and testing for the development of
products/projects.

Resumo
A literatura de sistemas inovativos conduz à noção de que a natureza da inovação e da
produção é sistêmica, sendo a firma a unidade de análise. O estudo pretende descrever os
atores e a interação das instituições que compõem o sistema regional de inovação do estado
Alagoas no Brasil. O estudo é descritivo a partir de um survey aplicado com os atores do
sistema. Os resultados indicam como integrantes do sistema, as Empresas de Base
Tecnológica, os Arranjos Produtivos Locais, as Universidade/Centros, o Sistema S, o
Núcleo de Inovação Tecnológica, as Incubadoras, os Órgãos de Fomento e as Instituições
Públicas e Financeiras. A partir das análises fatoriais, percebe-se que há interação entre os
agentes em ações para formação, inovação e gestão, aquisição de tecnologias mais limpas,
busca de mercados, soluções comuns e programa de sensibilização à inovação, além da
troca de informações e ensaio para o desenvolvimento de produtos/projetos.

1. Introdução

No atual contexto da sociedade do conhecimento, o desenvolvimento de países e regiões e
do nível de competitividade de suas empresas depende cada vez mais dos processos de



redes de aprendizado e da construção de competências, resultantes da interação dos
agentes.

Além da consolidação da estabilidade econômica, o Brasil da última década foi marcado
fortemente pela retomada de políticas de incentivo à competitividade. Cabe ressaltar que,
além da implantação de políticas que contemplam principalmente áreas como educação,
saúde, infraestrutura, comércio e indústria, tecnologia e inovação, a opção por uma
metodologia de integração entre essas políticas e seu atrelamento a indicadores, metas e
orçamento, fizeram um diferencial, cujos impactos concretos só poderão ser mensurados a
partir de um distanciamento temporal maior. No entanto, esses dois fatores, economia
estável e o consenso nacional sobre a necessidade de estimular a competitividade como
forma de promover o desenvolvimento sustentável, foram cruciais para que se pudesse
difundir no país ações prementes  de fomento à inovação e acesso a tecnologia.

No bojo desse contexto, estados considerados periféricos, a exemplo de Alagoas, no Brasil,
necessitam potencializar iniciativas que englobam a inovação em toda sua transversalidade
desde o ambiente sistêmico ao particular de cada empresa, perpassando pelas instituições
de todo tipo, academia, governo, instituições de apoio, empresas, leis.

Não obstante, o estado de Alagoas no Brasil costuma ocupar as últimas posições nos
rankings de indicadores sociais dos estados brasileiros e, no que concerne à produção
tecnológica e de inovação, em que o acesso ao fomento é prática concentrada em poucos
atores, a situação não é mais alentadora. Apesar da ausência de um sistema de métricas que
possa aferir os resultados do estado em inovação, é senso comum que a cultura da inovação
e da proteção intelectual é incipiente e as poucas iniciativas concentram-se, sobretudo, em
setores que integram uma economia baseada em commodities, somadas a algumas
empresas de base tecnológica.

De um lado, as fragilidades ressaltadas nas questões sociais do estado, sobretudo a
qualidade da educação, além de impactarem na capacidade inovativa local, comprometem
o direcionamento de recursos para áreas que não estejam na linha direta das urgências
sociais. Por outro, as novas institucionalidades vigentes e o redirecionamento das ações
governamentais marcaram uma série de transformações que fez renascer o interesse sobre
o papel que o sistema regional de inovação pode ter na reestruturação produtiva, assim
como no desenvolvimento da região. Esse interesse coincide com o reconhecimento de
sinergias coletivas geradas pela participação dos atores que, efetivamente, fortalecem as
chances de inovação e sobrevivência no mercado sempre mais competitivo.

Ademais, a economia alagoana, ao tempo em que está atrelada à produção de base, com
baixo conteúdo tecnológico e inovativo, tem apresentado iniciativas na gestão da inovação.
O modelo de governança que se tem estabelecido no território alagoano, caracterizado por
décadas de relações informais, tem, paulatinamente, promovido a institucionalização e o
gerenciamento de programas de fomento à inovação. Os efeitos produzidos por esta
peculiar governança têm se mostrado, até então, fator preponderante de inserção do estado
nas grandes discussões e nos programas nacionais, com clara percepção da importância do
tema no âmbito local para a redução das assimetrias locais, regionais e nacionais. A título
de exemplo, destaca-se a participação do estado no projeto Sistema Regional de Inovação
(SRI), apoiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), uma das
instituições internacionais que, ao lado da Confederação Nacional da Indústria (CNI), da
Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) e da
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), apoiam o Programa.

Não se pode deixar de mencionar que em Alagoas, outras iniciativas são amparadas pelo
governo, instituições de fomento, de ensino, de financiamento e empresas que em conjunto



tentam discutir a diversidade e os investimentos necessários para o desenvolvimento das
atividades inovativas por meio de cooperação, mas há retrabalho, ou seja, as instituições,
por exemplo, que tratam de gestão da inovação para MPE não discutem uma ação conjunta
e fazem de acordo com suas próprias instituições, em geral a reboque de programas
nacionais que, muito raramente, consideram a realidade de regiões mais frágeis. Ademais,
em Alagoas, a identificação dos atores do sistema de inovação até então era inexistente.
Dessa forma não se identificava, especificamente, quem eram os atores, a intensidade da
participação das instituições locais no sistema, além da interação de cada instituição para o
desenvolvimento da inovação.

Assim, uma questão de pesquisa é levantada neste estudo: como ocorrem as interações e
quais são os atores do sistema regional de inovação em Alagoas? Para responder essa
questão foram coletadas informações junto aos técnicos e pesquisadores de instituições
alagoanas identificadas como possíveis agentes do sistema local de inovação. Nessa
direção, esse artigo pretende apresentar uma discussão sobre a atuação das instituições que
compõem o Sistema Regional de Inovação de Alagoas, tendo como parâmetro de análise as
interações realizadas. Especificamente, pretende-se: i) identificar os principais
responsáveis pelo desenvolvimento da inovação; ii) verificar a existência de redes de
inovação no estado, seus principais atores e desenvolvimento de inovações; iii) analisar
dados referentes a pedidos de patente ou registro e publicações científicas; e iv) aferir a
participação das instituições e sua finalidade assim como o desenvolvimento de inovações.

A partir dessas assertivas, a discussão proposta neste artigo está estruturada em cinco
seções. Na introdução, procede-se uma abordagem da problemática, sendo apresentado o
tema, a justificativa e os objetivos deste artigo. Em seguida, na seção 2, são apontadas as
bases conceituais sobre o tema e uma caracterização da economia do estado de Alagoas.
Posteriormente, na seção 3, apresenta-se a descrição dos procedimentos metodológicos. Os
resultados obtidos são apresentados na seção 4. Por fim, na seção 5 são apresentadas as
considerações finais do estudo.

2 Vertentes Teóricas

Essa seção abrange na primeira parte uma discussão sobre as correntes e tipologias da
inovação e sistemas de inovação. Na segunda aprofunda a questão ao inserir a definição de
sistema regional de inovação. Na terceira apresenta uma caracterização do estado de
Alagoas.

2.1 Inovação e Sistema de Inovação

Segundo Patel e Pavitt (1994), a discussão sobre a inovação tecnológica passa pela
compreensão de uma taxonomia que descreve as firmas interagindo com a ciência em que
o progresso tecnológico realiza-se por meio de contato com instituições de pesquisa, por
meio de gastos com P&D em laboratórios próprios e por meio de aquisição de máquinas de
fornecedores especializados. Essa diversidade de fontes do progresso tecnológico fornece a
base para a compreensão do papel e do sentido dos fluxos tecnológicos entre as firmas e da
interação entre elas. Essa formulação contribui para a compreensão das assimetrias entre as
firmas.

Os trabalhos de Rosenberg (1976) e de Patel e Pavitt (1994) destacam o papel das
inovações incrementais, melhoramentos e aperfeiçoamentos para o novo produto. Essas
inovações incrementais são decisivas para definir o volume de vendas e o tempo de
penetração de um novo produto em um novo mercado. De acordo com Rosenberg (1982), a
imitação não é um processo passivo e nem se reduz a uma cópia. Os trabalhos dos autores



enfatizam ainda os elementos de continuidade no processo de inovação e sua relação com a
competitividade.

O recorte “Sistema de Inovação” começou a se consolidar no final dos anos 80 e avançou
com trabalhos como de Freeman (1987) e Nelson (1987). Esta concepção se consolidou
como os escritos de Nelson (1993) que realizou a descrição comparativa de sistemas
nacionais de inovação (SNI), além dos trabalhos de Lundvall (1992) que detalhou o
conceito e o desenvolvimento da estrutura de análise do sistema de inovação.

Nessa concepção, o modelo sistêmico de inovação surge como um meio de ampliar a
concepção de inovação, considerando as influências dos fatores organizacionais,
institucionais e econômicos (MARION FILHO E SONAGLIO, 2007). Segundo os autores,
o modelo ainda busca explicar o porquê de algumas regiões serem mais desenvolvidas
tecnologicamente que outras.

O conceito de sistemas de inovação – considerando-se os princípios desenvolvidos por
Nelson (1993), Lundvall (1992) e Freeman (1995) – trata a atividade inovativa como um
processo de natureza evolucionário, que ocorre a partir da conjugação de fatores
econômicos e institucionais interagindo de forma a dinamizar o processo (EDQUIST,
2004).

De uma maneira geral, entende-se que há duas interpretações do conceito de Sistemas
Nacionais de Inovação (SNI), mesmo que as duas abordem os processos de inovação como
ação coletiva. Na primeira, Nelson (1993) apresenta o SNI com recorte nas relações
sistêmicas, amparadas nos esforços de P&D nas empresas e instituições de Ciência e
Tecnologia (C&T) que incluem universidades e políticas públicas de ciência e tecnologia.
Por sua vez, Freeman (1987) e Lundvall (1992) agregam a esta discussão uma concepção
mais ampla de SNI, inserindo o conjunto de instituições que determinam as estratégias das
empresas no esforço e desempenho da inovação de um país.

Evidentemente, a literatura de sistemas inovativos conduz à noção de que a natureza da
inovação e da produção é sistêmica, sendo a firma a unidade de análise, inserida numa
miríade de formas colaborativas e interdependência com outras organizações (EDQUIST,
2004, MALERBA, 2002, BRESCHI; MALERBA, 1997). Estas organizações podem ser
outras firmas, fornecedores, consumidores, concorrentes, etc., ou entidades que não atuam
diretamente no mercado, como universidades, órgãos governamentais, organizações não
governamentais, etc. (EDQUIST, 2005).

Não obstante, a unidade de análise dessa visão é a firma, uma vez que essa entidade exerce
papel significativo no processo de inovação, desenvolvendo habilidades e competência
técnica ao identificar oportunidades tecnológicas e de mercado. Por sua natureza sistêmica,
a abordagem de sistema de inovações põe em foco a inovação e o processo de aprendizado.
Contudo, esses elementos centrais são resultado de um conjunto de interações entre
organizações, agentes individuais e instituições que incentivam ou mitigam o processo de
desenvolvimento, difusão e uso da inovação (EDQUIST, 2005).

Assim, de acordo com essa concepção, um sistema de inovação reflete o conjunto das
várias relações entre instituições de diferentes tipos que, em conjunto e individualmente,
contribuem para o desenvolvimento e transmissão de tecnologias, além de ser uma
alternativa para as empresas adquirirem novas habilidades e competências. É importante
ressaltar que dentro desse sistema, além de empresas, estão presentes instituições de ensino
e pesquisa, financiamento, instituições governamentais, entre outras organizações.

Por sua natureza sistêmica, a abordagem de sistema de inovações põe em foco a inovação e
o processo de aprendizado. Contudo, esses elementos centrais são resultado de um



conjunto de interações entre organizações, agentes individuais e instituições que
incentivam ou mitigam o processo de desenvolvimento, difusão e uso da inovação
(EDQUIST, 2005).

Nessa linha de raciocínio, os sistemas que são bem sucedidos têm capacidade maior de
desenvolver interações construtivas entre os agentes. Desta maneira superam processos
deficientes sem muitos esforços e desperdício de recursos (ABELEDO, MULLIN E
JARAMILLO, 2007). Para os autores, um SI descreve as interações entre as várias
instituições, organizações e empresas que, na maioria das vezes, funcionam sem depender
umas das outras. Ademais, abrange tanto as relações daquelas que cooperam como também
daquelas que competem sem que exista uma que exerça controle sobre o sistema.

Segundo Edquist apud Zouain, Damião e Catharino (2006), as organizações básicas que
compõem os sistemas de inovação são as empresas, consideradas o lócus da atividade
inovativa; as organizações científicas e tecnológicas, responsáveis pelo desenvolvimento
do conhecimento básico e também, pela formação de recursos humanos; as organizações
de fomento, que assumem configurações diversas ; e o capital empreendedor (venture
capital-capital de risco (ou de oportunidade), seedmoney – capital semente, business angels
– anjos – investidores pessoa física).

Colocando essa argumentação no contexto de Cassiolato e Lastres (2005), verifica-se que
a abordagem do Sistema de Inovação do Brasil evidencia um conceito de inovação que
extrapola a tipologia da inovação radical na fronteira tecnológica, realizada por grandes
empresas capazes de bancar seus esforços de P&D e reconhece que a inovação vai além
das atividades formais de P&D e “inclui novas formas de produzir bens e serviços, que lhe
são novos, independentemente do fato de serem novos, ou não, para os seus competidores -
domésticos ou estrangeiros”.

Este tipo de abordagem revela-se de muita utilidade para os países com sistemas de
inovação poucos sofisticados e maduros. Ao invés de ignorar as especificidades dos
diferentes contextos e atores locais, os principais blocos do enfoque em sistemas de
inovação exigem que elas sejam captadas e analisadas. A contextualização na análise do
processo de aprendizagem e capacitação tem particular importância para países e regiões
menos desenvolvidos.

2.2 Sistema Regional de Inovação

O conceito de Sistema Regional de Inovação (SRI) originou-se das discussões a respeito de
sistema nacional de inovação, posto inicialmente por Freeman (1987). A mesma lógica que
definiu os conceitos de sistema de inovação e sistema nacional de inovação inspirou,
naturalmente, o conceito de sistema regional de inovação que se caracteriza por tratar a
inovação de maneira localizada e evolutiva, levando em consideração os aspectos
institucionais e sociais no qual a inovação surge, derivando da relação entre as firmas,
instituições de apoio e o entorno institucional local.

Nesse sentido, Cooke et al. (1998) definem como sistema regional de inovação aquele no
qual as empresas e outras organizações são sistematicamente envolvidas em interações
para o aprendizado, por meio de uma rede de cooperação regional institucionalmente
construída.  Cumpre evidenciar a relevância dessa contribuição na medida em que  ressalta,
de um lado o caráter sistemático que as interações entre as empresas e as outras
organizações devem assumir com vistas ao aprendizado e, de outro, a necessidade de uma
institucionalização na construção de uma rede de cooperação regional, condições sine qua
non para a evolução de um sistema local baseado em inovações.



A compreensão desse conceito, que norteia o presente artigo,  fica bem explicitado em
Rosário et al. (2010):

O que está subjacente a esse conceito é a existência de trajetórias tecnológicas
baseadas em conhecimentos desenvolvidos regionalmente, ou mesmo em
conhecimentos gerados fora da região, mas apropriados para a geração e difusão
de inovações em âmbito regional. Esse conhecimento sustenta a evolução do
sistema produtivo enraizado localmente e é confirmado por uma infraestrutura
institucional que apoia o surgimento de inovações.

Especificamente, Cooke (2001) define três aspectos fundamentais para o entendimento da
dinâmica de um SRI. Em primeiro lugar, a ideia de “aprendizagem interativa” corresponde
aos processos interativos pelo qual o conhecimento é combinado, construindo um ativo
coletivo dos diferentes agentes do sistema produtivo. Em segundo lugar, o termo “rede de
cooperação regional” é considerado para entender a infraestrutura institucional regional,
que envolve regras, normas, valores e o desenvolvimento de recursos humanos e materiais.
Por fim, todos os processos econômicos e de conhecimentos criados e reproduzidos dentro
e fora das empresas devem estar enraizados. Esses processos são, geralmente, criados e
reproduzidos por meio de interação social e podem assumir diferentes modos, tornando-os
difíceis de replicar.

Como tal, a infraestrutura para a geração de conhecimento compreende elementos físicos e
organizacionais necessários para o apoio à inovação. Organizações públicas ou privadas
podem desempenhar papéis diferentes por meio da produção, financiamento, coordenação,
supervisão e avaliação da inovação. Nominalmente, essa infraestrutura é composta por
universidades, incubadoras de empresas, parques científicos, parques tecnológicos, centros
de pesquisa públicos e privados reguladores da propriedade intelectual e órgãos
financiadores da inovação. Todos esses agentes se envolvem na geração e difusão do
conhecimento, bem como em seu financiamento e proteção para a apropriabilidade dos
benefícios da inovação (ASHEIM, GERTLER, 2005).

Por último, mas não menos importante, vem o conjunto de políticas públicas que conduz os
incentivos regionais para reforçar a atividade inovadora. As políticas públicas de apoio à
inovação são fundamentais para o bom desempenho de um SRI, pois assegura o aumento
das capacidades de aprendizagem e a difusão do conhecimento. Tais políticas são
destinadas a melhorar a interação entre o conhecimento das infraestruturas, empresas e
instituições. Além disso, estas políticas devem responder às necessidades individuais e
coletivas para a inovação. Em outras palavras, são desenvolvidas políticas de apoio regiões
potencial endógeno, através do incentivo à difusão de tecnologias à escala regional
(COOKE, 2001).

2.3 Caracterização do Estado de Alagoas

Alagoas é um dos nove estados que compõem a Região Nordeste do Brasil. Conta com um
total de 102 municípios, incluindo a capital, Maceió. Segundo o último censo do
IBGE1(2010) o estado possui uma população de 3.120.494 habitantes, distribuída numa
área de 27.779,343 Km2.

Pelos dados do IBGE (2010), do ponto de vista da participação no valor bruto da produção
industrial do Nordeste, a indústria alagoana representa apenas 3,6% do Nordeste do Brasil,
só à frente do Piauí com 1,6%. Os dados de 2009 do Ministério do Desenvolvimento,

1 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – http://estados.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=al. Acesso
em 02/05/2013.



Indústria e Comércio Exterior – MDIC apontam a relevância da indústria sucroalcooleira e
química, tradicionais commodities de Alagoas, a partir da participação das exportações do
Estado no total exportado pela região que é de 7,1%.

Como contraponto a um estado famoso por suas belezas naturais que agrada aos nativos e,
ao longo das últimas décadas, vem atraindo também um grande volume de turistas
nacionais e estrangeiros, Alagoas apresenta indicadores sociais que se sobressaem
negativamente, mesmo quando comparado com estados da mesma região Nordeste: menor
IDH (0,722), maior taxa de mortalidade (48,2%), menor taxa de escolarização de pessoas
de 6 a 14 anos (94,6%), maiores taxas de analfabetismo funcional (39,0%) e de
analfabetismo (25,7%) de pessoas de 15 anos ou mais e até 2003 possuía o maior índice de
pobreza da região (59,54%).

Reforçando esse contexto, os dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Pobreza (MDS) são taxativos em relação ao elevado grau de dependência da população
nordestina dos Programas Sociais do Governo Federal. Segundo as estimativas do MDS os
Programas de Transferência de Renda, Assistência Social e Segurança Alimentar injetaram
no Nordeste recursos na ordem de R$15,7 bilhões em 2010, beneficiando
aproximadamente 38,6 milhões de pessoas, o que corresponde a cerca de 70% da
população da região.

No aspecto financeiro a evolução mais explícita do estado fica evidenciada pela criação em
2008 da Agência de Fomento de Alagoas que tem como papel estratégico coordenar a
política pública de fomento e financiamento do estado de Alagoas, inclusive de seu
Programa de Arranjos Produtivos Locais (APL), configurando um avanço do estado na
direção da inclusão financeira a partir da estruturação de um sistema de financiamento
público e privado para as MPE, capaz de captar recursos nacionais e internacionais para
aplicação na produção local. Para tanto, é necessário desenvolver a infraestrutura de
Ciência e Tecnologia (C&T), aspecto do qual Alagoas, como toda região periférica, se
ressente, e cuja implementação depende fundamentalmente da capacidade de articulação
entre as instituições e organizações públicas e privadas na elaboração e implementação de
uma política de C&T, capaz de alavancar a geração e difusão de inovações.

3 Metodologia

A pesquisa realizada teve caráter descritivo à medida que objetivou descrever
características ou funções de mercado (MALHOTRA, 2006), sendo desenhada a partir do
método survey que contemplou a investigação dos integrantes do sistema regional de
inovação do estado. Possui natureza quantitativa, visto que trabalhou essencialmente com
escalas numéricas, e caráter descritivo, onde variáveis foram observadas, registradas e
correlacionadas, no decorrer do estudo (CERVO E BERVIAN, 2002).

O método de análise foi baseado na descrição das interações entre essas unidades de
análise. Ao longo da pesquisa, procurou-se identificar dentro do Sistema Regional de
Inovação do Estado, quais eram as instituições e atores do SRI e o grau de interações entre
essas organizações.

A investigação descritiva contemplou a população de agentes atuantes no estado no que
concerne ao estímulo à  inovação, sendo com isso, uma amostra total de 174 respondentes,
assim caracterizados: APLs (11), Empresas de Base Tecnológica (30),
Federação/Associação/Sindicato/Cooperativa – instituições de representação empresarial
(4), Incubadoras/Parque Tecnológico (2), Instituição Financeira (1), Instituições Públicas
(3), Núcleo de Inovação Tecnológica (2), Órgãos de fomento (CNPq, FAPEAL, FINEP,



Desenvolve etc.) (1), Sistema S (SEBRAE, SENAI, SESI, SENAC etc.) (2) e grupos de
pesquisa das Universidade/Faculdade/Centros Tecnológico (118), totalizado 174
questionários aplicados. Nesta perspectiva, a coleta de dados da pesquisa ocorreu em
instituições públicas e privadas em Alagoas, que estimulam, desenvolvem ou fomentam a
inovação, assim como Associações, Cooperativas, Sindicatos, Incubadoras, Sistemas e
Centros Tecnológicos que estão inseridos no contexto da inovação.

As variáveis do instrumento de pesquisa se inseriam em três blocos. No primeiro bloco, as
variáveis tinham por objetivo verificar as evoluções da rede de interações entre integrantes
do sistema. Em seguida, o segundo bloco teve por objetivo verificar inovações
desenvolvidas, considerando três aspectos: novos produtos lançados, novos processos e
patentes registradas. Por fim, o terceiro bloco avaliou as unidades de análise de um Sistema
de Inovação. Neste bloco, buscou-se verificar quais seriam os limites do Sistema Regional
de Inovação.

A aplicação do questionário perante aos integrantes do sistema foi realizada por meio de
abordagem pessoal de outubro a dezembro de 2011. Os dados obtidos com a realização da
pesquisa foram analisados por meio do emprego de técnicas estatísticas que permitiram
decidir sobre a aceitação ou rejeição das associações estabelecidas. Após a coleta dos
dados, foi realizada a análise e para auxiliar nessa etapa foram utilizados métodos
estatísticos que envolvem o conjunto de técnicas paramétricas, de análise fatorial, com o
uso do processo varimax.

4 Resultados e discussão

Essa seção abrange na primeira parte uma discussão qualitativa sobre as iniciativas do
sistema regional de inovação. Na segunda apresenta-se uma análise quantitativa das
interações dentro do sistema. Na terceira parte foi utilizada estatística descritiva e analise
fatorial.

4.1 Existência de rede para o desenvolvimento de inovações, principais responsáveis e
desenvolvimento de inovações nos últimos 02 anos

O Gráfico 1 representa a percepção dos entrevistados em relação à existência de uma rede
entre as instituições para o desenvolvimento da inovação em Alagoas. Pode-se verificar
que a maioria dos participantes, ou seja, 61% dos entrevistados afirmaram não existir
qualquer relação para a promoção da inovação. Os entrevistados afirmaram que não
enxergam qualquer relação existente no sistema e não possuem conhecimento de um
sistema regional de inovação formalizado. Além disso, afirmaram também haver limitação
de recursos humanos e financeiros por parte das agências fomentadoras, mesmo com a
existência de ações isoladas da Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPEAL) e da
Desenvolve (Agência de Fomento).

Gráfico 1 – Existência de rede entre instituições para o desenvolvimento da inovação



Fonte: Dados da pesquisa

O Gráfico 2 apresenta a percepção dos atores em relação aos principais responsáveis pelo
desenvolvimento de inovações no Estado de Alagoas. Pode-se verificar que as
Universidades e Centros Tecnológicos foram os mais citados com 50% das respostas. Em
seguida, com 27% das respostas, as empresas em cooperação com outras empresas ou
instituições públicas ou privadas. Outra afirmação dos atores corresponde à falta de
interesse em desenvolver ações em conjunto, conforme foi verificada na análise anterior
sobre o conflito de interesses na existência de rede para promoção de inovação.

Gráfico 2 – Principal responsável pelo desenvolvimento de inovações

Fonte: Dados da pesquisa

No que se refere ao desenvolvimento de inovações nos últimos 02 anos, segundo o Gráfico
3, verifica-se que 66% dos respondentes afirmaram que não desenvolveram inovações.
Enquanto, 34% alegaram que desenvolveram inovações. Tal resultado acomoda as
afirmações da questão anterior, ou seja, para o desenvolvimento inovações é necessário
que exista interação entre os agentes, além de um sistema de inovação com investimentos
em gastos para ciência e tecnologia, bem como formação e capacitação de recursos
humanos com bolsas e projetos de financiamento. Ressalta-se que os agentes verificam que
as inovações são desenvolvidas a partir de Universidades e Centros Tecnológicos.

Gráfico 3 – Desenvolvimento de inovação nos últimos 02 anos



Fonte: Dados da pesquisa

4.2 Solicitação de patente, apoio para registro e publicação científica sobre a temática
da inovação nos últimos 02 anos

Em relação à solicitação de pedido de patente ou registro, segundo Gráfico 4, pode-se
verificar que 80% dos respondentes alegaram que não ocorreu nenhuma solicitação. A falta
de cooperação entre as instituições e a inexistência de um sistema estruturado de inovação,
detectadas nos quesitos anteriores, podem ter contribuído para os resultados do Gráfico 4.
Deve-se ressaltar que o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Universidade Federal de
Alagoas, responsável pelo processo de sensibilização aos atores, só foi estruturado em
2005.

Gráfico 4 – Pedido de patente ou registro

Fonte: Dados da pesquisa

No que tange ao apoio para registro ou patenteamento, percebe-se a partir do Gráfico 5 que
dos 20% que afirmaram ter solicitado pedido de registro ou patente, 78% destes afirmaram
que não tiveram apoio para esse processo. Todavia, dos que afirmaram positivamente, 22%
declararam que obtiveram ajuda da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), do Núcleo
de Inovação Tecnológica (NIT/UFAL) e do Sebrae/AL.

Gráfico 5 – Apoio para registro ou patenteamento



Fonte: Dados da pesquisa

Outro dado relevante para a condição de estruturação do sistema pode ser observado no
Gráfico 6 onde nota-se que, dos 20% dos entrevistados que indicaram ter solicitado pedido
de patente ou registro, apenas 27% elaboraram publicação científica sobre a temática. Esse
dado demostra que debilidades do sistema tanto no que concerne a indicadores de
publicação em periódicos indexados, bem como na questão da propriedade intelectual, dois
indicadores clássicos de ciência e tecnologia. Verificou-se também que as publicações
elaboradas emergiram de ações promovidas pela Universidade Federal de Alagoas
(UFAL), pelo Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT/UFAL) e/ou pelo Sebrae/AL.

Gráfico 6 – Publicação Científica

Fonte: Dados da pesquisa

4.3 Participantes do sistema, finalidade da interação entre os agentes e
desenvolvimento de inovações nos últimos 02 anos

O procedimento estatístico de análise fatorial possibilitou identificar o relacionamento de
variáveis que inicialmente pareciam distintas. Para a rotação dos fatores, foi utilizado o
processo varimax e teste de adequacidade da amostra. O teste de esfericidade de Barlett e a
análise de significância indicaram que o processo de análise fatorial foi significante ao
nível de 1% com um número considerável de correlações entre as variáveis.

Segundo os resultados obtidos, todas as variáveis obedecem aos critérios exigidos para o
procedimento de análise fatorial, resultando em um Kaiser-Meyer-Olkin Measure of



Sampling Adequacy (KMO) de 0,826, considerado elevado, visto que a literatura considera
este teste adequado para um KMO superior a 0,5 (MALHOTRA, 2006).

A análise fatorial permitiu agrupar as variáveis pesquisadas em grupos, denominados
fatores, os quais descrevem a participação dos agentes no sistema de inovação alagoano.
Na Tabela 1, pode-se verificar a participação das instituições na formação do sistema de
inovação em Alagoas. Salienta-se que foram elencadas 10 variáveis para a análise dos
entrevistados.

Nessa direção, a partir da geração da fatorial, foram identificados 02 fatores com autovalor
superior a 1  e uma variância cumulativa de 59,7% aproximadamente. O primeiro fator,
intitulado “Organizações de apoio”, indica uma relação direta das variáveis que tratam,
respectivamente, da participação no sistema de Incubadora/Parque Tecnológico, Arranjos
Produtivos Locais, Empresas de Base Tecnológica, Núcleo de Inovação Tecnológica e
Sistema S (SEBRAE, SENAI, SESI, SENAC etc) como organizações de apoio.

O segundo fator, intitulado “Organizações de pesquisa e fomento”, indica uma relação
direta das variáveis que tratam, respectivamente, da atuação dos grupos de pesquisa das
Universidades/Faculdades/Centros Tecnológicos, Instituições Financeiras, Federações/
Associações/ Sindicatos/ Cooperativa, Órgãos de fomento (CNPq, FAPEAL, FINEP,
DESENVOLVE etc) e Instituição Pública.

Tabela 1 – Análise fatorial da participação de organizações no sistema
Variáveis Fator 01 Fator 02

Universidades/Faculdades/Centros Tecnológicos ,782
Instituição Financeira ,489
Federações/Associações/Sindicatos/ Cooperativas ,672
Incubadoras/ Parque Tecnológico ,719
Arranjos Produtivos Locais ,804
Empresas de Base Tecnológica ,885
Núcleo de Inovação Tecnológica ,759
Sistema S (SEBRAE, SENAI, SESI, SENAC etc) ,760
Órgãos de fomento (CNPq, FAPEAL, FINEP, DESENVOLVE etc) ,657
Instituição Pública ,556

Autovalores (eigenvalues) 4,682 1,294
(%) of variance 46,819 12,938
(%) Cumulative 46,819 59,756

Fonte: Dados da pesquisa

Na Tabela 2 é apresentada a análise fatorial em relação à finalidade da interação ocorrida
entre os agentes. Foi verificado a adequacidade do teste a partir da amostra de Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, com o valor de 0,837, indicando a
comprovação da análise fatorial. Foram elencadas 09 variáveis para a escolha dos
participantes da pesquisa, sendo identificados 02 fatores com um autovalor acima de 1 e
variância cumulativa de aproximadamente 63,2%.

O primeiro fator recebeu o nome de “Atividades de capacitação e mercado” e identificou
que há interação entre os agentes em ações conjuntas voltadas para capacitação, ações
conjuntas em inovação e gestão, aquisição de tecnologias mais limpas, busca de mercados
em conjunto, soluções comuns e programa de sensibilização à inovação. O segundo fator,
denominado de “Atividades de Captação de recursos” indicou que a interação ocorre na



relação direta entre troca de informações e ensaio para o desenvolvimento de
produtos/projetos.

Tabela 2 – Análise fatorial em relação à finalidade da interação entre os agentes

Variáveis Fator 01 Fator 02

Troca de informações ,733

Ensaio para o desenvolvimento de produtos/projetos ,685
Ações conjuntas para capacitação ,717

Ações conjuntas em inovação e gestão ,781

Aquisição de tecnologias mais limpas ,857
Busca de mercados em conjunto ,711
Soluções comuns ,546
Captação de recursos ,769
Programa de sensibilização a inovação ,783

Autovalores (eigenvalues) 4,609 1,079
(%) of variance 51,210 11,992
(%) Cumulative 51,210 63,202

Fonte: Dados da pesquisa

Outra análise fatorial foi realizada para identificar os fatores que explicavam o
desenvolvimento de inovações nos últimos dois anos. Da mesma forma que a primeira,
utilizou-se o procedimento de análise fatorial exploratória. Obteve-se um KMO de 0,800 e
um índice de significância satisfatório para o critério de 1%, indicando que o procedimento
de análise fatorial é adequado. Foram elencadas 09 variáveis para a escolha dos
participantes da pesquisa, sendo definidos 02 fatores com variância cumulativa de
aproximadamente 67% e autovalor superior a 1.

Como é possível verificar na Tabela 3, por meio do procedimento de análise fatorial, foram
criados 02 fatores que agruparam os 09 indicadores iniciais do instrumento de coleta de
dados. O primeiro fator agrupou variáveis relacionadas ao desenvolvimento de inovações e
recebeu o nome de “Processo em busca de Inovação”. A criação deste fator evidencia que
os atores do sistema desenvolveram nos últimos dois anos inovações relacionada a novos
processos, sendo incidentes os processos que alteraram o mercado, a questão ambiental, a
capacidade de produção, os custos dos trabalhos, o consumo de matérias-primas e o
consumo de energia e água.

O segundo fator,  denominado “Processo em busca de certificação e patente”, consiste no
agrupamento de 02 fatores relacionadas à busca de certificação e de patentes. Verifica-se
que os atores do sistema desenvolveram nos últimos dois anos apenas esforços em
certificação e metrologia.

Tabela 3 – Análise fatorial em relação ao desenvolvimento de inovações (últimos 02 anos)

Variáveis Fator 01 Fator 02
Processos [Mercado] ,661
Processos [Ambiental] ,556
Processos [Certificação] ,855
Processos [Metrologia] ,859
Processos [Aumentou a capacidade de produção ou de prestação de serviço] ,656
Processos [Reduziu os custos de trabalho] ,815
Processos [Reduziu o consumo de matérias-primas] ,815
Processos [Reduziu o consumo de energia ,920
Processos [Reduziu o consumo de água] ,876

Autovalores (eigenvalues) 4,751 1,280



(%) of variance 52,784 14,218
(%) Cumulative 52,784 67,002

Fonte: Dados da pesquisa

Logo, o primeiro fator foi definido como processo em busca de inovações, indicando
relação direta entre as variáveis: Processos [Mercado], Processos [Ambiental], Processos
[Aumentou a capacidade de produção ou de prestação de serviço], Processos [Reduziu os
custos de trabalho], Processos [Reduziu o consumo de matérias-primas], Processos
[Reduziu o consumo de energia] e Processos [Reduziu o consumo de água]. O segundo
fator foi definido como Processos em busca de certificação e reconhecimento de patentes
apresentando relação direta entre Processos [Certificação] e Processos [Metrologia].
Quanto ao impacto de novos produtos para o mercado mundial, pode-se verificar a partir
da Tabela 04 a adequacidade dos dados por meio do KMO com valor de 0,790. Foram
elencadas 06 variáveis para a escolha dos participantes, sendo definidos 02 fatores com
variância cumulativa de aproximadamente 62,3% e autovalor superior a 1.

O primeiro fator foi definido como “Produto altamente inovador”, com relação direta entre
as variáveis: Outros impactos [Enquadramento em regulações e normas padrão relativas ao
mercado interno e externo], Outros impactos [Permitiu controlar aspectos ligados à saúde e
segurança], Outros impactos [Permitiu reduzir o impacto sobre o meio ambiente] e Produto
[Produto novo para o mercado mundial].

O segundo fator foi definido como “Produto parcialmente inovador” apresentando relação
direta entre Produto [Produto novo ou significativamente aprimorado para a empresa, mas
já existente no mercado nacional], Produto [Produtos novos ou significativamente
aprimorado para o mercado nacional, mas já existente no mercado mundial] e Produto
[Produtos que não foram alterados ou foram modificados apenas superficialmente]. A
variável de destaque do primeiro foi identificada como impactos que permitiram controlar
aspectos ligados à saúde e segurança com valor de 0,877, o segundo fator teve como
variável de destaque produto aprimorado, mas já existente no mercado nacional.

Tabela 04 – Análise fatorial do Impacto de Novos Produtos para o Mercado Mundial

Variáveis Fator 01 Fator 02
Outros impactos [Enquadramento em regulações e normas padrão
relativas ao mercado interno e externo]

,671

Outros impactos [Permitiu controlar aspectos ligados à saúde e
segurança]

,877

Outros impactos [Permitiu reduzir o impacto sobre o meio ambiente] ,855
Produto [Produto novo ou significativamente aprimorado para a
empresa, mas já existente no mercado nacional]

,878

Produto [Produto novo para o mercado mundial] ,704
Produto [Produtos novos ou significativamente aprimorado para o
mercado nacional, mas já existente no mercado mundial]

,780

Autovalores (eigenvalues) 3,198 1,165
(%) of variance 45,689 16,644
(%) Cumulative 45,689 62,333

Fonte: Dados da pesquisa

5 Conclusões

À luz dos dados apresentados foram identificados como integrantes do sistema regional de
inovação de Alagoas, as Empresas de Base Tecnológica, os Arranjos Produtivos Locais, os
grupos de pesquisa das Universidades e Centros Tecnológicos, o Sistema S, o Núcleo de
Inovação Tecnológica, as Incubadoras, os Órgãos de Fomento e as Instituições Públicas.



Em relação às análises referentes às interações, destaca-se que o sistema regional de
inovação de Alagoas deve ser considerado de baixa interação à medida que a maioria dos
participantes não percebe a existência de uma rede entre as instituições para o
desenvolvimento da inovação em Alagoas. Pode-se verificar que na percepção dos atores
há reduzido gastos de investimentos em Ciência e Tecnologia, bem como projetos que
permitam o fomento de projetos inovadores  e formação de recursos humanos.

No tocante ao processo de interação, os agentes interagem com as instituições de ensino,
organizações públicas e Sistema S. Além destas, os atores também interagem com
instituições financeiras, empresas de base tecnológica e órgãos de fomento. Ademais, as
universidades e centros tecnológicos são considerados os principais responsáveis pelo
desenvolvimento da inovação. Todavia, apenas 34% dos entrevistados alegaram que
desenvolveram inovações nos últimos 02 anos.

A partir das análises fatoriais realizadas, percebem-se o impacto das inovações
desenvolvidas, com destaque para o fato de que os atores estão desenvolvendo inovações
que refletem impacto no mercado apenas em melhorias de processos. O segundo ponto de
destaque refere-se aos impactos de novos produtos para o mercado mundial, visto os atores
concentram-se no desenvolvimento de inovações incrementais. Ressalta-se que a análise
fatorial identificou que há interação entre os agentes em ações conjuntas voltadas para
formação, inovação e gestão, aquisição de tecnologias mais limpas, busca de mercados em
conjunto, soluções comuns e programa de sensibilização à inovação. Além disso, a
interação ocorre na relação direta entre troca de informações e ensaio para o
desenvolvimento de produtos/projetos para captação de recursos.

Do ponto de vista dos objetivos específicos, a pesquisa revelou que as interações mais
fortes ocorrem com as universidades e centros de pesquisa, Sistema S, órgãos de fomento,
instituições financeiras e instituições públicas, explicitando quase totalidade de interação
com o SRI. No entanto, não se percebeu interação de forma expressiva com as incubadoras
tecnológicas e com os Núcleos de Inovação Tecnológica, caracterizados em inovações em
produtos, contrastando com agentes que inovam, principalmente em processos e gestão
organizacional.

Em síntese, foi verificado que a principal fonte de informações advém das Universidades
ou Centros Tecnológicos. Percebe-se que as inovações de produtos e gestão encontram
barreiras frente à necessidade de maior interação entre as empresas e organizações.

Em especial, pode-se compreender que ainda existem dificuldades na formação do SRI,
mesmo com a Lei de Inovação aprovada que foi um marco histórico para o estado de
Alagoas. Assim, são necessárias ações isoladas junto a agentes influenciadores das
empresas (sindicatos e associações), com o objetivo de finalizar o processo de
aproximação entre aos atores.

Os dados permitem aferir que o sistema regional de inovação do Estado possui potencial
para crescimento e desenvolvimento a partir da diversidade de agentes, condição verificada
a partir das interações. Ademais, o baixo investimento do Governo estadual através de seu
principal órgão fomentador das ações de apoio e estímulo à inovação (FAPEAL) pode ser
uma evidência significativa da predominância da lógica do velho modelo paradigmático
linear num estado periférico.

Por fim, a pesquisa traz como contribuição uma análise que permite verificar em nível de
agregação mais regional a existência de elementos constituintes de um Sistema Regional
de Inovação com débil operacionalidade e interação. Entre as limitações do presente
trabalho, pode-se destacar o número de 174 respondentes, considerando o número de 118



grupos de pesquisas das universidades e centros tecnológicos. Todavia, foi inserido na
amostra a totalidades de APL’s e Empresas de Base Tecnológicas, integrantes das
incubadoras. Ademais, recomenda-se, dessa forma, a ampliação do estudo, com uma
análise longitudinal, para analisar o processo de coevolução e o aumento da amostra com
um maior número de empresas.
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Propriedade industrial e desenvolvimento tecnológico: um estudo
aplicado as cultivares de arroz

RESUMO: A existência da Propriedade Industrial tem como fundamento a concessão de um
direito de exclusividade ao titular de uma nova tecnologia, condicionando-se esta diretamente à
divulgação do modus operandi deste, ou seja, do segredo existente no invento. Assim, este
trabalho objetiva analisar como o instituto da proteção de cultivares pode influenciar o
desenvolvimento tecnológico de um setor específico do agronegócio: a cadeia do arroz. Ainda,
o trabalho busca verificar se, no caso analisado, os fundamentos da proteção da Propriedade
Industrial se mostram efetivamente realizáveis. Assim, aplica-se o método hipotético dedutivo,
no qual se propõe como hipótese a assertiva de que a proteção dos Direitos de Propriedade
Industrial aplicados às plantas pode promover o desenvolvimento de novas tecnologias e que
isso resulta em benefícios para os stakeholders e para a sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: propriedade intelectual; direito imaterial; cultivar; inovação
tecnológica, agronegócio.

A relationship between intellectual property and technological
development: study applied in the rice chain

ABSTRACT: The intellectual property base is the granting of an exclusive right to the holder
of a new technology, but this is conditioned themselves directly to the disclosure of the
inventions’ modus operandi. This study aims to analyze how the plant variety protection – a
kind of intellectual property - can influence the technological development of a specific sector
of agribusiness: the rice chain. Still, the work seeks to determine whether, in the case analyzed,
the fundament of intellectual property is actually achievable. Thus, it applies the hypothetical
deductive method, which proposes a hypothesis that the plant variety protection can promote
the development of new technologies in this field and that will be result in benefits for
stakeholders and for all the society.

KEY-WORDS: intellectual property, intangible right; cultivar; technological innovation,
agribusiness.
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Introdução

A criação da concepção de Propriedade Industrial, tal como se interpreta hoje, remonta ao

século XVI. O Estatuto do Monopólio de 1623, na Inglaterra, constitui-se em um marco na

história da Propriedade Industrial. Sua finalidade foi limitar a prerrogativa régia e eliminar o

caráter arbitrário da concessão de privilégios, para determinar que o direito exclusivo seja

concedido ao inventor apenas se cumpridos os requisitos de novidade e ideia inventiva.

(GRECO, 1956)

No setor agrícola, impulsionado pela Revolução Verde, o melhoramento de plantas ganhou

incentivos consideráveis no século XX. Um dos fatores preponderantes foi a possibilidade de

apropriação destas inovações. Foi esta garantia de retorno que atraiu investimentos e viabilizou

a realização de pesquisas que, sem estes direitos, não poderiam ser executadas. Infere-se que

um dos motores da expansão foi a proteção da propriedade industrial. E, com este novo

paradigma abre-se um amplo campo de estudos, com intersecção com o direito e a economia: a

propriedade industrial de plantas, também conhecido como proteção de cultivares.

Todavia, questiona-se: será o direito à propriedade industrial de plantas apto para promover o

desenvolvimento tecnológico e, portanto, cumprindo sua função, resultar em ganhos para a

sociedade como troca pela concessão da exclusividade de exploração pelo seu titular?

O objetivo do presente trabalho consiste no estudo dos direitos de propriedade industrial

aplicados à proteção de novas cultivares, com a finalidade de verificar, em um estudo de caso

específico, a influência deste instituto de proteção no desenvolvimento tecnológico de um

determinado setor, a cadeia orozícola. Para contemplar o objetivo geral estabelecido, foram

analisados os fundamentos da proteção da propriedade industrial, para verificar se, no caso

concreto, estes se mostram efetivamente realizáveis. Assim, aplica-se o método hipotético

dedutivo, no qual se propõe como hipótese a assertiva de que a proteção dos direitos de

propriedade industrial aplicados às plantas pode promover o desenvolvimento de novas

tecnologias e que isso pode resultar em benefícios para os stakeholders e para a sociedade.

Para tanto, o presente trabalho se divide em três partes. Na primeira aborda-se a teoria

aventada, bem como suas possibilidades, analisando a função social da propriedade. Na

segunda, trata-se da proteção de cultivares no Brasil. E na terceira descreve-se o estudo de caso

aplicado ao setor orizícola.
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1. Função da propriedade industrial

Para se tratar especificamente da propriedade industrial, faz-se necessária a caracterização da

propriedade intelectual, do qual aquele é espécie. A propriedade intelectual se constitui do

conjunto de princípios e normas que regulam a aquisição, o uso, o exercício e a perda de

direitos e de interesses sobre ativos intangíveis diferenciadores que são relevantes ao comércio.

Este instituto não abarca todos os ativos intangíveis ou bens imateriais, mas tão somente

aqueles que servem de elementos de diferenciação entre concorrentes. O objeto tratado pela

propriedade intelectual abrange os elementos diferenciadores que apresentem: novidade – que

diferencia quanto ao tempo; originalidade – que diferencia quanto ao autor; e distinguibilidade

– que diferencia quanto ao objeto. (BRUCH, 2006)

Os elementos diferenciadores quanto à novidade são os elementos essenciais às invenções,

modelos de utilidade, desenhos industriais e proteção de cultivares, objeto do presente estudo.

A originalidade é o elemento diferenciador abarcado pelos direitos autorais e conexos, bem

como, em especial no Brasil, pelos direitos de programas de computador. As indicações

geográficas, subentendendo-se as indicações de procedência e denominações de origem, a

reputação dos comerciantes e as marcas, sejam estas de produtos, serviços, coletivas ou de

certificação, são exemplos de objetos da propriedade intelectual que não resultam da

inventividade ou da criatividade — mas que não deixam de ser importantes como elementos de

distinguibilidade. (BRUCH, 2006)

A exclusividade sobre o bem intangível garante ao seu titular a possibilidade de excluir

terceiros de sua utilização, o que possibilita uma condição privilegiada de geração de lucros e

se constitui em uma recompensa ao titular, que, em troca do recebimento desta, divulga a toda a

sociedade o seu invento. Ao mesmo tempo, a possibilidade de gerar lucros e garantir a

exclusividade resulta em um incentivo à pesquisa e ao investimento em novas pesquisas. O

titular, ao recuperar o investimento realizado e com lucros, é incentivado a investir novamente,

gerando novas inovações passíveis de apropriação e incentivando outros a fazer o mesmo

investimento. Isso, por fim, somente torna-se possível quando o conhecimento gerado pela

pesquisa efetivamente se transforma em bens mensuráveis, objetos passíveis de troca.

(BRUCH, 2006)

Se as inovações auxiliam no progresso e este resulta em melhorias no bem estar social, tem-se
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um círculo virtuoso: a invenção gera um título que possibilita a exclusividade, a qual gera

lucro, que permite o investimento em pesquisa e desenvolvimento que geram novas invenções.

A aplicação industrial dessas invenções e sua comercialização geram desenvolvimento

industrial, o que gera desenvolvimento econômico e por fim, o bem estar social.

(CARVALHO, 1983)

Esta lógica, na visão schumpeteriana, move o capitalismo, ao propiciar que novas combinações

ou inovações façam os ciclos da dinâmica capitalista fluir. Schumpeter denomina este

fenômeno como “destruição criadora”. Para o autor, a verdadeira concorrência na economia

está entre empresas inovadoras que geram novos produtos e que retiram do mercado produtos

antigos. A dinâmica capitalista promove um permanente estado de inovação, mudança,

substituição de produtos e criação de novos hábitos de consumo. Consequentemente, a

destruição criadora é responsável pelo crescimento econômico de um país. Contudo, esta

mesma dinâmica capitalista, pode levar à centralização e à concentração, ou seja, aos

oligopólios e monopólios. (SCHUMPETER, 1982)

Isso se dá por que nem todas as empresas que participam da dinâmica capitalista tem

possibilidade de inovar sempre (PIMENTEL, 1999). Trata-se de uma lógica de exclusão, ou de

seleção natural dos mais aptos à sobrevivência, conforme a teoria darwiniana.

A propriedade industrial permite que as primeiras empresas a inovar possam ter a exclusividade

de utilização do ativo intangível diferenciador. Assim, formam-se monopólios temporários

sobre a utilização das invenções. Cessado o monopólio, ou surgindo novos inventos que

possam vir a suplantar os anteriores ou competir com estes, o ciclo se completa. (DUARTE,

2002)

A grande diferença está em que, com a existência da propriedade industrial, a proteção

condiciona-se diretamente à divulgação do modus operandi do invento, ou seja, do segredo

existente no invento. Esta divulgação permite que empresas que não chegariam ao patamar de

inovação da primeira empresa inovadora, tenham acesso à informação e possam inovar sobre

esta invenção. Ou seja, a lógica certamente é excludente, mas permite que o ciclo seja

acelerado e que as empresas que efetivamente trabalharem, tenham como se manter no

mercado, sem serem excluídas. Isso por que, ao invés da proteção de um segredo industrial, que

poderia resultar em um monopólio perpétuo do conhecimento, há um compartilhamento deste
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em troca de um monopólio temporário sobre a exclusividade de uso da invenção resultante

deste conhecimento. (BRUCH e DEWES, 2006)

Por outro lado, observando-se este ciclo que se forma a partir desta exclusividade, conclui-se

que é esta apropriabilidade que garante o contínuo investimento em inovações. Sem a

exclusividade, esta inovação poderia ser copiada, o que não permitiria que o inventor recebesse

o lucro extraordinário e não fosse incentivado a investir novamente em pesquisas, estagnado

assim, o ciclo da dinâmica capitalista e por consequência a evolução tecnológica da sociedade.

Portanto, o atendimento à manutenção do ciclo da dinâmica capitalista implica no cumprimento

de um interesse social na evolução da humanidade. (BRUCH e DEWES, 2006)

Para que efetivamente o interesse social seja atendido, faz-se necessário que este direito de

exclusividade prevaleça, na medida em que busca cumprir suas funções de existência, sem que

ele mesmo seja uma maneira de se obter privilégios, indo para além daquilo que a sociedade

entendeu adequado lhe conferir na forma de direito (PIMENTEL, 1999). Este equilibro pode

ser garantido pela própria limitação do direito de exclusividade, fundamentado na compreensão

do princípio da função social desta propriedade. Estas concepções gerais sobre os direitos de

propriedade industrial também se aplicam de forma específica à proteção de novas cultivares e

de cultivares essencialmente derivadas.

Finalizada esta análise inicial que traça a função dos direitos de propriedade industrial, parte-se

para a segunda parte, mais específica, que busca compreender a proteção de cultivares no Brasil

e seus reflexos específicos no setor orizícola.

2. Proteção de novas cultivares de arroz no Brasil

A possibilidade da proteção envolvendo seres vivos é recente, datado do século XX,

notadamente com relação à proteção de plantas. Ao contrário das demais áreas tecnológicas

abrangidas, a proteção de cultivares apenas começa a ser referida, de maneira expressa, em

acordos internacionais, com a criação da União Internacional para a Proteção de Novas

Variedades de Plantas – UPOV, uma organização intergovernamental com sede em Genebra,

na Suíça. O instrumento objetiva proteger o direito de propriedade industrial de novas

cultivares, com a missão de fomentar um sistema eficaz para a proteção das espécies vegetais,

com a finalidade de promover o desenvolvimento de novas cultivares para o benefício de toda a

sociedade (UPOV, 2012). Atualmente se encontram vigentes os dois tratados: Ata de 1978 da
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UPOV (UPOV/1978) e a Ata 1991 da UPOV (UPOV/1991).

No entanto, houve possibilidade, até a promulgação da UPOV/1991, dos países membros do

Acordo permanecerem no âmbito da UPOV/1978 ou optarem pela UPOV/1991. A UPOV/1978

traz proteções mais brandas para novas cultivares e a proibição da dupla proteção para uma

mesma espécie botânica (Artigo 2°, UPOV/1978), ou seja, uma proteção por patente e outra,

concomitante, mediante um sistema sui generis, como é aplicada no Brasil, a proteção de

cultivar (Lei n° 9.456/97). A Ata da UPOV/1991 traz proteções mais rígidas, no entanto, não

restringe a dupla proteção (UPOV, 2012).

Diante do novo cenário, os países desenvolvidos buscaram, por meio da World Intellectual

Property Organization (WIPO), negociar um tratamento mais rígido deste tema, tendo em vista

que nas décadas de 1970 e 1980, o comércio internacional vinha sendo bastante afetado pela

questão do desrespeito à propriedade intelectual. Os produtores e exportadores de bens de

maior conteúdo tecnológico desejavam garantir que os altos custos que tinham com pesquisa e

desenvolvimento (P&D) fossem protegidos nos países importadores. (THORSTENSEN, 2001)

Contudo, o fracasso das medidas unilaterais e do bilateralismo, protagonizadas pelos Estados

Unidos e pela União Europeia, e a insatisfação gerada nos países ricos pela incapacidade e

lentidão para conseguir a ampliação da proteção da propriedade intelectual no seio da WIPO

(PIMENTEL, 1999,), levaram à discussão e aprovação do Agreement on Trade-Related Aspects

of Intellectual Property Rights - TRIPS (BASSO, 2000, p. 159) 1, bem como a necessidade dos

países desenvolvidos em vincular, definitivamente, o tema propriedade intelectual ao comércio

internacional.

O Acordo teve origem na necessidade de se elaborar um conjunto de princípios, regras e

disciplinas multilaterais sobre o comércio de bens contrafeitos; na exigência premente de se

fixar objetivos básicos de política publica dos sistemas nacionais para a proteção da

propriedade intelectual, inclusive dos objetivos de desenvolvimento e tecnologia e, igualmente,

nas necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento relativo no que se refere à

implementação interna de leis e regulamentos com máxima flexibilidade de forma a habilitá-los

a criar uma base tecnológica sólida e viável. (VIEIRA e BUAINAIN, 2004)

1 O documento surgiu com o objetivo reduzir tensões entre os Estados-Partes através de compromisso para solução
de controvérsias sobre questões de propriedade intelectual relacionadas ao comércio, por meio de procedimentos
multilaterais, descritos no Acordo TRIPS (art.64) e no Acordo Geral.
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No Brasil, o TRIPS foi internalizado pelo Decreto Presidencial n. 1.355/94, sendo que, embora

houvesse a possibilidade dos países em desenvolvimento optarem pela entrada em vigor após

um lapso de tempo diferenciado, não faz qualquer ressalva neste sentido, obrigando-se à

vigência imediata.

Trata-se de um acordo que estipula uma proteção mínima da propriedade intelectual em nível

mundial, para corrigir a prática de infrações a esta tutela, elevando o nível de proteção em todos

os Membros e garantindo esta proteção mediante procedimentos judiciais pré-determinados que

sejam ágeis e efetivos. (PIMENTEL e DEL NERO, 2002)

Com a internalização do TRIPS, em 1995, resultou na promulgação no Brasil, de um conjunto

de leis que visaram estabelecer a proteção de praticamente todas as áreas da propriedade

intelectual: Lei n°. 9.297 de 14 de maio de 1996 – (Lei de Propriedade Industrial – LPI), que se

refere à propriedade industrial, nela incluindo-se as patentes de invenção, modelos de utilidade,

desenho industrial, marcas e indicações geográficas, além da repressão à concorrência desleal;

Lei n°. 9.609 de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a propriedade intelectual de

programa de computador; Lei n°. 9.610 também de 19 de fevereiro de 1998, que trata dos

direitos autorais; Lei n°. 9.456 de 25 de abril de 1997 - (Lei de Proteção de Cultivares – LPC),

que disciplina a proteção de cultivares.

2.1 Proteção de cultivares no Brasil

Uma das formas de proteção de plantas provenientes de melhoramentos genéticos se dá

mediante a proteção de cultivares, implementada no Brasil pela Lei n°. 9.456 de 25 de abril de

1997 (LPC) e regulamentada pelo Decreto nº 2.366, de 5 de novembro de 1997. Esta norma se

propõe a proteger uma nova obtenção vegetal, que seja distinguível de outras cultivares e

espécies vegetais por um conjunto mínimo de características morfológicas, fisiológicas,

bioquímicas ou moleculares, herdadas geneticamente. Estas características, denominadas

descritores, devem se mostrar homogêneas e estáveis através das gerações sucessivas.

(LOUREIRO, 1999, p. 39)

No Brasil, o depósito de pedidos de Proteção de Cultivares, que engloba novas cultivares e

cultivares essencialmente derivadas, se dá junto ao Serviço Nacional de Proteção de Cultivares

– SNPC, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

(SNPC, 2012). Esta proteção não deve ser confundida com o Registro Nacional de Cultivares
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(RNC), órgão também vinculado ao MAPA. Este registro é necessário para que mudas e

sementes possam ser multiplicadas e comercializadas no país, independentemente do direito de

exclusividade, conforme dispõe a Lei n° 10.711 de 05 de agosto de 2003 (Lei de Sementes).

Portanto, no ordenamento brasileiro, para a concessão de direitos exclusivos sobre cultivares

são requisitos: a distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade da cultivar protegida, além da

denominação própria e da novidade temporal.

A proteção tem a duração de 15 anos como regra, sendo 18 anos para videiras, árvores

frutíferas, árvores florestais e árvores ornamentais, prazo este que é considerado a partir da data

da concessão do Certificado Provisório de Proteção. (LPC, art. 11)

Deve ser ressaltado que esta proteção, no Brasil, não abrange a planta como um todo, mas

apenas o material de reprodução ou multiplicação vegetativa. Além disso, somente são

passíveis de proteção as espécies que tenham todos os seus descritores já estabelecidos e sua

proteção já autorizada pelo SNPC. Até o presente momento, há 1.265 cultivares protegidas no

Brasil, e quase dois mil pedidos de proteção já analisados ou em análise pelo SNPC (SNPC,

2013). Em 2006, havia 69 espécies descritas e com autorização para requerer sua proteção no

Brasil (BRUCH, 2006), sendo que hoje este número quase dobrou, encontrando-se em 126

espécies. (SNPC, 2012)

3. Proteção de novas cultivares de arroz no Brasil

A cadeia produtiva do arroz apresenta uma considerável importância na alimentação das

pessoas, no contexto mundial. O arroz “é um dos alimentos com melhor balanceamento

nutricional, fornecendo 20% da energia e 15% da proteína per capita necessária ao ser humano,

e sendo uma cultura extremamente versátil, que se adapta a diferentes condições de solo e

clima”. (EMBRAPA, 2012)

De acordo com dados da EMBRAPA, “cerca de 150 milhões de hectares de arroz são

cultivados anualmente no mundo, produzindo 590 milhões de toneladas” (EMBRAPA, 2012).

O arroz ocupa a terceira posição mundial em produção e área de cultivo, sendo a Ásia a sua

maior produtora e consumidora (AZAMBUJA et al, 2012). Todavia, o crescimento da

produção mundial de arroz, vem se dando em descompasso com o seu consumo, haja vista que

“nos últimos seis anos, a produção mundial aumentou cerca de 1,09% ao ano, enquanto a
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população cresceu 1,32% e o consumo 1,27%” (EMBRAPA, 2012). Em razão disso, verifica-se

a necessidade de propiciar um aumento quantitativo e qualitativo da produção orizícola,

preferencialmente sem o aumento de área cultivada.

No Brasil, primeiramente, foi utilizado o sistema de produção de arroz pelo modo sequeiro –

também chamado de “arroz de terras altas”. “Este sistema [sequeiro] de cultivo predomina na

região Centro-Oeste, seguida da região Nordeste e Norte. A produtividade média brasileira

alcançada por este sistema de cultivo é de cerca de 1.847 kg/ha”. (AZAMBUJA et al, 2012)

Posteriormente, implementou-se, notadamente na região sul do Brasil, o sistema de plantio de

arroz irrigado – ou “arroz de várzea” –, que é caracterizado pelo controle de irrigação do solo”

(NITZKE e BIEDRZICK, 2012). O cultivo do arroz irrigado, na sua grande maioria, adota os

sistemas: Plantio Direto, Cultivo Mínimo e Plantio Pré-Germinado. Essa forma de cultivo é

responsável por 65% da produção de arroz do Brasil, e na Região Sul – líder na produção de

arroz irrigado do País –, corresponde a 60% desse total. (EMBRAPA, 2012)

Embora a situação econômica da rizicultura possua um histórico de dificuldades – com quebras

de safras devido a fatores climáticos, bem como o baixo preço pago pelo produto, é notório o

importante papel do Brasil no cenário da produção mundial do arroz: o país destaca-se como o

maior produtor fora do continente asiático, representado em 2011, 2% do total mundial. (IRGA,

2012)

Considerando todos os aspectos abordados, objetiva-se neste trabalho verificar se a edição da

Lei de Proteção de Cultivares influenciou de alguma forma no cultivo de arroz no Brasil. Para

tanto, é trazido ao presente artigo um conjunto de dados técnicos, que objetivam demonstrar a

subsunção da hipótese aventada.

Neste sentido, primeiramente apresentam-se dois gráficos referente às cultivares de arroz

protegidas, em função do titular e da data de proteção. Em um segundo momento, são

analisados alguns estudos relacionados com evoluções tecnológicas no setor orizícola. Por fim,

são apresentadas as correlações que podem ser feitas entre estes dois dados e a possibilidade de

se verificar se os direitos de propriedade industrial aplicados às plantas efetivamente podem

cumprir a sua função, conforme estabelecido pela teoria schumpeteriana.

Atualmente há um total de 69 novos cultivares de arroz protegidas (SNPC, 2013) e 251

cultivares de arroz registrados. Apenas sobre as primeiras recaem os direitos da propriedade
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intelectual, já o registro de cultivares objetiva autorizar a sua comercialização (SNPC, 2012).

Esta distinção é necessária para que não se confunda registro de cultivares com proteção de

cultivares. As características que distinguem estes dois instrumentos podem ser elencadas em

quatro pontos:

Tabela 1 – Diferença entre Proteção de Cultivares e Registro de Cultivares
Proteção de Cultivares Registro de Cultivares

Objetivo Garantir os direitos de propriedade industrial
para o obtentor e o melhorista.
Pode-se ter a proteção de uma cultivar, sem
que sua comercialização seja permitida.

Habilita estas a serem produzidas e comercializadas
no Brasil.
Pode-se ter cultivares registradas que são produzidas e
comercializadas sem pagamento de royalties, pela não
proteção ou estar em domínio público

Fundamento
Legal

Lei 9.456/97
Lei de Proteção de Cultivares

Lei 10.711/2003
Lei de Sementes

Instrumento
técnico

DHE - Distinguibilidade, homogeneidade e
estabilidade

VCU - Valor de cultivo e uso

Finalidade Assegurar os direitos de exclusividade do seu
titular referente ao uso destas.
O titular pode licenciar, cobrar royalties, ceder
e impedir que terceiros a utilizem sem a sua
autorização

Constituição de um banco de informações
agronômicas, fornecendo dados ao poder público
referente à origem do material e ao seu responsável no
Brasil.

Fonte: BRUCH, 2012

Verificado estes pontos, pode-se compreender por que há bem mais cultivares registradas que

cultivares protegidas no Brasil, especialmente considerando-se que a proteção somente foi

possível a partir de 1997. Além disso, enquanto apenas se pode requerer a proteção de

cultivares cujas espécies já tenham seus descritores aprovados e publicados pelo SNPC, todas

as espécies vegetais podem ser registradas no RNC.

Vale, por fim, ressaltar a existência de outro instrumento que se difere dos anteriores, mas com

os quais pode ser confundido. Trata-se do denominado Zoneamento, que tem como objetivo

indicar quais as cultivares – sejam elas protegidas ou não -, mais aptas para cada região, com a

finalidade, dentre outros, de indicar aos produtores quais as cultivares mais indicadas para a sua

região e, ainda, servir de subsídio para contratação e pagamento de seguro agrícola.

Com relação aos pedidos de proteção de novas cultivares depositadas e concedidas, para a

espécie arroz, pode-se verificar um crescente aumento destes desde a data da concessão, com

picos em 2007 e 2010, conforme Gráfico 1.
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Gráfico 1: Número de pedidos de proteção de novas cultivares de arroz concedidos desde a publicação da LPC,
considerando-se o número de depósitos por ano e os valores acumulados.

Fonte: Elaborado com base em SNPC (2012)

Com relação aos titulares, verifica-se uma grande presença de instituições públicas de pesquisa,

tais como EMBRAPA, IRGA e EPAGRI, embora já seja considerável a presença do setor

privado, como pode ser observado no Gráfico 2.

Gráfico 2: Número de pedidos de proteção de novas cultivares de arroz concedidos por titular.

Fonte: Elaborado com base em SNPC (2012)

Com o objetivo de verificar a diferença entre cultivares registradas e cultivares protegidas, as
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registradas dos titulares de novas cultivares e essencialmente derivadas, mencionadas no

Gráfico 2.

Gráfico 3: Comparação entre cultivares protegidas e registradas por titular que possua ao menos uma cultivar
protegida.

Fonte: elaboração autores com base dados do RNC (2012)

Verifica-se no Gráfico 3, que alguns titulares de cultivares protegidas não possuem cultivares

registradas, como é o caso do CIRAD e da China (National Hybrid Rice Research), instituições

multinancionais que certamente têm maior interesse em proteger os seus direitos de

propriedade industrial do que comercializar sementes no Brasil. Outra constatação é de que as

instituições públicas têm muito mais cultivares registradas que as empresas particulares. Além

disso, é notória a predominância da EMBRAPA, especialmente quando consideradas o número

de cultivares registradas.

Com relação às tecnologias desenvolvidas para as novas cultivares, verifica-se que há um foco

muito grande no aumento da produtividade por área cultivada. E, nestes estudos, verifica-se

que, após a publicação da LPC, a produtividade – coincidentemente ou não – aumentou

consideravelmente, conforme pode ser verificado na Gráfico 4, fruto de estudo da área técnica

orizícola.

Gráfico 4: Média dos rendimentos de grãos de arroz (kg/ha) de 1983 a 2011, referente a cultivares do IRGA e da
EMBRAPA, considerando-se como marco divisório a publicação da PLC.
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Fonte: MOURA NETO et al, 2012.

Este estudo demonstra que, em um constante e consistente incremento na produtividade do

arroz que já existia, mas que se acentuou, principalmente a partir de 1999, o que significa que

de pouco mais de 5 mil quilos, passou para quase 10 mil quilos por hectare (compreendendo-se

o gráfico em quilos por hectare). Ressalta-se que neste caso apenas se considera a

produtividade relacionada com arroz irrigado, posto que o arroz sequeiro continua tendo uma

produtividade inferior. Outro estudo comprova que houve aumento no rendimento da cultura

nas ultimas safras, conforme se verifica no Gráfico 5.

Gráfico 5: Série histórica de rendimento de grãos e da produção de arroz irrigado no estado do Rio Grande do Sul,
RS, nas safras de 1921/22 a 2007/08, registrada pelo IRGA.

Fonte: WALTER, 2010.
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O que se pode verificar no estudo foi o incremento substancial da produtividade, em especial a

partir de 1999, no campo comercial, e não apenas em ensaios experimentais. Isso significa que

os investimentos realizados em pesquisas, culminando inclusive com proteção de algumas

cultivares, efetivamente foram transferidas aos produtores e estes possivelmente tiveram um

retorno econômico concreto2.

Considerações Finais

Como pôde ser verificado, houve um incremento substancial no número de novas cultivares de

arroz protegidas desde a publicação da Lei de Proteção de Cultivares, a partir de 1997. E este

incremento, pelo que se verifica, é proporcional com o aumento quantitativo da produção de

arroz por área cultivada. Claro que se trata de uma evidência e que dados complementares

devem ser coletados para a confirmação satisfatória da hipótese apresentada. Mas certamente

há indícios, notadamente no setor orizícola, que a hipótese aventada se sustenta. Embora já

houvesse pesquisa anteriormente – por isso havia cultivares a serem protegidas já em 1998 -, a

partir da aprovação da LPC se dá um incremento anual substancial da quantidade de cultivares

protegidas e, concomitantemente, há um incremento substancial na produtividade do arroz,

tanto em nível experimental, quando em campos comerciais. Neste sentido, pode se afirmar que

o direito de exclusividade tem incentivado o investimento em pesquisa e desenvolvimento, que

resultaram em novas cultivares. E estes resultados se traduzem em um incentivo aos

pesquisadores – já que a iniciativa privada tem se apresentado de forma relevante, por meio do

retorno financeiro, e incentivo aos produtores no sentido de adquirir sementes de cultivares

protegidas, uma vez que possuem mais tecnologia e, portanto, consequentemente podem trazer

um maior retorno econômico. Assim, verifica-se que realmente há um progresso tecnológico e

ao mesmo tempo um benefício para a sociedade que, com a mesma área cultivada, pode hoje

alimentar um maior número de pessoas. Além disso, pode-se perceber que aumentou

consideravelmente a produção de um alimento de consumo básico para o brasileiro: o arroz.

Certamente, as pesquisas de resultados correlacionados, em outros setores, auxiliarão na

aferição desta hipótese e na análise destes resultados.

2 Neste sentido vide, por exemplo, Vieira e Buainain (2011), Fageria (2003), Camargo (2008), Freitas (2001),
entre inúmeros outros.
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Análise reflexiva da cultura organizacional subjacente à
inovação nas indústrias de calçados

Resumo
Apesar de notáveis avanços científicos e tecnológicos, que marcaram profundamente o
modo de produção industrial, nas últimas décadas, é possível constatar que a indústria de
fabricação de calçados foi pouco beneficiada, destacando a relevância da inovação, como
uma alternativa para a diferenciação e possível reposicionamento estratégico. No entanto a
inovação organizacional depende de uma série de fatores, dentro dos quais destaca-se o
ambiente interno favorável. Esta constatação motivou a realização do estudo de caso
múltiplo, em quatro indústrias de calçados localizadas na região sul do país, por meio de
abordagem qualitativa, entrevistas em profundidade com gestores responsáveis pela
produção, com o objetivo de evidenciar as características de cultura organizacional à luz da
tipologia de inovação de Manual de Oslo. A análise de narrativas facultou identificar
variáveis que contribuem para criar ambiente organizacional propício para a inovação, com
ênfase à gestão do conhecimento e interação com clientes e fornecedores.

Abstract
Despite remarkable advances in science and technology, which deeply marked the
industrial mode of production, in recent decades, the industry shoe manufacturing was little
benefited, highlighting the importance of innovation as an alternative to the differentiation
and possible strategic repositioning. However organizational innovation depends on a
number of factors, figuring out organizational culture, as one of most importante from
them. This finding motivated the multiple case study in four footwear industries located in
the southern region of the country, through a qualitative approach, in-depth interviews with
managers responsible for production, in order to highlight the characteristics of
organizational culture at the light the typology of innovation proposed in Oslo Manual. The
narrative analysis permitted to identify variables that contribute to create an organizational
environment conducive to innovation, with emphasis on knowledge management and
interaction with customers and suppliers.

Introdução

A constituição do cluster calçadista no Rio Grande do Sul, mais especificamente na região
do Vale do Rio dos Sinos, ocorreu a partir do ano 1824 por ocasião da imigração alemã
neste período (COSTA; FROELICH, 2007). Dotados de espírito empreendedor e com o
desafio de assegurar a sua sobrevivência no novo continente, os alemães deram origem a
várias fábricas de calçados e indústrias correlatas, com destaque para componentes,
máquinas e equipamentos para a fabricação de calçados.

As características comportamentais dos empreendedores de origem alemã, tais como a
disciplina e a organização, facultaram a consolidação do cluster calçadista, de tal forma,
que 140 anos depois, na década de sessenta, do século vinte, as fábricas de calçados desta
região já respondiam por uma média de 33% da produção brasileira de calçados. No ano
1968, segundo os registros da ACINH - Associação Comercial e Industrial de Novo
Hamburgo (2011), estavam operando, no Vale do Rio dos Sinos, 450 fábricas de calçados,



predominantemente de pequeno porte, empregando um total (aproximado) de 27.000
colaboradores.

No final dos anos sessenta iniciaram-se as operações de exportação de calçados para
Estados Unidos e Europa, estimulando aporte de recursos adicionais ao segmento,
contribuindo para a sua organização e acelerando a profissionalização. Desta forma nos
anos seguintes, já na década de setenta, o setor calçadista situado no Vale do Rio dos Sinos
passa a responder por 43% da produção nacional e por 75% de todo o volume de calçados
brasileiros destinados à exportação (ACI, 2011).

No entanto, nas décadas seguintes, o ambiente de mercado se tornou mais complexo, em
decorrência dos avanços da ciência e da tecnologia, que propiciaram o surgimento de
condições que contribuíram para modificar as características da competição e do consumo.
Além disso, o fenômeno da globalização dos mercados, consolidado como novo modelo
econômico e social, a partir da década de noventa do século passado, facultou o ingresso
de fabricantes asiáticos de calçados na competição, alterando as regras do jogo.

Com a segmentação do mercado em nichos e aumento da competição, o ciclo de vida dos
produtos foi reduzido e inovar passou a ser mandatório. As indústrias de calçados que, até
então, comercializavam a sua produção com base em preço sofreram com reduções
relevantes de sua receita operacional, que, em muitos casos, inviabilizaram a continuidade
das operações ao todo, provocando o fechamento da empresa. Já as organizações que
optaram por permanecer no mercado, obtiveram o apoio do governo, via consultoria e
recursos subsidiados, para mudar o seu vetor estratégico de atuação no mercado, passando
a enfocar outros atributos, tais como design, qualidade e customização de produtos.

No entanto a mudança de vetor estratégico intraorganizacional, com foco na inovação,
exige uma revisão de práticas e processos internos, que foram construídos com base em
uma determinada visão da realidade e do mundo, que representam as bases que sustentam a
cultura organizacional. Trata-se de atitudes, ações e discursos pautados em cima de regras
não escritas, bem como no conjunto de normas e procedimentos repletos de significados
simbólicos, que orientam o comportamento dos indivíduos no ambiente da organização.

Os resultados da pesquisa, estudo de caso múltiplo, realizada em quatro indústrias de
calçados da região sul do Brasil, por meio de abordagem qualitativa, com a coleta de
evidências através de entrevistas em profundidade e análise de narrativas, facultaram a
caracterização de cultura organizacional de cada uma das empresas, na interação com a
inovação. A identificação das características de facetas culturais da organização oferece
condições para a concepção de modelos de gestão de inovação mais aderente às
especificidades organizacionais, potencializando a sua consolidação e operacionalização.

1. O contexto do segmento da indústria calçadista no Vale do Rio dos
Sinos

A constituição do cluster calçadista no Rio Grande do Sul, mais especificamente na região
do Vale do Rio dos Sinos, ocorre a partir do ano 1824 por ocasião da imigração alemã
neste período (COSTA; FROELICH, 2007). Dotados de espírito empreendedor e com o
desafio de assegurar a sua sobrevivência no novo continente, os alemães deram origem a
várias fábricas de calçados e indústrias correlatas, tais como de componentes, de máquinas
e equipamentos para a fabricação de calçados.



As características comportamentais dos empreendedores de origem alemã, tais como a
disciplina e a organização, facultaram a consolidação do cluster calçadista, de tal forma,
que 140 anos depois, na década de sessenta, do século vinte, as fábricas de calçados desta
região já respondiam por uma média de 33% da produção brasileira de calçados. No ano
1968, segundo os registros da ACINH - Associação Comercial e Industrial de Novo
Hamburgo (2011), estavam operando, no Vale do Rio dos Sinos, 450 fábricas de calçados,
predominantemente de pequeno porte, empregando um total (aproximado) de 27.000
colaboradores.

Por encontrarem, neste período, nas fábricas de calçados do Vale do Rio dos Sinos
produtos com qualidade compatível com as exigências internacionais e custos reduzidos de
produção, diversas redes de varejo norte-americanas também se estabeleceram na região,
firmando contratos de fornecimento com os fabricantes locais, de longo prazo e volumes
significativos. Para Bazan e Aleman (2003) e Gandini (2003) os motivos que contribuíram
para esta escolha dos compradores norte-americanos foram: a) a cadeia de couro e calçado
organizada e com experiência; b) existência de fornecedores locais qualificados; c)
operações estáveis e especializadas; d) oferta de incentivos fiscais à exportação pelo
governo brasileiro.

No final dos anos sessenta iniciaram-se as operações de exportação de calçados para
Estados Unidos e Europa, estimulando aporte de recursos adicionais ao segmento,
provocando a sua organização e acelerando a profissionalização (GALVÃO, 1999). Desta
forma nos anos seguintes, já na década de setenta, o setor calçadista situado no Vale do Rio
dos Sinos passa a responder por 43% da produção nacional e por 75% de todo o volume de
calçados brasileiros destinados à exportação (ACI, 2011).

A posição de liderança do Brasil no volume de produção de calçados, principalmente com
foco ao mercado externo, se consolidou na década de 80 do século passado, com a
participação predominante das fábricas do Vale do Rio dos Sinos. Foi o cluster calçadista
do Vale que mais contribuiu para que o Brasil, em 1985, chegasse ao percentual de 7,6%
do volume mundial de calçados exportados. No mesmo ano a Itália respondia por 31,3%
deste volume mundial de calçados exportados, e a China iniciando a comercialização no
mercado externo, com apenas 1,4% das exportações mundiais de calçados (ACI, 2011;
SCHMITZ, 1992).

No entanto, devido a uma série de fatores, principalmente de natureza política e cambial,
as fábricas de calçados da China se tornaram mais competitivas, especialmente em virtude
de preços, praticados em níveis abaixo dos custos de produção nos demais países
produtores, alterando o ranking de participação no mercado global de calçados. Em apenas
8 anos, ou seja, no ano 1993, é constatado que em decorrência da atuação da China no
mercado mundial de calçados a Itália tem a sua fatia no volume de calçados exportados
reduzida para 18,5% e Brasil passa a participar apenas com 5,7% das exportações de
calçados (COSTA, 2000).

Os estudos sobre o tema evidenciaram que a alteração da posição dos maiores exportadores
de calçados, em nível global, ocorreu em virtude do posicionamento estratégico da maioria
dos fabricantes de calçados italianos e brasileiros, o qual estava baseado, prioritariamente,
em estratégia de preços baixos. Os componentes principais da estrutura de custos do
calçados, que mais exerceram influência neste período de posicionamento estratégico, com
base em preços baixos, foram a mão-de-obra e a taxa de câmbio desvalorizado.  No entanto



os resultados de vários estudos têm demonstrado que aqueles empresários do segmento,
que buscaram desenvolver a estratégia pautada em diferenciação, independente da natureza
desta, foram pouco afetados pela entrada dos concorrentes chineses no mercado mundial
(SCHMITZ, 1992; COSTA, 2000).

Desta forma, mesmo em condições pouco favoráveis, dentro da competição com as
concorrentes chinesas, o cluster calçadista conseguiu colocar no mercado externo, no ano
2007, o volume de 212 milhões de pares de calçados, descolando-se do paradigma de preço
baixo, decorrente do investimento em inovação, tecnologia e design (ABICALÇADOS,
2008). Este seria um dos caminhos mais favoráveis e factíveis, segundo autores como
Schmitz (1992), Galvão (1999); Gandini (2003) e Costa e Froehlich (2007) para a
preservação da cultura de produção de calçados no Vale do Rio dos Sinos.

2. Constituição da cultura organizacional

Cada cultura particular apresenta uma peculiar forma de ver o mundo, ou seja, a
perspectiva para interpretar o universo da experiência humana. Normalmente, a visão do
mundo consiste de conceitos mais genéricos, abrangentes e assim, mais compreensivos,
sobre o funcionamento da vida. A visão do mundo auxilia, em parte, a integrar percepções
e traços construídos em cima do pano de fundo cultural, além de dar o devido suporte para
interpretar as regras, costumes, comportamentos e atitudes. Pelo alto grau de
complexidade, abstração, subjetividade, abrangência e pela multiplicidade de facetas, a
visão do mundo raramente consegue ser expressa com precisão (SOUZA, 1978; SCHEIN,
1988; GEERTZ, 1989; HOEBEL e FROST, 2001; SCHNEIDER e BARSOUX, 2004).

Além disso, a característica mais relevante do contexto histórico atual, tanto no âmbito
social, como organizacional, é representada por mudança (LAKOMSKI, 2001; MILLER,
2001; AHN, ADAMSON e DORNBUSH, 2004). Perenizada, institucionalizada, constante
e em aceleração, a mudança representa, na sociedade de hoje o símbolo da modernidade,
do desenvolvimento econômico, tecnológico e até mesmo social. Por conseguinte a palavra
que melhor define o momento presente é a complexidade.

A complexidade, para Motta e Caldas (1997), Morin (2002) se reflete em situações e
ambientes sociais, com as pessoas gravitando num universo complexo, repleto de
significações. Desde a infância o ser humano procura decodificar os símbolos que
representam o ambiente pelo qual transita, desde as palavras de seus pais e pessoas mais
próximas, até suas expressões, posturas, atitudes e ações mais variadas – sempre lhes
atribuindo o sentido (BLANCHARD, HERSEY e JOHNSON, 1996; HALLER e
HADLER, 2006).

Os sentidos, por sua vez, assumem suas próprias significações que não são universais
ficando condicionadas às linguagens que representam a cultura, ou seja, um tipo específico
de código. Este código constitui um referencial que apóia a construção (ou reconstrução)
da visão e do sentido do mundo percebido. O referencial é utilizado para designar,
classificar, ligar e colocar ordem no universo. O referencial também define os princípios de
classificação com base nos quais a sociedade pode ser segmentada em grupos distintos e
fornece esquemas de interpretação que embasam o entendimento de facilidades ou de
dificuldades (VAUGHN, 1995).



Com base neste entendimento é possível afirmar que o conceito de cultura é,
essencialmente, semiótico, fundamentado na constatação de que o ser humano é, de certa
forma, refém dos significados que ele mesmo construiu. Desta forma deduz-se que se trata
de uma ciência de natureza interpretativa e não uma ciência experimental em busca de leis.
A análise, portanto, consiste em escolha entre as estruturas de significação, que podem ser
compreendidas como códigos estabelecidos, com o objetivo de determinar a base social e
sua importância. Trata-se, muitas vezes, de enfrentar uma multiplicidade de estruturas
conceituais complexas, muitas das quais se encontram sobrepostas ou amarradas umas às
outras. A análise cultural é intrinsecamente incompleta e, o que é pior, quanto mais
profunda, menos completa (GEERTZ, 1989; HOEBEL e FROST, 2001).

No entanto a cultura ainda pode ser definida, segundo Kluckhohn (1963), como o modo de
vida global de um povo, a herança social que o indivíduo adquire do seu grupo, uma forma
de perceber, sentir, interpretar e acreditar, um tipo de abstração do comportamento, um
conjunto de aprendizagem compartilhado. Trata-se, também, de um conjunto de
orientações padronizadas para os problemas freqüentes e que apresentam mesmas
características; é uma forma de comportamento apreendido, um mecanismo para
orientação para evidenciar atitudes e comportamento, um conjunto de técnicas para se
ajustar tanto ao ambiente externo como em relação aos outros homens.

Outros autores, como Souza (1978) e Schein (1988) também percebem a cultura como um
conjunto de mecanismos de controle – planos, receitas, regras, instruções – visando o
domínio do comportamento. Muitos pesquisadores, como Blanchard, Hersey e Johnson
(1996) e entendem que o ser humano pode desejar este controle (mesmo que
inconscientemente) e por esse motivo ele busca o apoio em fontes simbólicas para servir de
referência às suas ações no mundo (Vaughn, 1995).

Estudando o fenômeno da cultura Souza (1978) e Schein (1988) afirmam que a mesma
pode ser dividida em três elementos, cada um abrangendo uma série de fenômenos
interdependentes. São eles: (i) preceitos compreendidos como conjunto de normas, valores,
regulamentos, política administrativa, tradições, estilos gerenciais, questões formais (leis),
assim como costumes, rituais, padrões e aspectos informais que são seguidos tacitamente;
(ii) tecnologia, sendo entendida como conjunto de instrumentos, processos, layout,
distribuição de tarefas, divisão de trabalho e fluxo organizacional subsidiando a função
técnica, metodológica científica, racional e operativa da organização; (iii) caráter como um
conjunto de expressões ativas e afetivas dos indivíduos da organização, manifestações
subjetivas, as percepções, os sentimentos e as reações positivas ou negativas dos sujeitos
organizacionais características dos comportamentos grupais.

Para Kluckhohn (1963), Geertz (1989) e Hoebel e Frost (2001), as idéias, valores, atos e
até mesmo as próprias emoções são produtos culturais, ou seja, produtos manufaturados
com base em tendências, capacidades e disposições com as quais nascemos, mas, apesar
disso, manufaturados. Com base neste entendimento é possível afirmar que também as
relações sociais, sejam elas construídos espontaneamente (amizades), por laços de
parentesco (núcleo familiar) ou em ambientes formalmente constituídos (organizações,
vizinhança, clubes, etc) também são produtos culturais. Enfim, a cultura pode ser
interpretada como um processo por meio do qual ocorre de forma permanente a construção
e reconstrução da realidade – da vida.



3. Inovação

No início do século passado surgiram os primeiros estudos com foco em inovação. O
pensador alemão, Joseph Alois Schumpeter (1982), considerado precursor no tema de
inovação, afirmou que a sobrevivência e lucro extraordinário são reservados apenas para o
empreendedor inovador, procurando demonstrar a importância da inovação para a
constituição do diferencial competitivo. Seus estudos influenciaram pesquisadores, que
aprofundaram o tema de inovação, desenvolvendo, inclusive, abordagens com foco em
gestão de processos organizacionais (CHRISTENSEN, 2002; CHAM, 2005). Esta
ampliação do conceito original propicia a reflexão sobre novas formas de organizar os
recursos e de tomada de decisões à luz da complexidade presente tanto no ambiente
externo como interno.

A percepção similar é apresentada por Tidd, Bessant e Pavitt (2005), Miller e Morris
(1998) e Cham (2005) por entender que o desenvolvimento de novos produtos representa
uma competência importante em virtude do ambiente externo permanentemente em
mudança, que, desta forma, oferece oportunidades para criar o novo, surpreender o
mercado e assumir novas posições. Como exemplo pode ser destacado o conjunto de
alterações em legislação ambiental em vários países, tanto nos mais desenvolvidos como
nos países emergentes, que ao mesmo tempo em que cria novos marcos regulatórios
concernentes a limites de emissão de poluentes, também oferece oportunidades de avanço
tecnológico.

Miller e Morris (1998) aprofundam a reflexão sobre o modelo de negócios baseados em
inovação e identificam três dimensões teóricas nas quais os mesmos se estruturam, a saber:
economia, aprendizagem e gestão. A dimensão econômica caracteriza-se pela mudança da
economia industrial para a economia do conhecimento. A aprendizagem, por sua vez, é o
processo central para a criação de conhecimento e geração de inovações. Por fim, a gestão
define as estruturas organizacionais e os meios pelos quais a inovação e as demais
atividades de uma organização são realizadas.

Chaharbaghi e Newman (1996) verificam que o termo inovação é também empregado para
descrever o processo de mudança que a adoção de novos procedimentos ou produtos
provoca no indivíduo. Desta forma a inovação passa a fazer parte do repertório cognitivo e
comportamental do mesmo. Mas pode, também, consistir de uma idéia, prática ou artefato
material que foi inventado ou é visto (interpretado) como novo, independente de sua
adoção. Argumentam que ao tratar o trabalho como socialmente construído e a atividade de
inovação como a aprendizagem integrada as organizações podem criar novo conhecimento,
modelos e ferramentas e adquirir novas experiências para alcançar resultados que almejam
e precisam para sua sobrevivência e crescimento. Autores classificam a inovação com base
em foco, em quatro tipos distintos: a) no produto ou no serviço; b) no processo de
produção; c) na estrutura organizacional e d) nas pessoas.

Para Rodney (2000) existem três grandes categorias de inovação, que são (i) a gestão
estratégica inovativa para enfrentar as mudanças ambientais, (ii) gestão de iniciativas de
mudança de caráter inovador e (iii) inovação através de criação e aplicação do
conhecimento. Dentro de cada uma destas categorias a inovação é segmentada em
literatura tradicional em inovação incremental e disruptiva e autor propõe mais uma: a
inovação relacionada ao conhecimento. Esta inclusão decorre do entendimento do autor de
que a construção do conhecimento inclui a criação e reconhecimento do conhecimento que



é socialmente construído. Desta forma as organizações são inovativas quando permitem
que os novos conhecimentos sejam reconhecidos e aplicados, tanto em processos como os
produtos.

Também Berman e Hagan (2006) apresentaram um modelo de estratégia de negócios
baseada em tecnologia. O conceito e os princípios de um processo de estratégia de
negócios combinado com a visão de mercado e know-how tecnológico permite às
empresas transpor diferentes setores e atingir taxas superiores de inovação. Esta
abordagem exige o reconhecimento, por parte da empresa, de que a inovação se tornou um
fator crítico para o crescimento sustentável e surge da interseção da visão de mercado e do
know-how tecnológico.

Cham (2005) apresenta a reflexão da estratégia baseada em inovação utilizando a metáfora
do oceano, separando o mercado em dois tipos de oceanos por cor: azul ou vermelho, onde
o oceano azul designa o segmento de atuação onde as organizações inovadoras constituem
uma reserva de mercado, com base nas suas competências em desenvolver “o novo”,
diferentemente do oceano vermelho, onde inúmeras empresas competem com base em
produtos tradicionais. Enquanto que no oceano azul as organizações prosperam, sem se
preocupar com a concorrência, as empresas que operam no oceano vermelho utilizam os
expedientes já conhecidos da concorrência como corte de preços, custos, além de outras
técnicas e métodos de gestão, transformando o mercado num verdadeiro campo de batalha,
com poucos sobreviventes.

A preocupação das organizações em aproveitar as oportunidades no mercado para ampliar
a sua participação no mercado também chamou atenção de Christensen (2002) que
apresentaram dois tipos de circunstâncias promotoras do crescimento via inovações: as
circunstâncias sustentadoras e disruptivas. Nas circunstâncias sustentadoras - quando a
concorrência se dá na melhoria de produtos com maior margem voltados para os clientes
do topo da pirâmide – as empresas titulares quase sempre levam vantagem, mesmo que
essas possuam menos recursos do que os novos entrantes.

Por outro lado, nas circunstâncias disruptivas – quando a concorrência se dá na
comercialização de produtos mais simples e acessíveis a clientes menos atrativos – as
empresas entrantes é que tem sido vencedoras. Neste contexto a uma inovação disruptiva é
aquela que rompe e redefine os modelos vigentes, lançando produtos e serviços de
qualidade inferior aos já existentes, porém, dotados de outros benefícios tais como a
facilidade do uso e a acessibilidade do preço (CHRISTENSEN, 2002).

Segundo Christensen (2002) a gestão da inovação inclui obrigatoriamente os elementos
como marketing e produção e entende que a organização que pretende obter êxito na
implementação de processo de inovação deve procurar integrar as atividades alinhadas e
contemplar esta prioridade na sua estratégia organizacional.

4. A contextualização e caracterização do método
O método de pesquisa escolhido foi o estudo de caso, por se entender que apresenta melhor
aderência ao objetivo e às questões que nortearam o estudo. Tull e Hawkins (1976, p. 323)
afirmam que "um estudo de caso refere-se a uma análise intensiva de uma situação
particular". De acordo com Yin (2005), a preferência pelo uso do estudo de caso deve ser



no estudo de eventos contemporâneos, em situações onde os comportamentos relevantes
não podem ser manipulados, mas onde é possível se fazer observações diretas e entrevistas
sistemáticas. O estudo foi realizado com uma visão externa dos pesquisadores, sem
envolvimento nem manipulação de quaisquer informações e os fatos levantados pelo
estudo são contemporâneos. Dentre as aplicações para o estudo de caso citado por Yin
(2005), nesse trabalho procurou-se descrever o contexto da vida real e realizar uma
avaliação descritiva.

O estudo de caso é útil, segundo Bonoma (1985, p. 207), "... quando um fenômeno é amplo
e complexo, onde o corpo de conhecimentos existente é insuficiente para permitir a
proposição de questões causais e quando um fenômeno não pode ser estudado fora do
contexto no qual ele naturalmente ocorre". Os objetivos do Método do Estudo de Caso não
são a quantificação ou a enumeração, "... mas, ao invés disto: (1) descrição; (2)
classificação (desenvolvimento de tipologia); (3) desenvolvimento teórico; e (4) o teste
limitado da teoria. Em uma palavra, o objetivo é compreensão" (p. 206). Na parte empírica
deste estudo descrevem-se situações que ocorreram, confrontando-as com a teoria de forma
restrita às organizações pesquisadas.

Esta descrição baseia-se na análise de narrativas, construídas a partir das entrevistas não
estruturadas realizadas na organização pesquisada, com as pessoas que trabalham na área
de pesquisa, desenvolvimento e modelagem. Após a sua transcrição, a entrevista, que,
devido ao seu formato, resulta, normalmente, num texto não linear e até confuso, é
interpretado e reescrito na forma de um texto coeso, fluido, na primeira pessoa, em formato
de narrativa. Na sequência ele é submetido à apreciação das pessoas entrevistadas, para
conferência, ajustes ou contribuições. Apesar do método não ser considerado recente, ainda
é tratado como inovador.

A narrativa faz parte do processo cultural onde os sistemas simbólicos criam e são criados
através do discurso e é empregada em contextos diferentes para comunicar diferentes
pontos de vista. Fragmentos de narrativas maiores e versões diferentes de narrativas fazem
parte do discurso cotidiano das pessoas, que são, afinal de contas, seres constituídos na
linguagem baseada em significados construídos para dar sentido ao mundo em que vivem.
São estes significados que fazem parte da rede de conversações, constituindo conjunto de
valores, símbolos, representações, enfim, a cultura à qual acabam se integrando (MOEN,
2006).

Os textos são interpretados e criados em cada palavra e frase. Por esse motivo a
contextualização da narrativa torna-se obrigatória, pois o discurso é construído a partir de
elementos objetivos e subjetivos que ele encontra no ambiente dentro do qual ele está
inserido e os interpreta com base nos seus próprios pressupostos, formados a partir de sua
própria experiência pessoal e profissional. Estes pressupostos formam filtros, padrões de
comportamento, atitudes e verdades ou inverdades, que são utilizados pelo sujeito para
caracterizar as determinadas situações, ou seja, servir de parâmetro de classificação da
natureza da ocorrência (RIESSMAN, 1993).

Segundo Czarniawska (2000) o método de análise de narrativas julga-se adequada para
desvelar ao pesquisador os processos adotados pelo narrador para interpretar coisas,
particularmente indicada para avaliar a interpretação do indivíduo de temas subjetivos,
como, por exemplo, a cultura organizacional. Cabe ao pesquisador interpretar as
interpretações do narrador. No entanto é importante lembrar que o pesquisador não tem
acesso direto à experiência do outro e por esse motivo o pesquisador lida e sempre vai lidar
com formas diferentes e ambíguas de representação da experiência que o outro relatará por



meio de fala, texto, interação e, é claro, a interpretação. Por essa razão torna-se impossível
ao pesquisador manter se neutro ou objetivo na representação da realidade.

5. Análise dos Resultados

A opção metodológica do estudo, de natureza qualitativa e o método adotado, de estudo de
caso múltiplo, em quatro indústrias calçadistas, se justifica na medida em que os autores
procuraram compreender, em profundidade, as características da cultura organizacional, de
alto grau de subjetividade, bem como a sua influência sobre o processo de inovação, tanto
de produtos, processos, marketing e organizacional, conforme a tipologia sugerida por
Tidd, Bessant e Pavitt (2005). Por esse motivo se faz necessário apresentar, mesmo que de
forma sumária, as especificidades das quatro organizações pesquisadas, oferecendo, desta
forma, os elementos essenciais para a interpretação das evidências que emergiram ao longo
da pesquisa. Por exigência dos entrevistados as quatro empresas serão denominadas aqui
como ALFA, BETA, GAMA e DELTA. O anonimato, no entendimento dos entrevistados,
é essencial, considerando-se os dados e informações que subsidiaram a concepção e
elaboração de estratégias organizacionais serão reveladas.

A primeira empresa, a qual aqui será denominada de ALFA, iniciou sua operação na
década de sessenta do século passado, no estado de Santa Catarina, através da fabricação
de chapéus de praia e campo, com produção totalmente artesanal, realizada nos fundos de
uma residência. Depois de alguns anos de operação a empresa mudou de foco para
fabricação de calçados, tornando-se referência no atendimento ao público infantil. No ano
2000 se expandiu para o estado vizinho, Rio Grande do Sul, constituindo a unidade a partir
da aquisição de duas fábricas de calçados infantis em operação. ALFA instituiu
oficialmente o programa de inovação no ano 2007, quando a direção da empresa contratou
uma empresa de consultoria para apoiar o desenho institucional, que pudesse facultar o
referido processo, inicialmente na matriz e na sequência em todas as suas unidades
operacionais. O termo inovação foi incluído na missão, visão, valores, objetivos e
estratégias e foi objetivo de divulgação interna e externa, visando comunicar a todos os
stakeholders o novo foco de atuação, que visava a sua diferenciação no mercado de
produção de calçados.

A segunda empresa, BETA, foi fundada no ano 1987, numa pequena cidade do interior do
Rio Grande do Sul, a poucos quilômetros de Novo Hamburgo, cidade referência em
produção de calçados no Vale do Rio dos Sinos. A sua proposta, que representava o eixo
central da sua atuação no mercado, buscava inovar a linha outdoor de calçados, com o
objetivo de atender um público particular, em crescimento quantitativo no Brasil e no
exterior, com destaque do gênero masculino. Na década seguinte a BETA troca o foco nos
esportes outdoor por uma abordagem mais urbana, desenvolvendo uma linha mais centrada
na praticidade, representada por produtos que possam se adaptar a diferentes contextos,
desde o uso profissional até o social. A empresa não possui, oficialmente, um programa de
inovação organizacional. No entanto a sua atuação no mercado calçadista, marcada por
lançamentos bem sucedidos, tanto no mercado nacional como internacional, além de
abertura de novos mercados e desenvolvimento de novos nichos, é considerada por seus
concorrentes e pelos especialistas do setor, como inovadora (ABICALÇADOS, 2012).

A empresa GAMA, cuja marca é reconhecida nacional e internacionalmente por produtos
de alta qualidade e design para o segmento escolhido – tênis para prática de skate – foi
constituída no ano 1989, com o propósito de produzir sapatilhas. Foi apenas no ano 1995



que GAMA ingressou na linha de produção de tênis constituindo a sua marca atual, a qual,
por meio de investimento em publicidade, propaganda, constituição de canais de
comercialização e distribuição, facultou a sua entrada em mercados mais concorridos,
como do Sudeste do país e no exterior. A empresa também contratou atletas profissionais
de skate que competem representando a marca da empresa, tanto no Brasil como no
exterior. No ano 2009 instituiu oficialmente o programa de inovação, atribuindo sua
condução ao diretor industrial, elegendo como prioridade a realização de estudos que
pudessem contribuir para o aumento da capacidade produtiva, redução de perdas na
produção e na otimização de recursos organizacionais.

A empresa DELTA começou a operar no ano 1948 numa cidade de pequeno porte da
região do Vale do Rio dos Sinos, com o objetivo de produzir calçados femininos, tais como
mocassins, oxford, peep toe, scarpins, sapatos, sandálias e sapatilhas. Durante décadas a
produção da empresa destinava-se exclusivamente ao mercado internacional, mediado por
agentes compradores de grandes redes internacionais de varejo, que definiam os modelos,
volumes a serem produzidos e até preços a serem pagos. À empresa cabia, essencialmente,
a gestão da produção e atendimento preciso às instruções dos agentes compradores. Desta
forma a empresa conseguiu ingressar com seus produtos em mais de cinquenta países ao
redor do mundo, conquistando clientes com base nos acordos firmados e qualidade dos
produtos entregues. Apesar do porte e do número elevado de colaboradores, evidencia-se a
relativa simplicidade e objetividade na definição de suas estratégias de atuação, com
priorização de investimentos voltados para aumento da capacidade produtiva, por meio de
máquinas e equipamentos atualizados tecnologicamente e organização operacional,
visando a redução de perdas na produção.

Nas quatro organizações pesquisadas foram entrevistados os gestores indicados pela
direção, sendo eles responsáveis pelas unidades de produção, modelagem e suprimentos.
Com o propósito de proceder à coleta de dados, informações e evidências que pudessem
facultar a compreensão da cultura organizacional nas quatro organizações, foram
realizadas entrevistas em profundidade, com reduzido número de questões. Desta forma foi
facultado aos entrevistados manifestar-se de forma mais livre acerca do tema abordado,
tecendo comentários irrestritos sobre os processos organizacionais, que facultaram ao
pesquisador a realização da análise dos elementos constitutivos de cultura organizacional.

Considerando a posição hierárquica ocupada pelos entrevistados, é possível afirmar que a
percepção dos mesmos, acerca do universo organizacional, é relevante e significativa, por
representarem, tanto formal como informalmente, a organização, no âmbito interno e
externo, formando e influenciando os demais colaboradores. Desta forma a visão,
percepção e interpretação de fatos e dados dos fenômenos organizacionais, manifestada
pelos entrevistados, pode ser considerada suficiente para a coleta de indícios acerca da
cultura organizacional, bem como as práticas de inovação, objeto do presente estudo
(RIESSMAN, 1993; MOEN, 2006; CZARNIAWSKA, 2001).

Através das entrevistas em profundidade procuraram-se averiguar as características da
cultura organizacional, que, de acordo com a literatura revisada (BLANCHARD; HERSEY
& JOHNSON, 1996; COSTA, 2000; MOTTA & CALDAS, 1997) influenciam a adoção de
práticas de inovação na organização. Destacaram-se as variáveis a seguir: (i) o tipo de
estrutura hierárquica existente; (ii) a interação e compartilhamento do conhecimento entre
os colaboradores; (iii) a forma e intensidade de relacionamento da organização com seus
clientes, fornecedores, instituições de ensino e pesquisa, governo e agentes financeiros; (iv)
prioridades institucionais na alocação de recursos organizacionais.



A análise de narrativas, realizada a partir das entrevistas em profundidade, facultou a
elaboração dos quadros-síntese que retratam as características da cultura organizacional
que se relacionam cada um dos tipos de inovação, preconizado por Tidd; Bessant e Pavitt
(2005) e Manual de Oslo (OECD, 2005), entre outros. No Quadro nº 1 são apresentadas as
características culturais que podem influenciar a capacidade das quatro organizações
pesquisadas em inovar os produtos.

ALFA BETA GAMA DELTA
Interação com
clientes,
fornecedores e
instituições de
ensino e
pesquisa

Forte interação
com clientes, que
resulta em
desenvolvimento
de modelos
novos. Parceria
com fornecedores
de materiais, mas
com restrição a
experimentação,
devido a reduzida
margem para
erros, devido ao
ambiente
competitivo. A
interação com
universidades
apenas para
capacitações
focais.

Não possui
interação com
clientes, cujo
contato é mediado
pelos
representantes.
Valoriza os
fornecedores de
equipamentos,
mas os de
insumos são
selecionados com
base em custo.
Não tem contato
com nenhuma
instituição de
ensino ou
pesquisa.

Mantém contato
frequente com
alguns clientes,
mais
representativos e
cuja opinião é
considerada no
processo de
desenvolvimento de
novos produtos.
Tem parceria com
alguns fornecedores
para
desenvolvimento de
novos materiais.
Mantem convênio
com universidade
local, para
consultoria em
gestão.

Não tem contato direto
com todos os clientes,
apenas os mais
representativos, que são
atendidos por
vendedores próprios, os
demais são mediados
via representantes. No
entanto não se percebe
a contribuição de
clientes para novos
produtos. Os
fornecedores são
selecionados com base
nos preços e demais
condições comerciais.
Não tem interação com
instituições de ensino e
pesquisa.

Realização de
visitas técnicas
e
monitoramento
de tendências

É associada e
participa
ativamente das
entidades
empresariais
representativas e
se faz presente em
visitas técnicas
promovidas por
estas entidades.
Tem contratado
serviço de
monitoramento de
tendências de
moda, no Brasil e
no exterior.

Ninguém da
empresa participa
de visitas
técnicas. O
monitoramento de
tendências de
moda é realizado
pelos estilistas,
que são próprios.

O diretor presidente
faz parte da
diretoria da
associação
comercial e
industrial local e
junto com o diretor
técnico participa de
visitas técnicas
promovidas por esta
entidade. O
monitoramento de
tendências é
realizado pela
empresa de
consultoria
contratada.

A empresa não julga
importante participar de
visitas técnicas. O
monitoramento de
tendências é realizado
pela empresa de
consultoria, além de
equipes próprias que
mantém assinaturas de
periódicos
especializados em
moda e calçados, tanto
nacionais como
internacionais.

Participação
em feiras do
setor

Participam como
expositores.

Participam como
expositores.

Participam como
visitantes.

Não participam.

Quadro nº 1: Inovação de Produto

No Quadro nº 2 constam as facetas culturais das quatro organizações de fabricação de
calçados, que impactam diretamente sobre a capacidade organizacional em termos de
inovação de processos, com base na literatura que versa sobre a temática de cultura
organizacional (SOUZA, 1978; SCHNEIDER & BARSOUX, 2004; HALLER &;
HADLER, 2006).

ALFA BETA GAMA DELTA



Seleção de
colaboradores
com perfil
favorável à
prática de inovar

O briefing foi modificado
para incluir características
pessoais importantes para
aceitar a mudança.

Não é considerado
importante.

Não é
considerado
importante.

Não é
considerado
importante.

Atividades de
integração de
novos
colaboradores

Duração de um dia, tem
manual com regras, visão,
missão, valores e
estratégias, incluindo a
inovação e foco no cliente.

Duração de três
horas, as regras e
normas são apenas
apresentadas, sem
distribuição do
material impresso.
Na apresentação é
comentado o
programa de
inovação.

Duração três
horas, é
distribuído o
material
impresso com
direitos e
obrigações do
colaborador.

Duração de
três horas, com
a apresentação
de regras
institucionais.

Inserção de novos
colaboradores no
setor e na
atividade laboral

Instituído o programa de
tutoring, com um colega
mais experiente que auxilia
na adaptação do novo. RH
acompanha o processo.

O superior imediato
orienta os novos
colaboradores na
tarefa.

O superior
imediato é
responsável
pela condução
do processo.

O superior
imediato
acompanha e
orienta o novo
colaborador.

Compartilhament
o do conhecimento

É incentivado pela direção.
Ocorre nas reuniões do
setor, semanalmente e da
área, mensalmente, quando
os colaboradores são
estimulados a falar de suas
experiências.

Existe o interesse
da direção em
promover, mas
inexistem
momentos ou
espaços para isso.

Não existe
interesse da
direção, cuja
prioridade é a
tarefa.

Inexiste o
interesse da
direção,
ficando ao
livre-arbítrio
de cada gestor,
se ele entender
importante.
Não ocorre,
formalmente.

Treinamento e
capacitação de
colaboradores

Tem previsão no
planejamento estratégico
metas de horas
treinamento, que são
realizadas, interna ou
externamente.

São realizados
internamente os
treinamentos
operacionais e
externamente os de
gestão.

São realizados
conforme
necessidade.

São realizados
internamente
os
treinamentos
operacionais.

Mudanças em
processos
operacionais e de
gestão

Promovidos pela iniciativa
dos gestores médios,
decorrente das sugestões
internas, mas validadas
mediante consultoria
especializada ou realização
de teste piloto.

Realizados a partir
de análises
promovidas por
técnicos e gestores,
sem consulta aos
demais
colaboradores.

São realizados
com base na
percepção dos
gestores e
validados por
especialistas
externos.

São realizados
quando
sugeridos por
especialistas
externos.

Atualização
tecnológica das
máquinas e
equipamentos

Ocorre mediante a
disponibilidade
orçamentária, que deve ser
alocada anualmente, com
base na participação de
todos os colaboradores e
aprovação do líder.

Ocorre mediante a
disponibilidade
orçamentária, que
deve ser alocada
anualmente, pelo
líder.

Ocorre
mediante a
necessidade
que deve ser
manifestada
pelo líder.

Ocorre
mediante a
disponibilidad
e
orçamentária,
que deve ser
informada pelo
líder.

Acesso a
publicações sobre
o setor de atuação
da organização e a
inovação

Foi implantada uma
biblioteca na unidade,
disponível a todos os
colaboradores, com
sistema de empréstimos.

Conforme a
necessidade e
solicitação do
colaborador ao
líder.

Apenas aos
colaboradores
de gestão.

Apenas aos
colaboradores
de gestão.

Quadro nº 2: Inovação de Processos



A relevância de inovação em ações de marketing é enfatizada por diversos autores
(BERMAN & HAGAN, 2006; CHAM, 2005; CHRISTENSEN, 2002; COSTA, 2000)
segundo os quais se justifica pelo acirramento da concorrência no mercado, exigindo dos
agentes econômicos a concepção de novas formas de comunicar ao cliente os diferenciais
de sua linha de produtos e serviços. O Quadro nº 3 ressalta os aspectos de cultura
organizacional que podem contribuir para a inovação de marketing.

ALFA BETA GAMA DELTA
Formas de
prospecção e
abordagem ao
mercado

Equipe própria de
vendas. Sistema de
franquia no varejo.
Implantação do e-
commerce.

Forte atuação em
feiras do setor e
interação com
representantes.
Implantação do e-
commerce.

Patrocina equipe
profissional de
skate e eventos
desportivos. Possui
e-commerce.

Equipe mista de
vendas, própria e
representação.

Formas de
comunicação
institucional e de
marketing

Forte atuação em
mídia televisiva.
Atuante em redes
sociais.

Anúncios em
revistas e atuante
em redes sociais.

Publicidade em
eventos
desportivos,
anúncios em
revistas com foco
em esporte e atua
em redes sociais.

Atua por meio de
força de vendas e
na página oficial
da empresa na
internet. Não atua
em redes sociais.

Relacionamento
com clientes –
retenção,
manutenção e
pós- venda.

Reuniões duas
vezes por ano para
clientes varejistas,
com desfiles e
shows. Contato
permanente via e-
mail e telefone.

Reuniões
esporádicas com
clientes varejistas
mais importantes.
Acompanhamento
realizado pelos
representantes.

Via representantes. Via representantes
e serviço de
atendimento a
clientes.

Quadro nº 3: Inovação de Marketing

Já no Quadro nº 4 são abordadas as iniciativas adotadas pelas quatro organizações
estudadas em relação a inovação organizacional, que, segundo Tidd; Bessant e Pavitt
(2005), Miller e Morris (1998) e Rodney (2000) faculta o surgimento de oportunidades de
novos negócios em nível de mercado, configuração de novos arranjos de recursos ou
acesso a fontes de financiamento a custo reduzido. Desta forma as organizações
conseguem alcançar níveis mais elevados de competitividade ou, até, aumentar a sua
participação no mercado alvo.

ALFA BETA GAMA DELTA
Relacionamento
com o governo e
agências de fomento

Possui projetos
com SEBRAE,
FINEP e BNDES.

Contratou
SEBRAE para
desenvolver
fornecedores.

Contratou
SEBRAE para
desenvolver
fornecedores.

Não julga
relevante.

Relacionamento
com os concorrentes

Apenas monitora
as ações da
concorrência.

Participa de grupo
coordenado pelo
SEBRAE, da
cadeia setorial.

Participa de grupo
coordenado pelo
SEBRAE, da
cadeia setorial.

Apenas monitora
as ações da
concorrência.

Inovação de
arranjos
intraorganizacionais

Realiza,
periodicamente,
estudos e análises,
para promover
mudanças internas.

Os gerentes devem
propor mudanças e
alterações se
julgarem
necessário.

A empresa de
consultoria,
contratada uma
vez por ano,
analisa os
processos e propõe
modificações.

Realiza,
periodicamente,
estudos e análises,
para promover
mudanças internas.

Quadro nº 4: Inovação Organizacional



Com base nas evidências que emergiram a partir da análise de narrativas das quatro
entrevistas em profundidade, das organizações estudadas, facultaram a identificação de um
conjunto de características de cultura organizacional, que oferece diferentes condições para
a introdução das práticas de inovação. As diferenças evidenciadas entre as quatro
organizações decorrem de vários fatores, dentre os quais destacam-se: (i) percepção
singular e idiossincrática dos formadores de opinião, sobre o mercado, riscos e
oportunidades; (ii) posicionamento estratégico e (iii) conjunto de recursos organizacionais
e sua particularidades.

As evidências apresentadas, de forma sintética, nos Quadros nº 1 a 4, sugerem que a
organização ALPHA apresenta facetas culturais que facultam maior aderência ao modelo
de gestão focado na inovação. Ao realizar a análise, à luz das vertentes teóricas de autores
Souza (1978) e Schein (1988), é possível interpretar que os preceitos compreendidos como
conjunto de normas, valores, regulamentos, política administrativa, tradições, estilos
gerenciais, questões formais (leis), bem como os costumes, rituais, padrões e aspectos
informais internalizados pelos colaboradores, denotam características de delegação de
responsabilidade, autonomia e poder, estimulando assim a iniciativa e busca de soluções,
em todos os setores chave da organização.

Na empresa BETA já é possível perceber maior nível de centralização de poder, o que
revela viés decorrente da percepção, valores e interpretação contextual do tomador de
decisões, que se manifesta através de gestão menos participativa, com menor interação
com clientes, maior foco na tarefa de colaboradores alocados na operação, com evidências
de priorização de determinadas áreas organizacionais, em termos de alocação de recursos e
estímulo às iniciativas e ações. No entanto, na comparação com as organizações GAMA e
DELTA, percebe-se que a direção da BETA apresenta características de cultura
organizacional em processo de consolidação no tocante ao foco na inovação
(CHRISTENSEN, 2002; CHAM, 2005).

Os aspectos culturais manifestados a partir das evidências coletadas e analisadas, nas
organizações GAMA e DELTA apontam para uma cultura organizacional focada em
produção, com priorização de aspectos relacionados com a produtividade, com a
interpretação da inovação apenas como investimento em tecnologia ou métodos de
produção, desde que oportunizem redução de custos, seja pelo melhor aproveitamento de
horas homem, máquinas ou insumos. As evidências de cultura organizacional baseada no
controle, com reduzida delegação de autonomia e de poder decisório aos níveis
hierárquicos na base da pirâmide organizacional, bem como baixo nível de estímulo à
iniciativa e ação nestes níveis hierárquicos, impedem a consolidação da cultura
organizacional com foco na inovação, conforme relatado por autores como Chaharbaghi e
Newman (1996), Haller e Hadler (2006), Miller, 2001 e Schneider; Barsoux (2004).

As características da cultura organizacional das quatro empresas analisadas manifestaram-
se, de forma similar em outras categorias sugeridas por Souza (1978) e Schein (1988)
como a de tecnologia, sendo entendida como conjunto de instrumentos, processos, layout,
distribuição de tarefas, divisão de trabalho e fluxo organizacional que respalda a função
técnica, metodológica científica, racional e operativa da organização e de caráter, como um
conjunto de expressões ativas e afetivas dos indivíduos da organização, manifestações
subjetivas, as percepções, os sentimentos e as reações positivas ou negativas dos sujeitos
organizacionais características dos comportamentos, com a ALPHA evidenciando maior
abertura para novas ideias, independentemente do nível hierárquico ou fonte (clientes-



varejistas ou consumidores, fornecedores, instituições de ensino e pesquisa, outros).
BETA, GAMA e DELTA, seguindo o viés de centralização de poder e de foco no design
ou produção, abdicam de participação mais ampla de colaboradores no processo reflexivo
acerca do modelo de negócios adotado, obstaculizando a adoção da inovação como
orientação estratégica e operacional, nas três organizações.

Considerações Finais

A fabricação de calçados é considerada uma indústria tradicional e apesar de inovações
incrementais, concebidas e implementadas ao longo dos séculos e, principalmente, nas
últimas décadas, continua ainda muito dependente de mão-de-obra, o que estimula o
surgimento de competidores instalados em países que oferecem condições favoráveis à
operação de baixo custo. Esta situação retrata o que ocorreu no mercado brasileiro, na
década de noventa do século passado, quando a mudança de política econômica reduziu a
capacidade competitiva de indústrias locais de fabricação de calçados, exigindo delas a
concepção de um novo posicionamento estratégico.

Uma das alternativas encontradas pelas empresas, para recuperar a capacidade de competir,
foi a inovação, que, segundo a tipologia proposta por Tidd; Bessant e Pavitt (2005) e
Manual de Oslo (OECD, 2005) pode ser classificada em inovação de produtos, processos,
marketing e organizacional. No entanto a sua introdução no ambiente organizacional
depende de uma série de condições favoráveis, dentre as quais destaca-se a cultura
organizacional.

Com o objetivo de evidenciar a cultura organizacional subjacente à inovação foi realizado
o estudo de caso múltiplo em quatro indústrias de fabricação de calçados, localizadas na
região sul do país, por meio de abordagem qualitativa e entrevistas em profundidade com
gestores responsáveis pela área de produção e P&D. A análise de narrativas facultou a
caracterização da cultura organizacional, segundo as categorias identificadas com base na
literatura revisada sobre o tema, à luz da tipologia de inovação proposta pelo Manual de
Oslo (OECD, 2005).

Os resultados apontam para a adoção de práticas de inovação nas quatro organizações, mas
com diferentes níveis de percepção de relevância e com variação de priorização de foco e
formas de organização. O referido foco depende da orientação estratégica organizacional
no atendimento a específicos nichos de consumidores, que determinam a forma de atuação
no mercado.

O autor entende que apesar das limitações metodológicas e restrição do foco, na realização
da pesquisa, o estudo oferece elementos importantes para contribuir ao debate sobre o tema
de competitividade na cadeia calçadista do Brasil.
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Análise do processo de inovação com as práticas ambientais

Resumo

O acirramento da competição entre os agentes econômicos, notadamente nas últimas duas
décadas, mudou as bases conceituais que determinavam as regras de atuação no mercado,
exigindo a concepção de novos parâmetros para a posicionamento estratégico. Dentre eles
destacou-se a inovação, como forma de migrar do paradigma de competição com base em
custo, para a diferenciação, e gestão ambiental, como resposta à deterioração do meio
ambiente, em decorrência da industrialização sem controle. No entanto na medida em que
a inovação estimula o crescimento do consumo, muitas vezes reduz o ciclo de vida de
produtos e aumenta a geração de resíduos, ao contrário da gestão ambiental que promove
uma visão oposta, em prol da mitigação do impacto ambiental. Com o objetivo de
investigar as alternativas de combinar a inovação de processos com as práticas ambientais
foi realizado o estudo de caso múltiplo, em três organizações, que evidenciou as
possibilidades de inovar com a redução do impacto ambiental.

Abstract
The intense competition among economic agents, especially in the last two decades has
changed the conceptual bases that determine the rules of market action, requiring the
design of new parameters for strategic positioning. Among them figure out innovation as a
way to migrate from the paradigm of competition based on cost, toward differentiation,
and environmental management, in response to the deterioration of the environment as a
result of uncontrolled industrialization. However the extent that innovation stimulates the
growth of consumption, reduces the life cycle of products and increases the amount of the
waste, with environmental management promoting an opposite view, in favor of the
mitigation of the environmental impact. In order to investigate the alternatives of
combining process innovation with environmental practices was performed multiple case
study in three organizations, which demonstrated the possibilities to innovate with reduced
environmental impact.

Introdução

A crescente complexidade, que caracteriza o mercado, cada vez mais segmentado,
multifacetado e global, exige das organizações um novo conjunto de competências e
capacidades. Dentre elas destaca-se a inovação e preservação do meio ambiente, por meio
de práticas sustentáveis. Na medida em que a inovação, de produtos e processos, visa
constituir o diferencial competitivo da organização, para deixar de competir por preço,
acelerando o ritmo de lançamentos, muitas vezes, acaba colocando em risco meio
ambiente, através da redução do ciclo de vida do produto, estímulo ao consumo exagerado,
por  da geração de aumento de resíduos. Esta dualidade de objetivos, inovar, sem
prejudicar o meio ambiente, muitas vezes antagônicos, representam um desafio relevante
para as organizações, especialmente as do setor industrial.



A importância da inovação para as organizações começou a ser abordada no início do
século passado por Schumpeter (1982) que retratou as restrições do modelo de competição
vigente na época, fundamentado em escala de produção e preço, que tende a reduzir as
margens de retorno, para todos os agentes econômicos concorrentes. Com base nesta
constatação autor construiu a vertente teórica que destaca a necessidade de inovação, por
meio de “destruição criadora” quando o empreendedor desenvolve novos produtos ou
concebe novos métodos de produção, abordagem mercadológica ou promove novo arranjo
de recursos disponíveis.

Ao longo das décadas seguintes diversos pesquisadores e gestores organizacionais
procuraram aumentar a compreensão acerca do referido tema, contribuindo para ampliar o
debate sobre os benefícios da inovação para as organizações. Como consequência do
crescente interesse sobre a inovação constatou-se aumento significativo de recursos
financeiros alocados para as atividades de P&D, elevando o nível de competição entre os
agentes no mercado e de descontrole acerca de impactos ambientais, decorrentes da
redução do ciclo de vida dos produtos.

O acirramento da competição entre as organizações também teve reflexos sobre o grau de
exploração de matérias primas não renováveis e emissão de resíduos sólidos, líquidos e
gasosos, inicialmente nos países mais desenvolvidos e, posteriormente, em decorrência de
deslocamento de plantas produtoras (e poluidoras), nos países em desenvolvimento. Esta
situação tornou-se particularmente crítica na década de oitenta do século passado,
motivando a elaboração do relatório denominado “nosso futuro comum”, pela comissão
mundial do ambiente e desenvolvimento (comissão Brundtland), em 1987, onde foi
definido o conceito de desenvolvimento sustentável.  O referido conceito foi considerado
basilar e contribuiu para a concepção do eixo teórico que orientou os trabalhos da comissão
mundial das nações unidas para o meio ambiente e desenvolvimento.  O desenvolvimento
sustentável foi definido como a capacidade de utilizar os recursos naturais sem
comprometer as gerações futuras em atender suas necessidades (NAIME, 2005).

No entanto o referido conceito contribuiu para criar um paradoxo em relação aos modelos
de desenvolvimento econômico e social, da literatura clássica, que condiciona o aumento
da prosperidade de uma nação e de seus cidadãos, ao poder de compra e maior taxa de
consumo. A priorização do enriquecimento a qualquer custo, como condição sine qua non,
para alcançar níveis mais elevados de bem estar econômico e social, passou a representar
uma contradição em virtude de taxas mais elevadas de consumo de matérias primas,
energia e de emissões de poluentes.

Esta preocupação com o paradoxo inovação x preservação ambiental transferiu-se,
gradualmente, do nível político estratégico, para o âmbito social e organizacional,
estimulando a adoção de práticas organizacionais voltadas para a gestão ambiental. A
gestão ambiental pode ser compreendida como o gerenciamento do exercício de atividades
econômicas e sociais, de maneira a formatar o uso racional dos recursos naturais,
renováveis ou não. Esta gestão é voltada ao desenvolvimento de métodos que garantam a
conservação e preservação da biodiversidade, a reciclagem das matérias primas e as
reduções dos impactos resultantes de atividades humanas no meio ambiente (ANDRADE;
TACHIZAWA; CARVALHO, 2002).

Com o objetivo de identificar as formas adotadas pelas organizações de solucionar o
paradoxo inovação x gestão ambiental, foi realizado o estudo de caso múltiplo em três
organizações, localizadas na região sul do país, por meio de abordagem qualitativa,
entrevistas em profundidade e análise de narrativas, complementado com a consulta a



documentos internos. Foram entrevistados gestores responsáveis pelas atividades de P&D
e coordenadores de gestão ambiental.

Os resultados do estudo evidenciaram as possibilidades e restrições no processo de
concepção de soluções de inovação de produtos e processos internos, dentro dos limites
técnicos impostos pela legislação concernente à gestão ambiental. Também foi possível
constatar que as alternativas de conciliar os interesses econômicos, subjacentes à inovação
de produtos e processos, e ambientais, constantes da legislação em vigor, variam de acordo
com o tipo de produto, insumo e processo fabril.

1. Sistema de Gestão Ambiental

A gestão ambiental tem se tornado, nas últimas décadas, o foco de atenção tanto de
pesquisadores como de gestores organizacionais. Dentre os motivos destaca-se o potencial
da responsabilidade socioambiental de contribuir para a constituição de diferencial
competitivo sustentável, em face da preocupação crescente da sociedade, manifesta pela
ação da mídia e mediada pelo poder regulatório e normativo de agentes governamentais
(ANDRADE; TACHIZAWA & CARVALHO, 2002; DIAS, 2011).

Ao longo das últimas décadas, quando o tema de gestão ambiental foi objeto de cada vez
mais recorrente preocupação de organizações e, por consequência, de maior interesse de
pesquisadores, foram formuladas diversas definições que procuraram evidenciar as
características da gestão ambiental (NAIME, 2002; DIAS, 2011; TACHIZAWA, 2011).
Combinando os aspectos centrais, destacados pelos autores revisados, é possível afirmar
que a gestão ambiental compreende a atividade organizacional que visa diagnosticar a
situação ambiental da organização e propor um modelo de gestão, propiciando o ajuste de
processos internos de forma que atenda às determinações de preceitos legais em vigor
(BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI; ALIGRERI & KRUGLIANSKAS,
2009; MOURA, 2011).

Por se tratar de mudanças na estrutura e no funcionamento da organização, entende-se que
é de fundamental importância o envolvimento da alta direção na elaboração e promoção de
novos ditames institucionais que passarão a nortear o desenvolvimento organizacional,
permeando todas as ações e a própria forma de pensar dos colaboradores. Nesse sentido,
diversos autores (NAIME, 2002; ANDRADE; TACHIZAWA & CARVALHO, 2002)
ponderam que os princípios de gestão ambiental organizacional devem integrar o conjunto
de estratégias organizacionais, além de possuir seu próprio orçamento, desvinculado da
previsão orçamentária das demais unidades organizacionais (DIAS, 2011; TACHIZAWA,
2011; BARBIERI, 2011; MOURA, 2011).

As pesquisas apontam que são diversos fatores que influenciam a efetividade da gestão
ambiental nas organizações, destacando-se o segmento econômico em que a empresa está
inserida, o grau de profissionalização da gestão, o porte, número de colaboradores diretos e
localização geográfica (DIAS, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI; ALIGRERI &
KRUGLIANSKAS, 2009). O potencial poluidor da atividade empresarial e maior número
de colaboradores diretos contribuem de forma direta para maior visibilidade da
organização da sociedade, representada por órgãos reguladores e por organizações não
governamentais comprometidas com a proteção do meio ambiente, obrigando a empresa a
adotar as práticas de gestão ambiental.

Na visão de autores como Naime (2002), Andrade; Tachizawa e Carvalho (2002), Barbieri
(2011), Donaire (1999) e Moura (2011) as motivações para a concepção e implantação de



programa de gestão ambiental são de origem externa e interna. Dentre as motivações de
natureza interna destacam-se a possibilidade de redução de custos, a atualização
tecnológica, a otimização nos processos produtivos e o desenvolvimento de uma cultura
interna ecologicamente correta. Já em relação a razões externas ressaltam-se a tendência à
prevenção de acidentes ecológicos por parte da sociedade e as demandas das partes
interessadas, principalmente de agências financiadoras, comunidade local, organizações da
sociedade civil e governo. São consideradas também as regulamentações ambientais, dos
mercados e das fontes de recursos, bem como o papel da sociedade civil organizada.

A literatura revisada que versa sobre a gestão ambiental aponta para três estratégias de
gestão ambiental, a saber, (i) a prevenção da poluição, (ii) o planejamento do produto e (iii)
o desenvolvimento sustentável. A primeira estratégia refere-se ao controle da poluição,
quando a empresa procura adaptar-se às pressões normativas e às exigências do mercado
(NAIME, 2002; ANDRADE; TACHIZAWA & CARVALHO, 2002). Já a segunda
corresponde à prevenção da poluição, requerendo alterações nos processos produtivos e
nos produtos produzidos. A terceira estratégia visa a concepção de ações mais proativas,
envolvendo permanentemente toda a cadeia produtiva, bem como toda a organização, em
ações corretivas, preventivas e antecipatórias mediante o risco de problemas ambientais
(DIAS, 2011; TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI;
ALIGRERI & KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA, 2011).

Dentro da perspectiva de implantação das estratégias a literatura apresenta a classificação
de cinco estágios de configuração do programa de gestão ambiental nas organizações, que
varia desde a ausência ou presença limitada de ações de gestão ambiental até a presença de
programas difundidos por toda a empresa (NAIME, 2002; ANDRADE; TACHIZAWA &
CARVALHO, 2002). O nível mais elevado do programa inclui a educação dos
colaboradores, o monitoramento constante das informações e a resolução rápida de
problemas. Quando as questões ambientais alcançam este último nível, elas passam a ser
incorporadas nas metas, políticas e estratégias da empresa considerando o impacto
ambiental de seus processos e produtos (TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011;
DONAIRE, 1999; ALIGRERI; ALIGRERI & KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA, 2011).

É possível afirmar que a adoção de políticas e do programa de gestão ambiental implicará
mudanças e alterações de diversas práticas organizacionais, que compreendem o sistema de
produção e operação das empresas. Dentre as práticas organizacionais mais afetadas pela
adoção do programa de gestão ambiental destacam-se as práticas relacionadas aos produtos
e práticas relacionadas aos processos (ANDRADE; TACHIZAWA & CARVALHO,
2002). As primeiras referem-se às práticas focadas nos esforços de design que oferecem a
possibilidade de eliminar os elementos com potencial poluidor nos produtos, reduzindo o
consumo de recursos na produção, bem como facultando sua destruição ou desmontagem,
elevando a reutilização e a reciclagem. Já as práticas relacionadas aos processos visam
maior consciência na produção, nos métodos e nos processos operacionais, podendo afetar
processos internos e incluir práticas de prevenção e controle ambiental, como, por
exemplo, a instalação de filtros de emissão ou sistemas de separação de resíduos
(TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI; ALIGRERI &
KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA, 2011).

Os estudos que investigam as práticas ambientais nas organizações brasileiras evidenciam
amplo leque de alternativas, concebidas e operacionalizadas, variando  de acordo com o
tipo de processo ou produto, porte, setor, região de atuação e inovações tecnológicas
adotadas (ROHRICH; CUNHA, 2004). Foi possível constatar a aplicação contínua de uma
estratégia econômica, ambiental e tecnológica, integrada aos processos e produtos, de



modo a aumentar a eficiência organizacional, como: uso de matéria-prima, água e energia,
por meio da não geração, minimização ou reciclagem de resíduos gerados (NAIME, 2002;
DIAS, 2011; TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; ALIGRERI; ALIGRERI &
KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA, 2011).

A implantação de um sistema de gestão ambiental pelas organizações inclui o uso de
práticas ou mecanismos capazes de atuarem sob a minimização dos impactos oriundos de
seus processos de industrialização. Aplica-se a todos os portes e tipos de organizações,
promovendo o equilíbrio em relação aos interesses ambientais e as necessidades
socioeconômicas de cada negócio. Neste gerenciamento cada organização deve identificar
quais aspectos ambientais pode controlar ou influenciar sob o prisma de seus processos
operacionais (SOLEDADE et al., 2007). O Quadro 1 demonstra os elementos passíveis de
verificação no sistema de gerenciamento ambiental.

Quadro1: Elementos de um sistema de gerenciamento ambiental

POLÍTICA
AMBIENTAL

ANÁLISE PELA
ADMINSTRAÇÃO

Aspectos Ambientais
Requisitos Legais e
outros
Objetivos,  Metas e
Programa(s)

PLANEJAMENTO

PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO

IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃOVERIFICAÇÃO
Recursos, Funções, Responsabilidades
e Autoridades
Competência, Treinamento e
Conscientização
Comunicação
Documentação
Controle de Documentos
Controle Operacional
Preparação e Respostas a Emergências

Monitoramento e Medição
Avaliação do atendimento a
Requisitos Legais e outros
Não-conformidade, Ação Corretiva e
Ação Preventiva
Controle de Registros
Auditoria Interna

MELHORIA CONTÍNUA

Fonte: SOLEDADE et al., (2007).

Conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas: ABNT – NBR ISO 14001 (2004)
são requisitos do sistema da gestão ambiental: (i) Estabelecimento de uma política
ambiental: coerente à atividade da organização, objetiva a melhoria contínua e demonstra
o comprometimento da mesma em atender à legislação e normas vigentes (PIMENTA,
2010); (ii) Planejamento: ao analisar os aspectos ambientais, legislação e outros
requisitos, a organização define objetivos, metas e programas ambientais; (iii)
Implantação e operação: os recursos, comunicação, documentação, controles,
responsabilidades, autoridades, competências, treinamentos e conscientização para o trato
de problemas ambientais devem estar definidos; (iv) Verificação e ação corretiva:
compreende o monitoramento, medição, avaliação em relação ao atendimento aos
requisitos legais, não conformidades, ações corretivas e auditorias internas; (v) Análise
pela administração: compreende a análise crítica da direção em relação a adequação e
eficácia de seu sistema de gerenciamento ambiental.

Um sistema de gestão ambiental eficiente compreende práticas administrativas e
operacionais orientadas ao controle e à minimização dos impactos de uma atividade sobre
o meio ambiente. Tal sistema auxilia as organizações a definir etapas de avaliação,



planejamento e implantação de processos que evidenciem sua orientação sustentável
(NAIME, 2002; TACHIZAWA & CARVALHO, 2002). A implantação de um sistema de
gestão ambiental assegura às organizações a conformidade às legislações ambientais, a
redução de riscos e a obtenção de vantagens econômicas. Grupos investidores visualizam a
adoção de práticas ambientais como um sinal de que as organizações possuem capacidade
produtiva, aliada a capacidade de redução de riscos de acidentes ou de descumprimento às
leis vigentes, mantendo-se assim distantes de eventos que comprometam sua imagem e
competitividade (DIAS, 2011; BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI;
ALIGRERI & KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA, 2011).

2. Inovação

As alterações na forma de produzir bens e serviços para atender suas necessidades de
consumo, independente do seu grau de “real” necessidade ou percepção desta, ao longo da
evolução da humanidade, sempre ocuparam papel de destaque na história mundial. Foram
responsáveis, inclusive, em grande parte, tanto por algumas das mudanças mais relevantes
na estrutura social e política, como no modo de organizar recursos para a produção, que
influenciaram a forma constitutiva de custos e preços, distribuição de logística e acesso aos
mercados de consumo (LANGLOIS, 2003). Sintetizando, é possível afirmar que as
alterações no modo de coordenar os recursos para industrializar produtos e fornecê-los ao
consumidor influenciaram a concepção da firma, a qual, por sua vez, exerceu influência
sobre a decisão no tocante a sua estratégia de atuação no mercado, ou seja, a forma de
organizar os recursos para atingir seus objetivos pré-concebidos.

Um dos primeiros pesquisadores a investigar a inovação no modo de agir da firma no
mercado e a sua influência sobre os resultados organizacionais, foi Joseph Alois
Schumpeter (1982) que desenvolveu a tese da inovação como “destruição criadora”.
Enquanto que a maioria dos teóricos e pesquisadores analisava o sistema capitalista como
um problema de administração da estrutura existente, ele apresentou a percepção do
capitalismo como um processo de criação e destruição das respectivas estruturas.  Dentro
da proposta de análise desta questão ele revisou também a evolução do modus operandi da
concorrência. Verificou que, ao longo do tempo, a concorrência migrou da competição
pura com base em preço, para a disputa dos mercados consumidores no quesito de
qualidade do produto e dos serviços de atendimento, estacionando na posição de busca de
diferencial competitivo através de formas de organizar os recursos industriais, focando,
principalmente, a produção em escala.

Ao aperfeiçoar a referida abordagem, Schumpeter (1982) defendeu a percepção de que a
concorrência no sistema capitalista deve estar baseada em desenvolvimento de novos
produtos, de novas técnicas, de novas fontes de suprimento e de novas formas de
organização empresarial. Este tipo de concorrência é na sua opinião muito mais efetiva do
que aquela que baseia a sua forma de ação nos critérios de preços, qualidade ou produção
em escala. Destarte, o empreendedor capitalista que busca a diferenciação de atuação por
meio da estratégia de investimento em novos produtos, novas técnicas de produção, novos
fornecedores, etc., faz jus a lucros extraordinários decorrentes deste posicionamento
empresarial.

É possível afirmar que seus estudos influenciaram outros pesquisadores a se interessar pelo
assunto e orientaram o desenvolvimento de novas abordagens. Muitos destes pesquisadores
e autores ampliaram o conceito de inovação, aplicando-o, também, na gestão de processos



organizacionais, pois a caracterização do processo de inovação impacta diretamente na
capacidade da organização de inovar também em processos de gestão. Desta forma é
facultada a reflexão sobre novas formas de organizar os recursos e tomar decisões à luz da
complexidade presente, tanto no ambiente externo como no universo organizacional.
Percebe-se que a competência em organizar os recursos de forma inovadora e tomar
decisões com vistas à otimização dos recursos internos e aproveitamento de oportunidades
prospectadas no mercado constitui a base para a construção do diferencial competitivo das
organizações (WERNERFELT, 1984; VOLPE e BIFERALI, 2008).

Para Rodney (2000) existem três grandes categorias de inovação, que são (i) a gestão
estratégica inovativa para enfrentar as mudanças ambientais, (ii) gestão de iniciativas de
mudança de caráter inovador e (iii) inovação através de criação e aplicação do
conhecimento. Dentro de cada uma destas categorias a inovação é segmentada na literatura
tradicional em inovação incremental e disruptiva e o autor propõe mais uma: a inovação
relacionada ao conhecimento. Esta inclusão decorre do entendimento do autor de que a
construção do conhecimento inclui a criação e reconhecimento do conhecimento que é
socialmente construído. Desta forma, as organizações são inovadoras quando permitem
que os novos conhecimentos sejam reconhecidos e aplicados, tanto em processos como os
produtos.

No entanto, nem sempre é necessária a inovação radical de produtos, serviços ou de
sistemas de produção ou atendimento a clientes para propiciar condições favoráveis à
construção deste diferencial. É óbvio que a concepção de qualquer produto com
características radicalmente diferentes de todos os concorrentes no mercado possibilita a
constituição de um diferencial relevante, mas esta não é a condição possível para todos os
segmentos econômicos e a custos viáveis e factíveis. Por esse motivo pequenos avanços
tecnológicos são considerados representativos e relevantes.

A importância do foco na inovação para atingir níveis superiores de retorno econômico e
financeiro foi representada por Cham (2005) na sua metáfora do oceano azul. Nesta
interpretação o mercado é segmentado em dois tipos: azul ou vermelho. O oceano azul
designa o segmento de atuação onde as organizações inovadoras constituem uma reserva
de mercado, com base na sua competência em desenvolver “o novo”, diferentemente do
oceano vermelho, onde inúmeras empresas competem comercializando os produtos
tradicionais. Enquanto que no oceano azul as organizações prosperam, sem se preocupar
com a concorrência, as empresas que operam no oceano vermelho utilizam expedientes já
conhecidos da concorrência como o corte de preços e redução de custos, além de outras
técnicas e métodos de gestão, transformando o mercado num verdadeiro campo de batalha,
com poucos sobreviventes.

Esta preocupação das organizações em aproveitar as oportunidades no mercado, para
ampliar a sua participação, também chamou atenção de Christensen (2002) que
apresentaram a interpretação de crescimento organizacional fundamentada em inovação.
Iniciam a abordagem com base na distinção de dois tipos de circunstâncias promotoras do
crescimento via inovações: as circunstâncias sustentadoras e disruptivas.

Nas circunstâncias sustentadoras - quando a concorrência se dá na melhoria de produtos
com maior margem voltados para os clientes do topo da pirâmide – as empresas titulares
quase sempre levam vantagem, mesmo que essas possuam menos recursos do que os novos
entrantes. Por outro lado, nas circunstâncias disruptivas – quando a concorrência se dá na
comercialização de produtos mais simples e acessíveis a clientes menos atrativos – as
empresas entrantes é que tem sido vencedoras. Neste contexto a uma inovação disruptiva é
aquela que rompe e redefine os modelos vigentes, lançando produtos e serviços de



qualidade inferior aos já existentes, porém, dotados de outros benefícios tais como a
facilidade do uso e a acessibilidade do preço.

Neste sentido, Chaharbaghi e Newman (1996) apresentaram contribuições ao constatar que
o termo inovação é também empregado para descrever o processo de mudança, além de
avaliar a repercussão da adoção de novos procedimentos ou produtos no indivíduo.
Destarte, a inovação passa a fazer parte do repertório cognitivo e comportamental do
mesmo. Mas pode, também, consistir de uma idéia, prática ou artefato material que foi
inventado ou é visto (interpretado) como novo, independente de sua adoção. Autores
classificam a inovação, com base no foco, em quatro tipos distintos: a) no produto ou no
serviço; b) no processo de produção; c) na estrutura organizacional e d) nas pessoas.

A classificação com fins de compreender melhor o fenômeno é essencial. Porém, é
importante destacar que a realidade sempre pode confrontar a teoria com derivações do
modelo pré-concebido. Até mesmo com base em processo de reflexão sobre o tema
inovação é possível inferir que a tipologia definida por Chaharbaghi e Newman (1996)
pode ou deve ser acrescida de variações decorrentes de combinação dos tipos citados.
Além disso, é pertinente o estudo do timing da implementação da referida tipologia. Por
onde a introdução da inovação, como prática organizacional, deve iniciar?

Neste ponto é imprescindível mencionar as contribuições de Christopher Freeman (1989)
que identifica seis tipos distintos de organizações, com base em estratégias adotadas em
relação a inovação tecnológica. São eles: ofensiva (busca liderança, baseada na excelência
de produtos e é agressiva na atuação no mercado); defensiva (prefere ser a segunda, imita
com adaptações); imitativa (copia, às vezes integralmente); dependente (clientes ou
fornecedores exclusivos); oportunista (atuação com base em nichos de mercado) e
tradicional (atua em setores econômicos que prescindem de inovação tecnológica – ex.
machado, pá, etc).

De forma complementar Tidd, Bessant e Pavitt (2005) apresentam conceitos que agregam
aos dois tipos de inovação básicos (de produto e processo) a inovação de posicionamento.
A inovação de posicionamento consiste de mudanças no contexto em que os produtos e
serviços estão inseridos e a inovação paradigmática que compreende as mudanças nos
modelos mentais subjacentes que delimitam as ações organizacionais. No entanto, os
autores não desprezam a importância do grau de alteração que resulta na configuração do
produto final, representada pelo binômio da inovação que caracteriza a inovação
incremental e inovação radical ou disruptiva.

Para Christensen (2002), a gestão da inovação inclui elementos como marketing e
produção e a organização que pretende obter êxito na implementação de processo de
inovação deve procurar integrar as atividades alinhadas e contemplar esta prioridade na sua
estratégia organizacional. Destarte a gestão da inovação se refere ao contexto estratégico e
organizacional dos processos individuais de inovação com o objetivo de produzir produtos
bem sucedidos no mercado e processos inovadores com o objetivo de racionalização de
tempo e de recursos.

Nesse sentido, Miller e Morris (1998) aprofundam a reflexão sobre o modelo de negócios
baseados em inovação e identificaram três dimensões teóricas nas quais os mesmos se
estruturam, a saber: economia, aprendizagem e gestão. A dimensão econômica caracteriza-
se pela mudança da economia industrial para a economia do conhecimento. A
aprendizagem, por sua vez, é o processo central para a criação de conhecimento e geração
de inovações. E, por fim, a gestão define as estruturas organizacionais e os meios pelos
quais a inovação e as demais atividades de uma organização são realizadas.



Esta e outras abordagens do tema suscitam questões que continuam sendo objeto de debate
entre os pesquisadores e empreendedores. Existe, efetivamente, um padrão ideal para a
concepção de inovação? O ato de inovar resulta de um modelo de análise estruturada ou
desestruturada? Como a pesquisa científica contribui para o processo de inovação?

Neste ponto vale a pena retornar ao período histórico que serviu de cenário para as
primeiras concepções acerca da inovação, pois foi o próprio Schumpeter que desenvolveu
a classificação que permitiu identificar cinco tipos de inovação: novos produtos ou
mudanças substanciais em produtos existentes; novos processos ou métodos de produção;
novos mercados, novas fontes de recursos e novas organizações (SCHUMPETER, 1982).
Como é possível perceber, o conceito vai além de questões tecnológicas, incluindo vários
outros setores organizacionais.

Dificilmente a inovação tecnológica vem desacompanhada de inovação organizacional,
que é considerada essencial e subjacente à constituição do ambiente propício para a
organização de processos, tarefas e atividades que possam facilitar o ato de inovar.
Segundo o Manual de Oslo, publicado por OCDE (2006), a inovação tecnológica, que está
presente nas organizações, manifesta-se através da mudança em produtos e processos.
Vários produtos inovadores requerem mudanças nos processos para serem levados ao
mercado.

Um produto, para ser considerado tecnologicamente novo, exige inovações que podem
envolver tanto as mudanças conceituais radicalmente inéditas, baseadas na combinação de
tecnologias já existentes ou derivadas do uso de novo conhecimento, como também a
inovação pode ser definida como a formulação, combinação ou síntese do conhecimento
em novos produtos, processos ou serviços. Inovações nos processos e nos serviços podem
revolucionar uma indústria, diminuindo custos, reduzindo etapas produtivas e
acrescentando novas formas de serviços. (CHRISTENSEN, 2002).

3. A contextualização e caracterização do método

O método de pesquisa escolhido foi o estudo de caso, por se entender que apresenta melhor
aderência ao objetivo e às questões que nortearam o estudo. Tull e Hawkins (1976, p. 323)
afirmam que "um estudo de caso refere-se a uma análise intensiva de uma situação
particular". De acordo com Yin (2005), a preferência pelo uso do estudo de caso deve ser
no estudo de eventos contemporâneos, em situações onde os comportamentos relevantes
não podem ser manipulados, mas onde é possível se fazer observações diretas e entrevistas
sistemáticas. O estudo foi realizado com uma visão externa dos pesquisadores, sem
envolvimento nem manipulação de quaisquer informações e os fatos levantados pelo
estudo são contemporâneos. Dentre as aplicações para o estudo de caso citado por Yin
(2005), nesse trabalho procurou-se descrever o contexto da vida real e realizar uma
avaliação descritiva.

O estudo de caso é útil, segundo Bonoma (1985, p. 207), "... quando um fenômeno é amplo
e complexo, onde o corpo de conhecimentos existente é insuficiente para permitir a
proposição de questões causais e quando um fenômeno não pode ser estudado fora do
contexto no qual ele naturalmente ocorre". Os objetivos do Método do Estudo de Caso não
são a quantificação ou a enumeração, "... mas, ao invés disto: (1) descrição; (2)
classificação (desenvolvimento de tipologia); (3) desenvolvimento teórico; e (4) o teste
limitado da teoria. Em uma palavra, o objetivo é compreensão" (p. 206). Na parte empírica



deste estudo descrevem-se situações que ocorreram, confrontando-as com a teoria de forma
restrita às organizações pesquisadas.

Esta descrição baseia-se na análise de narrativas, construídas a partir das entrevistas não
estruturadas realizadas na organização pesquisada, com as pessoas que trabalham na área
de P&D. Após a sua transcrição, a entrevista, que, devido ao seu formato, resulta,
normalmente, num texto não linear e até confuso, é interpretado e reescrito na forma de um
texto coeso, fluido, na primeira pessoa, em formato de narrativa. Na sequência ele é
submetido à apreciação das pessoas entrevistadas, para conferência, ajustes ou
contribuições. Apesar do método não ser considerado recente, ainda é tratado como
inovador (BOJE, 1995; MOEN, 2006).

A narrativa pode ser interpretada como uma fala organizada acerca de um determinado
evento, situação, assunto ou tema. Detalhando, trata-se da forma pela qual as pessoas
contam suas experiências, o que elas enfatizam ou omitem, se elas se posicionam como
protagonistas ou como vítimas. É importante destacar que o relacionamento que o narrador
estabelece com o ouvinte faz com que a narrativa deixe de ser apenas o ato de contar algo,
mas passa a ser um ato de construção de uma identidade pessoal (POLKINGHORNE,
2007).

A narrativa faz parte do processo cultural onde os sistemas simbólicos criam e são criados
através do discurso e é empregada em contextos diferentes para comunicar diferentes
pontos de vista. Fragmentos de narrativas maiores e versões diferentes de narrativas fazem
parte do discurso cotidiano das pessoas, que são, afinal de contas, seres constituídos na
linguagem baseada em significados construídos para dar sentido ao mundo em que vivem.
São estes significados que fazem parte da rede de conversações, constituindo conjunto de
valores, símbolos, representações, enfim, a cultura à qual acabam se integrando (BOJE,
1995; MOEN, 2006).

Segundo Czarniawska (2000) o método de análise de narrativas julga-se adequada para
desvelar ao pesquisador os processos adotados pelo narrador para interpretar coisas,
particularmente indicada para avaliar a interpretação do indivíduo de temas subjetivos,
como, por exemplo, a cultura organizacional. Cabe ao pesquisador interpretar as
interpretações do narrador. No entanto é importante lembrar que o pesquisador não tem
acesso direto à experiência do outro e por esse motivo o pesquisador lida e sempre vai lidar
com formas diferentes e ambíguas de representação da experiência que o outro relatará por
meio de fala, texto, interação e, é claro, a interpretação. Por essa razão torna-se impossível
ao pesquisador manter se neutro ou objetivo na representação da realidade.

A questão de pesquisa que orientou o desenvolvimento deste estudo foi: “Como o processo
de inovação pode ser combinado com as práticas ambientais?”. Em alinhamento com a
questão de pesquisa e opção metodológica o pesquisador fez uso da abordagem qualitativa,
utilizando perguntas abertas para a coleta de evidências e dados. Foram elaboradas apenas
cinco perguntas, construídas a partir da revisão teórica sobre os temas inovação e gestão
ambiental, a saber: (i) como ocorre o processo de inovação na empresa?; (ii) quais são as
inovações adotadas pela organização e que você considera como mais relevantes?; (iii)
quais são as práticas ambientais adotadas e operacionalizadas pela organização?; (iv) quais
foram as principais dificuldades no processo de operacionalização das práticas
ambientais?; (v) como, na sua percepção, é possível conciliar a necessidade de inovar com
a de atender às exigências legais da gestão ambiental?.

Para a realização da pesquisa foram escolhidas três organizações industriais, com base no
critério de relevância regional dentro da matriz produtiva local, acessibilidade e
conveniência. Em cada uma das organizações foram entrevistados apenas os gestores,



responsáveis pelas áreas de produção, pesquisa e desenvolvimento e modelagem. Pela
exigência das organizações de manter o anonimato, as mesmas serão denominadas de
ALFA, BETA e GAMA.

Com o objetivo de contextualizar as evidências que emergiram ao longo das narrativas
realizadas com os gestores das três organizações, se faz mister a descrição sumária de cada
uma delas. Esta é uma recomendação metodológica inerente à opção metodológica
qualitativa, que faz uso de entrevistas em profundidade e análise de narrativas, conforme
autores como RIESSMAN (1993), BOJE (1995) e CZARNIAWSKA (2001).

ALFA foi constituída em 1996 e atua na fabricação de plásticos especiais para o segmento
automobilístico, alimentício, aeronáutico, civil e aplicações especiais como tecnologia
aeroespacial, comunicação, médica e movimentação de cargas. Atualmente a empresa
conta com 90 colaboradores e um volume de produção de 200 ton/mês. A inovação de
produto e de processos é considerada pela direção uma obrigação institucional, em virtude
do tipo de produto e foco no atendimento às demandas de mercado. Além disso a empresa
possui certificação ISO 9001 desde o ano de 2000. A partir de 2006 a organização também
optou por adotar as práticas ambientais baseadas na legislação e nas normas vigentes, de
modo a atender às solicitações de determinados clientes e estar mais alinhada às práticas
ambientalmente responsáveis, objetivando assim, manter os clientes atuais e prospectar
novos mercados.

BETA foi fundada em 1994 para fabricar e comercializar laminados e sintéticos para a
indústria calçadista e de material esportivo. Atualmente é uma referência junto as grandes
marcas nacionais e internacionais, em virtude de soluções inovadoras, tanto em nível de
produtos, bem como atendimento customizado às demandas de clientes. A empresa conta
com 86 colaboradores e um parque fabril de 4.603,12 metros quadrados. A empresa criou
área de Gestão Ambiental no ano 2007, a qual está posicionada como staff da presidência,
não se subordinando às diretorias industrial e comercial, o que faculta a concepção e
implementação de políticas organizacionais que priorizam a gestão ambiental.

GAMA iniciou sua operação na década de sessenta do século passado, no estado de Santa
Catarina, através da fabricação de chapéus de praia e campo, mas cinco anos depois
reorientou sua operação para fabricação de malhas. Na década de noventa ingressa no
segmento de fabricação de calçados, constituindo uma unidade no estado vizinho, Rio
Grande do Sul, resultando da aquisição de duas fábricas de calçados infantis que operavam
em Novo Hamburgo. A empresa instituiu oficialmente o programa de inovação no ano
2007, quando a direção da empresa contratou uma empresa de consultoria para apoiar o
desenho institucional, que pudesse facultar o referido processo. Já a preocupação ambiental
acompanhou a gestão da unidade, desde a sua constituição, em virtude do volume de
resíduos gerados e seu alto impacto ambiental. Apesar desta preocupação inexiste na
empresa um programa específico e tampouco um setor encarregado de coordenar as
atividades de gestão ambiental.

4. Análise de resultados

Nas três organizações os gestores entrevistados foram indicados pela direção, todos
responsáveis pelas áreas de produção e desenvolvimento de novos produtos (no caso da
GAMA – a modelagem). Com o propósito de proceder à coleta de dados, informações e
evidências que pudessem facultar a compreensão do processo de inovação e das práticas de
gestão ambiental, para estudar as possibilidade de combinação de ambos, nas três



organizações, foram realizadas entrevistas em profundidade, com reduzido número de
questões. Desta forma foi facultado aos entrevistados manifestar-se de forma mais livre
acerca do tema abordado, tecendo comentários irrestritos sobre os processos
organizacionais, a inovação e as práticas de gestão ambiental.

Considerando a posição hierárquica ocupada pelos entrevistados, é possível afirmar que a
percepção dos mesmos, acerca do universo organizacional, é relevante e significativa, por
representarem, tanto formal como informalmente, a organização, no âmbito interno e
externo, formando e influenciando os demais colaboradores. Desta forma a visão,
percepção e interpretação de fatos e dados dos fenômenos organizacionais, manifestada
pelos entrevistados, pode ser considerada suficiente para a coleta de indícios acerca dos
temas abordados no âmbito do presente estudo (RIESSMAN, 1993; BOJE, 1995; MOEN,
2006; CZARNIAWSKA, 2001).

A análise de narrativas, realizada a partir das entrevistas em profundidade, facultou a
identificação de especificidades que evidenciam a combinação de inovação de processos
com as práticas ambientais. A caracterização e consequente análise de inovação de
processos seguiu a literatura revisada sobre o tema (TIDD; BESSANT & PAVITT, 2005;
CHAM, 2005; CHRISTENSEN, 2002; RODNEY, 2000). Já os quesitos que tipificam as
práticas de gestão ambiental referem-se ao arcabouço legal, instituído pela Norma NBR
ISO 14001, conforme indicado por Aligleri; Aligleri e Kruglianskas (2009), Barbieri
(2012), Dias (2011) e Moura (2011).

Inicialmente os entrevistados foram solicitados para se manifestar a respeito do processo
organizacional voltado para o estabelecimento de um política ambiental, conforme exigido
pela norma ISO 14001/2004 (MOURA, 2011; BARBIERI, 2012) e sobre a relevância da
inovação para a organização, que para Tidd; Bessant e Pavitt (2005) deve ocupar papel de
destaque nas estratégias organizacionais.

Divergindo da forma tradicional de concepção de políticas, que ainda existe em curso em
muitas organizações (DONAIRE, 1999; NAIME, 2002), de sua definição observando
apenas as peculiaridades da sua própria estrutura organizacional, ALFA realizou
benchmark com empresas líderes do setor. BETA revisou suas políticas, contemplando a
preocupação ambiental e inovação na nova versão e GAMA também inovou o processo de
concepção de políticas, ao acolher contribuições de seus clientes intermediários, de varejo
de calçados, o que evidenciou a necessidade de observar as tendências de mercado, como,
por exemplo, a operacionalização do Sistema de Gestão Ambiental - SGA.

Os processos subjacentes ao planejamento, implementação e operação do SGA seguiram o
padrão estabelecido no primeiro tópico abordado, mantendo a coerência e nexo lógico. Na
empresa ALFA optou-se pelo empoderamento de um grupo misto de colaboradores,
representantes da maioria das unidades organizacionais, para coordenar o processo de
inovação e de SGA. Na BETA a empresa de consultoria auxiliou na seleção de um
coordenador do programa SGA, que criou um blog na internet, com ouvidoria virtual e
sugestões para o programa, sendo que o grupo de colaboradores, a quem foi atribuída a
tarefa de captar sugestões de inovação, passou a interagir e avaliar as propostas com base
em critérios estabelecidos pela ISO 14001/2004. Já na GAMA o setor de controladoria,
encarregado de analisar as propostas de inovação de processos e tecnológica, por meio de
investimentos em novas máquinas e equipamentos, desenvolveu um módulo no ERP, para
planejar SGA e acompanhar sua evolução no âmbito organizacional.

Foi possível constatar também as inovações de processos para prover capacitações de
colaboradores no âmbito do SGA. Na ALFA foram adquiridas publicações sobre o tema de
gestão ambiental, bem como custeadas participações de colaboradores em seminários,



encontros e congressos externos. Estes colaboradores passaram a atuar como
multiplicadores, promovendo capacitações internas, por meio de workshops e reuniões. Na
BETA, com apoio da consultoria contratada, foram criados espaços de reflexão e
seminários mensais, com o intuito de compartilhar as boas práticas, tanto em inovação
como as de gestão ambiental. Já na GAMA foram contratados especialistas para
capacitação de líderes, que assumiram a responsabilidade de coordenar os trabalhos de
inovação e de gestão ambiental nos seus respectivos setores.

A concepção de práticas colaborativas intra e interorganizacionais com o objetivo de
promover a aprendizagem e gestão do conhecimento, subsidiando as alterações de
processos e práticas organizacionais, conforme evidenciado nas empresas ALFA e BETA
representa a inovação de processos, segundo a literatura revisada (CHAHARBAGHI &
NEWMAN, 1996; CHRISTENSEN, 2002). A inovação de processos também se reflete em
estruturas matriciais e de equipes mistas, que propiciam formas mais eficazes de
compartilhamento de experiências, vivências e percepções, oportunizando a realização de
mudanças estruturantes de práticas organizacionais constituídas. Da mesma forma é
possível afirmar que a combinação de tecnologias de informações, tais como intranet,
páginas na internet e sistemas de gestão (ERP) representam opções criativas, de caráter
inovador, para respaldar a implantação de SGA, no caso da empresa GAMA.

A combinação similar de práticas ambientais com as práticas de inovar foi encontrada
também na checagem e ação corretiva, que, segundo Moura (2011) e Dias (2011) consiste
de monitoramento e medição, identificação de não conformidades e concepção de ações
corretivas, realização de registros sistemáticos e, também, de auditorias de SGA. Na
empresa ALFA destaca-se a constituição de uma comunidade de prática de colaboradores,
com espaço virtual para comunicação, através da intranet, onde são “depositadas” as
contribuições de envolvidos no processo de controle de SGA, em termos de
compartilhamento de experiências, avisos, lembretes, que reduzem o tempo despendido
nesta atividade. Também são postados os relatos de ações corretivas realizadas e o grau de
sua efetividade. O ineditismo destas ações, configurando assim a inovação organizacional,
é confirmada pelas características destacadas na literatura revisada sobre o tema inovação
(CHAM, 2005; CHAHARBAGHI & NEWMAN, 1996; MILLER & MORRIS, 1998).

Na BETA a empresa de consultoria auxiliou na concepção de rotinas internas, com o
intuito de facultar esta etapa do SGA, além de colocar à disposição da equipe interna da
BETA o aplicativo, com base de dados na nuvem e gerenciada pela consultoria, que
permitiu acompanhamento em tempo real, bem como facultou sua instalação em unidades
móveis, como tablets e smartphones, pelos componentes da equipe de gestão. Uma das
interfaces do aplicativo facultava mensurar o impacto ambiental a partir de sugestões de
mudanças/ inovação de processos internos, em especial, dos de natureza operacional. Além
disso, como também foi evidenciado na GAMA, o aplicativo oferecia a construção de
tabela de indicadores ambientais, comparativo do previsto e do realizado, além de padrões
de planos de ação corretiva e telas para dar suporte às auditorias SGA. A adoção destas
tecnologias representa a inovação de processo, que foi combinada com os objetivos de
adotar as práticas ambientais, conforme tipificado por autores como Christensen (2002) e
Tidd, Bessant e Pavitt (2005).

No tocante à etapa de gerenciamento ambiental, que consiste de realização de análise de
resultados decorrentes de auditoria ambiental, bem como em circunstâncias de mudanças
(na legislação, nos produtos ou atividades da organização, avanços tecnológicos, entre
outros) também se verificaram nas três organizações estudadas as evidências de
combinação de inovação com as práticas ambientais. Dentre as mais relevantes



destacaram-se a reconfiguração de processos produtivos, de linha para célula de produção,
resultando em redução de resíduos sólidos, nas empresas ALFA e BETA, e introdução de
técnicas de produção enxuta na GAMA, que implicou na troca de fornecedores, com opção
por aqueles localizados mais próximo da planta de produção, além de reduzir os estoques
de insumos e matérias primas.

Na melhoria contínua, última das etapas previstas pela ISO 14001/2004, constatou-se, a
partir da narrativa dos entrevistados das três organizações, que está prevista a utilização da
mesma estrutura organizacional que foi definida para a gestão, tanto dos processos de
inovação, como de gestão ambiental. Desta forma a direção entende que será possível
promover a interação interna, entre os setores e programas, para que, de forma simultânea,
possam avançar rumo ao aperfeiçoamento tanto das técnicas como ferramentas e métodos
empregados para a operacionalização de gestão ambiental e da inovação de processos, em
vista da centralidade de ambos para prover a competitividade da organização.

Considerações Finais

Nas últimas três décadas a inovação assumiu um papel de destaque nas organizações, por
oportunizar a migração da competição com base em custo, para a diferenciação, facultando
a operação com margens de retorno acima das médias praticadas no mercado. Trata-se do
“merecido” retorno extraordinário aos empreendedores inovadores de Schumpeter (1982).

No entanto o paradigma do desenvolvimento econômico a todo custo foi colocado em
debate, na segunda metade do século passado, com base nas evidências de acelerada
deterioração do meio ambiente, em virtude do aumento substancial de geração e descarte
inapropriado de resíduos. O crescimento econômico e social, fundamentado em consumo
desenfreado, passou a ser questionado.

Destarte surgiu o desafio de como conciliar os interesses econômicos e sociais e, de forma
mais específica, em nível das organizações, como lidar com a necessidade de promover as
inovações, para constituir o diferencial competitivo, sem impactar o meio ambiente. Dois
temas aparentemente antagônicos e controversos representam o desafio relevante não
apenas para os gestores organizacionais, mas também para o governo e academia, em
especial da área de conhecimento de ciências sociais aplicadas, em virtude do seu
compromisso em contribuir para o aperfeiçoamento da gestão organizacional.

Com o propósito de contribuir para o referido debate foi conduzida a pesquisa, nos moldes
de estudo de caso múltiplo, em três organizações industriais, localizadas na região sul do
Brasil, utilizando a abordagem qualitativa e coleta de evidências através de entrevistas em
profundidade com os gestores indicados pela direção de cada uma das empresas
pesquisadas. A análise de narrativas facultou a identificação de alternativas de
convergência de iniciativas de inovar processos internos com as práticas ambientais, nos
moldes tipificados na literatura que versa sobre os temas inovação e gestão ambiental
(CHAM, 2005; CHAHARBAGHI & NEWMAN, 1996; MILLER & MORRIS, 1998;
BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI; ALIGRERI & KRUGLIANSKAS,
2009; MOURA, 2011).

As categorias de análise ambiental, que respaldaram o estudo basearam-se nas
recomendações da norma ISO 14001/2004, e as utilizadas para averiguar o grau de
inovação em processos organizacionais foram fundamentadas na revisão teórica sobre o



tema, com contribuição de diversos autores, com destaque para Tidd; Bessant e Pavitt
(2005).

A análise cruzada das duas categorias pré-definidas, possibilitou a caracterização de
inovação de processos em cada uma das etapas de gestão ambiental, a saber, (i) concepção
de políticas institucionais com foco no SGA; (ii) planejamento da implantação do sistema
de gestão ambiental; (iii) implementação e operação; (iv) verificação; (v) análise pela alta
administração e (vi) melhoria contínua.

Foi possível constatar que a forma adotada pelas organizações de inovar os processos em
combinação com as práticas ambientais depende do posicionamento estratégico, estrutura
interna e recursos disponíveis para investimento, bem como as prioridades percebidas pela
alta gestão. Apesar das limitações para a obtenção de dados acerca das organizações, em
virtude do caráter sigiloso da maioria das informações, o autor entende que o resultado
contribui para a reflexão sobre o tema em tela.
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Abstract

The knowledge systemic interactions among heterogeneous agents of a Regional
Innovation System (RIS) are crucial in the creation of new and recombinant technological
knowledge and its transformation into innovations. From this approach, the access to the
external knowledge, the internal learning and the research effort are essential inputs for the
creation of new knowledge. This paper analyzes learning as a phenomenon emerging from
the evolution and interactions of agents, adopting the Complex Adaptive Systems
perspective. As a result, not only the types of learning present in the RIS are identified, but
it is also proposed a conceptual model of collective learning for its subsequent simulation
and validation. Finally, the importance of addressing the dynamics that represent
behavioral patterns of collective character among RIS agents is emphasized, allowing us to
differentiate appropriate policies and strategies for a better system performance.

Keywords: Regional Innovation System, collective learning, Complex Adaptive Systems.

Resumen

Las interacciones sistémicas de conocimiento entre los agentes heterogéneos de un sistema
regional de innovación (SRI) son cruciales en la generación de conocimiento tecnológico
nuevo y recombinante y su transformación en innovaciones. Desde esta perspectiva, el
acceso al conocimiento externo, el aprendizaje interno y la investigación son insumos
indispensables para la generación de nuevo conocimiento. El presente trabajo analiza el
aprendizaje como fenómeno emergente a partir de la evolución e interacción de agentes
bajo la perspectiva de los sistemas complejos adaptativos. Como resultado, no solo se
identifican los tipos de aprendizaje presentes en los SRI, sino que se propone un modelo
conceptual de aprendizaje colectivo para su posterior simulación y validación. Finalmente,
se enfatiza la importancia de abordar las dinámicas que representan patrones de
comportamiento de carácter colectivo entre los agentes de un SRI, permitiendo así
diferenciar políticas y estrategias adecuadas para un mejor desempeño del sistema.

Palabras clave: Sistema regional de innovación, aprendizaje colectivo, sistemas
complejos adaptativos.

1. Introducción
El desarrollo teórico en la perspectiva de los sistemas regionales de innovación (SRI) ha
sido influenciado por diferentes escuelas de pensamiento. Las principales contribuciones a
la comprensión de este enfoque han venido de la economía evolutiva (NELSON;
WINTER, 1982), la economía institucional (NELSON, 1993), las nuevas economías



regionales (STORPER, 1993), la economía del aprendizaje (FORAY; LUNDVALL,
1996), la economía de la innovación (DOSI et al., 1998) y la teoría de red (HAKANSSON,
1987).

Con base en estas contribuciones, en la última década se ha avanzado en la construcción de
un marco analítico más apropiado, particularmente respecto a los determinantes de la
actividad innovadora en los SRI. No obstante, todavía este conocimiento es limitado,
específicamente frente a aquellos fenómenos llamados emergentes, producto de la
interacción1 y cooperación entre agentes del sistema. El conocimiento, el aprendizaje y la
innovación son los factores más importantes para la competitividad global en una
economía basada en el conocimiento (LUNDVALL, 1992; OCDE, 2000). En estos
sistemas, el aprendizaje se describe como un proceso localizado; de igual forma, la
innovación se entiende como un proceso de aprendizaje interactivo, favorecido por la
relación y cercanía de sus agentes (ASHEIM; ISAKSEN, 2002; LUNDVALL; JOHNSON
1994), quienes presentan heterogeneidad y aportan variedad así como especialización a un
territorio.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el aprendizaje como fenómeno emergente
a partir de la evolución e interacción de agentes bajo la perspectiva de los sistemas
complejos adaptativos (SCA). Para tal fin, el capítulo dos describe las tipologías de
aprendizaje producto de la interacción entre agentes presentes en los SRI; el capítulo tres
enfatiza en el aprendizaje de los SRI desde la perspectiva de los SCA. Esta perspectiva se
presenta como una ventaja que aún muchos estudios no han explorado en el ámbito de las
causas que posibilitan un mejor desempeño de dichos sistemas y que puede ayudar en el
papel del proceso cognitivo que acompaña al tomador de decisiones. El capítulo cuatro
destaca la importancia de abordar las dinámicas de aprendizaje en un sistema regional de
carácter nacional; aquí se propone un modelo conceptual de aprendizaje colectivo para su
posterior modelación y simulación basada en agentes (MBA). Por último, se presentan las
conclusiones y orientaciones de trabajo futuro, con el fin de obtener una mejor
comprensión de la innovación como fenómeno emergente, producto del aprendizaje e
interacción entre agentes de un SRI.

2. El Aprendizaje en los Sistemas de Innovación

Actualmente se discute en la literatura sobre cómo los SRI difieren de otros sistemas
territoriales. Sus características han sido criticadas y analizadas con respecto a su origen
(EDQUIST, 1997), componentes del sistema (LUNDVALL, 1992), rendimiento y
evaluación (AUTIO, 1998) y condiciones de uso como marco para ayudar a las políticas
regionales de innovación (COOKE, 2001). De acuerdo con Doloreux y Parto (2005), las
definiciones y descripciones de los SRI no revelan suficientemente qué constituye la
estructura institucional y productiva, la región y sus actores y, más importante aún, las
interacciones e interrelaciones que ligan a unos actores con otros.

Howells (1999), Iammarino (2005) y Uyarra (2008) consideran que tal visión presenta un
claro sesgo top-down, más propio de los SNI, resaltando que la caracterización de los SRI
debería comprender una perspectiva bottom-up, que contemple patrones de comunicación,
invención y aprendizaje localizado, compartición del conocimiento localizado,
procedimientos localizados de búsqueda y exploración, integración de redes localizadas y

1 Estas interacciones y sus efectos sobre la innovación, dieron lugar al concepto de Sistema Nacional de Innovación
(SNI), introducido por Freeman (1987) y desarrollado posteriormente por Lundvall (1992) y Nelson (1993).



el consiguiente alineamiento de los modos de gobernanza, así como la dependencia de las
trayectorias históricas de sus procesos de innovación (IAMMARINO, 2005). Bajo dicha
perspectiva, el fenómeno de aprendizaje localizado e interactivo es entendido en la
literatura de los SRI como el proceso a través del cual surge la innovación. A continuación,
se presentan las tipologías más importantes de aprendizaje reportadas en la literatura
especializada.

2.1 Aprendizaje Mediante Localización (learning by localizing)

El aprendizaje mediante localización lo explica la literatura, fundamentalmente, como la
adherencia del conocimiento a un territorio. Freeman (1987) enfatiza en las interacciones
institucionales, refiriéndose al concepto de SNI, como “[...] una red de instituciones de los
sectores público y privado cuyas actividades e interacciones inician, importan, modifican y
difunden nuevas tecnologías” (citado por Robledo, 2010, p. 43). Lundvall ha profundizado
el desarrollo del concepto anterior en su dimensión colectiva, como un “[...] sistema social
que tiene como actividad central el aprendizaje interactivo entre las personas” (citado por
Robledo, 2010, p.43).

2.2 Aprendizaje por Búsqueda y Exploración (learning by searching and exploring)

Bajo el concepto restringido de la innovación de Nelson y Rosenberg (1993), surge esta
tipología de aprendizaje. El foco principal de análisis está dirigido a las instituciones y
organizaciones más implicadas en los procesos de investigación y exploración,
puntualizando en los determinantes de las innovaciones radicales y en los cambios de los
sistemas tecnológicos. Por el contrario, Freeman (1987) y Lundvall (2007) consideran
también, dentro de este marco conceptual, las innovaciones no tecnológicas; este último
prefirió definir la innovación como un proceso que abarca, además de la introducción de
innovaciones por primera vez en el mercado, su “difusión y uso”, surgiendo entonces bajo
esta perspectiva amplia de la innovación el aprendizaje por la práctica, el cual implica
learning by doing (ARROW, 1962), learning by using (ROSEMBERG, 1982) y learning
by interacting (LUNDVALL, 1992).

2.3 Aprendizaje por Especialización (learning by specialization)

Los sistemas sectoriales, clústeres y distritos industriales estudian y representan el
aprendizaje por especialización, donde la innovación depende más del aprendizaje
derivado de la interacción entre empresas locales especializadas (ALBINO, 2006). Este
tipo de aprendizaje se basa particularmente en las competencias de las empresas con
relación a sus fases de producción, conduciendo ello a la mejora continua del stock del
conocimiento existente (GOTTARDI, 1997; LIPPARINI; LORENZONI, 1996;
MASKELL; MALMBERG, 1999) aumentando el nivel de competencia de las empresas
especializadas.

2.4 Aprendizaje Colectivo (collective learning)

La proximidad es necesaria para la transmisión del conocimiento tácito, que puede ser de
carácter organizativo o relacional, de modo que surge recientemente en la literatura el
aprendizaje colectivo, que puede ser alimentado por redes organizacionales y relacionales
pertenecientes a diferentes niveles geográficos. Cyert y March (1963) desarrollan un
pensamiento significativo sobre el concepto de rutinas organizacionales, las cuales forman



la base del aprendizaje colectivo en las organizaciones. Estas rutinas son vistas como
capacidades ejecutables para ser desempeñadas de manera repetitiva y que han sido
aprendidas por una organización en respuesta a presiones selectivas.

Autores como Cohen y Levinthal (1990) relacionan el aprendizaje organizacional
(organizational learning) y la innovación con la base evolutiva de conocimiento de la
firma y extienden el problema adaptativo a nuevos territorios. Estos autores definen el
concepto de capacidad de absorción, como aquella habilidad para reconocer el valor de
información externa, asimilarla y aplicarla para fines comerciales. Sugieren que la
adquisición y explotación de nuevo conocimiento externo, le proporciona a la organización
la posibilidad de anticipar y predecir cambios futuros de tipo tecnológico, de manera que
pueda mejorar sus posibilidades de adaptación. Posteriormente, Zahra y George (2002)
proponen que la capacidad de absorción está conformada por un conjunto de rutinas
organizacionales específicas y de procesos estratégicos, para crear una capacidad
organizativa dinámica en las firmas.

2.5 Aprendizaje Tecnológico (technological learning)

Este tipo de aprendizaje tiene lugar en dos niveles: el individual y el organizacional. Simon
(1996) señala que todo aprendizaje se lleva a cabo primero a nivel individual, en las
cabezas de los individuos; por ello, la organización aprende sólo por dos vías: por
aprendizaje de sus miembros, o por la vinculación de nuevos miembros que tienen un
conocimiento que la organización previamente no tenía. Así, la definición de aprendizaje y
de conocimiento es un asunto individual; sin embargo, el aprendizaje individual es un
fenómeno social: lo que un individuo aprende es muy dependiente de lo que ya saben otros
miembros de la organización. El aprendizaje tecnológico es identificado como un proceso
para adquirir capacidades de carácter tecnológico (LALL, 1980); tales capacidades se
entienden como la adquisición de conocimiento, destrezas, experiencia y relaciones por
parte de las personas y la organización (BELL, 1984).

La necesidad de realizar investigación adicional para entender la dinámica de los procesos
de aprendizaje y la acumulación de capacidades tecnológicas no solo a nivel de las
empresas, sino también a nivel de los sistemas de innovación, nos hace pensar en una
nueva perspectiva de modelo de análisis, la cual debe posibilitar una mejor comprensión
del comportamiento de los agentes, con el fin de analizar propuestas que permitan
estrategias y políticas que posibiliten un mejor desempeño del sistema.

3. El Aprendizaje en los SRI Bajo la Perspectiva de los SCA

Un sistema complejo constituye un conjunto de elementos en interacción
(BERTALANFFY, 1968) que se caracteriza por tener una estructura compuesta por varios
niveles. Los componentes de niveles jerárquicos inferiores suelen mostrar un grado de
autonomía significativo; el comportamiento del sistema surge a partir de la auto-
organización de sus componentes, sin que esta organización esté controlada ni dirigida por
ningún ente exterior del sistema.

La definición anterior responde a la crítica realizada por Nelson (1992) a la literatura de los
sistemas de innovación; Nelson afirma que el termino ‘sistema’ no se emplea de modo
preciso; el autor lo define como “[...] el conjunto de actores institucionales que,
conjuntamente, desempeñan un papel principal al influir en el proceso innovador” (p.365).
De igual forma, señala que el término ‘sistema’ no implica algo que es diseñado y



construido conscientemente, ni siquiera que las instituciones implicadas trabajen juntas de
modo suave y coherente, como sí lo es para otros autores.

Tales sistemas complejos perciben su entorno y responden a cambios en él de forma
potencialmente diferente (VICSEK, 2002; GILBERT, 2004). Por si esto fuera poco,
muchos sistemas complejos son también adaptativos. En estos sistemas adaptativos, el
comportamiento de los componentes básicos pueden evolucionar en el tiempo, dando lugar
a cierta capacidad de respuesta frente a cambios en el entorno mediante mecanismos como
el aprendizaje a escala individual, y/o la selección y reemplazo (aprendizaje a escala
poblacional). Ottino (2004) agrega propiedades a los sistemas complejos como la
emergencia, adaptación y la auto-organización, características presentes en los sistemas
multi-agente o adaptativos complejos, así como en los sistemas de auto-organización,
también considerados como sistemas de inteligencia colectiva.

Algunos autores explican el papel de la inteligencia colectiva desde la perspectiva de la
memoria colectiva, centrándose en las propiedades que exhiben, como los niveles de
agregación (YAMINS, 2007), la aleatoriedad (ADAMI, 1999; LORENZ, 1963), la
emergencia (DAMPER, 2000; WOLF; HOLVOET en: BRUECKNER, 2005 p. 1–15.), la
redundancia y la robustez. Las anteriores propiedades son posibles siempre y cuando el
sistema presente adaptabilidad, interacción y reglas.

3.1 Adaptabilidad

Se refiere al cambio de su propia estructura (necesariamente) para hacer frente a un
entorno y a otros agentes. Significa, entonces, que si un individuo cambia, cambia todo el
sistema si es necesario. A nivel individual, esto significa que un individuo cambia su
propia conducta, la cual se especifica en normas o reglas que están sujetas a cambios.
Incluso si los individuos no cambian, el sistema en su conjunto puede ser adaptativo
(GORDON, 1999), propiedad que se puede evidenciar en los SRI.

3.2 Interacción

Un sistema complejo no se puede dividir para analizar cada parte aisladamente; para
obtener información sobre el comportamiento del sistema, se deben considerar todas las
interacciones, tanto como los comportamientos individuales (VICSEK, 2002). Esta
propiedad es clave; para los flujos de interacción en los SRI, esto significa que la
información debe fluir a través del sistema, pues una causa pequeña en alguna parte del
sistema puede llegar a tener efectos muy significativos. Los flujos se consideran como
características de la interacción y no se deben tomar por separado, sino en combinación
con las propiedades de emergencia y aleatoriedad.

3.3 Reglas

Es la forma fundamental de describir el comportamiento de un individuo (o sistema).
Dichas reglas establecen las relaciones entre las entradas (observaciones) y las salidas
(acciones). Tales relaciones pueden ser representadas de diversas maneras; por ejemplo,
reglas si/entonces, árboles y redes, entre otras.

Desde el enfoque de los SCA, sus componentes básicos y el aprendizaje, se pretende
contrarrestar la tendencia que ha mostrado la literatura en el campo de la estrategia,
respecto a la reflexión y comprensión de las causas de éxito y fracaso, así como del



desempeño de algunos sistemas (tipo SRI) y sus organizaciones, omitiendo la gran mayoría
de veces abordar la problemática evolutiva y el papel del proceso cognitivo que acompaña
al tomador de decisiones.

Tal enfoque alternativo podría presentar una ventaja que aún muchos estudios no han
ofrecido en el ámbito de las causas que posibilitan un mejor desempeño del sistema. Gran
cantidad de estudios reportados por la literatura presentan una foto estática de agentes e
instituciones, en lugar de presentar procesos de ajuste y sus dinámicas, que permitan
estudios longitudinales que consideren funciones, roles y relaciones de dichos actores
(DOLOREUX; PARTO, 2004; MACKINNON; CUMBERS; CHAPMAN, 2002;
UYARRA, 2008; UYARRA; FLANAGAN, 2009).

Tales actores, denominados agentes o instituciones, al igual que sus dinámicas en los SRI,
nos llevan a retomar el enfoque teórico de la organización basada en el conocimiento de
Fransman (1994), “[...] Las empresas son repositorios del conocimiento (PENROSE,
1959), así como sistemas integrados de conocimiento especializado (SIMON, 1961)
capaces de preservar y generar conocimiento (GRANT, 1996), son sistemas capaces de
aprender por ensayo y error del proceso (HERRIOT et al., 1975), construyendo y
seleccionando rutinas (NELSON; WINTER, 1982)” (BORRELLI et al., 2005, p.3)

Tal enfoque de la organización basada en el conocimiento, podría ser enmarcado en un
sistema de aprendizaje basado en el modelo social funcional de Talcott Parsons (1951).
Schwandt (1997) definió el aprendizaje organizacional como “[...] un sistema de acciones,
actores, símbolos y procesos que permite a una organización transformar la información en
conocimiento valioso que a su vez aumenta su capacidad de adaptación a largo plazo” (p.
8). Acuñados en una visión más general de los sistemas de aprendizaje proporcionada años
después por Schwandt y Marquardt (2000), quienes nos dan información interesante acerca
de los componentes del SRI, se podría esquematizar el SRI como un sistema de
aprendizaje interactivo (ver Figura 1).

El modelo de aprendizaje organizacional de Schwandt contiene cuatro subsistemas de
acción: el subsistema de interfaz del medio ambiente, el subsistema de acción-reflexión, el
subsistema de diseminación / difusión y el subsistema de significado y memoria. Estos
cuatro subsistemas proporcionan un marco analítico para la descripción y evaluación de las
funciones dinámicas del sistema de aprendizaje de la organización (véase, para más
detalles, Zollo, Crescenzo y Ponsiglione, 2011); así mismo, los flujos de conocimiento
producto de la interacción de agentes, dan origen a comportamientos emergentes de
carácter evolutivo que denominaremos aprendizaje colectivo. Sobre esta base es posible
definir las competencias de los cuatro actores de un SRI (exploradores, explotadores,
intermediarios y gobierno regional) para su posterior modelación y simulación.

Desde la perspectiva de los SCA, se utilizan diferentes paradigmas de modelación y
simulación. Actualmente, el más utilizado para este tipo de sistemas es la simulación
basada en agentes (MBA), cuyo objetivo es analizar sistemas de auto organización,
aprendizaje y alta complejidad. Se puede afirmar, entonces, que los SRI no son una
excepción a dicha perspectiva, puesto que presentan comportamientos complejos de auto
organización y aprendizaje colectivo.

Arthur, et al. (1997) identifican elementos característicos de los sistemas complejos: 1)
amplia interacción entre los agentes que operan a nivel local y carencia de un controlador



central; 2) organizaciones multiniveles con interacciones distribuidas; 3) adaptación
continua; 4) presencia de elementos turbulentos (nuevos mercados, nuevas tecnologías,
nuevos comportamientos); 5) racionalidad limitada; 6) adaptación de agentes; y 7)
continua evolución. Estos elementos pueden ser identificados fácilmente en los SRI,
considerando entonces a estos sistemas, como sistemas complejos conformados por
agentes de racionalidad limitada, que aprenden adaptativamente e interactúan en diferentes
niveles; en otras palabras, los SRI son sistemas constituidos por sub-sistemas que, a su vez,
están compuestos por organizaciones e instituciones en una región con presencia de
inteligencia colectiva, así como con propiedades y mecanismos característicos de los SCA.

Figura 1. Sistema de aprendizaje interactivo de un SRI.

Fuente: Adaptado de Zollo et al. (2011).

El aprendizaje como fenómeno emergente en los SRI es analizado en la literatura desde
diferentes enfoques. Los SRI se describen como fuentes de conocimiento que,
conjuntamente con sus flujos, constituyen un marco de análisis para abordar el desarrollo
comercial y económico de las regiones. Estos sistemas han sido observados como cadenas
globales que agregan valor (PADMORE; GIBSON, 1998; CHAMINADE; VANG, 2008) y
como modelos que presentan propiedades características (simplicidad, flexibilidad y
estructuras simétricas) que ayudan a los responsables y ejecutores a visualizar el papel de
la política en el sistema.

La revisión de enfoques existentes bajo la perspectiva de los modelos basados en agentes,
nos lleva en primera medida a considerar su funcionalidad; esta ha recibido una
considerable atención, tanto en lo académico como en el contexto de la formulación de
políticas; sin embargo, el fenómeno no ha sido aun totalmente cubierto de una manera
sistemática y práctica, posiblemente debido a razones teóricas o metodológicas. Algunos
autores han introducido el problema estructural (LEYDESDORFF; FRITSCH, 2006;



LENGYEL; LEYDESDORFF, 2009; LEYDESDORFF, 2011) y su aproximación desde
los mínimos cuadrados (CHEN; GUAN 2011) con el fin de introducir e incorporar diversas
construcciones funcionales y así determinar el rendimiento de los sistemas de innovación y
su eficiencia (GUANA; CHEN 2012).

Otros modelos realizan análisis de datos multivariados para establecer tipologías (BUESA
et al, 2006; 2010) y comprender las dinámicas de las diferentes regiones estudiadas
(KING; BURGESS, 2006). Algunos modelos se han estructurado en el marco conceptual
de la función de producción; otros se han estructurado como modelos conceptuales que
ayudan a comprender los factores determinantes de la aparición de los sistemas de
innovación (RADOSEVIC, 1999). De igual forma, la literatura presenta otras formas de
construcción de modelos y sus procesos evolutivos, como es el caso de  los modelos multi-
agentes, que simulan  procesos de innovación de carácter tecnológico (MA; NAKAMORI,
2005).

Los modelos de procesos de aprendizaje en los sistemas de innovación han evolucionado
de forma significativa; los estudios empíricos han abordado el camino de las redes sociales
como redes de aprendizaje (BAUER; SNOW, 1996; CANTNER et al. 2010; MUSIOLIK
et al. 2012; GILBERT et al., 2001; PYKA; SCHARNHORST, 2009), su evolución
(SÆTHER et al., 2011; BECKENBACH et al., 2007 en: PYKA; SCHARNHORST 2009,
p. 59-99) y los determinantes que conllevan a las innovaciones, de acuerdo a los tipos
específicos de interacción del conocimiento (SARVAN, 2011; TÖDTLING, 2009),
permitiendo determinar la eficiencia de dichos sistemas (FRITSCH, 2008).

Recientemente, el aprendizaje como fenómeno emergente en los sistemas de innovación,
es abordado por la literatura desde la perspectiva de la inteligencia colectiva (SCHUT,
2010; LÉVY, 2010; KAPETANIOS, 2008; LYKOURENTZOU et al., 2010); en otras
palabras, los sistemas de innovación, por su naturaleza, son de carácter complejo, llevando
a los investigadores a clasificarlos como sistemas adaptables a entornos inciertos y
desconocidos; a su vez, estos sistemas se pueden organizar de forma autónoma y exhibir
comportamientos emergentes. La adaptación, la auto-organización y la emergencia, son
características de estos sistemas; sus propiedades y mecanismos son abordados en la
literatura por autores como Holland (1975, 1995), Bonabeau et al. (1999) y Bonabeau
(2002).

Los modelos de aprendizaje en MBA son presentados en la literatura como una alternativa
de método bajo la perspectiva de un aprendizaje evolutivo y social (VAN MIERLO et al,
2010), representado en el intercambio de producción y riesgo como aprendizaje individual
en un medio ambiente que resulta ser de carácter estocástico (ARIFOVIC;
KARAIVANOV, 2010). Los mecanismos de aprendizaje pueden variar ampliamente
dentro de las diversas formas de gobernanza de las cadenas globales de valor, producto de
la presión para alcanzar estándares internacionales, o por la participación directa de los
líderes de la cadena de valor cuando la competencia de los proveedores es bajo el riesgo de
un incumplimiento alto (PIETROBELLI; RABELLOTTI, 2011).

La relación entre aprendizaje e innovación es abordada en la literatura como la
incorporación de la relación del aprendizaje entre el flujo de conocimiento y el stock de
conocimiento. Como resultado de estos modelos, se puede observar que el intercambio de
información y la construcción de sentido común (el flujo de conocimiento), son
positivamente derivados de la relación específica de la memoria (stock de conocimientos),



relacionados indirectamente por la exploración y explotación de la innovación a través de
sus efectos sobre la relación específica de la memoria (FANG et al., 2011).

Los hallazgos descritos anteriormente, trazan un sendero que permite abordar el
aprendizaje de los SRI como propiedad emergente bajo el paradigma de modelación y
simulación basado en agentes. La construcción de un modelo que proporcione un mejor
entendimiento del aprendizaje colectivo en los SRI bajo el enfoque de los SCA, permitirá
no solo destacar la importancia en el abordaje de las dinámicas de aprendizaje en un SRI
de carácter nacional, sino también proporcionar un mejor entendimiento del
comportamiento de los agentes del SRI con miras a un mejor desempeño del sistema.

4. Dinámicas de Aprendizaje en un SRI

El concepto de SRI propuesto por Asheim y Gertler (2005), como la infraestructura
institucional que apoya a la innovación en la estructura productiva de una región, presenta
dos elementos centrales: 1) una red densa y fuerte de relaciones entre agentes autónomos y
heterogéneos (subsistemas de actores “exploradores, explotadores, catalizadores y
reguladores del conocimiento”) implicados en un aprendizaje interactivo; y 2) un nivel de
competitividad atribuida a la co-evolución de la organización productiva y a la ubicación
de las instituciones formales e informales en el sistema.

Algunos autores argumentan que, para “diseñar” el  SRI, es necesario especificar lo que las
instituciones son y cómo interactúan en diferentes sub-sistemas, al igual que en sus
diferentes escalas o niveles, teniendo en cuenta que los SRI tienen características diferentes
en las distintas regiones de acuerdo a su especialización industrial (ANDERSSON;
KARLSSON, 2004).

Actualmente, los SRI en distintas regiones son probablemente muy diferentes en cuanto a
innovación se refiere, pues dependen en gran medida de si se encuentran localizados en
regiones de alta o baja tecnología o en regiones especializadas de industrias tradicionales.
Por otra parte, los SRI también pueden ser muy diferentes en sus dinámicas entre regiones
con estructuras industriales similares, debido a las diferentes políticas y regulaciones
industriales. Actualmente existe, entonces, una oportunidad de análisis que podría permitir
conocer las dinámicas del desempeño en dichos sistemas. La importancia e influencia de
los mecanismos de coordinación bien sean formales e informales, al igual que el
comportamiento con respecto a los diferentes escenarios competitivos, puede ser una
alternativa de respuesta para el análisis de tales dinámicas.

La MBA en nuevas formas de sistema territorial u organización industrial, suele centrarse
en el impacto de los mecanismos de coordinación formal de las empresas y su desempeño,
siendo evaluados estos sistemas con respecto a la gestión de las operaciones y los asuntos
de producción (BOERO; SQUAZZONI, 2001; STRADER et al., 1998; PELI;
NOOTEBOOM, 1997) prestando poca atención a los mecanismos de coordinación
informal de tipo social como la cultura, los valores, las creencias y esquemas
interpretativos.

Dichos mecanismos de coordinación informal se presentan en las instituciones; éstas
últimas, entonces, serán el resultado de la acumulación colectiva de conocimientos que se
crean a través de repetidas interacciones que tienen lugar en un proceso de desarrollo
evolutivo; tales conocimientos colectivos influyen en el comportamiento individual, ya que



proporciona a los individuos pautas de comportamiento y valores compartidos. Dicha
perspectiva institucional nos permite, entonces, conceptualizar un SRI independientemente
de su forma, como un sistema de conocimientos compartidos de memoria colectiva, el cual
juega un papel importante en la formación de las relaciones entre los agentes
pertenecientes a dichos sistema. Si los comportamientos individuales en un SRI son
influenciados por el conocimiento acumulado en el pasado, memoria colectiva y subjetiva,
entonces la modelación de los SRI puede considerar interacciones entre agentes, así:
agente-agente y agente-ambiente.

La acumulación de prácticas sociales produce la creación de una cultura colectiva, es decir,
un conjunto de supuestos básicos compartidos, inventados o desarrollados por un grupo
social en el intento de lograr un equilibrio entre adaptación externa e integración interna,
que han demostrado tener éxito y que se les debe enseñar a los nuevos miembros del grupo
como la manera correcta de percibir, pensar y comportarse en determinadas circunstancias
específicas (SCHEIN, 1985). Los flujos de conocimiento proporcionan la creación
colectiva de elementos útiles para caracterizar de manera concreta cómo la cognición
social tiene lugar en estos tipos de sistemas localizados.

Acuñados en el concepto de memoria colectiva como “[…] conjunto de prácticas sociales
compartidas y valores que influyen en el comportamiento social a través de largos procesos
de aprendizaje basados en la interacción repetida y puesta en común de un patrimonio de
recursos, producción, rutinas, competencias, valores y objetivos” (BORRELLI et al., 2005,
p.3. “traducción de los autores”), utilizado en las nuevas formas de sistema territorial u
organización industrial como los distritos industriales, se propone la construcción y
representación de un modelo teórico de SRI, como un sistema de aprendizaje de carácter
colectivo (ver Figura 2) para su posterior modelación y simulación como trabajo futuro.
Dichos sistemas encarnan el conocimiento colectivo que se ha acumulado, codificado e
institucionalizado mediante la consolidación de experiencias pasadas.

El modelo presenta cuatro clases de agentes; los primeros son firmas exploradoras del
conocimiento; de igual forma hay presencia de las firmas industriales o explotadores del
conocimiento, cuyo objetivo es producir bienes y servicios innovadores. Un tercer tipo de
agente son las firmas intermediarias o catalizadores del conocimiento, cuyo objetivo es
apoyar a la región en el relacionamiento entre exploradores y explotadores con fines de
cerrar brechas relacionales. Por último, el modelo presenta un tipo de agente denominado
agente regulador de la política pública regional. Los agentes mencionados son los
encargados de proporcionar el marco de referencia para el análisis del SRI dependiendo de
la forma (territorial o de organización industrial). Los flujos de conocimiento presentados
por medio de los mecanismos de interacción, proporcionan la creación colectiva de
elementos útiles para caracterizar de manera concreta, cómo se da la cognición social por
medio de la interacción de agentes, producto de la evaluación y decisión de reglas en un
ambiente regional de carácter nacional, resultado de una memoria organizacional o
colectiva.

La interacción de agentes tiene como resultado la evaluación y reglas de decisión. Estas
últimas pueden modificar al agente y/o al ambiente. Lo anterior lleva al agente a un estado
de información del ambiente, donde la memoria colectiva como práctica social compartida
influye en el comportamiento de los agentes, a través de largos procesos de aprendizaje
basados en la interacción repetida y puesta en común de recursos, producción, rutinas,
competencias, valores y objetivos. El desempeño del sistema, entonces, dependerá de las



interacciones de las firmas, que derivan del aprendizaje colectivo; este último depende de
experiencias pasadas del agente que ha almacenado en su memoria colectiva de ambientes
que bien podrían ser turbulentos o no turbulentos.

Figura 2. Modelo teórico del sistema de aprendizaje interactivo de un SRI.

Fuente: Adaptado de Borrelli et al. (2005).

Los agentes disponen de racionalidad limitada, dado que deben hacer frente a una
información incompleta y ambigua a la hora de tomar decisiones. Tal limitación evoca el
conocimiento colectivo almacenado en la memoria colectiva de cada agente. La memoria
colectiva proporciona a los agentes conocimiento útil defectuoso para hacer frente a
situaciones estereotipadas recurrentes. Gracias a estos conocimientos defectuosos, los
agentes pueden tomar decisiones de interacción (riesgo y oportunismo); incluso cuando la
información es ambigua o parcial, los agentes recurren a la tradición de las rutinas.

La memoria colectiva puede implicar una especie de economía cognitiva no solo para los
agentes, sino también para las regiones; del mismo modo puede implicar en un aprendizaje
colectivo que traería buenas prácticas en los SRI, generando confianza en una región. De
otro lado y ante la presencia de nuevos escenarios competitivos e impredecibles, la
memoria colectiva se puede convertirse en una rigidez cognitiva y, por ende, incapacidad
del agente para innovar y reaccionar a cambios bruscos del medio ambiente.

Conclusiones

La brecha de análisis de los SRI está asociada en gran parte al sistema y su forma, bien sea
territorial o de organización industrial, así como al aumento de la presión competitiva por



el fenómeno de la globalización como un factor clave de análisis para dichos sistemas; lo
anterior nos permite, bajo la perspectiva de los SCA, estudiar las dinámicas de
comportamiento, así como la influencia de los mecanismos de coordinación, bien sean
formales e informales, en la medición del desempeño de estos sistemas localizados.

Bajo la perspectiva de los SCA, la simulación basada en agentes puede ser utilizada en el
análisis de los mecanismos de auto-organización y aprendizaje presentes en sistemas de
alta complejidad como lo son los SRI, los cuales presentan comportamientos complejos de
auto-organización y aprendizaje colectivo.

Si la proximidad es necesaria para la transmisión del conocimiento tácito, ya sea de
carácter organizativo o relacional, y las rutinas organizacionales, entendidas como la
acumulación de prácticas sociales que producen la creación de una cultura colectiva, son la
base del aprendizaje colectivo en las organizaciones, entonces las instituciones de los SRI
podrían ser el resultado de un proceso de acumulación colectiva de conocimientos que se
crean a través de repetidas interacciones de sus agentes, interacciones que tienen lugar
durante un proceso de desarrollo evolutivo; tales conocimientos colectivos influyen en el
comportamiento individual, proporcionando a los individuos del SRI pautas de
comportamiento y valores compartidos.

La acumulación de prácticas sociales produce la creación de una cultura colectiva, es decir,
un conjunto de supuestos básicos compartidos, inventados o desarrollados por un grupo
social en el intento de lograr un equilibrio entre adaptación externa e integración interna,
que han demostrado tener éxito y que se les debe enseñar a los nuevos miembros del grupo
como la manera correcta de percibir, pensar y comportarse en determinadas circunstancias
específicas (SCHEIN, 1985).

Los supuestos básicos compartidos para la solución de problemas de un SRI, bien sean
inventados o desarrollados por un grupo de agentes en el intento de resolver un equilibrio
entre adaptación externa e integración interna que lleve a un “mejor desempeño”, podrían
demostrar su éxito cuando a nuevos grupos de miembros del sistema se les enseñe cómo es
la manera correcta de percibir, pensar y comportarse en determinadas circunstancias
específicas. De igual forma, si los comportamientos individuales en un SRI son
influenciados por el conocimiento acumulado del pasado, memoria colectiva y subjetiva,
entonces la modelación de los SRI debe considerar las interacciones agente-agente, agente-
ambiente y ambiente-ambiente.

El modelo teórico propuesto para posterior simulación y análisis, pretende ser una
plataforma para entender cómo se produce el aprendizaje en los SRI desde un marco
evolutivo de la interacción entre agentes. De igual forma, el modelo pretende representar
patrones de aprendizaje entre los agentes del sistema, de forma tal que se permita
diferenciar políticas y estrategias adecuadas para evaluar el desempeño en dichos sistemas.
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Resumo
Este trabalho apresenta os resultados de um estudo comparativo a respeito da avaliação do
processo de seleção de projetos tecnológicos entre o departamento de inovação de uma
empresa de cosméticos e o departamento de tecnologia da informação de uma empresa do
setor financeiro. Para tanto foi realizado um estudo de caso múltiplo para exame dos
processos gerenciais. Os principais resultados indicam limitações para a classificação e
seleção de projetos na área de tecnologia da informação do setor financeiro, principalmente
devido à ausência de padrões.

Palavras-chave: Seleção de projetos, gerenciamento de portfolio, projetos tecnológicos

Abstract
This paper presents the results of a comparative study on the assessment of the selection
process of technological projects between the innovation department of a cosmetic
company and the information technology department of a financial company. To achieve
the proposed objective, a multiple case study was performed to examine the management
processes. The main results indicate limitations for classification and selection of projects
in the area of information technology in the financial sector, mainly due to the absence of
standards.

Keywords: project selection, portfolio management, technological projects

1. Introdução
Inovar em produtos, serviços ou processos passou a ser fundamental às empresas que
buscam vantagem competitiva (RABECHINI; CARVALHO; LAURINDO, 2002). A
complexidade crescente das tecnologias, ciclos de vida mais curtos dos produtos, bem
como rápidas mudanças nas necessidades dos clientes, trazem como premissa a
necessidade de estruturar um processo para a seleção de projetos que privilegiem a
atratividade e o crescimento de mercado (MIKKOLA, 2000).

As empresas com as melhores práticas em gestão de projetos têm utilizado um processo
formal como guia para a seleção de projetos, principalmente por meio de dois modelos: a
estrutura genérica de stage gate com suas etapas e processos de decisão (COOPER;
EDGETT; KLEINSCHIMIDT, 2000) e a estrutura do funil da inovação com suas
variantes, inspirada por indústrias e mercados de bens de consumo (CLARK;
WHEELWRIGHT, 1993).
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Apesar dos processos de seleção de projetos e gerenciamento de portfolio serem
reconhecidos principalmente por representar o elo entre a estratégia organizacional e sua
materialização (ROCHA; NEGREIROS, 2009), há dificuldades na manutenção de suas
práticas e potencialidades devido à sua complexidade (RABECHINI; MAXIMIANO;
MARTINS, 2005). Projetos competem por recursos escassos (pessoas, orçamento, tempo)
e necessitam de critérios, padronização e periodicidade de avaliação de seus desempenhos
para não comprometer os recursos disponíveis ou violar restrições como qualidade e prazo
(GHASEMZADEH; ARCHER, 2000). Além disso, o gerenciamento de portfolio exige
familiaridade e forte comprometimento, apoiado por um processo efetivo de comunicação
para a tomada de decisão em projetos (RAD; LEVIN, 2006).

Nesse contexto, aprimorar conhecimentos a respeito da gestão de portfolio e seleção de
projetos é relevante por tratar de premissas com impacto na inovação de produtos, serviços
e processos, bem como na vantagem de longo prazo para as organizações.

O objetivo deste estudo é avaliar por meio de método comparativo, as diferenças e
similaridades entre as práticas de gestão de portfolio desenvolvidas pelo departamento de
inovação de uma empresa do setor de cosméticos e as práticas realizadas pela área de
tecnologia da informação de uma organização do setor bancário brasileiro, dando ênfase no
processo de seleção de projetos e observando o impacto disso no desenvolvimento de
projetos tecnológicos. Para tanto, baseia-se em pesquisa bibliográfica que descreve o caso
da empresa de cosméticos – Natura e no estudo de caso da área de tecnologia da
informação de uma organização do setor bancário brasileiro.

Os objetivos específicos são: a) discorrer a respeito de aspectos relacionados ao
gerenciamento de portfolio de projetos, tratando especificamente a etapa de seleção de
projetos; e b) comparar os modelos utilizados nas empresas objeto do estudo.

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: 1) na introdução justifica-se o estudo
proposto, sua relevância e os objetivos do trabalho; 2) a revisão da literatura traz
abordagens sobre o gerenciamento de portfolio de projetos e sobre a seleção de projetos,
temas esses que reforçam a importância da escolha dos projetos certos para a sobrevivência
da empresa; 3) a apresentação do método de produção técnica esclarece a metodologia
utilizada no estudo e a caracterização do caso: empresa e área selecionada para observação,
bem como o perfil dos entrevistados; 4) a apresentação dos resultados traz reflexões
valendo-se de uma síntese dos dados coletados e das observações; e 5) as considerações
finais apresentam conclusões sobre o trabalho e sugestões para futuros estudos.

2. Referencial Teórico

2.1 Gerenciamento de portfolio de projeto

Um portfolio representa o conjunto de projetos ou programas agrupados que direcionam os
investimentos para atingir as metas e objetivos organizacionais em seu planejamento
estratégico (PMI, 2008). Seu principal benefício é selecionar e manter apenas os projetos
adequados e totalmente alinhados com os objetivos de negócio (RAD; LEVIN, 2006).
Portanto, consiste nas decisões de uma empresa em selecionar, rejeitar e conduzir projetos
alocando os recursos disponíveis de maneira eficaz (SHENHAR; DVIR, 2010).

Para Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2000) as razões específicas para o gerenciamento de
portfolio de projetos são:

 Financeiras: para maximizar o retorno, atingir metas de lucratividade e obter alta
produtividade em projetos de pesquisa e desenvolvimento;



3 / 16

 Competitividade: para manter a posição competitiva da empresa, aumentar vendas e
participação de mercado;

 Alocação adequada de recursos, ou seja, o uso racional de recursos limitados por meio de
investimento em projetos com real potencial de sucesso;

 Alinhamento estratégico: para a seleção de projetos vinculados à estratégia de negócios,
sendo o portfolio a expressão da estratégia;

 Balanceamento da carteira: para estar alinhada aos objetivos do negócio e para alcançar o
equilíbrio certo entre projetos de curto e longo prazo e entre alto e baixo risco;

 Comunicação e alinhamento de informações: para melhor compartilhar as prioridades
dentro da organização e para proporcionar objetividade na seleção de projetos,
eliminando projetos sem maturidade de requisitos ou baixo benefício.

Para Judgev e Muller (2005) o gerenciamento de portfolio de projetos deve ser tratado nos
níveis operacional, tático e estratégico e, de acordo com Gunasekaran et al (2001), esses
três níveis podem ser assim descritos:

 O nível estratégico reflete o vínculo com os objetivos essenciais da empresa e considera
principalmente as preocupações típicas a respeito da direção para o negócio. Desse modo,
relaciona-se com os aspectos sobre a competitividade, custos e benefícios de longo prazo,
lucratividade esperada, investimentos disponíveis, metas de crescimento e participação de
mercado desejada.

 O nível tático é aquele em que se estabelecem os fatores críticos das táticas de sucesso do
projeto, fatores que representam os requisitos a serem tratados por tarefas, processos e
recursos, de forma a assegurar em médio ou curto prazo o sucesso tático das ações e
promover o progresso empresarial. O nível tático considera também o envolvimento de
gerentes seniores, métodos de evolução, segurança e indicadores de desempenho.

 O nível operacional dá atenção aos fatores de sucesso mais imediatos, ou seja, os
requisitos que devem ser atingidos no dia-a-dia operacional para garantir o sucesso do
projeto, os quais podem ser representados por sistemas de informação existentes,
infraestrutura, especialização necessária, percepção dos usuários, entre outros.

Esse contexto destaca a importância na manutenção de um portfolio equilibrado de
projetos. O equilíbrio visa garantir diversidade e considerar os riscos, oportunidades e
opções de curto, médio e longo prazo (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 1999;
ARCHER; GHASEMZADEH, 1999; CARVALHO; RABECHINI, 2011). Pressupõe a
existência simultânea de projetos para manutenção e incremento dos produtos existentes,
inovações, bem como projetos de infraestrutura, melhorias e regulatórios (COOPER,
2007). Além disso, possibilita reduzir a exposição a riscos desnecessários ou o
conservadorismo ao ponto de perder oportunidades de negócios (MIKKOLA, 2000).

De acordo com estudos de benchmarking, elementos considerados como boas práticas do
gerenciamento de portfolio de projetos têm sido utilizados em empresas do Brasil.
Algumas dessas práticas são a subdivisão de projetos por categorias, centralização de
decisões e informações e a reavaliação periódica do portfolio (PMI, 2008; BARROS;
SILVA; MELLO, 2010). Contudo é preciso atentar para possíveis fragilidades nos
processos de seleção de projetos. Essa possibilidade está sinalizada pelos seguintes fatores:
apenas 21% das empresas apresentam projetos de alto valor corporativo, somente 25%
classificam ou priorizam seus projetos e menos de 20% dessas empresas apresentam um
portfolio balanceado de produtos em desenvolvimento (COOPER; EDGETT, 2006).
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Segundo Rad e Levin (2006) a visão centralizada dos projetos da empresa demonstrará
suas inter-relações e prioridades, facilitando a orientação pela estratégia e missão da
empresa. Contudo, implementar a gestão de porftolio pode significar uma mudança
importante na cultura da organização, pois exige forte comprometimento, relacionamento
amigável, dados consistentes e um processo efetivo de comunicação com apoio para a
tomada de decisão em projetos (RAD; LEVIN, 2006). Somente um processo formal trará
transparência e viabilizará a melhoria na comunicação e aderência às decisões e resultados
(COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 2000).

2.1.1 O modelo Stage Gate

O modelo de stage gate subdivide os processos de desenvolvimento de produtos e
inovação em estágios pré-determinados. Cada estágio contém uma série de atividades
pertinentes e é intercalado por gates (portões) que avaliam os resultados das atividades
predecessoras e permitem a tomada de decisão em continuar com seu desenvolvimento,
ajustar o rumo ou cancelar o projeto (COOPER, 2007). Assim é ferramenta que permite
reavaliação constante do valor agregado do projeto e da manutenção de sua viabilidade ao
longo do período de desenvolvimento (COOPER; EDGETT, 2006; MIKKOLA, 2000).

Conforme ilustrado na Figura 1, cada gate (portão) serve como um ponto de medida de
verificação de desempenho, dando o caminho a seguir para a próxima fase go/kill. Esses
aspectos tornam necessário um processo padronizado e dinâmico de decisão, com revisão
constante da lista de projetos, de suas características e status (RABECHINI;
MAXIMIANO; MARTINS, 2005; COOPER, 2007).

Figura 1 – Modelo de stage gate
Fonte: adaptado de Cooper (2007)

2.1.2 A Gestão da Inovação e o Funil da Inovação

A gestão da inovação tecnológica visa estruturar funções, ferramentas, processos e rotinas
que precisam funcionar com organização, periodicidade e previsibilidade para que a
inovação não seja tratada como algo espontâneo (SOARES; QUADROS, 2007).

O processo de inovação engloba atividades que contribuem para a produção de novos bens
e serviços, em novas formas, e ocorre quando estes são colocados em uso comercial pela
primeira vez (MIKKOLA, 2000).

Segundo Besanko et al (2010) em citação a Schumpeter (1988), uma inovação pode ser
encarada como ondas de destruição criativa que reestruturam todo o mercado em benefício
daqueles que melhor aproveitam estas descontinuidades. Para Mikkola (2000) inovar
depende de três fatores: ligações horizontais (internas e externas à empresa), competência
inovadora ou “inovador do negócio”, flexibilidade e agilidade na tomada de decisão.
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O funil da inovação é um método visual que pretende fornecer informações para gerenciar
e monitorar a inovação na empresa, bem como facilitar decisões a respeito das novas ideias
(CLARK; WHEELWRIGHT, 1993).

Conforme ilustrado na Figura 2, o funil de inovação criado por Clark e Wheelwright
(1993) propõe o desenvolvimento de produtos por meio de fases e filtros disciplinados de
seleção de projetos no portfolio, lançando no mercado somente os produtos com maior
probabilidade de sucesso.

Figura 2 – Funil da Inovação
Fonte: adaptado de Clark e Wheelwright (1993)

Segundo Clark e Wheelwright (1993), as fases no funil da inovação podem ser assim
sintetizadas: 1) o desenvolvimento de ideias exploratórias; 2) o desenvolvimento inicial de
ideias factíveis convertidas em protótipo; 3) a operacionalização da ideia; 4) a produção e
estratégia de lançamento; e 5) o lançamento e acompanhamento. Os principais filtros são:
a) a revisão da gerência das unidades funcionais, que determinam informações adicionais
necessárias para a continuidade do projeto; e b) a alta gerência revisa as opções e seleciona
aquelas que terão continuidade.

2.2 Seleção de projetos

O processo de seleção de projetos busca identificar iniciativas que tragam vantagem
competitiva sustentável, benefícios aos clientes e correspondam aos pilares estratégicos da
empresa (MIKKOLA, 2000). Representa a escolha de um subconjunto de projetos
disponíveis, considerando suas características individuais, seus riscos e restrições. Tal
escolha define o conjunto de projetos no portfolio, levando em consideração inclusive as
relações existentes entre os projetos no subconjunto (DUARTE, 2007).

O principal benefício do processo de seleção de projetos é que apenas os projetos certos e
totalmente alinhados com os objetivos estratégicos de negócios sejam selecionados ou
mantidos (RAD; LEVIN, 2006). É, portanto o meio que permite direcionar os
investimentos em iniciativas adequadas e trazer maiores chances de sucesso para a
organização, além de avaliar o equilíbrio entre ações em andamento versus novas
iniciativas (KERZNER, 2009). Outro aspecto da seleção de projetos refere-se ao impacto
social. Considerar a imagem da empresa perante seus clientes é fator relevante e qualquer
risco de efeito negativo deve ser considerado na seleção de projetos observando-se a
tríplice: prosperidade econômica, qualidade ambiental e justiça social (LEITE, 2008).

Certo cuidado também deve ser tomado ao incluir critérios como a familiaridade com a
tecnologia ou com o mercado, pois esses aspectos estimulam a permanência no nicho atual
da empresa e não promovem inovações, portanto critérios como a probabilidade de sucesso
deve dar espaço para análise de aspectos sobre alto risco e alta recompensa (LEITE, 2008).
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São cinco as fases principais propostas por Ghasemzadeh e Archer (2000) para seleção de
portfolio de projetos. As três primeiras: pré-seleção, análise de projetos individuais e
triagem, são atividades denominadas “off-line” e são feitas antes da reunião gerencial para
seleção do portfolio. Na pré-seleção é avaliado principalmente se o projeto ajusta-se ao
foco estratégico da empresa. Em seguida faz-se a análise individual do projeto por meio de
um conjunto comum de parâmetros, como o valor presente líquido ou taxa interna de
retorno esperada, os quais permitem a comparação entre projetos numa base padronizada.
A fase de triagem é o refinamento e revisão dos estágios anteriores a fim de eliminar
qualquer projeto que não corresponda aos critérios pré-definidos para a carteira desejada.

A fase de seleção de projetos é normalmente realizada por tomadores de decisão num
comitê de gestão em que são avaliadas as ponderações e elementos estocásticos entre
objetivos distintos. A maximização do valor presente líquido, a adequação ao mercado,
bem como as limitações de recursos, tempo, interdependências do projeto, balanceamento
de critérios e outras restrições, são avaliadas visando maximizar o benefício total do
portfolio. Na fase final, denominada ajuste de carteira, os decisores aplicam seus
conhecimentos e experiência para equilibrar e fazer outros ajustes para o portfolio,
adicionando ou excluindo projetos (GHASEMZADEH; ARCHER, 2000).

A fase de seleção de portfolio de projetos ideal é crítica, depende de familiaridade e
padronização (RABECHINI; MAXIMIANO; MARTINS, 2005). Nela são consideradas as
interações entre os vários projetos, incluindo outros critérios como competição por
recursos, prazo e valor agregado (ARCHER; GHASEMZADEH, 1999). Para Castro e
Carvalho (2010) a priorização de projetos deve ser de acordo com sua importância e
contribuição para a estratégia da organização, com comparação simultânea de diversos
projetos em potencial e com tomada de decisão num comitê multifuncional que represente
o interesse das várias áreas da organização.

Modelos com a premissa de estruturar o processo para a escolha equilibrada de projetos e
permitir resultados com maior atratividade de mercado têm sido largamente utilizados.
Segundo Mikkola (2000) alguns modelos, como a matriz BCG desenvolvida pela empresa
Boston Consulting Group e o modelo da empresa McKinsey têm recebido críticas
relacionadas a dificuldades em medir a participação de mercado (market share) e taxas de
crescimento. Há ainda dificuldades em definir os fatores internos e externos e em utilizar o
valor presente líquido (VPL) como ferramenta de avaliação do projeto (MIKKOLA, 2000).

Tais fatores indicam problemas ao selecionar projetos. Segundo Duarte (2007) uma
dificuldade surge quando os projetos a serem executados ultrapassam a capacidade de
recursos financeiros, físicos ou técnicos. Outro aspecto relaciona-se com a dificuldade de
mensuração de sinergia entre projetos ou grupo de projetos para a seleção de uma carteira.
A principal razão de projetos selecionados não serem efetivamente concluídos está
relacionada à falta de análise sobre as limitações de recursos no processo de seleção de
projetos (GHASEMZADEH; ARCHER, 2000).

2.2.1 Critérios de Seleção

A seleção inadequada de critérios pode resultar numa carteira de projetos que
comprometerá os objetivos estratégicos da empresa, bem como os dos stakeholders
(PADOVANI et al, 2008). Segundo Castro e Carvalho (2010) os critérios para a tomada de
decisão na seleção de projetos devem estar claramente definidos, objetivando não
sobrecarregar os executivos com informações e permitir foco naquilo que realmente trará
vantagem para a organização.
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De acordo com estudos de Padovani et al (2008), há critérios universais para a seleção de
projetos em uma carteira ideal, tais como: a análise de complexidade, os riscos envolvidos,
os ganhos esperados das partes interessadas e a viabilidade técnica do projeto.

São vários os métodos citados na literatura para auxiliar a tarefa de selecionar projetos,
como, por exemplo, métodos de avaliação financeira, diagramas (bolhas, histogramas e
gráficos), modelos de pontuação (scoring models), métodos de otimização (programação
linear), apoio a multicritério de decisão, análise hierárquica ou AHP - Analytic Hierarchy
Process (GHASEMZADEH; ARCHER, 2000; PADOVANI et al, 2008; COOPER;
EDGETT, 2006). Os métodos e ferramentas visam auxiliar o processo de seleção por meio
da disponibilização de informações que conduzam a uma melhor avaliação e escolha de
projetos para composição de um portfolio equilibrado.

Nenhum método parece possuir o monopólio na área de gerenciamento de portfolio e
seleção de projetos. Empresas têm feito uso de vários métodos para essa tarefa. Cooper,
Edgett e Kleinschimidt (1999) destacaram a seguinte ordem de popularidade: 77,3% das
empresas utilizam critérios financeiros para avaliar a rentabilidade de retorno, payback, ou
o valor econômico do projeto; 64,8% utilizam a estratégia de negócios, investigando em
qual pilar o projeto de negócio se encontra e qual sua correspondente fatia para
investimentos; 40,6% utilizam diagramas de bolha para obter visualização gráfica das
características dos projetos em eixos X-Y em diferentes dimensões de interesse, tais como
recompensa versus probabilidade; 37,9% utilizam modelos de pontuação (scoring models)
em que há a classificação do projeto num certo número de critérios em pesos e escalas
produzindo uma pontuação para o projeto; e 20,9% das empresas usam listas para avaliar
projetos por meio de perguntas (sim ou não). No método de listas, cada projeto deve atingir
um percentual de respostas sim para ser selecionado.

Apesar de o método financeiro ser o mais popular, ele tem sido considerado o método que
mais produz um portfolio desequilibrado em termos de alto e baixo risco e de longo e curto
prazo (LEITE, 2008). Diagramas com visualização gráfica (histogramas, gráficos de
bolhas, barra ou pizza) também se tornaram populares e comumente os métodos mais
utilizados para a análise de portfolio, porém essas técnicas servem mais para a visualização
e discussões, do que para a tomada de decisão (SOARES; QUADROS, 2007).

Ghasemzadeh e Archer (2000) sugerem o processo AHP (Analytic Hierarchy Process)
como a melhor técnica para seleção de portfolio. No AHP os elementos para análise são
decompostos em uma hierarquia de acordo com sua importância ou prioridade (pesos) e
em seguida são comparados em pares pelo tomador de decisão por meio de critérios de
ponderação. Modelos de pontuação podem resultar num portfolio de alto valor,
estrategicamente alinhado e que reflita as prioridades do negócio, ponderando vantagem do
produto, atratividade do mercado, capacidade em alavancar o negócio, viabilidade técnica,
riscos e recompensa (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 2000).

2.2.2 Alocação de Recursos

Cooper, Edgett e Kleinschmidt (1999) indicam que a maioria dos recursos deve estar
alocada nos mercados, produtos ou tecnologias definidos nos pilares estratégicos da
organização. Porém, normalmente há recursos escassos para a quantidade de projetos
(COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 1999). Muitas vezes são vários os projetos em
andamento paralelo, competindo por pessoas, orçamento, tempo, entre outros. Esse
paralelismo requer periodicidade de avaliação do desempenho dos projetos e ponderação
sobre a entrada de novos, visando não comprometer os recursos disponíveis ou violar
restrições como qualidade e prazo (GHASEMZADEH; ARCHER, 2000).
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Para Castro e Carvalho (2010) nem sempre aquilo que uma empresa pretende fazer é o que
ela realmente pode fazer e ressaltam: “os responsáveis pelo gerenciamento de portfolio de
projetos devem conhecer as restrições da organização e indicar necessidades de adequação
das capacidades”, visando melhor resultado para a carteira de projetos priorizada.

2.3 Síntese das variáveis da gestão de portfolio e seleção de projetos

O estudo comparativo proposto neste trabalho será subsidiado principalmente pela síntese
das variáveis para a seleção de projetos e gestão de portfolio ilustradas na Figura 3.

Autor Aspectos sobre o gerenciamento de
portfolio de projetos e seleção de projetos

Efeitos para as
organizações

Archer e Ghasemzadeh,
(1999); Padovani, et al
(2008);

A seleção de projetos depende de métodos e
ferramentas (avaliação financeira, modelos de
pontuação, multicritérios, entre outros).

Melhor avaliação para
escolha de projetos.

Castro e Carvalho
(2010)

Envolve comparação simultânea de diversos
projetos em potencial, considerando interesse
das várias áreas. A ordem de priorização deve
considerar sua importância e contribuição.

Melhor avaliação para
escolha de projetos.

Carvalho e Rabechini
(2011); Cooper, Edgett
e Kleinschmidt (1999)

O projeto deve ter vínculo com os objetivos de
médio e longo prazo definidos pela
organização.

Alinhamento estratégico.
Sobrevivência.
Lucratividade.

Cooper e Edgett (2006);
Cooper, Edgett e
Kleinschmidt (1999)

Somente 25% classificam ou priorizam seus
projetos. Gerentes confessaram que há falta de
priorização de projetos e recursos escassos.

Dificuldades no
gerenciamento e seleção.
Impacto nos negócios.

Duarte (2007) Deve considerar as características individuais
e as relações existentes entre os projetos no
subconjunto. A quantidade de projetos muitas
vezes ultrapassa a capacidade de recursos.

Equilíbrio de seleção.
Dificuldades no
gerenciamento e seleção.
Impacto nos negócios.

Ghasemzadeh e Archer
(2000)

Selecionar o portfolio de projetos ideal é uma
fase crítica. Devem ser consideradas as
interações entre os vários projetos.

Alinhamento estratégico.
Equilíbrio. Melhor
avaliação para seleção.

Leite (2008) O método financeiro tem sido o método que
mais produz um portfolio desequilibrado.

Dificuldades para seleção.

Mikkola (2000) Dificuldades em definir fatores internos e
externos e em utilizar o valor presente líquido
como ferramenta para a seleção de portfolio.

Dificuldades para seleção.

Padovani, et al (2008) Há critérios universais para a seleção de
projetos: complexidade, riscos envolvidos,
ganhos esperados e viabilidade técnica.

Melhor avaliação para
escolha de projetos.

PMI (2008); Barros,
Silva e Mello (2010)

Boas práticas: a subdivisão em categorias,
centralização de decisões e informações e a
reavaliação constante do portfolio.

Apoio na decisão em
selecionar projetos.
Controle e gerenciamento.

Rabechini, Maximiano
e Martins (2005)

Requer processo dinâmico de decisão, revisão
constante de projetos, características e status.

Apoio na seleção de
projetos. Controle.

Rad e Levin (2006)

Visão centralizada dos projetos. Visão das
inter-relações e prioridades.

Objetivos compartilhados.

Exige forte comprometimento, relacionamento
amigável, dados consistentes e um processo
efetivo de comunicação.

Mudança na cultura
organizacional.

Figura 3 - Aspectos sobre o gerenciamento de portfolio de projetos e seleção de projetos
Fonte: elaborado pelo autor
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3 Metodologia
Este estudo foi elaborado por meio de investigação empírica com abordagem qualitativa de
pesquisa (MARTINS; THEÓPHILO, 2009, p. 40-41). Teve como procedimentos técnicos
o estudo de caso da área de tecnologia da informação de uma instituição bancária e o
levantamento bibliográfico a respeito do caso do departamento de inovação da empresa de
cosméticos – Natura. Caracteriza-se como um estudo de caso múltiplo, em que é possível
produzir considerações comparativas e obter resultados mais robustos (YIN, 2010, p. 77).

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com gerentes de
projeto seniores e análise de documentos na área de tecnologia da informação selecionada.
Para subsidiar a análise comparativa com a segunda empresa objeto de estudo, utilizou-se
como meio de coleta a análise de dados em estudos previamente publicados a respeito do
processo de seleção de projetos realizado no departamento de inovação da Natura. Para a
análise dos resultados utilizou-se a técnica analítica de combinação de padrão (YIN, 2010,
p. 165-169) que visa comparar um padrão baseado empiricamente com um padrão previsto,
buscando evidenciar como os processos de seleção de projetos estão sendo conduzidos.

Para as entrevistas foram selecionados seis (6) gerentes de projetos seniores da área de
tecnologia da informação, visando aferir como o entrevistado avalia as etapas de seleção de
projetos dentro da organização. A Figura 4 ilustra o perfil dos entrevistados, todos com
mais de três anos de experiência na empresa e selecionados principalmente por terem
atuação direta com as áreas de negócio demandantes de projetos, o que possibilita a
representatividade da experiência vivida em gerenciamento e seleção de projetos.

Figura 4 – Perfil dos entrevistados
Fonte: elaboração pelo Autor

Tendo como base o referencial teórico, algumas questões conversacionais e amigáveis
(YIN, 2010, p. 133-136) foram previamente formuladas para nortear as entrevistas em
perguntas abertas, são elas:

 Como é o fluxo ou processo utilizado para as etapas de seleção de projetos?

Assim, ao pesquisar a existência de um processo formal e padronizado para a seleção de
projetos, procura-se investigar o uso das recomendações teóricas para a adequada gestão
de portfolio de projetos (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 2000; RABECHINI;
MAXIMIANO; MARTINS, 2005; COOPER, 2007).

 Como são avaliados os projetos na etapa de seleção de projetos?
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Aqui o objetivo é coletar informações a respeito do uso de critérios, classificação ou
categorização de projetos nas etapas de seleção. Para Archer e Ghasemzadeh (1999) esse
fator é essencial para a adequada triagem dos projetos que irão compor e permanecer num
portfolio. Judgev e Muller (2005) afirmam que ter critérios prévios permite a escolha de
projetos alinhados com os objetivos definidos nos níveis operacional, tático e estratégico.

 Que fatores críticos de sucesso ou premissas são comumente abordados a respeito dos
projetos durante as etapas de seleção de projetos?

Ao investigar os fatores críticos de sucesso utilizados, pretende-se verificar que tipo de
informação dá suporte para a tomada de decisão ao selecionar projetos. Segundo Castro e
Carvalho (2010) esses fatores permitem foco naquilo que realmente trará vantagem para a
organização. As razões que permitirão avaliar o sucesso dos projetos como, por exemplo,
seu retorno financeiro, produtividade, posição competitiva de mercado e uso adequado de
recursos, são base para o adequado gerenciamento de portfolio de projetos (COOPER;
EDGETT; KLEINSCHMIDT, 2000).

 Comente sobre o tempo ou periodicidade acordado para realização e cumprimento das
etapas de seleção de projetos e sobre como as informações colhidas são armazenadas,
formalizadas e utilizadas.

Essa abordagem visa verificar como está estruturado o processo de seleção de projetos
em relação ao tempo e recorrência de avaliação. A gestão de portfolio organizada em
processos, ferramentas e rotinas, com periodicidade e previsibilidade, permite que a
inovação não seja tratada como algo espontâneo (SOARES; QUADROS, 2007). De
mesmo modo, a avaliação periódica do desempenho dos projetos em andamento e a
ponderação sobre a entrada de novos, visa não comprometer os recursos disponíveis ou
violar restrições como qualidade e prazo (GHASEMZADEH; ARCHER, 2000).

Os entrevistados foram orientados a responder de acordo com sua própria percepção e
experiência, baseando-se em sua de atuação como gerente de projetos na área de tecnologia
de informação da empresa estudada. A análise dos resultados foi conduzida de forma
analítica e por meio de encadeamento das evidências. Os dados foram sintetizados e
comparados conforme cada uma das características abordadas na pesquisa e estão
demonstrados no capítulo quatro - apresentação dos resultados.

O processo de pesquisa neste trabalho foi subdividido em três etapas macro e seguiu o
fluxo demonstrado na Figura 5.

Figura 5 – Etapas de elaboração da pesquisa
Fonte: elaboração pelo Autor
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3.1 Objeto de estudo

Para viabilizar o estudo comparativo proposto neste trabalho foram avaliados os processos
para seleção de projetos tecnológicos em duas empresas, sendo respectivamente: o
departamento de inovação da Natura e a área de tecnologia da informação de uma
instituição bancária.

3.1.1 O departamento de inovação da Natura

Empresa de origem brasileira, líder no mercado de cosméticos, fragrâncias e higiene
pessoal a Natura tem em suas diretrizes o objetivo de criar valor para a sociedade,
buscando resultados sustentáveis e integrados nas dimensões econômica, social e
ambiental (NATURA, 2013). Por alicerçar-se em venda direta de produtos, necessita ter
um ciclo acelerado e constante de lançamento de novos produtos para manter-se
competitiva (NASCIMENTO; MARX, 2001).

Para desenvolver e inovar em seus produtos, seu departamento de inovação utiliza
processo formalizado de gerenciamento de portfolio de projetos, critérios predeterminados
de seleção e acompanhamento da evolução das ideias (KRUGLIANSKAS et al, 2005 apud
RABECHINI; CARVALHO, 2006). O funil da inovação, adotado como processo
sistemático para a seleção de projetos, inclui a participação dos principais dirigentes na
tomada de decisão, avalia aspectos tecnológicos dos projetos, como ciência e patentes e
considera a análise de marketing para o monitoramento da concorrência e de hábitos dos
consumidores (NASCIMENTO; MARX, 2001).

3.1.2 Área de tecnologia da informação de uma instituição bancária

O segundo caso investigado refere-se à área de tecnologia de informação de uma
instituição bancária multinacional com sede estabelecida em São Paulo. Esta instituição é
reconhecida por oferecer serviços financeiros diversificados e soluções de crédito aos
clientes em todo o mundo, com uma variedade de produtos, capacidade de distribuição e
tecnologia de ponta no que diz respeito a projetos.

Nessa empresa a área de tecnologia de informação mantém forte orientação a projetos, tem
metodologia de desenvolvimento disseminada e promove aos profissionais meios para que
possam obter uma compreensão do vínculo entre as áreas de tecnologia, as áreas de
negócio, o Banco e seu plano estratégico. Esse direcionamento visa evidenciar os objetivos
organizacionais, consolidar o modelo de negócios da empresa, manter objetivos
compartilhados e possibilitar a inovação em produtos e serviços.

4 Apresentação dos Resultados
Conforme descrito na introdução, este trabalho teve por objetivo avaliar por meio de
método comparativo as diferenças e as similaridades entre as práticas de gestão de
portfolio desenvolvidas pelo departamento de inovação de uma empresa do setor de
cosméticos e as práticas realizadas pela área de tecnologia da informação de uma
organização do setor bancário brasileiro, dando ênfase ao processo de seleção de projetos.

Como principais resultados da comparação dos processos utilizados, foi possível observar:

 Na área de tecnologia da informação do setor bancário, o resultado das entrevistas aponta
possíveis lacunas entre a teoria e a prática, principalmente relacionadas à ausência de
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padrões e critérios claramente definidos. Há também indícios de informalidade na escolha
de meios para executar as etapas de seleção de projetos e a gestão de portfolio.

 No estudo de Kruglianskas et al (2005 apud RABECHINI; CARVALHO, 2006) sobre a
Natura, verifica-se a existência de processo padronizado de seleção. O uso do funil da
inovação adaptado de Clark e Wheelwright (1993) garante o avanço de cada novo projeto
ou ideia nas fases de desenvolvimento de conceito, prototipação, cálculo de investimentos
e testes piloto, antes de sua produção em massa. A utilização desse processo, bem como a
etapa de análise do retorno financeiro feita após o desenvolvimento do protótipo pode
estar contribuindo para os elevados patamares de sucesso e no menor risco na decisão de
investimento, bem como menor retrabalho ou desperdícios de produção.

 No caso da área de tecnologia da informação do setor bancário as entrevistas relatam
conflitos para a seleção de projetos, principalmente relacionados com a falta de
frequência para a avaliação e reavaliação das demandas. A ausência de periodicidade de
um comitê multifuncional e patrocinado pela alta gestão, também tem criado
dificuldades, pois aparentemente acumulam-se muitos projetos e detalhes para serem
discutidos nas reuniões de avaliação, afirma um dos entrevistados. De fato o processo de
seleção de projetos precisa ser dinâmico, pois novas necessidades, ideias e
regulamentações surgem a todo o momento (RABECHINI; MAXIMIANO; MARTINS,
2005). Esse dinamismo, limitado por recursos escassos, exige a avaliação constante da
manutenção da viabilidade das ações em andamento e a ponderação a respeito do impacto
de novas ações a serem inseridas (GHASEMZADEH; ARCHER, 2000).

 Na Natura, o estudo de Kruglianskas et al (2005 apud RABECHINI; CARVALHO,
2006) descreve que há reuniões periódicas de revisão de portfolio. Nessas reuniões todos
os projetos competem entre si, tanto aqueles em andamento, quanto os novos.

 Mesmo durante o ciclo de vida de um projeto priorizado é fundamental a reavaliação de
sua viabilidade. Essa abordagem visa evitar consumir recursos escassos em projetos que
deixaram de ser interessantes ou benéficos para a empresa (COOPER; EDGETT, 2006;
MIKKOLA, 2000). Porém, na área de tecnologia da informação estudada, parte dos
entrevistados afirma que as iniciativas priorizadas têm sido conduzidas até sua entrega
final, sem serem reavaliadas durante seu desenvolvimento. Como resultado disso, relatam
que há retrabalho (ajuste do projeto por atualização de requisitos) e, em alguns casos,
projetos desalinhados ou em desuso.

 Segundo Kruglianskas et al (2005 apud RABECHINI; CARVALHO, 2006), na Natura,
mesmo os projetos em fase adiantada de desenvolvimento podem ser descontinuados no
processo de reavaliação periódico.

 O retorno dos projetos na área de tecnologia da informação não tem sido mensurado após
sua entrada em produção. Um dos entrevistados relata que alguns projetos sequer são
utilizados após entrega. Talvez a priorização de projetos com pouca profundidade na
definição de requisitos e na descrição dos benefícios possa estar limitando o uso de
critérios para sua avaliação e seleção. Esse fator ressalta a necessidade de tomada de
decisão com base em critérios comuns, ferramentas e categorização dos projetos, aspectos
que visam subsidiar a alta gestão com dados para a avaliação e comparação dos projetos
entre si (MIKKOLA, 2000; GHASEMZADEH; ARCHER, 2000; LEITE, 2008;
CASTRO; CARVALHO, 2010).

 Na Natura observa-se o uso de processo padronizado e claramente definido, resultando
em menores dificuldades no processo de seleção de projetos e melhores resultados
(KRUGLIANSKAS et al, 2005 apud RABECHINI; CARVALHO, 2006).
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 A área de tecnologia da informação tem recebido projetos priorizados que não
consideraram avaliação global das áreas da empresa, afirma um dos entrevistados. Um
processo de seleção que inclua participantes das áreas multifuncionais e da alta gestão
para a análise dos projetos em conjunto, facilita uma análise global e diminui as pressões
por projetos de uma área ou gestor em particular. O equilíbrio e a diversidade da carteira
consideram os riscos, oportunidades e opções de curto, médio e de longo prazo
(COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 1999; ARCHER; GHASEMZADEH, 1999).

A Figura 6 apresenta a síntese comparativa dos processos de gerenciamento de portfolio e
seleção de projetos nas duas empresas estudadas. A comparação permite verificar que
ambas possuem premissas para o gerenciamento de portfolio e para a seleção de projetos,
porém indicam que no caso da área de tecnologia da informação do setor bancário, tal
processo não está institucionalizado e não tem sido amplamente reconhecido pelos
profissionais gerentes de projeto.

Processos e Critérios
Natura

(KRUGLIANSKAS et al, 2005 apud
RABECHINI; CARVALHO, 2006).

Área de Tecnologia da
Informação do setor bancário

Gestão de portfolio e
gestão da inovação

Processo institucionalizado,
formal e padronizado. Funil da
inovação adaptado de Clark e
Wheelwright (1993).

Processo adaptado de stage gate,
porém não está disseminado,
institucionalizado.

Critérios de avaliação,
priorização e seleção de
projetos

Banco de ideias; viabilidade
técnica; briefing; Avaliação
financeira; Testes piloto.

Alinhamento estratégico;
Regulatórios; Retorno
Financeiro.

Comitês de seleção de
ideias e reavaliação

Reuniões periódicas com
reavaliação de projetos em
andamento versus a entrada de
novos.

Comitês não periódicos
consideram a priorização de
novas demandas. Não há indícios
de reavaliação de projetos já
priorizados ou em andamento.

Ferramentas de avaliação
Diagrama de bolhas.
Estabelecimento de notas para
cada um dos projetos.

Não foram citadas ferramentas de
avaliação de projetos para
seleção.

Padrões para fatores de
sucesso, classificação e
categorização de projetos

Impacto no cliente, resultados de
teste piloto, pilar estratégico.

Principalmente critério financeiro
e regulatório.

Balanceamento de
portfolio

Considera o cliente, o ambiente
externo, o alinhamento
estratégico.

Não menciona critérios para
balanceamento.

Figura 6 – Comparativo dos processos de gerenciamento de portfolio e seleção de projetos
Fonte: elaboração pelo Autor

A dinâmica dos negócios na área de tecnologia da informação estudada parece criar forte
pressão em sua base tática e operacional, buscando por projetos e ações mais imediatas
sem considerar planejamento de longo prazo. Os entrevistados relatam que há incidência
de projetos com pouco aprofundamento de requisitos, ausência de desenho detalhado da
solução (protótipo) e algumas vezes, falta de avaliação preliminar do desempenho no
lançamento, resultando no distanciamento entre os projetos priorizados e os pilares
estratégicos. Nesta organização aparentemente ainda há dificuldades em definir que fatores
internos ou externos devem influenciar a seleção do projeto, culminando na utilização de
premissas principalmente relacionadas ao retorno financeiro.



14 / 16

Em contrapartida, estudos de Zardo (2005) revelam que as etapas do funil da inovação na
Natura baseiam-se em padrões e regras para permitir a tomada de decisão por meio de
critérios comuns, previsibilidade e periodicidade, num fluxo organizado. Nessa empresa é
possível acompanhar o estágio dos projetos em andamento, ponderar a interferência de
novos projetos e manter a continuidade de lançamentos na velocidade adequada
(NASCIMENTO; MARX, 2001). Outro benefício importante tem sido a retenção de
conhecimentos, atingido por meio do registro de informações relevantes durante o processo de
desenvolvimento dos produtos e etapas de seleção de projetos (ZARDO, 2005).

5 Conclusões
Ao comparar os processos de seleção de projetos utilizados nos objetos deste estudo,
verificam-se diferenças significativas relacionadas principalmente à padronização. Esse
aspecto reforça a teoria ao evidenciar que o uso de padrões e critérios comuns pela
empresa Natura tem permitido melhores resultados por meio de tomada de decisão mais
assertiva e uso adequado dos recursos disponíveis.

Outras diferenças podem ser destacadas, tais como: definição de periodicidade de
avaliação, reavaliação de projetos em andamento concorrendo com projetos novos,
aprofundamento de requisitos gerando dados para seleção de projetos, bem como a
avaliação dos aspectos tecnológicos previstos e a análise de fatores críticos de sucesso
esperados para os projetos. Esses temas foram citados com maior frequência no caso da
Natura e com baixa incidência no caso da área de tecnologia da informação estudada, o que
pode explicar os resultados positivos relatados nos estudos a respeito da Natura e as
dificuldades mencionadas nos projetos da área de tecnologia da informação.

As semelhanças estão relacionadas principalmente ao alinhamento estratégico e à avaliação
do impacto financeiro como critérios para a seleção de projetos. Porém na área de
tecnologia da informação esses dois aspectos têm tido maior relevância ao selecionar
projetos. Na Natura o cálculo do impacto financeiro é importante, porém normalmente é
realizado após a elaboração de protótipos e testes piloto, fase em que há mais dados a
respeito do projeto e insumos mensuráveis para a tomada de decisão em manter ou não o
projeto no portfólio.

Avaliar as práticas de gestão entre organizações de setores diferentes, uma empresa de
cosméticos e uma instituição bancária, pode ser considerada uma limitação neste estudo.
Porém, quando se fala de definição de processos para implantação de projetos
tecnológicos, a experiência bem sucedida e publicada no caso da empresa Natura pode ser
utilizada mesmo em outros ramos de atividade. Na Natura, o processo para a seleção de
projetos está fortemente alinhado com as práticas mencionadas na literatura.

Para que a área de tecnologia de informação do setor bancário estudada possa usufruir das
práticas recomendadas para o gerenciamento de portfólio e etapas de seleção de projetos, é
possível propor uma intervenção com o objetivo de implantar um processo padronizado,
com divulgação e treinamento, e que inclua o desenvolvimento de critérios essenciais para
classificação do projeto, como um “guia” de apoio ao gerente de projetos. Além disso,
recomenda-se a definição de prazos de atendimento das etapas para seleção e periodicidade
de comitês de priorização com a alta gestão.

Em novos estudos esta avaliação poderá ser considerada em setores que incluam outros
ramos de atividade, bem como aqueles com profundidade em uma parte específica da
cadeia do fluxo de desenvolvimento de projetos tecnológicos.
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Aprendizagem e Capacitação Tecnológica no Setor
Sucroenergético do Nordeste Brasileiro

RESUMO

Até a década de 1990 a agroindústria canavieira no Brasil contava com a forte presença do
Governo na sua sustentação. Porém, a intervenção estatal não equalizou as disparidades
entre as regiões produtoras, assim, as diferenças regionais foram evidenciadas
desfavorecendo a região Nordeste.  A partir da desregulamentação as unidades produtoras
passaram a adotar diferentes estratégias competitivas através de novas formas de
organização e administração da produção. Esse fenômeno vem requerendo das empresas
do setor ajustes em suas competências básicas e o desenvolvimento de novas competências
para operar em um ambiente mutável e permeado por novas tecnologias e demandas. Nesse
contexto, este artigo busca mapear o conjunto de competências presentes atualmente no
setor sucroenergético do Nordeste brasileiro. Os resultados obtidos evidenciam que a
agroindústria canavieira do Nordeste apresenta elevada capacitação tecnológica no nível
básico e intermediário nas funções de investimento, produção/operação, inovação e relação
com a economia, porém, no nível avançado as capacitações são baixas ou inexistentes.
Assim, evidenciando o fato que a região necessita desenvolver as suas capacitações
tecnológicas a fim de sobreviver nacionalmente.

Palavras-chave: Capacitação tecnológica. Setor Sucroenergético. Nordeste.

ABSTRACT

Until the 1990s, the sugar cane industry had a strong presence of the Government in its
support. However, the government intervention not equalized disparities between the
producing regions, thus regional differences were observed disadvantaging the Northeast.
Since deregulation, producing units began to adopt different competitive strategies through
new forms of organization and production management. This fact has been requiring from
the companies adjustments in its basic skills and the development of new skills to operate
in a changing environment permeated by new technology and new demands. In this
context, this article aims to map the technological capabilities of the sugarcane agro-
industry in the Northeast. The results show that the sugar cane industry in the Northeast
has high technological capabilities in basic and intermediate functions of investment,
production/operations, innovation and relationship to the economy, however in the
advanced level such capabilities are low or nonexistent. Thus, highlighting the fact that the
region needs to develop its technological capabilities in order to survive nationally.

Key Words: Technological Capability. Sugarcane Agro-industry. Northeast.



1 Introdução

Inicia-se na região Nordeste a história da cana-de-açúcar no Brasil. Segundo Vian
(2003), a partir do período colonial até o início da fase republicana, o Nordeste foi a maior
região produtora de açúcar do país, tendo perdido espaço para o Centro-Sul em meados do
século XX devido a crise da cafeicultura nesta região. O setor contou com a forte presença
do Governo na sua sustentação até a década de 1990, quando teve início o processo de
desregulamentação. Porém, a intervenção estatal não equalizou as disparidades entre as
regiões produtoras, desse modo, com a desregulamentação as diferenças regionais foram
evidenciadas desfavorecendo o Nordeste.

A partir da desregulamentação as usinas passaram a adotar diferentes estratégias
competitivas através de novas formas de organização e administração da produção. A
agroindústria sucroenergética do Nordeste, bem como toda essa indústria no Brasil, vem
passando por uma profunda reestruturação em sua forma de organizar a produção. Apesar
da tecnologia de moagem, fermentação e destilação básica serem as mesmas desde os
primórdios da agroindústria, outras tecnologias e conhecimentos foram incorporados na
mudança observada da base de usuários e novos entrantes na indústria. Esse fenômeno vem
requerendo das empresas do setor ajustes em suas competências básicas e o
desenvolvimento de novas competências para operar em um ambiente mutável e permeado
por novas tecnologias e demandas.

Assumindo que as firmas diferem e sendo as capacitações tecnológicas um
importante fator determinante dos diferentes níveis de desempenho, o presente trabalho
tem por objetivo geral a identificação e avaliação das capacidades tecnológicas do setor
sucroenergético da região Nordeste. Desse modo, aplica-se o instrumental teórico sobre
aprendizagem e capacitação tecnológica ao nível da firma, partindo da taxonomia
desenvolvida por Lall (1992) e posteriormente por Bell e Pavitt (1995).

Para tanto, toma como base os trabalhos de Shikida et al. (2001; 2005; 2010), onde
são identificadas as capacidades tecnológicas da agroindústria canavieira em Minas Gerais
e no Paraná. Além disso, utilizou-se o conceito de capacitações tecnológicas formulado por
Bell e Pavitt (1995), onde estas são definidas como os recursos necessários para geração e
gerenciamento de mudanças tecnológicas. Como forma de mensurar tais capacidades,
optou-se por utilizar a Matriz de Capacitação Tecnológica formulada por Lall (1992) com
algumas adaptações para o setor sucroenergético.

Este artigo encontra-se estruturada em seis seções. Após esta introdução tem-se o
referencial analítico onde é abordada a literatura sobre capacidades ou competências
tecnológicas. Em seguida, a seção três apresenta a metodologia utilizada para a realização
deste trabalho. Já na seção quatro são apresentados os resultados obtidos juntamente com
uma discussão destes. E na seção cinco são feitas as considerações finais.



2 Referencial Analítico

2.1 Capacitações Tecnológicas

Vários fatores contribuem para a competitividade industrial ou setorial que podem
ser advindos tanto da exploração de vantagens naturais, como exemplo, o excesso de mão
de obra disponível na região, ou do avanço das técnicas produtivas possibilitando o
aumento da produtividade. Além disso, segundo Figueiredo (2005), dentro de uma mesma
indústria podem ser observadas diferentes performances competitivas entre as firmas,
sendo possível identificar a fonte de tais diferenças em termos de suas capacidades
tecnológicas, ativos específicos e as diferentes bases de conhecimento.

Por sua vez, Dosi (1988) afirma que há também diferenças entre os setores
industriais no que diz respeito a importância atribuída aos modos básicos de avanço
tecnológico, os quais o autor classifica como: processos de busca formalizados e
economicamente caros; processos informais de difusão de informações e capacitação
tecnológica; as externalidades internalizadas em cada firma, associadas com os processos
de learning by doing e learning by using; adoção de inovações desenvolvidas por outras
indústrias e incorporadas no equipamento de capital e nos insumos intermediários, (DOSI,
1988, p. 5).

Bell e Pavitt (1995) criticam a visão tradicional de que a simples aquisição de
tecnologia seria suficiente para aumentar a competitividade. Desse modo, argumentam que
eficiência dinâmica sustentada depende fortemente das capacitações tecnológicas internas
ao contexto das firmas, indústrias ou países.

Sustained dynamic efficiency depends heavily on domestic capabilities to
generate and manage change in technologies used in production, and these
capabilities are based largely on specialized resources (such as a highly skilled
labor force) that are neither incorporated in, nor automatically derived from,
capital goods and technological know-how. (BELL; PAVITT, 1995, p. 71).

Assim, tem-se que a análise das capacitações tecnológicas é utilizada como um
importante fator explicativo dos diferentes níveis de desempenho entre empresas de um
mesmo setor, entre setores industriais e até mesmo do crescimento econômico entre países.

2.2 Aprendizagem e Capacitações Tecnológicas

Segundo Loures e Figueiredo (2009), até os anos de 1970 havia a falsa concepção
de que o desenvolvimento tecnológico dos países mais atrasados estaria relacionado a
simples aquisição da tecnologia vigente nos países desenvolvidos.  Assumia-se uma visão
estática onde a aquisição de determinada tecnologia era feita a partir de fatores como custo
e facilidade de acesso. De acordo com os autores, essa perspectiva é alterada a partir dos
anos de 1970 com o surgimento de estudos que tratam a questão das capacitações
tecnológicas e inovação de forma dinâmica. E a partir de 1990 essa visão é intensificada
com a aplicação de modelos analíticos em países em desenvolvimento, visto que passa a
ser reconhecida a importância das capacitações tecnológicas como fator de competitividade
entre as empresas e países.



Do mesmo modo, Vargas (2006) argumenta que os países em desenvolvimento não
são apenas receptores de tecnologia dos países desenvolvido, mas são capazes de melhorá-
las através dos processos de aprendizagem.

De acordo com Lall (1992), a teoria evolucionária inspirou o estudo sobre
tecnologia ao nível da firma. Pois, os trabalhos contidos nessa corrente partem da crítica à
visão da firma passiva. Segundo a teoria evolucionária o conhecimento tecnológico não é
transmitido ou imitado de forma automática e homogênea, dada ao princípio da
cumulatividade do conhecimento necessário para a produção de novo conhecimento na
firma.

As capacitações tecnológicas também são fatores explicativos das persistentes
assimetrias entre as firmas. Segundo Dosi (1988), além das economias de escala e dos
diferenciais de vantagens nos bens de capital, as assimetrias são explicadas em termo de
aprendizado e diferentes capacidades inovativas. Figueiredo (2005) afirma que os termos
capacitação tecnológica e capacidade tecnológica diferem em sentido, sendo a capacitação
tecnológica definida como o processo de acumulação de capacidade ou competências
tecnológicas através dos vários estágios de aprendizagem tecnológica.

Porém, a literatura sobre o tema é extensa podendo-se encontrar diversas
definições, dentre essas se encontram trabalhos como Katz (1976), Lall (1982; 1987),
Dahlman et al. (1987), onde estas são definidas como atividades inventivas ou esforços
criativos sistemáticos que possibilitem a geração de novos conhecimentos no nível de
produção. Em outros trabalhos como, por exemplo, Bell (1982) e Scott-Kemmis (1988),
essas competências incluem as aptidões e conhecimentos adquiridos e acumulados em
trabalhadores e na organização que possibilitem mudanças não só da produção, mas
também nas técnicas utilizadas (FIGUEIREDO, 2005, p. 82).

Já de acordo com Shikida et al. (2010), o conceito de capacidade tecnológica
derivado de Lall (1992) pode ser compreendido como a capacidade que a firma tem de usar
a tecnologia vigente e também de gerar inovações. Assim, no nível de investigação da
firma, os autores afirmam que:

De modo geral, Jasso V. & Ortega (2007) afirmam que as firmas constroem
capacidades tecnológicas através de processos de aprendizagem, de modo que a
aprendizagem tecnológica seja um processo dinâmico na aquisição dessas capacidades.

Por outro lado, na definição formulada por Bell e Pavitt (1993), as capacidades
tecnológicas são os recursos necessários para geração e gerenciamento de mudanças
tecnológicas que impactam na capacidade produtiva e no desempenho da indústria. As
capacidades tecnológicas incluem habilidades, conhecimento e experiências - estas
frequentemente diferem substancialmente daquelas necessárias para operar sistemas
técnicos existentes - da mesma forma que tipos particulares de estruturas institucionais e
ligações necessárias para produzir elementos para mudanças técnicas, como mostra a
Figura 1.

Ainda segundo os autores, tecnologia não é simplesmente uma questão de
informação, mas sim um complexo conjunto de informações, codificadas e tácitas, tanto
quanto o capital físico. Os projetos tecnológicos não apresentariam características de
desempenho próprias, já que a informação tácita não é transferida prontamente entre firmas



e países. Dessa forma, os projetos tecnológicos necessitam ser transformados em
procedimentos e especificações específicos a aplicações particulares. Além do mais, as
firmas devem continuamente remodelar suas tecnologias para permanecerem competitivas
e, nesse sentido, as capacitações tecnológicas devem incluir capacidades para gerar e
gerenciar mudanças. (Bell & Pavitt, 1995, p. 74).

Figura 1 – Acumulação Tecnológica: Conceitos e Termos Básicos

Fonte: Bell e Pavitt (1995)

De acordo com Figueiredo (2005), a capacidade tecnológica é de natureza difusa e
está acumulada em dimensões interligadas, quais sejam: a) Sistemas técnicos físicos –
máquinas e equipamentos, sistemas baseados em tecnologia de informação, softwares,
plantas de manufatura; b) Capital humano – conhecimentos, habilidades e experiências
adquiridos ao longo do tempo pelos funcionários, abrangendo também as suas
qualificações formais; c) Sistema organizacional – rotinas organizacionais e gerenciais,
procedimentos, implementação de técnica de gestão, processos e fluxos de produção; e d)
Produtos e serviços - o autor utiliza como exemplo as atividades de desenho,
desenvolvimento, prototipagem, teste, produção e na parte de comercialização de produtos
e serviços, como resultado da interação entre as demais dimensões refletindo nos produtos
e serviços finais.

Tais dimensões apresentam uma relação de dependência e complementaridade entre
si na geração de inovações ou no aumento da produtividade da empresa. Assim, é comum
encontrar firmas que apesar de possuírem instalações avançadas e pessoal qualificado
produzem pouca ou nenhuma inovação devido a deficiências na dimensão organizacional,
responsável pela integração das demais dimensões.
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No entanto, Figueiredo (2004a) destaca o fato de que maior atenção é direcionada
ao capital humano como fonte de desenvolvimento tecnológico, negligenciando o capital
organizacional, ocasionando implicações negativas sobre as estratégias de inovação
industrial. Tal fato ocorre devido à dimensão organizacional atuar como fonte de
integração entre os demais elementos. Em suma, apesar da  difusão tecnológica ser
evidente nos sistemas técnicos físicos, o fortalecimento do tecido organizacional é fator
fundamental na capacitação tecnológica das firmas.

Nesse sentido, Figueiredo utiliza a definição de aprendizagem tecnológica descrita
como: “[...]os vários processos pelos quais conhecimentos técnicos (tácitos) de indivíduos
são transformados em sistemas físicos, processos de produção, procedimentos, rotinas e
produtos e serviços da organização.” (FIGUEIREDO, 2004a, p. 328). Em outras palavras,
o termo aprendizagem tecnológica é entendido como o processo que possibilita a
acumulação de capacidades tecnológicas por parte da empresa, ao longo do tempo.

2.1.2 A Matriz de Capacidades Tecnológicas

Segundo Lall (1992) há varias maneiras de categorizar as capacitações tecnológicas
no nível da firma, o autor apresenta sua matriz de capacidades tecnológicas tendo se
baseado em Katz (1984; 1987), Dahlman, Ross-Larson e Westphal (1987) e Lall (1987).
Nessa matriz, as capacidades tecnológicas são classificadas por funções e níveis de
complexidade. Figueiredo (2005) afirma que é possível medir as capacidades tecnológicas
das empresas pesquisadas também em termos de velocidade de acumulação das
competências tecnológicas.

De acordo com o Figueiredo (2005), as funções identificadas na matriz de
capacidades tecnológicas podem ser categorizadas em capacitações de rotina, aquelas que
permitem o uso ou operação de certa tecnologia, e as capacitações inovadoras, as que
permitem a geração e o gerenciamento de novas tecnologias. Assim, é importante a
distinção dessas duas categorias para fins de políticas públicas, ou seja, é importante
observar a evolução da capacidade tecnológica rotineira para níveis mais altos de
capacidade tecnológica inovadora. O autor observa também que na matriz de capacidades
tecnológicas as empresas não seguem necessariamente os níveis pré-determinados,
podendo esses variar de firma para firma.

Voltando à matriz de Lall, esta é dividida em três níveis de complexidade: básico
(simple routine), intermediário (adaptive duplicative), e avançado (innovative risky). No
primeiro nível, baseado na experiência, é necessário deter certo grau de conhecimento
sobre a tecnologia adquirida pela firma. No segundo nível de complexidade torna-se
necessário um melhoramento dessa tecnologia, baseado em busca. Já o nível avançado,
baseado em pesquisa, é onde se da efetivamente a criação de novas tecnologias.

Por outro lado, as capacidades tecnológicas são divididas nas seguintes funções:
investimento e produção. Sendo a primeira função, a de investimento, desagregada em pré-
investimento e execução de projetos. Já a função de produção desagrega-se nas seguintes
categorias: engenharia de projeto, de produto, industrial e relação com a economia.
Segundo o autor, algumas funções não precisam ser executadas dentro da própria firma,
podendo ser adquiridas de outras. No entanto, outras funções devem ser internalizadas pela
firma para assegurar uma operação comercial bem sucedida (LALL, 1992, p. 168).



É importante destacar o fato da matriz de capacidade tecnológica possibilitar a
identificação das trajetórias de desenvolvimento tecnológico não só da evolução da
produção, mas também do aprofundamento dos níveis de complexidade, como destacado
por Figueiredo (2005). Além disso, não é necessário que todas as empresas sigam uma
sequência linear, estas podem variar de uma empresa para outra.

O Quadro 1, encontrada em Shikida et al. (2001), traz a Matriz de Capacidades
Tecnológicas de Lall com algumas adaptações feitas pelos autores. Ao contrário da Matriz
original, nesta encontra-se na função de produção a categoria de inovação separadamente.
Assim, o presente trabalho optou por utilizar a matriz abaixo como base para identificação
das capacitações tecnológicas do setor sucroenergético do Nordeste.

Quadro 1 – Matriz de Capacidades Tecnológicas

Â
m

bi
to

Perfil Grau de Complexidade

Básica Intermediária Avançada

Rotina simples (baseada
na experiência)

Duplicação Adaptativa
(baseado em busca)

Arriscada inovadora
(baseada em
pesquisa)

In
ve

st
im

en
to

Investimento
Inicial

Estudos de viabilidade
técnico-econômica;
seleção de local;
cronograma de
investimentos.

Negociação de contratos
(barganhando condições
satisfatórias); sistema de
informação.

-

Execução de
Projetos

Construção de plantas. Seleção de melhor
fornecedor de equipamentos;
recrutamento e treinamento
de pessoal qualificado;
engenharia detalhada.

Desenho do processo
básico, desenho e
fabricação dos
equipamentos.

P
ro

du
çã

o/
 o

pe
ra

çã
o

Engenharia de
Processo

Controle de qualidade;
levantamento e análise dos
problemas; manutenção
preventiva; assimilação de
processo tecnológico.

Redução de custos;
modificação de novas
tecnologias de processo;
adaptação de processo ao
novo produto; melhoria na
qualidade dos produtos.

Inovação própria de
processo em
departamento de P&D
(Pesquisa e
desenvolvimento).

Engenharia de
Produto

Engenharia reversa;
pequenas adaptações às
necessidades do mercado.

Modificação de produtos
adquiridos por licenciamento

Inovação própria de
produto em
departamento de P&D

Gestão
Industrial

Estudo geral dos métodos
e dos tempos de trabalho;
controle de estoques.

Monitoramento da
produtividade; coordenação
melhorada.

Venda de pacotes
tecnológicos ou
licenciamento de
tecnologia para
terceiros

In
ov

aç
ão

Capacidade de
buscar
inovações de
produto e
processo e de
desenvolver
P&D

Conhecimento mínimo
sobre a tecnologia em uso,
necessária para a empresa
se manter no mercado.

Conhecimentos científicos,
pessoal qualificado e algum
direcionamento para P&D.

Com forte aparato de
P&D; procura
criar/deter novas
tecnologias.



R
el

aç
õe

s 
co

m
 a

ec
on

om
ia

Inserção no
ambiente
organizacional
e institucional

Obtenção de bens e
serviços locais; troca de
informações com
fornecedores; cooperação,
alianças, afiliações em
nível básico.

Projetos realizados com
clientes e fornecedores;
ligações com instituições de
C&T (Ciência e
Tecnologia); cooperação,
alianças, afiliações em nível
intermediário.

P&D cooperativo,
venda de pacotes
tecnológicos ou
licenciamento de
tecnologia para
terceiros; cooperação,
alianças, afiliações em
nível avançado.

Fonte: Lall (1992), adaptado por Shikida et al. (2001)

Como exposto, os diferencias de competitividade entre indústrias e setores podem
ser explicados através da exploração de vantagens naturais e também do avanço das suas
técnicas produtivas. Segundo Lall (1992), além das economias de escala e diferenciais de
vantagens nos bens de capital entre firmas, também é possível definir as suas diferenças
em termo das diferentes capacidades inovativas, assim para o autor:

Once firm-level technological change is understood as a continuous process to
absorb or create technical knowledge, determined partly by external inputs and
partly by past accumulation of skills and knowledge, it is evident that innovation
can be defined much more broadly to cover all types of search and improvement
efforts (LALL, 1992, p. 166).

Assim, para o autor haveria, em essência, pouca diferença entre os esforços para
melhorar o domínio tecnológico da firma, adaptar a tecnologia a novas condições, para
aperfeiçoá-la levemente ou significativamente. Porém, em termos de estratégias
detalhadas, graus de risco e retornos potenciais, tais esforços serão certamente diferentes.

No âmbito de Investimento, Lall (1992) cita alguns elementos determinados pelas
capacidades de investimentos das firmas como custo de capital de projeto, a apropriação da
escala, tecnologia e equipamentos selecionados e o conhecimento ganho pela firma
operante das tecnologias básicas envolvidas.

O âmbito da Operação/Produção abrange desde tecnologias de produtos e processos
até as funções de monitoramento e controle.

No âmbito da Inovação, Dosi (1988) mostra que as economias mais desenvolvidas
apresentam um representativo direcionamento de recursos para a pesquisa pura, aplicada e
para o desenvolvimento de novas tecnologias. A primeira, devido ao seu caráter público é,
frequentemente, financiada pelo setor público, universidades e instituições sem fins
lucrativos. Ficando boa parte das pesquisas aplicadas e desenvolvimento a cargo do setor
privado, embora estes também direcionem parte de seus recursos para as atividades de
P&D, complementando-as com outras atividades como as melhorias de projeto, do
learning by doing e do learning by using, (DOSI, 1988, p. 4.).

Ainda segundo o autor, o processo de busca por inovações está relacionado com
atividades destinadas a soluções de problemas. Nesse sentido, a descoberta de soluções
para os problemas tecnológicos necessita de um conhecimento prévio e este é refletido nas
experiências adquiridas e no conhecimento formal da própria firma, ou organização.

Como considerado por Bell e Pavitt (1995), o processo de inovação é fortemente
concentrado nos países industrializados, enquanto que os países em desenvolvimento
concentram-se na difusão, ou seja, na aplicação das tecnologias já disponíveis e



transferíveis. Porém, o processo de inovação requer mais do que conhecimento codificado,
“ambas as operações de tecnologias existentes e inovação requerem conhecimento tácito
que é altamente específico a tipos particulares de produtos, processos, firmas e mercados e
podem, assim, serem adquiridos apenas através de tentativa e erro e com a acumulação de
experiências em contextos particulares” (BELL; PAVITT, 1995, p. 74).

Já no âmbito das Relações com o Mercado, segundo Campos e Paula (2005), as
firmas não inovam sozinhas, há interações com outras organizações a fim de
compartilharem recursos como informações, conhecimentos e experiências. E essas são
apontadas como fontes externas de aprendizado, ou seja, as diversas interações entre os
agentes como consumidores, fornecedores, concorrentes e, também, com universidades,
institutos de pesquisa, governos, agências de fomento, dentre outros. Como exposto, as
firmas buscam as capacitações dinâmicas como fonte de vantagens competitivas e estas
“são constituídas, principalmente, pelo caráter social e coletivo do processo de
aprendizagem interativo” (CAMPOS; PAULA, 2005, p. 48).

Nem todas as funções, ou âmbitos, da capacitação tecnológica precisam ser
necessariamente empreendidas dentro da própria firma, podendo ser terceirizadas. Porém,
dentro de cada função é indispensável que as firmas sejam capazes de operar tarefas
básicas para se manterem no mercado, assim, segundo Lall:

If a firm is unable by itself to decide on its investment plans or selection of
equipment processes, or to reach minimum levels of operating efficiency, quality
control, equipment maintenance or coast improvement, or to adapt its product
designs to changing market conditions, or to establish effective linkages with
reliable suppliers, it is unlikely to be able to compete effectively in open markets.
(LALL, 1992, p. 168).

No intuito de identificar as fontes de competitividade do setor sucroenergético
brasileiro alguns estudos se propuseram a identificar as bases de tal competitividade, se
advindas da exploração de vantagens naturais do país ou se estão assentadas nas
capacidades tecnológicas do setor, já que estas possibilitariam a elevação da produtividade
dos fatores de produção. Como colocado por Shikida et a.l (2010), dada a importância do
setor sucroalcooleiro brasileiro torna-se necessário o devido entendimento do seu
funcionamento nos estados mais representativos do setor.

3 Metodologia

Visando mensurar as capacitações tecnológicas do setor sucroenergético do
Nordeste, optou-se por utilizar a matriz de capacidades tecnológicas definida por Lall
(1992) com as devidas adaptações para o setor em questão. Como colocado por Rosário
(2008), as pesquisas e análises a respeito de setores industriais e empresas na área de
economia industrial são complexas e exigem arranjos metodológicos complementares ao
marco analítico original. Dessa forma, foram utilizados dados primários e secundários
sobre o setor sucroenergético do Nordeste que possibilitou tanto o estudo da sua estrutura
produtiva quanto a identificação das suas capacidades tecnológicas.



A operacionalização deste trabalho foi feita em duas fases. Na primeira foram
coletados os dados quantitativos e documentais necessários à identificação da estrutura do
setor em questão. Nessa fase incluem-se os esforços de coleta de dados primários junto às
usinas e destilarias da região Nordeste, por meio da aplicação de questionário eletrônico.

De acordo com a UDOP (União dos Produtores de Bioenergia), o Nordeste conta
com oitenta e quatro usinas/destilarias. Porém, o contato via telefone ou e-mail só foi
possível com sessenta e uma delas, pois, algumas foram desativadas ou encontravam-se
temporariamente fora de operação. Desse modo, assume-se que 61 unidas encontram-se
efetivamente em operação. Tal percentual é considerado satisfatório para o propósito deste
trabalho, visto que, alguns estudos similares como Shikida et al. (2001; 2005; 2010)
utilizaram percentuais inferiores.

A aplicação dos questionários foi realizada inicialmente através do contato
telefônico com as unidades produtoras no período de dezembro de 2011 a abril de 2012.
Após o primeiro contato, foi enviado o questionário à diretoria das unidades industriais,
porém, algumas usinas mostraram-se pouco receptivas ao questionário alegando sigilo de
informações por parte da política da empresa.

Assim, com um universo de 61 usinas/destilarias, 33 responderam ao questionário
aplicado, ou seja, uma amostra 54%. Nesse caso a amostra foi definida com base no
método da amostragem por julgamento ou conveniência. Após a coleta e tabulação dos
dados foi dado início à análise destes por meio de estatística descritiva. Com isso, torna-se
possível comparar os resultados obtidos com os estudos já existentes sobre as capacitações
tecnológicas da região Centro-Sul do Brasil.

Como é possível observar no quadro abaixo, o questionário utilizado é constituído
por vinte e quatro questões agrupadas em sete categorias: Investimento Inicial; Execução
de Projeto; Engenharia de Processo; Engenharia de Produto; Gestão Industrial; Inovação; e
Relações com a Economia.

Quadro 2 – Variáveis operacionais da pesquisa

INVESTIMENTO INICIAL - BÁSICO

1. 1. Os estudos de viabilidade técnica-econômica
INVESTIMENTO INICIAL - INTERMEDIÁRIO

2. 2. A negociação de contratos com fornecedores e se existe conhecimento prévio de quem são esses
fornecedores e seus produtos/serviços.

EXECUÇÃO DE PROJETO - BÁSICO
3. A construção de plantas

EXECUÇÃO DE PROJETO – INTERMEDIÁRIO
4. A seleção do melhor fornecedor de equipamentos
5. Os projetos detalhados de engenharia
6. O recrutamento e treinamento de pessoal qualificado para executar este projeto.

EXECUÇÃO DE PROJETO - AVANÇADO
3. 7. O desenho e fabricação dos equipamentos pela própria Usina/Destilaria.

ENGENHARIA DE PROCESSO - BÁSICO
8. O controle de qualidade
9. O levantamento e análise dos problemas
10. A manutenção preventiva
11. A capacitação no uso da tecnologia utilizada na empresa

ENGENHARIA DE PROCESSO – INTERMEDIÁRIO



12. A política de redução de custos
13. A modificação de novas tecnologias de processo e adaptação de processo ao novo produto
14. A política de melhoria na qualidade dos produtos

ENGENHARIA DE PRODUTO - BÁSICO
15. A engenharia reversa

ENGENHARIA DE PRODUTO - INTERMEDIÁRIO
16. A modificação de produtos adquiridos por licenciamento.

GESTÃO INDUSTRIAL – BÁSICO
17. O controle das etapas do processo

GESTÃO INDUSTRIAL – INTERMEDIÁRIO
18. O monitoramento dos índices de produtividade de cada etapa do processo produtivo e a coordenação
melhorada

GESTÃO INDUSTRIAL – AVANÇADO
19. A venda de tecnologia própria e licenciamento dessa tecnologia para terceiros

INOVAÇÃO – BÁSICO
20. O conhecimento necessário para utilizar todos os processos da tecnologia produtiva utilizada na
empresa.

INOVAÇÃO – INTERMEDIÁRIO
21. Os conhecimentos científicos, pessoal qualificado para desenvolver e algum direcionamento para
P&D.

RELAÇÕES COM A ECONOMIA - BÁSICO
22. A cooperação/ alianças e/ou afiliações em nível básico (associação patronal de classes, etc, de âmbito
local e/ou regional).

RELAÇÕES COM A ECONOMIA – INTERMEDIÁRIO
23. Projetos com clientes e fornecedores, tem ligações com instituições de C&T (Ciência & Tecnologia),
cooperação/alianças e/ou afiliações em nível intermediário (de âmbito nacional).

RELAÇÕES COM A ECONOMIA - AVANÇADO
24. P&D cooperativo, venda de pacotes tecnológicos ou licenciamento de tecnologia para terceiros,
cooperação/alianças e/ou afiliações em nível avançado (de âmbito nacional e internacional).

Fonte: Autores, 2012.

4 Resultados e Discussão

4.1 A Matriz de Capacitações Tecnológicas do Setor Sucroenergético do Nordeste

O Quadro 3 apresenta os percentuais de ocorrências das funções presentes na
Matriz de Capacidade Tecnológica para o Nordeste.

Quadro 3 – Capacidades tecnológicas do setor sucroenergético do Nordeste em %. segundo
percentual de ocorrências.

ÂMBITOS PERFIS
Capacidade Tecnológica

Básica (%)
Intermediária

(%)
Avançada

(%)

Investimento
Inicial 97 100 -
Execução de projetos 97 94 88

Operação/
Produção

Engenharia de processo 97 97 -

Engenharia de produto 82 48 -

Gestão industrial 100 100 21

Inovação
Capacidade de busca inovações de
produto e processo e desenvolver P&D 91 55 -

Relações com a
economia

Inserção no ambiente organizacional e
institucional 73 58 18

Fonte: Autores, 2012.



Neste quadro é possível observar que na função de investimento inicial, todas as
usinas do Nordeste possuem capacidades tecnológicas no nível intermediário (a negociação
de contratos com fornecedores e a existência de conhecimento prévio de quem são esses
fornecedores e seus produtos/serviços). Dessas, apenas uma respondeu que não realiza
estudos de viabilidade técnica-econômica e, com isso, o percentual de ocorrências para o
nível básico cai para 97%. Este resultado vai ao encontro das expectativas, visto que, na
agroindústria canavieira, um dos fatores que justificam o alto nível de capacitação
tecnológica no perfil de investimento inicial é que este exige um montante considerável de
recursos e, por consequência, um criterioso plano de investimento (SHIKIDA et al., 2010).

No perfil execução de projetos o maior percentual de capacidade tecnológica foi
observado no nível básico – 97% realizam a construção de plantas. No nível intermediário
este percentual cai levemente, indicando que 94% das usinas também realizam a seleção do
melhor fornecedor de equipamentos, o recrutamento e treinamento de pessoal qualificado e
a engenharia detalhada. Ainda com um alto percentual, 88% das usinas responderam que
possui as capacidades tecnológicas avançadas para essa função - realizam o desenho e
fabricação dos equipamentos utilizados.

Quanto a função operação/produção no perfil de engenharia de processo, 97% das
usinas responderam que possuem capacidades tecnológicas básicas - realizam o controle de
qualidade, o levantamento e análise dos problemas, a manutenção preventiva e a
assimilação de processo tecnológico. O mesmo percentual de respostas foi obtido para o
nível intermediário, 97% responderam que realizam a política de redução de custos, a
modificação de novas tecnologias de processo, a adaptação de processo ao novo produto e
também a política de melhoria na qualidade dos produtos.

O nível avançado não foi levado em consideração neste estudo, visto que, a
agroindústria sucroalcooleira nordestina não conta com laboratórios próprios de Pesquisa e
Desenvolvimento, seus projetos de P&D são realizados através de convênios firmados e
mantidos com importantes instituições públicas e privadas de pesquisa no país como a
EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e universidades federais.
Portanto não possuem capacitação tecnológica no nível avançado definida como Inovação
própria de processo em departamento de P&D.

Já na função operação/produção no perfil de engenharia de produto, 82%
responderam que possuem capacitação básica - a realização de engenharia reversa. Esse
percentual cai para 48% quando questionadas sobre a realização de modificação de
produtos adquiridos por licenciamento (nível intermediário). No entanto, de acordo com as
usinas entrevistadas a engenharia reversa e a realização de modificação de produtos
adquiridos por licenciamento não são práticas comuns da usina, sendo realizadas
eventualmente. Na verdade, o entendimento de engenharia reversa por parte dos técnicos
da usina, provavelmente, está relacionado com a capacidade de adaptar máquinas e
equipamentos as condições locais da empresa.

No perfil de engenharia industrial observou-se que todas as unidades produtivas
possuem capacitações básicas e intermediárias, pois, realizam o controle das etapas do
processo (estudo geral dos métodos e dos tempos de trabalho e o controle dos estoques).
Porém 21% afirmaram possuir capacidades avançadas (venda de pacotes tecnológicos ou
licenciamento de tecnologia para terceiros), nesse caso, percebe-se que essa transferência



de tecnologia está, provavelmente, relacionada as parcerias efetivadas entre as usinas e a
RIDESA (ROSÁRIO, 2008).

Em se tratando do âmbito de inovação, 91% das usinas/destilarias possuem o
conhecimento necessário para utilizar todos os processos da tecnologia produtiva utilizada
na empresa (capacitação básica), 55% possuem os conhecimentos científicos, pessoal
qualificado e algum direcionamento para P&D (capacitação intermediária). Mais uma vez,
o nível avançado foi desconsiderado nesta pesquisa, visto que é exigida a presença de forte
aparato de P&D.

A inovação não é uma categoria facilmente detectável em uma indústria tradicional,
como é considerada a indústria objeto desse artigo, contudo, pode-se considerar inovações
de processo a introdução de novas variedades de cana-de-açúcar nos campos nordestinos,
particularmente as oriundas das pesquisas da RIDESA.

Por último, no âmbito de relação com a economia foi observado que 73% das
unidades produtivas realizam a cooperação, aliança e/ou afiliações em nível local ou
regional. No nível intermediário, 58% realizam projetos com clientes e fornecedores têm
ligações com instituições de C&T (Ciência e Tecnologia) e realizam cooperação, aliança
e/ou afiliação em nível nacional. Já no nível avançado, apenhas 18% realizam P&D
cooperativo, venda de pacotes tecnológicos ou licenciamento de tecnologia para terceiros,
cooperação/alianças e/ou afiliações no âmbito nacional e internacional.

5 Considerações Finais

Este artigo pautou-se na identificação das bases da competitividade do setor
sucroenergético do Nordeste a partir das capacitações tecnológicas das firmas instaladas
nessa agroindústria, sendo este o objetivo principal. Para isso, utilizou-se uma matriz de
capacitações adaptada de Lall (1992) e pesquisa primária, com questionários aplicados em
33 usinas distribuídas por todo o Nordeste.

Como exposto, as constantes assimetrias entre as firmas podem ser entendidas em
termo das suas diferentes capacidades inovativas que são diferentes níveis de acumulação
tecnológica e diferenciais de eficiência no processo de busca inovativas. Nesse sentido
entra a ideia de capacitação tecnológica. Apesar das várias definições encontradas na
literatura sobre capacitação tecnológica, este trabalho utiliza aquela formulada por Bell e
Pavitt (1995) onde estas são definidas como a capacidade que a firma tem de usar a
tecnologia vigente e também de gerar inovações.

Os resultados obtidos neste trabalho mostraram que a maior parte das unidades
produtoras nordestinas possui capacitações tecnológicas básicas. Nos termos de Figueiredo
(2005), apresentam as capacitações de rotina, isto é, aquelas que permitem o uso ou
operação de certa tecnologia. Para o nível intermediário, o resultado apresentou
divergências entre as funções, pois, a maior parte das usinas respondeu que possui as
capacitações tecnológicas nos perfis de investimento inicial, execução de projeto,
Engenharia de Processo e Gestão Industrial, porém, o percentual de usinas com
capacitações nos âmbitos de Engenharia de Produto, Inovação e Relação com a Economia



é reduzido substancialmente. Isso mostra que a principal fonte de fornecimento da
tecnologia são os fornecedores, de acordo com a taxonomia de Pavitt (1982), fenômeno
confirmado pelo quase inexistente índice de respostas para as capacitações inovadoras que,
segundo Figueiredo (2005), são aquelas que permitem a geração de novas tecnologias.

Em suma, a aplicação empírica do referencial de capacitações tecnológicas,
contribui para a geração de informações a cerca do atual desenvolvimento tecnológico do
setor sucroenergético da região Nordeste. Foi possível observar que o setor domina
razoavelmente os níveis básicos e intermediários das funções de capacitação tecnológicas,
porém necessitam criar e/ou aprofundar as suas capacitações no nível avançado. E, assim
como colocado por Shikida et al. (2010) para esse mesmo setor em Minas Gerais, a busca
por excelência na capacidade tecnológica avançada certamente possibilitará vantagens
competitivas para as usinas/destilarias. A estrutura das capacidades tecnológicas
encontrada através do presente estudo evidencia também a necessidade das usinas
nordestinas aprofundarem as suas capacitações de rotinas, porém, necessitam investir na
criação de capacidades inovativas para enfrentar o atual ambiente de concorrência
nacional.
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Abstract

Evolution of the Technological Innovation Processes in Brazilian Aerospace Defense
Sector: a brief correlation with theoretical models.

This paper describes three examples of technological innovation processes correlated with
theoretical models. This research (case study) took place between 2010 and 2012. The
research universe is the Scientific and Technological Institutions (STI) of the Air Force
Command, responsible for managing strategic projects of research and development. The
object of this study is the Department of Aerospace Science and Technology and its
subordinated STI. The research occurred in the context of development of Bandeirante
aircraft, of Vehicle Probing Booster - 30 and of System Navigation and Control for
Unmanned Aerial Vehicle. The theoretical basis used is related to classical models of
innovation and innovation management. The researcher concludes that the process of
innovation in STI evolves inside the prisms of the established models, and STI cannot
envision a model of innovation without considering the capacity building, collaborative
relationships and government support.

Keywords: Technological Innovation, Scientific and Technological Institutions,
Aerospace.

Resumo

Este artigo descreve três exemplos de processos de inovação tecnológica correlacionados
com modelos teóricos. Trata-se de um estudo de caso. Formam o universo da Pesquisa as
Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT) do Comando da Aeronáutica, responsáveis
pelo gerenciamento de projetos estratégicos de pesquisa e desenvolvimento. Compõem o
objeto deste estudo o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial e as ICT a ele
subordinadas no contexto de desenvolvimento da aeronave Bandeirante, do Veículo de
Sondagem Booster – 30 e do Sistema de Navegação e Controle para Veículo Aéreo Não
Tripulado. O desenvolvimento da pesquisa ocorreu entre 2010 e 2012. A fundamentação
teórica utilizada está relacionada a modelos clássicos de inovação e de gestão da inovação.
Conclui-se que os processos de inovação nas ICT evoluem dentro dos prismas dos modelos
consagrados, não sendo possível vislumbrar um modelo de inovação sem considerar a base
de capacitação, os relacionamentos colaborativos e o apoio governamental.

Palavras-chave: Inovação Tecnológica, Instituição Cientifica e Tecnológica, Setor
Aeroespacial.



1 Introdução

Países como os Estados Unidos, Japão, China e membros da União Europeia têm
procurado modelos inovativos que lhes possibilitem o domínio e a proteção da tecnologia
sensível, em campos da ciência, importantes para sua soberania. Tais programas,
aparentemente impossíveis de serem realizados, passam a ser gerenciados com o objetivo
maior de gerar conhecimento, desenvolver capacitações e promover suas indústrias locais
para a manutenção da soberania no mercado globalizado.

Para que a soberania de um país se sobreponha a domínios econômicos de outros países, a
busca pelo conhecimento e capacitações de emprego de defesa tem sido considerada
engrenagem fundamental para a sustentabilidade da soberania e, em contrapartida, para o
fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) em países do chamado primeiro
mundo.

Nessa mesma linha, países com poder tecnológico em desenvolvimento veem-se
obrigados, cada vez mais, a adquirir produtos de emprego ou originado do setor de defesa,
sendo que a dependência excessiva dessas tecnologias, principalmente estrangeiras, pode,
novamente, comprometer a soberania do país comprador.

Como fuga da dependência das tecnologias estrangeiras, tem-se a aplicação de programas
de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) nacionais, incentivando assim a
competitividade e o investimento em capacitações afim de gerar produtos e serviços de
interesse da nação para atender a demanda de tecnologia e assim fortalecer o poder de
defesa. A busca pela independência de tecnologias estrangeiras ocorre de forma evolutiva,
dentro de contextos e modelos de processos de inovação tecnológica.

A busca pela independência de tecnologias estrangeiras é uma realidade no setor
aeroespacial que convive com constantes processos de pesquisa, desenvolvimento e
inovação.

Diante do disposto, este artigo tem como objetivo descrever três exemplos de processo de
inovação tecnológica, buscando correlacionar com os modelos teóricos de inovação ou de
gestão da inovação. Os exemplos referem-se ao desenvolvimento: da aeronave
Bandeirante; do Veículo de Sondagem Booster – 30 (VSB-30); e do Sistema de Navegação
e Controle para Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT).

1.1 Metodologia

A pesquisa adotada tem como base o estudo de caso e o método hipotético dedutivo
(Gomides, 2002, p. 4; Lakatos; Marconi, 1991), complementada com uma pesquisa
descritiva (Gil, 1991, p. 45).

As informações utilizadas na pesquisa foram predominantemente qualitativas (Yin, 2005).
O delineamento da pesquisa apoia-se em diferentes fontes de evidências: documentos
disponibilizados nas instituições; documentos desmobilizados externamente; e contato
direto com pessoal envolvido em temas importantes do artigo O desenvolvimento da
pesquisa ocorreu de 2010 a 2012.

Trata de um estudo onde os casos foram selecionados de forma não probabilística e
apresentam elementos significativos a serem estudados.

No universo da Pesquisa têm-se as Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT) do
Comando da Aeronáutica (COMAER), responsáveis em gerenciar projetos estratégicos de
P&D.



Uma ICT é “órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão
institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter
científico ou tecnológico” (Brasil, 2004a; Brasil, 2005; Brasil, 2011, p. 10).

Existem dez instituições do Comando da Aeronáutica reconhecidas como ICT, sendo o
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) o primeiro, reconhecimento
ocorrido em fevereiro de 2007. O DCTA passou ser a instituição responsável em definir as
demais ICT no âmbito do COMAER (Brasil, 2007a).

No final de 2007, sete instituições subordinadas ao DCTA foram definidas como ICT,
sendo elas: Centro de Lançamento da Barreira do Inferno; Centro de Lançamento de
Alcântara; Instituto Tecnológico de Aeronáutica; Instituto de Aeronáutica e Espaço;
Instituto de Fomento e Coordenação Industrial; Instituto de Estudos Avançados; e Instituto
de Pesquisa e Ensaios em Voo (Brasil, 2007b).

Em 2008 e 2009, outras duas instituições receberam o reconhecimento de ICT do
COMAER, respectivamente: Instituto de Controle e Espaço Aéreo do Departamento de
Controle do Espaço Aéreo (Brasil, 2008) e o Centro Logístico da Aeronáutica do
Comando-Geral de Apoio (Brasil, 2009).

Como objeto de estudo, tem-se o DCTA e as ICT a ela subordinada no contexto de
desenvolvimento da aeronave Bandeirante, do Veículo de Sondagem Booster – 30 (VSB-
30) e do Sistema de Navegação e Controle para Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT).

2 Modelos e ferramentas teóricas de inovação

Ao focar em produtos e processos, tem-se a inovação tecnológica, compreendida no
Manual de Oslo, como sendo a implementação de um produto ou processo
tecnologicamente novo ou com significativas melhorias. Deve ser introduzida no mercado
(inovação no produto) ou utilizada na produção (inovação no processo). “A exigência
mínima é que o produto ou processo deve ser novo (ou substancialmente melhorado) para
a empresa (não precisa ser novo no mundo)” (OCED, 2005, p. 131).

O sociólogo britânico Roy Rothwell apresentou uma visão da gestão da inovação
tecnológica por meio de cinco gerações. Cada geração vinha como resposta a uma
mudança significativa no mercado, envolvendo o crescimento econômico, a expansão
industrial, a concorrência mais intensa, a inflação, a recuperação econômica, o desemprego
e restrições de recursos.

Cada geração representa um modelo descritivo de como as empresas estruturam seus
processos de inovação ao longo do tempo (Rothwell, 1994). De uma forma macro, pode-se
escrever:

- 1ª Geração - Technology push (1950 a 1960): existiu o crescimento rápido da
economia e a expansão industrial no mundo ocidental e no Japão. O processo de
inovação é visto como linear simples e sequencial, com ênfase em Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D). O mercado é visto como um receptor dos resultados das
atividades de inovação, trata de uma abordagem do lado da oferta do processo de
inovação. As informações de mercado são incorporadas ao final do processo,
dificultando qualquer intervenção no processo inovativo;

- 2ª Geração - Demand pull (1960 a 1970): durante esse período de intensificação da
concorrência, a ênfase de investimentos começou a mudar para novos produtos no
qual o objetivo central era responder às necessidades do mercado que direciona as
ações das empresas. Análises custo-benefício foram feitas para projetos de P&D



que tinham uma ação reativa no processo de inovação, incluindo alocação
sistemática e gestão dos recursos. Tratava-se ainda de uma visão sequencial, mas
com ênfase no mercado;

- 3ª Geração - Acoplamento de P&D e Marketing (1970 a 1980): o foco estratégico
foi na consolidação das empresas e de portfólios de produtos. Houve uma sinergia
entre os setores de Marketing e P&D, sendo a busca pela redução de custos
operacionais um pilar desse modelo de sinergia. A inovação tecnológica é vista
como um resultado entre a “Technology push” e o “Demand pull”. O processo
ainda é sequencial, mas com loops de realimentação. A P&D e o Marketing têm
papéis equilibrados que refletem em capacitações tecnológicas. A ênfase é dada à
interface entre os dois, com um conjunto complexo de canais de comunicação;

- 4ª Geração - Integrando os processos de negócios (1980 a 1990): o foco era a
redução do ciclo de vida dos produtos. O processo de inovação passou de
sequencial para paralela com desenvolvimento integrado, em que as equipes de
produção, de vendas e técnica corroboravam com o desenvolvimento do projeto.
Enfatizava-se também o aprendizado concomitante com os fornecedores, buscando
integrá-los nas fases iniciais do desenvolvimento do produto, numa visão ampliada
da organização; e

- 5ª Geração - Integração de sistemas e de redes (a partir de 1990): ênfase na
integração de sistemas e redes, a fim de garantir a flexibilidade e velocidade de
desenvolvimento, de modo a conviver com a restrição de recursos, as taxas
elevadas de mudança tecnológica e curtos ciclos de vida dos produtos. A
competitividade está relacionada com a velocidade no lançamento de novos
produtos no mercado. Os processos de negócio passam a ser automatizados por
meio de sistemas de informação informatizados. Buscam-se parcerias estratégicas,
marketing colaborativo e arranjos de pesquisa, como "inovação aberta",
combinando ideias internas e externas, focadas na colaboração entre uma
organização e seu ambiente e na qualidade, bem como em fatores não relacionados
diretamente aos preços dos produtos, instigando uma visão de sistemas complexos.

A seguir serão apresentados, de forma sucinta, modelos e ferramentas teóricas consagradas
pela literatura. Ressalta-se que o propósito não é apresentar qualquer modelo ou ferramenta
particular de inovação como definitivo, mas sim, a compreensão da complexidade e da
diversidade em que diversos componentes interagem.

O primeiro a ser apresentado é a ferramenta de gestão Stage-Gate, desenvolvida por Coo-
per & Associates Consultants Inc. Essa ferramenta apresenta o processo de inovação em
vários estágios de desenvolvimento de tarefas ou projetos (produtos) intercalados por
momentos para tomada de decisão (Ponto de Decisão - responsabilidade da gerência sênior
quanto à continuidade do projeto, sendo as principais decisões: deixar passar, cancelar,
aguardar ou reciclar).

A ferramenta é empregada em setores de alta complexidade tecnológica, apresentada de
forma básica pela Figura 1. O Stage-Gate contempla um conjunto de fases desde o
surgimento de ideias até a revisão após o lançamento do produto no mercado (Cooper,
1994).

Busca-se nesta ferramenta uma priorização de projetos por meio da avaliação da seleção e
alocação dos recursos. Busca-se também, a geração de ideias, estabelecimento de
viabilidade, desenvolvimento de capacidade, testes e validação até o lançamento do
produto. O controle pode ser realizado tanto formalmente, com algum tipo de



documentação, ou informalmente, decidido com base nas preferências e cultura da
organização.

Figura 1 – Estrutura básica do Stage-Gate (Adaptado de Cooper,1994).

Cada função geral envolve vários sub-processos e seus resultados são altamente incertos.
Assim, não há uma progressão simples. (OCED, 2005, p. 43).

O segundo a ser apresentado é o Modelo Interativo ou de Ligações em Cadeia (chain-
linked model), introduzido por Stephen J. Kline e Rosenberg Nathan. Trata de uma forma
de descrever a inovação como um processo, formado pela articulação entre as capacidades
da organização, os conhecimentos técnicos e as necessidades do mercado, para atingir
simultaneamente resultados econômicos, tecnológicos e outros que se impuserem ao
processo da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I), representando assim, a
complexidade e a incerteza inerentes à P,D&I com a necessidade de sincronismo
permanente com o mercado (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2011, p. 28).

Kline e Rosenberg (1986) descrevem que as etapas do modelo não possuem limites rígidos,
havendo permeabilidade entres elas. O modelo diagramado na Figura 2 apresenta as fases
do processo, o caminho central a ser percorrido pelo processo de inovação e os tipos de
retroalimentação (feedback).

Figura 2 – Modelo interativo ou de ligações em cadeia (chain-linked model). (Adaptado de Kline;
Rosenberg, 1986, p. 290)

Kline e Rosenberg (1986) ressaltam que as setas numeradas mostram as interações entre
invenção, conhecimento e pesquisa, sendo que esse esquema se repete para as fases
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seguintes e ocorrem em todos os sentidos e com todos os elementos da cadeia de inovação.
Os autores argumentam que primeiro utiliza-se da ciência conhecida e do conhecimento
armazenado, para depois, quando todas as etapas tenham fornecido as informações
necessárias, mas não suficientes, justifica-se a pesquisa.

Ao ver o processo de retroalimentação, tem-se uma com ênfase nos elementos da cadeia, a
outra buscando o aperfeiçoamento do produto e a por fim uma com vista ao alcance dos
objetivos mercadológicos. As retroalimentações são essenciais para a avaliação de
desempenho, para a formulação dos próximos passos e para avaliação da posição
competitiva, sendo parte inerente dos processos de desenvolvimento. Trata de cooperação
entre a especificação de produtos, desenvolvimento de produtos, processos de produção,
marketing, e componentes de serviço de uma linha de produtos.

Frequentemente tem-se de voltar aos estágios anteriores para superar dificuldades
encontradas no desenvolvimento. Um elemento chave para o sucesso (ou fracasso) de um
projeto de inovação é a extensão em que as empresas conseguem manter elos eficazes entre
as diversas fases do processo de inovação (OCED, 2005, p. 43).

O terceiro a ser apresentado é conhecido como Modelo Linear do Funil de Inovação, de
Clark e Wheelwright (1993), trata-se de uma ferramenta de apoio à gestão. Neste modelo
aplica-se uma concorrência sobre as ideias geradas por meio de um processo de negócio
disciplinado, no qual, dentre diversas possibilidades procura-se reduzir o número de ideias
e focar os seus esforços naquelas com maior probabilidade de sucesso, garantindo eficácia
e atendimento às metas da estratégia competitiva da organização.

As ações entram pelo lado largo do funil e representam, dentre outras coisas, ideias e
alternativas para mudança. Estas ações fluem na direção do gargalo do funil no qual
muitas serão eliminadas, sendo restritas pelos objetivos organizacionais e pelas
capacidades das equipes instaladas na organização (Figura 3).

Figura 3 – Modelo Linear de Funil de inovação. (Adaptado da Associação Brasileira e Normas Técnicas,
2011, p. 27)

Trata de uma constante interação entre os objetivos organizacionais e as equipes instaladas.
As equipes focalizarão as ideias que estejam alinhadas com os objetivos estabelecidos ou
os objetivos podem ser redefinidos para acomodar boas ideias. Basicamente, o funil é
composto por cinco fases (Ganguly, 1999, p. 116):

- 1ª fase - ideias: refinam-se as ideias com vista ao desenvolvimento de conceitos
preliminares técnicos e de mercado, incluindo critérios financeiros e de recursos
organizacionais. As falhas são admissíveis para estimular a geração de criatividade
(brainstorming);

Technology push Demand pull

PESQUISA DESENVOLVIMENTO



- 2ª fase - feasibility: refina-se o mix de produtos a ser desenvolvido e quantifica com
maior precisão o mercado consumidor, a viabilidade técnica e financeira do projeto
como um todo.

- 3ª fase - capability: tem-se a disponibilização de capital e adequação de recursos,
define-se o mix de marketing e busca-se a aprovação das áreas funcionais;

- 4ª fase - implementation: realiza-se o projeto lançando-o ao mercado;

- 5ª fase - launch: faz-se o monitoramento do desempenho e a análise da
competitividade do produto e sua aceitação junto ao mercado consumidor.

O avanço para uma nova fase obriga o gestor à tomada de decisão, obrigando a correção
dos erros em qualquer momento durante o desenvolvimento, ou mesmo a finalização do
projeto.

Clark e Wheelwright (1993, p. 93) alertam que organização precisa adaptar o modelo à sua
necessidade operativa de inovação, podendo ser necessários à criação de outros funis, para
direcionar corretamente o objetivo a ser atingido. Se tratada apenas internamente na
organização, a inovação fica restrita as fronteiras organizacionais.

Diante do apresentado tem-se ao final o Modelo de inovação aberta (open innovation),
usado primeiramente por Henry Chesbrough em 2003, no seu livro “Open Innovation: The
New Imperative for Creating and Profiting from Technology”. O livro apresenta uma
reflexão sobre as experiências das organizações sobre a troca do processo de inovação
fechada pela forma aberta de inovar, a fim de ganhar agilidade na geração de inovação
tecnológica.

O modelo de inovação aberta preconiza que uma organização opera seu funil de inovação,
sujeita a influencia do ambiente externo, em contraste com o funil da inovação fechado a
ele. Assim, a organização interage com o ambiente, fortalecendo seu processo de inovação
e aproveita mais as oportunidades que existem, buscando outras bases tecnológicas, além
da sua base tecnológica interna (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2011, p. 27).
A forma gráfica é apresentada na Figura 4.

Figura 4 – Modelo de inovação aberta (open innovation). (Chesbrough, 2003, p. xxv).

Conforme descrito em Associação Brasileira de Normas Técnicas (2011, p. 27), no modelo
de inovação aberta é possível um melhor aproveitamento dos resultados intermediários de
P&D, mesmo aqueles que não chegam a serem inovações para a organização podem ser
transferidos a outras empresas, por meio de venda, licenciamentos, joint ventures ou spin-
offs.



Conforme Nieto (2003, p. 153), as decisões sobre tecnologias adotadas no presente vão
condicionar à aprendizagem posterior, determinando o caminho futuro do processo de
inovação.

3 Análise dos Processos de P&D adotados nas ICT

Existe uma gama de projetos de tecnologias aeroespaciais sendo gerenciados pelo DCTA,
bem como o modelo de gestão desses projetos e seu intercambio com a indústria foram
evoluindo, no qual, nos primórdios da C&T na aeronáutica brasileira, as ICT desenvolviam
todo o projeto até a concepção do protótipo, para depois compartilhar a tecnologia com a
indústria, chegando à contemporaneidade a um modelo próximo a inovação aberta.

3.1 Desenvolvimento da Aeronave Bandeirante

O projeto da aeronave Bandeirante é anterior à criação da Empresa Brasileira de
Aeronáutica (Embraer), sendo que os recursos humanos foram preparados pelo Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) com vistas à seleção, adaptação e absorção das
tecnologias necessárias, enquanto o desenvolvimento da aeronave ocorreu por intermédio
do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento – IPD (atualmente Instituto de Aeronáutica e
Espaço - IAE), considerando as especificações do Ministério da Aeronáutica (atualmente
Comando da Aeronáutica).

Na concepção do projeto foi considerada a infraestrutura aeroportuária nacional,
destacando-se informações sobre a densidade do tráfego aéreo comercial brasileiro
(principalmente das cidades pequenas) e o comprimento e tipo de piso das pistas dos
aeródromos.

Pode-se dizer que a concepção da aeronave Bandeirante estava diretamente relacionada à
2ª Geração de estruturação dos processos de inovação – Demand pull (1960 a 1970)
descrita por Roy Rothwell, com foco central em responder às necessidades do mercado
brasileiro. Tem-se também a ferramenta Stage-Gate de inovação (desenvolvida por Cooper
& Associates Consultants Inc.), que se aproxima muito do processo de desenvolvimento da
aeronave Bandeirante, tendo como pilar cinco fases, incluindo-se indicadores relacionados
ao progresso do desenvolvimento da aeronave:

- 1ª fase - estudos preliminares: conhecimento da área de atuação dos grandes
fabricantes internacionais de aeronaves com o propósito de vislumbrar potenciais
mercados a serem desbravados (exame de conceitos de aeronaves e tendências de
mercado). A partir desse momento foi constatado que aviões grandes estavam
ocupando todos os espaços e as pequenas cidades passaram a ficar sem transporte
aéreo;

- 2ª fase - definição conjunta: desenvolvimento de produtos, com formação e
desenvolvimento de pessoal em engenharia aeronáutica. Na época faltavam
engenheiros no Brasil, pessoal especializado em aeronáutica em quantidade para
sustentar este esforço. Sendo assim, o ITA formou cerca de 20 turmas, antes que se
pudesse ter uma solução consolidada e o IPD desenvolveu trabalhos em diversos
conceitos e protótipos;

- 3ª fase - detalhamento: evolução do conceito e busca pela estrutura necessária à
definição conjunta de um avião. Surgiu o protótipo da aeronave Bandeirante com
capacidade para oito pessoas com turboélice metálico, de asa baixa, equipado com
duas turbinas Pratt & Whitney PT6-020. Foram utilizados 110 mil horas de projeto,



tendo sido executados 12 mil desenhos de fabricação, 22 mil horas de cálculo
estrutural e aerodinâmico e 282 mil horas de fabricação do avião e de seu
ferramental. No IPD trabalharam cerca de 300 pessoas durante o período (O
primeiro voo do protótipo ocorreu em 22 de outubro de 1968, 40 meses após os
estudos preliminares);

- 4ª fase - validação: tornar a aeronave pronta para ser comercializada no mercado. O
IPD manteve as equipes, por longo tempo, atuando e se aperfeiçoando juntas, até a
maturidade do projeto e encaminhamento para a produção. Concluído o protótipo,
buscou-se a produção seriada e a comercialização da aeronave, ocasionando a
criação da Embraer em agosto de 1969. Em 02 de janeiro de 1970, a Embraer
começou a funcionar e assumiu a produção da aeronave. Nesse momento, efetivou-
se, não somente a transferência para a Embraer da tecnologia adquirida pelo IPD no
desenvolvimento de projetos de aviões, como também a cessão de pessoal técnico e
administrativo e da quase totalidade do acervo sobre aeronaves, permitindo à
Embraer imediata capacitação técnica e organizacional, e uma posição como
organização produtiva, tornando-se o centro de consolidação do desenvolvimento
da indústria aeronáutica nacional.

- 5ª fase - produção em série e o lançamento: tornar a cadência de produção
satisfatória para o atingimento das metas de mercado. A cadência produtiva foi
mantida pelas compras governamentais, permitindo assim uma continuidade no
desenvolvimento de novas aeronaves pela Embraer, e consequentemente, pela
indústria nacional.

Trata de altos custos de investimento para manutenção dessa capacitação tecnológica. Uma
ideia do elevado custo embutido no processo pode ser observada considerando-se que o
ITA foi criado em 1950, o primeiro protótipo voou em 22 de outubro de 1968 e a Embraer
só veio a ser constituída em 2 de janeiro de 1970 (Azevedo, 1983, p. 389).

3.1.1 Desenvolvimento do Veículo de Sondagem Booster – 30

Após os primórdios da C&T na aeronáutica brasileira, no final do século 20 e início do
século 21, as ICT passaram a descrever a concepção do protótipo e buscar parceiras com a
indústria para o desenvolvimento da nova tecnologia. Um exemplo iniciado em 2001 é o
desenvolvimento do Veículo de Sondagem Booster – 30 (VSB-30).

O seu projeto buscou o desenvolvimento e a qualificação de um veículo constituído de um
propulsor tipo “booster”, semelhante ao do veículo VS-30, para lançar cargas úteis de 400
kg, com apogeu na faixa de 250-270 km, proporcionando 360 segundos de voo em
ambiente que permite o estabelecimento de micro gravidade para experimentos. O seu
dimensionamento em relação aos demais veículos é apresentado na Figura 5.

O Projeto faz parte do Programa Nacional do Governo Federal nº 0464 de Atividades
Espaciais, possuindo como público-alvo o governo; a comunidade científica e o setor
produtivo nacional. Os recursos são liberados por meio da Ação: 6240 – Desenvolvimento
e Lançamento de Foguetes de Sondagem, sendo a Mectron e a Avibras a base industrial
fomentada.

O veículo foi iniciado pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), no ano de 2001, em
parceria com a Agência Espacial Alemã (DLR), para atendimento ao Programa Europeu de
Micro gravidade, com investimento inicial previsto da ordem de cinco milhões de reais,
sendo que 40% desse valor assumido pela DLR. O veículo custa cerca de R$ 750 mil e é
considerado a alternativa mais interessante para substituir o inglês Skylark, cujo últimos



lançamentos ocorreram em 2005, se posicionando como fornecedor nessa categoria de
lançador.

SONDA II SONDA III SONDA IIIA VS-30 VS-30 ORION VSB-30 SONDA IV VS-40 VS-43

Figura 5 – Foguetes de Sondagem. (IAE, 2008).

No programa científico europeu, as operações de lançamento do VSB-30 ocorrem no
Campo de Lançamento de Esrange, na Suécia, que possui um lançador com três trilhos,
diferente do utilizado no Centro de Lançamento de Alcântara, que possui somente um
trilho. Devido às diferenças na configuração do lançador, o VSB-30 é fabricado em duas
versões, para lançamentos em Alcântara (Brasil) e em Esrange (Suécia).

A ICT (IAE) utilizou-se do modelo descrito na 3ª Geração de estruturação dos processos
de inovação - Acoplamento de P&D e Marketing (1970 a 1980) apresentado por Roy
Rothwell, por intermédio da consolidação de parcerias com instituições internacionais,
porém sem uma forte sinergia entre a visão de mercado e o P&D, tinha-se nesse momento
a necessidade da DLR, a saída do mercado do lançador inglês Skylark propicionando um
potencial mercado a ser perseguido e um Instituto com capacitação em P&D espacial.
Vislumbrava-se a possibilidade da redução de custos operacionais com a produção
sequenciada do lançador.

Tratou-se de um desenvolvimento feito dentro dos laboratórios do IAE, onde as empresas
participantes tinham um caráter maior de prestadores de serviço especializados, não
possuindo, na sua maioria, corresponsabilidade no desenvolvimento do produto, mas sim,
na demanda solicitada pelo IAE.

O Modelo Interativo ou de Ligações em Cadeia (chain-linked model), introduzido por
Stephen J. Kline e Rosenberg Nathan apresenta bem a articulação entre as capacidades da
organização, os conhecimentos técnicos e as necessidades do mercado após a saída do
mercado do lançador inglês Skylark. Devido à complexidade envolvendo o
desenvolvimento do VSB-30 e às incertezas de resultados, não foi possível uma progressão
simples para a inovação tecnológica, buscando-se constantemente uma retroalimentação
entre as etapas e contrapartida, quando possível, da DLR.



A pouca contribuição internacional e o cerceamento tecnológico para o projeto, fez com
que ocorressem constantes interações entre invenção, conhecimento e pesquisa por parte da
ICT brasileira que desenvolveu tecnologia própria, adotando soluções de engenharia
distintas daquelas adotadas na Europa e nos Estados Unidos, algumas até preferíveis.
Conforme Kline e Rosenberg (1986), primeiro utiliza-se da ciência conhecida e do
conhecimento armazenado, para depois, a pesquisa.

O primeiro lançamento ocorreu em 2004 e, até março de 2011, foram realizados 11
lançamentos, todos com sucesso, sendo dois a partir do Centro de Lançamento de
Alcântara, no Maranhão.

Em maio de 2005, após o cumprimento de uma série de exigências documentais e
comprobatórias de desempenho e segurança1, o VSB-30 foi aprovado, pela Agência
Espacial Europeia a realizar voos na Europa, transportando cargas úteis científicas Texus e
Maser do Programa Europeu de Micro gravidade (Kasemodel, 2010, p. 5).

Em 16 de outubro de 2009, a Aeronáutica e o DCTA anunciaram a certificação do VSB-30
(certificado de tipo nº 001T2009), tornando-o apto para produção em série, sendo o
primeiro veículo aeroespacial brasileiro a conseguir a certificação. O processo de
certificação do VSB-30 no Brasil foi realizado pelo Instituto de Fomento e Coordenação
Industrial com base na Resolução n º 60, de 17 de maio de 2004, do Conselho Superior da
Agência Espacial Brasileira (AEB) e na Instrução do Comando da Aeronáutica que trata da
Certificação de Produto e Garantia Governamental da Qualidade (ICA 80-2), de 2006.

O processo de certificação do VSB-30 contou com a avaliação da Agência Espacial
Europeia, do DLR e da Agência Espacial Sueca, além das empresas Kayser-Threde GmbH
e European Aeronautic Defence and Space Company - EADS.

A Certificação do VSB-30 é considerada uma importante etapa do seu ciclo de vida, sendo
que após isso, ele deixa de ser um projeto em desenvolvimento para tornar-se de uso
operacional, cuja produção pode ser totalmente transferida para a indústria aeroespacial
brasileira.

3.1.2 Desenvolvimento do Sistema de Navegação e Controle para VANT

Outra forma de estruturação dos processos de inovação no DCTA ocorreu por meio do
desenvolvimento do Sistema de Navegação e Controle para Veículo Aéreo Não Tripulado
(VANT) (Projeto VANT), no IAE.

O VANT é a designação dada para as aeronaves que não necessitam de pilotos embarcados
para serem guiadas. Compreendem-se como aeronaves aviões, helicópteros e até dirigíveis.

Os VANT estão inseridos em uma classe de aeronaves que podem ser do tamanho da
palma de uma mão ou dos atuais aviões tripulados existentes. Essas aeronaves podem ser
controladas à distância, sob a supervisão e o controle humano, utilizando-se de meios
eletrônicos e computacionais, ou sem a intervenção humana, guiadas por intermédio de
logaritmos - Controladores Lógicos Programáveis.

Em Brasil (2004b, p. 1) é definido VANT como sendo uma plataforma aérea de baixo
custo operacional que pode ser operada por controle remoto ou executar perfis de voo de
forma autônoma, sendo um subsistema de ação e monitoração (reconhecimento, vigilância,

1 Entre as exigências documentais e comprobatórias de desempenho e segurança constam o Preliminary Design Review
pelo IAE; a Avaliação da Qualificação pelo Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, a Pre Launch Report pela
DLR, o Voo de Qualificação no Centro de Lançamento de Alcântara, a Critical Design Review pelo IAE e a
Qualification Review pelo IAE e pelo DLR.



busca de alvos, inteligência, guerra eletrônica e comando e controle), podendo ser utilizada
para: transportar cargas úteis convencionais, como sensores diversos e equipamentos de
comunicação; servir como alvo aéreo; e levar designador de alvo e cargas letais (fins
bélicos).

O Ministério da Defesa orientou, por intermédio da “Diretriz de obtenção de VANT”
(Brasil, 2004b, p. 2), que o emprego das ações para o desenvolvimento da aeronave
considere as três Forças (Aeronáutica, Exército e Marinha) e seus recursos humanos,
materiais e os laboratoriais, as indústrias de defesa e os diversos segmentos do governo e
da sociedade.

Conforme apresentado por D’Oliveira (2011), o Projeto VANT foi aprovado pela FINEP
em 23 dez. 2004, com recursos do Fundo Setorial Aeronáutico (Convênio FNDCT/CT-
AERO 2285/04, Instrumento Contratual 01.04.0990.00), com valor inicial estimado em
nove milhões de reais e possuía alguns aspectos de oportunidades e ameaças a serem
destacados.

As oportunidades notadas são: participação da Indústria Nacional; arquitetura integrada;
flexibilidade para inclusão de equipamentos; domínio do software utilizado; e crescente
interesse em VANT – sociedade. Enquanto as ameaças principais podem ser assim
descritas: aquisição no exterior com implantação de indústria estrangeira no Brasil;
descontinuidade de recursos de financiamento ou orçamentários; e pulverização de
esforços.

Coube ao Comando da Aeronáutica desenvolver o Sistema de Navegação e Controle para
VANT (Projeto VANT), incluso Plano Estratégico Militar da Aeronáutica (PEMAER).

O escopo do Projeto teve como objetivo o desenvolvimento de Sistema de Navegação e
Controle, um sistema de Data Link: Telecomando e Telemetria e Estação de Solo e optou
por adotar plataformas de voo já existentes (VANT Acauã e Alvo Aéreo Harpia). A
plataforma de voo principal utilizada nos ensaios foi o VANT Acauã, desenvolvido pelo
Centro Técnico Aeroespacial (CTA) na década de 80. O Acauã tem 5 m de envergadura e
150 kg de peso máximo de decolagem. No Projeto VANT foram utilizados 2 protótipos do
VANT Acauã (D’Oliveira, 2011).

O desenvolvimento de Sistema de Navegação e Controle é a busca por domínio de
tecnologias sensíveis utilizadas em VANT, englobando as funções de telecomando,
telemetria, estabilização (piloto automático), navegação autônoma (com Global
Positioning System – GPS e com unidade inercial), e retorno a uma área pré-determinada
em caso de perda de sinal entre o VANT e a Estação de Solo que supervisiona o voo. Foi
considerada, principalmente, a utilização de componentes disponíveis comercialmente
(Commercial Off-The-Shelf) e de baixo custo (D’Oliveira, 2011).

Para o desenvolvimento de Sistema de Navegação e Controle tem-se claramente o modelo
descrito na 5ª Geração de estruturação dos processos de inovação - Integração de sistemas
e de redes (a partir de 1990) com ênfase na integração de sistemas e redes de
relacionamento2, conforme pode ser verificado na Figura 6.

O DCTA, por meio do IAE, foi o executor do projeto e o Centro Tecnológico do Exército e
o Instituto de Pesquisas da Marinha foram co-executores. O parceiro industrial estratégico
(interveniente) foi a Avibras. Os recursos do projeto foram alocados pela FINEP na
Fundação Casimiro Montenegro Filho (D’Oliveira, 2011).

2 Estrutura de relacionamento elaborada sob a orientação da Coordenadora de Relações Institucionais do DCTA, Sra.
Solange Maia Correa.



Figura 6 – Rede de Relacionamento do Projeto VANT de interesse da Defesa3

A rede proposta trata de uma busca pela sinergia de insumos, partes do desenvolvimento,
recursos e capacitações, fundamentadas numa responsabilidade compartilhada e por
Termos de Cooperação e Planos de Trabalho, tendo como um dos requisitos a prática da
nacionalização para minimizar a dependência do mercado externo e a introdução de
características de aplicação dual (civil e militar) para explorar as opções de investimentos e
financiamentos, a fim de garantir a flexibilidade e velocidade de desenvolvimento e de
permitir a convivência com recursos e tecnologias restritas.

O cruzamento dual permite o desenvolvimento de projetos civil-militar que traz a marca da
bi destinação e propicia um clima favorável à capacitação de recursos em fontes não
especificamente destinadas ao fomento da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) militar. Um

3 Siglas: ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil; CENIPA – Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos; COMGAP – Comando-Geral de Apoio; COMGAR – Comando-Geral de Operações Aéreas; COPAC –
Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate; CTEx –Centro Tecnológico do Exército; DCT –
Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército; DCTA –Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial;

DECEA – Departamento de Controle do Espaço Aéreo; IAE – Instituto de Aeronáutica e Espaço; IFI – Instituto de
Fomento e Coordenação Industrial; IPqM – Instituto de Pesquisas da Marinha; ITA – Instituto Tecnológico de
Aeronáutica; MCT –Ministério da Ciência e Tecnologia; SecCTM – Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da
Marinha.
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exemplo, a necessidade de aviões pelos militares é de grande importância para Embraer,
não apenas para diversificar suas atividades, mas como forma de acesso às tecnologias de
ponta, que posteriormente serão utilizadas no desenvolvimento e produção de aeronaves
civis (Motta, 2009, p. 55).O projeto buscou parcerias estratégicas e arranjos de pesquisa,
como "inovação aberta" apresentada por Henry Chesbrough, combinando ideias internas e
externas, focado na colaboração entre uma organização e seu ambiente envolvendo a
indústria desde a fase de desenvolvimento, propiciando o atendimento à demanda atual e
subsídio a um novo mercado.

O Projeto foi concluído em junho de 2010, com 59 voos de sucesso, incluindo a realização
de navegação completamente autônoma. O Sistema de navegação e controle será
incorporado no VANT de Reconhecimento Falcão em desenvolvimento pela Avibras,
conforme informações do Coordenador do Projeto VANT, Engenheiro Aeronáutico Flávio
Araripe.

Sabe-se que nem todas as capacitações são dominadas pelos responsáveis pelo projeto,
onde algumas tecnologias utilizadas no protótipo são importadas, mas, com iniciativa do
desenvolvimento no Brasil de modelos similares e adaptados (TELLES, 2008, p. 46).

4 Conclusão

Conclui-se que o desenvolvimento de projetos até a concepção de protótipos apenas se
tornou possível devido à base de capacitação científica e tecnológica das ICT, à
colaboração e compartilhamento do conhecimento e das atitudes governamentais para
fomentar a inovação, ou seja, nas ICT não se pode vislumbrar um processo de inovação
sem considerar a base de capacitação, os relacionamentos colaborativos e a pró-atividade
governamental. Ter esses elementos complementares é delinear parte da estrutura do
processo de inovação tecnológica.

O desenvolvimento da aeronave Bandeirante, na década de 60 é um exemplo de
concepção, projeto e construção, por meios próprios. O desenvolvimento de VSB-30 trata
da concepção de interna do projeto com busca de parceiros para complementar o seu
desenvolvimento e por fim o desenvolvimento do Sistema de Navegação e Controle para
VANT tem como base o envolvimento da indústria e clientes deste a concepção do projeto.
Tal evolução é percebida no Quadro 1.

Quadro 1 – Evolução de tecnologias versus Geração de estruturação dos processos de inovação.

TECNOLOGIA PER. CONCEPÇÃO PARCEIROS GERAÇÃO MODELO/FERRAMENTA

Bandeirante 1960 Meios próprios Não
2ª

Demand pull
Stage-Gate

VSB-30 2001 Meios próprios
Em

complemento ao
desenvolvimento

3ª
Acoplamento

de P&D e
Marketing

Ligações em cadeia
(Chain-linked model)

SNC para
VANT

2004 Conjunto
Na concepção

do Projeto

5ª
Integração de
sistemas e de

redes

Inovação aberta,
combinando ideias
internas e externas

Ressalta-se que são alguns exemplos, entre diversos outros já desenvolvidos, onde se
poderia citar o desenvolvimento do helicóptero Beija-Flor, cujo protótipo fez seu primeiro
voo em fevereiro de 1960, ou o desenvolvimento do processo de obtenção de titânio
metálico (excelente substituto para o aço em aplicações estruturais) em 1980 ou mesmo a



obtenção da fibra de carbono em 1982 (material estratégico empregado principalmente nas
indústrias aeroespacial, bélica e automobilística).

Os processos de inovação nas ICT evoluem dentro dos prismas dos modelos consagrados
de inovação criando condições para a declaração e manutenção de maturidade do DCTA
como Instituição Científica e Tecnológica.
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Implementación de una Unidad de Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia aplicada al Sector de Tecnología Médica 

(UTVTeI-TecMed) y la articulación entre el ámbito científico-
Tecnológico, Universitario y Empresarial.  

Un estudio de caso territorial.  
 

R. Gudiño1, J. Aued1, R. Rousset1, M. Villanueva2, N. Perez2, M. Formica3, P. 
Tomiozzo3 y L. Planas3 

1. Instituto Nacional de Tecnología Industria - INTI. 
2. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - MINCyT. 
3. Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos- FI UNER. 

 

Resumen 
Este trabajo presenta la “Planificación de una Unidad Territorial de Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia en Tecnología Médica”. La etapa inicial consistió en la recopilación, análisis y 
clasificación de la información relevante; el análisis del estado de situación de las empresas 
de tecnología médica; la definición de las organizaciones que conforman la unidad y los 
aportes de la unidad al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (SNCTel) de 
Argentina. En la siguiente etapa se realizó la planificación de la UTVTeI . Se obtuvo como 
resultados: el mapa de procesos; el diagrama de funcionamiento de la unidad; el organigrama; 
los recursos humanos; se determinaron los servicios a brindar; se definieron los insumos que 
se deben buscar para realizar VTeI y como se deben obtener. Como conclusión la provincia 
de Entre Ríos cuenta con la planificación de una UTVTeI -TecMed basada en la norma UNE 
16606:2011 con su manual de procedimientos.      
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Abstract 
This paper presents the "Territorial Planning Unit and Intelligence Surveillance Technology 
in Medical Technology". The initial phase consists of the collection, analysis and 
classification of the relevant information, the analysis of the status of medical technology 
companies, the definition of the organizations that constitute the Unit and the contributions of 
the unid to the National System of Science, Technology and Innovation (SNCTel) of 
Argentina. In the following phase the UTVTeI planning. The results are the process 
map, the unit operation diagram detailing each stage, the organization, the profiles 
of human resources conforming the unit, determination of the services to be 
provided and the definition of inputs that the UTVTeI should search. In conclusion, 
the province of Entre Ríos has an UTVTeI-MedTech Planning with its manual of 
procedures based on the UNE 166002 (2006), and can be implemented in a short 
term. 
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1. Introducción  
1.1. Introducción a la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VTeIC)  

Las empresas  siempre han estado alerta ante los cambios en su entorno: aparición de nuevos 
productos, nuevas tecnologías, nuevos hábitos de consumo, nuevos competidores, nuevos 
mercados, intentando detectar a tiempo oportunidades y amenazas, pretendiendo eliminar o 
reducir las incertidumbres acertando en la toma de decisiones para así intentar tener éxito al 
momento de lanzar nuevos productos al mercado o mejorando los que ya tienen para poder 
incrementar los ingresos. 

Para conseguir sus objetivos, las empresas realizan varias actividades: participan de ferias, 
leen revistas científicas de su especialidad, analizan con detalle los productos de la 
competencia, estudian a sus clientes y hablan con sus proveedores, entre otras acciones. 
Realizan lo que se conoce como  “vigilancia tradicional”, recomendable pero no suficiente 
por los grandes cambios que cada día se producen. Estamos es una época caracterizada por el 
paso de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento donde para muchas 
organizaciones es muy importante poseer información estratégica a escala global que es clave 
a la hora de obtener y mantener ventajas frente a la competencia, por lo que la vigilancia 
tradicional ya no es suficiente. 

Hay que tener en cuenta que hace unos 20 años atrás era relativamente sencillo realizar este 
tipo de vigilancia porque los cambios que se generaban eran lentos. Hoy en día con internet se 
ha producido una gran sobrecarga de la información; los incrementos permanentes de 
competidores y la libre circulación del conocimiento, generan una gran cantidad de 
información haciendo difícil la búsqueda de lo que realmente se quiere, experimentando una 
sensación de desbordamiento, no siendo capaces de captar y digerir el acumulo de nuevas 
ideas y nuevos conocimientos. Esta situación ha dado origen hoy en día al concepto de 
“infoxicación” de la información. 

Es en este contexto y gracias al desarrollo actual de las tecnologías de información y 
comunicación, han surgido y adquirido un rol central nuevas temáticas como “Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VTeIC)”, elementos claves en el planeamiento y 
proceso de innovación  (UNE 166002, 2006), como podemos ver graficado en la (Fig1.). 
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Fig.1: Modelo del proceso de I+D+i. Norma UNE 166002:2006 
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Esta nueva área de trabajo intenta complementar la dinámica de desarrollo de un Sistema 
Nacional de Desarrollo Socio-Econo-Productivo, centrándose en sectores claves como 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (CTI), disminuyendo los niveles de 
incertidumbre, los niveles de riesgo y la complejidad de los procesos de innovación, 
propiciando la generación de bases sólidas para el establecimiento de conductas sustentables 
de competitividad intensiva en conocimiento e innovación. 

1.2. ¿Qué es la Vigilancia Tecnológica? 

Existen varios autores que han definido con un criterio similar a la Vigilancia tecnológica 
(Escorsa, 2001). Para los fines de este trabajo, vamos a tomar la definición de la norma 
Española UNE 16600:2006 (de la familia de normas de gestión de la I+D+i) por ser una 
definición generada por diferentes actores y engloba a las definiciones planteadas por los 
diferentes autores que han definido la vigilancia de manera similar. 

De acuerdo a la norma, la misma define la vigilancia tecnológica como el proceso: 

Organizado, selectivo y sistemático, para captar información del exterior y de la propia 
organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y 
comunicarla, para convertirla en conocimiento con el fin de tomar decisiones con 
menor riesgo y poder anticiparse a los cambios (UNE 16600:2006, p 9). 

1.3. ¿Qué es la Inteligencia? 

En los últimos años el término “vigilancia” está siendo sustituido paulatinamente por el de 
“inteligencia” aunque ambas palabras continúan siendo usadas indistintamente. 

Al igual que la vigilancia, existen varios autores que han definido la inteligencia con un 
criterio similar, para los fines de este trabajo: 

 “La inteligencia se diferencia de la vigilancia en que no se limita a la mera obtención 
de información sino que hace énfasis en la selección de esta información, en su análisis 
y en su presentación de forma adecuada para que las organizaciones puedan tomar 
decisiones”. (…). 

“En definitiva se considera que la inteligencia presenta una información más elaborada 
y mejor preparada para la toma de decisiones”.  (Escorsa, 2001) 

1.4. Ciclos de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 

En la literatura podemos encontrar una diversidad de modelos que presentan cuales son las 
etapas del ciclo de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia. (Escorsa, 2001) 

Sintetizando los modelos y teniendo en cuenta la Norma UNE 166006:2011, se tiene que 
un Sistema de Vigilancia e Inteligencia consta de 6 (seis) fases preliminares: 
identificación; planificación;  búsqueda, tratamiento y validación; difusión y protección, 
toma de decisiones y acciones  conformando lo que se llama el Ciclo de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia, como puede verse en la (Fig.2). 

1.4.1 Identificación de las necesidades de información, fuentes y medios de accesos. 

…La organización debe identificar las necesidades de información, elaborando un 
documento preliminar que contenga, al menos, la siguiente información: 

-Las áreas de VT/IC detectadas. 

-Un primer avance de las fuentes de información (formales e informales) disponibles 
para el área seleccionada.  
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-Un avance sobre las palabras claves, operadores y criterios de selección que se 
utilizaran para la búsqueda de la información para realizar un informe de vigilancia. 
(UNE 166006:2011, pag.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.4.2 Planificación 

Se debe planificar, en función de las necesidades de información detectadas, las fuentes de 
información y medios de accesos a las mismas, además de la periodicidad y actualización 
del seguimiento sistemático de las mismas. 
 
1.4.3 Búsqueda, tratamiento, validación y puesta en valor de la información 

La búsqueda y selección de la información se debe realizar estableciendo una estrategia 
y acciones de búsqueda en las fuentes seleccionadas. (…) 

El tratamiento de la información permite valorar los datos obtenidos en términos de su 
pertinencia, fiabilidad, relevancia, calidad y capacidad de contraste. Se debe considerar, 
según el caso, la opinión de expertos. (…) 

La validación de la información permite discriminar que datos contribuyen a satisfacer 
los requisitos de información formulados, en términos de fiabilidad de las fuentes, 
validez, oportunidad, pertinencia, relevancia y utilidad. 

Política de Vigilancia. Objetivos del Sistema de VT/IC 
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Fig.2.: Proceso de realización de la VT/IC. Norma UNE 166006:2011 
166002:2006 
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Como resultado de estas acciones, se obtienen informaciones formales que pueden ser 
complementadas con otras de carácter informales.(…) 

La puesta en valor debe ser realizada por expertos, (…) que tienen tanto conocimiento 
técnico como suficiente capacidad de análisis, imaginación y creatividad para relacionar 
la información con aspectos como: identificación de oportunidades, reducción de 
riesgos, innovaciones, cooperación, adecuación de las estrategias de la organización etc. 
(UNE 166006:2006, pág. 12) 

1.4.4 Producto de la VT/IC 

Atendiendo a las particularidades de cada organización y a las necesidades de 
información identificadas, la organización debe determinar en qué formato/soporte se 
elabora y distribuye la información. Los diferentes formato/soportes disponibles que se 
pueden considerar como la cartera de productos de la VT7IC como por ejemplo: 

-Productos con nivel bajo de análisis: alertas. 

-Productos con nivel medio de análisis: boletines, informes, estado del arte o la técnica, 
estudios bibliográficos, estudios de patentabilidad etc. 

-Productos con un nivel profundo de análisis: estudios exhaustivos, informes para la 
toma de decisiones. (UNE 166006:2011, pag.13) 

1.4.5 Resultados, acciones derivadas y entornos de interés. 

El principal resultado de la VT/IC es el conocimiento adquirido por la organización para 
anticiparse a los cambios con menor riesgo en la toma de decisiones. 

Las acciones derivadas están condicionadas por factores exteriores al sistema que harán 
que, en mayor o en menor medida, estas acciones queden afuera del sistema de VT/IC. 
Por ejemplo el desarrollo de proyectos de I+D+i puede ser una acción derivada, pero 
esta también depende del diseño del sistema de gestión de la I+D+i, de los recursos y 
prioridades establecidos por la dirección, etc. En el caso de una unidad proveedora de 
servicio, las acciones derivadas son completamente ajenas al sistema. 

Las acciones derivadas de la VT/IC pueden contener categorías como: 

-Anticipación: propuestas de acciones en función de la situación relativa detectada 
respecto a los cambios y expectativas de cambios del entorno analizado. 

-Aprovechamiento de oportunidades: propuestas de acciones para explotar las ventajas 
identificadas. 

-Reducción de riesgos: propuestas de acciones para disminuir las amenazas o superar 
las barreras de acceso a tecnologías y/o mercado. 

-Líneas de mejora: propuestas de acciones necesarias para superar los desfases y 
minimizar las debilidades identificadas. 

-Innovación: propuestas de nuevas ideas y/o proyectos de I+D+i. 

-Cooperación: Identificación de potenciales colaboradores. 

Otro resultado de la vigilancia puede ser la identificación de señales débiles que pueden 
constituir nuevos entornos tecnológicos y/o mercados de interés para la organización, o 
bien propiciar el abandono por falta de interés de algunos de los entornos actualmente 
considerados. Los entornos de interés constituyen una información clave para la 
revisión por parte de la dirección, pudiendo tener aspectos como: 
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-La valoración de las opciones tecnológicas y/o mercado. 

-Los impactos e interacciones entre tecnologías, productos y procesos. 

-Las expectativas de evolución de las tecnologías. 

-Oportunidades de inversión y comercialización. 

-Tendencias sociales. (UNE 166006:2006, pag.13) 

 
1.5. Justificación de la creación de una Unidad Territorial de Vigilancia e   

Inteligencia (UTVTeI)  

En el país, hasta la fecha y de acuerdo a la información proveniente del MINCyT, no se 
conoce la existencia de un Sistema de Gestión de Vigilancia e Inteligencia en Tecnología 
Médica. Dado lo notable de la temática, es relevante contar con un sistema de información 
integrado que provea novedades sobre propiedad intelectual, legislación, normas técnicas, 
información tecnológica, información sobre congresos, ferias, boletines, financiamientos, 
entre otro tipo de información para que las empresas del sector puedan realizar con la 
información que se le brinda algún tipo de vigilancia o Inteligencia.  

A principios de 2012 se creó el Aglomerado Productivo de Tecnología Médica de Entre 
Ríos (AP-TecMed)1, que reúne a empresas del sector, acompañadas por Universidades e 
Instituciones públicas. Una de las instituciones intervinientes es el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial2 (INTI) a través de su Centro de Tecnologías para la Salud y 
Discapacidad y su Centro INTI Concepción del Uruguay Unidad de Extensión Paraná, que 
propusieron como acción la “Implementación de una Unidad de Vigilancia Tecnológica 
aplicada a Tecnología Médica”, que consiste en crear dicha Unidad en colaboración con la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos3 (FI-UNER) y el 
programa VINTEC. 

La creación de la UTVTeI, facilitará a las empresas e instituciones del cluster y del 
territorio nacional la toma de decisiones estratégicas para su crecimiento. Estas decisiones 
se sustentaran en un profundo conocimiento del sector, construido sobre información de 
mercado, legislación, normas técnicas, noticias del sector, patentes y tendencias, entre 
otros.  
Desde el punto de vista de los servicios, podemos decir que el INTI contara con una amplia 
cartera de servicios e información de gran valor estratégico para la industria de la 
tecnología médica, facilitando a las empresas del sector el acceso a aquella información de 
contenido técnico y tecnológico que asegure su competitividad y el aporte de nuevas 
oportunidades de negocios tras el análisis de la competencia y del entorno de las áreas 
donde actúan. 
Desde el punto de vista tecnológico, el INTI contará con herramientas de vigilancia y 
recursos humanos profesionales capacitados en la temática. 

                                                 
1 http://www.entrerios.gov.ar/noticias/nota.php?id=30246 
2 http://www.inti.gob.ar/ 
3 http://www.bioingenieria.edu.ar/ 
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2. Etapa inicial Diagnostico Organización y Estado Actual 
Es capitulo detalla la revisión del estado del arte de la vigilancia en Argentina; la 
recopilación, análisis y clasificación de la información relevante para la planificación de la 
Unidad; el análisis del estado de situación de las empresas de tecnología médica en el país 
y en la provincia de Entre Ríos, las organizaciones que conforman la unidad y los aportes 
de la UTVTeI al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (SNCTel) de 
Argentina. 

 
2.1. Vigilancia Tecnológica e Inteligencia en Argentina: Programa Nacional de 

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia competitiva (VINTEC) 

En mayo del 2010 en Argentina, se comenzaron a realizar los primeros pasos desde el 
gobierno nacional, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación-Productiva 
(MINCyT)4,a través de la Secretaría de Planeamiento y Políticas consciente de la 
importancia de la temática, diseño un Programa Nacional para la realización de estudios y 
servicios en materia de VTeI, incluyendo así un conjunto de actividades que desde un 
ángulo más aplicado e instrumental pretende fortalecer las capacidades de los actores del 
Sistema Nacional de Innovación (SNI), dando respuesta a las necesidades del mercado en 
cuanto a formación y asesoramiento sobre Vigilancia Tecnológica e Inteligencia. 

Este Programa es la primera y única iniciativa de su tipo en la Argentina y apunta a la 
promoción, sensibilización, ejecución y gestión de actividades de VTeI en grandes 
empresas, PyME, asociaciones empresariales, entidades gubernamentales y organismos 
públicos y privados de investigación. El Programa Nacional VINTEC, brinda herramientas 
claves para transformar datos en información útil para la toma de decisiones estratégicas. 

Entre sus productos, el Programa Nacional VINTEC ofrece la realización de estudios 
sectoriales de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia en áreas relevantes para el  desarrollo 
nacional y a nivel regional impulsa investigaciones que permitan identificar estrategias 
para el impulso de las economías locales. El Programa además produce informes técnicos 
sobre áreas de investigación, tecnologías, actores y sectores industriales. Las 
organizaciones interesadas pueden solicitar asesoramiento para la creación de Unidades de 
VTeI propias. De igual manera, el Programa ofrece servicios de información sobre 
evolución de tecnologías y actividades de formación y capacitación. 
 
2.2. Situación actual del Sector de Tecnología Médica  

Según datos provenientes área de Tecnología Médica de la Administración Nacional de 
Medicamento, Alimento y Tecnología Médica (ANMAT)5  Argentina cuenta con hay 1300 
empresas de tecnología médica en el país de las cuales aproximadamente unas 900 
empresas son importadoras y alrededor de unas 400 son productoras de tecnología médica.  

Del informe de los lineamientos estratégicos 2012–20156 de la mesa de equipamiento 
médico del  plan nacional del Ministerio de Ciencia y Técnica (MINCyT)  de Argentina, se 
puede extraer que el sector de la tecnología médica está compuesto mayormente por 

                                                 
4 MINCyT: http://www.mincyt.gob.ar/programa/vintec-programa-nacional-de-vigilancia-tecnologica-e-
inteligencia-competitiva-6394 
5 ANMAT: Administración Nacional de Medicamento, Alimento y Tecnología Médica. 
http://www.anmat.gov.ar/principal.asp 
6 Mesa de Implementacion equipamiento Medico. 
http://www.mincyt.gob.ar/_post/descargar.php?idAdjuntoArchivo=18120 
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Medianas y pequeñas empresas (PyMEs) localizadas geográficamente en distintos puntos 
del país y concentradas en las grandes ciudades, donde se sitúan los principales hospitales 
y centros de salud que son los más demandantes de la tecnología médica.  

Así, podemos asegurar que el complejo se concentra principalmente en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (33%) y en la Provincia de Buenos Aires (30%), seguidas por 
las provincias de Santa Fe (10%), Córdoba (9%) y Mendoza (4%). Neuquén y Tucumán 
concentran el 2% y 1% de la actividad,  como podemos ver en la (fig3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuera de estos centros, además, podemos localizar otras empresas del sector distribuidas a 
lo largo del territorio nacional. 

2.1.1 Empresas de tecnología médica de la provincia de Entre Ríos de Argentina 

En el caso de las empresas de la provincia de Entre Ríos7 que se dedican a desarrollar 
tecnología médica, algunas de las mismas lo realizan en respuesta a problemas, brindan 
soluciones concretas a sus clientes mediante la transformación y/o materialización del 
conocimiento, generado a partir de Tesis de Grado e investigaciones solventadas de 
manera particular. Estos desarrollos no nacen como consecuencia del descubrimiento de 
nuevas oportunidades de desarrollo de tecnología en el mercado y están agravados por el 
desconocimiento de las protecciones vigentes (propiedad intelectual) para los productos.  

2.3. Instituciones que conforman la Unidad Territorial de VTeI 

2.3.1 INTI 

Se encuentra trabajando en VT, a través de su centro INTI-Plásticos8 a partir de un 
convenio de cooperación entre INTI y el Instituto Tecnológico de plástico –AIMPLAST- 
de Valencia, España, en el Observatorio de Plástico[14].  
A partir de este año el Centro INTI Plásticos, Textiles y el Centro INTI diseño colaboran 
con el Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia del Ministerio de 

                                                 
7 Documento PMT FIT-AP TecMed. 
8 http://www.inti.gov.ar/plasticos/biblioteca.htm 

Fig.3: Distribución de empresas de tecnología médica en el país 

1 % 
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Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y la Unión Industrial Argentina 
(UIA) en un proyecto piloto de vigilancia tecnológica en el sector de envases plásticos para 
alimentos. 
Desde Hace 3 años el Centro de Tecnologías para la Salud y Discapacidad realiza 
vigilancia tradicional. Ha elaborado una base de datos, de tesis de grado y proyectos de 
investigación de Universidades e Instituciones de Salud que trabajan en el área de la 
tecnología médica e ingeniería clínica. Personal del centro han asistido a congresos, 
jornadas, cursos de capacitación y ferias de tecnología médica, obteniendo información del 
sector, brindando información científica y técnica en temas relacionados a la tecnología 
médica e ingeniería clínica a profesionales, personal de instituciones de salud, empresas, 
universidades, entes regulatorios y gobierno. 

2.3.2 FI-UNER 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FI-UNER) cuenta 
actualmente con un proyecto Biociencias9 (Programa de la ex Agencia de ciencia, 
tecnología e innovación de Entre Ríos (ACTIER)) cuyo objetivo principal es el “Diseño, 
implementación y puesta en funcionamiento de un Servicio Especializado de Vigilancia 
Tecnológica para empresas de base tecnológica (EBT) de la Provincia de Entre Ríos”. 

Además, cabe destacar que  la FI-UNER, pionera en educación en tecnología médica a 
través de la carrera de Bioingeniería, participa en forma conjunta con INTI en la creación 
de la UTVTeI, en el proyecto de Fortalecimiento a la Innovación Tecnológica de 
Aglomerados Productivos (FIT-AP) de Tecnología Médica financiado por el Fondo 
Tecnológico Argentino (FONTAR) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica10 (AGENCIA). Cabe destacar que la FI-UNER complementará con su equipo 
técnico y científico al INTI con los conocimientos que tiene del sector. 

Cabe destacar que las instituciones antes mencionadas son miembros activos de la RED 
Nacional ITECNOR  

2.3.3 MINCyT 

Como se citó anteriormente a partir de la creación de la Red Nacional ITECNOR del 
Programa VINTEC en mayo del 2010, fueron surgiendo Actividades, Convenios y 
Unidades Territoriales y Regionales de VTeI, entre las tareas que realizan se encuentra la 
de colaborar en la generación de UTVTeI, capacitar y sensibilizar en la temática. Por lo 
que es de gran ayuda en el desarrollo de la UTVTeI. 

2.4. Aportes de la Vigilancia al Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 
(SNCTeI)  

En Argentina existe la Ley Nacional 25.467: “Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Objetivos de la política científica y tecnológica nacional. Responsabilidades 
del Estado Nacional. Estructura del Sistema. Planificación. Financiamiento de las 
actividades de investigación y desarrollo. Evaluación de las mismas. Disposiciones 
especiales y generales”. 
En la misma se cita: 

ARTICULO 4° — Estructurase el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que estará constituido por los órganos políticos de asesoramiento, 
planificación, articulación, ejecución y evaluación establecidos por la presente ley; por 

                                                 
9 
http://www.entrerios.gov.ar/msyas/actier/images/Acta%20Admision%20de%20Revision%20Biociencias.pdf 
10 http://www.agencia.mincyt.gob.ar/ 
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las universidades, el conjunto de los demás organismos, entidades e instituciones del 
sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y del sector privado que adhieren a esta norma, que realicen actividades 
sustantivas vinculadas al desarrollo científico, tecnológico, innovador, de vinculación, 
financiamiento, formación y perfeccionamiento de recursos humanos, así como sus 
políticas activas, estrategias y acciones. (Ley 25.467, p 2). 

 
A continuación, se presenta a nuestro criterio el aporte de la UTVTeI a los siguientes 
actores del SNCTeI. 

2.4.1 Las Grandes Empresas 

Las grandes empresas se encontrarán permanentemente actualizadas sobre los distintos 
cambios que se van produciendo en todo su entorno en el sector. La información obtenida 
será de un valor fundamental porque podrán anticiparse a los hechos y acciones en el corto 
y mediano plazo, tomando decisiones estratégicas acertadas en base a las oportunidades y 
amenazas existentes 

2.4.2 Las PYMES 

Las Pymes no presentan, en cantidad, recursos humanos, materiales y medios de 
financiación para instalar un departamento que realice tareas de VTeI dentro de su 
estructura orgánica. Esta situación genera que dicha tipología de empresa deba hacer frente 
a mayores riesgos de mercado que aquellas que sí disponen de un área de inteligencia. La 
constitución de áreas especializadas de apoyo y soporte a Pymes en el ámbito de VTeI por 
parte de organismos gubernamentales, que desarrollen “Estudios” y brinden “Servicios” 
orientados a Pymes, fortalecerá las capacidades endógenas de las mismas, disminuirá las 
situaciones potenciales de riesgo, permitiéndoles estar atentas a todas las oportunidades y 
amenazas que puedan influenciarlas, creando y abriendo puertas hacia nuevos negocios. 

Asimismo, las empresas de la región podrán obtener información correspondiente como 
por ejemplo, tener una noción de cómo evoluciona su entorno tecnológico, cual es la 
estructura y el tamaño del mercado en el que se manejan, obtener perfiles estratégicos, 
conocer personas, clientes, organizaciones, sectores, países pioneros, competidores líderes, 
competidores emergentes, tecnologías en uso, tecnologías en desarrollo, estados de sus 
desarrollos, nuevos retos tecnológico. La información obtenida les permitirá anticiparse 
tomando acciones en función de la situación relativa detectada respecto a los cambios y 
expectativas de cambios del entorno analizado, aprovechar nuevas oportunidades de 
negocio, reducir amenazas o superar las barreras de acceso a tecnologías y/o mercado, 
tomar nuevas acciones para superar las debilidades identificadas, innovar en nuevos 
proyectos, plantear convenios de cooperación al identificar potenciales colaboradores. 

2.4.3 El estado 

El estado podrá obtener información de los nuevos retos tecnológicos, instituciones de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) relevantes a nivel internacional, instrumentos 
exitosos de CTI, productos y servicios de instituciones de CTI, proyectos de I+D que han 
sido y están siendo financiados por instituciones de CTI en países y regiones líderes, 
ayudando a tomar nuevas acciones políticas. 

La creación de la UTVTeI podrá además brindar información a la mesa de Implementación 
de tecnológica médica del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2012-2020, 
Donde dentro de los posibles ámbitos de intervención se encuentra “Difundir las prácticas 
de Inteligencia, Vigilancia y prospectiva tecnológica y sectorial; realizar estudios de 
información de mercado a escala internacional”.  
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2.4.4 Organismos Públicos/Privados de Investigación/Universidades 

La utilización de Sistemas de VTeI en las esferas de Organismos Públicos/Privados de 
Investigación como Universidades, Centros e Institutos colabora en forma indispensable en 
la identificación y definición de las líneas de investigación a promover y financiar. Los 
estudios de VTeI generan información específica que transparenta los distintos ámbitos 
científicos y tecnológicos que actualmente presentan mayor auge y protagonismo, 
detectando al mismo tiempo sus curvas de evolución y sus correspondientes niveles de 
“Estado del Arte”. En forma alternativa, los informes de VTeI resultan estratégicos en la 
identificación de “nuevas” áreas temáticas incipientes y emergentes de investigación. 

Con la Unidad Territorial funcionando, la FI-UNER podrá lograr obtener información de 
cuáles son los nuevos retos tecnológicos, cuales son los proyectos de I+D que han sido y 
están siendo financiados por instituciones de CTI en países y regiones lideres, cuáles son la 
temáticas emergentes de investigación, cuáles son los grupos de investigación e 
investigaciones relevantes, cuáles son las universidades y centros lideres y emergentes, 
cuáles son los países líderes y emergentes, buscar redes de colaboración entre grupos de 
investigación y universidades. Toda la información que se puede obtener podría ser 
utilizada para: mejorar la gestión, definir nuevas líneas y programas de trabajo, plantear 
convenios de cooperación, definir líneas estratégicas, líneas de trabajo e investigación para 
poder generar conocimiento. 

2.5. Impacto de la UTVTeI 

Los servicios de VTeI que brindara la Unidad Territorial, le facilitará a las empresas e 
instituciones del cluster y a los actores del Sistema Nacional de Innovación desarrollar 
tecnología médica en función del: mercado, legislación, normas técnicas, noticias del 
sector, patentes y tendencias, aumentando la eficiencia de sus proyectos y contribuyendo a 
la gestión de la toma de decisiones, sustentado en el profundo conocimiento.  

Los servicios de VTeI podrán facilitar a las cámaras empresariales y a las empresas del 
sector industrial estratégico seleccionado, informes que ayudaran a la búsqueda de nuevos 
nichos tecnológicos permitiendo así el desarrollo local de productos de tecnología médica 
proporcionando un alto valor agregado regional, acorde a las necesidades de nuestro país. 

Entre los beneficios sociales que aporta este proyecto se pueden mencionar la generación 
de nuevas empresas de base tecnológica, la ampliación de las áreas de trabajo de las 
empresas existentes y la detección y retención en la región de recursos humanos 
capacitados, logrando así orientar a la CTI al fortalecimiento de un nuevo modelo 
productivo que genere mayor inclusión social y mejore la competitividad de la economía 
argentina, como así también el diseño e implementación de nuevas políticas de CTI que 
permitan el desarrollo del sector productivo anteriormente propuesto. 
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3. Planificación y Resultados   
3.1. Planificación de la Unidad Territorial de VTeI en TecMed. 

La planificación de la UTVTeI se llevo a cabo considerando los aspectos teóricos 
vinculados y siguiendo los lineamientos de la norma Española UNE 166006:2011. Cabe 
aclarar que en el país todavía no existe una norma nacional IRAM equivalente a la norma 
antes citada. Por este sentido solamente se usó la norma española como referencia. 
Es importante mencionar que toda la bibliografía consultada se encuentra orientada a 
unidades de vigilancia que se crean y funcionan dentro de la estructura de empresas 
privadas y no como una que funcione dentro de una institución pública o de forma 
autónoma prestando el servicio de VT/IT. En nuestro caso, debimos adecuarla a las 
necesidades de información que se plantean en el marco de una institución pública, como 
es el INTI. 

3.2. Requisitos Generales  

De acuerdo a la norma UNE 166006:2011 

La (UTVTeI -TecMed) debe establecer, documentar y mantener un Sistema de Gestión 
de VTeI, con el fin de mejorar en forma continua su eficiencia de acuerdo con los 
siguientes requisitos: 

• Identificar las áreas de actuación de la UTVTeI. 
• Asegurarse la disponibilidad de recursos humanos, económicos e informáticos 
necesarios que permitan la operación y seguimiento del proceso de VTeI. 
• Realizar el seguimiento, la medición y el análisis del proceso. 
• Llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 
mejora continua del proceso. (UNE 166006:2011, p 4) 

3.2.1 Mapa de Proceso de la UTVTeI 

Para establecer la estructura que tendrá la unidad, adoptamos las siguientes sugerencias de 
la norma: 

Se debe establecer un mapa de procesos que permita visualizar los principales elementos deI 
Sistema de VT/IC, las interrelaciones entre áreas, los recursos necesarios para cada área, la 
secuencia e interacción de las actividades y los indicadores para el adecuado seguimiento, 
medición y análisis del proceso.(UNE 166006:2011, p 4) 

Basándonos en el Ciclo de vigilancia planteado por la Norma UNE 166006:2011, 
definimos y documentamos el proceso clave de la UTVTeI que se puede observar en la 
Fig.4. 

El proceso clave, a modo explicativo, se puede dividir en 4 etapas:  

-Identificación:  La primera etapa consiste en la identificación del sector industrial 
estratégico o del área a vigilar en nuestro caso Tecnología Médica, el producto solicitado 
por la organización, un primer avance de las palabras claves, y las fuentes disponibles para 
realizar la búsqueda del área seleccionada y el producto 

-Planificación: Consiste en identificar los insumos que se utilizaran para realizar la 
búsqueda de la información: Árbol tecnológico, glosario técnico y un listado de las fuentes 
formales de información. 
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-Búsqueda: La búsqueda de la información puede realizarse de diversas maneras y con 
una amplia variedad de herramientas. En nuestro caso se optó como herramienta principal, 
pero no la única, por un Software Integral de Vigilancia e Inteligencia el cual se encarga de 
extraer de internet la información que se solicita en la etapa anterior. 

-Análisis y Tratamiento:  Se realiza primeramente un tratamiento que consiste en 
confirmar que se cumple con la demanda requerida. De esto se puede derivar en dos 
caminos: si la necesidad planteada no requiere de un análisis y puesta en valor, el proceso 
culmina con la entrega de la información (Vigilancia Tecnológica). Por otro lado, si el 
requerimiento de información demanda un análisis y una puesta en valor, el proceso se 
orienta a la evaluación de la información y su validación, las cuales se apoyan en la 
experiencia de un banco de expertos (Inteligencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso clave se acompaña de los procesos estratégicos y los procesos de apoyo que 
completan el mapa de procesos permitiendo el funcionamiento general de la unidad. Estos 
procesos son similares a los planteados en cualquier Sistema de Gestión de la Calidad. 

3.2.2 Organigrama 

Se definió el siguiente Organigrama donde se puede observar en el recuadro mayor la 
Unidad Territorial de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia en Tecnología Médica (Fig.5), 
la cual dependerá del centro INTI Concepción del Uruguay – Unidad de Extensión Paraná 
y mantendrá relación con la FI-UNER. Si bien la UTVTeI no mantiene una vinculación 
funcional con el Programa VINTEC, por su activa participación en el proyecto y por 
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participar INTI y la FI-UNER de la Red ITECNOR se decidió incorporarla al organigrama 
propuesto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3.2.3 Recursos humanos 

La norma UNE 166006:2011 realiza la siguiente recomendación en cuanto a los 
integrantes de un Sistema de VT/IC: 

El personal de la organización que realizará y gestionará las actividades de vigilancia 
debe ser competente tomando como base una formación, habilidades y experiencias 
profesionales apropiados. (UNE 166006:2011, p 8) 

Por consiguiente se definió, para el funcionamiento y gestión de la UTVTeI, contar con el 
siguiente equipo de trabajo: un Coordinador, un Gestor tecnológico, un Administrador del 
sistema y un Analista. 

Para cada uno del personal del equipo de trabajo, se confeccionó una planilla que contiene 
el perfil del cargo y las responsabilidades/funciones que deben tener las personas que 
ocupen los cargos propuestos. 

3.3 Capacitación y Formación 

De acuerdo a la norma 

Se debe proporcionar la formación requerida o emprender otras acciones para 
incorporar las competencias necesarias [...] La formación para el personal que realiza 
VT/IC debería satisfacer las necesidades tanto de adaptación a la rápida evolución de 
los entornos tecnológicos y competitivos a vigilar como el rápido ritmo de aparición de 
herramientas para la realización de la VT/IC. (UNE 166006:2011, p 8). 

Se definió realizar capacitaciones al personal que conforma la UTVTeI denominadas 
“Capacitaciones internas” y a los usuarios o no de la Unidad  denominadas 
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“Capacitaciones externas”. Se determinó el tipo de capacitación, los contenidos y la 
duración. 

Analizando las habilidades de los integrantes de UTVTeI, se elaboró un plan de 
capacitaciones internas e internas para el periodo 2012-2013. 

3.4 Diagrama de flujo del servicio de la UTVTeI. 

El siguiente diagrama de flujo (Fig.6) se propuso teniendo en cuenta el Mapa de procesos 
del inciso anterior. En este diagrama se puede observar cómo sería el funcionamiento de  la 
UTVTeI. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Identificación de las necesidades de información 

En esta etapa se realizó la identificación de las necesidades de información por parte del 
gestor tecnológico, el que debe recabar la información específica para poder realizar la 

Fig.6: Diagrama de funcionamiento 



 17

búsqueda de la información a través de la plataforma software integral de VTeI. Todos los 
datos que se recaben en esta etapa se utilizarán en la próxima etapa. 

3.4.2  Evaluación del pedido de información 

En esta etapa se definió el procedimiento de la evaluación del pedido de información.  

La información recabada en el punto anterior, es analizada por el gestor tecnológico. Este 
procede a  realizar el diagnóstico del cliente y obtiene la información  para poder preparar 
los insumos (árbol, glosario técnico, recopilación documental, listado de fuentes de 
información de VTeI) que serán cargados en la herramienta informática integral de 
vigilancia para que la misma pueda realizar la búsqueda de la información solicitada. 

Una vez que se tiene los insumos de la plataforma, el administrador o el gestor tecnológico 
líder deben volcar los mismos a la plataforma para proceder a realizar la búsqueda de la 
información solicitada por el cliente. 

Si el resultado de las fuentes encontradas es satisfactorio se procede al análisis de la 
información. Si no, se vuelve a la identificación de las necesidades de información. 

3.4.3 Carga y búsqueda de la información en la plataforma informática integral de 
VTeI. 

En esta etapa se definió y documentó como debe ser la carga y búsqueda de la información 
en la plataforma integral. 

Una vez que se tiene los insumos de la plataforma, el administrador o el gestor tecnológico 
líder debe volcar los mismos a la plataforma para proceder a realizar la búsqueda de la 
información solicitada por el cliente. 

Si el resultado de las fuentes encontradas es satisfactorio se procede al análisis de la 
información. Si no, se vuelve a la identificación de las necesidades de información. 

3.4.4 Tratamiento y validación de la información 

En el servicio de inteligencia propuesto, el analista debe verificar la información obtenida. 
En el caso de que la información no sea la adecuada, se debe volver a realizar la 
identificación de las necesidades de la información. 

3.4.5 Análisis y tratamiento en colaboración de expertos. 

En este punto, el analista debe verificar con un experto en la temática solicitada la 
información que se obtuvo. En el caso de que la información no sea la adecuada, se debe 
volver a realizar la identificación de las necesidades de la información solicitada por el 
cliente 

3.4.6 Entrega del servicio al cliente. 

El analista debe enviar la información analizada al administrador del sistema o al gestor 
tecnológico líder para a través de la plataforma se devuelva la información solicitada por el 
cliente. 

3.4.7 Seguimiento 

Se realizó un manual de procedimientos para el seguimiento del servicio que se brinda, con 
la finalidad de analizar la conformidad o no conformidad del cliente y así poder tener una 
retroalimentación del sistema. 

3.4.8   Productos y Servicios de la UTVTeI  
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Como se mencionó una de las herramientas para realizar vigilancia e inteligencia son las 
plataformas informáticas integrales de VTeI. Se determinó en base a las prestaciones 
necesarias tres posibles plataformas a implementar, De acuerdo a la plataforma 
seleccionada y a las herramientas a utilizar, se detalló una lista de servicios de de VTeI a 
brindar por la Unidad Territorial de VTeI. 

3.5 Plataformas Software integral de VTeI 

Las plataformas informáticas integrales de VTeI son  herramientas que  permiten  
recuperar, integrar  y  buscar  toda  la  información  disponible  sobre  una  determinada  
área tecnológica desde un punto de ingreso único. 

Se decidió su incorporación,  ya que permite que la UTVTeI -TecMed tenga toda la 
información  disponible  en  el  momento  en  que  la  necesite  y  no  tenga  que  estar 
buscando  de  distintas  fuentes  que  se  actualizan  constantemente  día  a  día generándole 
a la UTVTeI -TecMed pérdidas de tiempo considerable que se traducen en costos 
operativos. La plataforma automatiza la recolección de la información: busca información,  
configurar  alertas  periódicas,  crear  alertas  personalizadas  y  generar boletines (Fig.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plataforma propuestas internamente poseen un módulo  administrador,  que vigila, 
actualiza y alerta de cualquier cambio ocurrido en las fuentes definidas de interés. En este 
módulo ingresa  el  administrador  del  sistema  y   puede  modificar,  eliminar,  listar  o 
generar un informe.  Toda la información centrada sobre una temática en particular  es 
guardada en un servidor. Además posee una  interfaz  de  usuario  denominado  portal,  
donde  el  cliente  ingresa  para realizar  la  búsqueda  de  la  información  que  necesita  
sobre  un  tema  particular,  la plataforma  busca  en  el  servidor  la  información  respecto  
a  ese  producto  y  luego muestra la información que encontró discriminadas en: patentes, 
normativas, noticias, artículos  científicas,  eventos  En el  portal,  el  cliente  también  
puede crear  sus  alertas personalizadas y gestionar los boletines de su interés. 

La UTVTeI -TecMed definirá la incorporación de una de las tres posibles plataformas 
seleccionadas según sus prestaciones. En función del tipo de plataforma seleccionada, la  
UTVTeI -TecMed cuenta con procedimientos documentados para su correcta utilización e 
integración a su planificación.   

En este trabajo, se realizo un listado de las características más relevantes que se deberán 
tener en cuenta al momento de realizar la selección de las mismas.  
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Fig.7: Diagrama de funcionamiento de las plataformas web integral de VT/IC 
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Conclusión y Discusiones 
 Podemos concluir que con los resultados obtenidos se cumplieron los objetivos propuestos 
 de realizar una planificación estratégica de una Unidad Tecnológica de Vigilancia e 
 Inteligencia en Tecnología Médica basada en la norma UNE 166006:2011. Con el 
 presente trabajo se dejaron sentadas las bases para su implementación en el corto plazo en 
 la provincia de Entre Ríos de la República Argentina.      

Se logró obtener una visión general de la situación de la vigilancia tecnológica e 
inteligencia en el rubro de las tecnologías médicas.  

Se destaca la importancia, de tener en la región profesionales en el área de la 
Bioingeniería, para generar de forma ordenada la clasificación de la información en 
Tecnología Médica, llevar adelante las búsquedas de información de manera acertada y 
realizar el análisis de la misma.  
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Abstract 
 
 
Como forma de incentivar a migração de mestres e doutores para as empresas, auxiliando a 
relação universidade-empresa e incentivando a inovação tecnológica, o Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico executam um programa de bolsas que induzem a criação de núcleos de P&D 
nas empresas. Apresenta-se aqui uma iniciativa de avaliação de três edições do RHAE 
Pesquisador na Empresa. Além do ineditismo, mostra-se que o apoio na agregação de 
recursos humanos provoca impacto tanto na disseminação da cultura da inovação e 
melhoria de seus indicadores quanto na geração de empregos. 
 
 
In order to foster the migration of masters and doctors to companies, helping university-
company relations and encouraging technological innovation, the Ministry of Science, 
Technology and Innovation and the National Council of Scientific and Technological 
Development execute a grants program that induces the creation of R&D nuclei within 
companies. It is presented here an evaluation initiative of three editions of RHAE 
Researcher in Company. Besides the originality, it is shown that the support in human 
resources aggregation has an impact both in the dissemination of innovation culture and its 
indicators improvement as well as job generation. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 1 – Introdução  
 
 

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
agência brasileira de fomento à pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), é responsável pelo Programa de Formação de Recursos Humanos em 
Áreas Estratégicas (RHAE), cuja origem remonta a 1987. O Programa caracteriza-se como 
um mecanismo de aproximação da pesquisa científica e tecnológica à realidade 
empresarial, sendo viabilizado através de um conjunto de bolsas de fomento tecnológico 
especialmente criado para agregar pessoal qualificado em atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação (P,D&I) nas empresas, além de formar e capacitar recursos 
humanos.  

 
Nesse contexto, um dos desafios enfrentados pelas agências de fomento à pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil é o acompanhamento e avaliação de 
projetos. Para Schneider, pesquisador do Massachusetts Institute of Technology, “políticas 
industriais ativas devem estabelecer padrões de performance e por conseqüência requerem 
monitoramento e capacidade de sanção – um lado das políticas industriais com freqüência 
negligenciado” (Schneider, 2013).  

 
Com efeito, este artigo retrata a iniciativa de se aferir resultados do Programa 

RHAE Pesquisador na Empresa (RHAE – PE) e contribuir com o avanço do CNPq em suas 
capacidades de avaliação da efetividade do investimento público em políticas de ciência, 
tecnologia e inovação.  

 
O questionário encaminhado aos responsáveis pela execução dos projetos RHAE 

nas empresas buscou levantar dados qualitativos e quantitativos específicos e padronizados, 
capazes de revelar o impacto dos projetos fomentados em termos de variáveis como nível 
de sucesso, dificuldades na execução, interação institucional, recursos humanos capacitados 
e fixados, novos produtos e processos criados, patentes e empregos gerados, entre outros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 2 - Metodologia 
 
 

Com a expectativa de avaliar os impactos e apresentar uma perspectiva objetiva a 
respeito do retorno que o RHAE - PE gera à sociedade brasileira, os autores deste trabalho 
empreenderam um levantamento de dados junto às empresas contempladas com recursos do 
CNPq (público-alvo) através de três chamadas públicas deste Programa, identificadas como 
32/2007, 67/2008 e 62/2009, respectivamente1.  
 

A metodologia adotada foi a quantitativa-survey, tendo-se empregado como técnica 
de coleta de dados o envio e recebimento eletrônico dos questionários a todos os 
coordenadores dos projetos nas empresas, retratando a perspectiva destes a respeito de 36 
questões objetivas e 9 abertas. No caso dos projetos contemplados na primeira chamada, 
enviaram-se questionários a 122 empresas, tendo-se obtido resposta para 100 destes. Para a 
segunda, por sua vez, enviaram-se 166 e obtiveram-se 114 respostas. Referente à terceira, 
de 179 empresas consultadas, 133 apresentaram suas avaliações. Assim, de um universo de 
467 questionários, atingiu-se uma amostra de 347 empresas respondentes, correspondendo 
a 74,3% do total. O período de coleta de dados foi de setembro de 2011 a maio de 2013, 
tendo-se em vista a necessidade de atender fluxos distintos de cada chamada. 
 

Considerando que o questionário representa uma pesquisa de percepção de impacto 
do RHAE – PE sob a ótica das empresas contempladas, não se fez necessário o tratamento 
específico dos dados, bastando para o propósito em questão a agregação dos dados 
recebidos. Nos casos em que foram apresentados dados absolutos (Tabelas 1 a 4), estes 
foram ajustados para o total de empresas que receberam recursos do CNPq (de 347 
empresas respondentes para as 467 que foram contempladas). 

 
Em termos de perfil da amostra, o questionário revelou tratar-se de projetos com 

equipe média de 9 pesquisadores, atuando, em 93% dos casos, em empresas de micro ou 
pequeno porte. Spin-offs representaram 58% da amostra e 44% dos respondentes 
corresponderam a empresas que no transcurso do projeto encontravam-se ainda vinculadas 
a incubadoras de empresas. Os respondentes, em 86% dos casos, eram os próprios sócios 
ou proprietários da empresa. 

 
Apresenta-se a seguir uma análise dos principais resultados obtidos através das 

respostas das empresas que atenderam à solicitação dos autores. Entre os principais eixos 
de investigação tem-se o tipo de atividade do projeto, o nível de sucesso e de cumprimento 
das atividades, dificuldades na execução, características das interações institucionais e a 
natureza dos parceiros, fixação de mestres e doutores, formação de recursos humanos e 
indicadores de difusão científica e tecnológica. 

 
 
 
 

                                                 
1 Definiu-se 2009 como horizonte mais recente de início dos projetos para que a amostra retratasse somente iniciativas já 
concluídas, uma vez que os projetos RHAE possuíam à época vigência de até 24 meses. 



Capítulo 3 - Resultados e Discussão 
 
 

Conforme advoga Vonortas, pesquisador do Centro Internacional para Políticas de 
Ciência & Tecnologia da George Washington University, aferir resultados concretos em 
políticas de ciência, tecnologia e inovação depende de “dedicação de longo prazo e 
consistência da política pública” (Vonortas, 2002-A).  

Tendo-se em vista o fato de que o presente trabalho avaliou várias edições do 
Programa RHAE - PE ao longo de diferentes anos, acredita-se que a amostra obtida 
apresente contribuição em tal perspectiva. Assim, apresenta-se a seguir uma análise dos 
principais resultados obtidos; os dados retratam diversas questões qualitativas e 
quantitativas tais como nível de sucesso, dificuldades na execução, interação institucional, 
recursos humanos fixados, novos produtos e processos criados, patentes e empregos 
gerados, entre outras.  
 
- ATIVIDADE QUE MELHOR DESCREVE O PROJETO 

 
De acordo com o Gráfico 1 – Atividade Principal do Projeto, abaixo, para 65% dos 

respondentes a natureza do projeto estava relacionada com o objetivo de realizar pesquisa 
aplicada e para outros 29%, desenvolvimento experimental. A representatividade da 
pesquisa básica, por sua vez, foi retratada somente por 5% das empresas. 
 

GRÁFICO 1 – ATIVIDADE PRINCIPAL DO PROJETO 
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Considerando o fato de que quase 2/3 dos respondentes objetivavam com seus 
projetos atender uma necessidade de pesquisa aplicada, entende-se que a maior parte das 
empresas consultadas já tinha claramente definidos os propósitos de suas investigações.   

 



Tendo em vista que o desenvolvimento experimental representa mais diretamente 
uma etapa do processo de inovação tecnológica já relativamente próxima do acesso aos 
mercados, esta categoria obteve 29% de representatividade. A pesquisa básica, por sua vez, 
correspondeu somente a 5% do total. Infere-se possivelmente dos dados resultantes desta 
pergunta que a maior representatividade da pesquisa aplicada entre os projetos RHAE - PE 
possa estar relacionada com uma necessidade mais intensa de pesquisadores – com perfil 
mais acadêmico - nessa etapa, diferentemente da fase já de desenvolvimento experimental, 
que pode requerer em maior grau profissionais mais direcionados às necessidades 
mercadológicas (i.e. engenheiro - não necessariamente um mestre em engenharia).  

 
Adicionalmente, a baixa representatividade da pesquisa básica bem assim o 

contexto tributário brasileiro (127o pior ambiente de negócios entre 141 países - Global 
Innovation Index 2012) levam a crer que o micro e pequeno empresário não encontra-se em 
condições de investir em etapas iniciais do processo científico.  
 
 
- NÍVEL DE SUCESSO E DE CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES 
 

De acordo com os Gráficos 2 e 3 – Nível de Sucesso e Cumprimento das Atividades 
e Etapas, respectivamente, ao se questionar o nível de êxito obtido com os projetos em uma 
escala de 1 (total insucesso) a 5 (total sucesso), 93% dos participantes indicaram níveis 4 ou 
5. Já ao se questionar o nível de cumprimento das atividades e etapas dos projetos – Gráfico 
3, em uma escala de 1 (total descumprimento) a 5 (total cumprimento), 93% dos 
participantes – de igual modo - indicaram níveis 4 ou 5.  

 
 

GRÁFICO 2 – NÍVEL DE SUCESSO DO PROJETO 
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GRÁFICO 3 – CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES/ETAPAS DO PROJETO 
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Com relação a tais resultados, deve-se registrar uma possível ressalva em termos de 

viés, uma vez que a auto-avaliação pode, naturalmente, apresentar tendência de retratar 
maior êxito que o real. Por outro lado, cumpre salientar que os respondentes não são os 
bolsistas (diretamente beneficiados com os recursos financeiros), mas sim as empresas, que 
não recebem recurso algum do CNPq. Ademais, uma vez que este questionamento reflete 
uma percepção do empresário, pode-se de igual modo inferir que tal avaliação 
fundamentalmente positiva possa indicar o impacto que um pequeno aporte governamental 
possa ter em uma iniciativa de pesquisa de uma micro e pequena empresa. Com efeito, 
apesar do potencial viés, consideram-se relevantes os dados obtidos. 

 
 

- DIFICULDADES NA EXECUÇÃO 
 

Destaca-se que no RHAE – PE, os projetos contemplados contam com até dois ou 
três anos (a depender da maturidade dos projetos) de bolsas para mestres e doutores, 
podendo ser acompanhados por graduados, alunos de graduação, pesquisador/consultor 
visitante e apoio técnico. Assim, as empresas contam com recursos humanos 
especializados, podendo desenvolver P,D&I sem necessariamente onerar sua folha de 
pagamento. Tal condição representa significativo ganho para as empresas, no entanto, com 
freqüência encontram-se dificuldades para localizar e reter pesquisadores. 

 
Os dados demonstram que mais da metade dos respondentes (54%) apontaram 

recursos humanos como principal desafio, sendo 33% relacionadas à seleção dos bolsistas e 
outros 21% a evasão de pessoal, conforme o Gráfico 4 – Dificuldades na Execução, abaixo. 



 
GRÁFICO 4 – DIFICULDADES NA EXECUÇÃO 
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A análise destes dados indica algo que tem sido apontado reiteradamente pelas 
instituições de pesquisa, agências de estatísticas e outras organizações que monitoram as 
temáticas da educação e ciência e tecnologia no Brasil: o descompasso entre a oferta e a 
demanda de mão-de-obra especializada no Brasil. Apesar do nível de desemprego estar nos 
menores patamares históricos, quando a demanda refere-se a profissionais com qualificação 
verifica-se significativa dificuldade em recrutar e manter tais talentos. 

  
No tocante ao público acadêmico - mestres e doutores, caso do RHAE - PE - nota-se 

ainda pouco incentivo para que estes saiam de seus ambientes nas universidades e busquem 
parcerias e oportunidades com empresas. Dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação corroboram tal hipótese; no Brasil, somente cerca de 14% dos pesquisadores 
atuam no setor empresarial (MCTI, 2010).  
 
 
- INTERAÇÃO INSTITUCIONAL; NATUREZA DOS PARCEIROS 
 

De acordo com o Gráfico 5 – Interação Institucional, a existência de relacionamento 
com outras instituições foi pontuada pela maior parte dos participantes (84%), 
demonstrando relevante necessidade de cooperação e complementação de 



competências/recursos na execução dos projetos. Nas relações com outras instituições, 
nota-se grande representatividade das Instituições de Ensino Superior (IES), com 68%, 
seguida de Institutos e Centros de Pesquisa e Desenvolvimento, com 15%, sendo outras 
empresas responsáveis por 11% do total de interações institucionais.  

 
Essa estatística aparenta demonstrar algo relevante: que o RHAE – PE 

possivelmente sirva de ponte entre o setor privado e a academia, questão apontada por 
muitos estudiosos como um dos mais sérios desafios do sistema brasileiro de ciência, 
tecnologia e inovação. Após terem atuado em projetos RHAE e tendo tido a oportunidade 
de conhecer o ambiente empresarial e suas dinâmicas, parece ser razoável supor que tais 
pesquisadores sigam promovendo a relação entre seus contatos acadêmicos e empresariais, 
reduzindo o distanciamento entre esses dois pilares da inovação tecnológica.  
 
 

GRÁFICO 5 – INTERAÇÃO INSTITUCIONAL; NATUREZA DOS PARCEIROS 
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Quando questionados mais especificamente a respeito das razões e necessidades que 
levaram as empresas e seus pesquisadores a buscarem parceiros para seus projetos, 
verificou-se como motivação principal o “uso de infra-estrutura laboratorial e de pesquisa”, 
perfazendo 65% do total de respondentes. Outros 10% dos entrevistados indicaram “apoio 
logístico” e 11% apontaram “apoio para treinamento e participação em eventos”. 
 

Já a avaliação da qualidade dessa cooperação, em uma escala de 1 (péssima) a 5 
(excelente), indicou que 90% das empresas percebia a interação institucional como 
excelente ou boa e somente 3% dos respondentes entendiam tal experiência como péssima 
ou ruim. 

 



 
- RECURSOS DE OUTRAS FONTES 
 
 

Quando questionados a respeito da estrutura de financiamento de seus 
empreendimentos, quase metade dos entrevistados (48%) afirmou ter sido contemplado 
com fontes adicionais de recursos. Depreende-se de tal dado que parte significativa dos 
projetos RHAE - PE são reconhecidos por outras instituições - além do CNPq - como 
iniciativas com considerável potencial, uma vez que obtiveram êxito em processos 
competitivos de captação de recursos. Por outro lado, pode-se interpretar também que, tal 
estatística venha a confirmar as restrições do macroambiente e do alto custo do capital ao 
qual os micro e pequenos empresários ainda estão sujeitos no Brasil. 
 
 
- INDICADORES DE RESULTADO 
 
  

- FIXAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES 
 

Com relação aos recursos humanos envolvidos nos projetos, os três editais do 
RHAE - PE foram responsáveis em média pela fixação (tornaram-se contratados, 
consultores permanentes ou mesmo sócios) de 42 doutores e 62 mestres em cada uma de 
suas edições. Tal índice aponta uma média de quase um pesquisador vinculado por empresa 
mesmo após o término do projeto RHAE (104 contratados para 115 empresas respondentes, 
em média), indicação relevante tendo em vista que o objetivo principal do Programa RHAE 
é a inserção de mestres e doutores nas empresas. 

 
 

- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Quanto ao processo de capacitação dos pesquisadores, treinamento de outras 
pessoas envolvidas nos projetos, bem como geração de empregos, verificaram-se os 
resultados2 apresentados na Tabela 1, abaixo.  

Tabela 1 – Mestres e/ou Doutores Formados, Pessoas Capacitadas e Empregos 

Mestres e/ou Doutores Formados3 485 
Pessoas Capacitadas 2730 

Empregos Diretos Gerados 977 
 

                                                 
2 Os dados das Tabelas 1 a 4, apresentam os valores em agregado, referente aos três editais e ajustados para o total de 
empresas que receberam recursos do CNPq. 
3 Mestre e/ou Doutores Formados = refere-se a pesquisadores que durante a vigência do projeto RHAE ao qual estavam 
vinculados obtiveram uma nova titulação. 



Assim, pode-se afirmar que o RHAE - PE tem ampliado seu impacto para além de 
seu objetivo inicial - fixação de mestres e doutores -, promovendo também a capacitação 
em escala considerável bem assim a geração de empregos.  

 
- INDICADORES TECNOLÓGICOS E DE INOVAÇÃO 

 
Ao se questionar a respeito de produtos, processos acabados ou aperfeiçoados - com 

redução de custos, redução de impactos ambientais, geração de renda e/ou agregação de 
valor - incluindo aqueles com potencial para obtenção de propriedade intelectual, verificou-
se o resultado abaixo, apresentado pela Tabela 2. 
 

Tabela 2 – Produtos, Processos, Serviços e Cultivares 
 
 

Produtos 713 
Processos 519 
Serviços 274 
Cultivares 201 
-------------------------------------------------------------- ---------- 
Registros de propriedade intelectual já 
solicitados (INPI, USPTO, MAPA, entre outros) 

 
220 

 
 

Os dados extraídos destas perguntas ampliam o papel do RHAE - PE para além da 
perspectiva de fixação e capacitação de recursos humanos, uma vez que os projetos 
apoiados pelo CNPq passaram a produzir resultados em termos de novos produtos, 
processos, serviços e cultivares. Segundo o Manual de Frascati da OCDE, há uma “estreita 

relação amplamente reconhecida entre patentes e o output da inovação” (OCDE, 2013).  
 
Sob tal contexto, cabe destacar o fato de que os respondentes encaminharam ao 

CNPq os números de depósito dos registros de propriedade intelectual resultantes das 
pesquisas empreendidas através de projetos RHAE. Adicionalmente, destaca-se que tais 
dados não incluem os eventuais impactos positivos de tecnologias decorrentes de 
estratégias de inovação aberta, que não são diretamente objeto de registro de propriedade 
intelectual. 
 
 
- INDICADORES DE DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
 

Como indicadores de difusão científico-tecnológica entende-se, além de outros, 
publicações de divulgação da pesquisa, como livros, artigos em periódicos e resumos em 
congressos científicos, além de apresentações em congressos, simpósios, et cetera. Abaixo, 
de acordo com a Tabela 3, lista-se a representatividade agregada observada entre os três 
editais. 

 



Tabela 3 – Difusão Científico-Tecnológica 
 

Artigos Técnico-Científicos 633 
Normas Técnicas 10 
Livro, Capítulo de Livro, Cartilhas ou Folders 182 
Apresentações em Congressos, Simpósios, Feiras 967 

 
Os dados acima expostos possivelmente sinalizam um processo de retro-

alimentação entre a pesquisa realizada no ambiente empresarial e os esforços empreendidos 
no ambiente acadêmico. Nota-se, que, apesar de artigos técnico-científicos não 
representarem diretamente um objetivo das empresas contempladas com recursos do RHAE 
- PE, estes - bem assim publicações de livros, apresentações em congressos, et cetera - 
acabam ocorrendo em escala significativa como decorrência da trajetória de inovação 
tecnológica percorrida pelas empresas. 
 

Ao se considerar o montante de recursos efetivamente investidos nas três chamadas 
públicas objeto desta pesquisa, US$ 7 milhões (2007), US$ 10 milhões (2008), e US$ 11 
milhões (2009) - ao câmbio de 10/09/2013, qual seja R$2,30 para U$1,00 - chega-se aos 
resultados médios obtidos no período para cada US$ 1 milhão investidos. A Tabela 4, 
abaixo, apresenta tais dados.   
 

Tabela 4 – Resultado / Investimento Público Realizado (para cada US$ 1 milhão) 
 

Produtos 26 
Processos 19 
Serviços 10 
Cultivares 7 
Registros de propriedade intelectual  
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Artigos Técnico-Científicos 23 
Normas Técnicas 0,4 
Livro, Capítulo de Livro, Cartilhas ou Folders 7 
Apresentações em Congressos, Simpósios, Feiras 35 

 
Com efeito, depreende-se de tais dados que para cada US$ 1 milhão investidos 

pelo governo brasileiro no RHAE – Pesquisador na Empresa, derivam-se como 
resultado médio 26 novos produtos, 8 registros de propriedade intelectual, 23 artigos 
técnico-científicos, 35 apresentações em congressos, entre outros. Resumem-se, assim, os 
impactos qualitativos e quantitativos das chamadas públicas 32/2007, 67/2008 e 62/2009.  
 
 

 



Capítulo 4 - Conclusões 
 

Sabe-se que desenvolver políticas de inovação que promovam a cooperação 
academia-indústria representa significativo desafio. Segundo o Global Innovation Index 
2012, “Experiências e lições no desenho de políticas efetivas que promovam laços de 

inovação ciência-indústria ainda são escassas... criar tais laços é talvez a mais complexa 

área da política de inovação, não havendo receita simples para se atingir resultados e 

benefícios tangíveis” (Dutta, 2012).  
A experiência empreendida - apesar dos poucos recursos envolvidos - demonstrou a 

viabilidade de se aferir resultados de maneira simples e direta, de forma a contribuir com o 
avanço do CNPq em suas capacidades de avaliação da efetividade do investimento público. 
Descobriu-se que, para cada US$ 1 milhão investidos pelo governo brasileiro no RHAE - 
PE, derivam-se como resultado médio 26 novos produtos, 8 registros de propriedade 
intelectual, 23 artigos técnico-científicos, 35 apresentações em congressos, entre outros. 

Tais dados comprovam que o RHAE - PE é exitoso ao contribuir para a inserção de 
mestres e doutores nas empresas, bem como incentiva a inovação e a relação universidade-
empresa. Contudo, outras questões nos chamam a atenção: 

 
1. A relação bolsista-empresa, frente à legislação trabalhista brasileira, é 

considerada por vários empresários como algo temerário. Mesmo que a 
insegurança quanto à geração de passivo trabalhista possa ser enfrentada com 
mais informação sobre o tipo de vínculo que o bolsista tem com a empresa, não 
há definição clara quanto à forma, e eventuais consequências, da 
complementação financeira feita pela empresa como forma de incentivo. 

2. Mesmo com o crescente na formação de mestres e doutores, as empresas tem 
dificuldade na seleção de bolsistas, seja pela assimetria regional ou por área do 
conhecimento na formação, seja pela concorrência direta do mercado de 
trabalho em determinadas especialidades. 

3. Mesmo com o incentivo governamental para P&D, as empresas carecem de 
apoio, ou investimento, nas etapas posteriores ao desenvolvimento experimental, 
relacionadas à colocação de novos produtos e processos no mercado de trabalho. 

4. O leque de ações de incentivo por parte das agências de fomento é variado, mas 
não há na origem o caráter de complementariedade. Ações que poderiam se 
somar e potencializar o incentivo acabam por acontecer de forma desconexa, 
dificultando o acesso por parte do setor produtivo. 

5. Muitas empresas ainda desconhecem os instrumentos de fomento à inovação 
oferecidos pelo governo. A questão da divulgação merece mais atenção. 

 
Não obstante estas questões, e muitas outras, dificultem o processo de inovação nas 

empresas brasileiras, espera-se que a perspectiva agregada apresentada através das 
respostas das 347 empresas entrevistadas tenha resumido de forma objetiva o impacto que o 
RHAE - Pesquisador na Empresa imprime no sistema brasileiro de ciência, tecnologia e 
inovação, através da ampliação da fixação e capacitação de recursos humanos, a criação de 
novas tecnologias e suas aplicações, bem como do desenvolvimento como um todo do 
ecossistema local de inovação tecnológica, gerando novas oportunidades de parcerias entre 
empresas e setor acadêmico, soluções para a sociedade e empregos de qualidade. 
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Abstract
Even though there is extensive literature on university-firms links, it is mostly based on
empirical evidence from advanced countries, emerging economies and developing
countries that already have certain capabilities of the public research system and an
important set of mature firms (of different sizes and even some exporters). This explains
the use of a set of channels of interactions based on knowledge generation activities. In the
case of African countries, the two agents that interact have specific characteristics, which
affect the bases of their interactions. This paper explores the channels of interactions
between university and the productive sector (not only firms) in the context of a small
country like Cabo Verde, elaborates policy implications in terms of a sequential path of
evolution of the channels from the existing interaction based on the formation of human
resources to other more knowledge based.
Keywords: university-industry links, human resources, national innovation system, small insular
countries, Cabo Verde, Africa

Resumo
Apesar de haver uma extensa literatura sobre a vinculação universidade-empresa, esta se
baseia principalmente em evidências empíricas dos países avançados, as economias
emergentes e os países em desenvolvimento que já têm certas capacidades acumuladas nos
seus sistema público de investigação e um conjunto importante de empresas maduras (de
tamanhos diferentes e até mesmo algumas orientas á exportação). Isto explica o uso de um
conjunto de canais de interação baseadas em atividades de geração de conhecimento. No
caso dos países africanos, os dois agentes que interagem têm características específicas,
que afetam as bases de suas interações. Este artigo explora os canais de interação entre a
universidade e o sector produtivo (e não apenas empresas) no contexto de um pequeno país
como Cabo Verde e, elabora implicações políticas em termos de um percurso sequencial
da evolução dos canais da interação existente com base no formação de recursos humanos
para outros mais baseada em conhecimento.
Palavras-chave: relações universidade-indústria, recursos humanos, sistema nacional de
inovação, pequenos países insulares, Cabo Verde, África

1. Introduction

Countries differ in terms of levels of development and maturity of the National Innovation
Systems (NIS). There is general agreement that it is necessary to develop capabilities of
NIS agents and strengthen the ties between them. One of the most important links is
between universities and firms.
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There is extensive literature on university-firms, based on empirical evidence from
advanced countries, emerging economies and developing countries that already have
certain capabilities of the public research system and an important set of mature firms (of
different sizes and even some exporters). This literature has identified determinants,
channels, motivations and benefits of interaction.

Evidence from developing countries has led to the emergence of a new line of research on
the role of universities in development, which takes on a developmental approach to
university (Arocena and Sutz, 2005; Göransson, Maharajh and Schmoch, 2009) or an
entrepreneurial approach to university (Etzkowitz and Dzisah, 2007).

In the case of African countries, the two agents that interact have specific characteristics.
On the one hand, universities account for a significant portion of the well trained people,
have a reduced capacity for research associated with a poor scientific and technological
infrastructure and highly qualified human resources, depend heavily on the political power,
and in many cases are very young institutions. These features suggest that they have the
opportunity to focusing on problems-oriented research and contribute to upgrading the
productive sector through the formation of skills and the generation of knowledge adapted
to local needs, and hence to contribute to the development process, but still lack basic
scientific capabilities to do it. On the other hand, the productive sector is not dominated
either by firms or by industry, but there is a significant participation of other forms of
productive organization in different economic sectors. Even in the case of firms, many of
which are more oriented towards local markets (in different economic activities) than to
international markets. For this reason, it is more important to focus the analysis in the
productive sector that in firms or industry. The productive sector has low technological
capabilities.

Overall, the evidence suggest that there are limited links between these two agents, and
these links differ from those found in more developed countries. (Etzkowitz and Dzisah,
2007; Kruss, et al., 2009; Vera-Cruz, Dutrénit and Torres, 2008; Petersen and Rumbelow,
2008; Morakinyo, 2009; Ssebuwufu, Ludwick and Béland, 2009; Mwamila, 2009; Adeoti,
Odekunle and Adeyinka, 2010)

This paper analyses university-productive sector linkages from the case Cabo Verde, a
small African island country, which have an infant public research system and higher
educational system, firms with low technological capabilities that are starting to adopt
market practices (Vera-Cruz, Dutrénit and Torres, 2008), and a higher level of education
and a more organized public administration as compared to most of the Sub-Saharan
countries.

In this context, the aim of this paper is two fold, first to explore the channels of interactions
between university and the productive sector in the context of a small country like Cabo
Verde, and second to elaborate policy implications in terms of a sequential path of
evolution of the channels from the existing interaction based on the formation of human
resources to other more knowledge based.

After this introduction, section 2 review relevant literature on university-industry linkages;
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section 3 describe the methodology; section 4 analyses the evidence of the case of Cabo
Verde; section 5 discusses ways for strengthening the linkages; finally section 6 concludes.

2. On the university-industry links literature

There is two recognized functions of universities: the formation of human resources and
knowledge generation. The activities undertaken in universities can generate useful
knowledge to improve production processes and contribute to technological advances,
which may be used by companies as a mean to optimize their capabilities and create new
products and processes. Hence, universities can make important contributions to increase
firms’ competitiveness. But universities also generate knowledge that can contribute to
solve national problems, and then support the development process. The idea of the so-
called third mission has generated some consensus, from the entrepreneurial role of
universities (Etzkowitz and Leydesdorff, 2000) to promote economic and social
development and contribute to the satisfaction of social needs (Arocena and Sutz, 2005,
Göransson, Maharajh and Schmoch, 2009).

One of the key links between actors of the National System of Innovation (NSI) is the
university-industry interaction. Unlikely most developed countries, these interactions in
developing countries are still very week, and this is at the base of the feebleness of their
NIS (Dutrénit et al, 2010; Lorentzen 2009; Cassiolato, Lastres and Maciel, 2003; Lall and
Pietrobelli, 2002; Muchie, Gammeltoft and Lundvall, 2003).

The focus on university-industry interaction is limited for capturing the scope of
interactions in developing countries and particularly in African countries. In these
countries, industrial sector is small, as it is the number of industrial firms. Most firms are
SMEs in traditional sectors producing for local markets, so their demand for knowledge is
very limited, while the largest are subsidiaries of transnational corporations that benefit
from the capabilities of R & D from their headquarters. In addition, there are many other
forms of productive organizations than are not firms in the industry and they are related to
other economic sectors. Thus, this paper focuses more broadly on universities-productive
sector interactions.

There is large body of studies on university-industry linkages, which include drivers,
channels and benefits of such interactions; these studies are largely based on countries with
an established public research system, a higher educational system, and firms with certain
level of technological capabilities. They largely focus on linkages with industrial firms.
These studies include the perspective of both side of the coin: researchers/universities and
firms.

Studies examining university-industry interaction have found that the most important
drivers motivating interaction from the perspective of the firms are the following: (i)
structural factors such as size, age, technological intensity and industrial environment; (ii)
behavioral factors including the type of research and development (R&D) conducted by
the firms, the intensity of this activity, and the firms’ opening strategy; and (iii) policies
related factors including support to incubators, promotion of innovative clusters and launch
of joint research projects. Additionally, several authors have found that firms that invest in
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R&D are more likely to interact with universities and have a greater absorptive capacity.
(Cohen, Nelson and Walsh, 2002; Etzkowitz, de Mello and Almeida, 2005; Motohashi,
2005; Laursen and Salter, 2004; Fontana, Geuna and Matt, 2006; Eom and Lee, 2009;
Giuliani and Arza, 2009; Dutrénit, De Fuentes and Torres, 2010; Torres et al, 2011; De
Fuentes and Dutrénit, 2012)

Institutional and individual factors explain the probability of engagement in university-
industry interaction from the perspective of universities and researchers. As referred to the
institutional factors, the literature analyzes factors such as: institutional affiliation, the
mission of the university, previous technology transfer experience of the department, scale
of research, sources of funding, and quality of research. Among the individual factors it is
analyzed: previous experience of researchers, researcher’s academic status and research
fields, academic collaboration, etc. (Boardman and Ponomariov, 2009; Etzkowitz and
Leydesdorff, 2000; Mowery and Sampat, 2005; D’Este and Patel, 2007; Schartinger et al.,
2002; Dutrénit, De Fuentes and Torres, 2010; De Fuentes and Dutrénit, 2012, amongst
others).

Concerning to the channels of interaction, the literature has proved that interactions occur
through multiple channels such as human resources formation, publications, assistance to
conferences, personnel mobility, informal contacts, consultancy, collaborative and contract
research, patenting and spin-offs (Cohen, Nelson and Walsh, 2002; Bierly, Damanpour and
Santoro, 2009; Narin, Hamilton and Olivastro, 1997; Laursen and Salter, 2004; Mowery
and Sampat, 2005; Hanel and St-Pierre, 2006; Fontana, Geuna and Matt, 2006; Schartinger
et al., 2002; Bekkers and Bodas Freitas, 2008). Differences have been found according to
the agent analyzed (firms or universities/researchers) and sectors.

The literature based on evidence from advanced economies has largely focused on those
channels of interactions related to the generation and commercialization of knowledge
(collaborative and contract research, patenting and licensing) (Cohen, Nelson and Walsh,
2002). However, even in this context, other authors found that the human resources flow is
an important channel of knowledge flows (Mowery and Sampat, 2005; Narin, Hamilton
and Olivastro, 1997). Dutrénit and Arza (2010) found a similar result based on the analysis
of 4 Latin American countries.

There are different grouping of the channels, according to the degree of formality, the
degree of interaction, the direction of knowledge flow and the potential to obtain applied
results. Even though the evidence shows that informal channels matter (Vedovello, 1998;
Fritsch and Schwirten, 1999; Schartinger et al., 2002; D’Este and Patel, 2007; Perkmann
and Walsh, 2009; Eun, 2009), the literature focuses more on formal channels as they are
interested on those links associated with research collaboration (Dutrénit and Arza, 2010).

The literature on university-industry in Africa is scarce. As argued by Morakinyo (2009),
for the African productive sector would be more profitable and efficient in the long-term
collaboration with local universities, as they are the place for the training of human
resources and the generation of the knowledge required. But these are neither equipped to
conduct cutting edge research nor to form the type of human resources that are needed for
thse specific conditions. In the same vein, several authors note that the relationship
between universities and the productive sector can generate economic and social benefits
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that contribute to development in African countries, enhance linkages to clusters and
provide a platform for firms' formation. These interactions can also provide tools for firms
to optimize the production processes through consulting and training activities, and also
universities can benefit with the ability to access external funds to finance its research,
providing them with a better scientific and technological infrastructure. All this would
contribute to strengthening the NIS and the development process (Etzkowitz and Dzisah,
2007, Kruss, et al., 2009, Vera Cruz, Dutrénit and Torres, 2008, Petersen and Rumbelow,
2008). Despite these potential advantages, knowledge of Linking is still limited.

Evidence from some African countries shows that the tendency to link depends on specific
economic motivations of the agents: universities seek external funding to conduct research
and improve its infrastructure by building more and better laboratories, researchers seeking
to supplement their income, and companies seek more efficient production, reduce costs,
and in some cases increase their innovation activities. (Kruss et al 2009, Etzkowitz and
Dzisah, 2007).

Other authors argue that emerging university-industry interactions are much more
associated with human resources formation and traditional sectors than with other channels
more knowledge intensive. (Lorentzen, 2009; Lall and Pietrobelli, 2002; Muchie,
Gammeltoft and Lundvall, 2003) According to Kruss, et al. (2009), these specificities,
researchers have privileged more a case study approach than surveys, which makes it
difficult comparison across regions.

In line with the literature, and based on empirical evidence of Nigeria, Morakinyo (2009)
argues that collaboration between universities and industrial firms can be successful as the
industry can provide a practical learning environment where students gain experience
before leaving school, and also the industry can fund academic staff and students to carry
out research tailored to the specific needs of companies. However, for the university-
industry relationship to be effective and successful is very important that this relationship
takes into account three elements: (i) the mission of each institution should be respected in
the collaboration, (ii) both agents must seek to establish long-term partnerships, that is, the
institutionalization of university-industry relationship, and (iii) finally, both agents must be
focused on achieving the goals of each party, ensuring the timely the commercialization of
the results. But the author recognizes some constraints in the case of Nigeria, the existent
SMEs cannot build or finance their R&D activities, as multinational corporations does, so
these are more likely to have links with universities and higher education institutions.
Another limitation for the university-industry interaction is the lack of information about
the capabilities and expertise available in universities, therefore, for universities to
strengthen collaboration it is necessary that universities collect and diffuse information of
their academic strength.

Using a triple helix approach the Nigerian government has established quite successful
schemes of indirect collaboration between universities and technology based firms through
public centres of technology incubation. As part of the business support, these centers fund
universities to conduct research projects in products and processes development for the
firms incubated. So the universities receive funds for R & D by the incubation centers and
deliver the results to those companies (Morakinyo, 2009).
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Another study of the Nigerian case revealed that informal information exchange and open
science (publications and assistance to meetings) are the most important channels of
interaction between universities and the productive sector. Concerning to the constraints to
interactions, the limited R&D capabilities and firms’ perception that the quality of
knowledge from the universities is low are the most important constraints to interact of the
Nigerian firms. The country also reports failures in the science and technology policy to
foster private R&D investment. (Adeoti, Odekunle and Adeyinka, 2010; Kruss et al, 2009)

As argued by Ssebuwufu, Ludwick and Béland (2009), there is little evidence on linking
processes in the small African countries in the Take-off stage, where innovation first
appears in the field of policy makers. For example, many countries in this stage of
development in Africa lack of an enabling environment for the reorientation and alignment
of the universities to link with companies with a more entrepreneurial approach. Apart
from South Africa, most sub-Saharan Africa lacks high-tech industries and a true culture of
investment in technology, which normally arises from the constant pressure to upgrade and
expand the use of more efficient technologies in order to survive in a competitive market.
They also highlight that there are limiting factors for the development of strong programs
of university-industry linkage, given the type of companies. They mention that there are
other limiting factors such as lack of highly qualified human resources (specific areas), the
existence of a weak research infrastructure, little research funding, and even the influence
of donors on the priorities of research. In such a situation, there are difficulties for the
articulation between supply and demand of knowledge. (Ssebuwufu, Ludwick and Béland,
2009)

There is even less evidence on the linkage in small island countries in the take-off stage,
where the universities are emerging, companies are in an infant stage that does not require
knowledge, while innovation appeared in the field of policy makers recently, society has
not yet internalized.

Overall, the literature on university-Industry interactions in African countries the linkages
are characterized by:
 Very limited collaboration through R&D activities
 The linkages tend to be simple short-term linkages of collaboration, with low

technological content
 Many informal linkages between a small segment of the population
 A small segment of the population, who is well trained, occupies positions in the

academia, government and productive sector, and they circulate within these three
sectors

There is a set of questions relevant to these countries: How important is the issue of links
between universities and the productive sector in these contexts? What role can these links
play to consolidate the take off? What is the knowledge content of the existing links? What
are the relevant channels of interaction, and how they can evolve in complexity and
knowledge content? This paper is inserted into the debate on this latter question.

3. Research methods
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This research is based on a phenomenological (interpretive) methodology, employing
qualitative data. The research method is case studies. The case is the channels of
interactions between universities and the productive sector, mostly firms. The unit of
analysis was defined as the interactions. Three sources of evidence were used: (1)
interviews with managers, owners and personnel of the firms, policy makers and
researchers, (2) casual meetings and informal conversations and (3) printed materials
internal and external to the firms. Interviews were the main source of information, 20
interviews were carried out (see table 1). The main topics of the interviews were: the
channels used for interaction, the reasons for establish interactions and benefits obtained
through them.

Table 1. List of interviewees

Organization Position
UNI-CV (University of Cabo Verde) Rector
UNI-CV 4 Researchers
ENG (Business school) of the UNI-CV Director
DCT (Science and Technology Department) of the UNI-CV Director
Consultant Ex-Minister of education
Ministry of Economics Vice-Minister of Economics

Ministry of Economics
Director General of Industry
and Energy

Ministry of Economics
ADEI (Agency for Enterprise
Development and Innovation)

NOSI (Operational Unit for the Information Society) President
Tecnicil & Promitur, firms Executive Manager
Shell, firm Manager
Compta, firm Manager
Compta, firm Commercial Director
ADA, firm Director
Prime, firm Director
ISCEE (Higher Institute of Economics and Business) Studies Coordinator
University Jean Piaget of Cabo Verde Rector

4. The case: channels of university-productive sector interactions

4.1 The main features of the national innovation system

Cabo Verde is a very small country integrated by 10 islands, covering a total of 4,030 km2.
It was a Portuguese colony until 1975, when it obtained its independence. 55.9% of a total
of 567,000 inhabitants live in urban spaces.

Until its independence in 1975, Cabo Verde was essentially an agricultural country, based
on subsistence production. The industrial activities were basically the extraction of salt, the
production of “grogue” -a distilled drink made from sugar cane, like rum-, the
desalinization of water, the cooling industry for fish conservation, a firm of canned fish
that was created in 1930, and a few other facilities. Commerce was the most important
activity, and it was based mostly on import products. The country independence brought
new activities, and a strong concern for the development of the industrial sector.
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During the first years of independence, the nationalist government built up a planned
economy supported on a strong intervention of the State on the economy, which was
funded by external aid. Several public firms were created in the key sectors. A strong effort
was made to create the most basic institutions and the infrastructure of a modern country.
In 1990, the nationalist party lost power and the new government implemented a liberal
model. Economic reforms were introduced, which meant a change in the development
model led by the State until then. Three characteristics of the new development model
were: (i) a tight control over the public expenditure to ensure a limited budget deficit; (ii)
an economic management approach with a market orientation instead of a central planning
approach, along with trade liberalization; (iii) a reduction of the participation of the State
in the direct economic operations and privatization of public assets.

The privatization of public assets, such as those in energy generation and telecom services,
brought different kinds of problems, such as high prices and irregularities in the provision
of services. It is not clear to what extent these problems are associated with the
privatization of public assets or the way this process was carried out in the country, but the
result was that the population and the firms’ performance were affected.  Since economic
reforms were introduced, the private sector has been considered the engine for national
development. However, the State couldn’t avoid its participation in direct economic
operations. For instance, in 1993 it created the interinstitutional commission for innovation
and the information society (CIISI), whose mission was to implement the electronic
government and the information society. CIISI promotes the use and development of the
Information and Telecommunication Technologies (ICT) in Cabo Verde. In the case of the
fishing sector, the State possesses and has increased its participation in the fishing
infrastructure (modern fishing boats, a pier with a cooling system, and freezing facilities).

At present, Cabo Verde is implementing a development strategy based on growth,
reduction of poverty and good governance. The private sector is still seen as the engine for
economic development in the government’s plans and programs. However, this is a weak
sector and Cabo Verde is still lacking an incentives structure for facilitating the growth and
strengthening of the private sector, which would enable it to play the role assigned by
national plans.

The country is characterized by a small industrial sector; the industry and energy sectors
together only contribute with 7.7% of the GDP. In contrast, commerce (wholesale and
retail trade), transport and communications sectors contribute with almost 20% each.
Agriculture is also a small sector, explaining only 8.0% of the GDP, showing a decreasing
participation in the economy while construction and other services have gained
importance.

Table 2 describes the profile of Cabo Verde in terms of its resources, industrial
organization, institutional set-up and incentives structure for learning and technological
capability building. There is a limited endowment of natural resource and a very small
local market. Micro and small sized firms, some of them with State participation,
characterize the industrial organization.  The private sector is reduced in size and, in spite
of the economic reforms of the 1990s; the State continues to play an important role in
economic development.
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Table 2 Cabo Verde profile in terms of resources, industrial organization,
institutional set-up and incentives structure for learning

Topic Characteristics

Physical
resources

Limited endowment of natural resources. A poor and expensive
transport infrastructure (cooling tracks, fishing boats with
cooling systems, etc.)

Human resources

Well-trained human resources, as compared with SSA, and a
young population (e.g. high rates of Scholl enrolment at
secondary and tertiary levels as compared to SSA.

Even though Cabo Verde has a number of technically well-
trained human resources, they do not have skills for creating and
consolidating the new institutions that Cabo Verde needs for the
development process.

Market size A reduced local market. It is one of the smallest countries of
SSA, with about 0.06% of the total population of this region.

Industrial sector
and
entrepreneurship

There are only 1888 industrial firms, most of them micro and
small firms, having 20 employees in average.

The entrepreneurial culture is more oriented towards commerce
than to industry, which limits the long-term investments, the
assumption of risk, etc.

Technology and
higher education
institutions

There are two research institutes: the Instituto Nacional para o
Desenvolvimento Das Pescas (INDP), and the Instituto Nacional
da Investigacao e Desenvolvimento da Agriculture (INIDA).

The national university (Universidade de Cabo Verde) is still in
the early days, it was founded in 2006; there is another public,
the Universidade de Santiago; there are several private schools of
higher education: the Universidad Jean Piaget de Cabo Verde (a
campus of the Portuguese Instituto Jean Piaget), the Instituto
Superior de Ciências Económicas e Empresariais (ISCEE), and
the Instituto the Ensino Superior Isidoro Da Graa, Universidade
Intercontinental de Cabo Verde, Escola de Negocios y
Tecnologias de Cabo Verde, Instituto Superior de Ciencias
Juridicas e Sociais and Universidade Lusófona de Cabo Verde.

A poorly developed surrounding industrial and technological
infrastructure, lacking suppliers in engineering and technological
services. In general, there is a big dislocation from the sources of
technology supply.

Institutional
setting and
incentives
structure

It is in an early stage of the institutional building. With the
independence process, many of the old institutions were
disarticulated and new institutions were created.

A limited incentives structure to strengthen the private sector: (i)
Incentives for the generation of employment for young people,
(ii) Incentives for telecommunications and Internet, and
pharmaceutical firms, (iii) Fiscal incentives for new firms. No
incentives are been designed for export or productivity gains.

Tight dependence on the international aid under project finance,
which contributed to the macroeconomic stability and to develop
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the infrastructure, but limited the national capacity to design a
development strategy.

Source: Own elaboration based on information from interviews with Cabo Verde policy makers and researchers, and
various printed materials from diverse sources such as EFA, IMF, World Bank and UNESCO.

Concerning to the education and research system, it is worth to briefly describe some of
the main institutions. The UNI-CV is a young national university that is promoting the
integration of the existent research and teaching institutes. In this line, UNI-CV integrated
the Instituto Superior de Engenharia e Ciências do Mar (ISECMAR), the Instituto Nacional
de Administração e Gestão (INAG), and the Instituto Superior de Educaçao (ISE).

The ISECMAR was created in 1996, after the reorganization of the Centro de Formação
Náutica. It is a polytechnic institute that initially offered careers in the areas of Engineering
and Ocean Sciences. Later on, it diversified its offer, including Informatics and
Automation Engineering, Electric and Electronic Engineering, and Telecommunications
Engineering. It was integrated to the UNI-CV in 2006.

The Universidade Jean Piaget de Cabo Verde Instituto Piaget is a Portuguese higher
education institute. It has 3 campuses in Africa: Angola, Mozambique and Cabo Verde.
The Universidade Jean Piaget de Cabo Verde was created in 2001. Two careers related to
software are offered: Engineering Systems and Informatics, and Communication Sciences,
both at technical and university degree levels. At the end of their studies, the students carry
out a practice at NOSI and firms of the sector

Cabo Verde is at an early stage of the institutional building, with a limited incentives
structure to foster private investment. Firms also confront a poorly developed industrial
and technological infrastructure, as highlighted by Muchie, Gammeltoft and Lundvall
(2003) and Oyelaran-Oyeyinka (2006) for other African countries. Although it has got
higher rates of school enrolment than those of the SSA and a number of technically well-
trained human resources, the amount of people with skills and abilities required to foster
the development process is still scarce.

4.2 Links experiences

There is a set of characteristics of society and market in Cabo Verde that particularly affect
the university-productive sector: Small country, Small market, Rotating people between
public and private sector, and The existence of a dense network of informal relationships.
These characteristics suggest it is more appropriate to speak of the ties between the
university and the productive sector rather than with industry. There are private and public
companies, and small farmers who have links with universities.

The interviews identified a set of interaction channels that are operating widely with
different public and private universities:
 Internships of students in firms and the public sector
 Students write final course papers based on practical cases of firms, the results are

made available to companies as an independent thinking about the reality
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 Entrepreneurs or officials teach some courses at the universities (UNI-CV, Jean
Piaget, ISCCE, etc.)

 Academies in specific sectors (e.g. Software with Microsoft). For instance,
Academy already was negotiated with Microsoft and there is an offer of PRIME
(Cabo Verdean small business) to establish another smaller

 Joint projects with NGOs to develop activities focused on solving problems of
inclusiveness

These mechanisms are simple forms of interactions, which are mostly related to human
resources formation. They neither require a high degree of maturity of the research
capabilities nor demand an inclination towards R&D by the firms. They cover a broader set
of agents and tend to be based on informal links between students, researchers/teachers and
entrepreneurs. In some cases they have moved towards the formalization of the links to
ensure the quality of the process (internships of students in firms).

5. Proposal for strengthening the linkages based on the existing
capabilities

The literature has documented the importance of linking mechanisms differ according to
the degree of development of the country, the maturity of the scientific and technological
capabilities of academia and the level of technological capabilities of the productive sector.
The evidence in the case of Cabo Verde suggests that could identify three stages of
implementing a program of university-productive sector in the university:

Stage 1. Immediate implementation.
Includes mechanisms related to the basic training of human resources, requiring low levels
of maturity of the scientific and technological capabilities from the university and
technological capabilities of firms.

Stage 2. Implementation with a horizon of 2-3 years.
Includes mechanisms associated with interaction for research and knowledge flows in one
direction (the company sought and the University respond, or departing from identifying
certain demands for itself the university offers, without previous interaction with firms)
this require higher levels of scientific and technological capabilities of the university and
innovation capabilities of the enterprises and the construction of a degree of trust in the
relationships.

Step 3. Implementation at 5-10 years, depending on the progress seen in the agents.
Includes mechanisms related to collaboration between companies and universities for R &
D, and two-ways knowledge flows between universities and firms; require high levels of
skills both at the university and in the firms and mutual trust in the relations.

Learning in Stage 1 allows to move towards more advanced stages (Stage 2 and then to
Stage 3). However, through partnerships, that allow strengthen scientific and technological
capabilities of the UNI-CV, would be possible to move in a faster implementation of some
mechanisms, a mechanism that is included in Stage 3 could be implemented from the Stage
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2. For example, the planned creation of the Software Technology Center (including a
certification and a practical training centre for students, a center for electronic governance
and incubators) in partnership with NOSI allows to advance towards interaction
mechanism that would be typical of the step 2.

This gradual implementation of linkages programs at the university have policy
implications, for it marks which should be the focus of policy programs aimed at
strengthening university-productive sector linkages, according to the maturity of the
scientific and technological capabilities of the academia and the level of technological
capabilities in the productive sector.

Table 3 lists the linkages mechanisms according to the 3 stages, says the cost of
implementation for the university and if additional resources are generated and the locus of
responsibility.

6. Conclusions

Even though the link between the university and the productive sector can play a major
role in contributing to the development process of African countries, it is necessary to
consider the most suitable channels of interaction taking into account initial conditions in
these countries. This paper argues that the channels of interactions are highly dependent of
the structural conditions of the countries, the level of development and the capabilities of
the agents.

This paper has analyzed the university-productive sector links in the case of Cabo Verde, a
small African island country. The evidence suggests that links are more related to human
resources formation and informal flows of information and knowledge than to R&D
collaboration.

The literature based on evidence from advanced economies has recognized the importance
of human resources related links (Cohen, Nelson and Walsh, 2002; Mowery and Sampat,
2005; Narin, Hamilton and Olivastro, 1997), however, it has largely focused on those
channels related to the generation and commercialization of knowledge (collaborative and
contract research, patenting and licensing). Evidence coming from developing countries
has also pointed to the importance of knowledge flows related to human resources
formation (Dutrénit and Arza, 2010; Kruss et al, 2009). The evidence from Cabo Verde
shows that those links related to human resources formation are the most important and
have a potential to more forward towards more complex and knowledge intensive channels
of interactions. The present links are highly connected to the level of capabilities of both
universities and firms/other productive organizations.

In line with the findings of several authors from other regions (Vedovello, 1998; Fritsch
and Schwirten, 1999; Schartinger et al., 2002; D’Este and Patel, 2007; Perkmann and
Walsh, 2009; Eun, 2009; Dutrénit and Arza, 2010), the evidence suggests that at this level
of capability building and development, informal channels matter more than formal
channels.
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This paper also elaborates on the policy implications. First of all, this papers proposes a
strategy for the university based on a sequential path of evolution of the channels from the
existing interaction based on the formation of human resources to other more knowledge
based. The evidence suggests that it is necessary to think in a gradual evolution of the
nature of the channels and avoid coping international instruments based on the experience
of countries with opposite initial conditions. This paper proposes three stages:
 Stage 1. Immediate implementation,
 Stage 2. Implementation with a horizon of 2-3 years, and
 Step 3. Implementation at 5-10 years, depending on the progress seen in the agents.

This proposal has policy implications, as it highlights which should be the focus of policy
programs aimed at strengthening university-productive sector links, according to the
maturity of scientific and technological capabilities of academia and the level of
technological capabilities of the productive sector.

The proposed strategy for strengthening university-productive sector in Cabo Verde is
rooted in the specific conditions of a small island country, where the frequent circulation of
highly trained people between government, university and the productive sector generate
strong informal links. This may constitute an important intangible to erect a strategy of
interactions between these three agents to support a new role of the university for the
development process. The design of such strategy requires specific research.
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Table 3. Stages and forms of university-productive sector links
(Note: L=Low, M=Medium, H=High)

Forms of linkages
Implement

ation
stages

Cost for
UNI-CV

Resources
creation

Locus of the responsibility

Interaction with graduates of UNI-CV to: Promote the formation of an association
of graduates, Organize together an annual dinner, Organize an annual meeting with
presentation of work experiences for students, or Organize talks of graduates for
students from different carriers

1 L Rectory: create a database
of graduates

Public lectures on topics of interest for different sectors taught by recent
postgraduates

1 L Each department organizes

Practical training for students 1 L Rectory: engage the larger
firms to receive internships
and give them coaching,
Each department manages

Encourage undergraduate and postgraduate students in certain disciplines such as
management, computing and engineering, etc. to undertake work aimed at solving
practical problems and current, of a firm or of public sector dependence

1 L Each department organizes

Training through short courses 1 L Each department organizes

Participation of entrepreneurs and managers in training at the UNI-CV (formal or
short courses based largely on experiences of firms), and in the design and upgrade
of undergraduate curricula and short courses. Invite entrepreneurs from the
diaspora to give speeches

1 L Each department organizes

Certification of consultants aiming to work at the development of business skills 1 L YES Business School
Create a Vice Chancellor Advisory Board, composed of senior business executives,
chambers of industry and commerce, public sector officials, researcher /
entrepreneur of the diaspora, some researchers at the UNI-CV

1 L Rectory: more strategic
approach

Create and Advisory Council of departments, faculties and schools, composed of
senior business executives, chambers of commerce, senior and intermediate public
sector officials, and researchers.

1 L Departments, faculties and
schools: more operational
approach

Program of "academies" jointly organized with firms, software certifications and
joint organization of annual training with business associations / chambers etc. (eg
software tools for managers of ICT)

1 M YES Departments and schools:
organize

Business week: presentations of business experience, research work by teachers 1 M Business School
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Forms of linkages
Implement

ation
stages

Cost for
UNI-CV

Resources
creation

Locus of the responsibility

and students, incorporating speakers from the diaspora. These can be focused on
one area at a time, or organized in sections and cover different sectors
Workshops of demand identification for defining areas of research. They may have
a multidisciplinary approach and can be organized by sector. Participation of
academicians, entrepreneurs and graduates from UNI-CV.

1 M Business School

Partnership Program oriented to fundraising, which enable the university to develop
the following activities: seminars, conferences, lectures, exhibitions, forums,
conventions, academic research, publications, awards and related activities. Option
of having: Chairs sponsored by companies and Donations.

2 L YES Business School

Participation in networks of firms (associations, business chambers, etc.) 2 L
Short stays of researchers in firms 2 L Each department organizes
Technological services 2 L YES Each department organizes,

Requirement: laboratories
Workshops and Clinics with the involvement of entrepreneurs, technicians and
academicians, both local and from the Diaspora

2 M

Research contract to solve punctual problems of firms 2 M YES Each department organizes,
Requirement: workshops of
demand identification

Consultancy by individual researchers 2 M YES Rectory: create and
disseminate a database on
the researchers
specialization

Firms’ incubators. A different degree of development of the incubation process can
be envisaged, from pilot tests to internships to the creation of firms.

2 M YES Business School and other
departments

Technological centre focused either on a specific technology or a set of
technologies for one sector

2 M YES Several departments

Joint R&D projects to develop new areas 3 M YES Each department organizes
Technology licensing 3 M YES
Scientific and Technological Parks, and spin off created by the university 3 H YES Business School
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Resumo
As atividades econômicas do Recife vêm sofrendo mudanças em decorrência da
implantação de projetos estruturadores em Pernambuco, notadamente no Porto de Suape,
além da implantação de fábricas de porte no litoral Norte. As mudanças da matriz
produtiva que este processo acarreta na capital do Estado são o foco do estudo. O trabalho
tratou de fazer um levantamento de informações sobre a Economia do Recife e de
identificar as cadeias produtivas com maior potencial de desenvolvimento e inovação.
Foram analisadas três cadeias, quais sejam, economia criativa, indústria de equipamentos
elétricos e indústria farmoquímica. A prospecção indicou caminhos a serem seguidos e
recomendou a integração da academia, de empresários e do estado por meio da criação de
comitês gestores que se dedicariam a validar recomendações para o adensamento das
cadeias e implementar as decisões  pactuadas. O trabalho teve continuidade e já foram
analisadas mais três cadeias produtivas, estando prevista a realização de quatro adicionais.
Palavras-chave: Cadeia produtiva, Inovação, Parques tecnológicos.

Abstract
In order to understand the recently changes on the production matrix of Recife, research
was carried out. Initially, a survey on Recife Economics was done in order to identify
supply chains with greater potential for development and innovation. Initially, three
segments were selected for further research: creative industries, the electrical equipment
industry; pharmaceutical chemistry. An exploration of alternative economic scenarios
indicated paths to be followed and recommended the integration of academic, business and
institutional framework through the creation of management committees that validate
recommendations for consolidating the chains as well as implementing the agreed joint
decisions. Due to the success of this first phase, a second research was conducted
focusing on three other supply chains. Will be analyzed further, four additional sectors.
Keywords: supply chain, innovation, technology parks.
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Introdução

O objetivo do presente trabalho é descrever o estudo “INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
EM CADEIAS PRODUTIVAS SELECIONADAS: oportunidades de negócios para o
município do Recife”, demonstrando sua importância para o conhecimento da realidade
econômica da cidade e, como tal, constituindo subsídio essencial à definição de políticas
públicas no âmbito municipal. O trabalho apresenta as principais conclusões da pesquisa,
as ações efetivamente implementadas, bem como os resultados incorporados ao ambiente
econômico da cidade.

O fenômeno da globalização provocou impactos significativos sobre a distribuição espacial
da população no planeta, passando a se concentrar com mais intensidade nas regiões
metropolitanas das grandes cidades. Atualmente esse espaço urbano concentra a produção
de 80% do PIB mundial. A Organização das nações Unidas - ONU prevê que em 2050
75% dos 7 bilhões de habitantes do planeta estarão concentrados nas grandes cidades. Esse
é um fenômeno que lança um grande desafio à gestão pública e à sociedade como um todo
para criar condições sustentáveis de sobrevivência com qualidade de vida. 1

As grandes cidades enfrentam na atualidade problemas com mobilidade, segurança,
poluição, acessos a serviços básicos de educação e saúde, saneamento, destino de lixo, etc.
No Brasil esse fenômeno tem exigido grandes investimentos em infraestrutura e
criatividade para minimizar os transtornos desse crescimento para a população das Regiões
Metropolitanas. No Recife não poderia ser diferente. A necessidade de conhecer a
realidade socioeconômica da cidade motivou a Prefeitura do Recife a realizar pesquisa que
definisse o diagnóstico atual do setor econômico e perspectivas futuras face aos projetos
estruturadores em implantação no Estado e que vem mudando o perfil de sua economia. Os
impactos mais imediatos e significativos dessa mudança se refletem na Região
Metropolitana do Recife - RMR criando o que se configura como uma Nova Economia.2

Nesse contexto a inovação é condição essencial para garantir competitividade e, para tanto,
o Recife tem como projeto iminente a criação de um sistema municipal de ciência,
tecnologia e inovação, que dialogue com as esferas nacional e estadual. A pesquisa
procurou identificar cadeias produtivas altamente dependentes de tecnologia da informação
e inovação e que estejam afinadas com a nova economia da cidade. O estudo possibilitou
identificar como o município poderá, em sua esfera de atuação, promover o estímulo ao
desenvolvimento das cadeias produtivas por meio da criação e facilitação da infraestrutura
de mobilidade urbana, transporte, comunicação, sob a égide da sustentabilidade. É a cidade
criativa, voltada para o futuro.

O papel do município na busca de soluções que adotem a inovação como estratégia é
ressaltado pelo Ex-Ministro Sérgio Resende, citado em artigo publicado na Revista
Parcerias Estratégicas, do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação - MCT&I:

1 Revista Stefanini Trends – Insight to power your business, Ano 9, Número 32, Junho 2012, p. 18 e 19.
2 Ver CGEE (2004).
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“Segundo Sérgio Resende, Ministro da Ciência e Tecnologia, o País teve três
grandes avanços em CT&I na última década: o aumento do volume de recursos,
a articulação com os estados e a introdução da inovação e da pesquisa na
agenda empresarial. Existe, hoje, uma estratégia federal, articulando estados,
municípios, empresas e instituições de ensino e pesquisa para levar inovação a
todas as cadeias produtivas. ‘Temos de encontrar um ponto de convergência
entre produção e pesquisa e desenvolvimento. (...) O incentivo público à
inovação também é fundamental. (...) Tivemos políticas industriais que foram
propostas e instauradas em diferentes décadas, com objetivos e estratégias
diferentes. Também tivemos políticas estanques de ciência, tecnologia e
inovação. Agora buscamos a conexão entre elas. (...) Com mais recursos, a
ciência brasileira pode deixar de pensar pequeno e o setor produtivo pode ousar
mais. Precisamos de ousadia”. (Massari, 2010, p. 130.)

O estudo de cadeias produtivas com potencial de inovação, realizado para a Prefeitura do
Recife é iniciativa pioneira de trabalho dessa natureza em âmbito municipal. Daí sua
importância ser reconhecida pelo MCT&I que pretende replicar o modelo em outras
regiões do país.

O perfil das atividades econômicas do Recife vem sofrendo mudanças em decorrência da
implantação de projetos estruturadores no Estado de Pernambuco, notadamente no Porto de
Suape, com a instalação de três estaleiros de grande porte, da refinaria de petróleo e do
polo petroquímico. A implantação da fábrica da Fiat, em Goiana e o adensamento do polo
de alimentos, em Vitória de Santo Antão e cercanias, também contribuem fortemente para
a mudança da matriz produtiva de Pernambuco e do Recife. Além disso, no Litoral Norte,
a implantação da fábrica da Hemobrás possibilitará, nos próximos anos, reverter a
condição do Brasil, de importador, para exportador de hemoderivados. Essa realidade tem
impactado os setores de farmoquímica e eletroeletrônica do Recife, entre outros.

A pesquisa possibilitou o levantamento de informações atualizadas e consistentes sobre a
Economia da cidade. Num primeiro momento apresentou um panorama da dinâmica
socioeconômica e científico-tecnológica do Recife, investigando suas principais cadeias
produtivas à luz de uma maior sensibilidade e dependência à incorporação de tecnologia da
informação e inovação como diferencial para torná-las mais competitivas.

Em um segundo momento a pesquisa promoveu o estudo aprofundado das cadeias
produtivas selecionadas, três na primeira fase, foco principal deste texto, resultando na
identificação de oportunidades de negócios, no equacionamento de estrangulamentos
tecnológicos e na apresentação de recomendações e propostas visando desenvolver e/ou
viabilizar essas cadeias produtivas.

A análise da realidade socioeconômica e científico-tecnológica baseou-se em levantamento
e organização de dados secundários resultando em documento básico que permitiu
estabelecer cenários alternativos para a economia do Recife e ações específicas para
alavancar a competitividade das cadeias produtivas selecionadas.

Em seguida foram realizados estudos específicos em três cadeias produtivas para as quais
foram apontadas oportunidades de negócios e definidas proposições visando o
adensamento e desenvolvimento dos segmentos estudados. As cadeias inicialmente
estudadas foram: indústria criativa, ou economia criativa; indústria de equipamentos
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elétricos, eletrônicos e aparelhos médico-hospitalares e indústria farmoquímica,
farmacêutica e de rádio-fármacos.

Contextualização

O Recife se constitui no núcleo básico da Região Metropolitana que é formada por 14
municípios.3A cidade concentra uma malha rodoviária importante que interliga a RMR ao
interior e aos demais estados da Região Nordeste. Sua localização geográfica lhe confere
uma posição altamente competitiva, onde, num raio de 300 km existem 4 capitais, 2
aeroportos internacionais, 3 aeroportos regionais, 5 portos internacionais, 12 milhões de
habitantes e mais de 35% de geração do PIB do NE. Ampliando-se esse raio de influência
para 800 km verifica-se que os números são ainda mais expressivos: 6 capitais, 5
aeroportos internacionais, 4 portos internacionais, 1 porto fluvial e uma população de 20
milhões de pessoas, num espaço geográfico responsável por 90% do PIB do Nordeste.

Mapa 1

O município possui uma área de 217km2 e uma população de 1,56 milhões de habitantes.
Seu PIB é de R$ 24,84 bilhões (dados IBGE 2009) que representa 50,7% do PIB produzido
na RMR (em relação ao Estado, contribui com 33,9%).

A característica fundamental de sua economia é a participação significativa de um conjunto
de atividades terciárias, notadamente representada pelo comércio (atacadista e varejista) e
pelos serviços, tais como educação, saúde, logística, tecnologia da informação e
administração pública. Destaque-se a criação de novos e modernos centros de compras e
ampliação dos grandes shoppings já existentes.

Seguem-se a esse grande conjunto de atividades, as que constituem o setor industrial
compreendido pela indústria de transformação, pela indústria de construção e pelos
denominados serviços de utilidade pública (gás, eletricidade e abastecimento de água).

3Hoje conta com 17 municípios. Com a incorporação, em 2012, de Goiana, Sirinhaém e Escada, passou a limitar-se com
a Região Metropolitana de João Pessoa, uma vez que os municípios de Pitimbu e Caaporã (limítrofes com o Estado de
Pernambuco) integram aquela Região. Na ocasião da realização da pesquisa aqui apresentada a RMR possuia 14
municípios.
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A economia do Recife é a terceira maior do Nordeste, depois de Salvador e Fortaleza, com
um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 24,84 bilhões (dados do IBGE/2009).

No ranking dos municípios pernambucanos o Recife ocupa a 1ª posição, com uma
participação de 31,67%. A partir de 2003 a economia do município vem registrando
crescimento continuado do produto, acompanhando a evolução da economia
pernambucana.

Sua economia vem se beneficiando amplamente do dinamismo provocado pela
implantação de projetos estruturadores no Estado. A existência de polo educacional
consolidado no Recife, constituído por três importantes universidades e centros avançados
de pesquisa e inovação vem contribuindo para a preparação de pessoal qualificado para
atender as demandas recentes do setor produtivo. Novos cursos de graduação e pós-
graduação foram criados com esse objetivo.

O dinamismo da economia do Recife se estende à construção civil, à ampliação e
estruturação de parques tecnológicos, parque de biotecnologia e o Porto Digital, este,
considerado um dos mais importantes parques de tecnologia da informação e comunicação
do Brasil e que recentemente incorporou também o segmento da economia criativa.

Grandes investimentos melhoram a cada dia a qualidade de vida da população: novos
viadutos, parques metropolitanos, construção de habitacionais e obras de infraestrutura
básica e equipamentos de lazer e cultura.

A Pesquisa

O estudo das cadeias produtivas com maior peso na economia do Recife envolveu
inicialmente o trabalho de consultores que promoveram o levantamento de informações
técnicas utilizando fontes de dados secundários, relatórios de estudos existentes sobre os
segmentos econômicos e entrevistas com especialistas, empresários e representantes da
academia. As informações foram reunidas de forma a compor um diagnóstico da situação
atual e prospecções de tendências de crescimento considerando diferentes cenários e,
consequentemente, diferentes trajetórias de crescimento.

Desse primeiro relatório da pesquisa quinze segmentos surgem como os que contribuem
com maior peso na economia da cidade, sendo sete segmentos do setor de serviços e oito
pertencentes à indústria de transformação.

Foram eles: Administração técnico-profissional, incluindo engenharia básica e de projetos
e assistência técnica, manutenção e reparação de equipamentos; alojamento e alimentação,
que constitui a base da atividade turística; serviços educacionais, englobando instituições
do ensino médio e superior; serviços de saúde, atividades do chamado polo médico;
transporte e comunicação, incluindo atividades do segmento de logística, tecnologia da
informação e comunicação (TIC), concentrada principalmente no Porto Digital, sendo
fortemente articulada com universidades e centros tecnológicos de produção de software,
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além da indústria da comunicação, dentre outras atividades; indústria criativa, ou economia
criativa, baseada principalmente em atividades culturais de base tecnológica,
especialmente cinema, audiovisual, serviços tecnológicos, gerência de negócios e
atividades de entretenimento baseadas em tecnologia da informação e comunicação;
alimentos e bebidas;indústria de embalagem e artefatos de plástico, vinculado ao segmento
de papel e plástico, bem como ao ramo químico; indústria de papel, papelão, editorial e
gráfica, sendo o segmento gráfico de grande significação para a economia do Recife;
produtos químicos, farmacêuticos, cosméticos e tintas e vernizes, incluindo o segmento
petroquímico; indústria têxtil e de confecções, fortemente concentrada no segmento
confecções e vestuário; indústria metal-mecânica, com grande importância no contexto da
economia da cidade e abrangendo atividades vinculadas à metalurgia, máquinas e
equipamentos, transporte, refrigeração, dentre outros; indústria de material elétrico,
comunicação, máquinas eletrônicas e periféricos, destacando-se os equipamentos elétricos,
fios, cabos e condutores e iluminação, além dos equipamentos médico-hospitalares, óticos
e eletrônicos; e indústria de artefatos de borracha, incluindo atividades produtivas de
“fumo” e “couro”.

A partir dessa primeira listagem foi feito um estudo mais detalhado da contribuição de
cada segmento para a economia do Recife, concluindo-se pela seleção das cadeias
produtivas mais relevantes para a economia da cidade. Os critérios adotados levaram em
conta o adensamento de empresas, a capacidade de inovação, a exposição à concorrência
externa, o potencial de interação com novos investimentos e a densidade de conhecimento.
Aplicando-se esses critérios, foram destacadas dez cadeias produtivas prioritárias, as quais
articulam segmentos produtivos diversos, vinculados a atividades âncoras, com grande
potencial de desenvolvimento para o Recife, quais sejam:

 Indústria de equipamentos elétricos, eletrônicos e aparelhos médico-hospitalares –
produção de equipamentos eletroeletrônicos e médico-hospitalares articulado à
indústria de material elétrico e mecânica e complexo hospitalar;

 Indústria farmoquímica, farmacêutica e radio-fármacos – produção de princípio
ativo, insumos farmacêuticos, reagentes, hemoderivados e radio-fármacos.

 Indústria criativa, ou economia criativa – atividades de produção cultural com
recorte em atividades de uso intensivo de tecnologia: cinema, audiovisual, música,
animação e jogos eletrônicos.

 Indústria naval, offshore e de petróleo e gás – atividades vinculadas ao refino de
petróleo e derivados, produção de navios e plataformas marinhas, incluindo
indústria de poliéster;

 Complexo de saúde – constituído pelas atividades articuladas em torno dos serviços
de saúde (hospitais, clínicas, laboratórios, públicos e privados) e articulações com
sistema de seguro saúde, fornecedores de equipamentos e serviços, tratamento de
lixo hospitalar;

 Logística – atividades articuladas em torno do transporte, armazenagem e
distribuição de serviços e produtos, incluindo procedimentos de pedidos de
materiais, sistemas operacionais, tecnologias via satélite e concepção de modelos
de inteligência do processo;

 Serviços especializados – conjunto de prestação de serviços de engenharia básica e
de projetos (elétrica, mecânica, instrumentação, metálica), consultoria, serviços
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jurídicos, contabilidade e auditoria, serviços de manutenção e reparação de
equipamentos de alta tecnologia (inspeção, tratamento e corrosão de materiais);

 Indústria editorial e gráfica – produção gráfica e material publicitário, incluindo
articulação com indústria de papel e papelão;

 Indústria de confecção e moda – produção de roupas e acessórios, com interação
em design e criação;

 Turismo – engloba o turismo receptivo: hotelaria, agência de viagem, restaurantes e
respectivos fornecedores.

A etapa seguinte consistiu na seleção de três cadeias produtivas a serem estudadas
detalhadamente: Indústria de equipamentos elétricos, eletrônicos e aparelhos médico-
hospitalares, Indústria farmoquímica, farmacêutica e radio-fármacos, Indústria criativa, ou
economia criativa.

A opção pelo estudo inicial de três cadeias se deveu não somente à limitação de recursos
financeiros, mas também em função do número reduzido de técnicos disponíveis para
envolvimento e supervisão do trabalho, bem como dificuldade de lidar com agenda dos
consultores, empresários e especialistas a serem convocados a participar dos estudos. O
presente trabalho restringe-se, portanto, aos resultados obtidos nesse primeiro ciclo de
estudos (CGEE, 2011).

Faz-se oportuno acrescentar a recente conclusão da segunda etapa, ou seja, estudo de mais
três cadeias produtivas4.

Tratou-se de realizar um levantamento minucioso sobre dados secundários os quais foram
complementados com diversas entrevistas, presenciais e por meio da web, com
empresários e especialistas. Uma versão preliminar foi produzida e submetida à oficina de
trabalho que reuniu, além dos entrevistados, outros especialistas, empresários e
representantes da academia para validação e complementação da análise.

Em um segundo momento a pesquisa promoveu o estudo aprofundado das cadeias
produtivas selecionadas, três nesta primeira fase, resultando na identificação de
oportunidades de negócios, no equacionamento de estrangulamentos tecnológicos e na
apresentação de recomendações e propostas visando desenvolver e/ou viabilizar essas
cadeias produtivas. O fluxograma a seguir indica o processo do trabalho nesta primeira
fase da pesquisa:

FLUXOGRAMA 1: Metodologia

4 O segundo ciclo de estudos contempla as cadeias produtivas de logística e do complexo de saúde, todas permeadas por
enfoque de transversalidade em serviços técnicos especializados, notadamente em engenharia básica e de projetos
(elétrica, mecânica, instrumentação, metálica). Além disso, inclui os resultados da primeira oficina do estudo da indústria
naval, offshore e de petróleo e gás.
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Fonte: CGEE, 2011.

A partir da análise do panorama econômico do Recife submetido a uma ótica
macroeconômica onde são visualizadas as vantagens competitivas e os estrangulamentos
ao desenvolvimento da cidade, os consultores apontaram incertezas críticas e hipóteses de
futuro prováveis. Nesse contexto, traçaram dois diferentes cenários:

1º Cidade travada – moderado crescimento econômico e restrita qualidade urbana, centro
regional de logística e serviços e limitada integração à rede global. Esse cenário reflete a
ausência ou parcial investimento público em educação, inovação e infraestrutura, limitados
investimentos em saneamento básico, meio ambiente, transporte, organização do espaço
urbano e redução da violência.

2º Cidade criativa – alto dinamismo econômico, qualidade urbana, centro regional de
conhecimento e serviços avançados, integrado à rede global de cidades. Esse cenário
reflete a ocorrência de investimento forte em educação e infraestrutura, qualificação de
mão-de-obra e inovação tecnológica, melhoria da habitabilidade urbana, implantação de
projetos de saneamento básico, melhoria do meio ambiente e dos transportes, organização
do espaço urbano e redução da violência.

Principais resultados e oportunidades de negócios identificadas

O estudo das cadeias produtivas selecionadas teve como principal objetivo a explicitação
de oportunidades de negócios que se configuram nas mesmas, principalmente as que tem
na inovação seu maior fator de dinamismo. Para tanto, foi feita, além de uma
caracterização aprofundada dos segmentos produtivos e de suas cadeias de valor, uma
análise dos estrangulamentos tecnológicos que poderiam dificultar seu aproveitamento.
Como resultado, chegou-se a formulação de recomendações e propostas de iniciativas
governamentais para viabilizar o desenvolvimento destas cadeias, as quais, efetivamente,
vêm sendo implantadas. Uma síntese desses estudos é feita a seguir.

1.Cadeia produtiva da Indústria de equipamentos elétricos, eletrônicos e aparelhos
médico hospitalares.

O estudo identificou o grande potencial de inovação dessa cadeia produtiva considerando
as vantagens competitivas do Recife, tendo em conta a base produtiva instalada e presença

Análise da realidade
socioeconômica e científico-

tecnológica do Recife

Cenários
alternativos do

Recife

Proposta de ação para
competitividade sistêmica

Seleção de cadeias
produtivas

Estudo das cadeias produtivas

Proposta de ação para
desenvolvimento das

cadeias

Oportunidades de negócios
nas cadeias
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de inciativas, ainda não consolidadas, para implantação do Parqtel – Parque Tecnológico
de Eletroeletrônica.

A cadeia é formada por seus elos principais nos segmentos industriais e de serviços,
vinculados aos fornecedores de insumos e serviços à montante, e beneficiários e usuários
dos produtos da cadeia central à jusante. O esquema a seguir relaciona os componentes da
cadeia.

FLUXOGRAMA 2: Cadeia de Negócios

Fonte: CGEE (2011).

Em relação aos elos principais, a análise identificou: i) as atividades que possuem maior ou
menor potencial para desenvolver tecnologias, ii) as empresas que vem sendo apoiadas
com programas de subvenção econômica, iii) os segmentos que reúnem maior condição de
expansão do número de empregos no Recife, iv) os elos da indústria que concentram maior
ou menor investimento percentual em inovações, v) as estratégias da ABINEE para a
evolução do setor na região, entre outros.

Análise semelhante aplicou-se aos elos à jusante, o que favoreceu o conhecimento das
ações necessárias ao atendimento dos setores dependentes da produção da cadeia no
Recife.

Levando em conta as vantagens competitivas do Recife, a análise do mercado e
perspectivas de dinamismo da economia de Pernambuco, com destaque para o grande
potencial de crescimento do chamado polo Médico, foram identificadas as seguintes
oportunidades de negócios:

a) Equipamentos para geração, transmissão, distribuição e controle da energia elétrica,
entre os quais (equipamentos para eficiência energética, controladores de consumo e
sistemas inteligentes para acionamento de equipamentos elétricos; medidores inteligentes
para controle on-line do consumo de energia elétrica dos consumidores residenciais;
montagem de painéis solares fotovoltaicos; equipamentos para substituir os importados:
medidores de consumo digitais com memória de massa, relés de proteção e comando de
média e alta tensão, relés foto eletrônicos).
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b) Equipamentos para iluminação e acessórios, com destaque para iluminação geral e
publica com LEDs.
c) Serviços tecnológicos (representação de empresas para manutenção de máquinas e
equipamentos de alta tecnologia; fabricação e montagem SMD de placas de circuito
impresso, com ênfase em placas dupla face; auditoria energética e ações de conservação e
eficiência energética; serviços tecnológicos para fortalecer as DesignHouses já existentes e
integração de layout com vistas aos projetos de chips 3D; projetos e instalação de sistemas
inteligentes para logística de cadeias de suprimento).
d) Máquinas e equipamentos para automação industrial (componentes de máquinas e
equipamentos modulares e flexíveis; equipamentos utilizados em comum na automação
industrial, telecomunicações e informática).
e) Equipamentos médico-hospitalares (diagnóstico por imagens; eletromecânicos
automatizados de baixa complexidade; equipamentos voltados ao atendimento de
portadores de necessidades especiais, com foco em acessibilidade).
f) Equipamentos de telecomunicação, especialmente equipamentos para atendimento ao
Plano Nacional de Banda Larga e para a HDTV/TV Digital, com foco em antenas e
conectividade.
g) Componentes eletrônicos, com destaque para dispositivos utilizando eletrônica orgânica
de baixa complexidade – foco em sensores industriais de aplicação específica e substratos
para display flexível).

2.Cadeia da Indústria farmoquímica, farmacêutica e radio-fármacos

Essa cadeia produtiva é caracterizada por uma elevada concentração de capital e forte
barreira de acesso em decorrência do domínio de patentes e marcas, e por necessitar de
substanciais investimentos em pesquisas demandados por alguns elos. O Recife –
especialmente por sediar o polo médico com sofisticados equipamentos e serviços
especializados que atendem a região Nordeste – possui grande vantagem competitiva e,
assim, se credencia para receber instalações de unidades produtivas em alguns elos.

Os principais elos da cadeia da Indústria farmacêutica, farmoquímica e rádio-fármacos
envolvem as seguintes atividades:

À montante (fabricação de embalagens a partir de diversos materiais - papel, cartolina,
vidros, plásticos; produção de resinas e elastômeros; produtos e preparados químicos
diversos; fabricação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos; serviços de
tecnologia; fabricação de instrumentos e materiais médicos, odonológicos, óticos testes e
análises; pesquisa e desenvolvimento; publicidade e decoração de interiores; educação
superior; profissional de nível técnico).

Elos principais: Farmoquímicos (substâncias químicas diversas, extratos de glândulas,
açúcares quimicamente puros); Farmacêuticos (medicamentos sistêmicos, agentes
hematológicos, medicamentos dermatológicos, anti-infecciosos, soluções hospitalares,
contraceptivos, fitoterápicos, etc); Medicamentos para usos veterinários diversos;
Preparações farmacêuticas (radiofármacos, kits para diagnóstico, curativos, bandagens,
algodão, gazes, água oxigenada, tintura de iodo).
As especificidades da produção e prestação de serviços dessa cadeia estão centradas na
necessidade de forte base tecnológica, na alta competitividade econômica essencialmente
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dependente de inovação, nos altos investimentos em pesquisa, na forte concentração de
capital e, ainda, no domínio de patentes de produtos e marcas. De forma mais presente
nessa cadeia, em relação às demais, é a necessidade da existência de políticas públicas que
possibilite o adensamento dos elos, garantido ambiente propício ao seu desenvolvimento.
O estudo identificou oportunidades de negócios para a cidade do Recife, focadas em:

a) serviços e elos industriais à montante: produtos químicos; resinas e elastômeros;
fabricação de embalagens de vidro, plástico e papelão; fabricação de instrumentos e
materiais para uso médico-hospitalar e de laboratório; serviços de tecnologia de
informação; pesquisa e desenvolvimento; isolamento de princípios ativos fitoterápicos;
desenvolvimento de biomedicamentos; metrologia e laboratório de certificação; educação
superior e profissional; consultoria em gestão empresarial; proteção de propriedade
intelectual e testes e análises técnicas (testes clínicos e pré-clínicos) e de animais
certificados (biotérios adequados).

b) oportunidades e nichos no núcleo da cadeia: ambiente para desenvolvimento de
pequenas e microempresas de biotecnologia articuladas em torno do projeto de um parque
tecnológico de biotecnologia que se encontra em construção no Recife; e oportunidades no
segmento de preparações farmacêuticas e de produtos farmacêuticos manipulados.

3. Cadeia da Indústria criativa, ou economia criativa

Integram essa cadeia produtiva atividades ligadas à produção de conteúdos culturais,
destacando-se filmes, vídeo, rádio, TV, artes cênicas, música, games, publicidade,
software, design e fotografia. As atividades da cadeia vinculam-se essencialmente à
propriedade intelectual e, como tal, ao copyright, patente, marca registrada ou design. A
economia criativa está vinculada muitas vezes ao trabalho e à criatividade individual,
incentivados por financiamentos que chegam a ter retornos extraordinários, quando os
produtos alcançam escala internacional.  Pressupõe elevado grau de conhecimento e
imaginação sempre associados à base cultural local. O Recife vem ampliando
enormemente o ambiente para proliferação da economia criativa, notadamente por
empresas situadas na área do Porto Digital. O esquema a seguir permite visualizar a
organização da atividade.

QUADRO 1: Organização da Cadeia da Economia Criativa

Fonte:(CGEE,2011).
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Tendo em vista a amplitude e complexidade da cadeia produtiva o estudo concentrou a
análise em cinco segmentos: cinema, vídeo e TV; música; animação; games; e museus e
parques. Para cada segmento foram identificadas as atividades essenciais e respectivas
vinculações à montante e à jusante dos elos principais. O Recife possui grande vantagem
competitiva para o desenvolvimento da economia criativa, haja vista a existência do mix de
forte base cultural associada a um qualificado polo de tecnologia da informação. Além
disso, a cidade dispõe de ambiente urbano estimulante (Bairro do Recife), pessoas
qualificadas nas universidades e base intelectual e talento especial para inovar, condição
essencial ao desenvolvimento da economia criativa.

Considerando as vantagens competitivas do Recife para esse segmento foram identificadas
diversas atividades de negócios em diferentes ambientes de desenvolvimento, tais como
laboratórios de animação (mercado de jogos, cine animação), masterização, renderização;
empresas de conteúdos culturais em jogos eletrônicos; produtoras e agências de conteúdo
cultural (filmes e mídia); agências de produção de conteúdos em cinema, vídeos e jogos;
espaços para apresentações de música e desfiles de moda pernambucana (inclusive com
música pernambucana); lojas para vendas de objetos de cross-media (camisetas de grupos
de música, moda artesanal-fashion pernambucana, instrumentos musicais, games etc.);
consultorias de concepção e desenvolvimento de mídia; serviços online inovadores
(exemplos: salas de cinema, idem para agendamento de shows de cantores locais);
empresas de produzir instalações interativas para dinamizar museus, parques, bibliotecas,
hospitais, clínicas, escolas etc.; produtoras de cine-vídeo; instalação de laboratórios e
estúdios para música e cine-vídeo; cine animação tanto no plano da criação (músicos,
cineastas, criação de jogos, etc.) como no suporte tecnológico necessário para efetivar a
criação em bases mercadológicas; concepção de novos produtos e negócios; produtos e
serviços “mídia cruzada/multe-linguagem”; e instalações interativas para dinamizar
museus, parques, bibliotecas, hospitais, clínicas, escolas, etc.

A distribuição das atividades da cadeia da economia criativa, no modelo proposto para
desenvolver na cidade do Recife, organiza-se em cinco dimensões: Pesquisa,
desenvolvimento e Inovação; espaços públicos; formação de pessoas; suporte à
comercialização e negócios; produção; estúdios; finalização, tudo isto interligado por uma
gestão compartilhada.

Conseqüências dos Estudos: Medidas implementadas

A realização do estudo das cadeias produtivas selecionadas proporcionou a mobilização de
agentes públicos, representantes dos setores produtivos e da academia para questões
inerentes aos segmentos analisados, uma vez que esses agentes participaram do estudo,
seja por meio de entrevistas semiestruturadas, seja pela presença nas oficinas de trabalho.
Criou-se então um ambiente de reflexão sobre os problemas (gargalos) e as soluções
(recomendações e orientações) que produziu resultados concretos, traduzidos em projetos
iniciados e/ou já implantados. A Prefeitura do Recife, por meio de instrumento jurídico,
criou Comitês Gestores para cada uma das cadeias estudadas, constituídos por
representantes das esferas governamental, produtiva e da academia5.

5 As Portarias de nºs 2878, 2879 e 2881, publicadas em 14.10.2011 no Diário Oficial do Município, criam os comitês
gestores respectivamente das cadeias produtivas de Eletroeletrônica, Fármacos e Indústria Criativa. Estão disponíveis
para consulta no site da Prefeitura do Recife, Diário Oficial do Município.
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As articulações estabelecidas nas diversas instâncias de gestão aprofundaram providências
cujos efeitos já se fazem sentir. Na área da eletroeletrônica, um exemplo é a consolidação
do Parque Tecnológico de Eletroeletrônica - Parqtel, localizado na periferia da cidade e
que abriga indústrias desse setor. O Governo do Estado realizou no local intervenção
urbanística de agenciamento do terreno, ampliou a área de localização das empresas desse
setor, construiu uma unidade gestora equipada com laboratórios e dependências para
capacitação e reuniões técnicas e está firmando parceria com universidades visando o
desenvolvimento de pesquisas e funcionamento de unidade de incubação de empresas. Em
consequência novos empreendimentos estão sendo atraídos para o Parque consolidando
uma área que há muito tempo carecia de investimentos.

Outro exemplo exitoso é o do setor de fármacos. As articulações motivadas pela pesquisa
evidenciaram a necessidade premente de implantação de um parque de biotecnologia que
dê conta da infraestrutura de apoio às empresas desse setor, um dos mais importantes da
cadeia. O Recife conta com 10 empresas que trabalham com produtos biológicos utilizando
tecnologia de ponta e tem seus produtos exportados para o Brasil e Exterior. Um esforço
compartilhado entre a Prefeitura do Recife, o Governo do Estado e os empresários do setor
resultaram na decisão de implantar o Parque de Biotecnologia em terreno pertencente ao
Instituto Tecnológico de Pernambuco – ITEP. O parque terá unidade de gestão, espaço
para abrigar indústrias e incubadora de empresas, em convênio com universidades.

Além dessas ações, na área da economia criativa ocorreram avanços significativos. A
maioria das empresas desse setor está localizada no Bairro do Recife, na área do Porto
Digital, cujo espaço se mostrava exíguo para abrigar novos empreendimentos. A Prefeitura
do Recife, mediante a Lei nº 17.762, publicada no Diário Oficial do Município em 29 de
dezembro de 2011, ampliou a área do Porto Digital para o Bairro de Santo Amaro e
estendeu os benefícios de redução de 60% do Imposto de Serviços de Qualquer Natureza -
ISSQN, concedidos às empresas de TI, para os empreendimentos da Economia Criativa. A
medida vem promovendo o adensamento dessa cadeia e a incorporação de grandes
investimentos por parte do Porto Digital. Um importante prédio histórico, localizado no
Bairro do Recife, está sendo restaurado para instalação do Porto Mídia. Trata-se de uma
unidade de gestão compartilhada visando aglutinar empresas prestadoras de serviços de
alta tecnologia para atender projetos de conteúdo cultural.

Considerações Finais

Este modelo de planejamento estruturado na busca de maior competitividade de setores
relevantes da economia da cidade – e que tem por base estudos técnicos aprofundados e em
amplas discussões com os agentes envolvidos em suas diferentes fases – parece apontar
caminho promissor para consolidar Recife como uma cidade de Serviços Modernos em que
a dinâmica econômica tem um importante alicerce nos setores produtores de conhecimento
como seus Institutos de pesquisas, Universidades e Escolas Técnicas.

Se faz oportuno mencionar a iniciativa de aprofundar esse estudo por meio de pesquisa
complementar, realizada em parceria com o DIEESE – Departamento Intersindical de
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Estatística e Estudos Socioeconômicos. Trata-se do estudo temático “O perfil do mercado
de trabalho formal das cadeias produtivas com potencial de inovação no Recife entre 2006
e 2011”.6 O estudo integra um contrato entre a Prefeitura do Recife e o DIEESE para
implantação do Observatório do Trabalho do Recife e utilizou dados da RAIS – Registro
Anual de Informações, Sociais e do CAGED – Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados, desdobrados os dados para a cidade do Recife.

O Estudo temático teve por objetivo a análise da evolução mais recente do mercado de
trabalho formal no Recife das cadeias produtivas selecionadas, tomando como universo de
análise a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE referente aos elos
principais de cada uma das cadeias produtivas estudadas. Foi analisado o perfil dos
trabalhadores e dos vínculos de trabalho das cadeias produtivas. O estudo compara dados
do Recife com o Brasil, Nordeste e entre municípios pernambucanos, considerando
tamanho dos estabelecimentos, remuneração média, faixa etária, nível de escolaridade,
dentre outros indicadores.

A intervenção investigativa sobre a realidade econômica local, com efeitos práticos
auferidos, e sua importância para a definição de políticas publicas que incentivem cadeias
produtivas mais competitivas e mais capazes de gerar elevado valor agregado e melhores
empregos e salários, no município e em seu entorno foi o principal resultado do trabalho
realizado. A interação entre setores acadêmicos, empresariado e poder público é caminho
que tem sido perseguido pela Prefeitura do Recife na tentativa de aproveitar melhor o
potencial da Cidade em setores intensivos em conhecimento onde, acredita-se, ter um
diferencial a consolidar.
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Resumen
En este trabajo se presentan los resultados del desarrollo de capacidades de gestión e
innovación de la Gestión y el Desarrollo del Capital Humano (GFDCH, en lo adelante), en
las organizaciones de procedencia de los cursistas de un programa de especialidad de
postgrado de está área de conocimiento.

Para ello se utilizaron los métodos de Investigación- Acción Colaborativa, Formación
Colaborativa, Investigación – Acción Participativa. La innovación se operacionalizó a
través de la ejecución de proyectos en las organizaciones que permitieron articular los
supuestos teóricos y el diagnóstico de estas capacidades.

Las organizaciones que participan en el proyecto poseen un liderazgo legitimador; han
logrado diagnosticar, elaborar proyectos de innovación, innovar en la GFDCH; y cuentan
con profesionales competentes para gestionar la formación y el desarrollo del capital
humano en la organización.

Palabras- clave: Generación de capacidades, investigación e innovación, desarrollo
académico, formación en ciencia y tecnología.

Summary
This paper presents the results of development and innovation management capabilities of
Management and Human Capital Development in organizations of provenance
postgraduate students specialty program of this area of knowledge.

To do this we used the methods of Collaborative Action Research, Collaborative Training,
Research - Participatory Action. The innovation was operationalized through the
implementation of projects that allowed organizations to articulate the theoretical and
diagnosis of these capabilities.

The organizations involved in the project have a legitimating leadership, have managed to
diagnose, develop innovation projects, innovation in Management and Human Capital
Development and have competent professionals to manage training and development of
human capital in the organization.

Key Words: Building capacity, research and innovation, academic development, science
and technology training.



1. Introducción y objetivos
Uno de los problema actuales en el marco de la formación y desarrollo del capital humano
de las organizaciones es la necesidad de consolidar los vínculos universidad – ciencia-
conocimiento – tecnología – innovación – sociedad lo cual ha sido reconocido por
diferentes organizaciones internacionales vinculadas a la educación superior, la CEPAL,
así como divulgado y fundamentado en todas las actividades de ALTEC. (Moré, 2013)

Esta problemática esta relacionada con la existencia en América Latina de una
planificación no prospectiva, de programas de postgrado centrados en conocimientos
explícitos con descalificación del conocimiento tácito, así como de una formación centrada
en la investigación con resultados sin impacto y pobre articulación con industria y
sociedad.(Moré et al. 2013)

En muchos casos estos no constituyen instrumentos estratégicos de desarrollo, incluso no
cuentan con suficiente capacidad de desarrollo, generación, transferencia y aplicación de
conocimientos en forma responsable, pertinente e innovadora. Sin embargo, están
compulsados a una mejora de su calidad, así como a la realización de cambios estructurales
que aseguren una articulación razonable entre ciencia - innovación - entornos productivos
que conduzca a una apropiación social del conocimiento. (Moré et al.2013)

Esta problemática se centra en la prevalencia de un modelo lineal como “empujón de la
ciencia” en la cadena de innovación con una relativa baja efectividad de la cooperación
universidad - sector productivo, así como un relativamente bajo nivel de cultura científica,
innovativa y de conocimiento en los actores involucrados. Además, el sector productivo
considera que las universidades no les aportan los conocimientos que necesitan en tiempo
y forma y las universidades consideran que en este sector predomina una visión
cortoplacista, insuficientemente abierta a nuevos conocimientos, al desarrollo tecnológico
avanzado y a la propia innovación.(Moré et al., 2013)

En el presente trabajo se pone a consideración de la comunidad científica los resultados del
desarrollo de capacidades de gestión e innovación de la Gestión y el Desarrollo del Capital
Humano en las organizaciones de procedencia de los cursistas de un programa académico
de formación de postgrado utilizado como agente de cambio, para la innovación.

2. Concepción de la generación de capacidades de innovación
La concepción de la generación de capacidades de innovación se sustenta en el modelo de
relación recursos – capacidad – desempeño que se muestra en la figura l. Esto se asume,
teniendo en cuenta que, según (Grant, 1991), los recursos son la fuente de las capacidades
de las empresas, las capacidades son la fuente principal de sus ventajas competitivas.

En el modelo, se consideran, como recursos, particularmente, los basados en
conocimientos endógenos y exógenos; como capacidades las de gestión e innovación;
como desempeño el gestor e innovador



Figura. 1. Modelo de relación recursos – capacidad - desempeño

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Urgal et al., 2011)

Se asumen los recursos basados en conocimientos en tanto constituyen la principal entrada
de los procesos de innovación (Miller et al., 2007). Sin embargo, aunque éstos influyen en
el desempeño innovador, es la capacidad de la organización para convertir tales recursos en
productos y procesos innovadores, la que permite explicar cómo las organizaciones
alcanzan mayores niveles de desempeño en la innovación. (Urgal et al., 2011).

Los conocimientos endógenos están relacionados con (Hidalgo et al, 2000):

 El capital humano, el cual incluye, fundamentalmente, las competencias, así como el
conocimiento tácito e implícito.

 El capital estructural, el cual incluye, fundamentalmente, los manuales,
procedimientos, procesos, normas, entre otros.

 El capital relacional, el cual incluye las relaciones de la organización con su entorno y
con el personal de la organización.

Los conocimientos exógenos se obtienen, particularmente, de dos fuentes: de otras
organizaciones y de programas de formación a través de: la ejecución de proyectos,
procesos de enseñanza-aprendizaje (formación), asimilación y transferencia de tecnologías,
así como de tutorías y asesorías.

Tomando en cuenta el concepto capacidad de gestión formulado en (Martínez, 2000), por
ésta se entiende la competencia para realizar acciones que potencien la capacidad de
innovación en la organización.

El modelo incorpora, en la gestión de la organización, la capacidad de innovación como
variable mediadora en la relación entre recursos basados en el conocimiento y el
desempeño innovador, todo lo cual responde el proceso general de formación y desarrollo
del programa de especialidad.



Considerando el concepto capacidad de innovación formulado en (Hurley y Hult, 1998),
por ésta se entiende la competencia de la organización para adoptar e implantar nuevas
ideas, procesos o productos con éxito. Esta capacidad, según Subramaniam y Youndt
(2005) está estrechamente vinculada a la habilidad de la organización para utilizar sus
recursos basados en conocimiento.

En las organizaciones, la capacidad de innovación está asociada con:

1. La existencia de un liderazgo legitimador

2. La percepción problema / oportunidad de la dirección

3. La capacidad para elaborar proyecto de innovación

4. La capacidad para diagnosticar la GFDCH

5. El grado de apertura al cambio de los involucrados

6. La competencia de los profesionales.

Las organizaciones que son capaces de desarrollar una cierta cantidad de innovaciones con
éxito es porque disponen de capacidad de innovación y, por tanto, alcanzar un desempeño
innovador sostenible (Lawson y Samson, 2001). De esta forma se justifica que el efecto de
los recursos basados en conocimientos sobre el desempeño innovador esté mediado por la
capacidad de innovación (Urgal et al., 2011).

Cuando las organizaciones disponen de los recursos adecuados, un ambiente interno
favorable a la innovación facilita la adopción e implantación de nuevos productos y
procesos (capacidad de innovación) y la traducción de éstos a resultados (desempeño
innovador). (Urgal et al., 2011).

Tomando en cuenta en (Urgal et al., 2011), del modelo propuesto se derivan algunas
consideraciones como las siguientes:

 El rol mediador de la capacidad de innovación en la relación recursos –desempeño.

 El efecto mediador del ambiente organizacional en la relación recursos – capacidad -
desempeño

 Las organizaciones transforman recursos en capacidades que son el fundamento de
una ventaja competitiva

 La capacidad de innovación como variable en la relación recurso – desempeño
innovador.

 La capacidad de innovación como resultado de un proceso innovador.

 El recurso basado en conocimiento como fuente de capacidad de gestión e innovación
de la organización

 El efecto del desempeño gestor en la capacidad de innovación, así como del
desempeñó innovador en la capacidad de gestión.

 El efecto del desempeño tanto gestor como innovador en los recursos basados en
conocimientos.

En función de generar capacidades de innovación en las organizaciones de los cursistas
matriculados en la segunda edición de la especialidad de postgrado en Gestión de la
Formación y el Desarrollo del Capital Humano, se utilizó un modelo de formación



centrado en la innovación, que articula los procesos de investigación y desarrollo y el de
formación al proceso de innovación en la organización.

La innovación como actividad nuclear del programa se define como un proceso de
aprendizaje en el cual se desarrollan, didactizan, transfieren, conjugan y asimilan
conocimientos de diferente índole científico, tecnológico y organizacional que son
utilizados por las organizaciones para introducir cambios, para ellas pertinentes y
relevantes, en la práctica del objeto del programa. Como un proceso de apropiación social
del conocimiento, según lo planteado por (Núñez, 2007, Arocena y Sutz, 2003, Dagnino,
1996), permite articular armónicamente los procesos de investigación, formación,
innovación que concurren en una educación de postgrado, en ella participan múltiples y
diferentes actores que interactúan y obtienen resultados que dan respuesta a las demandas
sociales del contexto.

La generación de capacidades de gestión e innovación se sustenta en el modelo de
complejo educación superior conocimiento- ciencia-tecnología -innovación-sociedad
propuesto por (Núñez, 2009) orientado a la construcción de un desarrollo local sostenible
basado en el conocimiento, en función de generar no solo desarrollo productivo y
económico, sino también justicia, equidad, responsabilidad y cuidado del medio ambiente
entre otros.

3. Procedimiento para la generación de las capacidades de innovación.
Para el desarrollo de capacidades de innovación en la Gestión de la Formación en las
organizaciones partir del programa académico de especialidad en gestión de la Formación
y el Desarrollo del Capital Humano se ejecuta un proyecto que se plantea como objetivo
general desarrollar capacidades de innovación en las organizaciones a partir de la
articulación de los procesos de investigación y formación con el de innovación
organizacional en una propuesta de formación de postgrado.

En el marco de este proyecto se concibe la capacidad de innovación asociada con:

1. La capacidad para diagnosticar la GFDCH

2. La capacidad para elaborar proyecto de innovación.

3. La existencia de un liderazgo legitimador

4. La capacidad real para innovar en la GFDCH

5. La competencia profesional del responsable del proceso de GFDCH en la
organización.

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto se plantearon las siguientes hipótesis:

Hipótesis #1: En las organizaciones meta del proyecto se diagnóstica la Gestión de la
formación desde una perspectiva sistémica.

Indicador de prueba: Frecuencia absoluta de organizaciones que diagnostican la capacidad
de gestión de la formación y el desarrollo del capital humano con las tecnologías que le
brinda el programa.

Regla de decisión: Si la frecuencia absoluta se encuentra entre 10 y 13 las organizaciones
conocen desde una perspectiva sistémica su capacidad de gestión de la formación y el
desarrollo del capita humano

Hipótesis #2: Las organizaciones meta del proyecto son capaces de diseñar proyectos de
innovación de la gestión de la formación y el desarrollo de su capital humano.



Indicador de prueba: Número de organizaciones que diseñan los proyectos de innovación
con las tecnologías que brinda el programa.

Regla de decisión: Si la frecuencia absoluta se encuentra entre 10 y 13 las organizaciones
que participan en el proyecto son capaces de diseñar proyectos de innovación de la gestión
de la formación y el desarrollo del capital humano

Hipótesis #3 En las organizaciones meta del proyecto existe de un liderazgo legitimador
del cambio.

Indicador de prueba la distancia de Hamming entre la puntuación promedio alcanzada al
evaluar el liderazgo legitimador en las organizaciones de los cursistas.

Regla de decisión: Si la distancia de Hamming es menor de 0.25 se considera que la
organización posee un liderazgo legitimador del cambio. Si se encuentra entre 0.26 y 0.4
tiene dificultades para liderear el cambio en la organización. Si es mayor de 0.4  la
organización no puede liderear el cambio en su organización.

Hipótesis #4: Las organizaciones meta del proyecto han innovado exitosamente la gestión
de la formación y el desarrollo de su capital humano.

Indicador de prueba: Cantidad de proyectos de innovación en la GFDCH ejecutados en las
organizaciones de procedencia de los cursistas.

Regla de decisión: Si se ha innovado la GFDCH en más del 70 % de las organizaciones de
los cursistas que participan en el programa de especialidad.

Hipótesis #5: Las organizaciones meta del proyecto cuentan con profesionales competentes
para gestionar e innovar la GFDCH.

Indicador de prueba: El nivel de competencias obtenidas por los cursistas respecto a las
declaradas en el programa de especialidad.

Regla de decisión: El nivel de competencias obtenidas se encuentra entre 8 y 10 por lo que
las organizaciones participantes en el proyecto cuentan con profesionales competentes para
gestionar e innovar la GFDCH.

Los métodos utilizados para dar cumplimiento a los objetivos propuestos fueron los
siguientes:

El método de Investigación- Acción Colaborativa. Su propósito era generar conocimiento
científico y desarrollar tecnologías para innovar la GFDCH en las organizaciones de
procedencia de los cursistas.

El método de Formación Colaborativa. Su propósito era formar las competencias
necesarias para la transferencia y asimilación de las tecnologías con fines de innovación de
la GFDCH. Propició el coaprendizaje del claustro y cursistas, así como el liderazgo
alternativo en su desarrollo y la contextualización a las condiciones reales de la
organización de las tecnologías transferidas

El método de Investigación – Acción Participativa. Con el propósito de empoderar a la
organización a través del proceso de construcción y utilización de su propio conocimiento.
Permitió identificar y solucionar un problema concreto de la organización de procedencia
del cursista en tiempo real, con implicación de su personal, principal beneficiario de los
resultados.

La innovación en la organización se operacionaliza a través de proyectos que se ejecutan
en las organizaciones, lo que permite articular por una parte los supuestos teóricos y , de
otro, el diagnóstico de las capacidades de gestión e innovación de la organización;



establecer con claridad las metas a lograr , así como la elección de los modos de acción que
llevaran más directamente a su fin identificando los recursos materiales y financieros, y el
personal necesario para ello; los proyectos que se desarrollan en las organizaciones
constituyen elementos de interfase que permiten articular la actividad formativa e
investigativa asociada al programa con la actividad innovativa de la organización.

4. Resultados y discusión.
Como resultado de la concepción de la generación de capacidades de innovación se
desarrolló y transfirió a las organizaciones metas del proyecto un sistema de conocimientos
para la innovación y GFDCH que les permitió:

4.1 El diagnóstico de la capacidad de GFDCH en las organizaciones.

El 100 % de las organizaciones meta del proyecto han diagnosticado la capacidad de
GFDCH tomando, a partir del modelo de diagnóstico transferido a las organizaciones
(Moré, 2011), tomando en consideración los componentes de contexto, actores, objetivos,
diseño de la gestión, procesos formativos, de desarrollo y los resultados.

Esto que supera el enfoque reduccionista de concebir la GFDCH en las organizaciones
como un proceso de apoyo destinado a determinar y satisfacer necesidades de formación y
no como un proceso estratégico que debe acompañar a la organización en todo su
quehacer, articulándose no sólo con el sistema de gestión del capital humano, sino también
con el proceso de innovación y de gestión del conocimiento en la organización y con el
desempeño de la organización en general. Esto facilita que las organizaciones meta del
proyecto posean un conocimiento objetivo de su problemática desde una perspectiva
sistémica considerando como activo fundamental de la organización la formación y el
desarrollo de su capital humano.

4.2 Él diseño de proyectos de innovación en las organizaciones meta.

El 100 % de las organizaciones meta del proyecto han elaborado sus proyectos de
innovación de la GFDCH, a partir del modelo de proyecto de innovación transferido a las
organizaciones (Moré, 2012). Para ello han tomado como punto de partida la valoración de
las capacidades de GFDCH en su organización, y han planificado los recursos y
actividades para dar cumplimiento a los objetivos planteados, incluyendo el análisis de
riego, análisis económico, de los involucrados etc.

Los proyectos de innovación elaborados por las organizaciones presentaron la estructura
que se presenta en la Tabla 1.

4.3. La evaluación del liderazgo legitimador en las organizaciones meta del proyecto.

El liderazgo legitimador se evalúa a partir de la encuesta propuesta por (García, Dolan;
2003)

Para el cálculo del nivel de liderazgo de la organización se asumió un perfil unitario de
liderazgo L cuyo referencial es ρ

ρ = {a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,m,n,l,o,p,q }

Se calcula la distancia relativa de Hamming (Kaufmann, 1982) como la distancia total que
existe entre A y L dividida por el cardinal de ρ

δ (A , L) =  1/17 Σ | μ A (x) – 1 |  donde x Є ρ



1                si 9  < x  < 10

x/7 – 0.25   si 2  < x  < 9

0                 si x  < 2

μ A (x)  =

X es el promedio de puntaje para cada item del referencial.

Los resultados de la evaluación del liderazgo legitimador se muestran en la figura 2 y en la
tabla 1.

Fase Tareas
Valoración 1.1. Descripción de la problemática de la GFDCH en la organización.

1.2. Diagnóstico del liderazgo legitimador
1.3. Identificación del problema y del objetivo
1.4. Fundamentación de la propuesta tecnológica del proyecto.

Análisis
Situacional

2.1. Formación del equipo de trabajo
2.2. Identificación de los que debe ser cambiado
2.3. Explicitación de los motivos del cambio
2.4. Identificación el personal involucrado en la solución del problema
2.5. Definición de roles e intereses
2.6. Identificación de personas o grupos fundamentales para el cambio
2.7. Medición del grado de apertura y capacidad de cambio de estas
personas.

Diseño de
los planes

3.1. Planeación de la intervención
3.2. Planeación del desarrollo
3.3. Análisis de los riesgos y elaboración de planes de alternativas.
3.4. Elaboración cronograma de actividades
3.5. Planificación de los recursos para el proyecto

Ejecución 4.1. Presentación de resultados parciales.
4.2. Ajuste de las actividades
4.3. Solución de problemas y conflictos
4.4. Monitoreo de las actividades

Evaluación 5.1. Evaluación de los resultados parciales y finales.
5.3. Presentación de los resultados parciales en los talleres
5.4. Entrega y discusión de los resultados en la organización
5.5. Evaluación de los resultados y toma de decisiones por la organización
5.6. Defensa del proyecto como tesis de especialidad.

Tabla 1. Estructura del proyecto de innovación

Fuente: Elaboración propia

La distancia de Hamming (área en blanco que se observa en la Figura 2) obtenida es menor
que 0.25 por lo que se puede decir que las organizaciones meta del proyecto cuentan con
un liderazgo legitimador del cambio.

De acuerdo con estos resultados en las organizaciones meta del proyecto

1. Cree firmemente en su capacidad para liderar el cambio

2. Argumenta de forma clara y apasionada las razones de por qué hay que cambiar

3. Puede y desea exponer públicamente que el proyecto de cambio figura entre sus
máximas prioridades profesionales



4. Está convencido de que hay que asegurar un seguimiento preciso de todos los aspectos
del proyecto de cambio.

Tabla 2: Resultados de la encuesta de liderazgo legitimador
ITEM PUNTAJE μ

A(x)
δ

(A, L)
RANGO

A Coherencia y credibilidad personal 7.84 0.83 0.17 5
B Apertura en creencias arraigadas 7.61 0.80 0.2 8
C Apertura al cambio 7.76 0.82 0.18 6
D Satisfacción emocional actual 7.76 0.82 0.18 6
E Creencia sobre el cambio 8.46 0.92 0.08 1
F Confianza en impulsores de cambio 7.92 0.84 0.16 4
G Las razones para el cambio 8.30 0.90 0.1 2
H Conocimiento sobre el cambio 7.46 0.78 0.22 10
I Aspectos psicológicos del cambio 7.84 0.83 0.17 5
J Recursos para el cambio 7.46 0.78 0.22 10
K Compromiso público con el cambio 8.00 0.85 0.15 3
L Compromiso privado con el cambio 7.53 0.79 0.21 9
M Papel motivador para el cambio 8.00 0.85 0.15 3
N Seguimiento del cambio 7.69 0.81 0.19 7
O Sacrificio asociado al cambio 7.00 0.71 0.29 12
P Apoyo que recibe desde arriba 7.00 0.71 0.29 12
Q Capacidad de desaprendizaje 7.38 0.76 0.24 11

Figura. 2. Evaluación del liderazgo legitimador

Fuente: Elaboración propia

En las organizaciones meta del proyecto, sobre el liderazgo legitimador se tienen las
consideraciones siguientes:

 Siempre es muy consecuente entre sus ideas y sus conductas, está totalmente dispuesto
a hacer desaprender creencias y valores que sustentaron el éxito de la organización en
el pasado, está absolutamente abierto a aceptar que el cambio en la forma de pensar y
hacer las cosas deba empezar por él mismo e insatisfecho con el estado de cosas
actual.



 Cree firmemente en su capacidad para liderar el cambio, tiene una enorme confianza
en los impulsores del cambio, argumenta de forma clara y apasionada las razones de
por qué hay que cambiar, sabe perfectamente qué formas de pensar y hacer las cosas
han de cambiar, está convencido de que el éxito del cambio depende de su capacidad e
implicación personal en cuidar los aspectos psicológicos del cambio.

 Puede y desea comprometer a todas las personas, los recursos de tiempo y dinero que
sena necesarios para el proyecto de cambio los recursos, puede y desea exponer
públicamente que el proyecto de cambio figura entre sus máximas prioridades
profesionales, así como reunirse privadamente con todas las personas y grupos clave
para conseguir un fuerte compromiso con el cambio.

 Está convencido de que hay que asegurar un seguimiento preciso de todos los aspectos
del proyecto de cambio, está convencido de que hay que asegurar un seguimiento, es
únicamente parcial y consciente de la necesidad de la necesidad de sacrificios
personales para cumplir con su papel de liderazgo del cambio.

 Sólo se encuentra apoyado desde arriba en caso de éxito del cambio y muestra una
enorme capacidad para escuchar, desaprender y cambiar sus interacciones con los
demás.

Entre los puntos fuertes del liderazgo se encuentran: el aspecto e referido a la creencia de
su propia capacidad de liderazgo para el cambio a que obtuvo un valor de distancia de
0.08, el aspecto g referido a  las razones para el cambio que obtuvo un valor de distancia de
0.1, el aspecto k referido a su compromiso público en el proyecto de cambio m referido a
su papel motivador para el cambio que obtuvieron un valor de distancia de 0.15.

Entre los aspectos que resultan menos favorecedores del liderazgo se encuentran: el nivel
de conciencia de sacrificio personal asociado al cambio y el apoyo que recibe desde arriba
a los que les corresponde una distancia de 0.29 a cada uno

Esto permite considerar que los directivos se encuentran parcialmente conscientes de la
necesidad de sacrificios personales para cumplir con su papel de liderazgo del cambio, y
que solo se encuentra apoyado desde arriba en caso de éxito del cambio. Por lo que es
importante que el proyecto confirme continuamente su auto eficacia, y retroalimente de
forma continua a la dirección.

4.4. La ejecución de proyectos de innovación de la GFDCH ejecutados por las
organizaciones:

En estos momentos el 76 % de las organizaciones que se benefician del programa de
especialidad han culminado sus proyectos de innovación.

La ejecución de los proyecto les ha permitido a las organizaciones meta.

 Implementar un enfoque de proceso en la gestión de la formación.
 Articular la evaluación del desempeño con la gestión de la formación
 Integrar la gestión de formación y desarrollo del capital humano al sistema de gestión

de la calidad.
 Evaluar la eficacia de los procesos formativos
 Formar instructores de formación y desarrollo del capital humano
 Innovar la gestión de formación y desarrollo de los recién graduados
 Implementar un enfoque de gestión por competencias.
 Evaluar la formación y desarrollo de expertos
 Perfeccionar la gestión de formación y desarrollo de la reserva científica.



4.5. Evaluación de las competencias obtenidas por los cursistas.

Para evaluar las competencias obtenidas por los cursistas se tomó como referencia las
unidades de competencias que se encuentran declaradas en el programa de especialidad.
(MES, 2007)

Más del 90 % de los cursistas poseen entre 8 y 9, en una escala de 10, las competencias
para:

 Gestionar la formación y el desarrollo con un enfoque estratégico y de competencia

 Analizar la gestión de la formación y desarrollo con un enfoque de sistema.

 Gestionar la calidad de la formación y el desarrollo

 Innovar la gestión de la formación y desarrollo con un enfoque de sistema.

En general se puede decir que una concepción de generación de capacidades de gestión e
innovación que pone su énfasis en los procesos de Gestión, de Investigación y de
Desarrollo, Innovación y Enseñanza aprendizaje en correspondencia con el nuevo
paradigma estratégico de formación postgraduada orientado a facilitar la construcción de
un entorno de enseñanza aprendizaje, constituye un nuevo modelo de oferta académica
innovador, que contribuye a dar respuestas a los retos que se plantea la educación superior
en América Latina (Cruz, 2006; Martos, 2010 ) dado que implementa un modelo formativo
que desarrolla la capacidad para generar, transferir y aplicar el conocimiento en forma
responsable, pertinente e innovadora donde el énfasis está en los participantes en su
contexto de actuación y no en los contenidos y en los profesores.

Los resultados obtenidos contribuyen a dar respuesta a los objetivos de la educación
superior cubana que demandan la producción de la información y el conocimiento
pertinentes, así como la formación de agentes capaces de generar y aprovechar tal
conocimiento e información con fines de generar un desarrollo social sostenible basado en
el conocimiento; a fin de a lograr una mayor pertinencia del postgrado a partir del diálogo
interactivo entre universidades e instituciones; buscar una integración superior entre la
actividad educativa, investigativa y la de innovación, que contribuya a la formación y el
desarrollo de recursos humanos de alta calificación de cara al futuro Incrementar la
proyección social de la Universidad cubana a través de la actividad de postgrado, como
parte de sus acciones estratégicas camino a la formación de profesionales de excelencia,
que respondan a las demandas actuales de desarrollo social, tal y como se planteó en
diversas ponencias en el 8vo Congreso Internacional Universidad 2012 (González y otros,
2012; León, 2012, Wong, 2012; Zulueta, 2012)

5. Conclusiones
El análisis de estos resultados permiten afirmar que las organizaciones meta del proyecto :

1. Poseen la capacidad para diagnosticar la GFDCH

2. Tienen la capacidad para elaborar proyecto de innovación.

3. Disponen de un liderazgo legitimador

4. Han sido capaces de innovar en la GFDCH

5. Cuentan con profesionales competentes para gestionar la Formación y el
Desarrollo del Capital Humano en la organización.

Lo anteriormente expuesto permite concluir que las organizaciones meta del proyecto
poseen las competencias para articular los recursos y conocimientos endógenos que posee



con los conocimientos que le aporta el programa e innovar su GFDCH. Por lo que se puede
afirmar que en ellas se han generado capacidades para innovar la GFDCH.
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Abstract
This study aimed to evaluate, in the particular case about small electric battery industry in
Paraná, such as the concepts of lean management, also known as lean thinking, were
associated with the process of ongoing innovation by the year 2012, on the occasion of
company's participation in the program to support research in small business (Pappe),
established and coordinated by the Consortium FIEP / FINEP / SEBRAE. The research
was a simple case study showing how a small entrepreneur, practitioner of lean production
system, overstepped his experience in lean approach to planning and implementing the
project, enabling the development of new battery on a small scale and strategy of gradual
growth in the market. Besides the practical result, the conclusion discusses the alternative
alignment programs fostering innovation with alternative forms of lean management in
short cycles of PDCA in the planning and implementation of projects.

Resumo
Esse estudo busca avaliar, no caso particular de uma pequena indústria de baterias elétricas
no Paraná, como os conceitos do gerenciamento lean, também conhecido por lean
thinking/pensamento enxuto, foram associados ao processo de inovação em curso no ano
de 2012, por ocasião da participação da empresa no programa de apoio à pesquisa na
pequena empresa (Pappe), instituído e coordenado pelo Consórcio FIEP/FINEP/SEBRAE.
Foi realizado estudo de caso simples revelando como um pequeno empreendedor,
praticante do sistema de produção enxuta, extrapolou sua experiência na abordagem lean
para o planejamento e implementação do projeto, viabilizando o desenvolvimento da nova
bateria em pequena escala e estratégia de crescimento gradual no mercado. Além do
resultado prático, a conclusão discute a alternativa de alinhamento dos programas de
fomento à inovação com as formas alternativas de gestão lean em ciclos curtos de PDCA
no planejamento e implantação dos projetos.

1. Introdução e objetivos
Nas últimas décadas a utilização de conceitos de produção enxuta tem sido uma prática nas
empresas de manufatura globais. ( Womack e Jones, 1996; Womack et al ,1990).

Segundo Shah e Ward, (2002), produção enxuta (lean) possui um caráter multi-
dimensional que engloba uma grande variedade de práticas de gestão, como: Just-in-Time
(JIT), sistema de qualidade, trabalho em equipe, manufatura celular e gestão de
fornecedores.

O foco da presente pesquisa é a utilização destas práticas gerenciais no processo de gestão
da inovação aplicado à realidade de uma pequena empresa de baterias no interior do
Paraná. A inovação tem sido cada vez mais um meio de diferenciação. Aumentar a
habilidade de inovar na empresa – local, regional e globalmente – denota capacidade de
gerar riqueza (NEELY e HII, 1998). Nesse sentido, embora muitos fatores atuem como
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barreiras nesse processo, outros impulsionam a inovação, tais como a capacidade de
rapidamente tornar os novos produtos e processos disponíveis no mercado, demandando
maior alinhamento com a cadeia produtiva e de suprimentos. Inovar em produto pode
induzir a inovar em processo e vice-versa.  Essa inovação em processo não está
relacionada somente ao processo produtivo, mas também, principalmente aos processos de
gestão da inovação, relacionados à organização, conhecimento, planejamento e controle de
todas as etapas e participantes envolvidos.

Nas últimas três décadas, segundo Kennedy (2003), o processo de desenvolvimento de
produtos tem mudado radicalmente, adicionado de grande complexidade como:
CAD/CAM, Seis Sigma, produtibilidade, FMEA, práticas diversas de gestão de projetos e
grande número de indicadores, trazendo com isso complicações para a inovação em
pequena e médias empresas. Afinal, todos esses novos processos trazem muita
complexidade a gestão de novos produtos, tanto na pequena, quanto na grande empresa,
com obstáculos na gestão de recursos, comunicação, processos e pessoas. No modelo de
gestão lean, segundo a literatura, seus princípios são mais simples e quando aplicados ao
gerenciamento de produtos tem sido divulgados como possuidores de mais agilidade nas
transações e interfaces.

Entretanto, tal sucesso na aplicação do modelo lean na gestão do desenvolvimento  reporta-
se à realidade de produtos complexos em grandes corporações, como é o caso do
automóvel. Como se daria essa aplicação sobre produtos simples em um ambiente de
pequena empresa. É o caso da indústria de baterias com tecnologia de chumbo-ácido, com
dinâmica de negócio distinta das grandes corporações.

A pequena empresa de baterias pela natureza de seu mercado caracteriza-se por ser uma
empresa de produtos simples. Os produtos simples, segundo definição de Clark e Fujimoto
(1991), são produtos que tem baixa interação com o consumidor, como por exemplo,
produtos embalados prontos para uso, tais como alimentos, roupas, calçados, e, em nosso
caso, as baterias elétricas como fonte de energia acumulada. Antes de ser um aspecto que
facilite a inovação, o fato é que a baixa possibilidade de alternativas e suas margens de
contribuição menores exigem que na gestão da inovação dos produtos simples, haja uma
passagem da inovação para a industrialização da forma mais rápida e curta possível.

No caso brasileiro tal estudo mostra-se mais ainda relevante na medida em que a indústria
nacional enfrenta forte concorrência de produtos chineses objeto de suspeitas de dumping
social, com a utilização de mão-de-obra de baixíssimo custo e sem garantias sociais. Seria
a utilização do modelo de gestão lean uma resposta a este desafio competitivo?  Por outro
lado, estaria este modelo adaptado à realidade produtos simples representado aqui pela
bateria elétrica?

O presente trabalho visa responder tais indagações, na medida em que o ambiente de
produto simples no qual a maioria dos produtos tem ciclos curtos de desenvolvimento a
execução eficiente do processo de inovação e industrialização são fundamentais para o
sucesso do produto em termos de qualidade, custo e prazo. Diferente dos produtos mais
complexos em grandes empresas, que podem passar por melhorias de projeto e produção
ao longo do desenvolvimento e da sua vida, os produtos simples em pequenas empresas
tem restritas oportunidade em ciclos curtos de desenvolvimento objetivando a rápida
industrialização.

O objetivo desse estudo é entender como os conceitos lean utilizados no ambiente de
produção e processo de inovação no desenvolvimento de produtos, originalmente
implementados em empresas automobilísticas, se relaciona á inovação e desenvolvimento
de produtos simples em uma pequena empresa de baterias elétricas de chumbo-ácido.
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1.1. Conceitos de gerenciamento lean
Trabalhos mais recentes reconhecem o modelo de produção enxuta (lean) como um
modelo mais amplo, organizacional ou de negócio, com vínculos em toda eastrutura
organizacional, incluindo P&D.

Liker (2004) enfatiza 14 princípios por ele organizados sobre o modo Toyota de gerenciar,
dentre os quais, quatro indiretamente se relacionam às estratégias de decisão na empresa:
prioridade na tomada de decisões de longo prazo, baseado em valores para a empresa,
clientes e sociedade; a tarefa básica do gestor em obter dados da realidade indo ao local e
vendo com seus próprios olhos a situação; tomar decisões sem pressa e por consenso,
considerando todas as opiniões, dentro de um processo de discussão chamado de
nemawashi para, depois, implementar a decisão rapidamente; e, o quarto princípio, o
aprendizado constante através da reflexão sobre os fatos e sua aplicação na resolução de
problemas e melhoria constante.

Fujimoto (1999, p.69-70), ao analisar a evolução do sistema de manufatura na Toyota,
interpreta-a através da formação de peculiares capacidades organizacionais em três níveis:
rotinas de manufatura, rotinas de aprendizado e aprendizado evolucionário.

Dennis (2002; 2007), um ex-executivo da Toyota no Canadá, descreve a forma como a
Toyota planeja e desdobra seus valores para os demais níveis da organização. Embora
desdobramento de estratégias seja algo difundido no ocidente através de práticas como o
Balanced Scorecard, Dennis identifica no processo de planejamento estratégico da Toyota
conhecido como hoshin kanri – gerenciamento ou desdobramento da política – a
peculiaridade dele estar centrado em como utilizar as pessoas de toda organização na
seleção do que fazer para atingir a missão, privilegiando discussões que antecedem a
definição da coisa certa a fazer, através da condução de um processo de perguntas às
pessoas sobre o que impede a organização de atingir seus valores e objetivos de negócio.
Registram-se as ações planejadas em todos os níveis hierárquicos em um formulário
padrão de tamanho A3 e que condensa todo o pensamento e controle das ações.

Por outro lado, Taiichi Ohno, engenheiro chefe da Toyota que participou ativamente no
desenvolvimento deste modelo, nos revela os alicerces operacionais e rotineiros do
modelo. Ohno identifica ao lado do Just-in-time o conceito de autonomação, automação
com toque humano, como um dos pilares do sistema. O autor adverte para a diferença da
autonomação em relação à simples automação, na medida em que a ênfase não é dada
sobre a mera implantação do trabalho automático da máquina, mas, especificamente, que o
processo seja capaz de evitar os produtos defeituosos e a superprodução de forma
autônoma. Vinculado a esse conceito surge outro, conhecido como Jidoka, a separação
entre trabalho humano e trabalho da máquina, de forma tal que cada um possa ser
executado independente do outro. Embora a leitura desses conceitos possa ser feita como
descrição de elementos técnicos a ser considerados no desenho de tarefas eficientes e sem
desperdícios, uma outra leitura possível, do lado da perspectiva de desenvolvimento de
produtos e inovação, emerge a partir de outra afirmação do próprio Ohno sobre
autonomação: “dar autonomia à máquina e ao homem para parar a produção”(OHNO,
1988, p.28). Visto de outra forma, é o mesmo que dar maior espaço de participação para o
nível operacional da empresa fazendo-o presente nas outras áreas da empresa: qualidade,
investimento, desenvolvimento.

Em síntese, a rotina estabelecida dentro do modelo de produção ou negócio da Toyota,
disseminada no mundo sob princípios gerenciais conhecidos como Lean Thinking –
mentalidade enxuta – é reconhecida na combinação e repetição de cinco etapas resumidas
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por Womack e Jones (1998): especificar o que é valor para o cliente, alinhar na melhor
sequência etapas que criam esse valor, realizar essas etapas sem interrupção, isto é, em
fluxo, toda vez que alguém solicita o produto, puxando a produção, e realizar isto da forma
mais eficaz, objetivando a perfeição do ponto de vista de só executar atividades que gerem
valor. O que parece estar implícito nos conceitos descritos pelos autores, sugerindo a
investigação ora proposta, é que esse pensamento lean ou toyotista inclui uma rotina de
participação ampliada em outros setores da empresa. Em nosso caso particular queremos
verificar essa questão aplicada ao tema de P&D.

Assim, verificaremos nesta pesquisa tais impactos teóricos sobre o processo de
desenvolvimento de produto e processo. Nesse sentido, é importante salientar as diferenças
entre P&D.

A P&D pode estar dividida em dois blocos: a P&D pesquisa avançada e a P&D
desenvolvimento comercial de novos produtos e processos. Esta última, segundo Clark e
Wheelwright (1993), visa à introdução viável de produtos e processos lucrativos. Já a P&D
pesquisa avançada é a pesquisa e o desenvolvimento de projetos que vão gerar criação de
conhecimento – know how e know why – precursor do desenvolvimento comercial.

De acordo com Wheelwright e Clark (1993), há cinco tipos de projetos (Alianças e
Parcerias Comerciais, Projetos Avançados de desenvolvimento, Projetos radicais, Projetos
de plataforma e Projetos derivativos), definidos de acordo com a complexidade de produto
e do processo. Os três tipos de projetos de plataformas, derivativos e radicais - são projetos
de desenvolvimento comercial. Os demais tipos de projetos de Pesquisa e
Desenvolvimento são precursores de desenvolvimento comercial, alianças e parcerias,
podendo ser projetos de desenvolvimento comerciais ou de pesquisa básica.

Quanto maior o grau de mudança no produto ou no processo de manufatura, maior a
necessidade de recursos para o desenvolvimento dos projetos.

Tratando-se de um ambiente de produtos simples e pequena empresa deve-se analisar a
escassez e alternativas de compartilhar recursos durante o processo de inovação e
desenvolvimento, principalmente antes de iniciar a fase de execução do projeto. Essa fase
de planejamento da execução do projeto é fundamental para se definirem regras,
prioridades de projetos e realmente planejar o investimento.

No estudo do processo de desenvolvimento de novos produtos, Cooper e Kleinschmidt
(1986) assinalam que o sucesso do novo produto/processo está intimamente ligado às
etapas do processo de desenvolvimento, à forma pela qual são executadas e se
complementam. O autor também conclui que o processo desenvolvimento é deficiente em
muitas empresas. Algumas delas, muitas vezes, parecem ter o processo bem estruturado,
entretanto, certas atividades críticas são omitidas ou mal conduzidas. Os autores
recomendam atenção a alguns pontos do processo: modelo do processo utilizado,
necessidade de disciplina, tempo e recursos, além de foco em determinadas etapas críticas
do processo. No ambiente em estudo nessa pesquisa, o desenvolvimento e consequente
industrialização do novo produto com eficiência é etapa chave para o crescimento da
pequena empresa.

De acordo com Liker (2004), a Toyota é uma organização que aprende e que envolve e
desafia as pessoas para utilizar sua criatividade e iniciativa, utiliza melhoria continua na
solução de problemas envolvendo todos os funcionários, envolvimento de fornecedores em
todos os processos além de contínua revisão de processos para eliminação de desperdícios.
Portanto, os conceitos lean permeiam a organização e suas atividades a fim de ganhar
competitividade no mercado de forma sustentável. Daí a conclusão de Ward et al. (1995)
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que o desenvolvimento de produtos da empresa Toyota permite a empresa inovar com mais
freqüência e de forma eficiente em termos produtivos.

De acordo com Brown e Eisenhart (1995), alguns fatores são essenciais no processo de
desenvolvimento do produto, dentre eles: comunicação, solução de problemas e
organização apropriada. Já segundo Olson et al.( 2001), a comunicação e,
conseqüentemente, a cooperação entre as áreas no processo de novos produtos que
envolvem a P&D e Marketing e a P&D e Manufatura, tornam esse processo ainda mais
complexo.

Embora a produtibilidade e qualidade de novos produtos tenham melhorado
consideravelmente nas últimas duas décadas, entretanto segundo Kennedy (2003), há um
lado escuro ainda a ser melhorado quando comparado com a empresa Toyota, em alguns
aspectos como: real valor agregado ao consumidor final, baixa transferência de
conhecimento entre projetos, alta variação de desempenho entre os programas, atraso de
projetos, baixa experiência da engenharia uma vez que as pessoas se movem rapidamente
para posições administrativas, entre outros.

Entretanto tais obstáculos são identificados mais notadamente em empresas de porte. Para
a pequena empresa, o foco se desloca para a baixa estruturação do projeto e necessidade de
otimizar os recursos e evitar perdas. Assim, a principal característica que se vislumbra na
literatura e casos de aplicação do modelo lean, tendo como referência a Toyota, é a
capacidade de se desenvolver os novos produtos em etapas sucessivas de ciclo curto com
entregas gradativas de resultados e validação cuidadosa do conhecimento que está sendo
adquirido para industrialização. São características encontradas também nos métodos
SCRUM e Agile Manifest aplicados no desenvolvimento de softwares.

Para produtos simples industriais a literatura de desenvolvimento lean apresenta as
recomendações mais adequadas nesse sentido da divisão do desenvolvimento de produto
em etapas de ciclos curtos de desenvolvimento entremeados com validações graduais.
Segundo Ward et al. (1995), por exemplo, a definição da especificação final é deixada para
o término da fase de desenho; no início dos testes trabalha-se com faixas de especificação,
congelando inicialmente somente as especificações mais críticas. Gradualmente as
especificações vão convergindo podendo gerar especificações mais seguras para a fase de
industrialização.  Essa prática diminui o número de mudanças no projeto na fase de
industrialização o que representaria para a pequena empresa um grande prejuízo.

Em relação aos participantes do processo, Ward et al. (1995) relatam que há empresas
praticantes da abordagem lean nas quais a utilização de rotação de função entre as pessoas
pode ser encorajada para obterem-se maiores habilidades; em algumas organizações
japonesas, por exemplo, o engenheiro de projeto deve ter larga experiência de produção
antes de assumir tal posição. Além dos engenheiros, outros funcionários de menor posição
na fábrica podem participar do projeto, ajudando engenheiros e projetistas no
desenvolvimento deste, trazendo as considerações da linha de produção ao projeto. Na
pequena empresa o ambiente mais informal deve ser aproveitado para tal interação. Muito
embora possa haver tendência de emular estruturas de grandes corporações com o
distanciamento de projeto e executores, a recomendação do modelo lean é que esse
distanciamento seja superado e invertido para uma maior proximidade e participação.

Ainda segundo Ward et al.(1995), a prática de desenvolver protótipos e submetê-los ás
condições de uso do produto final é fundamental mesmo nos estágios iniciais, aumentando
dessa forma a antecipação das possibilidades de industrialização já na fase de projeto.
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2. Método
De acordo com Yin (2003), os estudos de caso podem envolver casos únicos, múltiplos
casos e diferentes níveis de análise. Dependendo do número de casos, os estudos podem
ser de caso individual ou de múltiplos casos. Conforme o nível de análise, os casos podem
ser do tipo incorporado, quando se consideram subunidades de análise, ou holístico,
quando o estudo de caso examina unicamente a natureza global da unidade de análise. Esta
pesquisa se encaixa no tipo holístico, pelo fato de o caso ser constituído por uma empresa
ou unidade de negócio e não são consideradas subunidades de análise.

Nesse sentido, Godoy (1995) argumenta que o estudo de caso é uma forma de pesquisa
qualitativa freqüentemente utilizada quando o pesquisador busca responder às questões
“como” e “por quê” para determinados fenômenos ocorrem.

Segundo Hair et al.(2005), a pesquisa exploratória é útil quando o responsável pelas
decisões dispõe de poucas informações. Quando bem conduzida, abre uma janela para
percepções e comportamentos. A pesquisa exploratória é útil na identificação de práticas
inovadores de produção e administração.

Esta pesquisa é um estudo de caso único, qualitativo e de natureza exploratória, pois
objetiva proporcionar uma visão geral do fenômeno pesquisado, que é a avaliação da
utilização de práticas lean de gerenciamento em uma pequena indústria de baterias em seu
processo de inovação. A oportunidade única que configura o estudo de caso é o fato do
proprietário e gestor da empresa ser um praticante do modelo lean de produção e ter
discutido com o pesquisador a sua aplicação ao projeto de inovação no âmbito do
Programa de Apoio à Pesquisa na Pequena Empresa no estado do Paraná em 2012.

O proprietário e gestor da pequena empresa com experiência de 5 anos na aplicação do
modelo lean na produção, adquirida inicialmente em uma empresa de porte médio de
baterias elétricas e, posteriormente, na formação de especialização superior, identificou os
princípios de gestão lean que considerava universais à qualquer trabalho de gestão: ciclos
curtos de planejamento e experimentação, participação dos funcionários operacionais no
projeto, execução e teste de protótipos das ideias partindo de concepções simples e
gradativamente aumentando  a complexidade.

2.1. Coleta de dados
A Empresa é fabricante de baterias elétricas realizando o projeto pessoal de seu fundador
de atuar como empresário a partir de seu conhecimento e carreira na área de Engenharia de
Processos e Produtos no ramo de baterias elétricas chumbo-ácido. Nos últimos 5 anos o
conhecimento no segmento de baterias chumbo ácida foi acompanhado da experiência na
aplicação do modelo lean de produção.

Fundada em janeiro de 2006 no Parque das Industrias Leves em Londrina - Paraná, a
empresa produz e comercializa baterias automotivas para veículos leves, pesados, agrícolas
e de serviços, especialmente projetadas  para atender as aplicações mais extremas que
exigem uma alta performance dos produtos.

A empresa iniciou sua atuação no mercado nacional em um produto com um ciclo de vida
muito longo, em um mercado extremamente concorrencial com margens extremamente
apertadas.

Atualmente a empresa conta com aproximadamente 20 funcionários, com uma produção
média mensal de 7.000 baterias do tipo SLI (arranque) desde 36Ah até 200Ah.
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2.1.1 Fatores motivadores para desenvolvimento do projeto

Em 2010 a empresa através do Sebrae-PR toma conhecimento do Consórcio PAPPE-PR
onde recursos subvencionados (não reembolsáveis) foram oferecidos a empresas
paranaenses. Motivada pelo desejo de inovação de seu proprietário a organização entende
que a diferenciação em um produto pode ser um dos caminhos para mudar o cenário e
passar a vivenciar um mercado de menor concorrência.

No entanto, num, primeiro momento não havia uma ideia clara e estruturada de qual seria o
tema do projeto a ser desenvolvido. Através da busca de um produto de maior valor
agregado dentro do campo de conhecimento da empresa, veio um primeiro questionamento
fundamental para o desdobramento das etapas subsequentes. A questão foi “Qual o produto
de maior valor agregado e tecnologia no campo de conhecimento da nossa empresa que
existe atualmente no mercado?”

Como resposta à indagação várias alternativas foram geradas e dentre elas a que se
destacou na análise de equilíbrio entre margem de contribuição e conhecimento interno foi
a categoria de baterias chumbo-ácidas reguladas por válvula. Os principais diferencias
dessa tecnologia estão mencionados abaixo:

 Tecnologia com eletrólito imobilizado (Não vaza eletrólito)

 Mecanismo de recombinação de gases- Não consome água nem emitem
atmosfera ácida no ponto de utilização

 Monoblocos em plástico ABS de alta resistência, aumentando a
eficiência de recombinação de gases devido à manutenção da
compressão dos elementos e retenção de gases.

 Vida útil estendida, devido à tecnologia de compressão dos elementos.

 Placa positiva produzida com tecnologia de sulfato de chumbo
tetrabásico, aumentando durabilidade dos eletrodos

 Placa negativa com expansores de alta tecnologia, melhorando a
aceitação de carga, diminuindo resistência interna e aumentando
velocidade de recarga da bateria.

Outro fator preponderante e motivador para a empresa entrar nesse segmento através do
projeto de subvenção, foi a constatação que o mercado brasileiro de baterias reguladas por
válvula é comandado por companhias estrangeiras e a empresa seria a primeira empresa
nacional a oferecer produtos nesse segmento, trazendo um sentimento muito forte de
contribuição para um setor estratégico da economia que é o setor de energia.

Motivada pelos diferencias apresentados por esse produto a empresa decidiu escrever um
projeto e se candidatar aos recursos subvencionados pelo Consórcio PAPPE-PR .

2.1.2 A inovação

A bateria VRLA, ou seja, baterias reguladas por válvula é tipo de bateria chumbo ácida
com maior grau de tecnologia, sendo utilizada como meio de armazenar e fornecer energia
em sistemas estacionários, tais como sistema alternativos de energia (eólico e fotovoltaica),
nobreaks e backup de energia, sistemas tracionários e de arranque no caso de jet ski e
veículos ciclomotores, tendo como principal diferencial o ciclo de recombinação de
oxigênio que permite sua instalação próximo a sistemas eletrônicos pois este tipo de
sistema eletroquímico não emite gases corrosivos.
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Outro diferencial deste produto é que a bateria VRLA tem o seu eletrólito absorvido, o que
impede o vazamento de solução ácida ao meio ambiente, sendo portanto indicada para
aplicação em veículos que possuem movimentos bruscos, tais como embarcações náuticas
e veículos ciclomotores, tanto em aplicações tracionarias como em sistemas de arranque.

Não há fabricantes brasileiros que produzem este tipo de bateria, sendo que as baterias
VRLA utilizadas no Brasil são importadas, o que gera um passivo ambiental, pois após
serem exauridas devem ser recicladas. Uma vez produzida no Brasil, utilizará chumbo de
origem secundária (reciclado) em plantas brasileiras fechando o ciclo da cadeia produtiva.

Além disso, por serem importadas, têm custo elevado, razão pela qual muitas vezes são
usadas baterias convencionais em sistemas estacionários, que por sua vez, comprometem
os componentes eletrônicos desses sistemas devido à emissão de gases corrosivos.

Figura 1: Tecnologia VRLA

2.1.3 Desenvolvimento do projeto

O empreendedor e proprietário da empresa foi responsável pelo gerenciamento do projeto.
Formado em Engenharia Química, dando a sustentação tecnológica necessária ao processo,
especializado em Engenharia de Produção com foco em Manufatura Enxuta. A elaboração
da proposta e execução do projeto foi realizada utilizando o pensamento enxuto, através da
execução das atividades em pequenos ciclos e liberação para prosseguimento nas
atividades a partir do momento em que a etapa anterior estivesse testada e validada, ou
seja, com o ciclo PDCA completos em cada  pacote de trabalho do projeto.

A partir desta premissas a proposta foi desenvolvida com o foco na produção de protótipos
de baterias VRLA  com testes internos e validação em laboratório acreditado pelo Inmetro
para avaliação da performance das baterias.

No planejamento foram adotadas ferramentas tradicionais no âmbito do modelo do PMI
(Project Management Institute) com estrutura funcional e pacotes de trabalho. Todavia
toda esta estrutura tradicional foi movimentada com a premissa que cada pacote de
trabalho fosse calcado em trabalhos em grupo e em ciclos curtos de desenvolvimento da
característica, protótipo correspondente, testes e validação. Como categorias básicas de
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resultado estabeleceram-se Escopo, Tempo, Custo e Qualidade.

Para definição de Escopo foi utilizada a técnica de "Análise de Produto", que resultou em
uma melhor compreensão do produto do projeto através do desdobramento do produto em
suas funções e componentes. Cada par componente-função foi definido quanto á sua
criticidade para planejamento do protótipo e experimento.

Para assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos no projeto, o tempo foi gerenciado
através da decomposição das atividades de trabalho em pacotes menores e gerenciáveis em
ciclos curto de entrega de algum resultado de desenvolvimento.

Para garantir o projeto dentro do orçamento realizou-se estimativa de custo a partir da
estrutura analítica calculando o custo de cada atividade.

Para gerenciar a qualidade do projeto foram consideradas as etapas de planejamento,
execução e controle da qualidade, através da determinação de parâmetros e forma de
medições e controle, avaliação da qualidade de cada atividade do projeto e busca da
melhoria contínua após cada ciclo curto do pacote de trabalho.

Os pacotes de trabalho criados com seus respectivos tempos previstos de execução
em meses estão relacionados a seguir:

 Etapa 1 – Planejamento:

Detalhamento dimensional dos produtos ( peso, caixa, tampa,Válvulas, placas e tipo – do
mês 1 ao mês 3

Caracterização de performance elétrica  das amostras- de mês1 ao mês 3

Aquisição de baterias VRLA disponíveis no mercado brasileiro, selecionando um modelo
para cada tipo de    aplicação (estacionária, tracionaria e arranque)- do mês 1 ao mês  2

Participação em congresso internacional de baterias (ELBC Setembro-2010/ Turquia)
contatando fornecedores e verificação de tendências- do mês 1 ao mês 2

Caracterização físico química das placas e conexões- do mês 1 ao 3

Comparação do relatório de caracterização com o estado da Arte das baterias VRLA
contido em literatura- do mês 1 ao 4

 Etapa 2 - projeto do protótipo

Dimensionar protótipos de bateria VRLA  para cada aplicação, ou seja 1 protótipo
estacionário, 1 protótipo arranque e 1 protótipo tracionário - do mês 7 ao mês 8

Desenho de ferramental  para construção do protótipo ( 3 pentes de solda, 3 moldes de
grades, 3 conjuntos termoselagem em plástico ABS)- do mês 7 ao 8

Seleção dos fornecedores e aquisição dos componentes plásticos, válvulas e separadores
através de visitas e contatos diretos com fornecedor – do mês 9 ao mês 10

Aquisição do ferramental para construção do protótipo- do mês 9 ao 10

 Etapa 3- produção dos protótipos

Determinação das etapas críticas da produção, incluindo termoselagem, adição de solução
e formação de baterias VRLA em Container- do mês 11 ao 12

Determinação dos parâmetros técnicos críticos de processo (Termoselagem, enchimento e
formação) - do mês 11 ao 12

Produção de lote piloto dos modelos dimensionados com base nos parâmetros técnicos
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críticos de processo- do mês 11 ao 13

Acreditação e avaliação  da família de produtos estacionárias e tracionária em laboratório
acreditado ABNT- do mês 12 ao 18

Preparação do material de marketing e ficha técnica do produto para apresentação  aos
canais de comercialização- do mês 16 ao 18

3. Resultados e discussão
Confrontando as etapas de desenvolvimento do projeto com a premissa declarada pelo
empreendedor de usar o conceito de ciclos curtos ou lotes pequenos de tarefas na
execução, observa-se que cada etapa se constitui ela própria em um ciclo menor de
desenvolvimento, sub-dividida por sua vez em ciclos menores. Nas palavras do
empreendedor “o objetivo no final do projeto de se atingir a target condition ou condição
alvo de ter o protótipo pronto para avaliação em Laboratório acreditado pelo Inmetro ao
fim do projeto, precisa evoluir a partir de passos menores, que vão entregando
sucessivamente suas target condition e evoluindo até o final”. Dessa forma podemos
entender que cada etapa é um ciclo com sua respectiva entrega ou condição alvo (target
condition) bem definida:

Etapa 1 de Planejamento vista como Ciclo 1 : Levantamento do Estado de Arte Atual das
Baterias VRLA existentes no mercado brasileiro.

O ciclo 1 foi subdividido em 3 subciclos, sendo que a atividade inicial foi selecionar
baterias VLRA importadas com reconhecida qualidade no mercado nacional.

Após obtenção das informações foram adquiridas amostras desses produtos, submetendo-
os a análises físico-químicas e de desempenho elétrico.

Com os resultados técnicos observados, foi realizada uma comparação dos produtos
comerciais encontrados no mercado e o estado da arte disponível em literatura sobre
baterias VRLA.

Como resultado desse ciclo duas target conditions foram alcançadas, para ser base do ciclo
02. Na primeira target condition foi apontado os pontos fortes do projeto desses produtos
encontrados no mercado e as oportunidades de melhoria. A segunda condição alvo veio da
observação de mercado, ou seja, quais modelos tinham demanda significativa e também,
por ter sido escolhido as melhores marcas com boa reputação no mercado, quais eram as
expectativas mínimas dos clientes a serem alcançadas em termos de desempenho dos
protótipos.

Etapa 2 de Projeto do Protótipo vista como Ciclo 2: Aprendendo a projetar com
experimentações.

As observações e conclusões obtidas no ciclo 1 trouxeram a base de dados necessárias
para planejamento e execução do ciclo 02. Foram selecionados dois modelos de baterias
VRLA para serem produzidos os protótipos considerando as observações de mercado em
termos de demanda de produto.  A partir da seleção dos produtos a serem desenvolvidos os
protótipos foram estabelecendo o projeto dos ferramentais e aquisição dos insumos a serem
utilizados na produção.

Da avaliação do estado de arte com respeito à literatura dos produtos comercializados,
observação dos pontos fortes e oportunidades de melhoria, foram sendo experimentados e
dimensionados os protótipos com objetivo de superarem a performance dos produtos
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comerciais reconhecidos de boa qualidade, buscando a manutenção dos custos de
produção.

Etapa 3 de Produção dos Protótipos vista como Ciclo 3 de Aprender a fazer através de lote
piloto.

Da mesma forma as observações realizadas no ciclo 02, possibilitaram uma redução de
desperdícios no ciclo 03, principalmente considerando insumos, recursos humanos e
investimentos em ferramentais uma vez que o escopo do ciclo 03 ficou claro, indicando
quais e quantos equipamentos, materiais e recursos humanos deveriam ser adquiridos e
investidos na construção do lote piloto. Os protótipos foram produzidos e encaminhados
para testes em clientes em potencial.

O próximo ciclo de industrialização e comercialização vem sendo planejado em função das
informações e aprendizagens adquiridas nos ciclos anteriores.

Portanto, o projeto foi executado conforme cronograma e orçamento contratados, porém
ainda não atingiu na perspectiva lean a qualidade de produto robusto para industrialização,
entrando em conflito com a esperada liberação para comercialização por parte do
Consórcio de financiamento do Programa Pappe.

As principais diferenças de resultado a partir das perspectivas gerenciais lean e tradicional
do Edital foram:

 O edital do projeto previu que um prazo de execução de 18 meses focado sobre
resultado de comercialização, não considerando que um bom projeto pode
exigir todo este tempo para maturação. A recomendação de maturidade no
modelo de gestão lean irá evitar retrabalhos e modificações após lançamento.
Aqui há um primeiro conflito entre a gestão tradicional focada em resultado e a
gestão lean focada na combinação do resultado com processo robusto.

 O foco da empresa foi o desenvolvimento dos protótipos, e durante esse
processo foram adquiridos uma série de conhecimentos fundamentais  para
levar a produção das baterias em escala industrial sem contratempos e
desperdícios. O foco do Edital é a comercialização e embora haja auditorias
periódicas para verificar a maturidade do produto elas são insuficientes para
entrar nos detalhes desta maturidade;

 A estratégia para avaliação da maturidade e robustez do produto adotado pela
empresa foi envio para laboratórios acreditados e testes de campo, enquanto no
edital não há essa exigência e as auditorias com especialista são limitadas para
verificar a robustez do resultado.

As baterias encontram-se atualmente em duas frentes de testes, ou seja, estão em processo
de testes no laboratório de baterias do LACTEC, bem como em testes na empresa ZM
Bombas, que estão desenvolvendo uma Turbina Eólica para geração de energia elétrica,
onde as baterias têm um papel fundamental no funcionamento do sistema. Como fruto
dessas experimentações melhorias técnicas estão sendo realizadas e implementadas nos
produtos o que irá resultar sob a perspectiva lean em produto de maior robustez e
confiabilidade para lançamento, alinhado com os competidores estrangeiros.

Ao mesmo tempo em que os produtos estão em avaliação o departamento de Engenharia de
Produção está desenvolvendo os processos de produção dessas baterias, aplicando as
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observações e aprendizados adquiridos no processo de produção dos protótipos. De forma
geral o produto já está concebido em seu processo de fabricação e configuração (figura 2)

Ainda como fruto dos testes mais dedicados decidiu-se lançar as baterias VRLA em 5
versões (dimensões e características elétricas – tabela 1), fruto dos testes de campo para
avaliação de cada aplicação:

Tabela 1 : Modelos e Características da linha de Baterias VRLA no caso estudado

Figura 2: Imagem da Bateria VRLA – Produto Resultante do Projeto
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4. Conclusão
O processo de elaboração da proposta e execução do projeto a partir de uma abordagem de
gerenciamento lean trouxe à tona as diferenças entre a perspectiva tradicional embutida no
Edital de um Consórcio de fomento à pesquisa na pequena empresa e o modelo de
desenvolvimento de produtos com base no pensamento enxuto.

Um ponto crítico foi o prazo de 18 meses estabelecido pelo consórcio para alcançar
resultados de comercialização, o que dependendo da forma de se conduzir as atividades
pode trazer problemas sérios às organizações ao invés de benefícios, uma vez que
transformar uma ideia em um produto comercial pode ser precipitada com fortes prejuízos
de imagem e financeiros às organizações, principalmente quando conduzidos com o
pensamento em massa tradicional. A aplicação da filosofia enxuta na execução dessas
atividades mostrou-se centrada no processo de desenvolvimento robusto desdobrando  cada
pacote de trabalho em ciclos curtos de desenvolvimento e entrega, e a cada etapa realizada
com resultados medidos e testados em campo ou em situações extremas de uso.

Os projetos de inovação subvencionados é caminho fundamental para desenvolvimento da
indústria nacional, no entanto a indicação de premissas de gerenciamento enxuto seria um
complemento a ser considerado, uma vez que sua aplicação na condução do projeto
poderia contribuir para a redução da mortalidade dos empreendimentos inovadores.

No estudo de caso apresentado verificou-se que as premissas de gestão enxuta na divisão
do projeto em pacotes e ciclos de tarefa curtos possibilitou o desenvolvimento gradual dos
protótipos evidenciando a necessidade de mais experimentações em campo, cujo resultado
possibilitou a simultânea e gradativa configuração dos meios de industrialização de forma
robusta, sem dúvidas quanto à viabilidade de execução em escala.

A condução de forma segmentada das etapas, às vezes simultâneas, mas com baixa
interação nos testes, comum no tradicional pensamento em massa, acarreta retrabalhos e
modificações extemporâneas, gerando grandes desperdícios nos processos de execução.

A empresa estudada vem sendo assediada no sentido de colocar sua linha de produtos em
comercialização rapidamente. O papel de seu proprietário nesse momento é conter a
ansiedade no sentido de evitar queimar etapas e colocar o produto no mercado no momento
em que todos tenham certeza da maturidade e atendimento das expectativas de seu clientes.

Como sugestão de continuidade da pesquisa vislumbra-se o estudo junto às entidades que
fomentam recursos para pesquisa em empresas, das possibilidades de recomendar
premissas de gerenciamento lean nos projetos, buscando robustez no desenvolvimento  e
evitar desperdícios posteriores. No entanto os gestores precisariam ser reciclados
buscando desenvolver conhecimento no tema de gestão lean, de tal forma que o
pensamento enxuto seja disseminado também na área de gestão de projetos e gestão da
inovação entre as principais empresas e universidades brasileiras.
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Resumo
A criação de seu Centro de Pesquisa, em 1963, foi um marco na formação da capacitação
tecnológica da Petrobras e na explicitação da importância da ciência e da tecnologia na
definição da estratégia corporativa. Desde cedo, valeu-se de parcerias para dar conta das
competências necessárias para a solução de problemas da companhia. Hoje é um dos
maiores complexos de pesquisa aplicada do mundo. A desregulamentação do setor e o
advento do CT-Petro, em 1999, e a exigência da Cláusula de Investimento em P&D, em
2005, dos Contratos de Concessão levou a um investimento jamais visto em P&D no
Brasil. Para adequar sua gestão tecnológica ao novo cenário, a Petrobras promoveu
mudanças. Realizamos nesse trabalho um estudo sobre a construção da capacidade
científica e tecnológica da Petrobras e os resultados apontam para a importância da
trajetória histórica, tecnológica e institucional da inovação, introduzindo o debate sobre
oportunidades abertas pelo pré-sal.
Palavras-chave: Capacidade científica e tecnológica, P&D, Petróleo & Gás.

Abstract
The creation of its Research Center in 1963, was a milestone in shaping the technological
capacity of Petrobras and the expression of the importance of science and technology on
corporate strategy. From an early age, counted with partnerships to have the skills needed
to solve the company's problems. Today is one of the largest complex of applied research
in the world. The deregulation and the advent of CT-Petro, in 1999, and the requirement of
the Clause of Investment in R & D, in 2005, of the Concession Agreements led to a never
seen investment in R & D in Brazil. To adapt its technological management to the new
scenario, Petrobras made changes. This study is about the construction of scientific and
technological capacity of Petrobras and the results point to the importance of the historical
trajectory, technological and institutional innovation, introducing the debate on
opportunities opened by the so-called pre-salt.
Keywords: Scientific and technological capacity, R&D, Oil and Gas.

Introdução

Das atividades de P&D, nas décadas de 50 a 70, com modelos, predominantemente
lineares, passando por uma maior integração até os modelos mais recentes de inovação em
que as firmas contam com fontes externas de conhecimento na chamada inovação aberta,
vem-se ampliando o entendimento e as possibilidades da questão inovativa. Rothwell
(1992) já vislumbrava o atual paradigma com a emergência de redes de transferência de
tecnologia, transpassando setores industriais baseados em tecnologias complexas ou
emergentes, numa sistemática realização das atividades inovativas, caracterizadas pela
integração de sistemas, flexibilidade, redes e processamento paralelo de informações.

No contexto atual, diante dos avanços tecnológicos, em especial, da tecnologia da
informação, do aumento da competição e complexidade das pesquisas e inovações, as
companhias vêm adaptando-se aos novos cenários, atualizando seu foco estratégico,
revisando a maneira com que inovam e desenvolvendo novos nichos de mercado.
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A capacidade interna de P&D das firmas vem funcionando como um repositório de
conhecimento que permite a obtenção de resultados significativos, identificação de fontes
externas mais adequadas às necessidades e envolve a posse de equipamentos, habilidades
individuais e novos arranjos organizacionais que motivam novas rotinas.

No Brasil, na área de petróleo e gás, a criação do Centro de Pesquisa da Petrobras, em
1963, foi um marco importante na formação da capacitação tecnológica da companhia e na
explicitação da importância da ciência e da tecnologia na definição da estratégia
corporativa. O Cenpes iniciou seus trabalhos atuando na adaptação das tecnologias
importadas às condições nacionais com a finalidade de suprir as necessidades de P&D do
Sistema Petrobras e reduzir a sua dependência tecnológica, sendo, atualmente, um dos
maiores complexos de pesquisa aplicada do mundo. Desde cedo, percebeu-se a
importância de estabelecer parcerias para dar conta das competências necessárias para a
pesquisa e solução de problemas da companhia. Hoje, a Petrobras é detentora de uma das
tecnologias mais avançadas do mundo na produção de petróleo em águas profundas e
ultraprofundas e conta com parcerias estratégicas com diferentes atores da sociedade,
incluso internacionais, o que sinaliza para a complexidade de suas relações e capacitações.

Estudos realizados por Dantas e Bell (2006) examinaram a inter-relação entre a capacidade
construída e a atuação em redes de pesquisa tecnológica na Petrobras e revelaram a mútua
alimentação e complementaridade entre os saberes e sua complexidade; tanto a capacidade
científica e tecnológica construída na companhia fez com que esta pudesse ingressar em
tipos particulares de redes de conhecimento, muitas de classe mundial; quanto a
participação em redes proporcionou o acesso a facilidades e recursos, o compartilhamento
de informações e equipamentos, a constante troca entre os atores que, aliada ao acesso às
bases científicas e ao contato com os parceiros, deram suporte à sua capacidade em P&D.

Diante da complexidade e dos desafios do setor de óleo e gás, e visto de forma mais
abrangente, do setor de energia, grandes esforços têm sido exigidos de aprendizagem,
capacitação e integração com os diversos setores da economia e comunidade acadêmica.
Resultados neste sentido só são alcançados a partir da clareza e visão de longo prazo.

Com a desregulamentação do setor e o advento do CT-Petro, operacionalizado a partir de
1999, financiado por uma parcela de royalties percebidos sobre a produção de petróleo e
gás natural no país, criaram-se novos incentivos ao investimento privado, privilegiando
projetos em parcerias e redes e procurando manter fontes estáveis de recursos ao
financiamento de P&D. A criação, pelo Governo Brasileiro, de um arcabouço institucional
favorável à inovação, contribuiu para este cenário, destacando-se a Lei 10.973/2004
(conhecida como Lei da Inovação) e a Lei 11.196/2005 (conhecida como Lei do Bem).
Além disso, a exigência da Cláusula de Investimento em P&D, a partir de 2005, dos
Contratos de Concessão para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e/ou
Gás Natural que impõe que as concessionárias devam investir em P&D, no Brasil, o valor
correspondente a 1% da receita bruta da produção de cada campo, quando a participação
especial é devida, levou a um investimento jamais visto em P&D no Brasil.

No sentido de adequar sua gestão tecnológica ao novo cenário, utilizar com efetividade os
recursos disponibilizados e ampliar sua capacidade de pesquisa, a Petrobras promoveu uma
série de mudanças na sua atuação junto às suas parcerias, criando a Gerência de
Relacionamento com a Comunidade de Ciência e Tecnologia (C&T) em 2006 no Cenpes.
Essa ação criou dois instrumentos de atuação: Redes Temáticas e Núcleos Regionais de
Competência. A estratégia tecnológica da Petrobras explora os diversos desenhos
organizacionais para fortalecer competências e abrir espaços para novas oportunidades a
partir das cooperações.
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Este artigo investiga a trajetória da construção da capacidade científica e tecnológica da
Petrobras, sua aderência à estratégia global da companhia e às perspectivas mundiais do
setor. Para tanto, encontra-se dividido em quatro partes. A primeira trata das
transformações que ocorreram no setor de Óleo e Gás brasileiro desde a sua
desregulamentação, do financiamento à P&D e do histórico da capacitação na Petrobras. A
segunda parte discute os conceitos de Competências, Capacidades, redes e estratégia de
P&D. A terceira traz como se dá a dinâmica da P&D na Petrobras e seus instrumentos e a
tendência cada vez maior da chamada inovação aberta e a quarta e última parte trata das
considerações finais e reflexões num momento em que o pré-sal abre novas oportunidades
de desenvolvimento e autonomia científica e tecnológica, desafios e muitas discussões.

1. Transformações do Setor de Óleo e Gás brasileiro, financiamento
de P&D e a Petrobras

É reconhecido o papel do Estado, no mundo todo, no financiamento de P&D para a
redução dos riscos e custos envolvidos na atividade. No Brasil, os recursos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) não alcançavam os
montantes exigidos e havia instabilidade no seu repasse às instituições, o que prejudicava o
planejamento e a execução dos projetos. A situação agravou-se a partir da década de 80, e
na década de 90, não havia no país qualquer apoio consistente e sistemático à área de C&T.

A ampliação de recursos para amparar uma ambiciosa política de C&T exigia a
identificação de novas fontes. Havia uma preocupação de possível perda das competências
e capacitações já formadas, principalmente nas áreas de petróleo e telecomunicações, áreas
de atuação do Setor Produtivo Estatal (SPE), com o processo da privatização e
desregulamentação da economia na década de 1990. Conforme observa Bastos (2003,
p.237), para ter um fluxo estável e previsível de recursos, era fundamental a criação de
alguma espécie de tributo que fosse distinto daquele especificado na Constituição e no
Código Tributário Nacional, não sujeito às restrições legais à sua criação e vinculação.

Nessa lógica, no momento pós-desregulamentação do setor, particularmente a partir do
final da década de 90, foram criados os Fundos Setoriais1, tendo o CT-Petro sido o
primeiro a ser implantado. A partir de 2005, a disponibilidade de recursos foi ampliada em
patamares nunca antes vistos com a exigência da Cláusula de Investimento em P&D,
constante dos Contratos de Concessão para Exploração, Desenvolvimento e Produção de
Petróleo e/ou Gás Natural, estabelecidos entre a Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) e as concessionárias.

A Petrobras, desde o início, participou dos editais do CT-Petro e, como muitos dos seus
editais exigiam a formação de redes2, investiu no desenvolvimento de relações e
capacitações. Além disso, a obrigatoriedade de aplicar os vultosos recursos da Cláusula de
Investimento em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) num curto espaço de tempo3 levou à
necessidade de expandir as fronteiras da companhia aproveitando capacidades e
competências externas. Nesse novo cenário, para ordenar melhor sua atuação criou, em
2006, a Gerência de Relacionamento com a Comunidade de C&T, subordinada à Gerência
Geral de Gestão Tecnológica no Cenpes. Como forma de atuação, para dar conta dos

1 As receitas dos Fundos são oriundas de contribuições incidentes sobre o resultado da exploração de recursos naturais
pertencentes à União, parcelas do Imposto sobre Produtos Industrializados de certos setores e de Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (Cide) incidente sobre os valores que remuneram o uso ou aquisição de
conhecimentos tecnológicos/transferência de tecnologia do exterior.
2 Um exemplo é o Edital CT-Petro/CNPq-Finep 03/2001.
3 Senão ensejariam penalidades, desde o pagamento de correção monetária sobre os valores não gastos até a perda da
concessão para exploração dos campos.
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investimentos da referida cláusula, formaram as chamadas Redes Temáticas Petrobras e os
Núcleos Regionais de Competências.

Essas fontes asseguraram recursos para pesquisas de interesse da empresa como a
exploração do pré-sal brasileiro4. Como resultado desses esforços, entre 2008 e 2010,
houve um investimento total de US$2,6 bilhões em P&D (PETROBRAS, 2010). Em 2011,
a Petrobras aplicou US$ 1,5 bilhão em P&D, um aumento de 47% em relação a 2010.
Comparando a média de investimentos 2001-2003 com a média do período 2009-2011, o
volume de recursos cresceu mais de seis vezes. Este montante de investimentos tem feito a
Petrobras figurar sistematicamente, nos últimos anos, entre os cinco maiores investidores
de P&D na área de energia no mundo (PETROBRAS, 2011). Esse investimento contou
com a parceria de cerca de 130 instituições nacionais, dentre universidades e centros de
pesquisa de todo o Brasil.

Considerando a capacitação já formada da Petrobras e as perspectivas de solução dos
problemas e desafios do pré-sal com volume de atividades nunca antes visto e
oportunidades de desenvolver tecnologias por meio de inovações radicais, muitas empresas
multinacionais fornecedoras da Petrobras começaram a formar um importante pólo
tecnológico para exploração de petróleo em águas profundas, criando, inclusive, centros de
pesquisa no Parque Tecnológico do Rio de Janeiro, área próxima ao Cenpes, na Ilha do
Fundão (RJ), dentre elas a Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger e General Electric. A
Petrobras está tendo oportunidade de desenvolver tecnologias pioneiras, aplicando-as no
Brasil. Além disso, com o modelo de gestão de inovação aberta, que já vem sendo testado
na companhia, abrem-se novas possibilidades mesmo com as pressões ambientais e os
desafios vindos das discussões quanto à futura disponibilidade dos recursos dos royalties
do petróleo para ciência e tecnologia.

Para melhor compreender a construção da capacidade científica e tecnológica da Petrobras
e sua dinâmica de P&D, a seguir são discutidos alguns conceitos que subsidiaram a
pesquisa, quais sejam: competências, capacidades, redes e a relação com a estratégia.

2. Competências, Capacidades, Redes e estratégia de P&D

Johnson e Lundvall (2000) reconhecem que construir competências no sentido amplo é um
fator-chave no desenvolvimento tecnológico. As competências situam-se entre as intenções
e os resultados/desempenho, devendo ser alvo da preocupação dos governos, uma vez que
se constituem em ponto importantíssimo para a construção e o fortalecimento de Sistemas
de Inovação. No nível microeconômico, devem ser tratadas estrategicamente pelas
organizações.

O conceito de competências foi inicialmente discutido com o foco na competência das
empresas, em Estratégia Organizacional, com o estudo das Competências Essenciais5 de
Prahalad e Hammel (1990). De acordo com esses autores, uma Competência Essencial é
uma combinação única de tecnologias, conhecimento, habilidades que são possuídas por
uma companhia no mercado. Seus ativos intangíveis são invisíveis para observadores
externos e difíceis de analisar, o que beneficia as empresas que as possuem porque não
podem ser copiados facilmente. Além disso, não diminuem com o uso e não deterioram no
tempo, pelo contrário, são ampliadas na medida em que são aplicadas e compartilhadas.

4 O pré-sal brasileiro corresponde à faixa de petróleo considerada de alta qualidade, localizada na costa marinha entre os
estados do Espírito Santo e Santa Catarina, abaixo de uma camada de sal, a cerca de sete mil metros de profundidade.
5 Core Competences, em inglês.
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Mais recente, a abordagem das Competências Dinâmicas da Empresa sustentada por Teece
e outros (1997) surge de um reconhecimento de que a teoria estratégica, no âmbito da
empresa, sustenta e salvaguarda vantagens competitivas, mas não contribui para entender
como e porque certas empresas constróem vantagens competitivas em regimes de
mudanças rápidas. Esses autores observam que os vencedores no mercado têm sido
empresas que podem produzir respostas em tempo e inovação de produtos rápida e flexível
com capacidade gerencial para efetivamente coordenar e redistribuir competências.

Ainda de acordo com os mesmos autores, escolhas sobre domínios de competência são
influenciadas por escolhas do passado. Num dado ponto no tempo, empresas devem seguir
certa trajetória ou caminho de desenvolvimento de competência. Esse caminho não
somente define que escolhas estão abertas à empresa hoje, mas coloca como seu repertório
interno, provavelmente, será no futuro; é o chamado Path dependence.

Em princípio, para Coriat & Dosi (2002), a capacidade é uma unidade de análise de larga
escala e envolve a posse de equipamentos, habilidades individuais, arranjos
organizacionais gerados por decisões que implementaram intenções gerais e rotinas. Já a
competência seria o know-how que capacita as organizações a desempenharem suas
atividades e contribui para determinar as capacidades gerais da organização.

Para esses autores, as companhias modernas são, tipicamente, entidades de múltiplas
competências - no sentido de que para fazerem o que fazem geralmente incorporam e
combinam diversas competências tecnológicas e organizacionais. Nesse sentido, Nelson &
Winter (1982) revelam que são as empresas, e não as pessoas, que sabem fazer automóveis
e computadores.

Know-how e capacitações na seleção e no uso de informação têm importância crescente na
medida em que a informação torna-se mais complexa e abundante. A chamada economia
do aprendizado (JOHNSON; LUNDVALL, 2000), vivenciada na atualidade, é
caracterizada por intensa competição e mudanças muito rápidas, em que aprender é
essencial para o sucesso econômico de indivíduos, empresas, regiões e nações.

De acordo com Bell & Pavitt (1993), a capacidade tecnológica incorpora os recursos
necessários para gerar e gerir mudanças tecnológicas. Esses autores afirmam que a
capacidade tecnológica de uma organização está armazenada em pelo menos, quatro
componentes: a) sistemas técnicos físicos – maquinaria e equipamentos, sistemas baseados
em tecnologia de informação, softwares, plantas de manufatura; b) conhecimento e
qualificação das pessoas – conhecimento tácito, experiências, habilidades de gerentes,
engenheiros, técnicos e operadores que são adquiridos ao longo do tempo; c) sistema
organizacional – conhecimento acumulado nas rotinas organizacionais e gerenciais das
organizações, nos procedimentos, documentação, na implementação de técnicas de gestão,
nos processos e fluxos de produção de produtos e serviços e nos modos de fazer certas
atividades nas organizações; d) produtos e serviços – parte mais visível da capacidade
tecnológica, refletindo conhecimento tácito e os seus sistemas físicos e organizacionais.

Conforme já previa Rothwell (1992), as atividades inovativas contariam com organizações
em rede potencializando as capacidades dos atores. Atualmente, as redes têm sido vistas
como um formato organizacional que propicia interação, aprendizado, troca de
conhecimento, viabilizando o acesso a novas tecnologias e recursos provenientes de
parceiros e propiciando mais capacitação e inovações.

Para Castells (1999), as redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma
ilimitada, integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja,
desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação, por exemplo, valores ou
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objetivos de desempenho. Powell (1990, p.297) afirma que as empresas estão
ultrapassando seus limites estabelecidos e se engajando em formas de colaboração que não
parecem nem a alternativa familiar da contratação no mercado, nem o ideal de integração
vertical. A revolução tecnológica, centrada nas tecnologias de informação, vem
redefinindo o próprio processo de inovação e sua comercialização.

As competências para a inovação cada vez mais envolvem conhecimentos
interdependentes e arranjos diferenciados; e as redes de pesquisa que incluem não somente
empresas, mas também universidades e/ou centros de pesquisa, com suas diferentes
capacitações e competências, têm um papel importante na criação e aceleração de
processos inovativos.

Na economia, tanto a pesquisa empírica quanto a teórica têm demonstrado a importância
de redes internas e externas de informação e colaboração para a inovação. Além disso, têm
mostrado que redes externas foram tão importantes para as empresas que tinham sua
própria P&D, quanto para aquelas que não tinham nenhuma P&D. Assim, a competência
interna em P&D é complementada por links ocasionais ou regulares com universidades,
laboratórios governamentais, consultores, associações de pesquisa e com outras empresas
(FREEMAN, 1991, p.500).

Numa evolução da abordagem de redes e inovação, tem-se a inovação aberta, preconizada
por Chesbrough (2003), que considera o processo inovacional como um fluxo aberto no
qual os recursos se movem nas fronteiras entre empresa e mercado. Para ele, num mundo
com informações distribuídas, empresas não aplicam inteiramente seus recursos em suas
pesquisas, mas ao invés disso, podem comprar ou licenciar processos de inovação (a
exemplo das patentes) de outras empresas. Além disso, as invenções internas que não
forem usadas pelos negócios das empresas podem ser licenciadas para fora, de forma que
outras empresas tenham a oportunidades de utilizá-las. Esse processo traz à tona o debate
sobre diferentes formas de propriedade e sua remuneração.

A seguir é apresentada a dinâmica da P&D da Petrobras e como se adequou aos novos
cenários, após as transformações do Setor de Óleo e Gás brasileiro e à evolução das
abordagens para dar conta de seus objetivos estratégicos.

3. A dinâmica da P&D da Petrobras, a construção de sua capacidade
tecnológica e instrumentos utilizados

Na economia, Albert Hirschman já percebia a importância da estratégia para o
desenvolvimento dos países. De acordo com Lepenies (2009), Hirschman acreditava no
"crescimento desequilibrado" como modelo de avançar que nega a existência de um
“melhor caminho único”. Para ele, as decisões de investimento deviam ser tomadas de
acordo com as prioridades e as possibilidades financeiras e tecnológicas disponíveis e
deveriam tratar, primeiramente, daquelas que propiciam a maioria dos encadeamentos
setoriais.

A Petrobras já nasceu em escala internacional, vez que o petróleo constitui-se na principal
fonte de energia primária da matriz energética mundial. Além disso, a cadeia produtiva de
petróleo e gás possui um grande efeito para trás (insumos utilizados na produção) e para
frente (petroquímicos e plásticos, dentre outros) e seu investimento proporciona muitos
encadeamentos. Dessa forma, a empresa tem importância estratégica para o país.
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Na condição de empresa mista6, a Petrobras nasce sob a chamada ambigüidade estrutural
(DAIN, 1986, p.15), ou seja, implica no reconhecimento de um duplo comportamento: que
se pretende público, no sentido de estimular outros setores nacionais e promover o
desenvolvimento (interesse político); e que se concretiza privado, atendendo aos interesses
dos seus acionistas e realizando a mais-valia. Alveal (1994, p.43) já chama esta dualidade
de lógica do Jano bifronte7 – uma face estatal e a outra, empresarial, que produz uma
complexidade intrínseca: a face estatal vincula, organicamente, os atores do Setor
Produtivo Estatal (SPE) à rede de atores dos aparelhos do Estado, e os subordina, em tese,
à autoridade dos órgãos superiores dos governos. Por outro, a face empresarial vincula os
atores do SPE, organicamente, à rede de atores de seus meios privados de intervenção
específicos, no âmbito nacional e internacional. Essa característica faz com que a Petrobras
seja vista, muitas vezes, pelo governo como instrumento da política econômica de curto
prazo, quanto à administração de seus preços e investimentos (VILELLA, 1984;
TEIXEIRA; DAHAB, 1989). Para a construção de sua identidade política, a Petrobras se
valeu muito do desenvolvimento de um âmbito de competência de conhecimento
especializado, o que, de acordo com Alveal (1994, p. 59), fez com que a companhia
detivesse altos graus de autonomia na formulação da sua estratégia, muitas vezes
confundida com a política para o setor.

No início, as atividades de pesquisa aconteciam de forma descentralizada nos diversos
órgãos operacionais da Petrobras. Dessa maneira, na medida em que as parcerias eram
necessárias, iniciava-se um processo de interação com a comunidade de C&T. O Centro de
Pesquisa da companhia foi criado, em 1963, como Centro de Aperfeiçoamento e Pesquisas
do Petróleo (Cenap); em 1973, foi batizado como Centro de Pesquisas e Desenvolvimento
Leopoldo Américo Miguez de Mello8 (Cenpes) e, mais tarde, centralizou as atividades de
P&D da companhia.

A criação do Cenpes deveu-se à visão dos dirigentes à época a respeito da importância de
incorporar a pesquisa no interior da empresa, dada a complexidade e os desafios que esta
teria que assumir, ou seja, o desenvolvimento tecnológico seria fundamental para uma ação
estratégica da Petrobras. Aliado a isso, naquela época, conforme Ribeiro (1994, p.63),
principalmente com o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), o Estado procura
implementar algumas medidas efetivas de apoio às atividades científicas e tecnológicas no
país, seja a partir das políticas diretas, como o financiamento à pesquisa e criação de
centros de pesquisa, seja por meio da política de compras exercida pelas empresas estatais,
que controlavam os setores de energia, telecomunicação e aeroespacial. Essas ações
realizadas de forma articulada tiveram um papel importante na formação da capacidade
tecnológica dos setores básicos da economia.

Ressaltamos a importância da articulação de várias políticas setoriais com a estratégia de
desenvolvimento do país para a formação da capacitação de produção do setor de óleo e
gás. Os desafios do pré-sal envolvem muito mais setores produtivos, com diferentes
potenciais de conhecimento e interesses de empresas nacionais e internacionais. Ou seja, a
exploração do pré-sal pode abrir possibilidades de desenvolvimento de C&T para o país, se
as políticas incorporarem a complexidade desse processo e a possibilidade de

6 Numa sociedade de economia mista, há a colaboração entre o Estado e particulares, ambos reunindo recursos para a
realização de uma finalidade, sempre de objetivo econômico. O Estado poderá ter uma participação majoritária ou
minoritária, entretanto, mais da metade das ações com direito a voto devem pertencer ao Estado.
7 Jano é uma divindade bifronte da mitologia greco-romana que olha para frente e para trás, Deus dos portais e das
transições, dos inícios e fins. É representado por duas faces, uma que olha para o futuro e outra, para o passado. A autora
faz uma analogia dessa dualidade com a característica dual da empresa mista: uma face estatal e outra, empresarial.
8 Em homenagem ao grande incentivador das atividades de pesquisa na companhia.
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fortalecimento e capacidade inovacional do sistema científico e tecnológico para o setor de
óleo e gás e vários outros impulsionados a partir desses investimentos.

É oportuno resgatar as pesquisas realizadas pelo economista Celso Furtado (1920-2004) na
Venezuela em dois momentos distintos, 1957 e 1974 reunidas em "Ensaios sobre a
Venezuela - Subdesenvolvimento com abundância de divisas". Ao estudar a influência do
setor petrolífero na Venezuela, Furtado faz amplo diagnóstico dos impactos das receitas do
combustível sobre a estrutura produtiva e conclui que a abundância de divisas na fase do
boom petrolífero fragilizou a agricultura do país e impediu que este se industrializasse (à
exceção, evidentemente, do setor petrolífero). A supervalorização da moeda fez
com que salários e custos de produção subissem, mas concentrou a produtividade na
indústria de petróleo. Como o resto da economia manteve baixo nível de produtividade, os
outros setores foram impedidos de crescer, exportar e absorver tecnologia. Segundo o
economista, a abundância dos recursos do petróleo foi instrumento de concentração de
renda e desigualdade social, na medida em que impediu a qualificação da mão-de-obra
empregada nos demais setores da economia venezuelana. Embora a ação do II PND tenha
sido mais articulada em termos de C&T, os desafios atuais são bem mais complexos que os
enfrentados quando da criação do Cenpes.

O Cenpes foi criado para suprir as necessidades de P&D do Sistema Petrobras, a fim de
reduzir a sua dependência tecnológica, tendo sido um marco na construção da estratégica
tecnológica da Petrobras. Na época, conforme Leitão (1986) eram mínimas as condições
para a implantação e funcionamento de uma indústria, tão complexa como a de petróleo,
com seus próprios recursos; não havia tecnologia nacional nem funcionários capacitados,
que, para tanto, precisaram ser enviados para o exterior para treinamento e importação de
tecnologias para a utilização no Brasil. Dessa forma, o Cenpes iniciou seus trabalhos
atuando na adaptação das tecnologias importadas às condições geológicas, ambientais, de
mercado e de matéria-prima nacionais. Devido ao rápido crescimento da industrialização
brasileira nas décadas de 60 e 70, houve um aumento da demanda de derivados de
petróleo, obrigando a Petrobras a investir na construção de novas unidades industriais.

A transferência do Cenpes para as novas instalações, em novembro de 1973, representou
uma mudança substancial de escala9, criando condições para o funcionamento de um
Centro de Pesquisas exigido por suas complexas atividades operacionais. A centralização
da atividade do Cenpes teve grandes repercussões no avanço do processo de aprendizado
tecnológico e capacitação da Petrobras, o que contribuiu para sua maior autonomia e
crescimento como empresa.

Ao ser criado, o Cenpes concentrou-se na área de refino. Hoje atua em todas as áreas de
atividade da empresa: exploração, produção, refino, petroquímica, produtos, transporte,
distribuição, gás, energia e gestão ambiental, e realiza importantes projetos de pesquisa;
atendendo, inclusive, empresas subsidiárias.

No início, a orientação foi direcionar o Cenpes para o atendimento do serviço técnico de
curto prazo (solução de problemas), em detrimento da pesquisa planejada, de prazo mais
longo (LEITÃO, 1986). Com a crescente importância conquistada, resultado dos esforços
em pesquisa, em 1992, a Petrobras passou a destinar 1% de sua renda bruta ao Cenpes; em
2002, este se consolidou como maior Centro de Pesquisa da América Latina e hoje é um

9 A expansão incentivou a transferência e concentração das antigas instalações do Cenap, na Praia Vermelha, e de alguns
escritórios no centro da cidade para uma área maior, de 1.200 metros quadrados, cedida pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), na Ilha do Fundão - onde está instalado até hoje (e já ampliado), no interior da Cidade Universitária.
Para se ter uma idéia da mudança de escala, de acordo com Leitão (1986, p.325), basta dizer que o crescimento da área
útil foi de 300% e que o número de laboratórios aumentou 460%.
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dos maiores complexos de pesquisa aplicada do mundo, tendo sido ampliado em mais 183
mil metros quadrados10 e contando com 1.814 empregados, dos quais 1.342 são dedicados
exclusivamente a pesquisa e desenvolvimento e 314 à engenharia básica dos projetos das
instalações industriais. Quanto à qualificação, 24% dos pesquisadores possuem título de
doutorado e 43% de mestrado (PETROBRAS, 2011).

A Petrobras, conforme Villela (1984, p.98), foi a primeira empresa estatal a se preocupar
com a nacionalização de suas compras de equipamentos e componentes e foi,
paralelamente, uma das pioneiras no incentivo ao surgimento do setor nacional de
empresas de projeto ou engenharia consultiva e de empresas de montagem industrial. O
endividamento do Brasil nas décadas de 70 e 80 trouxe a necessidade de reduzir gastos em
dólar. Isso levou a Petrobras a estabelecer parcerias com empresas nacionais para substituir
equipamentos e produtos químicos importados usados na produção. Tratava-se de uma
estratégia de aumentar o conteúdo local da produção.

Como não é possível dominar todo o conhecimento necessário para a pesquisa nas diversas
áreas da indústria, a Petrobras construiu sua capacidade tecnológica de forma articulada.
De acordo com Furtado e Freitas (2000, p.34), a pesquisa cooperativa agiu como uma
maneira de baixar as barreiras tecnológicas de entrada em áreas onde a Petrobras tinha
pouca experiência. Estudos realizados por Dantas e Bell (2006) já revelaram que tanto a
capacidade científica e tecnológica construída na companhia fez com que esta pudesse
ingressar em tipos particulares de redes de conhecimento, muitas de classe mundial, quanto
a participação em redes proporcionou o acesso a facilidades e recursos, o
compartilhamento de informações e equipamentos, a constante troca entre os atores que,
aliada ao acesso às bases científicas e ao contato com os parceiros, deram suporte à sua
capacidade em P&D. Hoje a empresa tem posição dominante na indústria offshore global,
uma liderança tecnológica e operacional em águas profundas (lâminas d´água superiores a
400m) e ultra profundas (acima de 2.000m).

A estratégia tecnológica da companhia está atrelada ao seu planejamento estratégico geral,
que estabelece suas diretrizes e leva em conta os cenários mundiais possíveis, as estratégias
governamentais, política industrial e as políticas energéticas, o papel de instituições
multilaterais, o padrão de desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico,
questões ambientais, dentre outros. Sua estratégia integra as dimensões organizacional,
tecnológica e ambiental, procurando aderência com os fatores de competitividade do setor.

A estrutura da companhia vem acompanhando a dinâmica e as tendências de formação de
redes, ressaltadas por Powell (1990), Castells (1999) e Rothwell (1992) este que, mais
especificamente, chama a atenção para novos desenhos em redes para dar conta dos
desafios da P&D num mercado que necessita de competências diversas num curto espaço
de tempo. A partir do final da década de 90, como será visto adiante, a Petrobras passou a
investir de forma mais contundente em redes atendendo às novas dinâmicas de P&D
contribuindo para atingir os seus objetivos estratégicos, e também governamentais,
agregando competências e capacidades e integrando mais o país nesse quesito.

Hoje há uma grande articulação com a comunidade científica e tecnológica11, no Brasil e
no exterior, englobando universidades, centros de tecnologia, empresas de engenharia,
empresas petrolíferas, fabricantes de equipamentos e fornecedores. Para tanto, são
utilizados diversos meios, a exemplo dos contratos e convênios diretos com universidades

10 Possuindo, no total, uma área de 300 mil metros quadrados. Ao todo, são mais de 220 laboratórios que já atendem às
diversas áreas de negócio da Petrobras.
11 A parceria nacional mais antiga é com o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação (Coppe/UFRJ), datando de
mais de 40 anos.
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e centros de pesquisa, contratos com financiamento externo, redes cooperativas, redes de
excelência e projetos multiclientes.

Devido à natureza do investimento em tecnologia, no qual há inúmeras incertezas, altos
custos, longo prazo, muitas interrogações sobre o sucesso tecnológico do produto e sua
aceitação do mercado, falta de recursos e interesse da indústria nacional, no Brasil, o
Estado tem exercido um papel fundamental no financiamento do desenvolvimento
científico e tecnológico. Mesmo assim, não havia fontes estáveis de recursos para pesquisa
e desenvolvimento, e isto representava um grande impasse para o desenvolvimento do país.
Para tentar sanar as deficiências desses recursos para o setor, o CT-Petro, criado em 1997,
e operacionalizado a partir de 1999, gerido pela Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP), foi o primeiro dos Fundos Setoriais do Governo Federal. O fundo é financiado
por uma parcela de royalties percebidos sobre a produção de petróleo e gás natural no
Brasil, com a intenção de reforçar o financiamento das atividades de P&D no setor de Óleo
e Gás, criando novos incentivos ao investimento privado. O CT-Petro trouxe mudanças
significativas no ambiente da inovação, principalmente ao consolidar a necessidade da
atuação em parcerias e redes para obtenção dos recursos não reembolsáveis que cobrem de
30 a 50% do custo total dos projetos.

A seguir, é detalhado o CT-Petro e a outra forma de financiamento a P&D criada pelo
governo no momento pós-desregulamentação do setor, que ampliou os recursos e
alavancou investimentos e pesquisas, particularmente, na Petrobras.

3.1 CT-Petro, Redes Temáticas e Núcleos como formas de alcançar
objetivos estratégicos

De acordo com Tavares e Santos (2006, p.5), logo no início, a Petrobras utilizou-se do
Fundo Setorial CT-Petro. Até 2005, 560 projetos foram contratados por essa modalidade
de financiamento. Como esse novo sistema de investimento não conseguiu cobrir toda a
obrigação da Petrobras junto à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), quando em outubro de 2005, a Regulamentação dos
Investimentos em P&D12 foi publicada, a Petrobras se viu diante de um enorme desafio:
não havia nas universidades brasileiras infra-estrutura física e de pessoal qualificado em
número suficiente capaz de absorver essa nova demanda por projetos de pesquisa.

Para adequação a este novo ambiente, a Petrobras promoveu uma série de mudanças
organizacionais na forma de gestão tecnológica e nos modelos de atuação junto à
Comunidade de C&T. Embora concentradas no Cenpes, conforme, ainda, Tavares e Santos
(2006, p.5), tanto o Cenpes quanto os demais órgãos da companhia possuíam total
liberdade para contratarem projetos junto à Comunidade de C&T; fato este que mais
adiante veio a causar problemas de coordenação e sistematização de informações.

A Petrobras, por meio do Cenpes, teve, então, que buscar uma solução para atender às suas
necessidades, ao mesmo tempo em que fizesse cumprir a obrigação contratual junto à
ANP, zerando o déficit do passado e atendendo aos compromissos atuais. Para coordenar
tais atividades, criou, junto à Gerência Geral de Gestão Tecnológica, a Gerência de
Relacionamento com a Comunidade de C&T. Assim, adotaram-se, efetivamente, em 2006,
duas formas de relacionamento com essa comunidade: as Redes Temáticas (em temas de
grande interesse estratégico para a Petrobras) e os Núcleos Regionais de Competência13.

12 Da cláusula de investimento em P&D dos contratos de concessão para exploração de petróleo e gás.
13 A implantação dos Núcleos Regionais de Competência visa executar atividades voltadas para a reforma e criação de
infra-estrutura, formação e capacitação de recursos humanos, desenvolvimento de projetos de Pesquisa &
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Diferentemente das relações construídas ao longo de sua trajetória com instituições,
principalmente, do Sudeste e Sul do país e no âmbito internacional, em que buscava a
associação, principalmente, pela competência reconhecida dos parceiros, a Petrobras
passou a construir parcerias também com Universidades de outros estados da Federação,
algumas delas da Região Norte e Nordeste, muitas com pouca tradição em pesquisa na área
e com carências de infra-estrutura e capacitação, as quais demandaram uma visão de longo
prazo até que fossem obtidos resultados concretos de melhorias e aumento de sua
produtividade como empresa. Essa sua atuação revela seu braço governamental, cujo
interesse estratégico é reduzir as desigualdades territoriais no que se refere à capacitação
científica e tecnológica, promovendo maior integração e articulação nacional.

Para dar conta da utilização dos recursos da cláusula de investimento em P&D
anteriormente citada, as universidades das regiões sul e sudeste que já possuíam histórico
de parcerias com a Petrobras e universidades que já haviam participado de projetos
anteriores (a exemplo de algumas universidades das regiões Norte e Nordeste que
participaram do Edital CT- Petro/CNPq-Finep 03/2001) já estavam mais preparadas para
aderir, no sentido de já possuírem alguma capacidade instalada. Mesmo com as
dificuldades envolvidas no formato em redes, principalmente quanto à gestão, dada à
reunião de uma diversidade de instituições com diferentes visões, níveis de capacidade e
infra-estrutura, muitos projetos lograram êxito e geraram muito aprendizado. Foram
aplicados aproximadamente R$ 500 milhões em universidades e instituições de ciência e
tecnologia nacionais, destinados à realização de projetos de P&D, à qualificação de
técnicos e pesquisadores, e à ampliação da infra-estrutura laboratorial, com a inauguração
de 35 laboratórios em 17 instituições de 11 estados brasileiros. Hoje são 50 redes
temáticas, que reúnem pesquisadores e laboratórios, alcançando 80 instituições,
universidades e centros de pesquisa em todo o Brasil, com a participação de fornecedores
(PETROBRAS, 2011a).

A principal diferença entre os dois modelos de relacionamento (Redes Temáticas e os
Núcleos Regionais de Competência) é que as primeiras possuem, cada uma, um foco, uma
tecnologia estratégica. Aproximaria talvez ao que Sousa Santos (1988) chama de Galerias
Temáticas, que partem do perfil de uma nova ordem científica emergente, que não visa
uma ciência unificada nem uma teoria geral, mas uma convergência de “linhas de água”
que até agora concebíamos como objetos teóricos estanques. Dessa forma, o tema
“Asfalto”, por exemplo, é olhado de diversas perspectivas: a caracterização de solos,
fabricação de um simulador de tráfego laboratorial, desenvolvimento de um novo tipo de
asfalto menos poluente e com o aproveitamento de resíduos, dentre outros.

As instituições podem compartilhar recursos, como seus equipamentos, para atingir os
objetivos das redes e seus projetos. Já os Núcleos Regionais funcionam com sete
universidades ou centros de pesquisa, localizados em todo o Brasil que, por suas
características e qualificações, atendem aos problemas das unidades operacionais da
Petrobras localizadas em sua área geográfica. Três desses núcleos ficam no Rio de Janeiro
(PUC-RJ, UENF e CTEx), um no Espírito Santo (UFES), um na Bahia (UFBA), um em
Sergipe (UFS) e um no Rio Grande do Norte (UFRN).

As Redes Temáticas acabaram beneficiando-se muito da experiência dos projetos
anteriores do CT-Petro como o das Redes N/NE14 em termos de competências científicas e

Desenvolvimento e prestação de serviços tecnológicos de interesse da Petrobras, em especial de seu Centro de Pesquisas
e das Unidades de Negócios da região.
14 O Edital CT-Petro/CNPq-Finep 03/2001 visou fomentar a constituição e consolidação de Redes Cooperativas de
Pesquisas, Inovação e Transferência de Tecnologia nas regiões Norte/Nordeste, as chamadas Redes N/NE. Para mais
informações, consultar Faria (2012).
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tecnológicas construídas. Faria (2012), analisando os casos das Redes N/NE de Asfalto e
de Catálise verificou que alguns temas das Redes N/NE permaneceram como foco das
Redes Temáticas e algumas instituições do Norte e Nordeste brasileiro, antes
desconhecidas na academia e que participaram das Redes N/NE, foram convidadas pela
Petrobras para participar das Redes Temáticas Petrobras, o que pôde revelar que o efeito
dos recursos do CT-Petro no sistema tem causado aprendizado, capacitação e um maior
entrosamento das instituições do N/NE com a Petrobras.

As Redes N/NE e Redes Temáticas e Núcleos de Competência, embora tenham fontes de
recursos e modos de gestão diferenciados - as primeiras, Finep e Petrobras (recurso do CT-
Petro e que funcionaram a partir de 2001) e, as duas últimas, Petrobras (recurso da
exigência da cláusula de investimento em P&D dos contratos de concessão - a partir de
2005), na prática, no período estudado, seus projetos ocorreram simultaneamente e
convergiram para a capacitação de pesquisadores, para a compra de equipamentos e
montagem e/ou reforma de laboratórios e para a melhor compreensão do setor.

Faria (2012) observou que nas Redes N/NE persistiam algumas dificuldades, talvez
oriundas da estrutura das instituições participantes dos projetos. As Redes temáticas
introduziram nova forma de financiamento (recurso da Cláusula de Investimento em P&D
do contrato de concessão da Petrobras com a ANP) e devido às dificuldades enfrentadas
pelas Redes N\NE e o aprendizado daí originado vem contando com processos de gestão
mais dinâmicos. Nesse novo modelo, reforça-se a relação entre a Petrobras (responsável
pelo aporte de 100% dos recursos financeiros), as universidades e o poder público, típica
do que tem sido denominado de interação tipo Hélice Tripla. A ANP fica responsável pela
analise e aprovação da utilização dos recursos.

A diferença do montante de recursos para as Redes N/NE e para as Redes Temáticas é
significativa. De acordo com informações fornecidas pela Finep, o valor liberado para as
Redes N/NE, particularmente, para o CT-Petro, até outubro de 2008, foi de R$
57.512.728,10. Os recursos a serem desembolsados, neste período, pela exigência da
Cláusula de Investimento em P&D, somente pela Petrobras, sem considerar as outras duas
concessionárias, nas quais incide a participação especial, era de R$ 412.515.603,25. Com o
aumento da produção e dos contingenciamentos dos recursos do CT-Petro, a diferença
tende a ser ainda maior.

Convênios foram firmados entre a Petrobras e algumas universidades federais, como a
Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal do Ceará (UFC) e
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), para a construção de prédios em área
federal. Na UFBA, são três prédios no Pavilhão de Aulas da Federação, no campus de
Ondina, sendo que um deles refere-se a um comodato, onde, desde abril de 2009,
funcionam cursos da Universidade Petrobras (área de treinamento e desenvolvimento). Os
dois outros prédios abrigam os equipamentos comprados para os projetos com a Petrobras
e os pesquisadores a eles relacionados.

Nos três primeiros anos, o aporte de verbas em instituições parceiras destinou-se a
construir infraestrutura. Os investimentos em laboratórios externos fazem parte da
estratégia da Petrobras de investimentos em infraestrutura experimental e em formação de
recursos humanos nas universidades e institutos de pesquisa brasileiros, em um modelo de
relacionamento por meio da formação de redes de parceria tecnológica nas áreas de
interesse estratégico da companhia. Tais investimentos foram fundamentais para dotar o
parque tecnológico nacional de infraestrutura com padrão internacional, de forma a atender
às crescentes necessidades de P&D da Petrobras e da cadeia produtiva do setor. A área
laboratorial construída por meio dessa estratégia nas universidades brasileiras, algumas
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instalações a nível mundial, já é cerca de quatro vezes a área original do Cenpes
(PETROBRAS, 2010). Hoje, muitas universidades já atendem uma gama de projetos e
serviços tecnológicos para a Petrobras.

Fora sua área própria, atualmente, o Cenpes conta com mais de 130 instituições nacionais
de P&D, 50 redes temáticas, parcerias com parques tecnológicos como o do Rio de
Janeiro, localizado também na Ilha do Fundão, no campus da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), onde já se encontram em construção/operação nove centros de P&D de
importantes fornecedores de equipamentos e serviços.

Ressaltamos ainda o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás
Natural (Prominp) que possui ações de qualificação profissional para o mercado de óleo e
gás oferecendo cursos de capacitação e promovendo a aproximação dos profissionais e
empresas fornecedoras do setor. O Programa para a Formação de Recursos Humanos para
o Setor de Petróleo e Gás – PRH, conduzido pela ANP, congrega um conjunto total de 44
programas que se espalham por 31 instituições de ensino de 16 estados brasileiros, entre
elas 23 universidades. Tais instituições, cada vez mais articuladas com o setor produtivo,
atuam como co-gestoras do Programa e efetivamente realizam a capacitação dos novos
profissionais. A Petrobrás participa também desse esforço através da universidade
Petrobras, com programas importantes na formação de capacitação de mão de obra
qualificada para o setor de óleo e gás.

4. Considerações finais e principais desafios

A Petrobras nasceu no contexto de uma política de Estado comprometida com a formação
dos setores básicos e estratégicos para o desenvolvimento nacional. Desde esse momento,
estava clara a percepção da necessidade do domínio da tecnologia de produção e
exploração para a capacitação tecnológica e a importância do papel do Estado na condução
desses propósitos. A estratégia corporativa da Petrobras nasce assim articulada, ou mesmo,
solidária com a estratégia tecnológica da empresa e a estratégia de desenvolvimento do
estado brasileiro. O alcance dessa estratégia exigia a articulação de vários outros
instrumentos, como a política de compras, com a exigência de conteúdo local, que só o
Estado poderia articular e controlar. Mesmo com todo esse esforço, o foco era o domínio
da produção e não da inovação e concepção. Os novos desenhos organizacionais e
institucionais buscam dar conta dos desafios da inovação e de sua disseminação para todo
o tecido sócio-produtivo. Esse tem sido o foco das políticas dos países asiáticos como
Japão e China. Talvez o Brasil precise se espelhar nessas orientações no sentido de
aproveitar a dimensão desses recursos para alavancar vários outros setores da economia
além do setor de óleo e gás e construir uma rede de políticas de educação, ciência e
tecnologia que permitam o país redirecionar a sua trajetória de desenvolvimento e a sua
posição geopolítica mundial. Muito além da exigência de 65% de conteúdo local, alvo de
reclamações da empresas transnacionais, é fundamental  que a estratégia esteja no domínio
de capacidade inovacional em todos os setores envolvidos na exploração do pré-sal, para
que os frutos desse crescimento possam ser reinvestidos em favor da sociedade brasileira.

O caráter inovador e a complexidade envolvida na gestão das redes, que reúnem muitas
instituições heterogêneas, com diferentes visões, níveis de capacidades, e infra-estrutura, a
questão tecnológica inerente à exploração do pré-sal e na busca de novos campos para
exploração e aumento produção de óleo e gás, a necessidade de recursos humanos
qualificados e ainda a questão das pressões ambientais da sociedade por fontes de energias
mais limpas, colocam a Petrobras diante de inúmeros desafios. Deve haver atenção à
freqüência dos leilões dos blocos de exploração do pré-sal e ao comportamento das
empresas estrangeiras no Brasil para que a indústria nacional possa acompanhar o ritmo de
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crescimento e as divisas não evadirem. A presença de grandes empresas internacionais nos
leilões de exploração do pré-sal precisa estar inserida em uma estratégia de capacitação
nacional dos setores chave envolvidos. O exemplo do desenvolvimento científico
tecnológico dos países asiáticos, com forte presença do Estado na definição de estratégia
de desenvolvimento industrial e tecnológico pode servir de referência para o Brasil.

Dar conta desses desafios demanda estratégias integradas e de longo prazo. Os desenhos
institucionais e os novos arranjos precisam criar e fortalecer laços de aprendizado e
transformação em todo o tecido social e não só no setor específico de óleo e gás. Esse
potencial de construção de novas bases científicas e tecnológicas envolvidas pode ser uma
oportunidade para o país. Essa é uma decisão política de autonomia tecnológica. O desafio
do desenvolvimento é nacional e não setorial. É importante haver recursos e instrumentos
de gestão para coordenar estrategicamente os resultados das pesquisas e aplicá-los,
disseminando informações e ampliando as capacidades da empresa e do seu entorno. A
expansão do Cenpes, tanto em termos físicos próprios quanto em ampliação de parcerias e
utilização de laboratórios externos e competências nas universidades capacitadas, tem
gerado mais capacitação, tanto para a companhia quanto para as instituições envolvidas,
gerando soluções próprias e inovações.

Nas redes em que a Petrobras participou, ficou evidenciado o seu papel como ator
complexo, player internacional e intermediador dos interesses do Estado. O interesse na
pesquisa e em seus resultados, alinhando-os aos seus objetivos estratégicos e suas ações na
rede, levam a Petrobras, empresa mista, a perceber as novas oportunidades, especificidades
regionais e processos disponíveis para seus negócios (o que amplia suas competências),
potencializando sua rede de conhecimento, reduzindo custos e riscos, ao mesmo tempo em
que fortalece o tecido científico e tecnológico nacional. A complexidade das novas
tecnologias e sua interdependência exige uma gestão bastante integrada e comandada.

Nas redes, num primeiro momento, os recursos foram destinados à capacitação e aquisição
de equipamentos e ampliação e reforma de laboratórios, num movimento predominante de
seleção e difusão de tecnologias, principalmente naquelas instituições que possuíam pouca
ou nenhuma competência relacionada ao tema central da rede. A partir do momento em
que já existiam relações mais próximas entre a Petrobras e as universidades brasileiras e,
estrategicamente, aquela já possuía um mapeamento das competências existentes em cada
uma delas, e, pressionados pela necessidade de cumprir a exigência contratual, a Petrobras
passou a investir diretamente nas instituições parceiras em que havia sido construído
relacionamento de confiança anterior.

A dinâmica dos processos de gestão introduzidos nas Redes Temáticas, além da sua maior
disponibilidade de recursos vem suplantando os benefícios com o CT-Petro, o que vem
gerando um repensar do referido fundo setorial e rearranjos internos na empresa.

A recente discussão sobre o destino da distribuição dos royalties do petróleo, inicialmente,
voltados para os estados produtores e aplicados ao setor, tem gerado um intenso debate na
sociedade. Talvez seja um momento propício para se pensar em estratégias de
desenvolvimento esquecidas neste país e carro chefe nos países asiáticos. Caso os recursos
migrem para a educação e haja efetividade na aplicação, de uma forma geral, os benefícios
poderão ser menos pontuais e mais sistêmicos ao país. Como a cláusula de investimento
em P&D é exigida para os campos cuja participação especial é devida (áreas de alto
potencial de produção e rentabilidade), os recursos para as Redes Temáticas e Núcleos
ainda estão garantidos, a menos que haja redução de novas descobertas e da produtividade
destes poços ou outras mudanças na legislação. No entanto, a possibilidade da inovação
aberta num momento em que o pré-sal abre novas oportunidades de desenvolvimento e
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autonomia científica e tecnológica parece trazer ainda grandes perspectivas para o setor e
para o país ainda por alguns anos. Mas a história nos aponta que sem um Estado
comprometido com o desenvolvimento científico e tecnológico e a superação das grandes
desigualdades sociais e regionais, os avanços da Petrobrás e do setor terão fôlego curto no
contexto da competição internacional e das transformações da sociedade.
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Desenvolvimento Regional e Política de C,T&I: o caso de
Alagoas.

Francisco José Peixoto Rosário
Reynaldo Rubem Ferreira Jr.1

RESUMO
O objetivo desse artigo é mostrar que a construção da política de CT&I em nível estadual é
crucial para a concretização das políticas de coesão regional a partir do mapeamento das Janelas
de Oportunidade Locacional. A abordagem analítica de JOL proposta por Boschma (1996,
1997, 2007) mostra que variáveis não locacionais e mudanças estruturais na economia podem
favorecer a instalação de novas indústrias em novas regiões. A pesquisa foi de natureza
exploratória, fundamentada em um estudo de caso do estado de Alagoas. As características do
caso alagoano explicitou o pouco entendimento dos policy-makes sobre a importância
estratégica da integração do Estado com o novo contexto regional e seus transbordamentos
internos, deixando claro a condição dual das políticas locais de desenvolvimento por não
perceber a necessidade de uma política de C,T&I capaz de articular o dinamismo tecnológico
necessário para as novas indústrias e a inclusão produtiva das PMEs no padrão competitivo
vigente.

Palavras-chave: Janelas de Oportunidades Locacionais; Regiões Periféricas; Alagoas.

ABSTRACT
The point of view of this article is that the construction of Science, Technology and Innovation
policy at the region level is crucial for policies of regional cohesion from Windows of
Locational Opportunity (WLO) view. This analytical approach proposed by Boschma (1996,
1997, 2007) provides a set of non-locational elements and structural changes that allow the new
industries creation. The exploratory research runs with case study about Alagoas. In this context
lies the importance of the discussion of state policies of articulation and productive inclusion
in regional and local levels, which are the guide for the S,T&I policy. In the Alagoas case
study´s, is possible to show that there isn´t, on the part of policy-makes, understanding about
strategic importance of the integration of the State with new context and its regional spillovers,
which to show in the apartment of the attracting policy of new investments with other
productive inclusion policies implemented in the Alagoas state. This lack of awareness has
impaired the build of S,T&I policy.

Key words: Windows of Locational Opportunity; peripheral region; Alagoas.
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1 – Introdução

O Nordeste nos últimos dez anos vem experimentando vários aportes de investimentos públicos
e privados além do que uma série de políticas públicas do governo federal tem contribuído para
reduzir os indicadores de desigualdade da região. Com isso, os principais impactos percebidos
são o aumento da renda média do nordestino, a melhoria no nível de escolaridade da população,
a facilidade de acesso e a ampliação da oferta de crédito. E tudo isso resulta em crescimento do
PIB nordestino a taxas maiores que o produto brasileiro, o que tem colocado o Nordeste em um
novo cenário econômico (Araújo, 2012; Amaral Filho, et. al., 2010).

Esse novo cenário nordestino se concretiza ao longo da década de 2000, pois a mudança no
padrão de crescimento econômico brasileiro proporcionou a região a continuidade do processo
de industrialização e a redução das desigualdades (Araújo, 2012). Contudo, este maior
dinamismo da economia nordestina vem entremeado de questões não muito claras e que
apresentam várias fragilidades. O esforço de alcançar um nível de desenvolvimento relativo ao
do Sudeste e Sul do país fez com que houvesse o aprofundamento de importantes
heterogeneidades intra-regionais, gerando um dualismo na sua estrutura produtiva. Assim,
sobrevive no Nordeste, de um lado, uma indústria competitiva e especializada localizadas nos
principais pólos de desenvolvimento da região, e, de outro, sub-regiões apartadas das principais
cadeias produtivas regionais.

Contudo, esse padrão de desenvolvimento concentrado vem aumentando a desigualdade de
renda intraregional, o que dificulta sobremaneira a eficácia das políticas de combate à pobreza
com inclusão produtiva. Por outro lado, é fato que o Nordeste vem passando por transformações
estruturais importantes (Amaral Filho, 2011, p. 55) e que essas transformações são fruto de uma
nova dinâmica que está além dos padrões de localização industrial do passado.

Isso posto, as questões de pesquisa que se apresentam é: a) de que forma uma política de C,T&I
para uma região poderá contribuir em seu desenvolvimento? B) como esse desenvolvimento
pode possibilitar a articulação entre as grandes empresas atraídas para o Alagoas, e as MPMEs
do estado? E, c) o que deve ser considerado em termos de diretrizes para a construção de uma
política de C,T&I alinhada a política de desenvolvimento regional.

Nesse contexto, o objetivo desse artigo é mostrar que a construção da política de Ciência,
Tecnologia e Inovação (CT&I) em nível estadual é crucial para a concretização das políticas de
coesão regional a partir do mapeamento das Janelas de Oportunidade Locacional (JOL) que
venham favorecer a articulação produtiva da região, a reconfiguração de indústrias nativas
tradicionais ou mesmo a atração de uma nova indústria.

Este artigo, que toma Alagoas como estudo de caso, está divido em seis seções além dessa
introdução. Na próxima seção será apresentado o referencial analítico das Janelas de
Oportunidades Locacionais, construído por Boschma (1996, 1997, 2006). A terceira seção trata
do método trabalhado nesse artigo. Na seção 4 é feita uma caracterização da estrutura
econômica de Alagoas e de sua possível articulação com a economia nordestina. Na seção 5,
são apresentados a infraestrutura de conhecimento e alguns princípios norteadores para uma
política de Ciência, Tecnologia e Inovação a ser desenvolvida em Alagoas, dada a percepção
da inexistência de ações articuladas que favoreçam a exploração das janelas de oportunidades
locacional a partir da integração setorial dos novos projetos com a estrutura produtiva existente
no Estado. Na sexta e última seção tecem-se as considerações finais.
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2 - A construção de vantagens regionais a partir de Janelas de Oportunidades
Locacionais (JOL)

Tradicionalmente, a evolução espacial de uma nova indústria é explicada pelas economias de
localização. Aglomerações de firmas localizadas em setores industriais similares ou
correlacionados estão geralmente associadas a fatores como: a) reduções de custos, devido aos
custos de transporte; b) existência de um mercado de trabalho especializado; c) fornecedores
especializados; ou d) transbordamentos de conhecimento. O mainstream enfatiza que firmas
localizadas num aglomerado espacial podem ser favorecidas por essas reduções de custos e com
isso serem favorecidas pro externalidades de aglomeração.

Uma nova literatura surge durante os anos 1990 que tenta explicar o desenvolvimento regional
por meio de uma nova dinâmica dos fluxos de pessoas, mercadorias e capitais, definidos como
mercados, e combinados com a intervenção dos poderes públicos tendo como base os
territórios. Essa nova dinâmica, por seu turno, estabelece que as economias de aglomeração,
ligadas a territórios ou regiões de industrialização tradicional estão dando lugar a regiões
periféricas e que não estejam necessariamente ligadas ao modelo tradicional de acumulação
capitalista e desenvolvimento regional (Amaral Filho, 2011).

Nesse contexto, a abordagem aqui proposta das Janelas de Oportunidades Locacionais assume
que as economias de aglomeração, apesar de ser condição necessária, não são suficientes para
garantir o surgimento e evolução de uma nova indústria em determinado território. Novas
firmas podem não se beneficiar de incentivos do ambiente/território em razão das condições
regionais presentes estarem estritamente direcionadas para as atividades econômicas ou
indústrias tradicionais já instaladas na região. Ou seja, as oportunidades tecnológicas ou de
mercado são um alvo móvel e o sucesso de amanhã depende menos do que se fez no passado e
mais das construções do presente.

Os fundamentos da abordagem de Janelas de Oportunidades Locacionais busca agregar ao
arcabouço explicativo da teoria evolucionária os princípios da evolução espacial de novas
indústrias, com o intuito de propor políticas de desenvolvimento regional calcadas no
desenvolvimento tecnológico e em inovações (Boschma & Frenken, 2006).

2.1 – O modelo analítico para uma região periférica.

A abordagem da JOL sustenta que o surgimento de uma nova indústria está diretamente
relacionado a disponibilidade na região de recursos genéricos (qualidade da mão-de-obra
disponível, existência de universidade e centros de pesquisa, órgãos de apoio governamentais,
recursos naturais, etc), do que, mais especificamente, as condições estruturais e ambientais
vigentes na região.

Os recursos genéricos de uma região, bem como sua dotação de recursos naturais podem
oferecer oportunidades locacionais importantes além das tradicionais economias de
aglomeração (Boschma R., 1996; Perez, 2008). Contudo, Perez (2008) argumenta que as
oportunidades só podem se transformar em desenvolvimento com a incorporação de ciência,
tecnologia e capacidade de inovação.

Isto posto, essa noção de que aos fatores constituintes do ambiente regional podem influenciar
a capacidade inovadora das empresas levou a um crescente interesse na análise da inovação no
âmbito regional. Em outras palavras, o regional passou a representar um importante fator
explicativo para o processo de desenvolvimento, seja em países e regiões tidos como
desenvolvidos, seja em países e regiões ainda em desenvolvimento (Scott & Storper, 2003).
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É fato que a capacidade de gerar conhecimento e a posterior aplicação produtiva deste tornou-
se o mais importante fator locacional na atual etapa do desenvolvimento econômico (Diniz &
Gonçalves, 2005), mas por outro lado, esse fenômeno colocou como imperativo o
desenvolvimento de competências tecnológicas regionais capazes de propiciar as empresas
instaladas e entrantes a capacidade para se adaptar aos novos avanços tecnológicos e novas
atividades econômicas.

O processo de adaptação das empresas frente as mudanças tecnológicas geram diferenças intra
e interindustriais que se tornam, também, diferenças regionais nos níveis de atividade de
inovação. A heterogeneidade no aprendizado e na intensidade das atividades inovativas
presentes nas firmas e indústrias como posto por Nelson (2006), produz descontinuidades
tecnológicas que influenciam nos processos de criação de novos mercados, novas formas de
organizar a produção local, por meio de articulação de redes de empresas ou mesmo no
estabelecimento de novas arquiteturas organizacionais e espaciais das redes de conhecimento.

A combinação de redes e locais de geração e difusão de conhecimento têm profundas
implicações para a inovação e para o desenvolvimento territorial, requerendo um papel
renovado para a ação das instituições regionais e locais, tradicionalmente mais capacitadas em
estimular as dinâmicas de inovação localizada.

Em sua proposição original, a abordagem da JOL descreve como uma nova indústria se
desenvolve localmente em dois estágios evolutivos. Na descrição do primeiro estágio a ênfase
está em elementos constituintes de um sistema de inovação, que podem ser induzidos e
organizados por meio de políticas deliberadas, reduzindo o efeito de possíveis diferenças
regionais na atração de empresas. Mas, no segundo estágio quando a tecnologia da indústria se
torna mais madura e mais padronizada, as firmas podem se beneficiar das economias de
localização. Como resultado, no segundo estágio, a indústria deverá estar concentrada em uma
ou em poucas regiões (Boschma R. , 2007).

Para o caso de regiões periféricas, tradicionalmente produtoras de commodities e sede de
indústrias tradicionais, o que está em análise é como uma mudança estrutural na economia
regional poderá permitir a instalação dessa nova indústria, ou a reconfiguração de uma indústria
existente, ou mesmo, aumentar a articulação produtiva entre as cadeias produtivas da região.
Esses fenômenos favorecem ao surgimento e exploração de janelas de oportunidades capazes
de permitir o desenvolvimento regional.

Em se tratando de uma abordagem de cunho evolucionista, a exploração das oportunidades
decorrentes das possibilidades tecnológicas existentes numa janela de oportunidades locacional
irá, em certa medida, depender de uma política de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) que
possa direcionar as estratégias de desenvolvimento regional para combinar o ambiente de
dualidade presente nas economias dos países da América Latina (Perez, 2008). Ademais, uma
política de C,T&I protagonista ocorre no escopo de um sistema regional de inovação
consolidado, que irá garantir a geração e difusão da inovação nescessários para o
desenvolvimento regional a partir de diferenciais competitivos dinâmicos possíveis para uma
economia baseada em recursos naturais, fenomeno típico da periferia.

As estratégias das firmas, por sua vez, são determinantes para o sucesso da prospecção de quais
oportunidades estão surgindo no ambiente competitivo regional. Pois, apesar do ambiente geral
poder ser trabalhado via intervenção seletiva de políticas públicas, ao fim e ao cabo, o esforço
conjunto das firmas novas e instaladas em construir e referendar esse ambiente apresenta a
condição necessária para o desenvolvimento (Boschma & Frenken, 2010; Boschma, 1996,
2007). As políticas públicas, na verdade, devem estar em parceria de objetivos e recursos tanto
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com os agentes de mercado, como os agentes não-mercado (instituições e organizações não
mercantis).

Sustenta-se neste artigo, portanto, que seja possível adaptar os pressupostos da abordagem JOL
para regiões menos desenvolvidas quando se estabelece a importância das políticas públicas
para a construção de condições genéricas para a região (Boschma R. , 1996); de infraestrutura
de conhecimento (Cooke, 2001; Boschma & Frenken, 2006); e da cultura e instituições locais
(Boschma R. , 1996; Boschma & Frenken, 2006) propícias para aumentar a intensidade de
integração produtiva da região, para uma possível reconfiguração industrial ou mesmo para o
desenvolvimento de uma nova indústria regional, conforme a figura 2.

Figura 2: Configuração para a existência de uma Janela de Oportunidade Locacional em Região Periférica.
Fonte: Elaborada pelos autores baseado em Cooke (2001); Boschma (1996) e Weterings & Boschma (2009).

Com base no exposto até aqui, analisaremos nas próximas seções o caso da economia alagoana
buscando explicitar a importância da construção de uma política de C,T&I para o estado que
esteja focada na identificação das janelas de oportunidades decorrentes dos transbordamentos
do novo contexto regional nordestino.

3 - Metodologia:

A pesquisa realizada foi do tipo qualitativa e exploratória, e o método utilizado foi o estudo de
caso que, segundo Yin (2002), é uma estratégia de pesquisa escolhida mediante três condições:
tipo de questão de pesquisa proposto (como e por que), o não controle que o pesquisador tem
sobre os eventos comportamentais efetivos e enfoque em acontecimentos contemporâneos. Para
o autor, o estudo de caso é uma forma de verificação empírica de evidências. No entanto, não
é realizado independentemente da teoria, e sim desenvolvido com base nela. O estudo de caso
é um método em que o fenômeno é estudado e analisado em seu contexto real, buscando avaliar
as decisões que foram tomadas, o porquê de determinadas atitudes adotadas e em que
resultaram. Desse modo, as causas e conseqüências do fenômeno e seu desenvolvimento vão
sendo esclarecidos, sempre dentro do momento e circunstâncias em que ocorreram.
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Como o propósito básico deste estudo foi a busca de informações sobre a realidade alagoana e
as políticas de desenvolvimento e C,T&I do estado. Para cumprir essa tarefa foi feito um
levantamento bibliográfico sobre o tema e entrevistas em profundidade semiestruturadas com
gestores públicos lotados nas Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do
Estado de Alagoas (SEPLANDE) e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI). O
foco das entrevistas foi explorar e entender a atuação dessas secretarias e dos programas de
governo para o desenvolvimento em Alagoas.

4 – Uma breve caracterização da estrutura econômica alagoana.

Nos últimos anos Alagoas vem se esforçando para efetivar um processo de reestruturação
econômica como forma de reagir aos 20 anos de desorganização produtiva, fruto, em grande
medida, da dependência do estado dos recursos federais e da monocultura sucroalcooleira.
Contudo, o que se percebe é que os ajustes realizados do ponto de vista da produção, não estão
em sintonia com as trajetórias percebidas no novo contexto econômico do Nordeste. De modo
geral, a indústria alagoana continua tendo na agroindústria do açúcar e do álcool seu centro
dinâmico, mesmo que esta venha perdendo importância relativa no Brasil.

O PIB alagoano em 2010 foi de R$ 24,6 bi, com uma taxa média de crescimento nos últimos
sete anos de 4,4% aa (ALAGOAS, 2013). O setor dinâmico alagoano por muito tempo foi a
indústria de transformação, particularmente a agroindústria sucroalcooleira, mas recentemente
o comércio e serviços, incluindo o setor público, vem sustentando boa parte do crescimento do
PIB estadual. Com o esforço de atração de novos investimentos nos últimos 5 anos, realizados
em Alagoas, a indústria de transformação alagoana em 2010 ainda respondia por cerca de 9%
do valor adicionado dos setores (VA), recuperando em parte as perdas de 2009, mas ainda em
patamar abaixo de 2008 (Figura 1). O setor mais dinâmico é o comércio e serviços, respondendo
por quase metade do VA alagoano. A construção civil vem crescendo desde 2006,
principalmente em função de programas como “Minha casa, minha vida” e da expansão do
crédito habitacional.

A administração pública também representa parcela importante do VA alagoano, e somando
comércio e serviços e a administração percebe-se que o estado de Alagoas acompanha os
demais estados brasileiros no tocante ao crescimento da participação do setor terciário da
economia na composição do PIB brasileiro. Por outro lado, sugere também o potencial de
desenvolvimento industrial local dado a nova composição da indústria nordestina que se acerca.
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Figura 1: Valor adicionado para setores selecionados em Alagoas
Fonte: IBGE/ALAGOAS, elaborado pela Superintendência de produção da informação e do conhecimento da

SEPLANDE/AL.

A figura 2 mostra a decomposição do Valor da Transformação Industrial para Alagoas para os
setores que estão sendo considerados estratégicos pelo governo do estado e reflete o
desempenho da política de incentivos fiscais, creditícios e locacionais executado pelo governo
local.

Entre 2007 e 2010, observando os dados da figura 2, pode-se afirmar que a referida política não
apresentou impacto significativo na composição do VTI alagoano, uma vez que a agroindústria
sucroalcooleira ainda representa cerca de 70% do VTI estadual. O setor químico e plásticos,
que o segundo maior e mais organizado, respondeu por 17% do VTI em 2010. A soma desses
dois setores concentra 87%, em média, da geração de valor da indústria, clarificando o nível de
concentração que existe no estado.

Os setores metalomecânico e a fabricação de minerais não-metálicos representaram juntos em
2010 cerca de 8% do VTI, apresentando um aumento percentual de 25% em relação a 2007.
Esses setores são complementares a construção civil, setor sucroalcooleiro e mais recentemente
a cadeia de óleo e gás, e são também incentivados pelo governo de Alagoas.

Figura 2: Valor da Transformação Industrial (VTI) de setores selecionados em Alagoas
Fonte: Elaborados pelos autores a partir dos dados da PIA empresa/IBGE

Esses dados da indústria e do valor adicionado mostram que o esforço de diversificação da
economia alagoano ainda não foi capturado pelas estatísticas, e o que evidencia é a dependência
da economia alagoana pelas transferências governamentais, uma vez que o crescimento do
consumo e a expansão dos serviços públicos nos últimos dez anos ocorreram graças a esses
programas e aos investimentos governamentais no Nordeste. Todavia isto não é uma
característica única de Alagoas uma vez que, de modo geral, a média da participação das
transferências federais nas receitas correntes dos estados e municípios do Nordeste fica em
torno de 50%, enquanto que em Alagoas tais transferências no período de 2006 e 2010
representaram 60% das receitas correntes do estado. Tais transferências, particularmente
aquelas destinadas diretamente as famílias, vêm dinamizando o comércio varejista mas com
pouco impacto sobre a indústria local, principalmente na fatia de bens de consumo não-duráveis
e de produção local.

4.2 – Concentração industrial e diversificação induzida: novos setores industriais e o
Programa de Arranjos Produtivos Locais alagoano.

2% 1% 3% 1%

68% 70% 74% 70%

19% 20% 15%
17%

3% 2% 2% 4%3% 3% 3% 4%5% 4% 3% 4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010

Indústrias extrativas Produtos alimentícios e bebidas
Qumico-plástico e derivados de petróleo Fabricação de produtos de minerais não-metálicos
Metalmecânico Outros



8

Segundo informações da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de
Alagoas (ALAGOAS, 2013), as principais atividades econômicas que estão sendo incentivadas
nos últimos anos são:

Atividades Número de empresas
âncoras incentivadas (nº)

Sucroenergético 3
Metalmecânico 2
Químico e plástico 4
Turismo 37
Mineração de metálicos 1
Alimentos processados 2
Cerâmico 1

Quadro 1: Atividades econômicas incentivadas pelo governo
Fonte: elaborado pelos autores baseados em ALAGOAS (2013)

O setor sucroenergético, vem passando por uma profunda reformulação em sua trajetória
tecnológica, saindo da especialização exclusiva em açúcar e álcool, para se tornar produtor de
energia elétrica, sucroquimica (química verde) e etanol de segunda geração, inclusive em
Alagoas. O estado atraiu a primeira planta comercial do Brasil em etanol de segunda geração,
além de duas joint-ventures para cogeração de energia elétrica. A articulação produtiva possível
surge da reconfiguração industrial do setor sucroalcooleiro em biorrefinarias2, e isso poderá
mobilizar outros tipos de agentes para esse setor além da criação e entrada de novas empresas
fornecedoras e consumidoras, adensando a cadeia localmente, uma vez que atualmente boa
parte dos fornecedores de insumos e serviços de maior conteúdo tecnológico está situado fora
da região Nordeste. O elemento concreto para esse fato vir a ocorrer é que já existe competência
local na produção do principal insumo que é a cana-de-açúcar geneticamente modificada e
adaptada as condições locais de clima e solo3.

O setor metalomecânico tem mostrado algum crescimento no emprego conforme apresentado
no item 3.2, e atualmente duas grandes empresas fornecedoras da cadeia de Óleo e Gás (O&G),
a Tomé Engenharia e a Jaraguá equipamentos, e um conjunto de médias e pequenas empresas
que atendem ao setor sucroalcooleiro que estão recompondo esse setor em Alagoas. As grandes
empresas foram atraídas pelo programa de investimentos do Estado. Segundo dados da
Secretária de Planejamento e Desenvolvimento do Estado de Alagoas (ALAGOAS, 2013),
atualmente são 260 empresas que geram 1800 empregos diretos especializados.

Como dito anteriormente, o setor de químicos e plásticos é um dos mais organizados em sua
cadeia produtiva em Alagoas. Conforme dados da ALAGOAS (2013), esse setor no estado é
composto por 52 empresas transformadoras de resinas, além de 119 pequenas empresas
fornecedoras e reclicladoras.  Esse setor industrial apresenta forte ligação na geração de
conhecimentos próprios e formação de mão-de-obra especializada com o Núcleo Tecnológico
do Plástico (NTPLAS), esse núcleo de capacitação foi estruturado em parceria com o governo
do estado, empresários e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. As empresas âncoras
dessa indústria em Alagoas são a Brasken, com uma planta de PVC, e três fabricantes de tubos
e conexões que são a Amanco, Krona e Tigre, estando este último em processo de implantação.

2 Entende-se por biorrefinaria uma unidade industrial com facilidades capazes de converter biomassa em
produtos químicos, biocombustíveis e energia elétrica.
3 Em Alagoas a agroindústria sucroalcooleira existe a cerca de 500 anos e conta com o Programa de Melhoramento
Genético da Cana de Açúcar (PMGCA) na UFAL, que é o principal programa de pesquisa  para o setor
sucroalcooleiro no Nordeste.
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Nesse caso, um forte atrativo para o desenvolvimento tecnológico setorial, além dos produtos
já feitos em Alagoas que são voltados para a construção civil, é a integração dos plásticos com
a produção automotiva que está se instalando em Pernambuco. No Brasil, atualmente, cada
veículo utiliza entre 60 e 90 quilos de plástico, sendo 63% em equipamentos internos, 15% no
corpo externo, 9% no motor, 8% no sistema elétrico e 5% no chassi4. Contudo, a qualificação
de fornecedores requer um aprendizado especializado por parte das empresas locais que poderá
ser fornecido pelo SENAI, a exemplo da indústria automobilística da Bahia.

No setor de turismo, o estado de Alagoas aumentou em 50% a oferta de leitos entre 2007 e 2012
(Maciel, 2013). Atualmente são 30 mil leitos e uma ocupação média de 70% , chegando a 16
mil na temporada de 2012/13. Foram instalados 37 novos hotéis, de todos os tamanhos, nos
últimos 5 anos e recentemente foi considerada a cidade mais bonita do Brasil5.  Esses fatores
sinalizam para uma retomada do setor de turismo, que ainda carece de mão-de-obra e
fornecedores especializados. A cadeia de turismo é expressiva, particularmente quando se leva
em conta os pequenos fornecedores de serviços e alimentos. Visando essa cadeia, uma
articulação possível é aumentar o acesso dos pequenos produtores industriais de alimentos as
Tecnologias Industriais Básicas, particularmente a certificação de produtos e tecnologias de
gestão. Essas tecnologias podem capacitar a pequena indústria de alimentos para ser fornecedor
não só dos estabelecimentos em Alagoas, como também, aos esforços para atender a demanda
turística proveniente da expansão dos estados vizinhos e da Copa 2014.

As grandes empresas incentivadas no setor de alimentos processados estão utilizando os
incentivos fornecidos em Alagoas, bem como a posição geográfica do estado, para abastecer os
demais estados do Nordeste. São dez plantas de médio e grande porte que produzem laticínios,
sucos, farinhas, refrigerantes e doces, além de 24 usinas de açúcar, que são as maiores
exportadoras do estado. Essas empresas já demandam serviços e insumos especializados que
poderão ser fornecidos por empresas locais, contudo, exigências em certificação, qualidade
metrológica e de gestão e normatização de procedimentos irão impor um grau de
competitividade superior para as empresas alagoanas. Nesse caso a política de C,T&I deverá
articular o sistema estadual de ensino técnico e superior para a qualificação de mão-de-obra
capaz de absorver as tecnologias necessárias.

Dentre dos setores industriais diretamente incentivados pelo governo do estado também estão
o cerâmico e o de mineração. No primeiro caso, uma grande produtora de pisos e revestimentos
se instalou em Alagoas, atraída pela disponibilidade de gás, e provavelmente irá necessitar de
um conjunto de fornecedores especializados. Vantagens comparativas em recursos naturais
também possibilitou a entrada em Alagoas de uma mineradora de cobre no agreste alagoano,
uma vez que o estado é dono de 3% das reservas de cobre do Brasil (Cristoni, 2013).

Do ponto de vista sustentado neste artigo, percebe-se que há oportunidades surgindo com a
implantação de novas grandes empresas, que podem ser âncoras para o desenvolvimento de
micro, pequenas e médias empresas já instaladas no esforço para a geração de produtos e
serviços, além de empregos de qualidade e tecnologicamente mais avançados. Principalmente
porque a qualificação destas empresas exige que estejam contempladas em uma política de
C,T&I que favoreça o aumento da competitividade das mesmas, a partir da incorporação de
conhecimento e inovação em seus produtos, processos e gestão.

4 http://www.coladaweb.com/curiosidades/utilidades-dos-plasticos
5 O portal Ig, no início de 2013, com votos de internautas de todo o Brasil, elegeu a cidade de Maceió como a
mais bonita do Brasil. http://turismo.ig.com.br/destinos-nacionais/2012-11-18/maceio-e-eleita-a-cidade-mais-
bonita-do-brasil.html.
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4.2.2 – Potenciais oportunidades tecnológicas para microempresas do Programa de
Arranjos Produtivos Locais em Alagoas: uma articulação possível entre o
desenvolvimento industrial e a política de C,T&I.

A principal estratégia de inserção produtiva de micro e pequenas empresas na economia
alagoana foi a implementação do Programa de Arranjos Produtivos Locais de Alagoas (PAPL).
O PAPL tem oito anos (2004 até agora) e busca organizar territorialmente a estrutura produtiva
de mais de 90 municípios.

O PAPL é um programa do governo estadual ao qual se vinculam vários organismos e
instituições públicas e privadas. Alguns apoiam todos os projetos de APLs, outros atuam apenas
em arranjos específicos. Isso sugere que é possível haver uma orquestração institucional, a
partir da definição de uma política de C,T&I para o estado, capaz de permitir a exploração de
oportunidades tecnológicas oferecidas pelos produtos e serviços dos APLs.

Nesta perspectiva, os APLs especializados na produção de alimentos como laticínios; carnes de
aves e ovinos e caprinos; doces e sucos de frutas; farinha e fécula de mandioca; hortícolas; mel
de abelha e tilápias, podem explorar oportunidades tecnológicas e de mercado uma vez que o
aumento da renda e mudança de hábitos de consumo do nordestino vem ampliando a demanda
de alimentos mais elaborados e sofisticados, como orgânicos, nutracêuticos e alimentos
processados.

Além da oportunidade oriunda da profissionalização e da busca por aumento de produtividade
na produção de alimentos e na agricultura alagoana, o uso da biotecnologia, engenharia
genética, tecnologia da informação, tecnologia de materiais e nanotecnologia na agricultura são
fenômenos de fronteira da ciência e que já faz parte do trabalho de grupos de pesquisa
alagoanos. Logo, políticas de incentivo a pesquisa e ao desenvolvimento de aplicações agrícolas
usando esses conhecimentos são eixos de fomento que podem ser conduzidos pela Fundação
de Amparo a Pesquisa de Alagoas (FAPEAL), além de trabalhos voltados para as aplicações da
ciência tradicional na agricultura, particularmente aproveitamento da água, variedades de
culturas resistentes a pragas e ao stress hídrico, e novas formas sustentáveis para o manejo
agropecuário.

A pesquisa com a Própolis Vermelha dos Mangues de Alagoas e o posterior registro da própolis
vermelha como produto com indicação de origem, mostra uma possibilidade de se explorar
aplicações desse recurso como insumo para a indústria de alimentos (nutracêutica), bem como
fármacos e cosméticos naturais.

Incentivos a criação de empresas voltadas para o desenvolvimento de softwares e aplicativos é
fato em quase todas as economias regionais, mas é preciso observar o tipo de aplicação
desenvolvida, uma vez que geralmente esses polos de TI estão produzindo para um cliente que
não está na região e que apresenta demanda limitada. Existe em Alagoas um APL de TI que
vem recebendo apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Alagoas
(SECTI) para a construção de polo de TI que busca aumentar a eficiência coletiva do arranjo.
Recentemente, como esforço na interação universidade-empresa da Universidade Federal de
Alagoas (UFAL), foi instalado em Maceió, no campus da universidade o primeiro BlackBerry
Tech Center da America Latina.

Em suma, Alagoas apresenta um conjunto de atividades econômicas potenciais que podem ser
dinamizadas a partir da introdução de conhecimento e inovação e sua posterior conexão com as
cadeias produtivas estratégicas para o Nordeste. Contudo, como apontado anteriormente, um
passo crucial para a estratégia de integração interna e externa da economia alagoana é a
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construção de uma política de C,T&I para Alagoas capaz de identificar as janelas de
oportunidades que balizaram a política de desenvolvimento do Estado.

5 – Infraestrutura de conhecimento e Janelas de Oportunidades Locacionais: diretrizes
para uma política de C, T & I em regiões periféricas.

A infraestrutura de conhecimento local irá permitir que haja a conexão entre a produção local
com as redes de geração de conhecimento e tecnologias, seja internamente seja externamente.
Contudo, o potencial dessa infraestrutura irá depender da capacidade dos agentes em coordenar
a rede local e cooperar com as redes externas no objetivo de desenvolver inovações
tecnológicas, organizacionais e em modelos de negócios. Para o caso de Alagoas, demostra-se
a existência dessa infraestrutura por meio do quadro 01, que relaciona o quantitativo dos ativos
mais relevantes identificados:

Ativos de conhecimento Quantidade
Instituições de Ensino Superior (MEC, 2012) 32
Alunos matriculados no ensino superior (INEP em
2010)

65.619

Concluintes (INEP em 2010) 7.014
Grupos de pesquisa (CNPq em 2010) 303
Pesquisadores (CNPq em 2010) 1.454
Pesquisadores doutores (CNPq em 2010) 826
Laboratórios 16
Cursos de pós-graduação Strictu-sensu (GeoCapes
em 2011)

26

Docentes de pós-graduação Strictu-sensu em 2011 454
Discentes matriculados em PPGs Strictu-sensu em
2011

991

Organizações de Apoio a Pesquisa 26
Projetos vigentes com participação de mais de três
organizações do SECTI.

15

Grupos que relataram pelo menos um
relacionamento com empresa (CNPq)

22

Publicações artigos (Base ISI em 2012) 250
Quadro 01: Ativos de conhecimento em Alagoas.
Fonte: Elaborado pelos autores com dados do CNPq (2013)6, CAPES (2013)7, MEC (2013)8,
Base ISI (2013)9.

Um outro importante conjunto de ativos do conhecimento são os laboratórios existentes no
estado. Os laboratórios descritos no quadro 3 mostram o que existe em infraestrutura básica  de
serviços técnicos e tecnológicos em Alagoas. Todavia, o conjunto de laboratórios está
concentrado em duas instituições do sistema estadual de C,T&I, que são a UFAL e o SENAI.
Os laboratórios do SENAI são os principais laboratórios da Rede Metrológica do estado de
Alagoas, a despeito da pouca articulação dos serviços dessa rede com a demanda do estado.

Esses laboratórios, se considerados como fontes de conhecimento e serviços em Tecnologias
Básicas Industriais (TBIs)10 numa proposta de política de C,T&I em Alagoas, podem dar
respostas a demanda tecnológica potencial do Sistema Estadual de C,T&I (SECTI).

LABORATÓRIO SERVIÇO TECNOLÓGICO ORGANIZAÇÃO

6 Censo CNPq - http://dgp.cnpq.br/censos/
7 GeoCapes - http://www.capes.gov.br/estatisticas
8 MEC - http://emec.mec.gov.br/
9 ISI - http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/isi_web_of_knowledge/
10 Certificação de produtos, calibragem de equipamentos, entre outras.
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SENAC Consultoria tecnológica no
escopo do Programa Alimento
Seguro – PAS

SENAC

NTPLAS Capacitação de pessoal e
manutenção de equipamentos
para a cadeia de plásticos

SENAI

Laboratório de Metrologia
Dimensional (INMETRO)

Calibração de instrumentos, em
conformidade com a NBR
ISO/IEC 17025:2005.

Núcleo Automotivo de Inspeção
Veicular (INMETRO)

Calibração e verificação de
eficiência de consumo veicular
(leves e pesados) com a
acreditação do Inmetro

Laboratório de Metrologia e
Temperatura (INMETRO)

Temperatura e pressão

Laboratório de Cerâmica
Vermelha (INMETRO)

Ensaio em blocos cerâmicos, de
acordo com a norma da ABNT,
no único laboratório de cerâmica
vermelha de Alagoas, LACER.

SEBRAE – SEBRAETEC-
Agente Local de Inovação

Consultoria  tecnológicas para
MPE

SEBRAE

PMGCA/RIDESA Desenvolvimento tecnológico de
cultivares

UFAL

Laboratório de Computação
Cientifica e Visualização

Simulação de problemas em
meios discretos, análise de dutos
enterrados, simulação dinâmica
de linhas de ancoragem e risers,
análise de carga extrema e fadiga,
materiais compósitos,
modelagem de erros, propagação
dinâmica de trincas, problemas
em geomecânica (incluindo pré-
sal), visualização científica e
modelagem geométrica.

Biogen (Laboratório de

Ambientes Climatizados)

(INMETRO)

Atende ao setor público e privado
com relação à análise da
qualidade do ar de ambientes
climatizados e elaboração de
laudos para atender as quatro
normas técnicas da RE nº9 de
janeiro de 2003 da ANVISA.

Laboratório de Controle e

Qualidade de Alimentos

Análise microbiológica de
alimentos

Laboratório de Estruturas e

Materiais (Lema)
(INMETRO)

Realização de mais de noventa
tipos de ensaios normalizados e
análises em materiais,
componentes e produtos de
construção civil, tais como
cimento, concreto, aço,
agregados, argamassas, blocos e
telhas cerâmicos, blocos de
concreto e tijolos maciços. Além
disso, serviços como dosagem
experimental de concreto,
controle tecnológico do concreto,
controle da aceitação de
elementos cerâmicos, controle
tecnológico de compactação e
serviços de esclerometria também
são realizados.

LGA - Laboratório de

Geoprocessamento Aplicado

Desenvolve estudos ambientais
voltados para diagnósticos e
prognósticos com base em
geoprocessamento.

LGCA - Laboratório de

Geologia Costeira e Ambiental

Pesquisas nas áreas de
hidrografia, geologia costeira,
hidrologia, sedimentologia,
minerais e rochas.

LH - Laboratório de

Hidroquímica

Pesquisas sobre os problemas
relacionados aos ecossistemas,
fluviais, de transição e costeiros
do Estado de Alagoas.



13

EMPAT Analise da qualidade do açúcar
exportado

EMPRESA ALAGOANA DE
TERMINAIS LTDA

Laboratório de PVC Analise da qualidade do PVC e
UCS produzido pela Braskem

Braskem

Quadro 03: Oferta de Serviços Tecnológicos Selecionados
Fonte: elaborado pelo autor.

Essa infraestrutura de conhecimento quando comparada ao universo empresarial alagoano pode
se apresentar reduzida, haja vista que em Alagoas, em dezembro de 2012, existiam 56.141
ativas (MTE/RAIS, 2013). Contudo, um núcleo empresarial tecnologicamente mais avançado
poderá garantir a difusão de atividades inovadoras nas demais empresas. Ademais ao se
identificar as possíveis Janelas de Oportunidades Locacionais por meio de setores industriais
estratégicos e a partir disso executar uma política de C,T&I que explore essas oportunidades irá
favorecer a promoção de aglomerações de atividades econômicas correlatas, assim como a
melhoria da eficiência do sistema regional de inovação e o estímulo a concorrência entre os
agentes produtivos estabelecidos no estado.

5.1 – Diretrizes sugeridas para uma política de C,T&I em uma região periférica: a
especificidade de Alagoas.

A seguir serão apresentados alguns princípios norteadores para uma política de Ciência,
Tecnologia e Inovação a ser desenvolvida em Alagoas, uma vez que existe a percepção da
inexistência no Estado de ações que articulem os setores estratégicos às janelas de
oportunidades locacionais abertas pela atração de novas empresas e pelo potencial produtivo
das micro e pequenas empresas locais.

Em primeiro lugar, a política de C,T&I deve buscar o desenvolvimento ou reforço do Sistema
de Inovação Regional, a partir da criação de um modelo de governança que privilegie redes
flexíveis de empresas e organizações de apoio e permita acesso ao capital para investimentos
em conhecimento. Nesse quesito, Alagoas apresenta baixo protagonismo empresarial e débil
articulação entre o setor produtivo e as organizações de apoio as atividades inovativas, o que
explicita, no mínimo, o caráter incipiente do sistema de C,T&I do Estado. Por outro lado, do
ponto de vista institucional, se observa a falta de ações integradas que venham a atender as
necessidades tecnológicas das empresas.

A articulação da estrutura de organizações baseadas na criação e transferência do conhecimento
localmente relevante e alinhada com as demandas tecnológicas (trajetórias) locais, se constitui
em um principio também importante. Neste aspecto, a pouca interação dos empresários
alagoanos com os instrumentos de geração do conhecimento e transferência tecnológica
dificulta a constituição de canais e feedbacks entre as organizações ofertantes e demandantes
de conhecimento.

Em Alagoas percebe-se, por parte dos policy-makers, a pouca compreensão da importância
estratégica da integração do setor produtivo do Estado com o novo contexto regional e seus
transbordamentos para dentro de Alagoas, o que se traduz no apartamento da política estadual
de atração de novos investimentos com as demais políticas de inclusão produtivas
implementadas no Estado, como os APLs.

Outro princípio norteador da política de C,T&I é o fomento ao capital humano baseado na
criatividade e espírito empreendedor, na medida em que contribui para a renovação continua
do estoque de empresas no Estado. Este princípio articula todos os requisitos anteriores para a
exploração de janelas de oportunidades locacional, uma vez que aponta o capital humano como
elemento dinamizador das estruturas de mercado. Em Alagoas, como já apontado



14

anteriormente, a cultura do empreendedorismo e da inovação ainda não foi completamente
assimilada pelo setor empresarial.

Enfim, a política de C,T&I deve ser o instrumento de alinhamento das condições regionais
presentes no modelo de Janelas de Oportunidades Locacionais aplicadas a regiões periféricas.
Contudo, é de vital importância que uma política dessa natureza faça parte da política de
desenvolvimento de Alagoas e busque pautar e coordenar, por meio da Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Inovação, as estratégias que permitam o fortalecimento das vantagens
competitivas do setor produtivo estadual.

6 – Considerações Finais

O objetivo desse artigo foi de mostrar como uma intervenção seletiva de política pública, como
a política de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) em nível estadual é crucial para a
concretização da coesão regional a partir do mapeamento de Janelas de Oportunidade
Locacional (JOL) que venham favorecer a articulação produtiva da região, a reconfiguração de
indústrias nativas tradicionais ou mesmo a atração de uma nova indústria.

Nesse ponto, ficou evidenciado que as transformações estruturais que estão se processando na
economia nordestina pode representar algumas janelas de oportunidades para regiões mais
atrasadas na região. É nesse fenômeno que reside a importância da discussão sobre políticas
estaduais de articulação e inclusão produtiva em níveis regional e local, que são os balizadores
da política de C,T&I. Esse artigo tenta mostrar que nas regiões periféricas o processo de
desenvolvimento depende do alinhamento pela política de C,T&I das condições regionais,
anteriormente discutidas, que assegurem a exploração das Janelas de Oportunidades
Locacionais.

Em síntese, para o caso de Alagoas buscou mostrar não haver, por parte dos policy-
makes, a compreensão da importância estratégica da integração do Estado com o novo contexto
regional e seus transbordamentos, o que se traduz no apartamento da política estadual de atração
de novos investimentos com as demais políticas de inclusão produtivas implementadas no
Estado. Tal falta de percepção tem comprometido a construção de uma política de C,T&I em
nível estadual articulada com as estratégias de desenvolvimento.
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1. Introduction 

 The technological innovation is one of the central points of transformation of the 

capitalist system structure. Schumpeter (1942; 112) states that “the impulse that initiates 

and maintains the movement of the capitalist machine derives from new commodities, new 

production or transportation methods, new markets for the new forms of industrial 

organization that the capitalist enterprise creates”. The complexity of this phenomenon can 

be confined to two aspects of its nature: the (r)evolutionary and organic ones. It is 

(r)evolutionary for it takes time to show its true characteristics and its real effects. The 

process is also organic because the technological innovation introduced, for example, by an 

only enterprise promotes and induces transformations that can affect the whole economic 

environment (Schumpeter, 1942). In this perspective, we can admit that the relevance of 

technological innovation for the economical and social development configures itself as 

the process of diffusion occurs, that is to say, if it spreads itself through the economical 

fabric over time. 

 The recent economical changes (for example, the changes in the relative prices of 

commodities related to the manufactures or in the dynamics of the markets from emerging 

countries) and the technological progress from new scientific boundaries (the development 

of information technology, nanotechnology, biotechnology, etc.) are altering and 

intensifying the technological innovation process in different activities, in special in the 

industries of low and medium-low technologies (LML) - (indústrias de baixa e média-

baixa tecnologias - BeMB, in the Portuguese acronym). As a consequence, it is required 

from the companies a growing capability of assimilating complex technologies, whether 

through intern development or through extern suppliers, of interacting and reinforcing the 

actions with different partners or collaborators – companies, universities, suppliers, 

competitors, venture capital companies, etc. – that allow them to reach (1) adaptations and 

technical improvement and the (2) creation of complementary technical-scientific 

knowledge, that end up (3) enlarging and energizing the research in several fields of 

science. To sum up, a process that provides feedback to itself to the systemic development 

of products and/or more sophisticated productive processes (Morceiro et al., 2011). 

 Based on the evolutionary approach, this paper presupposes that the innovation process 

is wide and complex, by gathering a distinct group of agents and institutions, and is 

structured on very heterogeneous bases and motivated by different conditionings specific 

to each economical activity. In this perspective, in some industries, the traditional methods 

to measure innovation (patents or R&D costs) are enough to detect the essence of this 

process. Industries usually classified as LML are among those in which the use of such 

indicators is scarcely appropriate. Privileging the examination on LML industries, but not 

restricted to them, this study attempts to evaluate the innovation process in the industries of 

transformation and quarrying and advance in the discussion of the innovative dynamics 

through alternative indicators applied to different countries. In order to elaborate these 

indicators we used data from the Research on Technological Innovation (Pesquisa de 

Inovação Tecnológica - PINTEC, 2010) and the Community Innovation Survey (CIS, 

2009) for Brazilian enterprises and that of the countries in the European Union, 

respectively. 

 With this intent, section 2 examines the process of innovation in LML industries, to 

point out the distinctive characteristics of this process from those usually described in the 

“traditional bibliography” on innovation. From the data of the Brazilian RTI and the CIS 

for the countries of the European Union with available information, section 3 proposes two 

indicators – Rate of Dispersion of Activities and Rate of Innovative Activity, both 
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measured in terms of number of enterprises – to analyze and debate the characteristics of 

innovation in the different industries from the selected countries. The final considerations 

are presented in section 4. 

 

2. The Characteristics of Innovation in the Industries of Low and 

Medium-Low Technologies 

 
 From the relation between R&D costs and production revenue, the OCDE (2003) 

arranges the industries of transformation effort in low (L), medium-low (ML), medium-

high (MH) and high (H) technological intensity. In this classification, the traditional 

industries (textile, real estate, food, etc.) are grouped among the ones of lower 

technological intensity (LML). However, this indicator masks the true innovative dynamics 

in some of these industries and the action of the agents that take part in the process of 

Innovation (Hirsch-Kreinsen  et  al.,  2003;  Acha and Von Tunzelmann, 2005). 

The main deficiency of this classification is taking internal R&D as the only criteria to 

measure the new knowledge, ignoring the diverse forms and interactions between the 

different industries for the development of this knowledge or for the “substantial 

improvements of the already existing ones” (Hirsch-Kreinsen  et  al.,  2003). According to 

the Frascati Manual (OCDE, 2002), R&D
2
 is only one step in the process of innovation 

that includes (…) “the creative work carried out systematically to increase the knowledge 

fields” (…) and the use of this knowledge to create new applications” (OCDE, 2002; cap 2; 

43). In this perspective, the technological innovation encompasses both formal R&D, 

carried out in the R&D unities or laboratories, as well as the informal or occasional R&D, 

carried out in other unities and in different activities. 

 R&D measured through costs accounts only the efforts of the formal activities in basic 

and applied research, and of the experimental development, but does not compute the 

knowledge conquered through other daily activities – such as, for example, “learning by 

doing”, “learning by using” or “learning by interaction” – and that are responsible for a 

significant sum of innovations and technical improvements (Dosi, 1988; 1124).  In the 

adopted perspective, technological innovation in the company is understood as a process 

composed by various ways of learning – sometimes with a small sum, but, for being 

cumulative, becoming expressive in time – that can be identified through the examination 

of some activities carried out by the company (Rosenberg, 1982; cap.6; 187). 

 In the industries with low effort in formal R&D, such as the LML, the technological 

development is done largely from the incorporation of knowledge arising from other areas 

and applied to the conditions of the productive process (Hirsch-Kreinsen  et  al.,  2003). 

This perception is present in the taxonomy for enterprises (or sectors) based on the flow 

(sources or origins) of the technology proposed by Pavitt (1984). According to the author, 

the technological development depends on the interaction between industries with different 

technological characteristics and dynamics. To sum up, according to the authors’ 

                                                           
2
 “The term R&D encompasses three activities: basic research, applied research and experimental 

development. Basic research consists on experimental or theoretical works initiated mainly to obtain new 

knowledge on the grounds of the observable phenomena and facts, not aiming any particular application 

or use. Applied research also consists on original works carried out to acquire new knowledge, but is 

fundamentally directed to a practical specific objective. The experimental development consists on 

systematic works based on existing knowledge obtained through research and/or through practical 

experience, and is directed to the production of new materials, products or devices, to the installation of 

new processes, systems and services, or to the substantial improvement of the already existing ones” 

(OCDE, 2002; 43; our emphasis) 
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taxonomy, the sectors present distinct patterns for technological development. However, if 

the classification is only for technological intensity (internal costs for R&D), these 

relations become inexistent. In the industries considered LML, for example, we may find 

both sectors “subdued by suppliers” and “intensive on scale”, both with very distinct 

technological dynamics, as mentioned above. Despite carrying out few formal internal 

R&D, the companies in this category maintain not only other mechanisms for innovation, 

but also relations with very complex external suppliers, which allow us to characterize 

their technological activities as a non-trivial process, or, at least, not as trivial as the 

intensity indicator leads us to believe. The technology flows include relations and chaining 

that surpass the mere relation of purchase and sale of commodities. These flows do not 

transfer only commodities or information, but, mainly, the new knowledge that may 

improve the productive processes and products, develop improvements or efforts to adapt 

the inventions, as well as induce the technological diversification of the suppliers and 

clients to other areas. In this sense, the user of new knowledge (even if it is “edge 

knowledge” only in the company’s scope) needs to be enabled or qualified to receive, 

incorporate and operate such knowledge in an efficient way. 

 The knowledge accumulated with time, result of the internal developments and the 

successive adaptations of new technologies to the organizational processes in operation, 

makes the routines (everyday) company-specific or individually unique and differentiated 

from the other competitors. Thus, all the new knowledge, especially that from external 

origin needs to be assimilated, adjusted and incorporated to the unique forms of 

organization of each company. In other words, if the knowledge needs to be internally 

processed to be appropriated by the company, then it is necessary that the company 

possesses certain technical capabilities. Furthermore, these technical capabilities and the 

established organizational routines allow the enterprise to revise, to adapt and improve the 

existing technologies. To sum up, the “simple” process of adaptation of technologies or the 

adjustments of existing routines require that some technological activities (formal or 

informal) be carried out inside the company. 

 This argumentation finds support in various authors, like Hirsch-Kreinsen et al. (2003). 

For the authors, the LML industries are characterized by complex technological bases, that 

involve knowledge on design and/or practices of engineering/production that are not only 

result of the internal and formal R&D. The Oslo Manual (OCDE, 2005) also follows this 

same direction, defining innovation as a broad group of activities, many of them not 

included in formal R&D, but highly relevant, such as: the final phases of development for 

pre-production, the production and distribution, the development activities with smaller 

degree of novelty, the support activities such as training and preparation for the market of 

product innovation, the development and implementation of activities for new methods of 

marketing or new organizational methods (OCDE, 2005; 103). 

 The R&D activity, as emphasized, is one of the activities of innovation inside 

enterprises. To evaluate this aspect, Kline and Rosenberg developed the “interactive model 

of innovation”, which previews the existent interactions and feedback mechanisms 

between the different elements involved in this process. These mechanisms, that are 

essential to reduce incertitude and inadequate information that are a part of the creative 

method, allow evaluating, reprogramming and correcting the possible failures in the 

process. In the interactive model proposed by the authors, scientific research is substituted 

by design as the initial stage of innovation, for it is considered fundamental to all the stages 

in the process, as well as the redesigns (when the feedback mechanisms are incorporated) 

are essential to the process of innovation (Kline and Rosenberg, 1986). 
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3. Innovative Activities in Quarrying and Transformation Industries 
 

 To the set of innovations linked to the arising of a new product/process, the Oslo 

Manual adds aspects related to the commercial dimensions of enterprises to broaden the 

scope of technological innovation. Furthermore, it also incorporates the sectorial 

interactions, organizational and marketing aspects, that expand the concept of innovation 

to the scope of the company, towards the “new to the company” (OCDE, 2005; 22). 

 Adopting this same perspective and in light of the anterior discussion, this section 

makes an examination of the main characteristics of the innovative activities from the 

quarrying and transformation industries in different countries (Brazil, Germany, France, 

Holland, Italy, Spain and EU-16 – an average of other 16 countries in the European Union 

with available information) based on two sources of information: 1) the Research of 

Technological Innovation (PINTEC) from 2010 for the data on Brazilian enterprises; and 

2) the Community innovation survey (CIS) from 2009 to the countries in the European 

Union
3
. We point out that these publications follow the proposition of the Oslo Manual, 

incorporating seven types of activities considered technological (PINTEC, 2010; 8), all 

orientated to the development of new products/processes or substantial improvements, in 

the sectorial or national company scope: (1) Internal activities on R&D (R&D); (2) 

External acquisition of R&D (eR&D); (3) The acquisition of other external knowledge 

(EK) – the transference of technology originated from the purchase of the license of rights 

for the use of patents and brands; (4) The acquisition of machines, equipments and 

software (AMES); (5) Training (T); (6) The introduction of technological innovations in 

the market (IM); (7) The industrial project and technical preparations for production and 

distribution (PP). 

 In order to support the examination of the characteristics of technological activities 

carried out in the different industries and countries, we elaborated the two indicators 

described bellow. It is necessary to observe that these indicators deal with the number of 

innovative enterprises carrying out each one of the seven activities, differently from the 

relation between R&D costs and “traditional” sale on OCDE (2003). The option for an 

index based on the number of enterprises carrying out technological activities is justified 

by the objective of characterizing these activities, that is, examining to which extent they 

are disseminated in different industries. Furthermore, we chose to keep the sectoral 

classification of OCDE (2003), but we added two aggregated ones: LML and MHH – 

tables 1, 2 and 3 bellow. 

 

3.1. Rate of Activities Dispersion (RAD) - (Taxa de Dispersão de Atividades TDA) 

 

 The first indicator – Rate of Activities Dispersion – measures the percentage of 

enterprises that carry out some type of technological activity, regardless the type and 

intensity with which the activity is concretized. 

Rate of Activities Dispersion (%): RAD= 
 

The relations measured by RAD for each industry or aggregate (lines) and countries 

(columns) are presented in table 1 – the presentation order of the countries in the tables in 

this study follow the RADs. The results from this table allow some observations. The first 

of them is that the RAD keeps consistence with some “traditional” perceptions: (i) a 

                                                           
3
 The references are for the year of publication, but both researches deal with information on the activities of 

the year of 2008.  
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smaller number (lower, average and higher coefficient of variation) of companies of LML 

industries (36.8 and 38.2 respectively) carries out less technological activities than the 

General Average (43.8 and 38.7) and the MHH enterprises (54.6 and 23.2); (ii) in the 

industries – for example, pharmaceutics – in which the competitive logic is largely 

attached to the innovative capacity, enterprises are more strongly linked to the different 

forms of innovation than the companies in other economical activities; (iii) the companies 

in the “more advanced” economies (superior technical-scientific level) are more broadly 

linked to the innovative activities in their different forms than the enterprises in the “less 

advanced” economies. This last commentary can be exemplified with the LML industries 

in Germany, that show a innovation rate (58.8%) higher than the one registered in this 

same aggregate in Brazil (27.7%). Furthermore, the difference between the RADs in both 

countries is similar in the MHH industries (RAD of 80.3% and 43.6% respectively). 

Other commentaries that we can extract from table 1 concern the averages and 

coefficients of variation (CV)
 4

. These indicators show important differences. Keeping the 

same two countries (Germany and Brazil) as examples to the examination, the averages 

and coefficients of variation of RAD are very distinct (67.2 % and 34.9% - average; 19.6% 

and 33.9% - coefficients of variation, respectively). These characteristics show that the 

technological activities in Germany are not only more practiced, but also distributed in a 

more homogeneous way in the different economical activities than in Brazil. In other 

words, these coefficients show the heterogeneity of “innovative culture” and seem to 

corroborate the argument that the countries with high performance in high technology 

industries are also more competitive in those considered with low technological intensity 

(Robestson and Patel, 2007). Furthermore, this result seems to translate the importance of 

institutional and structural factors in these countries. 

There are still two important observations regarding table 1, which corroborate the 

discussion in section 2 of this study – the necessity of a wide set of technological activities 

capable of including the diverse innovative dynamics of different sectors. Some LML 

industries have a bigger percentage of enterprises involved with technological activities 

than the MHH average in the country. This is case, for example, of the (1) tobacco industry 

in France and Holland, of the (2) rubber and plastic industries in Holland and of the (3) 

coke and oil refining in France and Spain. In particular, the coke and oil refining and the 

tobacco ones follow this characteristic, that is, are very high (despite the heterogeneity 

being a fact in common) and in levels superior to the MHH average. To sum up, the 

“culture of innovation” is more rooted in MHH, but that is not an exclusive attribute of this 

classification. 

The second observation comes from the comparison of lines and columns on table 1. In 

the first case LML industries (average CV of 28.5%) show (little) heterogeneity, similar to 

the MHH ones (27.2). However, this same coefficient examined through the countries 

(columns) show that the MHH industries have a very homogeneous set (average CV of 

23.2%), unlike the one found for the LML ones (average CV of 38.2%). In other words, 

despite also existing high heterogeneity in various MHH industries (such as the case of 

Other Materials of Transportation – CV of 47.6%), between the two classifications this 

asymmetry expresses itself more sharply regarding to countries than industries. This result 

                                                           
4
 Pearson’s coefficient of variation (CV) provides the percentage between standard deviation and average, 

allowing comparisons between variables of distinct natures and providing an idea of data precision. The 

lower the CV, the more homogeneous will be the data and the smaller the variations of chance. In general, 

the CV is considered low – showing a very homogeneous set of data – when it is lower or equal to 25%, 

interval also adopted in this study. 
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is coherent with the one found by Malerba and Orsenigo (1997), despite the fact that this 

later work examines industries only internationally, but not in aggregates – in item 4 we 

compare the results of this study. 

 

Table 1 – Rate of Activities Dispersion (RAD) by Industry (%) 

  Germany France Italy Netherlands 
EU-

16
2
 

Spain Brazil Average
1
  CV

1
 

Quarrying 36,9 28,7 24,6 28,4 26,6 14,3 17,1 26,1 32,4 

Food products 52,6 34,4 37,7 26,8 31,7 22,3 31,1 32,4 37,3 

Beverages 56,8 37,5 50,2 41,7 43,9 - 29,3 43,7 42,4 

Tobacco products 61,5 100 - 66,7 52,8 - 24,8 57,0 40,4 

Textiles and related products 67,3 37,7 29,4 37,2 29,2 16,9 26,2 31,1 52,2 

Wood and related products 53,8 35,4 42,8 23,3 29,1 20,9 24,6 30,3 37,3 

Coke and refined 60,7 71,4 35,5 44,4 60,2 69,2 34,8 56,7 33,7 

Rubber and plastic  65,2 50,0 47,9 62,8 40,8 30,3 28,6 42,7 39,3 

Furniture and other prod. 64,2 31,0 38,5 23,7 30,7 20,6 28,7 31,7 40,8 

Non-metallic mineral  64,3 46,1 44,6 45,7 33,8 17,8 25,3 35,6 38,9 

Basic metals  64,0 35,2 41,6 29,4 35,5 19,0 33,9 35,9 34,3 

Chemical prod. 87,1 70,9 64,4 61,0 55,0 57,9 46,5 58,2 24,1 

Pharmaceutical prod 81,5 66,5 77,3 66,7 62,5 74,5 60,7 65,2 22,8 

Electronic and optical 86,2 64,7 71,4 57,2 59,0 59,5 49,9 60,7 33,6 

Electrical equipment 76,6 49,8 50,1 48,5 50,5 42,1 42,2 50,8 35,5 

Machinery and equipment 84,7 56,4 54,3 43,6 46,7 36,9 43,7 48,6 33,3 

Motor vehicles 73,4 43,4 58,7 38,9 45,6 39,2 42,3 46,6 28,8 

Other Transport Equipment 72,5 51,8 31,5 34,8 46,3 43,1 19,9 45,1 47,6 

Average 67,2 51,9 48,5 43,4 43,3 38,0 34,9 43,8 25,5 

Coefficient of variation 19,6 36,4 31,0 33,6 27,0 54,1 33,9 38,7 - 

Average LML 58,8 46,1 39,3 39,1 37,7 25,7 27,7 36,8 28,5 

Cv LML 14,8 46,5 20,2 38,4 28,6 65,8 17,9 38,2 - 

Average MHH 80,3 57,7 58,2 50,1 52,2 50,4 43,6 54,6 27,2 

Cv MHH 7,6 17,4 26,0 23,8 12,9 27,5 28,2 23,2 - 

Notes: (1) The average and the Coefficient of Variation (CV) were calculated from all the countries of 

European Union with information available in the CIS and from the PINTEC from Brazil. 

           (2) The EU-16 represent other 16 countries of the European Union not listed in the table and with 

information available in the CIS: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Slovakia, Slovenia, Finland, 

Hungary, Latvia, Malta, Norway, Poland, Portugal, Czech Republic, Romania, Sweden. 

Source: Elaboration with the data from CIS (2009) and PINTEC (2010) 
 

Lastly, table 1 shows part of the innovation profile in Brazil. Compared to the one in 

other countries, the practice of innovative activities is significantly less widespread in the 

Brazilian economy. The Brazilian RADs are among the lowest calculated ones, whether 

examined in terms of industries (inferior to almost all the countries), or observed in terms 

of the average of countries (general and aggregate). Furthermore, as the coefficients of 

variation (CV) in the country are also among the lowest in the examples, the “little 
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widespread innovative culture” is more homogeneous than in other regions. Doubtlessly, 

this characteristic has profound reflexes on the competitiveness of the country. 

3.2. Rate of Innovative Activity (RIA) - (Taxa de Atividade Inovativa - TAI) 

The second indicator – the Rate of Innovative Activity (RIA) – attempts to examine 

the effort of companies through a set that also gathers the innovative activities developed 

beyond the limits established by the R&D departments. This indicator has as objective 

evaluating the characteristics of the innovation process in the enterprises that develop 

technological activities and showing the concentration in the different types of activities. 

The indicator is calculated as follows: 

Rate of Innovative Activity (%): RIA(i) =  

The RIA describes the percentage of enterprises that carry out the technological activity 

of type (i) concerning the total of innovating enterprises (number of enterprises that carry 

out at least one technological activity). In this sense, the RIA expresses the most practiced 

technological activities by the enterprises of each industry in the different countries (lines 

in the tables 2 and 3) or, alternatively, by the enterprises of the various industries in a 

determinate country (columns). We point out that these activities can be complementary 

and influence the innovation process of the enterprises in different ways, for there are 

distinct industrial conditions and various institutional arrangements in each country. Tables 

2 and 3 show the RIAs for each one of the seven technological activities (i = 1, …7) 

described by the PINTEC (2010; 8) and listed above. In these tables, the innovative 

activities are listed in a descending order of importance, that is, according to the average 

percentage of the RIAs. 

Tables 2 and 3 show that the acquisition of machines, equipments, software (AMES) is 

the most practiced activity by the enterprises in the example that carry out any type of 

innovation (72.2% or 32% of the total of researched enterprises). This activity is also that 

in which the enterprises of the LML industries focus their technological activities (around 

75%). Furthermore, the coefficient of variation shows that this characteristic is relatively 

homogeneous (CV inferior to 29%) in these industries. In this same classification, the 

analysis concerning the countries (columns in tables 2 and 3) shows that this activity is 

also very adopted – CV superior to 25%, except in Slovakia and Norway. Despite the 

averages – general and in the countries – being slightly inferior to the ones obtained for the 

LML industries, the scenario above does not alter itself substantially for the MHH: 

elevated averages and very (countries: inferior to 20%) or slightly (industries: inferior to 

35%) heterogeneous CVs. 

To sum up, both in terms of industries, in any of the technological classifications, as for 

countries, independently from the technical-scientific level, the AMES is a widespread 

practice, a type of innovation adopted indiscriminately. These results allow two 

preliminary observations: (1) the technological innovation is a process that also requires 

external sources to a high degree; (2) the “new for the company” (to reduce discrepancies 

or to be close to the technological boundaries) is a fundamental factor for competitiveness. 

If the observations are correct, on some aspects they complement the results of Pavitt 

(1984), for, when generalizing the AMES, it raises the complexity of the innovative 

process (fact that restates section 2.2.1.), for it is perceived as permeated by actions and 

relations that feed themselves back. The following analysis supports the defense of these 

points.
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Table 2 – Distribution of the Three Main Innovative Activities in the Innovating Enterprises (%) 

  
The acquisition of machines, equipments and software 

(AMES) 

  

Internal activities on R&D (R&D) 

  

Training (T) 

  Gr Fr It Ne Eu -162 Sp  Br A1 CV1 Gr Fr It Ne Eu -162 Sp  Br A1 CV1 Gr Fr It Ne Eu -162 Sp  Br A1 CV1 

Quarrying 95,0 60,0 96,0 65,0 74,6 48,0 93,0 75,1 27,4 40,0 40,0 29,0 74,0 38,0 40,0 28,0 39,3 34,2 45,0 42,0 42,0 48,0 40,3 8,0 34,0 39,0 34,4 

Food products 67,4 55,9 91,2 78,0 79,2 51,5 76,8 76,7 17,9 41,8 74,2 33,7 73,9 45,8 50,3 11,1 46,3 47,3 56,4 53,9 44,3 41,4 48,9 9,1 37,5 46,5 38,2 

Beverages 73,0 57,9 88,0 46,7 74,0 - 78,3 72,4 24,2 22,2 59,3 36,6 80,0 66,6 - 9,2 58,7 51,4 42,3 49,3 41,5 46,7 46,9 - 23,7 44,5 31,7 

Tobacco products 100,0 - - 75,0 79,2 - 56,9 78,4 27,7 31,3 100,0 - 100,0 19,6 - 38,9 51,6 78,0 75,0 - - 25,0 57,5 - 46,8 53,2 41,4 

Textiles and related products 68,7 47,0 81,7 70,6 68,0 36,8 82,9 67,0 27,2 74,1 65,8 49,8 79,8 48,0 62,0 6,3 50,4 55,7 43,9 51,1 36,0 38,5 39,9 7,7 29,5 38,4 41,0 

Wood and related products 76,3 63,4 91,2 79,3 79,3 60,2 89,0 78,5 20,1 49,0 45,0 37,5 71,2 44,5 28,7 8,6 43,1 41,1 52,9 50,4 39,7 51,5 46,4 10,3 43,4 45,0 33,5 

Coke and refined 91,9 53,3 81,4 62,5 70,1 33,3 74,6 68,1 29,4 67,6 46,7 55,9 75,0 77,1 55,6 27,6 64,9 31,8 83,8 96,7 54,2 50,0 60,4 11,1 51,9 58,8 40,6 

Rubber and plastic  71,5 54,1 82,8 56,5 78,4 45,1 85,4 74,8 25,2 75,5 72,8 63,6 87,9 52,2 53,7 20,4 55,1 44,0 59,7 45,2 52,1 39,9 45,4 13,5 48,5 44,7 41,7 

Furniture and other prod. 74,8 55,9 80,4 73,4 72,3 47,7 82,7 71,5 23,7 60,5 63,9 47,6 76,5 52,6 42,7 8,1 51,8 40,0 62,4 54,6 51,0 52,9 48,8 10,1 48,7 48,2 32,6 

Non-metallic mineral  60,2 61,6 91,1 67,3 78,4 50,4 85,7 75,8 23,1 78,9 55,2 40,9 93,9 56,9 47,7 3,2 55,9 49,0 52,5 52,9 33,4 50,3 41,0 8,7 29,8 40,1 50,9 

Basic metals  71,1 62,5 86,6 69,8 81,4 51,6 83,5 78,6 20,8 59,1 60,1 35,9 81,9 47,4 49,8 11,1 48,0 41,9 47,4 56,5 42,7 59,6 49,9 16,0 41,2 48,3 32,5 

Chemical prod. 66,5 51,8 45,4 48,8 67,4 27,4 70,7 62,2 35,2 92,9 87,1 73,5 93,4 68,8 80,5 48,2 72,3 29,6 50,5 52,8 37,7 51,2 47,0 15,3 44,2 45,3 40,4 

Pharmaceutical prod 83,8 51,9 69,8 56,8 73,0 20,0 69,8 67,9 33,3 94,1 79,9 89,3 70,5 82,5 87,4 47,9 81,0 19,6 66,6 56,6 60,3 43,2 61,9 18,4 52,2 56,9 35,4 

Electronic and optical 74,5 50,3 68,3 55,6 74,7 31,0 70,7 70,1 26,9 87,6 89,8 75,5 96,8 72,5 82,5 43,0 74,4 26,4 68,3 57,3 48,6 54,2 60,4 17,2 54,0 57,3 31,0 

Electrical equipment 85,0 51,0 82,3 69,8 71,7 34,8 60,9 69,5 27,8 85,6 88,7 64,0 88,1 69,0 75,7 24,5 69,6 32,8 69,0 56,1 32,8 72,2 55,6 17,3 46,1 53,7 30,6 

Machinery and equipment 72,8 42,4 73,3 45,3 74,3 33,4 74,6 69,3 27,8 74,1 83,5 62,4 93,9 70,1 72,6 21,0 69,4 31,6 65,3 53,0 43,0 50,6 53,5 14,3 42,8 51,1 33,6 

Motor vehicles 87,7 41,4 89,7 44,9 68,8 41,0 68,8 66,9 31,0 75,0 77,6 66,0 68,5 65,5 58,0 19,5 64,0 31,9 76,2 42,8 60,6 36,0 55,9 12,8 31,9 52,3 36,1 

Other Transport Equipment 77,6 51,3 83,1 50,0 74,2 31,9 81,9 70,7 29,2 98,4 88,5 87,5 82,8 63,7 75,9 22,8 67,6 34,8 53,6 50,0 63,0 32,8 56,1 19,1 44,6 52,4 44,2 

Average 77,7 53,6 81,3 62,0 74,4 40,3 77,0 72,2 20,4 67,1 71,0 55,8 82,7 57,8 60,2 22,2 59,7 34,2 59,5 54,2 46,1 46,9 50,9 13,1 41,7 47,8 29,6 

Coefficient of variation 13,8 12,0 14,8 18,8 5,7 26,9 12,4 16,6 - 33,6 24,6 33,9 12,0 27,2 28,5 65,0 31,1 - 20,3 21,9 20,6 22,7 13,9 29,6 21,1 25,5 - 

Average LML 77,3 57,2 87,0 67,6 75,9 47,2 80,8 74,6 19,6 54,5 62,1 43,1 81,3 49,9 47,8 15,7 51,4 41,2 56,5 55,3 43,7 45,8 47,8 10,5 39,6 45,0 32,3 

Cv LML 16,4 8,8 6,1 14,3 5,8 17,1 11,8 14,0 - 34,9 26,9 25,3 11,2 29,7 20,4 72,5 29,1 - 23,3 27,5 15,7 20,2 13,8 25,8 23,6 21,6 - 

Average MHH 78,3 48,6 73,1 53,0 72,0 31,4 71,1 68,1 25,7 86,8 85,0 74,0 84,9 70,3 76,1 32,4 71,6 28,3 64,2 52,7 49,5 48,6 55,8 16,4 45,1 51,9 30,9 

Cv MHH 9,7 9,5 19,8 16,4 4,0 20,7 8,9 14,3 - 10,8 5,6 14,7 13,5 8,7 12,3 40,9 15,9 - 14,1 9,6 24,5 27,1 8,7 14,0 16,0 20,9 - 

 
Notes: (1) The average and the Coefficients of Variation (CV) were calculated for all the countries of the European Union with information available in the CIS and from the PINTEC on 

Brazil. (2) The EU-16 represent 16 other countries of the European Union that are not listed in the table, but with information available in the CIS: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, 

Slovakia, Slovenia, Finland, Hungary, Latvia, Malta, Norway, Poland, Portugal, Czech Republic, Romania, Sweden. 

Source: Elaboration with the data from CIS (2009) and Pintec (2010) 
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In terms of practiced innovative activities, the AMES is followed by internal R&D 

(general average of around 60% - or 26% of all the researched enterprises). However, the 

diffusion of enterprises in this last activity occurs in a relatively heterogeneous way – 

coefficient of variation (CV) above 30%. A relevant aspect of internal R&D is the fact that 

in some countries the percentage of companies of determinate LML industries practicing 

the activity is superior to the average of MHH industries – see, for example, the non-

metallic minerals and rubber and plastics in Holland, or tobacco in Brazil. Furthermore, 

there are various cases of LML industries that show an innovative rate of R&D superior to 

the general average of the country – see, for example, the quarrying industry in Brazil. This 

result may be derived from the concentration of the local market and/or, most probably, it 

is related with the role of leadership exercised by one – or more – national enterprise. 

The third innovative activity most carried out internationally is training (T) – general 

average of 47.8%. As pointed by Lundvall (1988), this type of activity is directly linked to 

AMES, that is, there is a certain complementarity. In this sense, its classification and 

importance are justified. Even if by a small difference, the positions of the two first 

technological activities are inverted in the case of MHH industries – averages of 68.1% 

(AMES), 71.6% (R&D) and 51.9% (T). However, since we are dealing with a set of 

countries with different levels of technical-scientific knowledge, the three activities are 

diffuse. 

The three following activities listed in table 3 – PP, IM, and R&De – are also significant 

to the process of innovation – general average between 41% and 33%. Despite being less 

spread than the later, the seventh and last activity – the acquisition of other external 

knowledge (EK) – see table 3 – is also relevant to some industries, for example, the coke 

and refining of petroleum in EU-16 (62%) and Spain (44%). Apart from this above 

mentioned observation for R&D and the acquisition of machines, equipments, software 

(AMES), for the other types of innovative activities the relations between the LML and the 

MHH industries maintain themselves stable: the RIAs of the last ones are superior to the 

first ones, that is, all the types of technological activities are carried out by an also 

expressive number of companies of industries considered of higher technological level. 

The immediate conclusions of the later commentaries are: (i) the RIAs justify the insertion 

of the set of seven activities for a detailed analysis of the innovation process in distinct 

industries, for this set is practiced in a significant level by all the enterprises of all 

industries; (ii) the proposed indicators do not establish a rupture with the “traditional 

perception” obtained from the indicators of R&D intensity, but allow advances already 

announced before and others mentioned below. 

In general, the LML companies have as a source of innovation other sectors (especially 

the specialized suppliers), which characterizes the innovative process as diffusion of 

technology, that is, it is more linked to the incremental and process innovations, a fact that 

strengthens the relations of user-producer type, learning by interacting, etc. The innovation 

for the user is in the process of technological diffusion, since there is incorporation of a 

technology that in most cases already exists in market. However, the externally acquired 

innovations demand effort from the user companies that are “far from being simply a 

decision of buying and using, the diffusion will imply a process of “learning, modification 

of the existent production organization and, frequently, even a modification of products” 

(Dosi, Pavitt and Soete, 1990, p. 119). These aspects are directly related to the innovations 

in LML industries.  
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Table 3 – Distribution of Other Types of Innovative Activities in Innovating Enterprises (%) 

  
The industrial project and technical 

preparations for production and distribution 

(PP) 

  

The introduction of technological 

innovations in the market (IM) 

  

External acquisition of R&D (eR&D) 

  

The acquisition of other external 

knowledge (EK) 

  Gr Fr It Ne Eu Sp  Br A1 CV1 Gr Fr It Ne Eu Sp  Br A1 CV1 Gr Fr It Ne Eu Sp  Br A1 CV1 Gr Fr It Ne Eu Sp  Br A1 CV1 

Quarrying 47 19 13 57 37 7 34 34 42 43 6 22 13 28 21 21 26 54 16 24 13 35 35 24 5 29 57 33 17 5 17 25 - 12 22 45 

Food products 53 38 25 39 32 11 32 32 33 43 39 22 52 39 25 39 38 36 16 31 8 41 21 31 4 21 67 32 15 9 17 21 2 12 19 71 

Beverages 64 19 26 40 39 - 39 38 53 71 34 23 40 55 - 24 49 39 9 - 17 40 38 - 5 31 95 26 7 22 20 29 - 10 23 41 

Tobacco products 100 - - 25 39 - 60 49 70 75 - - 13 46 - 34 43 48 38 - - 50 51 - 6 43 80 38 - - - - - 13 17 113 

Textiles and related products 60 39 27 36 32 17 26 33 51 46 29 25 39 35 31 27 34 37 31 24 16 47 26 24 2 25 65 22 14 13 17 22 2 10 19 67 

Wood and related products 56 38 29 31 33 12 28 33 38 25 22 20 26 28 22 26 27 41 17 14 13 31 19 14 4 18 66 25 15 9 19 23 4 17 20 52 

Coke and refined 81 77 27 25 73 - 48 62 39 81 87 29 38 51 44 30 51 55 27 44 47 25 65 44 2 47 55 35 33 14 - 62 44 11 45 76 

Rubber and plastic  63 45 44 34 40 15 29 40 42 55 30 28 36 34 26 50 35 36 20 24 16 48 28 24 7 26 54 22 16 18 26 22 2 10 20 49 

Furniture and other prod. 64 35 41 38 36 15 38 37 39 46 34 29 38 38 28 33 37 32 21 19 21 37 20 19 4 20 63 26 16 14 24 20 3 13 19 59 

Non-metallic mineral  66 37 27 45 35 9 37 36 43 51 38 29 53 36 29 26 36 44 27 22 15 61 29 22 4 28 69 22 16 13 21 29 3 7 25 85 

Basic metals  56 33 32 33 36 14 32 35 26 31 20 18 27 31 18 21 29 41 19 23 15 31 24 23 8 23 51 23 12 13 22 22 2 11 20 66 

Chemical prod. 69 51 12 38 51 11 47 46 43 59 47 12 56 51 33 43 48 42 35 36 30 53 40 36 9 38 43 33 15 12 22 19 2 13 18 49 

Pharmaceutical prod 77 48 34 25 53 8 50 47 46 66 43 35 48 58 23 62 54 37 64 65 50 64 51 65 19 53 42 34 44 23 23 37 4 11 32 46 

Electronic and optical 87 53 49 49 53 13 48 52 36 61 48 44 55 45 36 48 46 27 39 34 42 58 38 34 14 38 39 30 20 19 18 29 3 21 26 53 

Electrical equipment 67 63 45 42 52 14 24 50 40 49 44 28 50 43 34 54 43 33 30 27 23 37 43 27 4 37 72 33 16 15 25 28 3 13 25 55 

Machinery and equipment 69 50 42 43 49 17 37 48 30 44 41 29 32 42 35 32 40 35 28 30 17 40 39 30 8 35 54 34 16 10 18 23 2 13 21 56 

Motor vehicles 71 36 42 36 48 13 44 46 36 39 29 12 27 31 23 27 29 37 40 46 34 36 42 46 8 40 40 21 13 32 6 30 4 19 26 61 

Other Transport Equipment 87 53 47 28 45 9 56 45 50 64 32 18 34 44 19 40 41 60 43 42 56 64 53 42 4 49 54 33 27 22 33 33 6 15 30 60 

Average 69 43 33 37 44 12 39 41 30 53 37 25 37 41 28 35 38 28 29 32 26 44 37 32 7 32 48 29 18 15 20 28 6 13 24 47 

Coefficient of variation 20 34 34 23 24 26 26 32 - 29 46 32 35 23 26 34 36 - 45 40 59 27 35 40 68 49 - 19 48 43 28 37 185 26 49 - 

Average LML 65 38 29 37 39 12 37 36 32 52 34 25 34 38 27 30 36 30 22 25 18 41 32 25 5 27 48 28 16 13 20 27 8 11 22 48 

Cv LML 23 42 30 25 29 27 27 34 - 34 62 17 39 24 28 28 35 - 37 34 60 26 44 34 43 47 - 21 41 36 16 46 187 22 49 - 

Average MHH 75 51 39 37 50 12 44 47 32 55 41 25 43 45 29 44 42 33 40 40 36 50 44 40 10 42 40 31 22 19 21 28 3 15 26 47 

Cv MHH 12 16 33 23 6 27 24 23 - 19 18 47 27 19 25 28 30 - 30 32 40 25 14 32 59 36 - 15 51 41 40 21 37 24 35 - 

 
Notes: (1) The average and the Coefficients of Variation (CV) were calculated for all the countries of the European Union with information available in the CIS and from the PINTEC on 

Brazil. (2) The Eu represent 16 other countries of the European Union that are not listed in the table, but with information available in the CIS: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Slovakia, 

Slovenia, Finland, Hungary, Latvia, Malta, Norway, Poland, Portugal, Czech Republic, Romania, Sweden. 

Source: Elaboration with the data from CIS (2009) and Pintec (2010) 
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However, we must make two other remarks. Firstly, our results show that the set of 

activities proposed for survey is also relevant to the MHH industries, usually with rates 

twice higher. In this sense, due to their general adoption by the enterprises that carry out 

innovative activities, these activities are indeed relevant. Secondly, the hierarchic 

classification of these activities depends on technical characteristics of each industry. 

For example, in the food industry (classified as LML), the activities related to the 

organizational and process innovation are more relevant (acquisition of machines, 

equipments and software - AMES, 76.7%), as relevant (training – T, 46.5%) our almost 

as relevant (industrial project and other technical preparations for production and 

distribution – PP, 32%) as internal R&D (46.3%). For being an intensive sector in scale 

that demands sophisticated internal and external organizational strategies (along the 

productive chain), this set of technical activities is essential. Furthermore, it is an 

industry in which the radical product innovations are not frequent (the product’s cycle 

of life is long, in general) and most of the innovations is by products differentiation; 

thus, there is an expressive concentration (38%) of enterprises carrying out the activity 

of “introducing new technological innovations in the market (IM)”, that is, related to the 

marketing activities. We point out that this activity is almost as spread in the LML 

industries as in the MHH ones. 

Tables 2 and 3 show also that the sectorial innovation characteristics among the 

countries (analysis of the columns on the tables complemented with table 1) are not the 

same. Some countries have the innovative activities concentrated in different industries, 

a fact that can be linked to the institutional and structural conditions that can 

differentiate the technological development of each country
5
. In this sense, we can trace 

particularities between the technological activities of the countries. The countries 

holding advanced technical-scientific knowledge maintain rates comparatively higher in 

the different types of technological activities and in all industries – Germany is an 

exemplary case. The average RIAs decrease from a country to another allowing us to 

establish an almost perfect innovative hierarchy between them – Holland (despite the 

average level of RIA, all enterprises that carry out technological activities do it in an 

intense and generalized way in terms of industry and types of activities), France, Italy, 

etc. It is worth emphasizing that, in general, the “difference” between the countries 

occurs with a sharper reduction on the number of enterprises carrying out technological 

activities in the LML industries than in the MHH ones – this is the case, for example, of 

Italy. As this difference increases between the countries, the MHH activities are also 

reduced. 

The compared examination of the coefficients of variation (CV) of the activities vis-

à-vis the countries in tables 2 and 3 allows us to discover that there is a higher 

heterogeneity between the industries in different countries than between the industries 

in a same country concerning the adopting of different innovative activities. This 

characteristic may derive from an “innovative culture” more spread through the country 

and the differences in the national environment in the process of technological 

development. The Brazilian case is distinct. The percentage (RIAs) of enterprises with 

outlays in R&D (internal R&D), R&De (external acquisition of R&D) and EK 

(acquisition of other external knowledge) is significantly inferior to the other countries 

in the example – except for Bulgaria concerning the first type of activity, and Spain and 

                                                           
5
Malerba (2002), Lundvall (1992), Nelson (1994), point to the local/national institutional structure as a 

factor that influences the technological development of the countries. 
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Norway concerning the third one. Moreover, the high coefficients of variation of the 

two first activities point to a very heterogeneous profile concerning the general average 

or to the two technological aggregates. To sum up, these activities are little practiced 

and very concentrated in a few companies, that is, the enterprise in Brazil are very little 

involved with the R&D activities characterized in a “conventional” way. 

The innovative action of enterprises in the quarrying and transformation industries in 

Brazil is more expressive when linked to the activities related to the technological 

diffusion. If the internal R&D is just the fifth practiced technological activity, regardless 

the industry, the acquisition of machines, equipment and software (AMES) is pointed by 

the enterprises as the main form of innovation. Besides the Brazilian average being 

above the obtained for the example, this type of activity has a strong homogeneity, 

revealing one of the few cases in which the coefficient of variation (CV) is significant 

(according to the intervals adopted in this study). Also concerning the innovations of 

types T – training -, PP – industrial projects and other technical preparations for 

production and distribution – and IM – introduction of technological innovations in the 

market – the Brazilian averages are similar or little inferior to the international averages 

– despite the CV being a little above acceptable. According to Robertson and Patel 

(2007), this is a characteristic of technologically late regions or enterprises, a case in 

which the diffusion takes on a great importance to make up the technological catching-

up. 

4. Final considerations 

This paper evaluates the characteristics of the technological innovation from the 

presupposition that this phenomenon is part of a process composed by different ways of 

production of technical-scientific knowledge and learnings. After a revision of the 

evolutionist bibliography, besides the “traditional” research and development (R&D), 

we added a broad set of activities developed in the scope of the company, linked to the 

incremental innovation, social interaction, diversification, user-producer relation, some 

of them closely related to the diffusion of technology. 

This broader set of innovative activities allowed us to advance and complement the 

discussion in the process of innovation in the LML industries, besides confirming some 

of the “traditional” perceptions: (i) the companies in LML industries carry out less 

technological activities (they are less spread among the enterprises) than the MHH ones; 

(ii) the enterprises in the “more advanced” economies (superior technical scientific 

level) are more broadly linked to the innovative activities in their different forms than 

the “less advanced” economies. Furthermore, the proposed indicators point to a certain 

internal homogeneity in terms of technological activities in the economies with good 

performance in high technology sectors, that is, these activities are also more spread 

among the industries of low and average-low technological intensity. This fact seems to 

reflect the importance of institutional and structural factors in these countries. 

However, we also observed that, in determinate countries, some LML industries have 

a higher percentage of enterprises involved with technological activities than the MHH 

ones. This result is apparently linked to countries with enterprises that are among the 

leaders in the international markets. In this sense, in determinate circumstances, the 

technological development can be “nucleated” in LML industries 

From a set that attempts to include the diverse innovative dynamics of the different 

industries, we confirmed that the technological activities in BeMB industries are more 
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focused in the acquisition of machines, equipment, software (AMES), followed by the 

internal R&D (R&D) and by the training activities (T). Concerning the MHH industries, 

the positions of the two first activities are inverted. However, despite being a set of 

countries with different levels of technical-scientific knowledge, all the activities are 

very relevant for all the industries, with special emphasis for these three. 

The characteristics of sectorial innovation differ among countries, that is, there is a 

higher heterogeneity between the industries in different countries than between the 

industries in the same country. The Brazilian case is exemplary, for the percentage of 

enterprises with outlays on internal R&D is very low – it is only the fifth technological 

activity carried out by the enterprises – and the acquisition of machines, equipments and 

software (AMES) is pointed by the enterprises as the main form of innovation. 

Malerba and Orsenigo (1997) examined the relations between patterns and 

innovative activities through the patent deposit in the American Patent Office (USPTO) 

and in the European Patent Office (EPO) for six developed countries (Germany, France, 

United Kingdom, Italy, Japan and EUA). The research begins with the argument that 

the “nature of the technological (and organizational) learning, interacting with the 

processes of market selection, define the specific regimens of industrial evolution, that, 

on their turn, generate observable empiric regularities” (Malerba and Orsenigo, 1997; 

113) to conclude that: (1) the sectorial patterns for innovation are a function of some 

structural characteristics of technology – or, alternatively, there are sectorial patterns for 

innovation that are different through the sectors, but they “are very invariable in 

different countries for the same sector”; (2) some specific characteristics of learning 

processes (and knowledge accumulation) – or, alternatively, there are types of 

technological regimens – affect the specific pattern of innovative activities in a sector 

(Malerba and Orsenigo, 1997; 83 e 113; our italics). 

The research results of these authors allow us to compare one of the results found in 

section 3. Pointing out that this study does not examines the innovation through 

innovative intensity (measured by the R&D outlays, patents, etc.), but evaluates the 

“culture and dispersion of the activities linked to innovation (number of companies 

involved in the different activities), it seems to endorse the second conclusion above, 

that is, the learning process influences the specific pattern of innovative activities in a 

sector – and, by extension, among the different sectors. However, section 3 above seems 

to contradict the first conclusion. If we relate the learning processes to the different 

types of innovative activities, than our results point to distinct sectorial patterns of 

innovation, especially when we compare countries in different stages of development 

(developed versus developing). Certainly a country like Brazil (and other countries with 

lesser degree of development), importing capital assets, that have in the acquisition of 

machines, equipment and software (AMES) the main source of innovation, has a 

capacity of producing and accumulating knowledge and producing technological 

innovation that is very different from other countries with relevant investments in 

“traditional” R&D. Thus, if the national industry is not satisfactorily compatible with 

the most advanced technologies, there are also differences between the sectorial patterns 

of innovation. 

Finally, the indicators presented here must not be perceived as a rupture with the 

ones concerning R&D intensity from the “traditional perception”. However, because 

they involve a broader set of innovative activities, our indicators allow a more detailed 

analysis and, because of that, more appropriate, of the innovation characteristics in the 
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different industries and countries. In particular, these indicators seem more adequate to 

the examination of the innovation processes in the LML industries. 
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo propor indicadores alternativos aos métodos 

tradicionais de medição tecnológica (patentes ou gastos de P&D) para examinar a Indústria 

de Alimentos Processados (IAP). A hipótese que sustenta o estudo reside no fato de que 

nas indústrias tradicionais, como a IAP, os indicadores usuais são insuficientes para 

detectar a essência do processo de inovação. Como método, são propostos diferentes 

indicadores elaborados a partir da Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC, 2010) - 

para empresas brasileiras - e da Community Innovation Survey (CIS, 2009) – para países da 

União Europeia. Os resultados permitiram estabelecer relações em três aspectos: (i) exame 

dos resultados e dos esforços para a inovação na indústria; (ii) tratar de aspectos conexos e 

complementares que auxiliam na análise do desempenho da IAP; (iii) comparar o 

desempenho dos países.  

Palavras-chaves: Difusão tecnológica; Atividades Inovativas; Indústrias de Alimentos 

Processados.   

 

ABSTRACT: This article aims to propose alternative indicators to traditional methods of 

measuring technology (patents or R & D expenditures) to examine the  Food processing 

industries (IAP). The hypothesis that underlies the study lies in the fact that in traditional 

industries, such as the IAP, the usual indicators are insufficient to detect the essence of the 

innovation process. As a method, are proposed different indicators developed from the 

Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC, 2010) - Brazilian companies - and the 

Community Innovation Survey (CIS, 2009) - for countries of the European Union. The 

results allowed us to establish relationships in three aspects: (i) examining the results and 

efforts for innovation in the industry, (ii) dealing with related and complementary to assist 

in analyzing the performance of the IAP, (iii) to compare the performance of countries. 

Keywords: technological diffusion; innovative activity; Food processing industries. 
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1. Introdução 
As invenções e inovações somente adquirem importância econômica em função de sua 

introdução e ampla difusão (Rosenberg, 1982; 96). Nesse processo, as indústrias 

classificadas como baixa e média-baixa (BeMB) tecnologias (OCDE, 2003), têm papel 

fundamental como agentes difusores das inovações desenvolvidas por outras indústrias, em 

especial pelas consideradas de média-alta e alta (MAeA) tecnologias. Nessa perspectiva, o 

aumento das interações entre firmas com dinâmicas tecnológicas distintas estimula o 

crescimento e o desenvolvimento econômico (Robertson et al., 2009).   

Dentre as indústrias de BeMB tecnologias, este artigo destaca a indústria de alimentos 

(classe C10 da CNAE 2.0), mais propriamente denominada Indústria de Alimentos 

Processados (IAP) devido à importância da atividade de transformação (Smith, 2000). A 

IAP tem participação expressiva na indústria de transformação, tanto em termos de 

emprego (entre 8% a 14% do número de trabalhadores), como em relação ao produto 

(entre 7% a 14% da receita de vendas)
1
. Além disso, a IAP incorpora uma cadeia produtiva 

composta por diversos agentes de diferentes atividades econômicas. O processo de 

inovação é também bastante complexo, congregando desde esforços inovativos internos até 

a aquisição - que exige capacidade de assimilação - de tecnologias externas, que 

possibilitam a diferenciação de produtos e, por vezes, o ingresso em novos mercados com 

bases tecnológicas complementares. Não obstante, como veremos, esse processo difere de 

acordo com as características das empresas e dos países onde atuam.   

Nesta perspectiva, a hipótese que sustenta o estudo reside no fato de que na IAP os 

métodos tradicionais de medição tecnológica (patentes ou gastos de P&D) são insuficientes 

para detectar a essência desse processo. O estudo procura combinar os métodos 

tradicionais com a avaliação de indicadores alternativos - elaborados a partir de dados da 

Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC, 2011), para empresas brasileiras, e da 

Community innovation survey (CIS, 2009), para as firmas dos países União Europeia– para 

avançar na discussão da dinâmica inovativa da IAP
2
 - uma metodologia aplicável a outras 

indústrias de BeMB. 

Com esse intuito, a seção 2 destaca os elementos relevantes ao desenvolvimento 

tecnológico nas indústrias de BeMB e procura associar o processo de adaptação e difusão 

tecnológica com as atividades inovativas da IAP (2.1). Na seção 3 examinamos os 

indicadores de Inovação e Atividades Inovativas da IAP e discutimos as principais 

características da inovação tecnológica dessa indústria em diferentes países. Alguns dos 

resultados são avaliados na seção 4.  

2. O processo de Adaptação e Difusão Tecnológica nas Indústrias de 

“Baixa e Média-Baixa” Tecnologias 

Os estudos sobre a inovação em indústrias de BeMB tecnologias estão concentrados em 

dois fenômenos complementares: o processo de adaptação e o de difusão tecnológica 

(Robertson et al., 2009). Segundo Furtado (2005; 182), o processo de difusão contempla as 

inovações incrementais, o desenvolvimento de habilidades dos usuários, as 

complementaridades entre as diferentes técnicas de produção, o aperfeiçoamento de novas 

e velhas tecnologias e o contexto institucional. Por outro lado, a adaptação inclui o 

                                                           
1
Em 2008, em relação à indústria de transformação, a IAP na Alemanha, França, Itália e Brasil representou 

6,9%, 12,5%, 10% e 16,2% das receitas de vendas, e 8,3%, 11%, 7,4% dos e trabalhadores, respectivamente 

(CIS, 2009 e Pintec, 2010).    

2
 As referências são do ano de publicação, mas os dados das pesquisas referem-se aos anos de 2006, 2007 e 

2008 e o ano de 2008 para dados de atividades inovativas. 
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desenvolvimento de habilidades pelas empresas para absorver e incorporar tecnologias. 

Nessa perspectiva, as firmas precisam possuir previamente habilidades e conhecimentos – 

ou capacidades técnicas - que lhes permitam: (1) acessar e selecionar tecnologias externas; 

e (2) adaptar os processos de produção e de trabalho em uso aos requisitos das novas 

tecnologias incorporadas (Cohen e Levinthal, 1990). 

 Para Hirsch-Kreinsen (2008; 13), as empresas de BeMB podem ser sumarizadas em 

três tipos: (i) empresas que ofertam produtos padronizados, facilmente imitáveis e a 

competição é via custo (preço), e as inovações estão, em grande parte, associada com as 

inovações incrementais obtidas a partir de insumos mais baratos; (ii) companhias 

orientadas pelo mercado, com produtos customizados, ou seja,  voltados para o gosto de 

clientes específicos, que exigem além de mudanças nas características desses produtos (e 

processos), mudanças nas áreas organizacionais; e (iii) empresas que desenvolvem 

inovações em processo, visando aumento de produtividade, e que, em muitos casos, 

operam como bases tecnológicas de indústrias de MAeA.  

Os estudos sobre a inovação em indústrias de BeMB estão concentrados nos dois 

últimos casos. Eles têm o processo inovativo caracterizado, principalmente, por inovações 

incrementais e por inovações “arquitetônicas”, ambas relacionadas ao desenvolvimento de 

tecnologias dadas. Definimos as inovações incrementais como aperfeiçoamentos, 

melhorias e avanços tecnológicos em produto e/ou processo. Por outro lado, as inovações 

“arquitetônicas” são as recombinações contínuas de componentes existentes voltados para 

obter um novo produto ou uma estrutura produtiva nova (Hirsch-Kreinsen, 2008). Nessas 

categorias, as inovações radicais são raras e as inovações em produtos são duradouras 

(Hirsch-Kreinsen et  al., 2003). Em outras palavras, os produtos desenvolvidos 

permanecem no mercado por um longo período (ciclo de vida longo), mas isso não limita a 

inovação para a diferenciação de produtos, aperfeiçoamentos de métodos produtivos mais 

eficientes, ou inovações incrementais, organizacionais, de marketing, etc. Essas 

características tornam o acesso ao conhecimento externo fundamental, pois poucas 

empresas têm recursos para serem tecnologicamente auto-suficientes (Robertson et al., 

2003; 277). 

A interação com indústrias de características e dinâmicas tecnológicas diferentes está 

entre os mecanismos principais de inovações nas BeMB. O desenvolvimento tecnológico é 

feito, principalmente, a partir da incorporação de conhecimentos oriunda de diversas áreas 

científicas e aplicadas às condições internas das firmas (Hirsch-Kreinsen  et  al.,  2003). 

Esta relação é fundamental para o processo de difusão tecnológica não só das indústrias de 

BeMB. As empresas de BeMB e MAeA têm, por vezes, funções complementares para a 

inovação tecnológica. Se, por um lado, a produtividade das indústrias BeMB está atrelada 

às inovações das de MAeA, por outro, a capacidade de inovação das MAeA depende da 

estreita relação com as BeMB, que demandam, colaboram no desenvolvimento, 

incorporam, adaptam e difundem essas tecnologias (Hirsch-Kreinsen  et  al.,  2008; 

Robertson e Patel, 2007).  

Essas interações exigem das empresas de BeMB diferentes capacidades de assimilação 

e adaptação para melhor incorporar e utilizar as fontes externas. Essa demanda, que 

abrange as diversas atividades no interior da firma, é parte de um complexo processo de 

aprendizado que requer uma série de conhecimentos - especialmente técnicos - para que 

seja possível acrescentar e acumular mais conhecimentos. Há diferentes mecanismos de 

aprendizado que auxiliam no desenvolvimento da capacidade de adaptação e aumentam a 

base de “conhecimento prático” das empresas: learning by interacting (aprendizado pela 
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interação), “learning by using” (aprendizado pelo uso) e “learning by doing” (aprendizado 

pela prática). 

O “conhecimento prático” é aquele que é adquirido através da prática cotidiana. Este 

tipo de conhecimento que geralmente não está documentado, ou seja, que está incorporado 

no processo de trabalho, controlado e realizado pelos funcionários envolvidos que formam 

a base de experiências da firma. Entretanto, o “conhecimento prático” não pode ser tratado 

de forma isolada do conhecimento codificado, pois ele estabelece as condições locais para 

adaptar e incorporar o conhecimento capaz de lidar com os problemas específicos do 

trabalho. Em suma, esse tipo de conhecimento contribui para capacidade de absorção da 

indústria, isto é, de interagir e utilizar elementos codificados e científicos de diferentes 

fontes, muitas vezes externas. Dessa forma, podemos caracterizar a articulação do 

conhecimento nas indústrias de BeMB como complexo, vasto e sistêmico (Hirsch-

Kreinsen  et  al.,  2003).   

 A inovação tecnológica na BeMB é entendida como um processo composto por 

variados modos de aprendizado. O conhecimento obtido nesse processo é, por vezes, de 

pequeno montante, mas se torna expressivo ao longo do tempo por serem cumulativos. No 

entanto, apesar da forma velada desse processo, o resultado desse aprendizado pode ser 

identificado através do exame de algumas atividades realizadas pela firma (Rosenberg, 

1982; cap.6). Kline e Rosenberg (1986) elaboram o “modelo interativo de inovação” para 

mostrar que há diferentes caminhos de fluxos de informação e de cooperação presente 

dentro das atividades de inovação e produtiva que desencadeiam e apoiam a criação de 

conhecimento tecnológico novo e o aprendizado para as empresas. Esse modelo é adaptado 

para a IAP na próxima seção com a finalidade de ilustrar o processo de inovação da 

indústria. 

2.1.Atividades tecnológicas na Indústria de Alimentos Processados 

A partir da distinção entre pesquisas (P) e desenvolvimento (D), Christensen (1995), 

separa os ativos envolvidos no desenvolvimento tecnológico em quatro grupos. (1) Ativo 

para pesquisa científica: relacionado ao estoque de conhecimento e ao desenvolvimento 

de conhecimento novo – tem origem no desenvolvimento das ciências básicas ou da 

ligação entre ciência básica e aplicada; (2) Ativos para inovação em processo: 

compreende as tecnologias de produção (equipamentos de produção, integração de sistema 

de produção e organização do trabalho; (3) Ativos para inovação de produto: estão 

atrelados ao conhecimento específico das empresas - são os recursos e capacidades 

necessárias para o desenvolvimento de atividades ligadas ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de produtos e; (4) Ativos de design estéticos: importantíssimos por se 

tratar da interação direta entre os produtor e clientes, referem-se à estética do produto, 

embalagens, marcas, entre outros aspectos relacionados à promoção e comercialização do 

produto.  

O desenvolvimento tecnológico é, por vezes, adequadamente descrito em termos de 

uma dessas categorias e, muitas vezes, é caracterizado como uma forma "híbrida" que 

integra duas ou mais categorias (Christensen, 1995). O autor entende que o primeiro dos 

ativos mencionados acima corresponde às atividades de pesquisa (P) e os demais são 

considerados componentes do desenvolvimento (D).  Ademais, este último dificilmente é 

captado pelas estatísticas de P&D.  

Os diferentes tipos de ativos acima podem ser encontrados nas diferentes etapas 

produtivas. A figura 1 acrescenta ao “modelo interativo de inovação” de Kline e Rosenberg 

(1986), os diferentes tipos de atividades inovativas incorporadas nas publicações da 

Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC) e da Community innovation survey (CIS).  
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Essas duas publicações estão pautadas na proposta do Manual de Oslo (2005), 

incorporando seis outros tipos de atividades entendidas como tecnológicas, além da P&D 

interna (PINTEC, 2008; 8).  

(1) Atividades internas de P&D (P&D): compreende o trabalho criativo, com o 

objetivo de aumentar o conhecimento e o uso destes conhecimentos para desenvolver 

novas aplicações, tais como produtos ou processos novos ou substancialmente 

aprimorados. O design, a construção e o teste de protótipos e de instalações-piloto 

constituem muitas vezes uma das fases mais importantes das atividades de P&D. Nestas 

atividades está incluído também o desenvolvimento de software, desde que este envolva 

um avanço tecnológico ou científico; 

(2) Aquisição externa de P&D (P&De): atividades de P&D realizadas por outra 

organização (empresas ou instituições tecnológicas) e adquiridas pelas empresas;  

(3) Aquisição de outros conhecimentos externos (CE): através de transferência de 

tecnologia originados da compra de licença de direitos de exploração de patentes e uso de 

marcas;  

(4) Aquisição de máquinas, equipamentos e software (AMES): aquisição de 

máquinas, equipamentos, hardware, especificamente comprados para a implementação de 

produtos ou processos e aquisição de software (design, engenharia, de processamento e 

transmissão de dados, voz, gráficos, vídeos, para automatização de processos, etc.);  

(5) Treinamento (T): orientado ao desenvolvimento de produtos/processos novos ou 

substancialmente aprimorados e relacionados com as atividades inovativas da empresa;  

(6) Introdução das inovações tecnológicas no mercado (IM): atividades de 

comercialização diretamente ligadas ao lançamento de produtos novos ou aperfeiçoados, 

podendo incluir: pesquisa de mercado, teste de mercado e publicidade para o lançamento 

de produtos e;  

(7)  Projeto industrial e outras preparações técnicas para a produção e distribuição 

(PP): refere-se aos procedimentos e preparações técnicas para efetivar a implementação de 

inovações de produto ou processo. 

A Etapa 1 (“Mercado Potencial”) analisa as oportunidades e necessidades do mercado e 

define as diretrizes para o desenvolvimento de um produto novo ou aprimorado (Kline e 

Rosenberg, 1986). Nas Etapas 2 e 3 há o desenvolvimento do produto com preocupações 

nos elementos nutricionais, textura, cor e sabor. Nessas etapas, as inovações incrementais e 

de produto são mais constantes e, por isso, elas estão mais próximas da pesquisa do que as 

fases subsequentes. Entre as três primeiras etapas, as atividades inovativas mais relevantes 

são de P&D interna, Aquisição de P&D e outros conhecimentos externos. Estas atividades 

são realizadas em cooperação com institutos de pesquisas e universidades, e empresas da 

química, farmacêuticas, etc. Por exemplo, os alimentos funcionais ou nutracêuticos são 

produtos “dois em um” (híbridos), pois além de suprirem as necessidades nutricionais 

básicas, também proporcionam benefícios à saúde ao auxiliar no combate às doenças 

crônico-degenerativas (doenças cardiovasculares, problemas intestinais, hipertensão, 

osteoporose, câncer e outras), corrigindo pequenas disfunções do organismo humano. 

Adicionalmente, existem os alimentos “nutricosméticos” que proporcionam benefícios à 

pele e são nutritivos. Nestes casos, além da IAP ter um contato próximo com os 

fornecedores para definir as especificações de insumos, ela precisa desenvolver tecnologias 

para assimilação destas tecnologias. Nessas fases são elaborados os estudos relativos à 

engenharia de processo para a produção do novo produto.  
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Figura 1 - Modelo Interativo e Atividades Inovativas da Indústria de Alimentos 

Processados

 

Legenda dos fluxos: 

C: Caminho central de inovação. 

F e f: Caminhos dos feedbacks, sendo F feedbacks particularmente importantes. 

Fluxo K-R: Interação entre conhecimento e pesquisa. Se um problema é resolvido no nó K, a ligação 3 não é 

ativada. A ligação direta entre pesquisa e as demais atividades (ligação 4) não é simples e, por isso, tem 

linha pontilhada 

D: ligação direta entre a pesquisa e os problemas de invenção e design.  

I: Instrumentos, máquinas, ferramentas e procedimentos tecnológicos que dão suporte à pesquisa científica.  

S: Suporte à pesquisa dado pela área de produto através de informações diretas e pelo monitoramento externo 

(clientes, fornecedores, competidores, etc). As informações obtidas podem ser aplicadas em qualquer ponto 

ao longo da cadeia.  

Nota: Os balões são as atividades inovativas desenvolvidas nos departamentos. 

Fonte: Elaboração própria a partir do Kline e Rosenberg (1986); Acha e Tunzelmann (2005); 

CEPAL, (2008) e Smith (2000). 

 

A Etapa 4 (“Redesing e Fabricação de Ingredientes e primeiras etapas do 

processamento”) é voltada para definir os sistemas de seleção e preparação das matérias-

primas, incluindo atividades como lavagem, classificação, seleção, filtragem etc. Na etapa 

5 (“Redesing e Manufatura de Alimentos”) ocorre a adaptação do projeto do produto ao 

processamento/manufatura do alimento, que inclui uma vasta gama de funções de 

processamento, de cozimento e pasteurização (Smith, 2000 e Cepal, 2008). Nestas etapas, 

as atividades inovativas mais frequentes são: as de aquisição de maquinas, equipamentos e 

software (AMES), treinamento (T) e projetos industriais e outras preparações técnicas 

(PP), que estão relacionadas às inovações ou assimilação de tecnologia de processo. O 

principal objetivo é aumento da produtividade e diminuição de custos organizacionais. 

Estas atividades refletem a interação (conhecimento externo complementar e aprendizado 

interno) da IAP com outros indústrias, como os fornecedores de maquinas e equipamentos, 

o que enfatiza a importância, por exemplo, da relação usuário-produto na indústria.  
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A Etapa 6 (Embalagem), acondicionamento e revestimento do produto estão 

relacionados à preservação e armazenamento (atividades e métodos de preservação 

químicos, biológicos e técnicos), questões de segurança alimentar (manter os produtos 

limpos e livres de bactérias e outros tipos de contaminação, através da manutenção de 

limpeza no ambiente de produção e seleção de equipamentos e materiais inofensivos) e 

ambiental (Smith, 2000). Nesta etapa, a atividade inovativa mais importante é a 

“introdução das inovações no mercado”, tarefa relacionada às inovações em termos de 

conservação, condições de transporte e em marketing e publicidade do produto. O objetivo 

é evitar customização de produtos e fornecer versões adaptadas a nichos específicos, os 

quais podem se estender até o cliente individual
.
  

A última etapa (distribuição e comercialização) não é específica a indústria. No entanto, 

muitas empresas da IAP ingressaram nesta atividade, por entendê-la como estratégia 

devido a curta durabilidade dos produtos vis a vis as longas distâncias entre os 

fornecedores de matérias-primas e produtores, entre produtores e clientes e consumidores 

(Smith, 2000). Por fim, os mecanismos de feedback entre as etapas tecnológicas e 

produtivas permitem, assim como descrito por Kline e Rosenberg (1986), a interação entre 

os departamentos com intuito de alcançar os melhores métodos de produção, corrigir 

possíveis falhas durante o processo produtivo e promover adaptações nos produtos de 

forma a tornar sua produção viável. O F um feedback, considerado particularmente 

importante pelos autores, pois auxilia no desenvolvimento de novos produtos ou 

aprimoramentos em resposta aos sinais do mercado. Como observação, na indústria de 

alimentos as preferências dos consumidores têm grandes relevância para a definição dos 

produtos ofertados.  

Outra característica do desenvolvimento tecnológico da IAP é a importância do 

conhecimento oriundo de outras áreas científicas. Essa indústria requer um conjunto amplo 

de conhecimentos com atuação de diferentes áreas da ciência (química, biologia, física, 

tecnologia de alimentos, biotecnologia, eletrônica, instrumentação, engenharia etc). Apesar 

de ser considerada como uma indústria com níveis relativamente baixos de P & D interno 

(OCDE 2003), a IAP é uma das mais intensivas em conhecimento de toda a economia 

(Smith, 2000; 28).  

3. Indicadores de Inovação e de Atividades Inovativas na Indústria de 

Alimentos Processados 

Os indicadores tecnológicos desta seção foram desenvolvidos com o objetivo de 

mensurar os esforços e avaliar os resultados da inovação na IAP e, ao mesmo tempo, 

discutir as diferenças entre os países. Nessa perspectiva, o conjunto de indicadores deste 

item - vide quadro 1 - foram elaborados a partir do número de empresas consultadas
3
 e, 

para efeitos comparativos, aplicados a um conjunto de países (Brasil, Alemanha, Espanha, 

França, Itália, Holanda, EU-14
4
). Esses indicadores foram divididos em grupos com a 

intenção de analisar três aspectos da inovação: (1) resultados- avaliam os tipos de 

inovações feitas pelas empresas da IAP; (2) dimensão - procuram intuir a abrangência de 

das inovações; e (3) esforços - relacionados aos principais tipos de atividades voltadas para 

                                                           
3
 Um dos pontos negativos da construção dos indicadores a partir do número de empresas é o fato de não 

considerarem a heterogeneidade existente dentro das indústrias, como: número de trabalhadores, dispêndio 

em atividades inovativas, concentração do mercado, etc.  
4
 EU – 14: agrega 14 outros países da União Europeia, além dos citados, com informações completas 

disponíveis na CIS: Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Eslováquia, Finlândia, Hungria, Malta, Noruega, 

Polônia, Portugal, República Checa, Romênia, Suécia. 
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a inovação, ou, alternativamente, a concentração de empresas nas diferentes atividades e os 

tipos de cooperação para inovação.  

Quadro 1 – Síntese dos Indicadores de Inovação Propostos (%) 

Fonte: Elaboração própria 

A análise utiliza estatística descritiva associada com o exame do coeficiente de variação 

(CV)
5
, empregado para avaliar a homogeneidade - ou heterogeneidade - dos diferentes 

indicadores entre os países selecionados.  

Os indicadores foram desenvolvidos a partir das informações obtidas para os anos de 

2006, 2007 e 2008 na Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC, 2011) - para as 

empresas brasileiras - e da Community innovation survey (CIS, 2009) - para países da 

União Europeia. Além disso, considerando que a principal referência para elaboração 

destas pesquisas é o Manual de Oslo (2005), as definições e propostas de indicadores estão 

pautadas nesse manual.  Nele, os conceitos de inovação e difusão são muito próximos 

(Furtado, 2005; 170). O Manual de Oslo, (2005; 23) entende como inovações as alterações 

nas potencialidades dos produtos (bens e serviços) que os tornem novos ou 

significativamente melhorados ou aperfeiçoados para empresa ou mercado, processos e 

distribuição, mudanças nas práticas de negócio, na organização do local de trabalho ou nas 

relações externas das empresas, métodos de marketing (no design do produto e da 

embalagem, na promoção do produto e sua colocação) e em métodos de estabelecimento 

de preços de bens e de serviços. Nessa publicação, o escopo da inovação é determinado por 

                                                           
5
 O coeficiente de variação de Pearson (CV) fornece o percentual entre o desvio padrão e a média, permitindo 

comparações entre variáveis de naturezas distintas e fornecendo uma ideia de precisão dos dados. Considera-

se que quanto menor o CV, mais homogêneos serão os dados e menores a variação do acaso. Em geral, o CV 

é considerado baixo - apontando um conjunto de dados bem homogêneos - quando for menor ou igual a 25%, 

intervalo também adotado neste estudo. 
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três aspectos: (1) considera-se a inovação apenas em empresas com atividades de negócio 

(comerciais); (2) o conceito de inovação é estendido até o ponto de “nova para a firma” e; 

(3) são adotados quatro tipos de inovação: de produto, de processo, organizacional e de 

marketing. 

3.1. Análise descritiva dos Indicadores de Inovação Propostos 

Os indicadores desta seção buscam examinar a concentração das empresas da IAP 

realizando diferentes tipos de inovações (produto, processo ou organizacional e/ou 

marketing), de atividades inovativas e de cooperação. Os resultados dos indicadores 

criados foram sumarizados nos gráficos a seguir e as informações completas estão no 

anexo 1. O primeiro, a Taxa de Inovação (TI), mede o número de empresas que 

desenvolveram inovações em produto e/ou processo (em andamento ou abandonados) em 

relação ao total de empresas da IAP.  A TI indica que há diferenças significativas entre 

países, como, por exemplo, entre a Alemanha (63,7% realizam algum tipo de 

empreendimento inovativo) e a maioria dos demais os países (média de aproximadamente 

37%). Todavia, o grande número de países com valores próximos da média da amostra 

explica a baixa heterogeneidade em relação a esse esforço - nível pouco elevado do 

coeficiente variação (CV 32,3%).  

Gráfico 2 – Resultados das Inovações (%): Taxa de Inovação (TI), Taxa de Inovação 

em Produto (TIP), Taxa de Inovação em Processo (TIPr) e Taxa de Inovação em 

Organização e Marketing (TIOM) 

 

Notas: (1) A média foi calculada a partir das informações disponíveis de todos os países da União Europeia 

com informações completas disponíveis na CIS e da PINTEC do Brasil.  

(2) Os números entre parênteses representam os valores de cada indicador (mesma ordem da legenda) 

para o país. 

Fonte: Elaboração a partir dos dados da CIS (2009) e Pintec (2010). 

 

As atividades de inovações em processos e produtos são praticadas em níveis pouco 

inferiores aos das médias encontradas para a TI, apesar de serem distribuídas de forma 

mais heterogênea entre os países.  Em outras palavras, entre as empresas inovadoras, esses 

dois tipos de inovação representam a quase totalidade dos resultados. As taxas calculadas 

mostram que a Inovação em Processo (TIPr) é o tipo de inovação mais difundido na 

indústria (quase 28% da amostra e de 74,5% das empresas que inovaram), uma 

característica atrelada às escalas produtivas e ao “ciclo de vida longo” dos produtos da 
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IAP, que direcionam os esforços das empresas para a ampliação das competências em 

processo. 

O indicador de inovações de produtos (TIP), que também exigem das empresas novos 

métodos e estruturas produtivas, têm resultados pouco inferiores (26% da amostra) as de 

processo, mas também é elevado entre as firmas que inovaram (média de 70%).  A 

principal característica das inovações em produto é que elas são novas no âmbito da firma 

– ou “novo para a empresa” (IPE). As taxa de difusão do IPE são elevadas (média de 

52,5%) e homogêneas entre as empresas que praticam essas atividades nos diferentes 

países (CV de 24,5%) – vide gráfico 3. Em outras palavras, parte substantiva da inovação 

na IAP está relacionada com a difusão dos produtos, o “novo para a firma”, fato que 

demanda, na maioria dos casos, novos e/ou adaptações nos métodos e escalas produtivas.   

O gráfico 3 confronta os dois indicadores: inovações de produto novo para o mercado 

(IPM) e novo para a empresa (IPE). A primeira observação geral sobre esse gráfico diz 

respeito ao predomínio da IPE sobre a IPM (médias de 52,5% e 38,9%, respectivamente). 

Além disso, mesmo que não haja diferenças muito significativas (baixa heterogeneidade) 

entre a IPM nos países (CV 32,4%), há casos exemplares como o da Holanda e Brasil – 

IPM de 53% e 10,8%, respectivamente. Esse resultado permite caracterizar a IAP do Brasil 

por um comportamento “imitativo”, absorvendo tecnologias na fase de difusão, pela ênfase 

no desenvolvimento de produtos novos para firma (IPE 59,2%)
6
. Em menor intensidade, 

essa é também a tendência da IAP nos demais países. Em certa medida, os indicadores IPE 

e IPM estão também relacionados com o “ciclo de vida” longo dos produtos - ou seja, com 

as mudanças adaptativas - e com as competências diferentes de cada país na IAP. 

Gráfico 3 – Taxas Inovações (%) em Produto Novo para Empresa ou para o Mercado

 

Notas: A média foi calculada a partir das informações disponíveis de todos os países da União Europeia com 

informações completas disponíveis na CIS e da PINTEC do Brasil.  

Fonte: Elaboração a partir dos dados da CIS (2009) e Pintec (2010). 

As inovações abordadas pelos indicadores discutidos acima, demandam, em grande 

parte dos casos, novas estruturas organizacionais e estratégias de marketing. A Taxa de 

Inovação Organizacional e/ou Marketing - TIOM (%) vide gráfico 2 - que mede o 

percentual de empresas da amostra que desenvolveram essas inovações. A média desse 

indicador é 26,1% e o CV de 37,1, como esperávamos, semelhantes aos das TIP e TIPr. No 

                                                           
6
 Se considerarmos o peso das multinacionais na economia brasileira e, em especial, na IAP, podemos 

afirmar que essas empresas “realizam um substancial esforço tecnológico voltado, na maior parte das vezes, 

para adaptar, ao contexto local, os fluxos de conhecimento externo.” (Furtado e Carvalho, 2005; 70). 

39 

26 

36 

19 

55 

42 

53 53 
59 

11 

38 40 

55 

42 

52 

39 

IPE IPM IPE IPM IPE IPM IPE IPM IPE IPM IPE IPM IPE IPM IPE IPM

Alemanha Espanha França Holanda Brasil Itália EU-14 Média

IPE (CV: 25%) IPM (32%) 



 
11 

 

Brasil, assim como a TI, a TIOM apresenta valores acima da média da amostra (38,2% e 

31,9%, respectivamente), mas inferior a de outros países, inclusive de alguns sem uma 

indústria tão complexa, como, por exemplo, Portugal. Ainda com o intuito de confrontar os 

resultados, a Alemanha sobressai como o país com a TIOM mais elevada (52,3%). 

Os resultados das inovações são fruto de um conjunto de esforços inovativos feitos 

pelas empresas da IAP. O Manual esse Oslo avalia o esforço por meio de um conjunto 

abrangente de atividades. Nesse conjunto estão incluídas desde as fases finais de 

desenvolvimento para a pré-produção, a produção e a distribuição, como também as 

atividades de desenvolvimento com um menor grau de novidade, as atividades de suporte 

como o treinamento e a preparação para o mercado das inovações de produto, o 

desenvolvimento e a implementação de atividades para novos métodos de marketing e 

novos métodos organizacionais (OCDE, 2005; 103).  

Os indicadores que complementam a análise acima são apresentados no próximo 

gráfico. A Taxa de Atividades Inovativas (TAI), mensura a participação das empresas com 

atividade inovativa no total de empresas da amostra, segue as tendências vistas para a TI - 

heterogêneas entre os países CVs da TI de 32,3 e da TAI de 36,3.  Os indicadores a seguir 

descrevem cada um dos tipos de atividades inovativas e de cooperação realizados pelas 

empresas da IAP. Os indicadores dos gráficos 4 e 5 foram elaborados a partir de cada uma 

das sete atividades tecnológicas (i= 1,...,7)  listadas na seção 2.1. Eles denotam a proporção 

de empresas que desenvolvem cada um dos tipos de atividades inovativas em relação ao 

total da amostra. Estes diferentes tipos de práticas reforçam as considerações feitas na 

seção 2.1, ou seja, que, as atividades relacionadas com a inovação de processo são mais ou 

quase tão relevantes quanto a P&D interna na IAP. 

As atividades relacionadas com aquisição de maquinas, equipamentos e software 

(AMES
7
) são as mais difundidas do conjunto das sete atividades analisado neste estudo- 

praticada por 24,6% das empresas. Assim como as inovações de processo mensuradas pela 

TIPr na seção anterior, a AMES é uma atividade empreendida de forma heterogênea (CV 

de 41%) entre as empresas da IAP dos diferentes países. O Treinamento, que em certa 

medida é complementar as outras atividades, em especial a AMES, é uma atividade 

inovativa tão freqüente (média de 15,7%) quanto a P&D, mas menos difundido 

(heterogêneo) que a AMES (CV de 54%). Apesar de ser a segunda atividade mais 

frequente quando consideramos a média (16,1%) dos países selecionados, a atividade de 

P&D interna está entre aquelas atividades que são praticadas de forma muito heterogênea 

(CV de 68%). Este resultado está atrelado não só à dinâmica tecnológica da IAP, mas 

também às características das atividades inovativas da IAP nos diferentes países.  

 

                                                           
7
 A Pintec separa a Aquisição de Maquinas e Equipamentos (AME) de Aquisição de Software (S). Na CIS 

essas atividades são divulgadas de forma agregada (AMES). Para evitar dupla contagem ao adicionar as duas 

atividades, o cálculo dos indicadores relativos ao Brasil utiliza apenas Aquisição de Maquinas e 

Equipamentos, mas mantemos a notação AMES. 



 
12 

 

 

Notas: (1) A média foi calculada a partir das informações disponíveis de todos os países da União Europeia 

com informações completas disponíveis na CIS e da PINTEC do Brasil.  

(2) Os números entre parênteses representam os valores de cada indicador (mesma ordem da legenda) 

para o país. 

Fonte: Elaboração a partir dos dados da CIS (2009) e Pintec (2010). 

 

Por exemplo, em países como França e Holanda (assim como Bélgica e Finlândia) a 

P&D interna é tão ou mais intensa que a AMES. Na seção 2.1 discutimos como esta última 

atividade está, em grande parte, atrelada ao desenvolvimento de novos produtos (ou com as 

mudanças significativas de suas potencialidades), fato que auxilia a explicar as altas taxas 

de as inovações de produto novo para o mercado desses dois países – IPM de 54,8 e 52,8, 

respectivamente
8
. Porém, as firmas da Alemanha parecem estar inseridas numa outra 

estratégia, pois as suas atividades inovativas estão mais concentradas em aquisição de 

máquinas e equipamentos, de treinamento, ou seja, em aspectos organizacionais, e, 

posteriormente, em P&D. Apesar de intensidade muito inferior, este também é o perfil do 

Brasil. As linhas irregulares e cruzadas do gráfico 4 expressam a heterogeneidade dessas 

atividades. 

O caso brasileiro é distinto, pois está entre os países cujas empresas menos praticam a 

P&D interna (3,5% das firmas da amostra). Essa atividade é apenas a quinta atividade mais 

praticada, o que colabora para baixas taxas de IPM (10,8). No entanto, confirmando os 

primeiros indicadores, comparado com outros países, o Brasil apresenta taxas altas de 

inovação em processo (TIPr de 31,4) e inovações novas para empresa (IPE de 59,2), 

atreladas as taxas de AMES (23,9%), que são inovações e atividades inovativas mais 

vinculadas ao processo de difusão. 

                                                           
8
 A Holanda (Unilever) e a França (Danone) possuem empresas multinacionais líderes mundiais na IAP, fato 

que ajuda a explicar a força das atividades inovativas da IAP desses países em atividades de P&D interna. A 

Unilever e a Danone são a segunda e quinta maiores empresas de alimentos do mundo (Forbes, 2011). 
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Outras duas atividades, menos frequentes, mas relevantes na IAP são a de “introdução 

das inovações tecnológicas no mercado (IM)” e “projeto industrial e outras preparações 

técnicas para a produção e distribuição (PP)”. A primeira, que trata das inovações para a 

diferenciação de produtos, são atividades praticadas por percentual baixo de empresas 

(médias baixas e semelhantes; IM média de 12,6% e PP de 10,6%) e de forma muito 

heterogênea (CV de cerca de 50%). Essas atividades são complementares às inovações de 

produto e, por isso, menos frequentes.  

Por fim, as duas últimas atividades, P&D externa (P&De; Média de 7,6%) e aquisição 

de conhecimento externo (CE; Média de 7,9%), são as menos disseminadas e as mais 

heterogêneas do conjunto de atividades inovativas (CV de 85,3 % para a P&De e de 

103,6% para a CE). Estes dois tipos de atividades exigem das empresas um conhecimento 

prévio para que eles possam ser absorvidos e adaptados internamente. 

Assim como os dois últimos indicadores de atividades inovativas, os esforços para o 

desenvolvimento de inovações podem ser feitos a partir de outras fontes externas. As 

cooperações, por exemplo, podem consistir em fluxos de informação através de contatos 

informais ou formais por meio, entre outros, de projetos de inovação. Elas podem incluir 

ajustes na cadeia de valor, como relacionamentos mais próximos com fornecedores ou 

usuários, pesquisas sobre a demanda de mercado ou sobre os usos potenciais de 

tecnologias. As empresas podem fortalecer o relacionamento com outras empresas dentro 

de uma aglomeração industrial ou fazer parte de redes de comunicação mais livres. Além 

disso, as firmas podem valer-se do trabalho de instituições públicas de pesquisa ou 

trabalhar diretamente com elas em projetos colaborativos (OCDE, 2005; 51). 

A tabela 1 mostra a concentração das empresas da amostra em atividades de cooperação 

para inovação (TCI) e os diferentes tipos de relações para cooperação das empresas. 

Apesar de ser um indicador pouco difundido na IAP (TCI média de 10%), dois tipos de 

cooperação são os mais relevantes para o desenvolvimento tecnológico. O tipo mais 

disseminado é a cooperação com fornecedores (média de 7%), que representa cerca de 

70% das cooperações realizadas. Assim como as atividades do gráfico 7 - Introdução de 

Inovações no Mercado (IM), Projeto Industrial e Preparações Técnicas para a Produção e 

Distribuição (PP), P&D externa (P&De) e Aquisição de Conhecimento Externo (CE) – este 

tipo de cooperação parece ser auxiliar ou complementar as demais atividades inovativas. 

Não obstante, esta relação enfatiza a importância da relação usuário-fornecedor, em 

particular porque a indústria tem a AMES como principal atividade inovativa. A segunda 

forma de cooperação mais disseminada (média de 5,4 %) na IAP é a com os Clientes e 

Consumidores. Como analisado na seção 2.1, essas relações fornecem para os produtores 

os feedebacks (F), ou seja, o perfil ou as mudanças requeridas no produto para melhor 

aceitação no mercado. Os demais tipos de cooperação são praticados em menor escala 

(cerca e 3%), com ressalvas para “Consultorias”. Além disso, a importância dos tipos de 

cooperação varia entre os países, como indicam os coeficientes de variação (CV elevado, 

em geral, acima de 70%). A Alemanha, por exemplo, tem como principal tipo de 

cooperação a relação com Universidades e Institutos de pesquisa (5,4%), mas a relação 

com fornecedores é a quarta forma mais disseminada. 
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Tabela 1 – Tipos de Cooperação na Indústria de Alimentos Processados (%) 

  Alemanha Espanha França Holanda Brasil Itália 
EU-

14 
Média CV 

TCI  7,7 6,6 13,1 16,1 3,3 4,5 10,7 10,0 62,0 

Fornecedores 2,5 3,6 8,3 12,4 2,5 1,3 7,8 7,0 68,5 

Clientes e Consumidores 3,8 1,1 6,6 8,9 1,1 0,4 6,2 5,4 72,6 

Empresas de Consultoria 2,2 1,6 5,1 8,2 0,6 2,2 5,1 4,5 74,6 

Outra Empresa do Grupo 3,3 1,5 6,4 6,5 0,5 0,4 4,0 3,7 82,8 

Universidades e Institutos de Pesquisa* 5,4 2,2 4,4 6,3 0,9 2,7 3,6 3,6 64,6 

Concorrentes 2,2 0,5 4,1 3,6 1,4 0,6 3,4 3,0 70,6 

Governo ou Instituto de Pesquisa público 2,0 2,3 4,7 4,4 - 0,4 2,6 2,7 75,3 

Notas: (1) A média foi calculada a partir das informações disponíveis de todos os países da União Europeia 

com informações completas disponíveis na CIS e da PINTEC do Brasil.  

Fonte: Elaboração a partir dos dados da CIS (2009) e Pintec (2010). 

 

Em síntese, os resultados dos indicadores permitiram estabelecer relações sobre a IAP 

em três aspectos: (i) um exame detalhado dos resultados e dos esforços para a inovação na 

indústria; (ii) tratar de aspectos conexos e complementares que auxiliam na análise do 

desempenho da IAP; (iii) comparar o desempenho dos países. Nesse último aspecto, os 

resultados caminham no sentido de que as “estratégias” de inovação tecnológica praticadas 

pelas empresas da IAP são heterogêneas (graus variados de dispersão das atividades 

inovativas) e diferenciadas (por exemplo, focadas em processo ou em diferenciação de 

produtos) entre os países. 

4. Conclusões  

As inovações em indústrias de BeMB estão pautadas na complementaridade dos 

fenômenos de adaptação e difusão tecnológica. Esta relação exige das empresas da BeMB, 

tanto interações com indústrias de dinâmica tecnológica diferentes quanto distintos modos 

de  aprendizado (“learning by doing”, “learning by using” e “learning by interacting”, 

entre outros) e de acúmulo de conhecimento, que auxiliam no desenvolvimento da 

capacidade de absorção e adaptação da firma. Os elementos de busca (Nelson e Winter, 

1982; cap. 11) das empresas de BeMB, apresentam algumas particularidades. Em grande 

medida eles estão relacionados com a adaptação de tecnologias desenvolvidas por outros 

agentes externos ou já existentes que são incorporadas e aperfeiçoadas pela firma. Por 

outro lado, as decisões que norteiam o esforço de P&D interna estão associadas a 

incorporação de tecnologias e diferenciação de produtos, ou seja, as inovações 

incrementais e “arquitetônicas”. Assim, a inovação é um processo complexo, que visa o 

desenvolvimento sistêmico de produtos e/ou processos produtivos aperfeiçoados ou mais 

sofisticados, ou seja, um processo que requer conhecimentos “prático”, técnico e 

codificado. 

Os indicadores de inovação e atividades inovativas, contribuíram para discussão teórica 

de forma distinta. Eles foram analisados a partir de três aspectos. Os dois primeiros 

(resultados e dimensões das inovações) procuraram apresentar o foco e a abrangência das 

inovações na IAP. Nesse caso, os resultados indicam que o principal tipo de inovação é 

“em processo” e “em produto novo para a empresa”. Entendemos que essas duas 

dimensões estão relacionados com o “ciclo de vida longo” dos produtos, que exige das 

empresas esforços para a ampliação das competências em processo, e demanda, na maioria 

dos casos, novos e/ou adaptações nos métodos e escalas produtivas. Em relação ao terceiro 

aspecto da contribuição dos indicadores, foi a atenção dada aos esforços para inovação, ou 

seja, examinando um conjunto de tipos de atividades e de cooperação para a inovação. 

Inicialmente, para o conjunto de atividades inovativas (sete contempladas pelas 
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informações da Pintec e CIS). Entre os principais tipos de atividades, destaque para as 

atividades relacionadas com aquisição de maquinas, equipamentos e software (AMES), 

seguida pelo Treinamento. Essa última, que em certa medida é complementar às outras 

atividades, em especial a AMES, é uma atividade inovativa tão frequente quanto a P&D 

(terceira atividade mais difundida). As outras atividades são menos frequentes e muito 

heterogêneas entre os países. Por fim, os indicadores de cooperação para inovação na IAP 

apresentaram taxas muito baixas, mas devemos destacar as relações com fornecedores e 

clientes. 

Os indicadores obtidos mostram heterogeneidade entre os países, fato que associamos a 

questões técnicas, estruturais da IAP – empresas de diferentes tamanhos, segmentos com 

poucas barreiras à entrada, etc – e institucionais. No entanto, as diferenças no grau de 

heterogeneidade permitem avaliar as características da IAP nos países da amostra. Por 

exemplo, a IAP brasileira que apresenta taxas de inovação (TI) e de inovação em processo 

(TIPr) acima da média dos países analisados, mas taxa de inovação em produto (TIP) 

inferior, pode ser classificada como voltada para inovações “em processo” ou “redutoras 

de custos”. Esses resultados nos permitiram propor que a IAP do Brasil tem um 

comportamento “imitativo”, absorvendo tecnologias na fase de difusão. Essa avaliação, 

com alguns elementos teóricos adicionais (tarefa que não realizamos), pode caminhar para 

uma metodologia a sobre determinação do papel (ou padrões) da indústria de cada país no 

contexto internacional. O perfil esboçado acima é consistente com os indicadores de 

atividades inovativas. O Brasil está entre os países que pratica menos P&D interna. Essa 

atividade é apenas a quinta atividade mais exercida, o que colabora para a baixa taxa de 

inovação “nova para o mercado”. No entanto, o país apresenta elevada taxa em AMES, que 

são inovações e atividades inovativas mais vinculadas ao processo de difusão, também 

ligadas à inovação em processo. Independentemente de futuras sofisticações na 

metodologia, entendemos que as “estratégias” de inovação tecnológica, em termos de 

resultados, dimensão e esforços empregados pelas empresas da IAP são heterogêneas e, 

por isso, reveladoras das características próprias de cada país.  
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Resumo

Esta pesquisa teve por objetivo realizar um estudo prospectivo da relação empresas-
governo-ICTs no estado do Paraná (Brasil), coletando as opiniões e impressões dos
pesquisadores das Universidades locais e os empresários vinculados ao setor de materiais
odontológicos. Analisaram-se os fatores que, segundo a literatura, influenciam no
estabelecimento de parcerias e determinaram-se as lacunas que dificultam esta relação. Os
dados foram levantados por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com os líderes
dos grupos de pesquisa e com os representantes das empresas – setores de P&D. O trabalho
identificou os motivos que fazem com que as empresas busquem parcerias com os grupos
de pesquisa, as formas utilizadas para identificar pesquisadores com potencial de parcerias,
os fatores que dificultam o aproveitamento pelas empresas das pesquisas realizadas e as
principais lacunas que dificultam o estabelecimento das relações entre universidade e
empresa. Por fim, elaborou-se uma lista com as principais ações utilizadas pelas empresas
neste tipo de parceria, discutindo os benefícios e as possibilidades de melhoria nestes
procedimentos.

Abstract

This research aimed to conduct a prospective study of the relation-government ICT
companies in the state of Paraná (Brazil), collecting the opinions and impressions of
researchers from local universities and businesses linked to the sector of dental materials.
We analyzed the factors that, according to the literature, influence the establishment of
partnerships and determined the gaps that hinder this relationship. Data were collected
through semi-structured interviews with leaders of research groups and business
representatives - sectors of R & D. The study identified the reasons that cause companies
to seek partnerships with research groups, the forms used to identify potential partnerships
with researchers, the factors that hinder the utilization of research conducted by companies
and major gaps that hinder the establishment of relationships between universities and
companies. Finally, we elaborated a list of the major actions companies use this type of
partnership, discussing the benefits and possibilities for improvement in these procedures.
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1. Introdução e Objetivos

O estudo da relação entre Instituições Científicas e Tecnológicas1 (ICTs) com as
empresas é um assunto que vem se tornando cada vez mais relevante na tentativa de
melhorar o nível de competitividade das empresas. No Brasil, a necessidade de
aprimoramento desta relação ficou ainda mais evidente com a aprovação da Lei n° 10.973
de 2 de dezembro de 2004, conhecida como Lei da Inovação Tecnológica. Tal legislação
está orientada para: a criação de um ambiente propício a parcerias estratégicas entre
universidades, institutos tecnológicos e empresas; o estímulo à participação de instituições
de ciência e tecnologia no processo de inovação; e o incentivo à inovação na empresa. Ela
também possibilita autorizações para a incubação de empresas no espaço público e a
possibilidade de compartilhamento de infraestrutura, equipamentos e recursos humanos,
públicos e privados, para o desenvolvimento tecnológico e a geração de processos e
produtos inovadores. (Pereira, J. M ; Kruglianskas, 2005).

Além disso, percebe-se a existência de um crescimento na literatura e de uma
vertente de extensas pesquisas sobre a complexidade do processo de transferência de
tecnologia entre ICTs e empresas de bases tecnológicas. Os trabalhos apresentam variados
estudos, deixando claro que os modelos propostos propiciam uma linha geral de
entendimento dessa relação, porém as particularidades inerentes a cada setor e a cada
região devem ser objetos de estudo, uma vez que as generalizações normalmente não
conseguem alcançar tais situações.

A escolha do setor a ser estudado – Biomateriais – se deve ao fato deste possuir um
número significativo de empresas no Estado do Paraná (região Sul do Brasil), bem como
fazer parte dos setores promissores para o Estado, de acordo com os relatórios técnicos
apresentados pelo setor industrial (SENAI/FIEP). Em 2011, um estudo realizado pelo
Cebrap (Brazil Biotech Map, 20112)  identificou 237 empresas de biotecnologia no país,
deste total, com 93 empresas atuando na área de saúde humana. O estudo revelou ainda
que, em 2011, o mercado brasileiro de biotecnologia apresentou um faturamento de
aproximadamente U$ 2,8 bilhões de dólares. Além do expressivo faturamento, ocorrem
grandes investimentos das empresas brasileiras deste setor na área de P&D, sendo que em
2011 foram investidos mais de U$ 133 milhões e, em 2012, os valores declarados
ultrapassam os U$ 153 milhões [ABIMO, 20123]. De acordo com um ranking elaborado
pela revista Scientific American (Scientific American Word View – A global
Biotechnology perspective, 2013) o Brasil, juntamente com Portugal, Espanha e República
Tcheca, estão entre os países que registraram os maiores avanços na área de biotecnologia,
em termos de criação de inovação biotecnológica.

Todos estes dados indicam um crescimento do setor nos últimos anos e uma
projeção de continuidade nesse processo, indicando ser este um setor que terá sua
importância realçada nos próximos anos. Além disso, existem lacunas na literatura

1 ICT é o órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar
atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico;

2 Disponível em http://www.cebrap.org.br/v1/upload/pdf/Brazil_Biotec_Map_2011.pdf. Acessado em 10 de
junho de 2013.

3 Disponível em www.abimo.org.br. Acessado em 10 de junho de 2013.
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acadêmica quanto ao estudo desse setor no que tange à inovação tecnológica nas empresas
e a importância da interação com universidades e centros de pesquisa.

Desta forma a seguinte pesquisa procura contribuir com um estudo direcionado,
abordando um setor particular – biomateriais – em uma situação na qual a total
compreensão desta interação poderá auxiliar na melhor elaboração de ferramentas para
sustentar e aprimorar esta relação entre as universidades, as empresas e os setores do
governo inseridos no contexto específico do estado do Paraná.

Objetivo da pesquisa: (i) realizar estudo prospectivo da relação empresas-governo-
ICTs no estado do Paraná (Brasil), coletando as opiniões e impressões dos pesquisadores
das Universidades (relacionados aos biomateriais) e os empresários vinculados ao setor de
materiais odontológicos, no estado. (ii) elaborar uma lista de práticas que podem ser
utilizadas pelas empresas para obterem melhor retorno nessas relações.

Questão de pesquisa: como se dá a relação entre as empresas do setor de
biomateriais e as universidades e centros de pesquisa, no Estado do Paraná, Brasil, no que
diz respeito à transferência de conhecimento e tecnologia? Quais são os óbices que
dificultam essa relação?

2. Metodologia
A metodologia utilizada na pesquisa foi baseada na realização de levantamento de

opiniões e impressões com representantes do setor acadêmico e com representantes das
empresas. A técnica de entrevistas foi escolhida por ser, de acordo com Selltiz [Selltiz et
al., 1987], adequada para obtenção de informações acerca do que as pessoas, creem,
esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem, fizeram, bem como acerca de suas
explicações ou razões a respeito das coisas precedentes.

Com os pesquisadores e os representantes das empresas foram realizadas duas
etapas de entrevista com cada respondente: uma entrevista inicial confirmatória e uma
entrevista exploratória. As entrevistas foram realizadas seguindo o conceito de entrevista
semiestruturada.

As entrevistas confirmatórias buscaram reafirmar a inserção dos entrevistados no
grupo de interesse deste estudo (pesquisadores do setor de biomateriais e empresas do setor
odontológico). As entrevistas exploratórias buscaram obter as informações que baseiam
esta pesquisa.

Como representantes do setor acadêmico foram escolhidos líderes de grupos de
pesquisa relacionados ao setor de biomateriais, que estão vinculados às universidades e
centros de pesquisa do estado do Paraná, independente da instituição ser pública ou
privada.

Como representantes do setor empresarial foram selecionados representantes de
empresas que tiveram algum tipo de relação com o setor acadêmico. Esta seleção baseou-
se em informações colhidas nas entrevistas de confirmação realizadas com os líderes dos
grupos de pesquisa. Na Figura 1 são apresentadas, de forma esquemática, as etapas da
pesquisa.
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Figura 1. Etapas da pesquisa.

Por meio do levantamento da amostra de interesse se obteve um conjunto de
onze grupos de pesquisas atuantes no estado do Paraná, distribuídos nas cidades de Campo
Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Guarapuava, Londrina, e Maringá. As entrevistas
exploratórias com os líderes dos grupos de pesquisa foram realizadas no período de junho
de 2011 a maio de 2012. Após estas entrevistas foram identificadas as empresas que
compunham a amostra de interesse, sendo identificadas quatro empresas. As entrevistas
exploratórias com os representantes das empresas foram realizadas no período de junho de
2011 a agosto de 2012.

3. Resultados e discussão

3.1. Análise das Entrevistas – Líderes de grupos de Pesquisa.

Após a realização das entrevistas com os líderes dos grupos de pesquisa, foram
levantados os principais aspectos que regem as relações destes grupos com outros grupos
de pesquisa e com as empresas do setor. De acordo com as respostas a busca por parcerias
com as empresas do setor são motivadas principalmente pela busca de matéria-prima,
utilização de equipamentos, e outros fatores apresentados na Figura 2.

Figura 2. Motivos para se estabelecer parcerias com empresas,
segundo os pesquisadores.
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As respostas das entrevistas mostraram que as relações existentes são, na grande
maioria das vezes, informais. Apenas dois grupos de pesquisas mencionaram a existência
de um contrato formal entre o grupo e a empresa, e em ambos os casos, a parceria foi
desfeita antes do término da pesquisa. A maioria das relações ocorre de maneira informal,
tendo as empresas apenas como fornecedoras de matéria prima. As respostas apresentadas
confirmam que as relações entre os grupos de pesquisa e as empresas ocorrem, na maioria
das vezes, de maneira informal e que as empresas ainda são vistas como colaboradores nas
pesquisas e não parceiros com objetivos complementares. Percebe-se uma forte incidência
de vínculos informais com objetivo específico de acesso a materiais que a empresa possui.
Em alguns casos, como relatado nas entrevistas exploratórias, a empresa fornece materiais
preparados especialmente para aquela pesquisa, mostrando uma relação mais madura,
entretanto em muitos casos as empresas fornecem materiais comuns, sendo esta ação quase
que uma gentileza para o pesquisador e não uma relação com interesses de mão dupla.

Em relação à utilização de equipamentos das empresas, se percebe na Figura 2, que
não é uma prática comum os grupos de pesquisa utilizarem os equipamentos das empresas.
Isto ocorre devido ao fato das empresas não possuírem um grande parque de análises,
sendo que muitas vezes os grupos de pesquisa possuem mais equipamentos de análise que
as empresas. Além disso, quando as empresas possuem os equipamentos, a utilização pelos
grupos de pesquisa só ocorre nos casos em que o objeto de estudo da pesquisa está
diretamente relacionado com algum produto ou área de atuação da empresa, o que nem
sempre acontece nas pesquisas acadêmicas.

Um dado que chamou a atenção e que caracteriza o tipo de relação existente entre
os pesquisadores e as empresas é a baixa incidência de pesquisas compartilhadas, no qual a
empresa aparece como investidor.

Uma situação peculiar que apareceu em dois casos consiste na utilização de
equipamentos do grupo de pesquisa para a realização de testes específicos para a empresa,
na situação em que a empresa buscou o grupo para realizar o estudo. Este fato mostra o
conhecimento, por parte da empresa, da existência do grupo de pesquisa e de suas
competências. O que chama a atenção é que os testes foram realizados de maneira gratuita,
sem vantagem aparente para o grupo de pesquisa, uma vez que estes resultados não foram
utilizados em outras pesquisas. Ocorreu apenas uma prestação de serviço gratuita.

Uma informação levantada que merece destaque é o fato de algumas empresas
fornecerem seus produtos para testes, aceitando a publicação dos resultados, independente
de quais forem. Esta ação, segundo os pesquisadores entrevistados, tem ligação com o
marketing indireto do produto. Chama a atenção para a confiança que as empresas têm em
seus produtos e nos resultados que serão obtidos pelos grupos de pesquisa.

3.2. Análise das entrevistas – Representantes das Empresas.

De acordo com as respostas, identificou-se que os principais motivos, que levam as
empresas deste setor a procurarem os grupos de pesquisa, para estabelecer parcerias, estão
relacionados com a validação de produtos, busca por divulgação, busca de novas sugestões
para novos produtos e obtenção de melhorias, conforme Figura 3. Percebe-se que as
parcerias possuem objetivos de curto prazo, uma vez que as validações de produtos
normalmente buscam atingir algum tipo de certificação e que o fornecimento de matéria
prima (produtos da empresa para serem utilizados nas pesquisas) para os pesquisadores
tem por objetivo a divulgação do mesmo, sendo o resultado das pesquisas muitas vezes de
interesse secundário.
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Figura 3. Motivos que fazem com que as empresas
busquem parcerias com os grupos de pesquisa, segundo

representantes das empresas.

Ainda de acordo com as entrevistas, existe uma grande diferença entre as empresas
pesquisadas no que se refere ao modo de aproximação com os pesquisadores que
desenvolvem pesquisas nas áreas de interesse do setor. Ao passo que algumas empresas
possuem um cadastro dos pesquisadores de interesse, outras utilizam um processo quase
que manual para encontrar os grupos de pesquisa, ficando muito dependente de indicações
e situações casuais como encontros em palestras ou contato voluntário por parte do
pesquisador. As práticas utilizadas para encontrar os pesquisadores estão apresentadas na
Figura 4. Uma informação relevante foi o aparecimento da proximidade acadêmica como
fator relevante para o encontro de pesquisadores parceiros. Neste caso, entende-se por
proximidade acadêmica o fato de algum funcionário da empresa e o pesquisador terem
realizado a graduação ou pós-graduação na mesma instituição.

Figura 4. Formas utilizadas para identificar pesquisadores
com potencial de parcerias, segundo representantes das

empresas.

Outro aspecto discutido nas entrevistas foram os fatores que atrapalham o melhor
aproveitamento, pelas empresas, das pesquisas executadas nas universidades. Neste
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aspecto levantou-se que os principais fatores são a demora na devolução dos resultados, a
dificuldade em se estabelecer um consenso entre o que é importante ser pesquisado na
visão da indústria e do pesquisador, assim como a dificuldade para as empresas
conseguirem utilizar os equipamentos disponíveis nas universidades. Estes três fatores
levantados mostram claramente que ainda ocorre uma bipolaridade na relação
universidade/empresa, de modo que ambos os lados não compreendem claramente os
objetivos e necessidades da outra parte (Figura 5).

Figura 5. Fatores que dificultam o aproveitamento pelas
empresas das pesquisas realizadas, segundo representantes das

empresas.

Quando questionados sobre quais as principais dificuldades que deveriam ser
enfrentadas para alavancar a relação entre universidades e empresas foram apontados
fatores relacionados com a atuação dos núcleos de inovação tecnológicas. Segundo os
entrevistados, deveria haver uma maior divulgação das pesquisas realizadas, assim como
dos equipamentos disponíveis nos laboratórios. Outro fator levantado, que diz respeito ao
funcionamento deste tipo de relação, apontou para a dificuldade que as empresas
encontram para descobrir quais passos devem ser tomados para formalizar a relação. Em
muitos casos a universidade não divulga claramente como a empresa deve proceder para
estabelecer este tipo de relação (Figura 6).
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Figura 6. Principais lacunas que dificultam o estabelecimento
das relações entre universidade e empresa, segundo

representantes das empresas.

Após as entrevistas e as respostas dos questionários foi possível levantar as
principais práticas utilizadas pelas empresas para aprimorar a relação com o setor
acadêmico. Algumas destas práticas chamam a atenção por estarem apresentando bons
resultados, entretanto ainda podem ser melhoradas para maximizar os benefícios gerados.
Estas práticas podem ser divididas de acordo com a sua finalidade, enquadrando-se nas
duas principais lacunas desta relação: encontrar e atrair o pesquisador para a realização da
parceria e utilizar os benefícios oriundos da parceria. As práticas que estão sendo
utilizadas, com bons resultados estão apresentadas no Quadro 01:

Quadro 01: Boas práticas utilizadas pelas empresas.

Boas práticas para identificação e
atração de pesquisadores em potencial

Boas práticas em relação à utilização
dos benefícios oriundos das parcerias

 Criação de um banco de artigos
sobre assuntos de interesse da
empresa;

 Criação e divulgação de editais de
apoio à pesquisa;

 Participação Institucional da
empresa em workshops;

 Divulgação de seus produtos por
meio dos papers (marketing
indireto);

 Validação de produto;

A utilização destas práticas para identificação e atração de pesquisadores têm
trazido bons resultados. Entretanto, a criação de um banco de artigos é uma tarefa que
demanda a existência de um grupo de pessoas com profundo conhecimento da área e
tempo disponível para a coleta dos papers. Estes requisitos muitas vezes não estão
disponíveis nas empresas menores. A criação de editais de apoio à pesquisa tem atraído
pesquisadores em busca de matéria-prima, normalmente para pesquisas já definidas pelo
grupo de pesquisas. A utilização deste mecanismo tem cumprido seu papel, mas deve ser
aprimorada para a divulgação destes editais precisa captar pesquisadores interessados em
parcerias mais duradouras e aprofundadas. Além disso, precisa ser bem divulgada para
atingir o maior número possível de potenciais parceiros. A participação institucional da
empresa em workshops/congressos tem sido o caminho mais utilizado e que apresenta os
resultados mais duradouros. Neste caso a relação iniciada com o contato pessoal tem
criados vínculos mais fortes entre pesquisador e empresa e conseguido atingir um grande
número de potenciais parceiros, uma vez que os congressos contam com a participação de
grande parte da massa crítica da área.

Em relação à utilização dos benefícios oriundos das parcerias, um resultado
importante que foi levantado é a percepção por parte da maioria das empresas de que a
utilização de seus produtos em artigos científicos é uma ferramenta eficaz de marketing.
Segundo os entrevistados, o fato do nome comercial do seu produto ser divulgado desta
forma faz com que a empresa consiga fixar sua marca. Algumas empresas preferem não
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incentivar pesquisas (não fornecem o material) que executam comparações entre produtos
comerciais, outras não veem problemas neste tipo de divulgação. Segundo estas, mesmo
que o resultado da comparação indique que o produto concorrente tem algumas
características superiores, este fato não influenciará negativamente nas vendas, pelo fato de
existirem outras características envolvidas na relação comercial.

4. Conclusões
Esta pesquisa buscou realizar um estudo prospectivo da relação empresas-

governo-ICTs no estado do Paraná (Brasil). Por meio das entrevistas e das respostas aos
questionários foi possível coletar as opiniões e impressões dos pesquisadores das
Universidades (relacionados aos biomateriais) e os empresários vinculados ao setor de
materiais odontológicos, no estado. Percebe-se que todos os atores envolvidos na relação
entendem que existe necessidade de aprimorá-la, estando todos dispostos a participar deste
tipo de interação. Porém, embora todas entendam a importância de avançar nesta questão,
ainda existe uma grande dificuldade em enxergar o outro lado como parceiro.

A pesquisa mostrou que as relações entre grupos de pesquisa e empresas ocorrem,
na grande maioria das vezes, de maneira informal, sendo a empresa apenas um fornecedor
de matéria-prima, sem maior aprofundamento da relação. Os resultados mostraram que em
poucos casos as empresas atuam como financiadores formais das pesquisas (pesquisa
compartilhada), ocorrendo, no máximo, a sugestão de temas a serem pesquisados.

Algumas dificuldades nesta relação reforçam a percepção de que os atores
envolvidos tem dificuldade de entender as necessidades e objetivos do parceiro. A
inviabilização de pesquisas devido às divergências sobre a forma de utilização/divulgação
dos resultados mostra claramente este problema. Outro fator que reforça esta percepção é
em relação ao tempo de pesquisa: as diferentes escalas temporais dificultam o
estabelecimento de algumas relações. Alguns fatores externos a estes atores também estão
envolvidos, como a dificuldade no trâmite burocrático na universidade e a demora na
obtenção da patente.

Desta forma, o presente artigo responde à questão de pesquisa, mostrando como se
dá a relação entre as empresas do setor de biomateriais e as universidades e centros de
pesquisa, no Estado do Paraná, Brasil, no que diz respeito à transferência de conhecimento
e tecnologia levantando a situação atual desta relação e as principais práticas que vem
sendo utilizadas pelos atores envolvidos. Sugere-se para os trabalhos futuros um
aprofundamento das análises sobre cada um dos mecanismos utilizados, de modo a
aprimorar esta relação, fortalecendo ainda mais os benefícios para todos os envolvidos.
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Abstract:This research aims to identifyif theentrepreneurial profileof futuretechnologists,
students on Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) is
determinant factor in the search for IncubatorIFCE. In order to definethe variablesin an
entrepreneurialprofile, thearticle begins witha theoretical review about
entrepreneurshipandentrepreneurial characteristics-grouped into three dimensions:
leadership, competitivenessandmanagement–followed by acontextual reviewofnational
innovation systemsand the roleofincubators in this systems.The authors used
adescriptivestudy with aexploratory andquantitative approach, in this way structured
questionnaireare surveyed in 728 studentsfrom both IFCEcampi, FortalezaandMaracanaú.
The results revealsome entrepreneurial characteristics more frequently among the students
as Persistence, Influence, Initiative, Objectivity and Financial Management; nevertheless,
even these entrepreneurial characteristicsstudiedhavelittle influenceon thedemand foran
incubator.

Sumário: Este artigo tem como objetivo identificar se o perfil empreendedor dos futuros
tecnólogos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)é fator
determinante na procura pela Incubadora do IFCE.Visando definir as variáveis
empreendedoras a serem encontradas no perfil, o artigo começa com uma revisão sobre
empreendedorismo e características empreendedoras -agrupadas em três dimensões:
liderança, competitividade e gerenciamento - seguindo uma contextualização de sistemas
nacionais de inovação e o conceito e função das incubadoras nestes sistemas. Utilizou-se
uma metodologia de estudo descritiva, de caráter exploratório e com abordagem
quantitativa, sendo aplicado questionário estruturado com os alunos do IFCE dos campi
Fortaleza e Maracanaú, em uma amostra de 728 futuros tecnólogos. Os resultados revelam
quealgumas características empreendedorasem destaque com mais freqüência, como
Persistência, Influência, Iniciativa, Objetividade e Gestão Financeira; no entanto, mesmo
estas características empreendedoras mostraram-se com pouca relação com a procura pela
incubadora.
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1. Introdução
As mudanças no mundo atual ocorrem com uma velocidade jamais vista. As organizações,
de um modo geral, para se manterem competitivas no mercado, necessitam acompanhar
esse ritmo frenético. Essa competitividade faz com que as organizações estejam em
constante movimento. E é nesse movimento, de um mundo cada vez mais globalizado, que
surgem novas oportunidades. Para aproveitar essas oportunidades, pessoas - dos mais
variados perfis, com iniciativa, visão de futuro e uma grande capacidade para inovar -
assumem o risco e o desafio de criar um novo negócio.

Autores como Souza e Beuren (2012) colocam que as empresas, independentemente do seu
porte, ramo de atividade, setor de atuação, têm se esforçado na busca por um melhor
desempenho econômico de seus fatores produtivos, com a finalidade de se sustentarem no
mercado e de prosperar diante de seus concorrentes.É nesse contexto de imprevisibilidade
que surgem as incubadoras de empresas com a árdua missão de dar suporte a esses
indivíduos com perfis e características (supostamente) empreendedoras.As incubadoras são
espaços compartilhados, que proporcionam aos novos negócios espaço físico e recursos
organizacionais, monitoramento e ajuda empresarial (ENGELMAN, FRACASSO, 2010).

Segundo Langlois (2005) o empreendedorismo é a razão sobre o qual esses novos negócios
existem. Essa existência torna-se duradoura quando apoiada por um modelo que preveja,
por meio de uma ação interligada entre três componentes – universidade, empresa e
governo - a existência de infra-estrutura para pesquisa científica-tecnológica, produtiva e
jurídica-administrativa-econômica que regule o funcionamento dos elementos envolvidos
(TREVISAN, SILVA, 2010).

Nesse sentido, o propósito geral desta pesquisa é identificar se o perfil empreendedor dos
alunos funciona como fator determinante na procura pela Incubadora do IFCE. Para atingir
esse objetivo, a pesquisa pretende ser atingindo através da sua decomposição analítica em
objetivos intermediários, que seriam: a) analisar o perfil geral dos alunos do IFCE; b)
analisar o perfil “empreendedor”; c) Identificar o conhecimento e desejo deste de participar
em uma incubadora; d) buscar alguma relação entre o perfil empreendedor e o desejo de
participar de uma -incubadora.

O estudo se justifica pela busca de um melhor entendimento de como as características
empreendedoras podem catalisar a motivação de um aluno tecnólogo em fazer parte de
uma incubadora de empresas, vislumbrando, dessa forma, uma possível associação
estatística entre perfil empreendedor x busca por uma incubadora. Portanto, a principal
questão que este artigo pretende responder é: Qual a influência que as características
empreendedoras exercem no desejo dos alunos em participarem da Incubadora do IFCE?

Após aprofundados os aspectos conceituais sobre Empreendedorismo, Sistemas Nacionais
de Inovação e Incubadoras, apresenta-se uma síntese da metodologia utilizada na pesquisa,
bem como a análise dos principais resultados. Ao final, apresentam-se as considerações
finais, com recomendações, implicações e as limitações do estudo.

2. Empreendorismo e Característica Empreendedoras
Como destacado por Vale, Wilkison e Amâncio (2008), o empreendedor é detentor de
“mecanismos de mudanças”, aquele que busca novas oportunidades de mercado e novas
formas de utilizar os recursos, características essas compartilhadas com aqueles que
buscam a inovação. Assim, por natureza, o empreendedor é um agente de inovação. Tais
ideias corroboram com o que é posto por Schumpeter (1997), demonstrando como as
inovações geradas pelos empreendedores são importantes para o desenvolvimento
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econômico. Mueller, Volery e Siemens (2012) afirmam que, na criação de novos
empreendimentos, mesmo com o papel importante desempenhado pelo apoio do governo,
circunstâncias econômicas e network, o ator central de tal processo é o empreendedor,
sendo aquele que identifica e transforma uma oportunidade de negócio.

Conforme Licht e Siegel (2006) discutem, baseados em pesquisas anteriores, pode-se
afirmar que os empreendedores não têm como principal objetivo a preocupação pecuniária,
mas sim sua independência, autonomia, sendo por isso mais propensos a um risco maior.
Outra característica enfatizada é que os empreendedores costumam ser mais confiantes do
que as pessoas em geral. Vários autores tratam de características e/ou habilidades dos
empreendedores de sucesso. Conforme resumem Oliveira Neto e Fontenele (200() no
Quadro 1, tais características podem ser agrupadas em três grandes grupos: liderança,
competitividade e gerenciamento. Cada um desses grandes grupos abrange outras
características (critérios) dos empreendedores bem sucedidos.

Quadro 1: Habilidades e características para um empreendimento de sucesso
Grupo Critério Autor

Liderança

Persuasão
McClelland (1972); Kotler (1998); Pinchot III (1989); Filion (1991);
Bateman e Snell (1998); Kirkpatrick e Locke (1991); Kelley e
Littman (2007); Shell (2001).

Iniciativa
McClelland (1972); Pinchot III (1989); Filion (1991); Collins (2002);
Drucker (1987); Bateman e Snell (1998); Kirkpatrick e Locke (1991);
Longenecker et al (1997); Hitt (2002); Kelley e Littman (2007);
Branham (2002).

Independência
McClelland (1972); Pinchot III (1989); Collins (2002); Filion (1991,
1999); Bateman e Snell (1998); Longenecker et al (1997); Kelley e
Littman (2007); Branham (2002).

Autoconfiança

McClelland (1972); McClelland (1987); (McClelland e Burham,
1987); Dolabela (1999); Pinchot III (1989); Melendez (1996);
Parcells (2002); Flores (1995); Oliveira Neto e Fontenele (2007);
Filion (1999); Bateman e Snell (1998); Kirkpatrick e Locke (1991);
Longeneckeret al (1997); Kelley e Littman (2007); Shell (2001);
Branham (2002).

Persistência
McClelland (1972); Dolabela (1999); (Collins, 2002); Collins (2002);
Filion (1991, 1999); Bateman e Snell (1998); Kirkpatrick e Locke
(1991); Kelley e Littman (2007).

Competitividade

Visão

Dolabela (1999); Filion (1991); Pinchot III (1989); Blanchard (1996);
Almeida (2001); Collins, (2002); Blanchard (1996); Mintzberg,
Ahlstrand e Lampel (2000); Oliveira Neto e Fontenele (2007); Filion
(1991, 1999); Dolabela (1999); Kirkpatrick e Locke (1991); Kelley e
Littman (2007); Branham (2002).

Oportunidade
McClelland (1972); Drucker (1987); Filion (1991); Pinchot III
(1989); Kotler e Bloom (1988); Parcells (2002); Shapero (1980);
Filion (1999); Oliveira Neto e Fontenele (2007); Bateman e Snell
(1998).

Inovação
Schumpeter (1985); Nakashima (2002); Drucker (1987); Pinchot III
(1989);
Filion (1991); Marchetti (1996); Collins (2002); Schumpeter (1985);
Shapero (1980); Oliveira Neto e Fontenele (2007); Bateman e Snell
(1998); Longenecker et al(1997); Hitt (2002); Kelley e Littman
(2007).

Risco
Schumpeter (1985); McClellan(1987); (McClelland e Burham, 1987);
Dolabela (1999); Hisrich e Brush (1985); Pinchot III (1989); Drucker
(1987); Degen (1989); Bateman e Snell (1998); Longenecker et al
(1997); Kelley e Littman (2007); Branham (2002).

Vantagem
Competitiva

Schumpeter (1985); Porter (1986); Oliveira Neto e Fontenele (2007);
Drucker (1987); Bateman e Snell (1998); Longeneckeret al (1997);
Hitt (2002).
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Gerenciamento

Coordenação
Miner (1998); Carvalho e Rabechini JR (2005); Santana (1996);
Almeirda (2001); Micklethwait e Wooldridge (1998); Kotler e Bloom
(1988); Flores (1995); Bateman e Snell (1998); Longenecker et al
(1997).

Comunicação
Lodish, Morgan e Kallianpur(2002);Kotler(1998); Peters(1995);
Collins(2002); Collins e Porras (1995); Filion(1991, 1999); Bateman
e Snell(1998); Kirkpatrick e Locke(1991); Kelley e Littman(2007);
Shell(2001); Branham (2002).

Conectividade/
articulação

McClelland (1972); Tom Peters (1995); Prates (1996); Parcells
(2002); Flores (1995); Oliveira Neto e Fontenele (2007); Bateman e
Snell (1998); Longeneckeret al (1997); Kelley e Littman (2007);
Shell (2001); Oliveira Neto e Leite (2007).

Gestão

Miner (1998); Carvalho e Rabechini JR (2005); Kotler e Bloom
(1988);
Micklethwait e Wooldridge (1998); Blanchard (1996); Micklethwait
e
Wooldridge (1998); Flores (1995); Ansoff (1977); Drucker (1987);
Porter (1986); Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000); Bateman e
Snell (1998); Longenecker et al (1997); Kelley e Littman (2007);
Shell (2001); Branham (2002); Hock (1999).

Retroalimentação McClelland (1972); Bateman e Snell (1998);Longenecker et al
(1997);Kelley e Littman(2007); Branham (2002).

Fonte: Oliveira Neto e Fontenele (2009).

Outras características do empreendedor de sucesso são as postas por Dornelas (2008, pág.
17-18): são visionários; sabem tomar decisões; são indivíduos que fazem a diferença;
sabem explorar ao máximo as oportunidades; são determinados e dinâmicos; são
dedicados; são otimistas e apaixonados pelo que fazem; são independentes e constroem o
próprio destino; ficam ricos; são líderes e formadores de equipes; são bem relacionados
(networking); são organizados; planejam, planejam, planejam; possuem conhecimento;
assumem riscos calculados; criam valor para a sociedade.

A pesquisa sobre empreendedorismo progrediu consideravelmente ao longo das últimas
décadas. Durante as décadas de 1960 e 1970, ao se falar em empreendedorismo, um fato
marcante era a ideia de que o empreendedor era de alguma forma diferente do resto da
população. Assim, o comportamento empreendedor estaria vinculado a traços e
características individuais, destacando-se a propensão ao risco e ambição. Já na década de
80 e 90, pesquisas ainda interessam-se nas características pessoais do empreendedor, no
entanto, em menor grau. O fato ressaltado nesses estudos era de que os empreendedores
pertencem a um grupo homogêneo, com combinação única de características que os
distinguem do resto da sociedade. No entanto, tais estudoseram incapazes de identificar
diferenças consistentes entre empreendedores e não-empreendedores. A teoria cognitiva
tem sido utilizada para criar construções mais abstratas e abrangentes. Apesar disso, a
pesquisa até agora não tem sido capaz de responder os questionamentos sobre quem é mais
propenso a tornar-se empreendedor e como ele se comporta nas diferentes fases de criação
de um negócio (CANINA, PALACIOS, DEVECE, 2012).

3. Sistemas Nacionais de Inovação e a Tríplice Hélice
Como forma de fomentar uma cultura de empreendedorismo e inovação, visando, em
conjunto, um maior desenvolvimento da nação, os governos e as organizações, observando
as taxas de crescimento de países como o Japão, começaram a desenvolver os sistemas
nacionais de inovação (CARVALHO, 2009). O conceito de sistema de inovação, afirma
Lundvall (2007), foi desenvolvido, nos anos de 1980, paralelamente em diferentes pontos
da Europa e dos Estados Unidos, tornando-se o conceito de sistema nacional de inovação
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mais difundido a partir do livro de Freeman, lançado em 1987. Os sistemas de inovação
podem ser definidos em termos evolutivos, demonstrando como diferentes sistemas
nacionais criam diversidade, reproduzem rotinas e selecionam empresas, produtos e
rotinas, dando assim um papel estratégico ao conhecimentoe à aprendizagem.

A cooperação entre diferentes atores (agentes econômicos, organismos governamentais,
instituições de pesquisa) e relacionamentos (cooperação, parcerias, convênios, entre
outros)é o foco desses sistemas, passando a ser elementos primordiais na geração de
inovação. Meirelles (2008) destaca que o foco da problemática, antesestritamente
econômico e produtivo, passa a incorporar variáveis culturais, sociais e políticas. Carvalho
(2009) destaca que existe um consenso quanto à importância de três atores para os sistemas
de inovação: academia, empresas e governos. Um dos principais modelos a tratar da
interação sistêmica entre esses três atores é a tríplice hélice, um modelo espiral de
inovação, que durante o processo de capitalização do conhecimento, visa captar múltiplas e
recíprocas relações (ETZKOWITZ, 2002).

As três dimensões do modelo, tratam, respectivamente, da transformação interna em cada
uma das hélices (tendo como exemplo o desenvolvimento das relações laterais entre as
empresas por meio de alianças estratégicas), da influência de uma hélice sobre a outra, e a
outra dimensão é a criação de uma nova camada de redes trilaterais e organizações a partir
da interação entre as três hélices. Conforme Etzkowitz (2002), a tríplice hélice da
universidade, empresa e governo, é a nova configuração institucional para promover a
inovação. Apresentam-se três modelos da relação institucional das esferas, conforme
Figura x.  No primeiro modelo, o Estado incorpora a empresa e a universidade. Não há
interligação ou cooperação entre as diferentes esferas. Carvalho (2009) afirma que esse
modelo é considerado ultrapassado, e tem forte aspecto top-down.

Já no modelo 2, o Estado também domina as outras esferas institucionais, mas estas
trabalham de forma independente. Segundo Carvalho (2009), este modelo demonstra
sistemas nacionais de inovação que apresentam uma política de laissez-faire, onde as
fronteiras das esferas institucionais são bem delineadas, e o pontilhado representa a
transferência de tecnologia, suportada, de modo geral, pela legislação de proteção à
propriedade intelectual. No terceiro e último modelo, observa-se que as esferas
institucionais se sobrepõem ecooperam entre si, sendo este modelo intermediário entre os
dois anteriores. Há uma região de superposição entre as três esferas, onde, afirma Carvalho
(2009), se encontram as organizações híbridas e as redes trilaterais. Tal modelo fomenta as
ações conjuntas entre o Estado, as empresas e as universidades, servindo de inspiração para
vários países em busca de melhor desempenho dos sistemas de inovação.

Figura 1: Modelos de interação Universidade-Empresa-Estado.

Fonte: Etzkowitz (2002).

Modelo 1Modelo 2                                             Modelo 3
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Dentro do Sistema Nacional de Inovação, as incubadoras de empresas podem ser
consideradas mecanismos dinamizadores e eficientes de apoio e favorecimento à
transferência de conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos nas universidadese
institutos de pesquisa para a estrutura produtiva, e no estímulo à criação e consolidação de
iniciativas inovadoras, que tem um papel deaproximação entre os diversos atores -
governo, empresas, universidades/institutos de pesquisa(VILLELA; MAGACHO, 2009).

4. Incubadoras de Empresas: Origem, Definição, Tipos e Estrutura
Com os sistemas nacionais de inovações desenvolvidos, os Governos e organizações se
unem as universidades para fortalecer o modelo de Etkowitz (2002). A necessidade de um
organismo que evitasse a “morte prematura” de empresas com ideias inovadoras favoreceu
o surgimento das incubadoras. “As incubadoras, da forma como as conhecemos
atualmente, tiveram sua origem nos Estados Unidos, durante os anos 70.” (OLIVEIRA,
2010, p. 34). Na década seguinte, as incubadoras de empresas são utilizadas como meio
para alavancar e reerguer a economia dos Estados Unidos e de alguns países na Europa.

Segundo Carvalho (2009, p. 96) as incubadoras vêm assumindo importância crescente na
nova economia, assumindo importante papel na geração de sinergias e no estímulo de
novas oportunidades de negócio. Na América Latina, conforme a ANPROTEC (2012), o
Brasil foi o primeiro país a implantar uma incubadora de empresas (...) seguindo o modelo
preconizado nos Estados Unidos e Europa. Essas incubadoras de empresas começaram a
aparecer próximas aos centros de pesquisas e universidades, sendo financiadas em sua
maioria pelo Governo.

Desde a criação da primeira incubadora, no ano 1985, em São Carlos, até a presente
pesquisa, conforme a ANPROTEC (2012), o Brasil possui cerca de 400 incubadoras que
articulam mais de 6300 empresas, entre incubadas (2800), associadas (2000) e graduadas
(1500).

Um dos principais órgãos brasileiro de apoio a pequena e média empresa, o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), define as Incubadoras de
Empresas como:

instituições que auxiliam no desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas
nascentes e em operação, que buscam a modernização de suas atividades para
transformar ideias em produtos, processos e serviços. Elas oferecem suporte
técnico, gerencial e formação complementar ao empreendedor. A incubadora
também facilita e agiliza o processo de inovação tecnológica nas MPEs.
(SEBRAE, 2012)

Na mesma linha de raciocínio, a Associação Nacional das Entidades Promotoras de
Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC) – que representa os interesses das
incubadoras de empresas, parques tecnológicos e empreendimentos inovadores no Brasil –
entende que

as incubadoras de empresas são ambientes dotados de capacidade técnica,
gerencial, administrativa e infraestrutura para amparar o pequeno empreendedor.
Elas disponibilizam espaço apropriado e condições efetivas para abrigar ideias
inovadoras e transformá-las em empreendimentos de sucesso. (ANPROTEC,
2012)

Além da variedade de definições e conceitos, a literatura oferece uma variedade de tipos de
Incubadoras de Empresas. Neste trabalho, utilizaremos a classificação feita por Dornelas
(2002). Segundo este autor, as incubadoras de empresas se distribuem em três
modalidades, de acordo com suas características principais, como mostra o quadro 2.

Quadro 2 – Tipos de Incubadoras de empresas
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Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica

são Incubadoras vinculadas a algum centro de pesquisa,
constituindo empresas, cuja principal atividade, esta
direcionada a algum tipo de inovação tecnológica,
proveniente de pesquisas aplicadas.

Incubadoras de Empresa dos Setores
Tradicionais

são Incubadoras que abrigam empresas dos setores
tradicionais da economia, detentoras de tecnologia já
existentes, mas que queiram agregar valor, através do
incremento de alguma inovação ao seu produto ou
processo de produção.

Incubadoras de Empresas Mistas
são Incubadoras que constituem empresas de base
tecnológica e empresas dos setores tradicionais

Fonte: Dornelas (2002).

Dentro dessa classificação, as Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica ainda são
maioria: “70% dos negócios gerados pelas empresas são de base tecnológica.”
(PANORAMA, 2006).¹

Quando a empresa é aprovada no processo seletivo de algum programa de incubação de
empresas, passa a usufruir da estrutura física e a receber capacitações voltadas para a
gestão completa do seu negócio, como a apresenta o Programa Nacional de Apoio às
Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos (PNI), descrito no quadro XX a seguir:

Quadro 3 – Serviços e facilidades oferecidos as empresas incubadas
Espaço físico individualizado, para a instalação de escritórios e laboratórios de cada empresa admitida.
Espaço físico para uso compartilhado, tais como salas de reunião, auditório, área para demonstração dos
produtos, processos e serviços das empresas incubadas, secretaria, serviços administrativos e instalações
laboratoriais.
Recursos humanos e serviços especializados que auxiliem as empresas incubadas em suas atividades, bem
como a capacitação/formação/treinamento de empresários-empreendedores nos principais aspectos
gerenciais quais sejam: gestão empresarial, gestão da inovação tecnológica, comercialização de produtos e
serviços no mercado doméstico e externo, contabilidade, marketing, assistência jurídica, captação de
recursos, contratos com financiadores, engenharia de produção e propriedade Intelectual, entre outros.
Acesso a laboratórios e bibliotecas de universidades e instituições que desenvolvam atividades tecnológicas.

Fonte: PNI (2012)

Nesse contexto, Carvalho (2009, p.96) destaca que a base das incubadoras é o
empreendedorismo e que seu objetivo é apoiar projetos inovadores, oferecendo o ambiente
necessário para o seu crescimento, através de serviços especializados, orientação e
consultoria, além de espaço físico, infraestrutura técnica, administrativa e operacional.

5. Metodologia
Esta pesquisa é caracterizada como descritiva que de acordo com Collis e Hussey (2005, p.
24), é usada para identificar e obter informações sobre as características de um
determinado problema, avaliando e descrevendo as características das questões pertinentes.
Esses autores colocam, ainda, que os “dados compilados nesse tipo de pesquisa costumam
ser quantitativos e técnicas estatísticas são geralmente usadas para resumir as
informações”.

Conforme o critério adotado por Vergara (2010), o presente estudo pode ser qualificado
quanto aos meios e quanto aos fins. Quanto aos meios, a pesquisa será bibliográfica, pois
para a fundamentação teórico-metodológica do trabalho foi realizada investigação sobre os
seguintes assuntos: empreendedorismo, incubadora de empresas e sistemas nacionais de
inovação. Quanto aos fins, a pesquisa se configura como de caráter exploratório. De acordo
com Gil (2009), a pesquisa exploratória tem como principal objetivo desenvolver,
esclarecer e modificar conceitos e ideias, considerando a formulação de questões ou
hipóteses pesquisáveis para futuros estudos.
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No que diz respeito à abordagem da pesquisa, classifica-se como quantitativa, visto que o
artigo tem como objetivo analisar a influência das características do perfil empreendedor
sobre a vontade de participar ou não de uma Incubadora. Quanto à abordagem quantitativa,
Creswell (2010) a caracteriza pela utilização da quantificação tanto nas modalidades de
coleta de informações como no seu tratamento, por meio de técnicas estatísticas. Utilizou-
se, para tanto, de dados primários, colhidos através de um formulário eletrônico enviado
aos alunos do IFCE campi Fortaleza e Maracanaú. A escolha dessas unidades de análise se
deu pelo fato de serem os únicos campi da Instituição a possuírem uma Incubadora como
ação pedagógica.

Disponibilizado pela equipe de Tecnologia da Informação (TI) do IFCE através de um link
no software responsável pelo controle acadêmico na instituição (Q –Acadêmico) da
instituição, o formulário é uma espécie de questionário com questões dicotômicas, múltipla
escolha e escala de Likert. O formulário ficou disponibilizado de 08/10/2012 a 20/10/2012,
o que gerou uma amostra de 728 respondentes.

O questionário continha três seções: a primeira seção fazia a identificação do perfil dos
respondentes (campus, gênero, faixa etária e grau de formação); a segunda seção tratava do
tema empreendedorismo através de duas questões, onde a primeira interrogava se o
respondente se considerava empreendedor ou não, e segunda analisava dez características
empreendedoras (iniciativa, persistência, objetividade, resolução de problemas,
assertividade, autoconfiança, correr riscos moderados, monitoramento, influência e gestão
financeira) através de uma escala de Likert. A terceira seção focava-se na incubadora do
IFCE, questionando se os respondentes a conheciam e se gostariam de participar da
mesma.

Para processar os dados dessa pesquisa, foi utilizado um software estatístico para ciências
sociais (SPSS), versão 20. A técnica estatística utilizada para analisar os dados foi a
regressão logística, que segundo Field (2009), trata-se de uma regressão múltipla com
variável de saída categórica dicotômica e variáveis previsoras contínuas ou categóricas.
Trata-se portanto de uma técnica que visa fornecer uma equação matemática que
demonstra o relacionamento entre duas ou mais variáveis, onde as variáveis independentes
são utilizadas para prever a variável dependente.

6. Análise de Dados
pre6.1 Identificar o perfil da amostra

Os resultados foram obtidos através do questionário sobre Empreendedorismo e a
Incubadora, aplicado aos alunos do IFCE dos campi de Fortaleza e Maracanaú, tendo um
total de 728 respondentes. Quanto à identificação do perfil, obteve-se que a maioria da
amostra estuda no Campus Fortaleza, tendo um percentual de 72,1%. Já quanto ao sexo,
observa-se um percentual semelhante entre ambos os sexos, sendo formada por 58,8% de
homens, e 41,2% de mulheres.

Em termos do grau de formação que o aluno cursa na Instituição, tem-se que 59,1% da
amostra faz algum curso de Graduação (bacharelado, licenciatura ou tecnológico), 40,5%
faz algum curso Técnico (concomitante, integrado, integrado EJA ou subsequente), e
somente 0,4% da amostra faz algum curso de Pós-Graduação (lato sensu ou strictu sensu).

Gráfico 1 – Faixa etária da amostra
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Fonte: Dados da pesquisa.
A faixa etária da amostra pode ser observada no gráfico 1. Conforme observado, 69,2% da
amostra têm entre 18 e 26 anos, sendo considerada uma amostra jovem. Somente 4% dos
respondentes têm mais de 35 anos, e 14,7% da mesma têm menos de 18 anos.

6.2 Identificar o perfil empreendedor dos alunos do IFCE

O tema empreendedorismo foi explorado no questionário através de duas questões. A
primeira interrogava se o respondente se considerava empreendedor ou não. Obteve-se que
64,7% da amostra se considera empreendedora. Em seguida, foram analisadas 10
características empreendedoras (iniciativa, persistência, objetividade, resolução de
problemas, assertividade, autoconfiança, correr riscos moderados, monitoramento,
influência e gestão financeira), através de uma escala de Likert.

Tabela 1 – Características do empreendedor e a amostra.

Característica
Escala

Nunca Raramente
Algumas

vezes
Frequentemente Sempre

Assertividade 2,10% 14,10% 44,60% 27,30% 11,80%

Autoconfiança 0,40% 5,60% 27,60% 40,40% 26%

Correr riscos moderados 3% 19,10% 40,40% 27,20% 10,30%

Gestão financeira 1,10% 4% 23,80% 32,10% 39%

Influência 0,10% 3% 17,40% 42% 37,40%

Iniciativa 0,40% 1,50% 19,90% 53% 25,10%

Monitoramento 1% 5,50% 25% 40,20% 28,30%

Objetividade 0,10% 2,60% 22% 41,10% 34,20%

Persistência 0 2,20% 14,80% 44,50% 38,50%

Resolução de problemas 0,70% 6,70% 23,90% 32% 36,70%
Fonte: Dados da pesquisa.

Observa-se que as características Persistência, Influência, Iniciativa, Objetividade e Gestão
Financeira são aquelas com maior frequência entre os respondentes, tendo as respostas
frequentemente e/ou sempre um percentual de 83% a 71,1%. Já as características
Assertividade e Correr Riscos Moderados, respectivamente com 39,1% e 37,5% das
respostas entre frequentemente e sempre, sãos as menos presentes na amostra.
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Entre os respondentes que se consideram empreendedores, destaca-se que: 70,9% são
alunos do Campus Fortaleza, 59,7% são alunos de algum curso de Graduação, 71,4% tem
entre 18 e 26 anos, e 56,7% são do sexo masculino.

6.3 Identificar o desejo dos alunos do IFCE para participar de uma incubadora

O questionário visou também levantar qual o conhecimento dos respondentes acerca da
incubadora do IFCE, bem como se gostariam de participar desta. Como demonstrado no
Gráfico 2, 482 alunos, cerca de 66,2% dos respondentes não conhecerem a incubadora.

Gráfico 2 – Conhecimentoda incubadora do IFCE.

Fonte: Dados da pesquisa.
Ainda assim, grande parte da amostra tem interesse em participar da incubadora, obtendo
um percentual de 77,5% (564 alunos), conforme demonstrado no Gráfico 3. Destaca-se
ainda que, entre os 482 respondentes que não conhecem a incubadora (66,2%), 192
(39,8%)respondentes gostariam de participar da incubadora. Nota-se com isso que a
incubadora do IFCE precisa ser melhor divulgada, a fim de que potenciais candidatos à
incubação a conheçam e possam participar do processo seletivo.

Gráfico 3 –Desejo/Interesse em participar da incubadora do IFCE

Pergunta: Você conhece
a Incubadora do IFCE?

Pergunta: Vocêgostaria
de participar
daIncubadora do IFCE?
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Fonte: Dados da pesquisa.
Quanto ao perfil dos respondentes que têm interesse em participar da incubadora, pode-se
destacar que 70,4% são discentes do campus Fortaleza, 61% fazem algum curso de
Graduação na Instituição, 70,9% tem entre 18 e 26 anos, e 59% são do sexo masculino.

6.4 Mensurar a relação entre as variáveis do perfil empreendedor e a vontade de
participar da incubadora

Para consecução do quarto objetivo, tratou-se os dados da pesquisa através da regressão
logística de entrada forçada. O modelo Chi-square testa a hipótese de que todos os
coeficientes da equação logística são nulos. O valor do modelo, como mostrado na Tabela
2 foi de 104,218. O Likelihood (-2LL) e a diferença entre os valores iniciais e finais desse
indicador expressam a capacidade preditiva do modelo. Esse número corresponde à
diferença entre o valor de -2LL obtido quando se inclui apenas a constante no modelo e o -
2LL calculado após a inclusão de todas as variáveis independentes. Com a inclusão das
variáveis preditoras, espera-se que o LikelihoodValue sofra uma redução estatisticamente
significativa.

Tabela 2 – Testes de Omnibus
Chi-square df Sig.

Step
Block
Model

104,218 16 ,000
104,218 16 ,000
104,218 16 ,000

Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com as significâncias das estatísticas demonstradas na Tabela 2, pode-se
concluir que pelo menos um dos coeficientes da regressão logística é diferente de zero.
Portanto, pode-se rejeitar a hipótese de que todos os parâmetros estimados são nulos. Em
outras palavras, pode-se afirmar que eles contribuem para melhorar a qualidade das
predições.

A Tabela 3 apresenta os resultados da regressão logística do modelo. As características do
empreendedor, bem como as variáveis do perfil (campus, curso, sexo e faixa etária) e as
questões se o respondente se considera empreendedor e se conhecia incubadora, foram as
variáveis independentes do modelo. Já como variável dependente foi considerada a
vontade de participar da incubadora.

Tabela 3 – Resumo do modelo de regressão logística
-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square

672,563a 0,133 0,203
Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme observado na Tabela 3, o coeficiente de determinação do modelo, os
pseudos-R², aqui representado pelos os testes Cox & Snell e Nagelkerke, procuram indicar
a proporção das variações ocorridas no log da razão de chance que é explicada pelo
conjunto das variáveis independentes. Assim, o Cox & Snell está indicando que 13,3% das
variações ocorridas no log da razão de chance são explicadas pelo conjunto das variáveis
independentes. Com significado semelhante, o R² de Nagelkerke, que pode variar de 0 a 1,
expõe baixo coeficiente de determinação (0,203), concluindo-se que a equação tem pouco
poder de previsão da vontade de participar ou não da incubadora. Diz-se assim que os
componentes de perfil empreendedor, o fato de conhecer ou não a incubadora, tem fraca
força de determinação sobre as variáveis do perfil do respondente, e o fato de se considerar
ou não empreendedor, têm baixo pode de explicação da vontade de participar da
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incubadora, visto que somente 20,3% de sua variação pode ser explicada pela equação do
modelo.

Tabela 4 – Teste de Hosmer e Lemeshow
Chi-square df Sig.

7,675 8 ,466
Fonte: Dados da pesquisa.

Na Tabela 4, tem-se o indicador denominado teste Hosmer e Lemeshow. Trata-se de um
teste Qui-quadrado, cujo objetivo é testar a hipótese de que não há diferenças significativas
entre os resultados preditos pelo modelo e os observados. Seguindo uma distribuição Qui-
quadrado, o cálculo leva a uma estatística de 7,675 e um nível de significância de 46,6%.
Indica, portanto, que os valores preditos não são significativamente diferentes dos
observados. Como o teste pretende aceitar a hipótese de que não existem diferenças entre
valores preditos e observados, tem se um indício que o modelo pode ser utilizado para
estimar a probabilidade de querer participar ou não da incubadora em função das variáveis
independentes.

Por fim, verifica-se a significância de cada coeficiente em particular, para saber se cada um
deles realmente pode ser utilizado como estimador de probabilidades. Para tanto, recorre-
se novamente à estatística Wald, cujo objetivo é testar a hipótese nula de que um
determinado coeficiente não é significativamente diferente de zero.

Tabela 5 – Variáveis da equação
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Campus ,448 ,229 3,840 1 ,050 1,565

Curso ,385 ,209 3,385 1 ,066 1,470

Faixa etária ,057 ,065 ,768 1 ,381 1,058

Sexo -,046 ,201 ,052 1 ,820 ,955

Você se considera uma pessoa empreendedora 1,145 ,204 31,360 1 ,000 3,143

Iniciativa ,057 ,139 ,169 1 ,681 1,059

Persistência -,054 ,138 ,153 1 ,696 ,947

Objetividade ,069 ,128 ,288 1 ,592 1,071

Resolução de problemas ,372 ,106 12,329 1 ,000 1,451

Assertividade ,336 ,113 8,863 1 ,003 1,399

Autoconfiança -,209 ,120 3,055 1 ,080 ,811

Correr riscos moderados ,204 ,113 3,281 1 ,070 1,227

Monitoramento ,033 ,118 ,077 1 ,782 1,033

Influência -,279 ,139 4,025 1 ,045 ,757

Gestão financeira -,116 ,110 1,124 1 ,289 ,890

Você já conhecia / conhece a incubadora -,011 ,209 ,003 1 ,957 ,989
Constant -1,860 ,947 3,862 1 ,049 ,156

Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme Tabela 5, nem todas as variáveis podem ser aproveitadas na composição do
modelo, já que algumas possuem o coeficiente não diferente de zero, por causa de um nível
de significância maior que 5%. Dentre todas as variáveis utilizadas apenas as variáveis
‘Campus’, ‘Você se considera uma pessoa empreendedora’, ‘Resolução de problemas’,
‘Assertividade’ e ‘Influência’ mostraram coeficientes estatisticamente diferentes de zero
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para compor a função de probabilidade. Assim, pode-se afirmar que cada um deles exerce
efeito sobre a probabilidade de uma pessoa querer participar de uma incubadora ou não, a
um nível de significância de 5%.

7. Considerações Finais
O presente estudo teve como principal finalidade identificar se o perfil dos futuros
tecnólogos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
(IFCE)funciona como fator determinante na procura pela Incubadora do IFCE.A partir dos
estudos de Oliveira Neto & Fontenele (2009) foi visto que esse perfil empreendedor pode
ser agrupado em três grandes grupos: liderança, competitividade e gerenciamento.

A partir do detalhamento desses três grupos, obteve-sedez características empreendedoras
que podem funcionar como catalisadores na motivação do aluno para a procura por uma
incubadora. Essas características são: iniciativa, persistência, objetividade, resolução de
problemas, assertividade, autoconfiança, correr riscos moderados, monitoramento,
influência e gestão financeira.Observou-se que cinco delas são frequentes no presente
estudo: Persistência, Influência, Iniciativa, Objetividade e Gestão Financeira.

Um fato que chamou atenção, a partir da análise dos resultados, foi que uma parte
considerável da amostra (66%) não conhecia a existência de uma incubadora na instituição,
e que, apesar disso, 77% (564 alunos) gostariam de participar do processo de incubação.
Dessa forma, recomenda-se que a equipe de gestão da incubadora do IFCE adotemais
estratégias de divulgação dos processos seletivos de incubação de empresas.

Procedeu-se a análise de outras variáveis, e verificou-se que as variáveis ‘Campus’, ‘Você
se considera uma pessoa empreendedora’, ‘Resolução de problemas’, ‘Assertividade’ e
‘Influência’ foram as únicas significativas para corroborar com a hipótese de elas podem
exercer certo nível de influência para os alunos sentirem-semotivados a participar de uma
incubadora ou não. Esse teste foi a um nível de significância de 5%. Verificou-se uma
relação pouco significante estatisticamente entre as características empreendedoras
estudadas e o desejo de participar de uma incubadora. Assim, pode-se dizer que os
resultados alcançados por este trabalho revelam que as características empreendedoras
estudadas têm pouca influência na procura por uma incubadora.
Por fim, diante das limitações do estudo, recomenda-se, para pesquisas futuras, ampliar a
aplicação deste tipo de pesquisa em outras instituições de ensino, inclusive em outros
países, de forma que se possa comparar os resultados encontrados. Outra recomendação é
inserir mais variáveis que contenham características empreendedoras, dando maior
robustez na análise dos dados.
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Resumo: Esse artigo busca identificar a contribuição do Programa de Incentivo à Inovação
Tecnológica (PII) no processo de aceleração do empreendedorismo acadêmico por meio
do estudo de caso da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Para isso, foram
identificadas a produção científica e tecnológica e o arcabouço institucional com o intuito
de apontar as áreas com maior relevância, assim como a evolução quantitativa ao longo do
tempo. Dessa forma, foi possível comparar esses dados com as áreas predominantes dos
projetos inscritos no PII e a evolução dos indicadores a partir das edições do programa.
Destaca-se a necessidade de aprimorar os mecanismos de geração de inovações e empresas
de base tecnológica de origem acadêmica e transferência tecnológica a partir de
experiências pioneiras como a do PII de Minas Gerais.

Palavras-chave: Especialização Científica; Empreendedorismo Acadêmico; Programa de
Incentivo à Inovação; UFJF.

Abstract: This paper seeks to identify the contribution of the Technological Innovation
Program (PII) in the process of acceleration of academic entrepreneurship based on the
case study of the Federal University of Juiz de Fora (UFJF). For this, we identified the
scientific and technological production and institutional framework in order to point the
areas of main relevance, as well as the quantitative evolution over time. Thus, it was
possible to compare these data with the predominant areas of technological projects that
took part in the two editions of the PII. Moreover, the paper highlights the need of
improvement of the mechanisms of supporting technology transfer and technology-based
small firms from universities, based on the pioneering experiences such as PII in the state
of Minas Gerais.

Key Words: Scientific Specialization; Academic Entrepreneurship; Public Policy; UFJF.
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1. Introdução
Parte da literatura sobre o papel das universidades na economia baseada no conhecimento
enfatiza que, além de ensino e pesquisa, as universidades incorporam uma terceira missão
(tecnologia) e assumem seu papel de empreendedoras, passando a comercializar o
conhecimento gerado em seu âmbito, principalmente em países desenvolvidos



2

(ETZKOWITZ et al., 2000). Essa comercialização pode ocorrer por intermédio do
desenvolvimento de ideias inovadoras até estágios em que a tecnologia de processo ou
produto pode ser patenteada e transferida para o setor produtivo ou explorada por uma
empresa de base tecnológica.

Entretanto, nem sempre os resultados esperados em termos de geração de novas empresas
de base tecnológica e comercialização de resultados de pesquisa são alcançados, devido
aos problemas tradicionalmente apontados como limitadores do processo da interação
universidade-empresa, de transferência de tecnologia ou de geração de empresas de base
tecnológica (spin-offs acadêmicos), os quais podem ser mais severos em países periféricos
vis-à-vis países centrais.

Nesse sentido, situam-se os conflitos tradicionais entre a necessidade empresarial de
resguardar o conhecimento novo por segredo ou patente versus a necessidade acadêmica de
publicação e o foco na pesquisa básica versus pesquisa aplicada exigida por empresas
(ETZKOWITZ, 1998). O último conflito, em particular, resulta da visão Mertoniana da
ciência, em que os pesquisadores priorizam sua agenda de pesquisa independentemente da
possibilidade de geração de resultados econômicos (MERTON, 1973).  Além disso, pode-
se destacar como outra dificuldade de transferir conhecimento universitário para o meio
produtivo local, a existência de incompatibilidades entre o conhecimento científico gerado
pelas universidades e a necessidade das empresas locais ou, simplesmente, ausência de
demanda local sobre o conhecimento científico, por causa de setores pouco inovadores ou
maduros tecnologicamente (WRIGHT et al., 2008). Com respeito às dificuldades de
geração de spin-offs, alguns autores enfatizam que o surgimento pode ser comprometido se
não houver uma “capacidade de conversão de conhecimento” em aplicações lucrativas
(ZAHRA et al., 2007) ou se algum dos estágios do processo de criação de spin-offs tiver
algum defeito (NDONZUAU et al., 2002).

Com o intuito de abordar os desafios e vantagens existentes na transformação de uma
universidade em “universidade empreendedora”, este trabalho busca identificar a
contribuição do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica (PII) no processo de
aceleração do empreendedorismo acadêmico. O PII foi criado pelo Estado de Minas Gerais
em parceria com o SEBRAE e universidades federais mineiras, a fim de acelerar o
mecanismo de geração de resultados de pesquisa acadêmica que podem ser
comercializados. Com foco nas experiências do programa da Universidade Federal de Juiz
de Fora, propõe-se contribuir para a literatura de “universidade empreendedora” com
respostas para as seguintes questões:

a) como o PII pode enfrentar as dificuldades, listadas acima, de exploração bem-sucedida
de resultados de pesquisa acadêmica, principalmente em países periféricos?

b) quais são os resultados efetivos da aplicação do programa em termos de proteção e
comercialização dos resultados de pesquisa?

c) de que forma o PII pode auxiliar universidades sem longa tradição na geração de
pesquisas e cidades com sistema local de pesquisa embrionário se comparados a outras
regiões metropolitanas brasileiras, que contam com universidades com maior e melhor
produção científico-tecnológica?

Para atingir esses objetivos, foram identificadas a produção científica e tecnológica e o
arcabouço institucional da UFJF com o intuito de apontar as áreas com maior relevância,
assim como a evolução quantitativa ao longo do tempo. Dessa forma, foi possível
comparar esses dados com as áreas predominantes dos projetos inscritos no PII e a
evolução dos indicadores a partir das edições do programa.
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Esse artigo é dividido em mais cinco seções, além dessa introdução. Na segunda seção, são
abordados aspectos teóricos do papel da universidade no desenvolvimento econômico. A
terceira seção abordar a experiência de interação universidade-empresa no Brasil. Na
quarta seção, o caso da UFJF é explorado, recuperando-se o arcabouço institucional de
suporte ao empreendedorismo na instituição. Na quinta seção é apresentados os resultados
das duas edições do PII na UFJF. As considerações finais são exploradas na sexta seção.

2. O papel da universidade para o desenvolvimento econômico e o
surgimento da “universidade empreendedora”
A literatura sobre o papel das universidades no desenvolvimento econômico tornou-se
extensa. As universidades são vistas como atores centrais na economia baseada no
conhecimento, pois além de pesquisa e ensino, assumem o papel de empreendedoras e
passam a atuar ativamente no desenvolvimento econômico regional, por meio da criação
de conhecimento científico e tecnológico aplicado e, consequentemente, inovação
(ETZKOWITZ e LEYDESDORFF, 1997; ETZKOWITZ, 1998; ETZKOWITZ et al.,
2000).

A inovação é vista como um processo interativo e social, cheio de tentativa e erro e
adaptação incremental em cada etapa. É um processo dinâmico, é cercada por incertezas
econômicas e técnicas, possui natureza cumulativa e assume dependência de trajetórias
preestabelecidas (“path dependency”) (DOSI, 1988). Além disso, no processo de sua
geração, adaptações e melhorias necessitam de feedbacks contínuos num contexto de
interação usuário-produtor, para melhor atender às necessidades do usuário (LUNDVALL,
1988). Dessa forma, a inovação não deve ser entendida como um processo linear
(CANIËLS e VAN DEN BOSCH, 2011).

O modelo linear da inovação expresso em termos de forças ligadas à demanda (“market-
pull”) e à oferta ("technology push") não foi suficiente para induzir a transferência bem-
sucedida de conhecimento e tecnologia para o setor produtivo. A partir de uma perspectiva
teórica, a abordagem linear está sendo substituída por abordagens que enfatizam a natureza
interativa e social do processo de transferência de conhecimento e a importância da
dimensão tácita do conhecimento (BRAMWELL e WOLFE, 2008), com o surgimento de
novos mecanismos organizacionais que enfatizam a natureza complexa da inovação
(ETZKOWITZ e LEYDESDORFF, 2000). Na visão de Cassiolato e Lastres (2008), a
inovação, sendo um processo interativo e não-linear, é resultante da conjugação de fatores
sociais, políticos, institucionais e culturais, os quais moldam as especificidades dos
sistemas de inovação.

Nessa nova perspectiva, foram desenvolvidos modelos não lineares de inovação, a saber:
“Triângulo de Sábato” (SÁBATO E BOTTANA, 1968), “Sistemas Nacionais de Inovação”
(LUNDVALL, 1988; NELSON, 1993), “Modo 2” (GIBBONS et al., 1994) e “Hélice
Tripla” (ETZKOWITZ e LEYDESDORFF, 2000).

De forma geral, a interação universidade-empresa-governo tem sido relatada pela literatura
como uma experiência bem sucedida, tais como experiência no Canadá (BRAMWELL e
WOLFE, 2008), Holanda (LAZZERETTI e TAVOLETTI, 2005), Hong Kong (MOK,
2005) e muitos outros casos correspondentes nos Estados Unidos (TORNATZKY et al.,
2002). Além destes, pode-se destacar o caso da Coréia do Sul, onde a interação
universidade-empresa foi capaz de potencializar a produção de novos conhecimentos e de
inovações, ampliando a capacidade de absorção de conhecimento e possibilitando
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autonomia tecnológica, o que inclui a criação de know-how e o aumento da
competitividade em setores estratégicos e dinâmicos (CHIARINI e RAPINI, 2012).

Bramwell e Wolfe (2008) elencam algumas contribuições da universidade para o
desenvolvimento regional: fornecimento de graduados qualificados; pesquisas de longo
prazo (básica); abordagens para solução de problemas técnicos (pesquisa aplicada);
fornecimento de P&D e outros serviços para indústria; “cama de teste” para novas
tecnologias; geração de spin-offs e start-ups. Caniëls e Van Den Bosch (2011) ressaltam a
importância dos efeitos intangíveis da presença de universidades na região, visto que sua
presença pode ser importante para a marca regional por meio da atração de talentos.
Devido a esse efeito de atração, Gertler e Vinodrai (2004) caracterizam as universidades
como “âncoras de criatividade”.

Segundo o trabalho Innovate U quase todas as economias regionais de alta tecnologia são
ancoradas por uma universidade (TORNATZKY et al., 2002). Entretanto, a existência de
uma universidade com pesquisa forte não é em si garantia de crescimento econômico
regional (BRAMWELL e WOLFE, 2008).

Não obstante o potencial da interação entre universidade, empresa e governo, não se pode
negar a existência de problemas, principalmente em função das diferenças existentes entre
esses atores (CYERT e GOODMAN, 1997). Alguns estudos apontam experiências
relativamente problemáticas, como o caso da Chalmers University of Technology na Suécia
(JACOB et al., 2003). O estudo revelou uma série de questões que descrevem as
dificuldades de transformar uma universidade em empreendedora: transparência,
organização da infraestrutura de apoio ao empreendedorismo e inovação e a integração e
comercialização da pesquisa (JACOB et al., 2003). Além disso, os autores ressaltam a
importância de apoio macroinstitucional (políticas nacionais) e microinstitucional
(políticas da universidade) com o intuito de tentar minimizar essas dificuldades.

No caso dos países latino-americanos, os problemas apontados acima são ainda maiores,
tendo em vista as diferenças estruturais entre países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Algumas dessas diferenças podem ser abordadas com o intuito de contextualizar o
potencial das universidades como catalizadoras do ambiente regional em que estão
inseridas.

Nesse sentido, uma primeira distinção, em se tratando da interação universidade-empresa,
reside no baixo nível de atividades de P&D desenvolvidas pelas firmas. Como
consequência, existem, com raras exceções, firmas sem rotinas inovadoras ou estratégia de
geração interna de conhecimento, as quais demandam pouco conhecimento das
universidades (RAPINI e RIGHI, 2007). Além desse obstáculo estrutural recorrente, há
obstáculos institucionais, relacionados à maneira como a comunidade de pesquisa entende
a C&T e atua no processo decisório da Política de C&T (DAGNINO, 2007).

Para Rapini e Campos (2004), a interação entre universidades e empresas é específica a
cada país e depende da infraestrutura nacional de Ciência e Tecnologia (C&T). Para os
autores, os países em desenvolvimento apresentam duas principais especificidades
inerentes à interação. A primeira está relacionada ao baixo nível de atividade de P&D
desenvolvida pelas empresas, sendo esta atividade quase exclusividade das universidades e
instituições de pesquisa públicas. A segunda está relacionada à complexidade do papel
desempenhado pelas universidades, ao invés de produtoras de conhecimento seriam apenas
praticantes do conhecimento de fronteiras já existentes, dessa forma possuem um perfil
mais voltado para a consultoria que para a pesquisa. Em consonância, Chiarini e Rapini
(2012) destacam o papel do Estado na formulação de políticas de ensino superior
congruentes com as políticas industriais e de inovação, com o intuito de gerar recursos
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humanos qualificados e empresas comprometidas com processos de desenvolvimento de
inovações.

Destarte, a partir das políticas nacionais, as universidades devem desenvolver suas próprias
políticas e mecanismos de transferência de tecnologia de acordo com suas peculiaridades
como forma de tentar minimizar as dificuldades existentes na relação com as empresas.

3. A Experiência Brasileira de Interação Universidade-Empresa
O acesso ao progresso técnico e às novas tecnologias de produção tem sido o grande
desafio da economia brasileira desde o início da industrialização. A distância entre as
universidades e o setor empresarial, no caso brasileiro, está enraizada nas características
históricas de um processo tardio de industrialização (MELLO et al., 2008). Para Suzigan e
Albuquerque (2008, p. 5), uma das causas importantes que pode explicar a debilidade nas
interações entre universidades e empresas no Brasil é a “articulação entre, por um lado, o
caráter tardio da criação das instituições de pesquisa e universidades no país e, por outro
lado, o caráter tardio da industrialização brasileira”.

O processo de criação das grandes universidades brasileiras se deu somente na década de
1930, sendo que o projeto concreto de uma universidade moderna (ensino e pesquisa)
surgiu em 1961 com a criação da Universidade de Brasília (RAPINI e RIGHI, 2007). Na
década de 1950 a criação de novas universidades públicas e privadas começou a se
intensificar e em 2005, já havia 2.165 instituições de ensino superior, das quais 176 foram
classificadas como “universidades” (MELLO et al., 2008). Uma característica importante
do sistema universitário brasileiro é que as instituições de ensino superior privadas são
voltadas principalmente para o ensino, sendo a atividade de pesquisa quase inteiramente
residual (MACULAN e MELLO, 2009).

Além da criação tardia das universidades, o despertar para a inovação também se deu de
forma morosa no Brasil. Conforme visto anteriormente, a interação universidade-empresa
potencializa a produção de conhecimento e de inovações e amplia a capacidade de
absorção de conhecimento, diminuindo a dependência de tecnologias externas. Entretanto,
o processo de industrialização brasileiro se deu de forma desordenada, baseado
principalmente em empresas multinacionais e, por isso, não promoveu condições para a
geração de tecnologias adaptativas ou incrementais para as empresas (MELLO et al.,
2008). Para os autores, apesar de a política de ciência e tecnologia na década de 1970 ter
sido caracterizada pela adoção de programas voltados para a criação de uma infraestrutura
de estímulo à pesquisa, com um grau razoável de capacidade instalada e importantes
recursos humanos, o impacto foi limitado pela falta de demanda por parte das empresas,
que priorizaram a transferência de tecnologia do exterior.

Os esforços governamentais não foram absorvidos pelas empresas e, diante do cenário
fracassado de interação universidade-empresa, o Estado tornou-se demandante de pesquisa
e tecnologia (VELHO, 1996), como os casos da Embrapa, Embraer e Petrobrás. Estes três
exemplos têm em comum o patrocínio do Estado, todos receberam incentivos ou
financiamento direto do Governo Federal durante longos períodos, além da forte base de
formação de recursos humanos altamente qualificados feita com políticas e recursos
públicos. Para Suzigan e Albuquerque (2011), para cada caso de sucesso econômico ou
social no Brasil, há um instituto público de pesquisa e/ou uma universidade no papel de
apoio. Seguramente, estes são casos eloquentes, mas insuficientes para alicerçar a
utilização do conhecimento produzido no Brasil.
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O breve histórico apresentado justifica a presença do Brasil no grupo de países que
possuem sistema de inovação imaturo, ou seja, representados pela fraca interação entre
produção científica e produção tecnológica (ALBUQUERQUE et al., 2009;
ALBUQUERQUE e SICSÚ, 2000), enquanto nos EUA, em média, são necessários 6,7
artigos para “gerar” uma patente, no Brasil são necessários 50 artigos para cada patente
(ALBUQUERQUE et al., 2009). Para Mello et al. (2008), o Brasil possui sistema de
inovação que premia a absorção passiva de tecnologia e subestima a importância dos
processos de aprendizagem e inovação adaptativos.

Segundo dados coletados em 2009, o Brasil é responsável por 2,69% do total mundial de
artigos publicados em periódicos científicos indexados pela Thomson/ISI (MCT, 2010).
Entretanto, a inovação não tem acompanhado a geração de conhecimento científico.
Enquanto o Brasil ocupa a 13ª colocação no ranking de produção científica, pelo critério
de maior participação percentual em relação ao total (MCT, 2010), nota-se que, no ranking
global de inovação, ocupa a 47ª colocação (INSEAD, 2011).

Em termos de diretrizes estabelecidas para a política de inovação, Koeller (2007) ressalta
que o período de 1995-1998 foi caracterizado por ações esparsas e discurso contrário a essa
política; já o período de 1999-2002 também foi marcado por ações esparsas, mas se inicia a
articulação de um discurso pró-política de inovação, com a criação de alguns mecanismos,
como os Fundos Setoriais e a proposta da Lei de Inovação pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia. Vale destacar a criação da Lei 10.168/2000 que instituiu o Programa de
Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o apoio à inovação.

Pode-se dizer que a importância da inovação passou a ter maior amplitude a partir de 2003,
por meio da criação da “Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação” e “Política
Industrial Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE)”. Em 2008 foi lançada a “Política
de Desenvolvimento Produtivo (PDP)” que inovou em quantificar metas e definir
metodologias de acompanhamento. Já em 2011 o governo brasileiro lançou o “Plano Brasil
Maior” com o lema “Inovar para Competir. Competir para Crescer”, prevendo ações
focadas no estímulo à inovação (MDIC, 2011). Este último possui como uma de suas
medidas, dentre outras, o estímulo ao investimento e inovação por meio de: desoneração
tributária, financiamento ao investimento (BNDES), financiamento à inovação (BNDES e
Finep) e marco legal à inovação.

Verifica-se, atualmente, que as universidades brasileiras ainda não assumiram inteiramente
a missão de empreendedoras, mas alguns passos foram dados nessa direção, por meio de
mecanismos e regulamentações governamentais, pelo menos entre as mais importantes do
País (USP e Unicamp).

A partir da criação da Lei de Inovação em 2004, todas as Instituições de Ciência e
Tecnologia tiveram que se reestruturar e criar um Núcleo de Inovação Tecnológica próprio
ou em parceria com outra instituição, com o intuito de criar e gerir a política de inovação
institucional (BRASIL, 2004). A partir desse arcabouço legal, as universidades iniciaram o
processo de disseminação da cultura empreendedora e gestão da propriedade intelectual
gerada em seu âmbito.

No período de 2000 a 2008, quatro universidades públicas estiveram entre as 10
instituições com mais patentes concedidas no Brasil (MOTA, 2011), o que comprova a
importância dessas instituições no sistema de inovação brasileiro, pelo menos no que tange
ao patenteamento.1

1 Deve-se ressaltar, porém, que as patentes tem limitações como indicadores de inovação (Griliches, 1990).
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Destarte, é lícito afirmar que o “padrão de interações” identificado entre universidades e
empresas é bastante limitado e ainda insuficiente para impor ao conjunto da economia uma
dinâmica de crescimento econômico baseado no fortalecimento da capacidade inovativa do
País (SUZIGAN e ALBUQUERQUE, 2008). A próxima seção procura apresentar os
mecanismos de apoio ao empreendedorismo e inovação da Universidade Federal de Juiz de
Fora (UFJF). Para isso foram identificados os mecanismos institucionais que buscam
superar algumas limitações do padrão nacional de interação entre universidades e
empresas, que é o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica.

4. A experiência da UFJF
Ao comparar a produção bibliográfica das 11 universidades federais mineiras no período
de 2005-2008, Chiarini et al. (2012) verificaram que a UFJF representa 6,28% dos artigos
completos de circulação nacional (ocupando a quinta posição) e 6,80% dos artigos
completos de circulação internacional (ocupando a quarta posição). É relevante destacar,
que um estudo recente, ao verificar a distribuição dos pesquisadores de Instituições de
Ensino Superior Federais Mineiras, nas áreas estratégicas definidas pela PITCE, a UFJF
possui representação nas áreas de Fármacos, Nanotecnologia, Biotecnologia, Software e
Semicondutores (CHIARINI; VIEIRA, 2011).

4.1. Produção Científica e Tecnológica

O Gráfico 1 atesta significativa evolução da produção científica em Juiz de Fora,
principalmente no período 2000-2010, mesmo que amparada em reduzido número de
instituições de pesquisa com capacidade para produzir e disseminar conhecimento
necessário às empresas inovadoras, conforme característica revelada inicialmente por
Gonçalves e Diniz (1999).2

Gráfico 1 - Evolução no número de artigos de Juiz de Fora por ano de produção de
1970-2010

Fonte: Extraído de Araújo (2011).

2 Pode-se adicionar à infraestrutura local de pesquisa a criação recente do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais por meio do Campus Juiz de Fora, entretanto a UFJF é a
principal instituição de ensino e pesquisa da cidade.
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Essa evolução se deve ao crescimento da pós-graduação stricto-sensu da UFJF, que pode
ser identificada por meio da evolução do número de professores com doutorado e alunos
matriculados em cursos acadêmicos de mestrado e doutorado, além dos recursos investidos
em pesquisa e bolsas de iniciação científica de origem do CNPq, visto que são maiores que
a média nacional.

Para mapear as áreas mais relevantes de produção científica da UFJF, para o período de
2000 a 2010, fez-se o cálculo dos índices de especialização com base em áreas científicas
com base em metodologia de Braun et al. (1995). Nesta, especificam-se 28 áreas
científicas distribuídas por cinco grandes áreas do conhecimento: Ciências da Vida, Física,
Química, Engenharia e Matemática.3 Os dados de artigos científicos são provenientes do
Institute for Scientific Information (ISI)4 da web of knowledge.
Das 112 categorias ISI distribuídas em 28 grupos de áreas científicas, a UFJF apresenta
especialização em 45 categorias quando comparadas ao Brasil, sendo elas: Limnologia
(QL= 3,03); Biologia Marinha e de Água doce (QL=1,14); Medicina Veterinária
(QL=1,66); Engenharia Biomédica (QL=2,41); Microbiologia (QL=1,41); Botânica
(QL=2,21); Entomologia (QL=2,41); Ornitologia (QL=6,68); Parasitologia (QL=1,37);
Zoologia (QL=2,57); Farmacologia e Farmácia (QL=1,21); Doenças Venéreas e
Dermatologia (QL=1,74); Higiene e Saúde Pública (QL=1,02); Oftalmologia (QL=1,28);
Ortopedia (QL=1,04); Anatomia e Morfologia (QL=1,30); Obstetrícia e Ginecologia
(QL=1,97); Medicina Interna e Geral (QL=1,68); Urologia e Nefrologia (QL=2,18);
Imunologia (QL=1,01); Matemática (Geral) (QL=3,20); Física Matemática (QL=1,87);
Ciência dos Materiais (Cerâmicas) (QL=1,35); Informática Aplicada e Cibernética
(QL=39,23); Engenharia Elétrica e Eletrônica (QL=3,88); Física Nuclear (QL=1,99);
Física de Partículas e Campos (QL=6,03); Tecnologia de Construção (QL=1,96);
Engenharia Civil (QL=3,53); Engenharia Mecânica (QL=1,42); Ciência dos Materiais
(Papel) (QL=8,26); Química Inorgânica e Nuclear (QL=2,30); Química Analítica
(QL=1,01); Química Física (QL=2,82); Química Orgânica (QL=1,99); Microscopia
(QL=1,15); Cristalografia (QL=1,42); Moléculas Atômicas e Física Química (QL=1,04);
Espectroscopia (QL=2,34); Paleontologia (QL=17,20); Acústica (QL=1,16); Astronomia e
Astrofísica (QL=1,12); Mecânica (QL=1,29); Ótica (QL=1,75); Física dos Plasmas e
Fluídos (QL=2,04).

Essas áreas podem ser comparadas às áreas dos pesquisadores participantes nos projetos de
empreendedorismo acadêmico que fizeram parte de programas institucionais (PII) para se
verificar sua correspondência ou não, o que será feito na próxima seção.

A produção tecnológica da UFJF medida em termos de pedidos ou concessões de patentes
ocorre a partir de 1995, com forte tendência de aumento a partir de 2008. No ano de 1995
foram realizados 3 pedidos; em 1999, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 foram realizados
apenas um pedido por ano; em 2008 foram 8 pedidos; em 2009 foram 17 pedidos, destes 3
geraram transferência de tecnologia; em 2010 foram 2 pedidos e; em 2011 foram
realizados 5 pedidos. A explicação do baixo número de pedidos de depósitos até 2007
(apenas 9 nove pedidos)  remonta ao passado da universidade, em que havia pouca ênfase
em pesquisa acadêmica de ponta com potencial para aplicação no setor produtivo

3 A interpretação do índice de especialização segue três situações possíveis: (a) quando o índice é igual a 1, a
especialização da localização j em artigos científicos na área de conhecimento i é idêntica à especialização do conjunto
do Brasil na área de conhecimento i, (b) quando menor que 1, a especialização da localização j em artigos científicos na
área de conhecimento i é inferior à especialização do conjunto do Brasil na mesma área e (c) quando o indicador for
maior que 1, a especialização da localização j é maior do que o conjunto do Brasil na área de conhecimento i.
4 Disponível em http://www.isiknowledge.com.
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(GONÇALVES, 1999) e ao próprio descompasso entre produção científica e tecnológica,
peculiar ao sistema de inovação brasileiro.

Tendo em vista a posição relativa da UFJF em relação a outras universidades brasileiras
com maior produção científica e tecnológica, iniciativas como o PII podem ter importância
para alavancar o empreendedorismo acadêmico em universidades que possuem posição
intermediária no sistema de inovação brasileiro.

4.2. O arcabouço institucional de suporte ao empreendedorismo

Em maio de 1995 foi criado o CRITT que atualmente é o Núcleo de Inovação Tecnológica
(NIT) da UFJF. As funções do CRITT são: o gerenciamento da política de inovação da
UFJF; a coordenação da Pré-Incubadora e Incubadora de Base Tecnológica (IBT); a
responsabilidade de zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção
de criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia.

A IBT foi criada em 1995 e possui 15 empresas graduadas e quatro em processo de
incubação. Nota-se a predominância dos setores de informática e eletrônica, pois 13 das 19
empresas são das respectivas áreas. No que tange à origem das empresas, o
empreendedorismo está preponderantemente relacionado a profissionais com formação em
engenharias, o que pode ser explicado pela proximidade locacional do CRITT com a
Faculdade de Engenharia da UFJF, além do mesmo ser dirigido por engenheiros.

A interação entre pesquisadores da UFJF e empresas de base tecnológica pode ser
percebida em apenas quatro casos: Quiral Química, Preditec, Ortofarma e Visual Field,
sendo este último um caso eloquente de geração de spin-off.

A história da Visual Field se inicia a partir da seleção do projeto no primeiro Programa de
Incentivo à Inovação (PII), a ser analisado na próxima seção. Com os recursos
provenientes do PII, os pesquisadores puderam desenvolver estudos sobre a viabilidade do
produto e, também, a elaboração de um protótipo. A formalização da empresa se deu
posteriormente, impulsionada por um programa do governo federal – PRIME – de estímulo
à criação de novas empresas inovadoras. Com a aprovação no PRIME, a empresa obteve
recursos para estruturar o negócio, por meio da contratação de consultorias em gestão e de
um gestor de negócio e, a partir daí, a empresa foi inserida na incubadora de empresas do
CRITT/UFJF.

A trajetória da Visual Field demonstra a importância das políticas e programas
governamentais para estimular o empreendedorismo acadêmico e dos mecanismos
institucionais capazes de absorver essas empresas intensivas em tecnologias e inseridas em
economias cujo sistema de inovação é imaturo.

5. O PII como mecanismo de fomento ao empreendedorismo acadêmico
O Programa de Incentivo à Inovação (PII) foi criado para fomentar a atividade inovadora
no ambiente acadêmico-universitário. É uma iniciativa da Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais (SECTES-MG) em parceria com o
SEBRAE-MG, instituições de ciência e tecnologia (universidades) e prefeituras de várias
cidades do Estado de Minas Gerais. Seu objetivo é transformar pesquisas geradas dentro
das universidades e centros de pesquisas em produtos inovadores para a sociedade. Isso se
dá por meio da transferência de tecnologia (licenciamentos) para o setor privado ou
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geração de novas empresas (spin-offs). Dessa forma, o PII pode ser considerado
instrumento de fomento à interação entre universidade e empresas.

Por meio de suporte financeiro e gerencial, o PII estimula o empreendedorismo latente da
instituição de ensino e pesquisa (UFJF, 2008).

O suporte financeiro é caracterizado por recursos da ordem de R$ 30 mil que se destinam à
compra de insumos, de equipamentos e à contratação de recursos humanos para P&D do
projeto. Embora os recursos não sejam suficientes para financiar todo o processo de P&D,
dado o alto custo deste em algumas inovações, sinaliza para o mercado financeiro ou de
venture capital que o projeto tem a chancela do Estado e do meio universitário.

O suporte gerencial é concedido através da construção de estudos de viabilidade técnica,
econômica, comercial e de impactos ambiental e social do projeto (EVTECIAS), assim
como de planos tecnológico e de negócios. Por meio desses planos tecnológicos, que
utilizam métodos de gestão de desenvolvimento de produtos, o pesquisador recebe apoio
para fazer o projeto transitar pelas fases de pesquisa acadêmica, de prototipagem
laboratorial da tecnologia e do produto até a fase de produto comercial prestes ao
lançamento no mercado.

No caso específico da UFJF, a primeira edição do PII obteve 70 projetos inscritos com
participação de 113 pesquisadores e 89 bolsistas, 20 projetos selecionados para a
elaboração do EVTECIAS e 13 foram selecionados para a elaboração de Planos de
Negócios Estendidos (PNEs), recebendo, ainda, um investimento de R$30.000,00 (trinta
mil reais) por projeto para o desenvolvimento de protótipo. Como resultados, são
apontados 3 prêmios internacionais; duas transferências realizadas e duas em negociação;
três spin-offs (sendo que uma delas está incubada na Incubadora de Base Tecnológica do
CRITT); treze patentes depositadas nacionalmente e um depósito internacional.

Já na segunda edição, foram 71 projetos inscritos com participação de 84 pesquisadores e
89 bolsistas, 20 projetos obtiveram EVTECIAS e destes, 15 foram escolhidos para
elaboração dos PNEs e para prototipagem, com aporte de R$40.000,00 (quarenta mil reais)
por projeto (UFJF, 2011). Segundo a UFJF (2011a), o segundo PII possibilitou o depósito
de 20 patentes nacionais, uma spin-off e sete tecnologias em fase de negociação. Além
desses resultados, dois projetos foram aprovados em editais de fomento de órgãos
nacionais e estaduais e seis projetos foram finalistas na competição global “Idea to Product
2011”, sendo que um desses projetos obteve o terceiro lugar nesta competição (UFJF,
2011a). Foi investido um total de 825 mil reais no segundo PII, que geraram um retorno de
mais de três milhões de reais entre spin-offs, pesquisas compartilhadas, licenciamentos, etc.

Os projetos inscritos nas duas fases podem ser analisados com o intuito de revelar indícios
do grau de empreendedorismo latente no meio acadêmico. A partir dessas informações,
pode-se, indiretamente, conhecer o potencial de surgimento de empresas de base
tecnológica, as quais poderão ser abrigadas por programa de incubação de empresas e
parques tecnológicos.

No PII 2007-2008 houve envolvimento total de 113 pesquisadores, dos quais 106 eram
pertencentes a instituições de pesquisa de Juiz de Fora (EMBRAPA Gado de Leite, UFJF e
ex-CTU) e sete pesquisadores vinculados a outras instituições do País, como: EMBRAPA
Agroindústria de Alimentos, EMBRAPA Solos, EMBRAPA Pecuária Sudeste, UNESP,
UFV, UFG e UFMG (Tabela 4). No PII 2009-2010 houve envolvimento total de 84
pesquisadores, dos quais 75 eram de Juiz de Fora e o restante vinculado a instituições,
como: UNIFESP, Universidade Federal São João Del-Rei, Unicamp, USP e Instituto
Aqualie (RJ). O envolvimento de pesquisadores de outras regiões do País nos projetos
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submetidos em Juiz de Fora revela um potencial de formação de redes de colaboração em
pesquisa, que pode ser considerado como efeito potencial benéfico do PII.

A diferença entre o número total de pesquisadores nas duas edições do PII deve-se ao fato
de não ter havido participação de pesquisadores da EMBRAPA na segunda edição, que foi
restrita a pesquisadores-proponentes da UFJF por causa de questões relativas a direitos
autorais sobre as tecnologias comercializadas. No primeiro PII, a EMBRAPA participou de
15 dos 70 projetos inscritos no programa. Isso significa que 21% dos projetos submetidos
ao PII possuíam pelo menos um pesquisador da EMBRAPA (Tabela 4). Em termos de
proporção de pesquisadores, a EMBRAPA participou com 35% do total. Dois dos projetos
dessa instituição foram propostos por pesquisadores da EMBRAPA em parceria,
respectivamente, com a empresa Vale Verde e com a Gemini Sistemas, cujas origens
remontam à própria EMBRAPA e à incubadora do CRITT (GONÇALVES e DINIZ,
1999). Esses números e informações qualitativas reforçam o potencial da EMBRAPA em
termos de criação de pesquisa aplicada e apoio a empreendimentos de base tecnológica em
Juiz de Fora.

Tabela 4 - Participação de Pesquisadores Não Pertencentes a UFJF no Programa de
Incentivo à Inovação. Período: 2007-2010

Instituições
PII 2008 PII 2009

Número de
Participações

Pesquisadores Número de
Participações

Pesquisadores
Número % Número %

Instituto Federal do
Sudeste de MG

8 5 9,80 1 2 14,29

EMBRAPA Gado de
Leite

15 39 76,47 - - -

Prefeitura de Juiz de
Fora

- - - 1 1 7,14

Farmácia e Veterinária
(UFMG)

1 3 5,88 - - -

Engenharia Civil
(UFV)

1 2 3,92 - - -

Química (UNESP) 1 1 1,96 - - -
UFG/GO 1 1 1,96 - - -

Centro de Ensino
Superior /JF

- - - 1 2 14,29

UNIFESP - - - 1 1 7,14
Univ. Fedral São João

Del-Rei (UFSJ)
- - - 4 1 7,14

Química Analítica
(UNICAMP)

- - - 1 1 7,14

Biotecnologia (USP) - - - 2 1 7,14
Instituto Aqualie (RJ) - - - 2 5 35,71

Subtotal 27 51 100,00 13 14 100,00
Total de Projetos

Inscritos
70 113 - 71 84 -

Fonte: elaboração própria com base em informações do CRITT/UFJF

A Tabela 5 revela a distribuição dos pesquisadores da UFJF por departamentos e áreas de
conhecimento. No PII 2007-2008, nota-se que as áreas de Engenharias participaram com
24 pesquisadores, ou 39% do total, em 27 dos 70 projetos inscritos. No segundo PII, o
percentual de participação foi de aproximadamente 33% (23 pesquisadores), envolvendo
38 projetos do total de 71.

Se for considerada a participação dos departamentos de Energia Elétrica e Circuitos
Elétricos, é possível observar que há predominância dessa subárea de conhecimento no
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total das Engenharias, pois há 18 projetos e 14 pesquisadores no período 2007-2008 e 31
projetos e 17 pesquisadores no período 2009-2010. Essa informação, conjugada com o
perfil de formação e origem dos empreendedores da incubadora, revela que há relativo
potencial de empreendedorismo em Juiz de Fora vinculado à área de conhecimento de
Engenharia Elétrica, que é uma área científica para a qual a UFJF apresenta especialização,
como vista na seção 3.1.

Tabela 5 - Participações de Pesquisadores da UFJF no Programa de Incentivo à
Inovação (PII) por Departamentos e Áreas de Conhecimento. Período: 2007-2010

Unidade Departamentos
PII 2007-2008 PII 2008-2009

Número de
Participações

Pesquisadores Número de
Participações

Pesquisadores
Nº % Nº %

Engenharia

Circuitos Elétricos 8 7 11,29 16 10 14,29
Energia Elétrica 10 7 11,29 15 7 10,00

Transportes e
Geotecnia

2 2 3,23 1 1 1,43

Estruturas 1 2 3,23 2 1 1,43
Construção Civil 2 1 1,61 2 3 4,29

Engenharia de
Produção

3 4 6,45 2 1 1,43

Arquitetura e
Urbanismo

1 1 1,61 - - -

Subtotal 27 24 38,71 38 23 32,86

Ciências
Exatas

Química 6 7 11,29 6 4 5,71
Física 10 4 6,45 3 3 4,29

Ciência da Computação 4 7 11,29 2 4 5,71
Estatística 1 3 4,84 2 2 2,86

Fisioterapia - - - 2 1 1,43
Subtotal 21 21 33,87 15 14 20,00

Ciências
Biológicas
e da Vida

Imunologia - - - 2 4 5,71
Morfologia 2 2 3,23 2 3 4,29

Biologia 2 3 4,84 4 5 7,14
Botânica - - - 1 1 1,43
Zoologia - - - 2 2 2,86

Fundamentos
(Educação Física)

4 1 1,61 2 1 1,43

Bioquímica - - - 1 2 2,86
Farmácia 2 1 1,61 15 6 8,57

Clínica Médica 2 2 3,23 - - -
Clínica Odontológica - - - 6 3 4,29

Odontologia
Restauradora

- - - 1 1 1,43

Subtotal 12 9 14,52 36 28 40,00

Outras

Artes e Design 1 1 1,61 2 2 2,86
Economia 2 7 11,29 - - -

CRITT - - - 1 1 1,43
Hospital Universitário - - - 1 2 2,86

Subtotal 3 8 12,90 4 5 7,14
Total 70* 62 100 71* 70 100

* O número de participações supera 70 no PII 2007-2008 e 71 no PII 2009-2010 porque cada
instituição/departamento pode participar em mais de um projeto simultaneamente.
Fonte: elaboração própria com base em informações do CRITT/UFJF.

No PII 2007-2008, a segunda área de maior participação em termos de número de
pesquisadores foi à vinculada às Ciências Exatas (34%), com destaque para Química e
Ciências da Computação, que tiveram sete pesquisadores cada, com seis e quatro projetos,
respectivamente. No PII 2008-2009, a área de maior participação após Engenharias é a de
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Ciências Biológicas e da Vida, que tiveram 36 projetos inscritos e 28 pesquisadores, contra
12 projetos e nove pesquisadores da primeira edição do PII. Os departamentos que mais se
destacaram com inscrição de projetos na segunda edição do PII foram: Biologia, Alimentos
e Toxicologia, Imunologia, Morfologia e Clínica Odontológica.

Independentemente da fase do projeto do pesquisador, houve depósito de patentes no
escritório brasileiro (INPI) em três casos, sendo um também em escritórios internacionais,
enquanto em nove outros casos as tecnologias estavam em processo de patenteamento. Ao
todo, cerca de 20 alunos de mestrado ou doutorado e de 69 alunos ou bolsistas de
graduação participaram das equipes dos 70 projetos inscritos no primeiro PII. No segundo
PII, os 71 projetos inscritos envolviam 66 bolsistas de graduação e 23 alunos de mestrado
ou doutorado.

Como resultados da primeira edição do PII, observa-se que algumas tecnologias puderam
ser transferidas para o setor produtivo porque já se situavam na fase de protótipo
laboratorial do produto, protótipo funcional ou produto comercial, enquanto outras estavam
na fase de pesquisa acadêmica, com indefinições quanto ao uso futuro em termos de
tecnologia de processo ou produto. Nos primeiros casos mencionados acima, houve retorno
para a UFJF em termos de pagamentos de bolsas a estudantes e retorno financeiro para
seus pesquisadores e departamentos universitários por causa da definição de luvas, R$ 350
mil em uma transferência efetivada, e de royalties (2,7%), assim como a efetiva proteção
da propriedade intelectual.

A transferência da tecnologia de processo ou de produto ocorreu nos seguintes casos: 1) no
fototacômetro a laser que monitora equipamentos rotativos industriais, em que a empresa
Preditec, cuja origem remonta à incubadora do CRITT e ao envolvimento com o
departamento de Física em 1996, desenvolveu versão mais sofisticada tecnicamente do
produto em parceria com pesquisadores desse departamento; 2) no Kit Estéril e
Descartável à Base de Silicone para Estereotaxia (diagnóstico de câncer de mama), em que
uma empresa brasileira da Zona Franca de Manaus com escritório em São Paulo adquiriu a
tecnologia e patenteou o produto no exterior; 3) no caso da nova técnica de transferência
de embriões em cabras e ovelhas, desenvolvida pela EMBRAPA e licenciada para uma
empresa com sede em Belo Horizonte (DiskLab Ltda); 4) no caso do rastreador que
monitora e previne acidentes ferroviários por acoplar o sistema aos rolamentos dos vagões
de trem, que foi desenvolvido por pesquisadores da EMBRAPA e inicialmente pensado
para fins de aplicação de campo, em comportamentos de bovinos. Nessa tecnologia a
empresa Vale Verde foi parceira no desenvolvimento inicial do projeto e na fase atual, que
pretende atender necessidades da logística ferroviária.

Houve também licenciamento de tecnologia para uma empresa estabelecida em Erechim
(RS) – Menno – em outros casos. No primeiro, desenvolveu-se o fluxômetro portátil que
acompanha o paciente, oferecendo mais conforto no que tange a exames de urina.
Tecnologia similar foi desenvolvida pelos pesquisadores em outro aparelho, cujo projeto
também foi um dos 70 inscritos no PII, que se destinava a tratar a incontinência urinária
noturna em crianças, em que a Menno manifestou interesse de produzir 60 aparelhos para
teste e futura comercialização. O aparelho começou a ser desenvolvido em 2006, no
laboratório do departamento de Física em parceria com pesquisador do departamento de
Morfologia (Medicina) da UFJF. O segundo exemplo é o do leitor óptico de código de
barras com tecnologia Spinlaser, em que a tecnologia foi novamente desenvolvida sob
encomenda e em parceria com a empresa Menno, por um pesquisador do departamento de
Física.



14

Um efeito do PII, que fortalece o arcabouço institucional de suporte a inovações no
ambiente local de Juiz de Fora é representado pelas demandas que tais transformações
impõem ao setor de transferência de tecnologia do CRITT/UFJF, exigindo pessoal e
estrutura adequados para realização de maior número de transferências de tecnologia para
o setor produtivo. Isso impõe à universidade necessidades de maiores investimentos no
setor de transferência de tecnologias com a devida proteção da propriedade intelectual.

Nota-se que o PII atuou diretamente no enfrentamento de algumas dificuldades que são
apontadas na literatura como limitadoras das transferências de tecnologia da universidade
para a sociedade e, em última instância, para a estruturação de uma “universidade
empreendedora”, como: i) identificação e avaliação de projetos de pesquisa com potencial
de geração de valor; ii) encorajamento da cultura do empreendedorismo acadêmico; iii)
formalização dos processos de transferência de tecnologia da universidade para a
sociedade, aumentando o retorno para a instituição e indo além do retorno financeiro para
os pesquisadores; iv) maior preocupação com efetiva proteção da propriedade intelectual,
com clara identificação dos donos dos direitos; v) geração de alguns empreendimentos de
base tecnológica, que, posteriormente, foram direcionados ao programa de incubação de
empresas.

Para Reis et al. (2011), o PII é considerado um programa pioneiro que tem promovido
transformações na realidade das universidades mineiras e no ambiente de pesquisa. Para os
autores, as contribuições do programa permeiam os vários níveis da cadeia da inovação: i)
no nível do pesquisador, o programa contribui com a disseminação da cultura
empreendedora; ii) no nível da tecnologia e negócio, para o direcionamento da pesquisa
acadêmica em função dos aspectos mercadológicos, levantamento e análise das
informações necessárias para a estruturação do negócio; e iii) no nível institucional, o
programa busca o envolvimento dos escritórios de transferência de tecnologia para dar
suporte nos processos de licenciamento da tecnologia e proteção intelectual, além de
fortalecer a posição das incubadoras e parques tecnológicos.

6. Considerações Finais
Por meio do estudo de caso da UFJF, pode-se concluir que o PII atuou como mecanismo
acelerador e facilitador da transferência de tecnologia e geração de spin-offs. Tal
mecanismo organizacional tem potencial para lidar com a natureza complexa da inovação
na medida em que a simples oferta de condições favoráveis à geração de pesquisas
comercializáveis não é suficiente para gerar uma “universidade empreendedora”. Nesse
sentido, o PII pode integrar os elementos necessários ao empreendedorismo acadêmico e
acelerar a comercialização de pesquisas, sem detrimento de pesquisa básica, ao organizar
uma infraestrutura de apoio ao empreendedorismo no ambiente acadêmico. Naturalmente,
tal mecanismo deve ser visto como uma ferramenta para obtenção dos resultados descritos
nesse artigo e não como solução de todos os problemas que distanciam as universidades de
economias periféricas da realidade internacional de “universidades empreendedoras”.

Como resultados quantitativos das duas edições do programa, pode-se elencar 33 patentes
depositadas nacionalmente e 1 internacional, 4 spin-offs, 2 transferências de tecnologia
realizadas e 7 tecnologias em fase de negociação. Além dos resultados quantitativos
apresentados pelo PII, pode-se destacar que o programa apresentou potencial para
modificar a cultura acadêmica, no sentido de que, às vezes, é possível aproximar uma
universidade brasileira de experiências de “universidades empreendedoras”, nas quais
alguns de seus projetos de pesquisa podem se tornar comercializáveis, gerando diversos
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benefícios acadêmicos e econômicos para a própria universidade, pesquisadores, alunos,
governo e empresariado.

Ao analisar a evolução da produção científica e tecnológica da UFJF é relevante destacar
que a primeira apresenta-se crescente, enquanto a produção tecnológica apresenta-se ainda
incipiente. No que tange sua especialização científica, percebe-se correspondência com as
áreas dos pesquisadores participantes nos projetos inscritos no PII.

Deve-se ressaltar que os depósitos de patentes têm limitações como indicador de produção
tecnológica. Entretanto, apesar das limitações da pesquisa, esta se apresenta de suma
importância, visto que o PII coloca-se como mecanismo que favorece iniciativas trilaterais
descritas por modelos teóricos como o da Hélice Tripla III, em que empresas (já existentes
ou criadas no contexto do PII), laboratórios governamentais (EMBRAPA, por exemplo) e
grupos de pesquisa acadêmica (UFJF) operam em prol da inovação, ainda que em escala
incipiente. Sugere-se, portanto, a continuidade do PII nas universidades mineiras e sua
ampliação para escala nacional, o fortalecimento dos habitats de inovação existentes na
UFJF e a melhor integração das políticas institucionais de apoio à inovação em seus
diversos níveis de esfera pública.
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Abstract
This paper addresses the selection of partners in innovation networks. It builds on the
existing literature to develop an integrative framework that encompasses the main factors
identified as influencing selection of partners by young knowledge-intensive firms. It
considers that both persistence and novelty are present in the network building process, and
so integrates several explanations advanced by the literature: social capital, imprinting and
inertia for tie persistence; network embeddedness and proximity for new tie selection.

Using a rare event logit model, we estimate the likelihood of selecting an innovation
partner using data about the partnerships established by young Portuguese biotechnology
firms, purposefully collected through questionnaire-based face-to-face interviews,
complemented with documentary information. The results uncover different network
building strategies in terms of partner selection to access the different types of resource
needed for innovation and highlight the advantages of adopting an integrated framework.

Sumário
Este trabalho analisa a seleção de parceiros em redes de inovação. Com base na análise da
literatura existente desenvolve-se um quadro que integra os prinicpais fatores que
influenciam a forma como novas empresas intensivas em conhecimento selecionam os seus
parceiros de inovação. Considera-se a relevância quer da persistência quer da novidade e
procura-se uma integração de várias explicações presentes na literatura: capital social,
imprinting e inércia no caso da persistência; inserção em redes e proximidade no caso da
seleção de novos parceiros.

Com base num modelo logit para eventos raros, estima-se a probabilidade de um parceiro
ser selecionado, usando dados sobre as parcerias estabelecidas pelas empresas portuguesas
de biotecnologia. Os dados foram recolhidos através de entrevistas semi-estruturadas
presenciais, complementadas por informação documental. Os resultados revelam diferentes
estratégias de construção de redes e sublinham as vantagens da utilização de um quadro
integrando variáveis que habitualemente são usadas separadamente.

1. Introduction
Understanding how firms select their innovation partners is vital to grasp the evolution of
inter-organisational networks. The process of partner selection has been addressed in the
literature, but research tends to focus on individual factors and/or to have an exclusively
theoretical approach. This paper builds on the existing literature to develop an integrative
framework that encompasses the main factors identified as influencing selection of
innovation partners by young knowledge-intensive firms; and assesses their combined
impact on the probability of partner selection.



2

The selection of partners is designed (Nooteboom, 2008) and affected by search costs and
uncertainty, raising adverse selection and moral hazard problems (Kirkels and Duysters,
2010). When selecting a partner, firms can rely on their past relationships or look for a new
organisation. In the first case, firms select organisations they know from prior partnerships
(Gulati, 1995a) or with whom entrepreneurs have personal relations (Hallen, 2008) and we
are in the presence of persistence and of path dependent processes (Walker et al, 1997). In
the second case, new actors join the network, bringing novelty and variety that are vital for
innovation (McEvily and Zaheer, 1999) and their selection is driven by evaluation
mechanisms, since there is no direct knowledge of partners’ capabilities (Li and Rowley,
2002).

Despite the relevant contributions of previous studies, the process of partner selection is
not yet fully understood, especially in the case of new firms (Grossman et al, 2012). In this
paper we argue that it is necessary to adopt an integrated perspective, considering
simultaneously the several (complementary) factors identified so far; and to submit
theoretical propositions to empirical testing. Thus the paper proposes a framework that: i)
combines various factors identified in previous research as influencing partner selection,
relating them with persistence and novelty; ii) addresses network building as a sequential
process, along which decisions concerning partner selection are made, being influenced by
these factors.

On the basis of this framework, we build and empirically test a (logit) model of partner
selection that takes in consideration both persistence effects (associated with selection of
partners known from previous relationships) and evaluation mechanisms (associated with
the selection of novel, unknown partners).

2 Theoretical background

2.1 Tie persistence

Tie persistence is an important mechanism in the construction of inter-organisational
networks. Previous research on alliances uncovered firms propensity to establish relations
with organisations they know from prior partnerships (Gulati, 1995a), resulting in path-
dependent routines on partner selection (Li and Rowley, 2002). Trust and learning effects
are also described as arising from the repeated interaction in previous relationships (Gulati,
1995a; Hallen, 2008). Thus, tie persistence contributes for the reduction of search costs and
uncertainty, since it allows firms to discern capable and reliable partners, based on
previous experiences (Gulati and Gargiulo, 1999).

Start-up firms do not have these previous alliance-based relationships. So, entrepreneurship
scholars highlight the importance of entrepreneurs’ previous personal relations (Adobor,
2006), often related with their social capital (Anderson et al, 2007), in firm creation
process. Since the professional and academic trajectory of the entrepreneurs is a basic
element in the formation of their personal networks, it is often assumed that relationships
established along this trajectory become automatically part of the early network of the new
firm (Shane and Stuart, 2002). In the limit, the firm’s network at start-up is equated with its
entrepreneurs’ social capital (Hsu, 2007). However, elsewhere we found that trajectory ties
are not automatically transformed in firms’ ties (Fontes et al, 2012). Rather, entrepreneurs
assess the utility of their personal contacts and only select those considered as valuable for
the firm.

Ties that originate from the entrepreneurs’ social capital have several advantages. They are
usually characterised by higher levels of trust, which facilitate communication and
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information exchanges (Burt, 1997). Moreover, since they are often based on shared
experiences, there is a good understanding of the potential contributions they can offer
(Koka and Prescott, 2002). These experiences may also have led to the development of
cognitive proximity, facilitating the transmission of knowledge, particularly when it is
complex or less structured (Breschi and Lissoni, 2001).

However, exactly because these ties are associated with the entrepreneurs’ personal
trajectory, they may be less useful when it comes to accessing resources and competences
that are more distant from the entrepreneur’s own experience (Ensley and Hmieleski,
2005). Scholars point to the advantages of diversity in network composition, since ties with
similar actors have reduced benefits in terms of information and knowledge (Nooteboom,
1999). Therefore, establishing relations with a diverse set of actors lessens the risks of
redundancy (Burt, 1992) and over-embeddedness (Adobor, 2006, Uzzi, 1997) and
facilitates the access to different types of knowledge (Baum et al., 2000).

Scholars also stress the importance of decisions made at start-up in the subsequent
development of the company. These are described as having an “imprinting effect”
(Stinchcombe, 1965; Eisenhardt and Schoonhoven, 1990), since they shape firms’ choices
regarding resource mobilisation, competence development and search for partners.
Regarding the latter, Milanov and Fernhaber (2009) found that initial partnerships have a
long term impact on firms’ access to network resources, since the network size and
centrality of the initial partners influence the subsequent size of the new venture's network.

As firms evolve, behavioural persistence at organisational level, related with the
prevalence of routines and inertia, emerges (Kim et al, 2006). The development of relation-
specific routines reduces the probability of alliance partner replacement based solely on
economic evaluation and brings an element of rigidity into the construction of networks
(Kim et al, 2006). Even when a new partner can provide better resources than the existing
one, firms may maintain the old relation (Reuer et al, 2002), since it has allowed relation-
specific assets to be built (Ebers, 1999). In this sense, network inertia is not a signal of
poor management, but a by-product of successfully managed networks (Kim et al, 2006).

2.2 New ties

The satisfaction of resource needs also relies on the establishment of new relationships,
intentionally built, which bring novel information and knowledge (Baum et al, 2000). The
selection of the new network members is driven by evaluation mechanisms, since there is
no direct knowledge of partners’ capabilities (Li and Rowley, 2002).

Scholars sustain that the selection of unknown organisations has to be understood in the
context of existing networks. The embeddedness in inter-organisational networks enables
the access to some information about the quality of potential partners and therefore reduces
the uncertainty about them (Human and Provan, 2000; Glückler and Armbrüster, 2003). In
this sense, an organisation’s new tie opportunities are shaped by the characteristics of the
network where it is embedded (Grossman et al, 2012).

The structure of the whole network influences each actor’s actions, since its position in the
network constrains the set of available actions (Marsden, 1981; Gulati, 1998). Some
studies show that firms tend to form partnerships with organisations they know indirectly,
i.e., with whom they share a partner (Gulati, 1995b; Hallen, 2008), or with organisations
that occupy a central position in the network, thus signalling their quality and reliability as
sources of resources (Powell et al, 1996; Gulati and Garguilo, 1999, Ahuja, 2000).
Therefore, although the configuration of the whole network is influenced by the
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characteristics of the dyads, the whole is more than the sum of its parts and, in turn, affects
the occurrence of a tie.

Another line of research departs from the embeddedness perspective and provides some
insights about the selection of “socially distant” ties. Some studies stress the role of
“assortative mechanisms”, i.e., of the compatibility and complementarity between partners’
attributes (Rivera et al, 2010). Thus, new ties are preferably formed with organisations
with which firms share some traits, since similarity (homophily) favours trust-building and
ease of communication (McPherson et al, 2001). Following this line of reasoning, some
authors focus on various forms proximity (Boschma and Frenken, 2010; Nooteboom et al,
2007) as a factor that facilitates resource exchanges.

The importance of localised resource exchange has been extensively discussed in the
literature, especially in the case of knowledge (Breschi and Lissoni, 2001), but also for
non-technological resources (Sorenson and Stuart, 2001). Scholars stress the importance of
co-localisation for learning and exchange of information and knowledge processes
(Lorenzen, 2007).

More recently, scholars have pointed to the importance of non-geographical forms of
proximity. Some degree of cognitive proximity is necessary to assess the value of the
knowledge produced, fully understand it and absorb and apply it effectively (Cohen and
Levinthal, 1990). Institutional/organisational proximity helps to manage resource exchange
and reduces transactions costs (Boschma, 2005). However, for knowledge exchange,
Boschma and Frenken (2010) identified a proximity paradox: too much proximity between
organisations can reduce firms’ innovative performance. Similarly, Nooteboom (2000)
found an inverted U-shape relation between cognitive distance and innovative
performance, and thus evidence of the existence of an optimal distance.

2.3 Building an integrated framework

In order to pursue innovation activities, firms rely on a set of internal resources and
competences which they combine with external ones, accessed via market and non-market
transactions. Networks are considered essential in this process of resource gathering
(Ozman, 2009), particularly in science-based sectors (Baum et al, 2000). So, in this
research we consider that network partners provide resources for the innovation process.

Previous research has shown that the type of resource being accessed influences the type of
networks being established (Sammarra and Biggiero, 2008; Sousa et al, 2011). Thus, it is
also likely to influence the process of partner selection. Therefore, we distinguish three
types of resources - S&T knowledge, complementary assets and legitimacy/ credibility –
and look at the process of partner selection in each case.

The literature has also shown that resources requirements change over time (Delmar and
Shane, 2004). So, partners that are useful at a certain point of the firm's history may be
useless at other points. Additionally, firms can make mistakes in selecting partners and
subsequently correct them, or they may change their strategy with impact on the resource
needs and thus on the type of partners required (Druilhe and Garnsey, 2004, Costa et al,
2004). These facts have implications for the dynamics of network building. Therefore,
inter-organisational networks change on a continuous basis (Kim et al, 2006). To
acknowledge this, we adopt a sequential approach to the process of network building in
which three different phases are considered: entrepreneurs’ academic and professional
trajectory up to start-up, start-up (the year of formal creation and the two subsequent years
of activity) and present moment (the time the information was collected).
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The proposed framework (Figure 1) introduces the possibility of maintaining previous
partners (or not), or selecting new ones (or not) on a continuous basis. Therefore, we
consider that, at start-up, firms can mobilise entrepreneurs’ pre-existing ties with
organisations from their trajectory, or build new relations. Similarly, in the present moment
firms can maintain the relationships with start-up partners or renew previous relationships
with trajectory organisations not yet mobilized; or they can build new ones. As mentioned
above, the selection of these new ties is driven by evaluation mechanisms, since there is no
direct knowledge of partners’ capabilities (Li and Rowley, 2002).

Figure 1 – Integrated framework

Hereby the framework enables us to consider both persistent and new ties; and to integrate
the several arguments advanced in the literature to explain partner selection, namely social
capital, imprinting and inertia for tie persistence, and network embeddedness and
proximity for new tie selection.

3 Method

3.1 Empirical strategy and data sources

We model the probability that a firm i selects an organisation j as a partner and thus forms
a tie to access resources for innovation. Following other studies of tie formation, we use a
logit model, considering all feasible dyads (Gulati, 1995b; Stuart, 1998; Gulati and
Gargiulo, 1999; Roijakkers et al, 2005).

The analysis is based on the ties established by 13 young Portuguese biotechnology firms1.
Our data base includes, for each firm, all feasible dyads, both those that have materialised
and those that have not. We consider that all the 459 organisations present in the current
sectoral innovation network (Figure A1 in appendix) could have been selected by each of

1 This sample was obtained from a larger research project, that encompassed the universe of Portuguese molecular
biology firms (23 firms) (Salavisa and Fontes, 2012), from which were selected the firms over 3 years old.
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the 13 firms. In addition we also include, for each firm, the organisations from the
entrepreneurs’ trajectory and the partners that were chosen at start-up, but are not present
in the current sectoral innovation network, i.e. those that have decayed.

Considering all feasible dyads as a sampling procedure poses two empirical difficulties
(Sorenson and Stuart, 2001). First, the observations may be interdependent because each
firm appears in many dyads creating a common-actor effect. Second, the materialisation of
a dyad in this sample is a rare event. Given the fact that the largest innovation network for
a firm is composed of 182 organisations and that the feasible dyads for each firm exceed
500, this would imply a large number of zeros. In fact, the database includes 968
materialized dyads in a set of 6786 feasible ones. So, the ratio of materialised to non-
materialised dyads is very small (14%).

For these reasons, drawing on the work of Sorenson and Stuart (2001) we have adopted a
rare event logit model using the relogit stata procedure (Tomz et al, 1999) and applied a
choice-based sampling procedure.

Therefore the sample used in the regressions includes all the materialized dyads
(irrespective of the moment when they took place, i.e. on the entrepreneurs’ trajectories, at
start-up or at the present moment) and a matched sample of relations that have not
occurred. These were randomly chosen from the list of organisations present in the current
sectoral network. Thus, the matched sample includes 1936 dyads (both materialised and
non-materialized) involving 660 partner organisations. As a result each partner enters in
the sample an average of 2.9 times.

Data collection was conducted through face-to-face interviews, based on a semi-structured
questionnaire. Data was collected on the entrepreneurs’ personal network and on its role to
firm start-up and early growth, permitting to obtain fine grained information about the
people who were/are important during the two periods, including the origin of the
relationships and the type, nature and relevance of their respective contributions. Data was
equally collected on firm innovation and technological strategies and activities, including
cooperation arrangements (both formal and informal). This was complemented by
documentary information that included: the Curriculum Vitae (CV) of the entrepreneurs,
published data about formal collaborative projects, partnerships and patents, and a variety
of information about the entrepreneurs’ personal trajectories and firm formation histories.

The data obtained enabled the (re)construction of entrepreneurs´ academic and professional
trajectories and of firms’ innovation networks, both at start-up and at the moment of the
interview (for a detailed description see Sousa, 2012). It has also permitted to distinguish
between ties established to access the three types of resource defined: S&T knowledge,
complementary assets and legitimacy/credibility. The concept of multiplex tie is used to
acknowledge the possibility that the same partner acts as a source of two (duplex) or three
(triplex) different types of resources. Table 1 presents some descriptive statistics about the
number of dyads for each moment and resource.

Table 1 – Number of dyads in firms’ innovation networks
Moment Resource Mean Std. Dev. Min Max
Start-up S&T knowledge 7 7.2 1 25

Complementary assets 7 2.9 2 14
Legitimacy/credibility 5 4.2 1 16
All (innovation network) 14 10.0 3 36

Present S&T knowledge 18 23.9 1 91
Complementary assets 45 42.5 4 119
Legitimacy/credibility 4 4.1 0 15
All (innovation network) 61 55.8 6 182
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3.2 Variables

The dependent variable in all models, tie formation, is a dichotomous variable for the
occurrence of a tie, which mirrors the selection of a partner. It assumes the value of one
when a certain organisation j is mobilized for innovation purposes by a firm i. We start by
considering all resources and then distinguish between S&T knowledge, complementary
assets and legitimacy/credibility. So, four different models are estimated.

The independent variables are organised in different groups, capturing all the dimensions
referred in the extant literature already mentioned. Descriptive statistics are presented in
Table A1 (Appendix).

3.2.1 Variables capturing tie persistence

To capture the effect of the entrepreneur’s social capital we consider a variable that
indicates if the dyad derives from the entrepreneur’s previous academic and professional
trajectory (TRAJij). To capture the effect of previous alliance/imprinting we consider a
variable that indicates the existence of the dyad at start-up. Dyads are distinguished
according to the resource was being accessed: INNOVSUij (all resources), KNOWSUij
(knowledge), CASUij (complementary assets) and LCij (legitimacy/credibility). To capture
the effect of network inertia we consider a variable that indicates whether a relation
origination from the entrepreneur’s trajectory was activated to access resources for
innovation at start-up (INERij).

3.2.2 Variables capturing tie evaluation

To capture the effect of network embeddedness the model includes two variables. To
indicate the partner’s positioning in the sectoral network, we use a measure of network
centrality: outdegree centrality of each partner in the previously existing network (POC).
This measure shows the number of ties that depart from a partner: central partners provide
resources to a large number of firms and are characterised by intensive activity.

To capture the share of third partners, and since we do not have indirect ties in the
(re)constructed sectoral network, we resort to the network concept of clique. A clique is a
sub-set of actors in which each one is connected to all others. Since we want to capture the
existence of indirect ties, the 2-clique concept is used, i.e., a clique where the actors are
connected directly or through a common neighbour and only cliques with more than three
members are considered. So, our variable (NCLIQUES) considers the number of 2-cliques
in which both the firm i and the partner j are present, excluding the existence of a direct tie.

To capture geographical proximity (PGEO) between the firm and its partners, each
organisation’s location was considered and partners were classified in two groups: national
(Portuguese) and foreign. To capture organisational proximity, we follow Broekel and
Boschma (2012), who draw on Metcalfe’s concept of organisational proximity based on
the similarity of routines and incentive mechanisms, to argue that a profit and a non-profit
organisation have a low degree of organisational proximity, which lowers their probability
to connect and collaborate. Therefore, we distinguish different types of organisations -
biotechnology firms, firms from other sectors, universities and research centres, hospitals,
S&T parks, financial institutions and other organisations, (eg. trade and professional
associations and government agencies) - and include one variable to capture the culture of
a profit organisation (PFIRM) and one to capture the culture of an academic organisation
(PUNIV). However this distinction should be regarded with care in the case of science-
based firms, which often perform an intermediate function between science and the market
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(Fontes, 2005; Stuart et al, 2007) and whose funders are frequently scientists. In fact, these
firms tend to be close to academic culture (Ensley and Hmieleski, 2005).

3.2.3 Control variables

Our model controls for the characteristics of the previous dyads, since they may affect the
development of relation-specific assets (Kim et al, 2006). Therefore we consider the
intensity of the dyad at start-up in terms of its multiplexity (TMULTSU). At start-up,
entrepreneurs will tend to choose organisations perceived to offer access to several
resources, in the absence of a precise understanding of which resources are best suited for
the new company and its growth (Grossman et al, 2012). Thus fewer partners can give
access to a variety of resources. This can influence the longevity of the relationship.

Firms’ age (AGE) and size (SIZE) are equally included, since they may influence
structural inertia (Kim et al, 2006) and also the tendency to activate entrepreneurs’ social
capital (Hite and Hesterly, 2001).

Finally, the centrality of the firm in the whole network can influence the ability to identify
and gain access to partners (Bae and Gargiulo, 2004), as well as lead to the development
and accumulation of network capabilities (Foss, 1999) affecting the choice of partners and
the survival of the relationship. Therefore, the indegree centrality of the firm in the
previously existing network (FIC) is considered in the model. The indegree centrality
measures the total number of ties directed towards the firm. Thus a central firm receives
resources from several different organisations, being characterised as very attractive

4. Results

Table 2 reports the results of the rare events logit models for partner selection in the
various networks. Model 1 provides estimates of the probability of partner selection, in
order to obtain the resources required for innovation. Models 2 to 4 provide estimates of
the probability of partner selection in order to access scientific and technological
knowledge, complementary assets and credibility/reputation, respectively2.

Results for model 1 show that both persistence and evaluation mechanisms affect the
likelihood of tie formation. Regarding persistence, the existence of a prior relation at start-
up (INNOVSU) and inertia (INER) increase the probability of selecting a specific partner,
while social capital (TRAJ) reduces it. Regarding evaluation mechanisms, network
embeddedness, both in terms of partner centrality (POC) and of share of third partners
(NCLIQUES), increases the probability of selecting a specific partner, while geographical
proximity and the fact that the partner has an academic organisational culture reduce it.
Regarding control variables, intensity of the tie at start-up and firm centrality affect
positively the probability of tie formation, while firm size reduces it.

2 All models provide a good fit to the data. The chi-squared goodness-of-fit test for the change in the –2Loglikelihood
value is statistically significant (Model 1: χ2(12)= 238.25, p < .001; Model 2: χ2(12) = 183.02, p < .001; Model 3: χ2(12)
= 351.45, p < .001; Model 4: χ2(12) = 394.73, p < .001) providing support for acceptance of the models as significant
logistic regressions. Furthermore, the overall rate of correct classification is very satisfactory: above 80% for all models.
Observed sensitivity (i.e. the probability of predicting selection when it occurs) and specificity (i.e. the probability of
predicting no selection when it does not occurs) are high. Also the sensitivity/specificity analysis performed through the
ROC curve reveals the high predictive power of these models. The presence of multicollinearity was verified in two
ways: i) by inspection of the correlation matrix; and ii) running the corresponding multiple regression models and
requesting the collinearity diagnostics. There is no evidence of strong linear relationships between independent variables,
and the variance inflation factor (VIF) never exceeds 4, far below the often recommended threshold of 10.
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Table 2 - Rare event logit models of partner selection
Variable Model 1

Innovp
Model 2
knowp

Model 3
cap

Model 4
Pip

TRAJ -1.457***
(0.490)

-1.363**
(0.540)

-0.885*
(0.508)

-12.919***
(0661)

INNOVSU 1.164***
(0.257)

- - -

KNOWSU - 1.357***
(0.334)

- -

CASU - - 1.821***
(0.538)

-

LCSU - - - 6.960***
(0.875)

INER 1.350*
(0.721)

2.380***
(0.728)

0.475
(0.768)

13.089***
(0.895)

POC 0.321***
(0.069)

0.538***
(0.078)

0.101
(0.092)

0.240
(0.218)

NCLIQUES 0.259***
(0.034)

-0.111***
(0.019)

0.355***
(0.038)

-0.013
(0.057)

PGEO -0.440***
(0.146)

-1.507***
(0.261)

1.182***
(0.261)

0.056
(0.545)

PACADEMIC -0.318*
(0.190)

0.511**
(0.250)

-1.283***
(0.327)

-0.017
(0.711)

PFIRM 0.069
(0.184)

0.202
(0.248)

0.207
(0.235)

0.352
(0.619)

TMULTSU 1.137**
(0.461)

0.913*
(0.502)

0.034
(0.656)

-0.946
(1.039)

AGE -0.010
(0.0265)

0.069**
(0.031)

-0.165***
(0.052)

-0.242***
(0.094)

SIZE -0.025***
(0.008)

-0.070***
(0.014)

0.057***
(0.013)

0.008
(0.028)

FIC 0.002*
(0.001)

0.011***
(0.002)

-0.017***
(0.003)

0.001
(0.006)

Intercept -1.501***
(0.259)

-2.911***
(0.344)

-2.231***
(0.432)

-4.920***
(0.995)

N 1936 1936 1936 1936
Log likelihood -694.10 -551.127 -334.015 -89.447
χ2

(12) 238.25 183.02 351.45 394.73
Pseudo R2 0.4693 0.2164 0.718 0.652
Correct classification (%) 82.46 88.26 93.69 98.81
Note: numbers in brackets are the robust standard errors; *** p < 0.01: ** p < 0.05; * p < 0.1

Results for model 2 also reveal the relevance of persistence and evaluation mechanisms in
the selection of knowledge partners. Comparing with Model 1, and in addition to
differences in the magnitude of the coefficients, it is noteworthy the change of sign of the
NCLIQUES and the of the PACADEMIC variables. For knowledge access purposes, these
firms tend to select partners which have an academic culture and with which they share
few other partners in the sectoral network.

Results for model 3 indicate the existence of a smaller number of significant explanatory
variables for the selection of partners to access complementary assets, although both
factors – persistence and evaluation - appear as relevant. Inertia and partner centrality have
no effect in partner selection. Comparing with Model 1, we find that geographical
proximity (PGEO) now increases the probability of partner selection, indicating the
relevance of this factor in the access to complementary assets.
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Results for Model 4 show that in the access to legitimacy/credibility neither network
embeddedness nor proximity affect partner selection, which is solely driven by persistence.
However, the results for the control variables suggest that persistence seems to be less
relevant as firm ages, in line with previous research (Lechner et al, 2006).

5. Discussion and conclusion

This research provides evidence that contributes to on-going debates about the evolution of
innovation networks, allowing a more in-depth understanding of the process of partner
selection by young knowledge-intensive firms.

Previous research has shown that network building through partner selection involves both
the persistence of previous partners and the inclusion of new ones. So, to understand
processes of partner selection we have to consider the complementarity between
persistence effects and evaluation mechanisms (Li and Rowley, 2002). Therefore, an
integrated framework that considers elements of persistence and novelty was developed
and tested.

Regarding persistence, three different explanatory factors, suggested by the extant
literature, were considered: entrepreneurs’ social capital, previous alliance/imprinting and
network inertia. Results indicate that firms tend to select organisations they know from
previous relations, to access all types of resources necessary for innovation. This result is
in line with previous research on alliances (Gulati and Gargiulo, 1999), and with the
imprinting literature (Milanov and Fernhaber, 2009). Previous ties seem to help firms in
the choice of partners to include in their innovation networks.

Contrary to the arguments of the social capital literature, entrepreneurs’ social capital
decreases the likelihood of tie formation. This result may be related with the fact that we
are considering partner selection at the firms’ early growth phase and not at start-up. In
fact, previous research has shown that the relevance of entrepreneurs’ social capital decays
during the process of firm development (Hite and Hesterly, 2001).

However, the positive and significant coefficients for the inertia variable, in line with the
findings of previous research (Li and Rowley, 2002), indicate that the combination of
social capital with previous alliance has a positive effect on the likelihood of tie formation.
This repeated contact allows the development of relation-specific assets and routines that
facilitate network building and management processes. Hence, only social capital that was
already activated at start-up seems to have a positive role on the probability of a given
organisation to be selected, namely to provide knowledge and legitimacy/credibility.

Entrepreneurs’ social capital seems to have no effect on the likelihood of tie formation in
access to complementary assets. This is possibly linked with the more arm’s length nature
of the relations established to access this type of resource and also to the biotechnology
entrepreneurs’ predominantly scientific/academic trajectory, which is less useful in
accessing non-technological resources (Ensley and Hmieleski, 2005). Conversely, their
social capital is particularly useful to access scientific and technological knowledge, as
well to provide legitimacy, since the association with reputed research organisations or
scientists can have a quality signalling and credibilisation effect (Luo et al, 2009).

But, as the construction of networks is not solely based on already known organisations,
our framework also considers evaluation mechanisms linked with the choice of new
members, namely network embeddedness and proximity between the firm and the partner.
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The results show that the existing sectoral network influences the selection of innovation
partners. Considering the aggregated innovation network, more central organisations, or
organisations with which firms share a partner in the existing sectoral network, have a
higher probability of being selected by firms. Therefore, the selection of partners is
influenced by information about partners’ quality collected through the network, either due
to their positioning or to indirect ties.

However the breakdown by resource reveals significant differences in the signal and
significance of network embeddedness variables. Centrality has no significant effect in the
choice of partners granting access to complementary assets or to legitimacy/credibility.
The share of third partners exerts opposite effects on the selection of partners in the case of
knowledge (negative) and complementary assets networks (positive). So, results suggest
the existence of different mechanisms of selection of partners to access different resources,
in terms of network embeddedness, which are not captured in an aggregate analysis.

In the choice of knowledge sources firms prefer central partners with which they share few
other partners. This suggests a need to connect to the “best” knowledge sources and to
avoid the risks of over-embeddedness (Owen-Smith and Powell, 2004), but also to protect
the knowledge from potential leakages (Hurmelinna-Laukkanen and Puumalainen, 2007).
Previous research has concluded that these firms access knowledge thought communities
(cliques) with strong inner connections and, usually, a single connection to the rest of the
network performed by an academic partner (Salavisa et al, 2012).

On the contrary, in choosing partners for accessing complementary assets, companies
prefer organisation with which they share a large number of partners. The signal given by
the network positioning of the partner is not relevant. Therefore, firms prefer to gather
information about these partners through organisations with which they have a direct tie.
Thus, clique membership is central in selecting partners to access complementary assets.

The effect of proximity in partner selection also differs between resources. To access
knowledge firms prefer foreign academic partners; to access complementary assets they
prefer national non-academic (although not necessarily for-profit) organisations. This
result confirms that biotechnology firms’ access to international academic knowledge is
vital to their innovation processes, especially in more peripheral economies (Gilding, 2008,
Fontes et al, 2012). It also confirms that the local context is important to provide the
complementary assets for the opportunity exploitation (Cooke, 2002).

The selection of partners to achieve legitimacy/credibility is not affected by the network
embeddedness variables neither by the proximity variables. This is consistent with the
endorsement function played by these partners, which requires previous close interactions
and the development of some trust (Shane and Stuart, 2002).

Summing up, the results highlight the relevance of considering an integrated framework
that encompasses several explanations for persistence and novelty, which so far were
addressed separately. They also uncover different network building strategies in terms of
partner selection to access the different types of resources needed for innovation.

The results of this research are globally relevant and increase our understanding of the
process of innovation partner selection. Further research will enable us to mitigate some
limitations in the specification of the logit model, namely: to account for common-actor
effect; to consider the interaction between the variables, since the several mechanisms are
closely interwoven; to introduce other forms of proximity described in the literature,
namely cognitive proximity; to refine the geographical proximity, considering the actual
distance (in Km or travel hours) between the company and each of the partners.
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Appendix

Figure A1 – Portuguese molecular biology sectoral innovation network

Legend: Blue squares – interviewed firms; red circles – biotech firms; green circles – other firms; yellow
circles – universities & research centres; pink circles – S&T parks; grey circles – financial institutions; purple
circles – other organisations.

Table A1 – Variables descriptive statistics
Variable N Mean Std. Dev. Min Max
Innovp 1936 .4085744 .4916973 0 1

Knowp 1936 .1182851 .3230289 0 1

Cap 1936 .3016529 .459094 0 1

Pip 1936 .0294421 .169086 0 1

Traj 1936 .0852273 .2792917 0 1

Innovsu 1936 .0909091 .2875541 0 1

Knowsu 1936 .0470041 .2117024 0 1

Casu 1936 .0480372 .2139001 0 1

Pisu 1936 .0315083 .174732 0 1

Inerinnov 1936 .0206612 .142284 0 1

Poc 1933 2.010347 2.200578 0 10

Ncliques 1936 5.746901 9.504412 0 53

Pgeo 1936 .5779959 .4971353 0 3

Pacademic 1936 .3941116 .4887853 0 1

Pfirm 1936 .3946281 .4888969 0 1

Multsu 1936 .0268595 .1617145 0 1

Age 1936 5.555785 2.742523 3 12

Size 1936 16.92252 9.758701 1 35

Fic 1936 109.3574 56.21035 5 194
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Abstract 
While there is consensus that university relationships have positive effects on the firm’s 
innovative performance, few studies have analyzed university relationships in terms of 
the strategy of the firm. In this paper we analyze the strategic trajectories of nine 
European and North American forest products companies, distilling four generic firm 
strategies. We contrasted those strategies to each company’s university relationships as 
judged by the firm’s publications records. We found that firms were particularly likely to 
form new university relationships when (1) integrating new positions in the value chain, 
(2) diversifying their industrial base, or (3) internationalizing the manufacturing base. On 
the contrary, when firms narrowed their business base or contracted geographically, they 
reduced university links. Based on these observations, we derived a theoretic framework 
addressing how industry-university relationships evolve with changes in firm strategy. 

Resumen 
Si bien hay consenso que las relaciones universitarias tienen efectos positivos para la 
innovación en las empresas, pocos estudios han analizado estas relaciones en función de 
la estrategia de la firma. Este articulo analiza las trayectorias de nueve empresas de 
productos forestales de Norteamérica y Europa, encontrando que éstas utilizan cuatro 
estrategias genéricas. Contrastamos estas estrategias con las relaciones universitarias de 
éstas empresas, basándonos en las publicaciones científicas escritas en conjunto. 
Encontramos que empresas establecen nuevas relaciones universitarias cuando (1) 
integran nuevas posiciones de la cadena de valor, (2) diversifican su base industrial, o (3) 
internacionalizan su base manufacturera. Por el contrario, cuando las empresas reducen 
sus líneas de negocio o se contraen geográficamente, éstas disminuyen sus vínculos 
universitarios. Basados en estas observaciones, definimos un modelo teórico que permite 
analizar cómo las relaciones universidad-empresa evolucionan con cambios en la 
estrategia de las empresas. 
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1. Introduction and Objectives 

There is broad consensus that industry-university relationships can have positive effects 
on the firm’s innovative performance [1, 2], and that these effects have increased over the 
last decades [3]. As a result, industry and universities are moving ever closer to each 
other, and governments are actively encouraging the formation of these links [4-7]. 
While several scholars have mapped and described different types of industry-university 
links, few have analyzed these relationships in terms of the strategic choices of the firm 
[8]. This is important since managerial choice underlies the formation of any university 
relationship [9], and research alliances are embedded within the firm’s strategic portfolio, 
and thus co-evolve with firm strategy and the competitive dynamics of the industry [10].  

This paper seeks to fill this gap by analyzing industry-university relationships in a 
dynamic context, exploring both the origin of the relationship and its co-evolution over 
time. In particular, it seeks to answer how do industry university relationships coevolve 
with firm strategy? 

To analyze the co-evolution of industry-university relationships, we undertook a 
longitudinal case study research approach, analyzing nine forest products companies in 
three different regions: North America, Northern Europe, and Southern Europe. The 
forest products industry is a classical mature industry, which has been in operations long 
before forestry or chemical engineering emerged as scientific fields. This provides an 
interesting research setting for studying the coevolution of industry-university 
relationships, especially since forest products firms have differed in their competitive 
strategies over time [11], and have forged different links with several university partners. 
Table 1 contains a summary description of the firms in the database, and shows how they 
changed their business lines over time.  
Table 1: Firm sample characteristics 

 
 

Company  Country Est. Initial  
Business 

Current  
Businesses 

Sales  
(US$ 2011) 

R&D 
(US$ 2011) 

R&D/ 
Sales 

International 
Paper USA 1898 Pulp Pulp, paper, packaging $26 B $13 M 0.05% 

Weyerhaeuser USA 1900 Timber 
Timber, pulp, paper, packaging, 

plywood, engineered woods  $6.2 B $30 M 0.45% 

Domtar Canada 1903 Chemicals Paper, Personal Care $5.6 B $20 M* <0.5%* 

Portucel 
Soporcel Portugal 1953 Pulp Pulp, Paper $2 B $7.6 M 0.38% 

Amorim Portugal 1870 Cork stoppers 
Cork stoppers, Raw & Composite 

materials, Building materials $0.7 B $2.8 M** 0.45%**  

Sonae 
Industria Portugal 1959 Panels 

Panels, decorative laminates, 
chemical resins $1.8B $2 M 0.11% 

SCA Sweden 1929 Pulp Personal Care, Tissue $16 B $125 M 0.79% 

StoraEnso Finland 1896 Timber 
Pulp, Paper, Timber, Packaging, 

Joinery, Engineered woods  $14.9 B $106 M 0.7% 

UPM Finland 1873 Pulp 
Pulp, Paper, Timber, Plywood, 

Labels $13.7 B $68 M 0.5% 

  *  Approximate values based on firm interview data 
**  2008 values 
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2. Methodology 
2.1. Firm strategy characterization 

For each company in the sample, we created a database containing a chronological 
description of relevant strategic events, including mergers, acquisitions, construction or 
expansion of facilities, strategic alliances, new products or services, and R&D activities, 
among other [11, 12]. This data was obtained by analyzing the company’s annual reports, 
and triangulating this information with secondary sources, including journals, press 
articles, and company historical retrospectives when available. The purpose of this 
triangulation was to enhance the reliability of our research constructs [13]. With this data, 
we built individual company case studies to describe of the changes in their strategy, and 
the contextual factors that prompted the different courses of action [14]. Individual case 
studies were complemented with 20 in-depth, hour-long, semi-structured interviews with 
senior managers and researchers associated to each of these nine companies. We sought 
to interview more than one person per company to avoid single-source respondent biases. 
The final outcomes of this stage were in-depth analytical chronologies of each one of 
these nine firms [15].  

2.2. University Relationships Characterization 
To characterize each firm’s university relationships, we looked at three complementary 
areas. First, we analyzed the people flows between the firms and universities. For each 
company, we distilled the names of the most prolific authors and inventors utilizing 
corporate publication and patent records. For each person, we analyzed their academic 
and professional trajectories utilizing several data sources including online social media 
(e.g. LinkedIn), public university records (e.g. thesis repositories), and biography 
databases (e.g. Marquis Who is Who) among other public sources. We also checked for 
additional patents and publications made under different organizational names, as this 
paper trail is useful for inferring pre or post employers. In total, about 900 names were 
examined, 600 of which corresponded to company researchers, and the remaining to 
university academics or other company coauthors.   
Second, we analyzed the firm’s technological priorities and university links based on 
patents and publications records. Patent records were useful for characterizing the 
technological priorities, however, they were not useful for inferring university 
relationships. The companies in the dataset have patented less than 20 inventions in 
collaboration with universities. Publication records, on the other hand, were useful for 
inferring industry-university relationships. In total, the companies in the dataset have 
coauthored approximately 1,300 papers with universities. We classified each one of these 
papers along the firm’s value chain to observe which technological areas concentrated 
university links, and how these relationships evolved over time.  

Finally, we analyzed how firm’s university network evolved over time. Utilizing the 
same co-publication records, we obtained the addresses of the firm’s university partners 
and built a network linking individual company sites with specific universities. We 
georeferenced this network information on Google Maps, which allowed us to observe 
and assess the effects of geography on industry-university links.    
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3. Results 
After analyzing the companies’ historical trajectories, we distilled four generic firm 
strategies: Integration, Diversification, Internationalization, and Focalization (See Figure 
1). Each of these strategies could be related to transformations in the firm’s university 
relationships. 

 
Figure 1: Four generic forest product firm strategies 

 
Integration refers to the expansion of a firm’s capability along an existing value chain. 
This usually takes the form of mergers or acquisition of some of the firm’s suppliers or 
distributors (i.e. vertical integration) or with some of the firm’s competitors (i.e. 
horizontal integration). This strategic decision is often pursued as a means to achieve 
more of control over the value chain [16]. There is thus consolidation of different 
segments of the value chain under a new organizational form, and an expansion of the 
firm’s capability set towards new knowledge areas. 

Diversification refers to the expansion of a firm into new businesses and industries. When 
firms diversify, they expand their capability set in different technological trajectories. As 
a result of this diversification, firms usually create new divisions or technological units to 
accommodate new business lines, which can cause a fragmentation of the firm’s internal 
environment.  
Internationalization refers to the geographic expansion of a firm’s manufacturing base, 
which causes a fragmentation in the firm’s organizational form. In addition, the decision 
of a firm to expand internationally can come at the cost of contracting the firm’s 
capability set, as firms need to free resources for financing the expansion  
Focalization refers to the contraction of a firm’s capability set and the consolidation of 
the firm’s organizational form. This usually takes the form of closure of divesture of 
existing company business lines, or by withdrawing their operations from different 
countries. 
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3.1. Effects of Integration 
Our research found that when companies’ integrated new positions of the value chain, 
they also tended to form new university connections, which suggests a positive 
relationship between vertical integration and firm’s university links. For example, when 
pulp firms integrated into paper production, we observed new university relationships 
regarding the manufacturing of paper. The same was true for firms moving down the 
value chain acquiring forestlands to supply their mills. New connections with forestry 
schools were formed to increase the yield of these lands.  

The increased number of university connections in periods of integration was usually the 
result of company acquisitions and new personnel hires. For example, we found several 
cases in which firms acquired other companies with existing R&D facilities and 
personnel that were later merged to the company’s existing R&D labs. These people 
usually continued working with their prior university partners.  
The positive relationship between integration and university relationships can be easily 
observed by analyzing the distribution of industry-university co-publications along the 
firm’s value chain. In Figure 2, for example, we plotted the different articles coauthored 
between Domtar, a vertically integrated pulp and paper manufacturer, and universities. 
As observed in the figure, university research has contributed to different segments of the 
firm’s value chain, including forestry, pulp, and paper production. We can also observe 
how the firm’s research interests have evolved over time. In the 1970s, for example, the 
firm had research collaborations with universities in the areas of forestry and waste 
management. More recently, the company has been collaborating with universities in 
finding alternative fiber sources, and on improving the manufacturing of fine papers.   
 

 
Figure 2: Evolution of Domtar's university relationships along the pulp and paper value chain 
 

3.2. Effects of Diversification 
When companies diversified, they also formed new university relationships as a means to 
acquire and support the technological base of these new units. This suggests a positive 
relationship between the diversity of business lines and the firm’s university links. 
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The positive relationship between diversification and university relationships can be 
easily observed by analyzing the distribution of industry-university co-publications along 
the different industries in which the firm participates. Figure 3 shows, for example, the 
distribution of SCA’s university co-publications along the different industries served by 
this firm.    

 
Figure 3: Distribution of university co-publications along SCA's industrial base 
 
Not all diversified business lines, however, were equally likely to form a university 
relationship. Some industrial sectors draw more heavily on scientific knowledge and thus 
universities are an important source for technological advancement. Other sectors, 
however, rely more on the technological advances of firms up and down their value 
chain, and thus universities play a secondary role [17]. For example, while some of the 
firms in our dataset diversified into real estate management, housing, and financial 
services, we did not observe new university publications in these areas, which is 
consistent with the literature that has found that the service sector less likely than the 
industrial sector to engage in research collaborations with universities [18, 19].  
 

3.3. Effects of Internationalization 
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recruiting and research purposes. This suggests a positive relationship between the 
geographic diversity of the firm’s operations and their university links. 

UPM presents a good example of a company that has been internationalizing and opening 
new manufacturing plants and research centers in different countries. Historically, the 
company’s university connections have been with universities and research institutes in 
Finland, as shown in the upper right section of Figure 4. Since the 1960s, however, the 
company has been expanding through different periods of internationalization. In 1966, 
for example, the company expanded into Germany and during the late 1980s, UPM 
expanded into the United Kingdom. More recently the company has been expanding into 
Canada, China, and Uruguay as shown in the lower section of Figure 4.  

UPM’s territorial expansions have often translated into new university linkages ash 
shown in Figure 4. In 2007, for example, the company opened a research center near 
Shanghai. According to the VP for Business Development: “The new R&D Center in 
China will enhance [UPM’s] competitiveness in local product applications and in the use 
of locally available fiber resources. We also want to increase our cooperation with local 
research institutes and universities in this field.” Recently the company has also opened 
an R&D center in Uruguay in 2012, the Director for Latin American Business mentioned 
“The center aims to strengthen fiber research in plant species growing in the southern 
hemisphere”…“in addition, the aim is to increase cooperation with research institutes 
and universities in Uruguay.” 

 
Figure 4: UPM's manufacturing internationalization 
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3.4. Effects of Focalization 
When firms narrowed their product base and/or contracted geographically, we observed 
they also narrowed their university relationships. This reduction was usually the result of 
business unit divestures or R&D personnel layoffs.  

SCA presents a good example of a company undergoing this type of strategic 
transformation. Since 2007, the company has been divesting its packaging operations to 
concentrate on personal care and hygiene products. In June 2012, for example, SCA 
announced the complete divesture of its packaging business, and this had consequences 
for the company’s R&D and university relationships. Shortly after the divesture, SCA 
announced a 25% reduction of their research staff at the Sundsvall research center. 
According to the press release: “A substantial part of (SCA’s Sundsvall) R&D operations 
have been on packaging and packaging paper, but after SCA’s divestment this summer of 
its entire packaging operations, the need of research in these areas is drastically 
reduced” [20]. As shown earlier in Figure 3, 14% of SCA’s university co-publications 
have been in the area of packaging. We expect to see a reduction in the number of 
university relationships in this area as a consequence of the divesture and reduction in 
packaging R&D. 
 

4. Inductive Model 
In the previous section, we showed that when firms grew by integrating new positions in 
the value chain, diversifying their industrial base, or by internationalizing the 
manufacturing base, they were likely to form new university links. We also showed that 
when firms narrowed their product or geographical scope, they also narrowed their 
university network. An underlying question, however, is what are the effects of periodic 
transitions between these 4 strategies on the firm’s pre-existing university relationships. 
In this section we derived a theoretical framework based on the observation that not all 
industry-university relationships were equally affected after a change in the firm’s 
strategy.  
From an organizational standpoint, the concept of coupling has been found useful for 
describing how two organizations interact with each other [21]. The coupling between 
two organizations can be characterized along two dimensions: distinctiveness and 
responsiveness [21, 22] (See Figure 5). Distinctiveness refers to the capacity of 
organizations to maintain their idiosyncratic behavior. This construct is related to the 
concepts of institutional separateness and identity preservation[22, 23]. Responsiveness, 
on the other hand, refers to how changes on one of the organizations affect the other. This 
construct is related to the concepts of integration [21], interdependence [22], and 
coordination [24]. Utilizing this framework, we distinguished three different types 
industry-university systems: decoupled, loosely coupled, and tightly coupled systems. 
The conceptual difference between these three systems can be observed, for example, by 
analyzing how industry-university systems react to external stimuli.  
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Figure 5: Coupling strength of industry-university systems 

In decoupled systems, firms and universities react to environmental stimuli distinctively, 
but not responsively. For example, the environmental movement of the 1970s prompted 
several firms to invest in pollution control technologies, and that same movement 
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research group and the startup that feeds on this academic research. Other examples of 
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industry or university researchers, and these work coordinately to define and execute a 
common research agenda, so there is a high degree of responsiveness between the two.  

Finally, in loosely coupled systems, firms and universities are responsive to each other, 
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university links fall under this category. In research collaborations, for example, firms 
and universities work in coordination (i.e. are responsive), and produce research 
outcomes that are highly idiosyncratic. For example, a joint research project can result in 
a thesis, which is a distinctive university outcome, and also that project can result in a 
design concept for an industrial partner.  

4.1.  Properties of loosely coupled industry-university systems 

The coupling and decoupling of industry-university systems can have several 
implications from a technological standpoint. Some authors, for example, has described 
that two important organizational outcomes of loosely coupled systems are buffering and 
persistence [22]. In other words, loosely coupled university systems can neutralize the 
impact of strategic change by buffering technologies and allowing them to mature longer. 
The development of Nanocrystalline Cellulose (NCCs) offers a good example on how 
loosely coupled industry-university systems can allow technologies to persist and mature. 
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Nanocrystallyne Cellulose structures (NCCs) were first observed by Bengt G. Rånby in 
1949, while working as researcher at the University of Uppsala, Sweden [34]. Rånby was 
recruited by the American Viscose Corporation in 1957, a US manufacturer of rayon and 
other cellulose-based chemicals. At this company, Rånby continued working on NCCs in 
collaboration with Robert H. Marchessault, who was a PhD graduate from McGill 
University that had previously worked a year as a postdoctoral fellow at the University of 
Uppsala in 1955 [35].  
In 1962 the American Viscose Corporation was sold to the FMC Corporation, and both 
Rånby and Marchessault moved to the State University of New York. In 1969 
Marchessault returned to Canada and joined the University of Montreal.  In 1979, 
however, Marchessault was recruited by the Xerox research center of Canada, where he 
served as Vice President of research. At Xerox, Marchessault continued conducting 
research on cellulose and crystalline structures, until he returned to McGill University in 
1990. At McGill University, Marchessault began collaborating with Prof. Derek Gray, 
studying the iridescent properties of NCCs [36]. Dr. Gray, who was also a research 
scientist at FP Innovation (former Pulp and Paper Research Institute of Canada, 
Paprican), spent the next years refining the methods for extracting Nanocrystals from 
wood pulp. Finally, in 2012, FP Innovations made an agreement with Domtar to open the 
world’s first commercial scale NCC plant at Domtar’s pulp and paper plant in Windsor.  
As presented in this example, NCCs endured several firm strategic changes and also 
several changes in the universities’ research agendas after the mobility of key 
researchers. This technology was able to survive precisely thanks to this fluid—and 
loosely coupled—industry-university interfaces. Figure 6 summarizes the different 
institutions, people, and development paths followed by NCCs. 

 
Figure 6: Institutional knowledge flows in the development of Nanocrystalline Cellulose 
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4.2.  Properties of tightly coupled industry-university systems 
Tightly coupled systems, on the other hand, facilitate the knowledge creation and transfer 
process between universities and firms. When firms and universities opt or evolve into 
more complex organizational structures, they increase interactions and facilitate people 
flows between their organizational boundaries. These frequent interactions allows 
researchers to develop a common set of practices, shared experiences, short-hand 
languages, and a common knowledge base, all of which are known to facilitate the 
knowledge creation and transfer of process [28, 37].  

The problem with tightly coupled system occurs when one of the partners loses interest in 
the common research agenda. Think of the case of the academic startup. When the star 
scientist moves to a new university, three things can happen. Either the startup moves to 
this new location, or it changes its technological focus, or it gets sold or closed. The same 
has happened to several other tightly coupled industry-university systems. The US 
Institute of Paper Science and Chemistry, for example, moved from Appleton, 
Wisconsin, to Atlanta, Georgia, after the pulp and paper deindustrialization of the Great 
Lakes Region [38]. In other words, while tightly coupled industry-university systems are 
most effective for transferring knowledge, this effectiveness comes at the cost of loosing 
the flexibility to adapt to changes. 

4.3. Effects of strategic transitions on industry-university coupling 
Figure 7 presents a conceptual framework that describes how changes in firm strategy 
might affect the coupling of industry-university systems. At the center of this model, we 
represented the three types of systems: decoupled, loosely coupled, and tightly coupled 
systems.  

 
Figure 7: Conceptual framework of strategic change and industry-university relationships 
adaptation 
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will gradually evolve into tightly coupled structures. There are several trends that support 
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increase their knowledge endowments, which in turn will make them more proactive in 
exploiting external sources of knowledge, such as universities. Thus, a decoupled 
industry-university system will become loosely coupled over time. 
Second, from a cognitive perspective, literature has found that firms search for 
knowledge in the places where they have had past successes [26, 27], and this search is a 
socially mediated process: researchers utilize these personal networks for finding 
collaboration partners [28]. These search routines will strengthen loosely coupled 
systems. 

Third, studies have found that the existence of a previous relationships is positively 
correlated with the outcomes of subsequent industry-university research collaborations 
[29]. Thus, positive experiences with a university partner will reinforce the decision of 
the firm to continue that relationship, strengthening loosely coupled systems. 

Fourth, companies’ recruit from universities that have developed expertise in knowledge 
areas relevant for the firm, and company personnel can occupy part-time faculty positions 
at these universities. These bidirectional people flows will strengthen the coupling 
between two organizations (see letter A in Figure 7).  

Fifth, from an organizational behavior perspective, organizations evolve into hierarchical 
structures as a means to increase coordination [30]. For example, universities have 
created technology transfer offices and industrial liaison programs to coordinate their 
relationships with external firms. Similarly, firms that increase their relationships with a 
university partner will develop new organizational forms for managing and coordinating 
these relationships. The creation of these new organizational forms will also strengthen 
the coupling between two organizations (see letter B in Figure 7).  
Firms and universities, however, are embedded in a dynamic environment. 
Environmental stimuli such as social trends, technological advancements, and political 
decisions continuously shape industry-university links, and consequently these 
relationships never reach an equilibrium condition [7]. These environmental stimuli can 
prompt firms to change strategy, and at the same time, these events can prompt 
universities to change their research agenda (see letter D in Figure 7). 
When firms change strategy, they modify their knowledge base and organizational form, 
which also modifies their absorptive capacity [31]. Changes in the firm’s absorptive 
capacity, in turn, can have rippling effects on universities depending on the coupling 
strength of the system (see letter C in Figure 7). For example, if a firm and a university 
had formed a tightly coupled system in support of a particular technological area and if 
the firm decides to exit that area, then the university’s research agenda will be negatively 
affected. Specifically, universities will reduce their research staff and educational 
programs in that area, and might also modify their industrial interfaces in response to a 
declining firm demand. Thus, tightly coupled industry-university systems can become 
loosely coupled or decoupled over short periods of time. On the other hand, if a firm and 
a university had formed a loosely coupled system, those same changes in firm strategy 
would have a smaller effect on the university’s research agenda, because one of the 
properties of loosely coupled systems is their resistance to change [22].  
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5. Conclusions  
The goal of this paper was to answer how industry-university relationships coevolve with 
changes in firm strategy. After analyzing the historical trajectories of nine forest products 
companies, we found these firms alternated between four generic strategies: Integration, 
Diversification, Internationalization, and Focalization. We analyzed the transformation of 
each company’s university relationships under each of these four strategic periods. We 
found that when firms grow either by integrating new positions within the value chain, by 
diversifying their product base, or by extending the geographical outreach of their 
manufacturing operations, they also formed new university connections. On the contrary, 
when firms decide to focalize and narrow their product or geographical scope, they 
reduced their university connections. This finding contrasts with the literature on strategic 
alliance formation, which has found that the rate of external alliance formation is greater 
when firms are in difficult market situations [39]. Our research suggests the opposite. 
When forest products firms were in weak strategic positions, they narrowed their 
business base and reduced university links.  
A second finding refers to the locus of the firm’s absorptive capacity. While this 
construct has traditionally been modeled in terms of the firm’s R&D intensity [25], our 
research suggests that the firm’s ability to take advantage of external knowledge is also 
affected by the firm’s organizational form, that is, the diversity of the firm’s 
manufacturing operations, and the geographic diversity of these operations. This finding 
underscores important regional dynamics. If the locus of the firm’s absorptive capacity 
resides in its manufacturing base, then deindustrialization also poses risks for universities 
and their research agendas with industry.  

Finally, we derived a theoretical model describing how periodic transitions between the 
four firm strategies can have rippling effects on firms and universities depending on the 
coupling strength of the systems. Loosely coupled systems allowed technologies to 
mature longer, and tightly coupled systems were more effective for creating and 
transferring knowledge. More-follow up research is underway to validate this conceptual 
framework, which we believe can be generalizable to other capital-intensive industries 
such as the mining or oil and gas industry.  
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Abstract
This work project is an empirical study focused on the technological co-operation and innovation
management areas applied to a Maritime Business case. It aims to study the future co-operative project
between EMOVE and WavEC. These two companies are facing doubts about the best way to engage in co-
operation to build a maritime shell - BluSphere - that can support an electric generator - ESG - from sea wave
physical stress.
The analysis and the suggestion on the co-operative arrangement that best fit EMOVE’s case is supported on
academic papers about co-operation and innovation management as well as empirical information. First we
will present the reasons for co-operation, then the different modes of technological co-operation, the potential
risks associated, partners selection, success factors and finally the best fit of technological acquisition
considering both the organizational factors and the technological factors. Complementary, based on empirical
information of EMOVE's previous experience on technological co-operation with other entities and its
current relationship with WavEC, a model will be elected as the most suitable one to a win-win situation.
From the four options of co-operation on technological development (Yoshino and Rangan, 1995):
technology license, R&D joint arrangement, sourcing agreement and joint venture, the latter seems the best
option for EMOVE in the short run. In the long run, the joint venture must be dissolute, and the co-operation
agreement must change to a sourcing agreement.
Keywords: Co-operation, innovation management, wave energy, maritime business.

Resumo
Este estudo foi feito através de uma análise empírica, focada nas áreas de gestão da cooperação tecnológica e
da inovação, e aplicado a um caso específico de negócios marítimos. O seu objetivo é estudar o projeto de
cooperação futura entre a EMOVE e a WavEC. Estas duas organizações necessitam de encontrar a melhor
forma de cooperar no desenvolvimento da cápsula marítima BluSphere, que suporta o funcionamento do
gerador elétrico ESG e que o protege de condições marítimas adversas.
A análise e a sugestão de acordo de cooperação que melhor enquadra o caso da EMOVE foram suportadas
em artigos científicos, das áreas de gestão da cooperação e da inovação, bem como em dados empíricos. Em
primeiro lugar, vamos expor as razões pelas quais as empresas cooperam. De seguida, as diferentes opções de
cooperação tecnológica; os riscos associados à cooperação; as razões para a escolha do parceiro de
cooperação; e alguns fatores de sucesso. Por último, vamos considerar qual a melhor forma de adquirir
tecnologia, tendo em consideração fatores organizacionais e fatores tecnológicos. Vamos também basear-nos
em dados empíricos relacionados com experiências passadas de cooperação tecnológica da EMOVE com
outras entidades, como também, na sua atual experiência com a WavEC de forma a escolher o modelo que
seja mais indicado para alcançar uma cooperação vantajosa para ambas as partes.
Existem quatro opções de tipos de cooperação aquando de um desenvolvimento tecnológico (Yoshino e
Rangan, 1995): licença tecnológica, I&D partilhados, acordo de fornecimento e joint venture. A opção mais
conveniente para a EMOVE no curto-prazo é a joint venture. Futuramente, este acordo deve ser revogado e
substituído por um acordo de fornecimento.
Palavras-chave: Cooperação, gestão da inovação, energia das ondas, negócios marítimos
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Introduction
This article is a case-study focused on the technological co-operation and innovation
management areas applied to a Maritime Business case. It aims to study the future co-
operative project between EMOVE and WavEC. These two companies are facing doubts
about the best way to engage in co-operation to build a maritime shell - BluSphere - that
can support an electric generator - ESG - from sea wave physical stress.

EMOVE is a Portuguese start-up venture, created in 2009, with the aim of operating in the
alternative energy sector as a source of energy generation and distribution. This company
believes that has the most potential in terms of generator performance, when compared
with other players already operating in the global market. In reality, nowadays these
players have very low efficient technologies. This fact leads to a very low usage of wave
energy when compared with other sources of alternative energy, as they are much less
efficient, therefore, less profitable.

The Wave Energy Center (WavEC) is a non for profit organization. Founded in 2003, this
Portuguese organization is dedicated to the development and promotion of ocean wave
energy, offshore wind and other renewable energies. It provides technical and strategic
support to companies, R&D institutions and public entities inside and outside Portugal.
Additionally, it co-ordinates/participates in R&D projects to support the development of
wave energy on national and international level. 1

The decision on the co-operative arrangement that best fit EMOVE’s case will be
supported on academic papers about co-operation and innovation management as well as
empirical information. First we will research the reasons for co-operation, then the
different modes of technological co-operation, the potential risks associated, the process of
partner selection, success factors and finally the best fit of technological acquisition
considering both the organizational factors and the technological factors. Complementary,
based on empirical information of EMOVE previous experience on technological co-
operation with other entities and its current relationship with WavEC, a model will be
elected as the most suitable one to a win-win situation.

1. Description of EMOVE
EMOVE is a Portuguese start-up venture, created in 2009, with the aim of operating in the
alternative energy sector as a source of energy generation and distribution. It is composed
by five professionals. One has Management background; one is Electric Engineer; and the
remaining three are Mechanical Engineers. From this group, three are founders.

EMOVE’s core business is the design and commercialization of green power generators
that can be applied in different businesses (Figure 1). Since the beginning, the main goal
of EMOVE is to launch a commercial device for the wave energy sector. To do it, they
need a shell called BluSphere that protect the ESG from breaking at the sea (Figure 2).
Recently, this company realized the potential of its technology in the wind sector. So, it has
started R&D in this field in order to deliver a generator that will fit in a wind turbine. In the
future, the mobile application of their generator technology will be studied, as well as its
application in navigation buoys and the aviation sector.

1 WavEC website
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Figure 1 Power Generator (ESG)

In this article we will focus only on the wave business. This is the sector that EMOVE
believes has the most potential in terms of generator performance, when compared with
other players already operating in the market. In reality, nowadays these players have very
low efficient technologies. This fact leads to a very low usage of wave energy when
compared with other sources of alternative energy, as they are much less efficient,
therefore, less profitable. That is why EMOVE considers as its direct competitors other
companies that are in the prototype stage, developing more efficient technologies and as its
indirect competitors other renewable energy sources.

The goal of EMOVE is to provide the most efficient solution in the usage of waves to
generate electric energy in order to sell/rent their generators, always providing their
maintenance. Also, EMOVE wants to target electric utilities to sell energy and ultimately
to sell carbon credits, since it is a clean source of power.

EMOVE’s path started in March 2009 when the ESG – Electric Spherical Generator – was
internationally patented. R&D started in June 2011 in Silicon Valley, California. After that,
EMOVE presented a 1:10 scale prototype of its generator. It has predicted the market
launch of ESG for the waves market in late 2015. Until then, the goal is to invest in R&D
in order to improve the efficiency of the prototype. Figure 3 details the history of EMOVE
since its creation until the ultimate phase of the ESG market launch. Note that
“Internationalization” is the next goal right after market launch. EMOVE believes that in
2015 their technology will be much better known worldwide, and the majority of its clients
will be foreign. This company entitles itself as “born global”.

Source: EMOVESource: EMOVE

Figure 2 BluSphere
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March 2009
• International Patent

ESG

November 2009
• Creation EMOVE

June 2011
• Beginning R&D

California - USA

September 2012
• Prototype ESG 1:10

October 2012
• Beginning

conversations with
WavEC

December 2012
• 1st Financing Phase

• 5% - 10% EMOVE
• Obtain 0.883 M€
• To theoretical development
• and testing

August 2013
• End of Testing Phase

September 2013
• 2nd Financing Phase

• 2% - 5% EMOVE
• Obtain 4.5 M€
• To build and test the device

October 2013
• Beginning

Construction
Commercial Prototype

September 2015
• End Construction

Commercial Prototype

October 2015
• 3rd Financing Phase

• Joint Venture or Bank
• Obtain 190 - 200 M€
• Serialization
• Obtain Permits

November 2015

• Market Lauch

December 2015

• Internationalization

1.1. Business mission, vision and strategic objectives
EMOVE’s mission is “to build and deliver products that contribute to self-sustainability,
sharing the vision of a better world.”2 By following its mission, EMOVE will be able to
achieve its vision of “becoming the leading company worldwide in terms of reliable
technological solutions for the wave energy market.”3

EMOVES’ values are supported on Quality, Innovation, Economic Results, Orientation to
Customer, Ethics and Social Responsibility and at last Fun and Competitive Spirit. In fact,
these values are very coherent with the story of the company and the market in which it

2 EMOVE website
3 EMOVE website

Figure 3 Timeline of EMOVE
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operates: the Quality operates as a self-regulatory over the product’s reliability. This
company wish to guarantee high levels of quality in all its solutions, developed through
internal and external audits and according to the highest international standards. Innovation
is also a key point in EMOVE because it is the very reasoning for its existence - the
innovative power generator. The team believes that the success of this company directly
depends upon its customers. With them, EMOVE expect to develop its products so that
they may always be in compliance with each other requirements, anytime in the process.

Since this company currently does not have a final product to sale and wants to become the
most efficient solution in the market, its strategic objectives are related with R&D,
financing, market visibility and learning.

In order to have an excellent product, the company has already invested a lot of man-hours
and money to develop the prototypes. EMOVE aims to continue doing R&D to reach the
optimal product to launch in the market. The problem is that EMOVE does not have
revenues, so, it has to get financing to support R&D activities. The financing of the project
will have three stages. EMOVE’s financing projection is expressed in Figure 4. In the first
phase, EMOVE is willing to sell 5% to 10% of its equity to obtain 0.883 million Euros.
This is the value needed to pursue with the theoretical development of the generator and
the testing. Having this first part concluded, EMOVE will have in hand facts that prove the
efficiency and the potential of its technology. Also, EMOVE will have the optimal design
of the prototype, which will be sent to production. The production will require 4.5 million
Euros, that will be acquired selling 2% to 5% of EMOVE’s equity. EMOVE expects that
both in the first and in the second financing phases the equity buyer will be a private
investor. Having the real prototype will allow EMOVE to continue with the testing and to
compare the outcome with the values obtained by the theoretical testing. The goal here is
to prove that the theoretical and real prototypes behave the same, and the performance
projections made by the theoretical design are, in fact, achieved in a real device. As a
consequence, when a client asks for a generator with a specific power, to deliver a specific
amount of energy, EMOVE can be sure that the generator sold will have the performance
expected. After having technical proof that the device works as expected, EMOVE will
begin the serialization process, which will demand a third phase of financing. The goal is
to obtain between 190 and 200 million Euros to produce and install the devices. EMOVE
expects that its major source of revenue will be selling energy to electric utilities.
Therefore, this company aims to obtain permits that will allow the implementation of a
network of devices, almost like a power plant at sea. Getting the permits is definitely a
milestone for EMOVE. So, at this stage, EMOVE predicts that it will have to engage in a
joint venture with a company that will facilitate the access to this resource. As of now,

5% - 10%
EMOVE

Obtain 0.883
M€

To theoretical
development
and testing

1st Phase
December

2012
2% - 5%
EMOVE

Obtain 4.5
M€

To build and
test the
device

2nd Phase
September

2013 Joint Venture
or Bank

Obtain 190 -
200 M€

Serialization

Obtain
Permits

3rd Phase
October

2015

Figure 4 Financing Phases EMOVE Waves
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EMOVE expects that it will be an oil company, due to its current usage of permits and its
willingness to incorporate green sources of energy on its business portfolio.

Besides getting financing, the next major concern of the team is to create market visibility.
To do so, this company was able to set an agreement with the world surfing champion
Kelly Slater and Richard Branson to be their ambassadors. This means that, whenever
possible, they will promote EMOVE in events with entities that might be interested on its
technology. Also, they will try to help EMOVE to attract investment.4

1.2. The technology – ESG
The basis for the creation of the company is the innovative device designed by EMOVE’s
team – ESG – Electric Spherical Generator (Internationally Patented PCT104442). It is an
electric generator that absorbs all movements and oscillations and converts them into
power (Figure 1). This technological system can be made in any size, which means that it
can deliver the exact amount of power required by the customers.

As stated before, the best application found so far for this generator is the wave energy
sector, especially for electric utilities. EMOVE wants the ESG to be combined with other
sources of energy, both renewable and non renewable. The reasoning is quite intuitive: this
technology uses movement to generate electric energy. Regarding the waves application,
the water movement is not constant, which can compromise the flow of electric energy.
The best way to address flow constraints of all alternative energies is to combine them with
other sources, in order to ensure the constant flow of power.

Despite of its limitations in terms of power flow, EMOVE discovered a way to project a
generator smaller than the ones on the market today, but with the same mechanical power.
They designed a generator that uses a 3D rotational design, which allows the use of more
rotation axis than the classic 2D generators. In fact, in rotational systems, power is the
product of torque τ and angular velocity ω. Instead of creating a big generator, to increase
the angular velocity, which is currently being done, EMOVE discovered a way to increase
the torque, projecting a smaller generator that produces the same power.

This reduced size has direct consequences. Being five times smaller than the devices
existent in the market, the costs of materials, transportation, maintenance and installation
are lower. Having lower costs, EMOVE can practices lower prices and can have lower
maintenance costs which make their product more competitive than others players on the
market today.

1.3. Competitive potential – VRIO
To assess the competitiveness of the ESG, we used the VRIO framework. This framework,
created by Barney (1991) is a tool used to examine the internal environment of the firm.
Answering the four questions that compose it, one will determine the competitive potential
of a resource or capability. In the case of EMOVE, a capability will be studied, since the
technology behind the generator is an intellectual property of EMOVE.

Beginning with the question of value, this capability enables the firm to exploit an
environmental opportunity. Clients are seeking for lower prices on green energy. With the
generator in the market, EMOVE will be able to provide it.

In terms of rarity, EMOVE faces competitors with considerable larger and more expensive
equipment. So far, in terms of wave energy source, there is no other company with such
innovative and efficient technology operating on the market. Also, it is difficult to imitate,
since the ESG is internationally patented and no other company can copy it, as long as the
patent is valid.

4 Expresso Magazine
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Finally, the organization as a whole is betting every resource on its R&D and all the
activities that support it, namely the financing. CEO Pedro Balas is currently putting a lot
of his effort on finding the financing needed. He is pitching over many entrepreneurship
events around the world. And besides the financing, EMOVE works very close with MCG,
the company that produced the first 1:10 prototype for testing, to make sure that the ESG
for waves can be produced in the most efficient way possible. Furthermore, EMOVE is
committed to find the best form of develop the BluSphere, the shell that will integrate the
generator, and that will allow the best exploitation of the sea conditions. So far, EMOVE is
only sure that the company that best fit its quality and knowledge requirement is WavEC.

This analysis leads to the conclusion that the capability of creating the ESG has a
“Competitive Sustained Advantage”, as summarized in Figure 6.

Figure 6 VRIO Framework

Valuable? Rare?
Costly to
Imitate?

Organized
Properly?

Competitive
Implications

No No No No Disadvantage
Yes No No No Parity
Yes Yes No No Temporary Advantage
Yes Yes Yes Yes Sustainable Advantage

2. MCG – Previous co-operation experience
MCG is the first company that co-operated with EMOVE. The co-operation was made in a
form of a sourcing agreement.

MCG was founded in 1979. It is a Portuguese company with over 60 years of experience
working with metal-metallic components. Most of its story is based on the automotive
industry, but since 2010 it has diversified its business areas to the solar, laser and tooling
industries and created the slogan “Mind For Metal”, which praises the new strategy. 5

MCG was contracted by EMOVE to supply the industrial production of the ESG. In fact,
MCG built the first 1:10 scale prototype of EMOVE’s electric generator. Due to the fact
that this generator has such revolutionary design, MCG was deemed by EMOVE the
optimal choice to supply the production. This company has the ability to innovate in the
techniques needed to construct the generator, as well as advising EMOVE on the design of
several parts. One example was the original design that was impossible to build. To
overcome this constraint, these two companies worked together to find the best solution for
the construction that would not compromise the final outcome required by EMOVE in
terms of design and functionality. The co-operation on the development of the construction
was made in a very informal way. To address the modifications needed, both companies
agreed to meet in person, but also to communicate by email and cell phone. The reason for
the choice of informal communication instead of formal was the resources consumption
that the last would require, namely, time and money.

When asked about the relationship between the two companies, after engaging in such a
challenging project, EMOVE’s CEO, Pedro Balas, says it is very good. Of course, along
the way some issues raised. But EMOVE believes they were solved properly, driven by the
goodwill of both companies. Between April and August of 2012, MCG manufactured the
generator. It took longer than EMOVE was expecting, but the CEO of EMOVE does not
blame MCG. He is aware that the construction of the generator was not on MCG plans of

5 MCG website

Source: Barney and Hesterly, 1991
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operations, so this company had to “fit” this construction between the other projects it was
already doing. Also, Pedro Balas knows that MCG lost money with the construction of the
first prototype, but he considers it as an investment made to promote a long lasting future
relationship between both firms. As a matter of fact, MCG’s strategy paid off and EMOVE
will request three more generators. One equal to the first one, and two full scale, almost 2.5
meters of height.

Since MCG already built an entire generator for EMOVE, the question of trust and
knowledge protection arises.  Pedro Balas believes that EMOVE’s trade secret is well kept
with MCG and it will continue to be. In terms of legal protection, and to enhance the trust
and knowledge transfer between both parties to promote agility and effectiveness, EMOVE
and MCG signed several Non-Disclosure Agreements6.

As consequence of their past experience, EMOVE want to continue to be a business
partner of MCG. When the time for the production of the commercial generator comes,
EMOVE expects to have MCG as supplier of some of its parts. The others will have to be
built elsewhere and EMOVE will assemble the generator themselves.

3. WavEC – Future co-operation experience
To build the BluSphere, EMOVE believes that WavEC is the best choice.

The Wave Energy Center (WavEC) is a non for profit organization. Founded in 2003, this
Portuguese organization is dedicated to the development and promotion of ocean wave
energy, offshore wind and other renewable energies. It provides technical and strategic
support to companies, R&D institutions and public entities inside and outside Portugal.
Additionally, it co-ordinates/participates in R&D projects to support the development of
wave energy on national and international level. 7

WavEC does not have any financial support from the Portuguese Government. 60% of its
revenues come from European Union R&D projects, and the remaining 40% are
distributed by Portuguese R&D projects (10%), business services (25%) and the 5% from
membership fees.8

WavEC’s main areas of activity are Monitoring, Technology, Numerical Modeling,
Politics & Economics, Environmental Impacts and lastly Dissemination.

Due to its field experience, and reputation on co-operation, it was EMOVE’s choice to
develop the shell called BluSphere. EMOVE expertise is on electric generators. But, to put
the generator out to sea, in a way it optimally absorbs the movement of the waves, a shell
is needed in order to protect it. EMOVE does not have the knowledge needed to develop
such shell but WavEC does. Pedro Balas believes that WavEC is very knowledgeable
about fluids mechanics, which is the core knowledge required to develop the shell.

The construction of the shell is crucial to EMOVE. Most competitors fail at this stage,
because the device that protects the generator (the shell) is not robust enough to sustain the
very harsh ocean conditions. That is why EMOVE will bet heavily on the development of
the most solid shell ever made. Also, the aerodynamics must be perfect, in order to absorb
as much movement as possible.

6 Also known as Confidentiality Agreement, this legal contract between the two parties outlines confidential material,
knowledge and information that EMOVE wish to share with MCG but wants to restrict access to or by third parties. So
this contract is a security for EMOVE that MCG will not disclose information covered by the agreement. Using this legal
tool, EMOVE protected any type of confidential and proprietary information as its trade secrets.

7 WavEC website
8 WavEC website
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According to EMOVE, WavEC is the best option because it aligns the expertise and trust
needed to develop the project together. Despite of never work together in the past,
EMOVE trusts on WavEC mostly due to its team composition and the previous projects
developed by them. The President of Board of Directors, António Sarmento, is an associate
professor at the Department of Mechanical Engineering of the Instituto Superior Técnico
(Technical University of Lisbon)9, precisely where EMOVE’s CEO took the
Undergraduate studies on Mechanical Engineering. Further, WavEC’s team is formed by
19 specialists with strong backgrounds and experience on different wave fields. Big
corporations like EDP, Galp Energia, Martifer, and Efacec among others have already
developed projects in co-operation with WavEC, which is another sign for EMOVE that
this company is reliable.

EMOVE is not very concern about the disclosure of any trade secret because WavEC will
not need information about the ESG core specifications in order to project the shell.
Because of this, knowledge management of the ESG is not an issue for EMOVE, but the
BluSphere is. EMOVE requests WavEC exclusivity on the design on the BluSphere, to
avoid its copy by competitors.

4. Theoretical framework of technological co-operation
4.1. Reasons for co-operation

High-technology industries are subject to extreme high prices and product feature
competition. For them, it is key to have the ability to develop new technologies. As a
result, all firms engage in high R&D efforts with the hope to remain competitive (West and
Iansiti, 2002).

Hereupon, co-operation presents itself as a way to decrease costs of technological
development; to reduce risks of development; to achieve economies of scale on production;
and to decrease time on development and commercialization of new products. The above
reasons can be grouped according to its co-operation rationale: technological, market and
organization.

Specifically regarding technology, there is a growing acknowledgment that peripheral
technology of one company may be the key activity of another. So, in many cases, it makes
more sense to search for an external source of technology instead of internal development,
which demands more risks and is costly both financially and in development time (Tidd et
al., 2001). In other cases, co-operation for core competence development seems the best
solution when it is the case of a new technology, complex and rare, not only to be effective
on the development of the product, but also as a way to incorporate core knowledge for
both entities (Granstrand et al., 1992).

The study taken by Yasuda (2005) about the highly technological semiconductor industry,
showed that the primary motivation to form strategic alliances is the access to resources
owned by the partners, followed by the time reduction required to develop and market a
product.

Hoffman and Schlosser (2001) stated that there are two main explanations to engage on
strategic alliances: the resource-based theory and the transaction-cost theory.

4.1.1. Resource-based view
The resource-based theory views the firm as a set of resources and capabilities (Wernerfelt,
1984), and explains the formation of strategic alliances as a way of incorporating
additional resources that cannot be purchased via market transactions but are available
from partners (Das and Teng, 1998). Many resources are specific from one company, and

9 WavEC website
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are not perfectly mobile or imitable (Das and Teng, 2000), therefore firms form alliances to
create value by exchanging or combining technological, financial, manufacturing and
distribution resources. The resources exchanged depend upon the form chosen to co-
operate (Yasuda, 2005). The ultimate goal of the evolved companies is to use pooled
resources as sources of competitive advantage. Barney (1991) created an assessment tool
of competitive advantage driven by resources and capabilities: the VRIO framework. This
framework evaluates if the resources are valuable, rare and costly to imitate and if the firm
is organized to exploit them.

4.1.2. Transaction costs
The transaction-cost theory is focused on the minimization of fixed and continual costs
(Yasuda, 2005). These costs vary according to the maturity stage of the technology, the
degree of technological knowledge of the buyer, the type of co-operation chosen and the
partners’ profile (Tidd et al., 2001).

When the acquired technology is in a mature stage, its cost will be much lower than the
same technology in the development stage. Transaction costs tend to increase whenever the
potential buyer has few knowledge of the technology and when the technological know-
how is key to the buyer (Hauschildt, 1992). Also, these costs tend to decrease when both
companies share mutual trust, technical and business data and have strong social
connections between each other employees (Tidd et al., 2001).

The resource-based and transaction-costs theories are complementary in high-technology
industries, mostly because companies need additional resources that cannot be purchased
via market transactions, which make them internalize R&D joint efforts (Yasuda, 2005).

4.2. Forms of co-operation
After knowing that co-operation is the best way to acquire technology, companies should
choose the type of co-operation that best fit their needs. The type of co-operation chosen
depends on the strategic relevance of the technology to the core competence of the buyer
firm as well as on its added value to the firm in relation to its positioning compared to
competitors (Tidd et al., 2001).

In the specific case of strategic alliances, there are four common forms in technology-
driven companies: technology license, R&D joint arrangement, sourcing agreement and
joint venture (Yoshino and Rangan, 1995).

4.2.1. Technology license
Technology license is a formal arrangement that gives a company the right to explore
intellectual property of another, when paid a mutually agreed fee and/or a royalty based on
sales volume. Manufacturing, development, and sales among other activities are different
forms of property technologies (Yasuda, 2005). This arrangement enables the usage of
technology inaccessible in other form. The downside is the high price asked most of the
times and the limitations imposed by the seller (Tidd et al., 2001). In the last years,
technology license has been increasingly used in order to achieve monetary and non-
monetary benefits (Lichtenthaler, 2011).

4.2.2. R&D joint arrangement
A joint R&D is a formal arrangement between two or more companies where they agree to
combine efforts to develop certain technologies or products. It determines specific goals
and a schedule for the project (Yasuda, 2005). According to Hagedoorn (1993), joint R&D
agreements are over 85 percent motivated to improve the long-term technological
prospects of the product or market achieved by the joint companies. Despite of the slow
down on the number of joint R&D noticed on the end of 1980s (de Man and Duysters,
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2005), it is now increasing as a way to cope the increased costs associated with R&D
(Andersson et al., 2012).

4.2.3. Sourcing agreement
In this form of technologic alliance, firms consign manufacturing services to their partners,
and in return, partners provide back to the firms finished (or semi-finished) products.
These products are subject to the specification demanded by the firms (Yasuda, 2005). The
main advantages are the cost and risk reduction associated with in-house development, as
well as a reduction in the leadership time demanded compared to joint R&D. On the other
hand, the investment can be very high and the quality control very low which ultimately
can severely affect the product quality (Tidd et al., 2001). Nevertheless, more co-operation
among sourcing partners in the early stages of R&D development tends to decrease quality
problems. Additionally, the increasing cost of internal R&D efforts have lead to
outsourcing being used half of the time, in small and medium enterprises, as opposed to
other forms of technology acquisition (Vrande et al., 2009).

4.2.4. Joint venture
In joint ventures, partners create a formal legally independent company to share
complementary resources and capabilities as a means of developing a competitive
advantage (Yasuda, 2005). These resources are, most of the times, non-transferable and
located in specific spots, which motivates the joining of efforts (Chen et al., 2011) and the
exploration of new ideas (Santamaria and Surroca, 2011).

Technology oriented joint ventures normally practice high levels of R&D. This form of co-
operation is seen as a viable option to overcome entry barriers, to address fast growth
markets, to spread big expenses, to share risks and research efforts, to capture economies
of scale and to gain access to new markets (Hagedoorn, 2000). In general terms, large
enterprises engage in joint ventures to access technology, while small companies aim to
acquire knowledge and get financial support (Tidd et al., 2001).

4.3. Potential risks
Despite of the benefits stated above on the different forms of co-operation, there are
general risks associated. According to a study made by UMIST (1993) co-operation can
potentiate leaks, loss of control or ownership and conflicts.

There is a greater change of leaks when the co-operation is among competitors, due to the
access of additional knowledge and skills out of the agreement. Sometimes, collaboration
can be a form of tacit knowledge espionage. Another risk is the loss of control or
ownership, that can occurs when a firm absorbs knowledge from another and incorporates
it on its activities. Finally, divergent aims and objectives can result in conflict (Littler,
1993).

4.4. Fitness of the partners
Choosing the best partner that fit a specific project can be a very efficient form of avoiding
some alliance risks. According to Dan Li et al. (2008), leakage is a major concern when
companies are constructing a R&D alliance. Data collected from 1,159 R&D alliances in
high-technology industries indicate that the more radical an alliance's innovation goals are,
the more likely it is that partners are friends rather than strangers or acquaintances. The
reasoning is that partner selection may serve to safeguard firm's intellectual assets during
the R&D process.

4.5. Success factors
In general terms, for a co-operative project to be successful, both companies have to agree
on each other real intentions and expected outcomes from the co-operation and the
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motivation of each partner has to be more complementary than competitive (Tidd et al.,
2001). A study undertaken by Whipple and Frankel (2000) shows that both suppliers and
sellers agree with respect to the top five success factors, although they appear in a slight
different form. The responses were: trust, senior management support, ability to meet
performance expectations, clear goals and finally partner compatibility.

4.6. Best fit of technology acquisition
Tidd et al. (2001) suggest a methodology to choose the best form of acquiring technology
according to each company organization factors and the characteristics of the technology.
Their method is presented below in Table 1.

4.6.1. Organizational factors
The organizational factors cover the company’s strategy; the know-how and capabilities;
the culture and the management “comfort” with the technical area.

In terms of strategy, a company can choose to have a leadership or a follower position
regarding the technology. There are two types of technical key competences: the strategic
and the facilitators. In the first case, the company bets on its competences, because they are
an important source of competitive advantage. The facilitators competences do not need to
be controlled internally, but they are also sources of success. In the case of having weak
internal key competences, there is no alternative to outside acquisition, at least in the short-
run. On the other hand, when a company has strong internal key competences, it tends to
develop other associated technologies, improving the degree of control over the process.

The culture of the company also affects the technology acquisition. An “eyes wide open”
culture can benefit the company, as it allows the incorporation of technologies developed
outside, as opposed to weaker technologies created in-house.

Finally, the management team is comfortable with new technology when it is familiarized
with it and trusts on the development team to deliver a successful product.

4.6.2. Characteristics of the technology
The characteristics of the technology are comprised by its competitive relevance, its
complexity, the degree of codification and the credibility potential.

Firstly, the competitive relevance is the factor that has the biggest weight in the decision of
acquiring technology. As stated before, companies realize that its basic technologies are
others’ key competences. Therefore it makes sense to acquire externally for better
performance and lower costs.

Secondly, the degree of technological codification measures the degree of which the
technology can be expressed using formulas, diagrams and procedures. The higher the
codification degree, the easier the knowledge transfer process is. This kind of knowledge is
described as explicit. The tacit knowledge, acquired through experience and personal
interaction, cannot be codified; hence its transfer is much harder (Nonaka, 2000). In the
absence of intellectual property rights or patent protection, tacit technologies are longer
sources of competitive advantage, compared with easily codified technologies.

The degree of complexity changes according to the amount of resources needed to develop
the new technology. It comprises intellectual resources, amount of time and money needed,
physical resources, among others.

In terms of credibility, acquiring or developing a new technology can be a way to improve
market image about the company.

There are other methods to select the best technological acquisition mode. Lee et al. (2009)
suggest an analytic network model that uses a set of 21 influential factors grouped by
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Source: Tidd, J. and Trewhella, M. 1997.  “Organizational and technological antecedents for knowledge acquisition and
learning”. R&D Management. 27 (4): 359-375.

capability, strategy, technology, market, and environment, to make a strategic decision of
technology acquisition that can be the in-house development, cooperation or buying
outside.

In the section Future Design, we will use the Tidd et at. (2001) framework to support our
choice of EMOVE’s best way to acquire the BluSphere. This is the most suitable model for
our research because it uses the elements that we studied – organizational factors and
technological factors – to take a final decision concerning technology acquisition.

Table 1 - Link between technology acquisition strategy, organizational factors and the characteristics of
the technology



15

5. Future design
EMOVE needs to acquire the BluSphere and our goal is to find the best way to do it.

Until now, the only requirement of EMOVE is to be WavEC’s partner, and according to
Dan Li et al. (2008) choosing such close company seems to be a safe choice.

After studying both companies, the co-operation form that we propose is a temporary joint
venture. There are several reasons why a joint venture is the most appropriate form and
other reasons why it should be temporary.

Using Table 1 to address the best acquisition fit, it is clear that the joint venture will turn
into a sourcing contract, due to the organizational factors of EMOVE and the technological
factors of BluSphere.

In terms of corporate strategy, EMOVE wants to have a “leadership” position by having
the most resistant shell in the market. Tidd and Trewhella (1997) suggest as most favored
acquisition mechanism in-house R&D. EMOVE does not have the knowledge to do so, as
such it has to acquire it externally. The same applies to the competencies fitness, which are
“weak”, therefore demand an external acquisition. The authors suggest sourcing contract as
the best option. The last point of the organization factors is the company culture. In this
case, EMOVE has external and internal focus. It looks externally for key competences that
are facilitators, as the BluSphere, but regarding the strategic competences – the ESG –
EMOVE believes that it has the most efficient electric generator applied to waves ever
made. Therefore, the analysis of the culture does not have any influence on the choice of
the form of technological acquisition, but has influenced a lot the choice of partner. In fact,
the option for WavEc was greatly influenced by the fact that the member of both
companies share similar scholar paths and as such they share a common work
methodology.

Analyzing the competitive importance of the technology, the BluSphere is a basic,
facilitator technology to EMOVE. It is not the main source of competitive advantage as the
ESG, but supports its functionality. As stated before, because base competences of a firm
can be the key competences of other, the authors suggest acquiring the technology
preferable through a sourcing contract. The complexity of the technology is very high,
because it will demand a lot of intellectual resources in the fluid mechanics subject, which
again lead to an external acquisition of technology.

Finally, the codification is as high as any mechanical project – very well described into
drawings and diagrams – which again points to an external acquisition of the technology.

After weighing the most relevant factors, sourcing agreement seems the best form of co-
operation to develop the BluSphere, but there are other factors that must be taken into
account, mainly the cash flow.

The research project is expensive due to its complexity and EMOVE only expects to have
revenues from the wave sector by 2016. Until then, all investments are made through
financing, which is limited.

WavEC also needs to charge a minimum amount for its service and show performance
through the publication of investigation articles to continue to have financial support from
European Union. EMOVE does not want the BluSphere project public, so they must pay
for the project to remain undisclosed.

Joint venture with equity is the best option for now, just because EMOVE does not have
full capacity to pay for the innovation development of the BluSphere. Moreover, it will
engage WavEC into the process, as this company will directly benefit from the shell
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performance; and it will allow a higher control over the project. The equity split goes
beyond this study, and can be a source of further study.

We recommend EMOVE to dissolute the joint venture when it has the ability to pay for
WavEC services and change the joint venture into a sourcing agreement. The main reason
is that the main source of profit will be the ESG and not the BluSphere and the transition to
a supplier sourcing contract is the best way to prevent EMOVE from losing profits to
WavEC. Also, it is not EMOVE’s aim to develop the shell by itself, so it is not its ambition
to extract knowledge from the joint venture.

Conclusion
The analysis and the suggestion on the co-operative arrangement that best fit EMOVE’s
case is supported on academic papers about co-operation and innovation management as
well as empirical information. From the four options of co-operation on technological
development (Yoshino and Rangan, 1995): technology license, R&D joint arrangement,
sourcing agreement and joint venture, the latter seems the best option for EMOVE in the
short run. In the long run, the joint venture must be dissolute, and the co-operation
agreement must change to a sourcing agreement.

High-technology firms are subject to extreme high prices and product feature competition.
For them, it is key to have the ability to develop new technologies. As a result, all firms
engage in high R&D efforts with the hope to remain competitive (West and Iansiti, 2002).

Hereupon, co-operation presents itself as a way to decrease costs of technological
development; to reduce risks of development; to achieve economies of scale on production;
and to decrease time on development and commercialization of new products. The above
reasons can be grouped according to its co-operation rationale: technological, market and
organization.

Specifically to our case-study, EMOVE wants to cooperate in a win-win situation with
WavEC to focus on its core competence and find a partner that can complement its
weakness without threatening its property rights.

This collaboration shows that it can be successful because is based on four major strategic
congruencies between the agents. First, is based on a long-run relationship. Second, it
shows the willingness of the partners to take risk and mostly from WavEC (non-profit
organization) to lose money in the short-run. Thirdly, trust among the partners was the
basic condition to a potential successful arrangement.

Also, it was considered that collaboration evolves over time and WavEC and EMOVE
should start with a Joint Venture and move in the future to a Sourcing Agreement.

Finally, the role of a non-profit organization (WavEC) that promotes quality, innovation
and environmental concern on green technology are fundamental to support start-ups in the
water based energy industry.
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Contribuições dos sistemas regionais de inovação para a
construção do sistema nacional de inovação no Brasil

Abstract:

The notion of a regional innovation system is based on the assumption that location and
spatial proximity matter for innovation activities. Innovation, the ability to create, diffuse,
and adopt new ideas and to transform them into new profitable products, processes, and
services has been increasingly seen as prerequisites for sustainable competitiveness of both
nations and regions. While people conventionally understood the mechanism of generating
innovation as a straightforward linear process from basic research to technology transfer and
completed by industrial commercialization, researchers have begun to challenge this rationale
with a complex systemic model for innovation. The theory of the regional innovation systems
is part of this new vision: it’s where the orchestrated efforts and interactions among
customers, producers, subcontractors, consultants, governmental institutions, research
institutes, universities governments, universities and industries result in innovations. This
paper shows important dimensions characterizing innovation in four estates from Brazil. It is
shown that regional innovation systems can be a fruitful combination of public and private
governance at regional level to promote systemic innovation.

Sumário:

A noção de um sistema regional de inovação é baseada na argumentação de que a localização
proximidade espacial são importantes para as atividades de inovação. A inovação, a
capacidade de criar, difundir e adotar novas idéias e transformá-las em novos e rentáveis
produtos, processos e serviços tem sido cada vez mais vista como pré-requisitos para a
competitividade sustentável de países e regiões. Enquanto convencionalmente, prevaleceu
por muito tempo o entendimento de que o mecanismo de geração de novas idéias era um
processo linear que iniciava com a pesquisa básica para a transferência de tecnologia e era
completado pela comercialização industrial mais recentemente os pesquisadores começaram
a desafiar essa lógica racional com um modelo complexo sistêmico de inovação. A teoria dos
sistemas regionais de inovação é parte dessa nova leitura. A teoria dos sistemas regionais de
inovação faz parte desta nova visão: é onde os esforços orquestrados e interações entre
clientes, produtores, subcontratados, consultores, instituições governamentais, institutos de
pesquisa, universidades governos, universidades e indústrias resultam em inovações. Este
artigo apresenta as dimensões importantes que caracterizam a inovação em quatro estados do
Brasil. É mostrado que os sistemas regionais de inovação podem ser uma combinação
fecunda de governação pública e privada a nível regional para promover a inovação
sistêmica.

1. Introdução e Objetivos

O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir as contribuições dos Sistemas Regionais de
Inovação no Brasil para o fortalecimento do Sistema Nacional de Inovação. A base de análise
será pautada pelas reflexões resultantes de um projeto concebido pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento com quatro estados brasileiros de três regiões do país (Alagoas, Paraíba,



Minas Gerais e Santa Catarina)1 e que vem sendo executado desde 2009 pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI) com o apoio da Agência Espanhola de Cooperação Internacional
para o Desenvolvimento – AECID e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial –
ABDI.
A escolha desses Estados da Federação foi motivada pelo fato de possuírem níveis de
desenvolvimento socioeconômicos bastante distintos entre si no que se refere à constituição
de seus Sistemas Estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação. De certo modo, resguardadas
as distinções regionais, acabam por pronunciar a realidade brasileira, pois o processo de
desenvolvimento produtivo constituiu-se de forma desarticulada da estrutura científica e
tecnológica preexistente, na grande maioria dos setores produtivos e das áreas do
conhecimento.  Nos anos mais recentes, regiões como norte, nordeste e centro-oeste foram
contempladas de forma mais expressiva pela política nacional de ciência, tecnologia e
inovação (PCTI), mas há indícios de que os impactos em termos da redução das referidas
desigualdades regionais foi muito pequeno, embora seus efeitos se fizessem sentir no âmbito
dos atores e instituições locais. Assim como o aparato regulatório de apoio à inovação no
Brasil pode ser considerado recente, as políticas desenhadas pelos atores estaduais,
particularmente das Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia, só agora começam a
desfrutar de maior visibilidade dentro do cenário do Sistema Nacional ainda que na maioria
ainda estejam distantes da realidade econômica e das estruturas industriais presentes nos
Estados.
A reduzida articulação entre a produção e a geração de conhecimento não foi um atributo
exclusivo do Brasil, mas marcou grande parte das economias que adentraram de maneira
tardia no processo capitalista de produção, com destaque para as latino-americanas, que se
apoiaram no modelo de industrialização por substituição de importações, cujos investimentos
privados foram fortemente amparados nas medidas de incentivo cambiais, facilitando
enormemente as importações de bens de produção e de tecnologias, em detrimento do esforço
interno dos agentes econômicos para fortalecer a capacidade tecnológica local,
principalmente dos setores mais intensivos em tecnologia e em conhecimento.
Nos últimos quinze anos, instituiu-se no Brasil um conjunto de esforços para ampliar a
competitividade das empresas com base na ampliação do Sistema Nacional de Inovação e,
neste sentido, o Programa SRI traz contribuições ao refletir acerca da estrutura, governança e
institucionalidade para a inovação planejada e implementada em âmbito regional ou estadual,
uma vez que as dimensões territoriais do Brasil acabam por tornar a homogeneidade das
políticas planejadas pelo governo federal uma tarefa difícil. Basicamente, o programa busca
dar respaldo às iniciativas regionais, orientando-se pela concepção de que a capacidade
inovadora das empresas vai muito além do seu esforço individual e respalda-se nas condições
ambientais, que requer atores, aparato institucional (que inclui o marco regulatório), políticas
e instrumentos voltados para a construção de um esforço coletivo e articulado.

2. Metodologia

Para estudar os sistemas regionais de inovação em cada um dos quatro estados brasileiros
selecionados para integrar o programa SRI, o projeto passou por pelo menos três grandes
etapas: diagnósticos da institucionalidade e dos principais atores que integram o sistema
regional de inovação em cada estado (mecanismos de oferta e de demanda, articulação,
disseminação e promoção da estrutura econômica e de capital humano), análise dos sistemas
regionais de inovação internacionais reconhecidos pela literatura em distintos estágios de
maturação, missões internacionais para a compreensão da institucionalidade existente em

1 Programa de Fortalecimento dos Sistemas Regionais de Inovação no Brasil (SRI) - PROJETO BID - ATN/KK 11713-BR.



sistemas regionais de inovação dinâmicos e naqueles em formação, e elaboração de planos
estaduais de políticas de inovação que levasse em conta as particularidades de cada estado vis
a vis as variáveis chave para a emancipação e sustentação de um sistema regional de
inovação.

A estratégia de implementação do Programa e suas respectivas atividades foi organizada em
três componentes. No primeiro componente foi prevista a realização de estudo visando à
identificação do grau de desenvolvimento dos sistemas de inovação a serem contemplados,
implicando o mapeamento dos atores institucionais e das empresas. No segundo componente,
foi contemplada a identificação de benchmarkings internacionais, isto é, experiências
internacionais de Sistemas de Inovação bem sucedidos, com a proposta de selecionar quatro
localidades a serem pessoalmente visitadas pelos coordenadores e alguns atores dos sistemas,
definidas com base na consulta a especialistas, e na organização das viagens. O terceiro
componente teve como foco ampliação das competências e de um processo de mobilização
institucional dos atores na temática da inovação. Para tanto, foram previstos cursos de gestão
de projetos de inovação para as empresas; cursos para atores dos Núcleos de Inovação
Tecnológica (NIT) e para Núcleos de Gestão da Inovação nas empresas, curso de formação
em inovação. No Quadro 1 tem-se um resumo da metodologia do Programa.

Quadro 1. A metodologia do Programa SRI na experiência brasileira
Componente Área de Intervenção Atividade

Componente 1 -
Estudos sobre Sistemas

de Inovação

1ª Área de Intervenção:
Diagnóstico de Empresas e

SRI

Atividade 1: Diagnóstico do processo de
Inovação em empresas e formulação da
demanda nos quatro estados
Atividade 2: Diagnóstico dos sistemas
estaduais de inovação nos quatro territórios
Atividade 3: Workshop nacional de
Abertura do Projeto

2ª Área de Intervenção:
Benchmarking internacional

dos Sistemas de Inovação

Atividade 4. - Missão Internacional: México
Atividade 5. -Benchmarking a distancia
Atividade 6 - Missão Internacional: -
Espanha
Atividade 7 - Missão Internacional: Coréia

3ª Área de Intervenção:
Difusão de Conhecimento

Atividade 8: Workshops de difusão de
conhecimento
Atividade 9: Material de divulgação para
ações de capacitação

Componente 2 - Fundo
para Ações de

Desenvolvimento das
Instituições dos

Sistemas Estaduais de
Inovação

- Atividade 1: Projetos para Inovação das
Instituições dos Sistemas Estaduais

Componente 3 -
Capacitação para

Inovação

1ª Área de Intervenção:
Capacitações

Atividade 1: Curso de elaboração e gestão
de Projetos de Inovação - 40 h
Atividade 2: Capacitação de NITs - Núcleos
de Inovação Tecnológica
Atividade 3: Capacitação dos NUGIN -
Núcleos de Gestão em Inovação nas
empresas
Atividade 4: Curso básico de inovação para
gerentes e agentes - (20 horas)

2ª Área de Intervenção:
Workshops e palestras de

Atividade 5 : Eventos em mesorregiões dos
Estados



sensibilização dos
empresários

Atividade 6: Workshops de integração

Na elaboração do diagnóstico acerca do estágio institucional dos sistemas regionais de
inovação se fez um levantamento e análise de informações secundárias sobre a situação da
estrutura produtiva e de CT&I de cada um dos estados selecionados pelo Programa. Além das
análises das informações, foram feitas entrevistas nas empresas, stakeholders e junto aos
agentes de inovação.

No âmbito do benchmarking, foram visitados o País Basco, a Espanha e o México, países
escolhidos por apresentar certa proximidade da estrutura produtiva e inovativa com a
realidade brasileira. O propósito foi conhecer os sistemas regionais de inovação em algumas
localidades destes países, o que gerou agendas com múltiplos compromissos. A preparação
prévia das equipes foi fundamental para o bom aproveitamento das viagens. As experiências
de benchmarkings conhecidas contribuíram para cada coordenador pensar o que seria
desejável para o seu próprio sistema e serviram como insumo para a elaboração dos
respectivos projetos de inovação. Sabe-se da impossibilidade de transplantação de modelos,
dadas as especificidades de cada nação, assim como de sua própria história, cultura e
arcabouço institucional. Mas a ferramenta do benchmarking é positiva neste esforço
construtivo. A última experiência a ser conhecida será na Coréia do Sul.

No período de execução do programa, foram realizados mais de trinta workshops e diversos
cursos de capacitação com o intuito de criar competências e promover a articulação entre os
atores do sistema, objetivos para cujo alcance o Programa mostrou-se muito efetivo.

O envolvimento mais explícito e direto das empresas tenderá a ser mais efetivo com a
implementação dos projetos, atividade iniciada recentemente.  O processo de seleção destes
projetos foi competitivo, constituído a partir de lançamento de edital, no qual os quatro
estados participaram com as respectivas propostas. O Estado de Santa Catarina teve quatro
projetos aprovados, Alagoas e Minas Gerais tiveram três projetos aprovados e a Paraíba
aprovou dois projetos. (Quadro 2)

Quadro 2. Projetos Aprovados no Edital do Programa SRI

ESTADO Título Projeto Executor Parceiros Prazo
Meses

Valor Total
(R$)

%
BID/CNI

%
Prop.

Valor Médio
BID/CNI (US$)

SC Planejamento Integrado
dos SRIs SC

IEL SC IEL SC / FAPESC
/ FIESC / SEBRAE

- SC / UDESC

12 221.540,00 54% 46% 70.588,24

SC Ampliação da
Capacidade Inovadora de
Empresas do Estado de
Santa Catarina

FURB FAPESC / FIESC /
ACATE

24 220.880,00 54% 30% 69.929,41

SC Integração dos Pólos
Catarinenses de T & I

ACATE UDESC /
SOCIESC /

SEBRAE SC

24 168.000,00 71% 29% 70.588,24

SC Ferramenta para o
Benchmarking
Internacional da Inovação

IEL SC ACATE/FIESC 12 153.580,00 58% 42% 52.694,12

MG Constituição do Núcleo
para Promoção da
Transferência de
tecnologia e Inovação

IEL MG FAPEMIG /
SEBRAE MG

18 303.549,03 39% 28% 70.528,24

MG Qualificação da demanda
e oferta por tecnologias e
Inovação

IEL MG FAPEMIG /
SEBRAE MG

18 193.424,05 62% 38% 70.361,65

MG Promoção Interação
Universidade Empresa

IEL MG FAPEMIG /
SEBRAE MG

18 194.937,90 61% 39% 70.507,69



AL Elaboração da PCTI do
Estado de Alagoas e
Planejamento Estratégico
das Ações do Sistema
Alagoano de Inovação

FIEA SECTI / UFAL /
SEBRAE AL / IEL

AL

12 157.700,00 76% 24% 70.588,24

AL Elaboração do Perfil
Tecnológico de Setores
Estratégicos de Alagoas

FIEA SECTI / UFAL /
SEBRAE AL / IEL

AL

10 155.700,00 75% 25% 68.823,53

AL Capacitação de
Empresários e Atores do
Sistema Alagoano de
Inovação  sobre tema
Inovação

FIEA UFAL / FPEAL 11 155.700,00 75% 18% 68.823,53

PB Promoção de cooperação
no tema Inovação

IEL PB SENAI PB /
SEBRAE PB E
SECRETARIA

C&T GOVERNO /
UEPB

12 104.000,00 77% 23% 47.058,82

PB Planejamento Estratégico
do SRI da Paraíba

SENAI PB SECRETARIA
C&T GOVERNO /
IEL PB / SEBRAE

PB

8 165.900,00 72% 28% 70.588,24

Total 2.194.910,98

3. Resultados e Discussão

Como já destacado, a construção de políticas de inovacão são importantes para o dinamismo
regional na medida em que essas atividades possuem um estreito vínculo com o
desenvolvimento e o crescimento econômico mas seguindo uma perspectiva de proximidade
geográfica, cultural e institucional.
Em termos teóricos a ligação entre conhecimento, inovação e crescimento econômico já está
estabelecida por uma vasta literatura. As variações aparecem na interpretação de como e de
quanto o conhecimento consegue mudar a atividade econômica e como esses efeitos são
distribuídos entre as demais atividades econômicas. Por exemplo, na perspectiva neoclássica
o conhecimento e a tecnologia são vistos como variáveis completamente exógenas ao sistema
econômico e que as mesmas oportunidades tecnológicas estão disponíveis para todas as
empresas localizadas em qualquer espaço geográfico (NELSON, 2006). Nesta perspectiva, a
tecnologia assume então um caráter de bem público o que implica dizer que no longo prazo a
taxa de progresso tecnológico deveria ser a mesma em todos os espaços geográficos e as
distintas trajetórias entre regiões ou países iriam convergir ao longo do tempo. Considerando
as dificuldades de que esse tipo de análise econômica encontre correspondência no mundo
“real” no sentido de como as empresas organizam suas estratégias inovativas, comerciais e
tecnológicas, alguns autores demonstraram as razões pelas quais essa visão tem limitado
poder explicativo (NELSON, 2006a). Primeiro, refere-se ao caráter estático da teoria com sua
abordagem atemporal, relativa a situações de equilíbrio hipotético e que resulta ser
inadequada para lidar com o processo de mudança técnica. O máximo que a teoria consegue é
focalizar duas posições distintas por meio da ótica da estática comparativa onde o processo de
transição não é abordado (DOSI, 1988; 2006). A mudança tecnológica neste cenário é
limitada a um rótulo sugestivo e simplista de escolha de técnicas cuja diretriz é dada pelo
critério de racionalidade microeconômica otimizadora atribuída à empresa capitalista em face
das alternativas tecnológicas disponíveis2. Somado a isso, essa teoria encontra amparo no
caráter insubordinado que se faz necessário para analisar o processo de mudança tecnológica
tanto em relação a seus efeitos social, cultural e institucional como em função de seus

2 A complexidade dos elementos que afetam a direção das atividades inovativas torna difícil aceitar a visão de
que o progresso técnico, parafraseando Joan Robinson, é dada por Deus, pelos cientistas e pelos engenheiros
(DOSI, 2006).



determinantes tais como os aspectos específicos à ciência e a lógica interna das trajetórias
tecnológicas. A alternativa mais adequada envolve a consolidação de uma visão ao longo do
tempo e baseada na introdução e difusão ininterrupta de inovações capazes de modificar o
espaço econômico em que operam as empresas. Inovações em sentido amplo envolvem
mudanças nos produtos, nos processos produtivos, nas fontes de matérias-primas, nas formas
de organizar a produção ou nos próprios mercados, locais ou internacionais (BRESCHI &
MALERBA, 1997).
Portanto, análises distintas construíram modelos de crescimento endógeno cuja variável
progresso tecnológico era parte integral da teoria do crescimento econômico dada sua relação
com os investimentos em capital humano e no montante de recursos destinados as atividades
de pesquisa e desenvolvimento (P&D) (EDQUIST, 1997). Outros temas foram sendo
incorporados como a competição monopolística e a apropriação obtida da existência de
direitos de propriedade intelectual. A tecnologia passou a ter um caráter mais de bem privado
do que público e passou-se a aceitar que poderia se obter retornos crescentes com a geração
de conhecimento. Do mesmo modo, nem todos os países e regiões seriam capazes de gerar e
se beneficiar das atividades de inovação em função da tendência a cumulatividade desses
ganhos (FREEMAN,1987; LUNDVALL, 1992; AUTIO, 1998; COOKE, 2001).
Porque então estudar sistemas regionais de inovação? As principais indagações que
justificam um holofote no aspecto regional costumam ter como ponto de partida a análise da
atividade econômica dependente de recursos que são específicos a lugares geográficos
específicos. Essa agenda focada no desenvolvimento inovativo regional tomou impulso
depois que alguns clusters regionais conseguiram estabelecer forte posição no mercado
internacional tendo como base econômica tanto produtos tradicionais (ex. terceira Itália)
como de alto conteúdo tecnológico (ex. Vale do Silício). O que os estudiosos perceberam é
que os sistemas de inovação podem ser mais facilmente observados e podem contribuir no
esforço tanto para o desenvolvimento regional como para um melhor desenho das políticas de
inovação conduzidas em âmbito nacional porque conseguem mobilizar melhor e mais
rapidamente atores regionais (ARUNDEL, 2007).
O conceito de sistemas regionais de inovação passou a ganhar atenção a partir dos anos 1990
e a popularidade com que foi disseminado está relacionada ao entendimento da importância
do espaço geográfico e da dimensão regional para as atividades industriais e inovativas
localizadas. O enfoque não diminui a importância do sistema nacional ou internacional de
inovação. Em termos gerais, a definição incorpora um conjunto de interações com interesses
públicos e privados mediadas por desenhos institucionais que conduzem a geração, uso e
disseminação de conhecimento. O argumento básico é que nem todas as regiões possuem o
mesmo nível de desenvolvimento, especialização industrial e desempenho inovativo,
spillovers dos fluxos de conhecimento e os efeitos pervasivos dessas interações encorajam as
empresas de determinadas regiões a desenvolverem formas específicas de capital derivadas
do conhecimento tácito reforçado pelos laços de confiança e pelos padrões de comportamento
culturais, econômicos e sociais de regiões específicas (COOKE; HEIDENREICH &
BRACZYK, 2004).
Para o caso brasileiro, todos os estados, embora com distintos níveis de desenvolvimento
econômico, possuem uma estrutura institucional relevante. São instituições de ensino,
pesquisa e profissionalizantes, mas boa parte delas muito mais voltada para formar
profissionais técnicos e gestores que virão a se ocupar da atividade produtiva do que da
atividade inovativa. Esta, inclusive, é uma característica da formação institucional em escala
nacional, pois como é bem conhecido, o Brasil é um país dotado de estrutura produtiva
complexa e dinâmica, mas com poucos casos em que a inovação foi o resultado de
articulações bem sucedidas entre ciência e produção. Os esforços de política vêm
contribuindo para modificar este cenário, com destaque para as medidas e instrumentos



recentes de apoio à inovação, mas seus resultados ainda são pouco expressivos, como
revelam alguns dos principais indicadores de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I).
Os arranjos ou aglomerados produtivos locais que tomaram um espaço expressivo das
agendas de política nos últimos 10-15 anos trouxeram contribuições para o desenvolvimento
regional, mas os impactos em termos tecnológicos e de articulação com o sistema científico
local continuam muito limitados, ainda que se faça necessário mencionar as distinções
regionais. Isso revela que tanto os estados escolhidos pelo SRI como a grande maioria dos
estados brasileiros têm experiências exitosas em termos produtivos e inovativos, mas salvo
algumas poucas situações isoladas, não são práticas contínuas e sustentáveis a longo prazo.
Em comum nos quatros estados está a falta de pessoal de interligação entre empresas e o
sistema de inovação, baixa demanda por serviços tecnológicos e o fato de muitos serviços
tecnológicos serem por vezes inexistentes. Curiosamente, há relativa clareza por parte das
empresas do que querem em termos de inovação mas com diferenças grandes entre cada
Unidade da Federação: no estado de Alagoas, por exemplo, as empresas não usam os
instrumentos de apoio a inovação e não reclamam; em Minas Gerais todos usam todos e
pedem mais; na Paraíba, alguns conhecem os instrumentos; em Santa Catarina, muitos
conhecem e pedem mais apoio. O diagnóstico salienta a existência de fortes parcerias com
sistema “S” e parcerias fracas com os demais atores dos sistemas regionais de inovação. Há
uma prevalência de programas ofertistas. A cooperação com universidades e institutos
praticamente não existe e as empresas declaram diversas dificuldades, ficando evidente a
importância dos vínculos pessoais para este tipo de cooperação. O diagnóstico mostra um
desalinhamento entre oferta e demanda: preponderância da oferta; foco no financiamento;
pouca ênfase nos serviços tecnológicos; demanda pouco audível e serviços tecnológicos
pouco explicitados. Em síntese: existem empresas inovadoras, mas são uma minoria e mesmo
estas poderiam gerar uma demanda mais qualificada. O quadro institucional, por sua vez, está
muito concentrado nas capitais – com raras exceções, a exemplo de Santa Rita do Sapucaí em
Minas Gerais e alguns subsistemas regionais em Santa Catarina.
Do ponto de vista das empresas também verificou-se excessiva visão auto-centrada em
muitas empresas, com duas fragilidades mais visíveis: baixa capacidade técnica e baixa
capacidade de elaborar suas próprias demandas para as instituições de apoio e fomento à
inovação. As instituições também se apresentam como excessivamente auto-centradas, com
clientelas fixas e ações limitadas à sua missão mais restrita. Cabe, nesse sentido, destacar que
as relações entre empresas e estas instituições é muitas vezes caracterizada por
desconhecimento e por vezes por estranhamento, no caso específico das universidades. Por
fim, há problemas claros de coordenação destes SRI, o que reforça a dimensão e importância
das características institucionais e de um melhor planejamento dos SRI. Uma reflexão
importante dos sistemas regionais analisados é de que em se tratando de políticas de inovação
não existem o que amplamente se convenciona chamar de best practices e que podem ser
aplicadas indistintamente em qualquer tipo de região. Em muitos casos, histórias de sucesso
são de uso limitado e podem frustrar além de não favorecer regiões menos desenvolvidas já
que as capacidades inovativas tanto pelo lado das empresas quanto das instituições são
diferentes e em geral debilitadas. As fortalezas e as deficiências cada região tem de ser
levadas em conta em termos de suas indústrias, instituições de conhecimento, potencial
inovativo e complexidade no ambiente de negócios. Nenhuma região pode ser tratada de
maneira isolada, suas inter-relações regionais, estaduais, federais ou internacionais são parte
do processo de criação e transferência de novos conhecimentos. Neste sentido, o programa
SRI revela o que antes era apenas indício de que há sim uma forte demanda para sistemas
descentralizados e mais universais de apoio à inovação. As razões são várias e de muitas
vertentes. Por parte das empresas essa demanda se traduz porque sob o mecanismo em que
elas operam inovação é entendida como business innovation, é se manter ou não no mercado



e em que posição. O sucesso da empresa se reflete em sustentar ou ampliar as posições, seja
em termos de market-share, seja em termos de margens. Inovar é criar valor para a empresa e
para seus stakeholders. Isso tem um amplo significado: um produto novo, um novo método
de produção, a abertura de um novo mercado, uma nova fonte de suprimento, um processo
ambientalmente mais sustentável, um novo instrumento de financiamento, uma gestão
inovadora, uma reorganização da estrutura de mercado prescinde de uma outra agenda de
inovação regional mais focada nas empresas e nos mercados vizinhos.
Um diagnóstico comum e que se cristalizou em âmbito nacional tanto por especialistas como
por muitos policymakers diz que falta cultura de inovação nas empresas. Que acostumadas
com um ambiente de baixa concorrência, herança do período de substituição de importações,
elas inovam pouco. Em termos comparativos é comum identificar o que seria uma forte
assimetria do sistema nacional de inovação: um excelente desempenho acadêmico e uma
grande fragilidade empresarial, derivada desta conduta pouco agressiva das empresas. Esse
diagnóstico de ausência de cultura empresarial inovadora seria a causa central das baixas
taxas de inovação no país. Considera-se pequena a demanda pelos instrumentos de apoio
criados recentemente, enquanto são considerados adequados os instrumentos de incentivo
existentes. Concluem que o problema está localizado no lado da demanda empresarial.
Esse diagnóstico encerra parte da verdade, dadas as características da industrialização
brasileira e pela pouca ênfase à necessidade de competir globalmente. Há também uma forte
heterogeneidade em termos da qualidade da administração empresarial e poucas empresas
têm uma boa gestão da inovação. Novamente, o programa SRI revelou que muito pode ser
feito neste aspecto e um passo importante seria massificar o tema inovação para o conjunto
do universo empresarial, com ênfase na gestão, como no passado foi feito com o tema da
qualidade. Ampliar a visibilidade dos “casos de sucesso inovador” entre as empresas poderia
também inspirar umas às outras quanto às práticas adotadas.
A inovação deveria ser entendida em sua dimensão econômica. As empresas brasileiras
inovam para atender exigências de mercado. São as condições econômicas — os preços e os
custos relativos do Brasil (incluindo câmbio, salários, tributos e custo de capital), as
perspectivas da demanda e de novos mercados, a dotação de fatores associados ao
conhecimento, o grau de capacitação da própria empresa e de seus fornecedores, as trajetórias
tecnológicas e as características da competição atual e esperada em seu segmento de atuação
e nos elos da cadeia de valor em que atuam que ditam as estratégias empresariais e, por
conseguinte, o que elas fazem em termos de inovação.
As políticas de inovação pensadas em âmbito federal precisam levar em conta as enormes
desvantagens relativas associadas à competitividade sistêmica do país e as enormes
disparidades regionais resultantes. Como em outros casos de políticas que obtiveram êxito, a
exemplo da política agrícola, é preciso compensar essas desvantagens. Isso vai exigir
instrumentos mais poderosos do que aqueles utilizados por nossos concorrentes e forte ênfase
na agenda regional da inovação.

4. Conclusões

Do estudo feito em cada um dos quatro estados brasileiros selecionados para integrarem o
projeto algumas reflexões são extraídas. Se de forma preliminar o sistema regional de
inovação puder ser decomposto em dois subsistemas, o da aplicação e o da exploração do
conhecimento e aquele da geração e difusão do conhecimento tem-se que no primeiro estão
as empresas, seus competidores, fornecedores e clientes e as relações entre esses atores
podem ser verticais ou horizontais. No segundo estão as instituições responsáveis pela
produção e difusão do conhecimento: instituições públicas de pesquisas, organizações que



mediam a transferência de tecnologia, centros de inovação, universidades, centros técnicos
vocacionais, etc.

Num sistema regional de inovação ideal as interações entre os dois subsistemas deveriam ser
intensas e delas derivariam políticas públicas catalisadoras de estratégias industriais voltadas
à região. Essas ações não seriam fragmentos isolados ou de baixa expressão das políticas
nacionais mas seriam alçadas a condição de pavimentadoras de avenidas inovativas num
espaço geográfico abstratamente definido. O que se verificou nos estados é de que em
comum as políticas regionais não são auto-sustentadas. Essa constatação não configura o
maior entrave até porque é de se esperar que no médio prazo as conexões locais sejam
insuficientes para manter uma capacidade inovativa multidisciplinar ativa. Ser auto-
sustentado para alguns setores com trajetórias tecnológicas altamente dinâmicas pode ter
efeito deletério sobre a capacidade de ocupar espaços na fronteira do conhecimento
desconsiderando as vantagens do cenário internacional tais como a absorção de idéias e da
aquisição de tecnologias indisponíveis ou ainda desconhecidas num local estrito.

Verificou-se também que apesar de uma percepção relativamente clara, por parte das
empresas, quanto ao significado da inovação o diagnóstico indica falta de pessoal de
interligação entre empresas e o sistema de inovação e baixa demanda por serviços
tecnológicos. Parece haver indícios da ocorrência de desalinhamento entre oferta e demanda
com estruturação interna de áreas inovativas ainda incipientes e desconhecimento dos
principais instrumentos de apoio e fomento à inovação por parte do primeiro subsistema e,
por outro lado, de duplicação de instrumentos ou programas ofertistas com a característica de
uma demanda pouco audível e serviços tecnológicos pouco explicitados no segundo. Outra
particularidade e que pode gerar um desempenho subótimo do sistema regional de inovação
no médio prazo é o fato de que a cooperação com universidades e institutos praticamente não
existe apesar das empresas relatarem haver diversas dificuldades, ficando evidente a
ocasionalidade dos vínculos pessoais para este tipo de cooperação.

A implementação de politicas regionais de inovação promotoras de desenvolvimento regional
para um país com as dimensões territoriais do Brasil é uma estratégia relevante e a execução
do projeto ao qual este artigo trata mostrou que o resultado pode ser positivos em ter pelo
menos dois grandes blocos: o de promover um desenvolvimento econômico a partir do
território local a fim de que ele se conecte ao sistema nacional de inovação e o de
capacitar/disciplinar os atores dos subsistemas, empresas, universidades, instituições públicas
e privadas a relacionarem suas competências com a com a densidade do tecido produtivo e
com a densidade do quadro institucional de cada região estudada.
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Resumo. A literatura aponta para a importância da concentração espacial de empresas
organizadas em aglomerações industriais, a partir da junção de esforços e práticas
cooperativas visando ganhos competitivos, o que influencia também nas condições de
desenvolvimento local ou regional. Neste cenário, os Arranjos Produtivos Locais incluem
um conjunto de categorias de agentes, implicando na necessidade de mecanismos
institucionais para a coordenação destas ações conjuntas. Diante do exposto, o principal
objetivo desta pesquisa consiste em analisar o papel desempenhado pela governança local
na condução do APL de Confecções do Sudoeste do Paraná. Em síntese, os resultados da
pesquisa demonstraram que a governança local apresenta um desempenho muito bom no
conjunto dos quesitos analisados, com uma gestão democrática baseada em ações de
liderança que propiciam a interação e a junção de esforços dos agentes, contribuindo para o
desenvolvimento do arranjo produtivo e da sua região.

Abstract. The literature points to the importance of spatial concentration of firms
organized in industrial agglomerations, from joint efforts and cooperative practices to
achieve gains competitive, which also influences the conditions of local or regional
development. In this scenario, the cluster include a set of categories of agents, implying the
need for institutional mechanisms for coordination of these joint actions. Given the above,
the objective of this research is to examine the role of local governance in the conduct of
Cluster of Clothes Southwest of Paraná. In summary, the results of the research showed
that local governance has a very good performance in the categories analyzed, with a
democratic management based on leadership actions that promote interaction and joint
efforts of the agents, contributing to the development of the cluster and its region.



Introdução

Nas últimas décadas do século XX, observa-se uma reestruturação do sistema produtivo
mundial, com a literatura apontando para alguns fatores como principais responsáveis por
estas mudanças, incluindo a globalização, os avanços tecnológicos e a queda do modo de
produção fordista/taylorista. Ademais, este novo sistema produtivo baseado em técnicas de
produção flexíveis, com a formação de indústrias menos verticalizadas, abriu novas
perspectivas para a concentração espacial de pequenas e médias empresas, implicando
diretamente na valorização dos atributos territoriais (PIORE; SABEL, 1984; BECATTINI,
1991; BENKO, 1999; AMARAL FILHO, 2001; LASTRES; ARROIO; LEMOS, 2003;
CASSIOLATO; LASTRES, 2003).

Neste sentido, torna-se explícita a vinculação das aglomerações industriais nas discussões
sobre o processo de desenvolvimento local ou regional. Boisier (2001) afirma que este
movimento de desenvolvimento endógeno enfatiza a importância das forças produtivas
locais, a partir de um intenso processo de articulação do conjunto de atores locais,
adotando uma perspectiva de um território como construção social.

Adicionalmente, é importante observar que este cenário altamente competitivo exige ações
associativas e inovativas, com o aproveitamento das sinergias coletivas geradas pelo
processo de aglomeração industrial, as quais possibilitam novas oportunidades e vantagens
competitivas, principalmente para as pequenas empresas (CASAROTTO FILHO; PIRES,
1998; CASSIOLATO; LASTRES, 2000).

Corroborando com este debate, Suzigan (2006) afirma que as aglomerações geográficas e
setoriais de empresas estão explicitamente vinculadas às políticas públicas de
desenvolvimento regional. Ademais, a literatura apresenta diversos estudos e pesquisas que
abordam o desenvolvimento local ou regional a partir da formação e organização de redes
de pequenas e médias empresas, as quais são tratadas neste artigo como Arranjos
Produtivos Locais (APLs).

Neste contexto, a junção de esforços e o desenvolvimento de práticas cooperativas pelos
diversos agentes envolvidos em um APL implicam na necessidade de mecanismos
institucionais que visem à articulação e a coordenação destas ações conjuntas. Portanto,
revela-se a importância da governança local do arranjo produtivo, a qual deve atuar como
um agente catalisador para o estabelecimento de interesses comuns e a construção das
sinergias coletivas, em um processo guiado pelo protagonismo local.

Diante do exposto, torna-se evidente a importância atribuída para a análise das formas de
atuação e encaminhamentos implementados pela governança local de um Arranjo
Produtivo Local. Com o propósito de avançar nestas discussões, o principal objetivo desta
pesquisa consiste em analisar o papel desempenhado pela governança local na condução do
APL de Confecções do Sudoeste do Paraná.

Para atender as discussões propostas nesta pesquisa, o artigo apresenta uma estruturação
em cinco capítulos, incluindo esta introdução. O segundo capítulo aborda a fundamentação
teórica, envolvendo discussões sobre APLs, governança local, e ainda, uma breve
contextualização sobre o arranjo produtivo selecionado como objeto de estudo. Em
seguida, são tratados os aspectos metodológicos da pesquisa. O quarto capítulo apresenta
os resultados e discussões, com a análise e a interpretação dos dados. O último capítulo
refere-se às considerações finais do artigo.



2 Fundamentação Teórica

Este capítulo apresenta os elementos necessários para a fundamentação teórica das
discussões propostas neste artigo. Com este propósito, está organizado em três seções,
incluindo uma discussão inicial sobre as aglomerações industriais, enfatizando as
principais características e conceitos dos Arranjos Produtivos Locais. Em seguida, vincula
um importante componente para este cenário, apresentando algumas discussões sobre a
governança local. O capítulo é finalizado com uma breve contextualização sobre o arranjo
produtivo selecionado para a análise no estudo de caso.

2.1 APLs: conceitos e principais características

A partir da reestruturação do sistema produtivo mundial nas últimas décadas do século XX,
observa-se a valorização da concentração espacial de pequenas e médias empresas
organizadas em um território, o que explicita a ênfase atribuída às aglomerações industriais
para o processo de desenvolvimento local ou regional.

Segundo Amaral Filho (2001) este processo de desenvolvimento a partir da valorização
dos ativos territoriais é conhecido como endogeneização. Logo, surgiram inúmeras
vertentes teóricas para explicar este fenômeno, originando as chamadas Teorias do
Desenvolvimento Econômico Endógeno1, as quais incluem: Teoria Neo-Schumpeteriana,
Distritos Industriais Italianos, Teoria da Nova Geografia Econômica, Teoria da Escola de
Harvard sobre clusters (AMARAL FILHO, 2001; CAVALCANTE, 2008; COSTA, 2010).

Ademais, as diversas correntes teóricas e exemplos clássicos encontrados na literatura,
como os distritos industriais italianos e o complexo de alta tecnologia do Vale do Silício
nos Estados Unidos, desencadearam inúmeras tentativas de replicação deste fenômeno em
diversas regiões. Como resultado destas experiências internacionais, a literatura aponta
para uma proliferação de terminologias, entre as quais: aglomerações produtivas locais,
distritos industriais, tecnopolos, milieux innovateurs, sistemas produtivos locais, sistemas
locais de produção, clusters, arranjos produtivos locais.

É importante destacar que o termo Arranjo Produtivo Local (APL) surgiu no final da
década de 1990, a partir das discussões realizados no âmbito do Ministério de Ciência e
Tecnologia do Brasil (COSTA, 2010). Logo, orienta as políticas públicas relacionadas a
este cenário brasileiro, implicando em sua utilização nas discussões propostas neste artigo.

Ainda nestas discussões, é importante observar Farah Jr. (2002), o qual argumenta que nem
todo agrupamento de empresas, como por exemplo, a mera existência de um distrito
industrial, pode ser considerado um cluster. Corroborando com este debate, Almodovar e
Teixeira (2009) afirmam que todo cluster corresponde a uma rede de empresas, porém, o
contrário nem sempre é verdadeiro, pois o cluster possui uma massa social crítica. De
forma geral, estes arranjos ou agrupamentos são caracterizados por um processo de
articulação e interação dos diversos agentes ou atores locais presentes naquele território.

Neste contexto, Schmitz (1997) afirma que a articulação dos agentes participantes do
processo aglomerativo é um diferencial importante para a obtenção dos ganhos de
vantagens competitivas, chamada de eficiência coletiva. A figura 1 ilustra este conceito.

1 Para estas discussões recomenda-se a sistematização de teorias e autores, apresentada em Cavalcante (2008).



Figura 1 – Formação da Eficiência Coletiva.
Fonte: Adaptado de Schmitz (1997).

A ilustração apresentada nesta figura 1 indica que a eficiência coletiva é derivada tanto das
externalidades2 (economias externas locais), como pelas ações conjuntas (práticas
cooperativas) realizadas pelos agentes participantes do arranjo produtivo. Ademais,
evidencia-se que a busca compartilhada para a solução de problemas e necessidades, gera
práticas cooperativas que fortalecem as condições de crescimento dos agentes envolvidos
neste processo de eficiência coletiva (SCHMITZ, 1997; SCHMITZ; NADVI, 1999).

Complementando estas discussões, é importante ressaltar que a literatura apresenta
inúmeras conceituações para o fenômeno das aglomerações produtivas locais. Em síntese,
um Arranjo Produtivo Local (APL) pode ser conceituado como:

É uma aglomeração setorial de pequenas e médias empresas organizadas em uma
base territorial, as quais buscam ganhos de eficiência coletiva e competitividade,
gerados tanto pelas externalidades como pelas práticas cooperativas entre os
diversos agentes econômicos, sociais e políticos que constituem este ambiente
produtivo. (MARINI et al., 2012, p. 5).

A partir deste conceito, revelam-se características importantes para um APL, entre as quais
podem ser destacadas: a formação de uma rede heterogênea de agentes econômicos, sociais
e políticos; a existência de vínculos entre os agentes; a realização de práticas cooperativas
(ações conjuntas) entre os agentes.

Diante do exposto, é necessário perceber que estas características vinculam-se fortemente
às questões territoriais, com o capital social impactando diretamente nas condições para a
articulação e o estabelecimento dos relacionamentos sociais entre os agentes, ou seja,
condição imprescindível para as práticas cooperativas do arranjo produtivo.

Adicionalmente, a existência de uma rede heterogênea formada por agentes econômicos,
sociais e políticos, implica em um conjunto de instituições com diferentes objetivos e
representações neste processo aglomerativo, exigindo acima de tudo, um mecanismo de
organização e coordenação deste arranjo produtivo. Neste sentido, a próxima seção aborda
especificamente as discussões sobre a governança local em APLs.

2 As discussões sobre as externalidades remetem ao final do século XIX, quando Alfred Marshall já indicava as
vantagens competitivas oriundas do processo de aglomeração de empresas. Assim, as chamadas externalidades
marshallianas correspondem a: um conjunto de trabalhadores especializados; facilidade para acesso a fornecedores e
matéria-prima; e, rápida disseminação de novos conhecimentos (SCHMITZ, 1997; SCHMITZ; NADVI, 1999).

Ações Conjuntas
(ativas)

Externalidades Marshallianas
(incidentais, passivas)

Eficiência Coletiva



2.2 Governança Local em APLs

Em continuidade com a formação do arcabouço teórico para as discussões propostas neste
artigo, esta seção apresenta um importante componente para o cenário dos Arranjos
Produtivos Locais, a partir de uma síntese sobre as principais características e o papel
desempenhado pela governança local.

As discussões anteriores revelaram que os vínculos e as práticas cooperativas entre os
agentes constituem-se em diferenciais para a obtenção de vantagens competitivas do
processo aglomerativo. Assim, “na medida em que as ações deixam de ser individualizadas
e tornam-se mais coletivas, torna-se necessária a constituição de um processo de
coordenação das diversas ações de modo a garantir a formação de sinergias”. (FARAH JR.
et al., 2006, p. 3).

Nesta direção, Amaral Filho (2011) destaca que o conjunto de agentes que participam do
arranjo produtivo deve encontrar mecanismos institucionais e de coordenação para as
ações, a partir da constituição de uma governança local. Logo, a governança corresponde
ao estabelecimento de práticas democráticas por meio da intervenção e participação dos
diferentes agentes nos processos de tomada de decisão (CASSIOLATO; SZAPIRO, 2003).

Corroborando, Campos e Callefi (2009, p. 91) afirmam que “a estrutura da governança é
constituída pelo conjunto de atores envolvidos na atividade e por suas ações de
coordenação, especialmente quanto à identificação de problemas conjuntos, quanto à
proposição de soluções e quanto à elaboração de estratégias”.

Adicionalmente, é importante ressaltar que o conjunto de agentes participantes do APL
(empresas, instituições de ensino, centros de P&D, associações de classe, órgãos
governamentais, instituições financeiras e de fomento, entre outros) necessitam encontrar
sintonia quanto aos objetivos comuns para o planejamento e as ações do APL. Logo, as
formas de condução da gestão pela governança local possuem relação direta com os
mecanismos de confiança e cooperação, influenciando assim, nas práticas cooperativas
desenvolvidas pelos agentes (SUZIGAN; GARCIA; FURTADO, 2003; VILLELA;
PINTO, 2009).

Diante do exposto, destaca-se a importância da governança local caracterizar-se por um
processo democrático, pautado pelo protagonismo local e o empoderamento3 dos agentes
que participam do APL. Ademais, reforça-se a necessidade do estabelecimento de uma
agenda conjunta para as reuniões, a criação de um planejamento estratégico e um plano de
ações pautado pelos interesses comuns destes diversos agentes.

Complementando estas discussões, é possível encontrar na literatura a relação de alguns
problemas que podem dificultar a governança de um arranjo produtivo, entre os quais:

 Impactos técnicos e econômicos externos (CASSIOLATO; SZAPIRO, 2003).
 Dominação de empresas líderes, com práticas conservadoras para impedir o

desenvolvimento dos demais participantes (SUZIGAN; GARCIA; FURTADO, 2003).
 Instabilidade devido a atitudes concorrentes, gerando desconfiança e a participação

escassa nas reuniões, além da ausência de interesses coletivos (VILLELA; PINTO, 2009).
 Fragilidade quanto à participação de micro e pequenas empresas nos processos

decisórios e nos planejamentos do APL (CAMPOS et al., 2009).
 Surgimento de ações oportunistas e riscos sistêmicos (AMARAL FILHO, 2011).

3 O empoderamento (empowerment) corresponde a um fenômeno onde os agentes locais se reconhecem como sujeitos de
seu próprio destino, adotando esta perspectiva como atitude prática (DE PAULA, 2004).



Em síntese, ressalta-se que a governança local possui um importante papel na condução de
um Arranjo Produtivo Local, devendo também intervir estrategicamente em possíveis
conflitos existentes entre os agentes (SCHMITZ; NADVI, 1999). Outrossim, deve
promover um ambiente propício para as ações conjuntas, baseando-se nos princípios da
confiança e cooperação. Contudo, não existe uma receita única de governança para os
Arranjos Produtivos Locais (FARAH JR., 2005).

2.3 APL de Confecções do Sudoeste do Paraná

Esta seção destina-se a uma breve contextualização sobre o arranjo produtivo que foi
selecionado como objeto de estudo para esta pesquisa. Assim, serão apresentadas
informações geográficas, históricas e as principais características.

O APL de Confecções do Sudoeste do Paraná está localizado na mesorregião Sudoeste do
Estado do Paraná, conforme está destacado em cor cinza no mapa da figura 2. Esta região é
formada por 42 municípios, apresentando uma área de 16.975.515 km2, fazendo fronteira
ao sul com o Estado de Santa Catarina, e a oeste com a Província de Missiones, a qual
pertence à República da Argentina (SINVESPAR, 2006). Adicionalmente, ressalta-se que
é uma região formada por pequenos municípios, com uma população total de
aproximadamente 585.696 habitantes, destacando-se como principais centros urbanos
regionais, os municípios de Pato Branco com 72.260 habitantes e Francisco Beltrão com
78.804 habitantes (IBGE, 2011).

Figura 2 - Localização geográfica da mesorregião Sudoeste do Paraná.
Fonte: Adaptado de IPARDES (2006).

Com relação à formação histórica da atividade de confecções no sudoeste paranaense, as
primeiras iniciativas remetem aos anos 1970, a partir de alfaiates que produziam ternos,
calças e camisas masculinas (SINVESPAR, 2006; MIGLIORINI, 2007). As primeiras
fábricas surgiram em meados da década de 1970, em Ampére (Krindges), Francisco
Beltrão (Raffer Confecções) e em Santo Antônio do Sudoeste (Blazius & Blazius).

Neste contexto, a organização do setor ocorreu no início da década de 1990, a partir da
criação do Sindicato das Indústrias do Vestuário do Sudoeste do Paraná (SINVESPAR),
em junho de 1992 (MIGLIORINI, 2007). Em 2005, o sindicato e outros parceiros



institucionalizaram o APL, o qual foi reconhecido no mesmo ano pela Rede APL Paraná, e
no ano de 2008 em nível federal pelo Grupo de Trabalho Permanente (GTP-APL).

De forma geral, este arranjo produtivo possui predominantemente empresas da linha moda
masculina, jeans e modinha feminina, formado por “58% microempresas, 39% pequenas e
médias empresas, e, 3% empresas de grande porte, utilizando como critério a receita
operacional bruta das empresas”. (SINVESPAR, 2006, p. 7).

Quanto aos agentes participantes, o APL apresenta uma ampla organização institucional e
regional, incluindo muitos ativos, entre os quais: instituições de ensino superior; Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); Associação para
Desenvolvimento Tecnológico e Industrial do Sudoeste do Paraná (SUDOTEC); Federação
das Indústrias do Paraná (FIEP); Sindicato das Indústrias do Vestuário do Sudoeste do
Paraná (SINVESPAR); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); Banco
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE); Prefeituras Municipais;
Associações Comerciais; Agência Regional de Desenvolvimento do Sudoeste do Paraná
(IPARDES, 2006; SINVESPAR, 2006).

Ainda nestas discussões, a governança local do APL ocorre por meio de um Grupo Gestor,
com a participação dos agentes institucionais em reuniões periódicas. Nesta direção,
ressalta-se que “o grupo gestor é a entidade que congrega todas as instituições e pessoas
interessadas em promover o desenvolvimento do APL de Confecção do Sudoeste,
convertendo-se em fórum de debate, manifestação, deliberação e decisão das políticas”.
(SINVESPAR, 2006, p. 17).

3 Metodologia da Pesquisa

No desenvolvimento de uma pesquisa científica é necessária a utilização de uma
abordagem metodológica, com a utilização de um método e de procedimentos baseados em
um tratamento científico (MARCONI; LAKATOS, 2006). Nesta direção, os propósitos
estabelecidos para esta pesquisa possibilitam a sua classificação como uma pesquisa
explicativa.

Com relação aos procedimentos técnicos e o método adotado, a pesquisa baseou-se no
método de estudo de caso. Segundo Yin (2010), o estudo de caso geralmente é usado para
compreender fenômenos sociais complexos, a partir de uma investigação empírica que
estuda um fenômeno contemporâneo em seu próprio contexto.

Ainda nesta questão referente ao método de estudo de caso, Severino (2007) argumenta
que é necessário selecionar um caso significativo e bem representativo. Logo, após analisar
alguns critérios, optou-se pelo APL de Confecções do Sudoeste do Paraná, considerando
que: possui uma organização institucional e regional, conforme foi apresentado
anteriormente (seção 2.3); é um APL reconhecido pelo Ministério da Integração Nacional e
pela Rede APL Paraná; está incluído na lista de APLs prioritários do PROMESO4.

Seguindo com as discussões metodológicas, a coleta e a interpretação dos dados da
pesquisa envolvem uma abordagem quanti-qualitativa, ou seja, utiliza uma combinação de
procedimentos quantitativos e qualitativos para tratar a problemática em questão.

4 O Programa de Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais (PROMESO) é uma iniciativa da Secretaria de
Programas Regionais (SPR) do governo federal do Brasil, visando o fomento aos APLs identificados como prioritários
em mesorregiões diferenciadas do país.



A coleta de dados baseou-se em fontes primárias, utilizando a técnica de pesquisa de
documentação direta, a partir de uma pesquisa de campo. Como encaminhamento, optou-se
pela aplicação de questionários estruturados em entrevistas realizadas com o conjunto de
agentes participantes do APL selecionado. É importante ressaltar que este APL possui uma
abrangência regional, e, portanto, a pesquisa de campo incluiu agentes de doze municípios
daquela região, respectivamente: Ampére, Coronel Vivida, Dois Vizinhos, Flor da Serra do
Sul, Francisco Beltrão, Mangueirinha, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu,
Pato Branco, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste.

As entrevistas ocorreram no período entre 01 de março até 08 de maio de 2012, totalizando
sessenta participantes, incluindo: presidente do APL (representando a governança local);
trinta e três empresas do APL (representando 34% do total de empresas participantes do
arranjo produtivo local); doze secretários municipais (representando a Secretaria Municipal
de Indústria e Comércio, ou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, ou
ainda, a Secretaria Municipal de Planejamento); quatorze agentes de apoio (SENAI/SESI
de Pato Branco; SENAI/SESI de Francisco Beltrão; SEBRAE - Regional Pato Branco;
Agência de Desenvolvimento Regional - ADR Sudoeste; Universidade Estadual do Oeste
do Paraná - UNIOESTE; Faculdade de Pato Branco - FADEP; Coordenadoria das
Associações Comerciais da região - CACISPAR; Sindicato das Indústrias do Vestuário do
Sudoeste do Paraná - sede Francisco Beltrão; seis diretorias locais do sindicato).

Após a fase de coleta dos dados, procedeu-se com a preparação e o tratamento dos dados
para a fase analítica. Em pesquisas que utilizam o método de estudo de caso, geralmente
empregam-se técnicas estatísticas para o tratamento dos dados (YIN, 2010). Nesta direção,
optou-se pelo agrupamento, codificação e a tabulação das respostas a partir de um software
do tipo planilha eletrônica.

4 Resultados da pesquisa: análise e discussões

Com base nos encaminhamentos metodológicos da pesquisa, e a partir do principal
objetivo estabelecido, este capítulo apresenta os resultados da fase analítica. Para a
sistematização dos indicadores referentes à governança local do APL, optou-se em agrupar
os dados a partir de uma orientação metodológica guiada por três eixos principais:
características da gestão, canal de interação, visão de futuro e mercado.

Adicionalmente, é importante destacar que os instrumentos de coleta de dados foram
específicos para cada uma das categorias de agentes, ou seja, a sua definição considerou a
abrangência e o contexto da respectiva questão. Logo, ressalta-se que algumas questões
foram respondidas apenas por alguns agentes participantes da pesquisa de campo.

Inicialmente, a partir da fundamentação teórica, evidencia-se a importância do papel
desempenhado pela governança local na articulação e coordenação das ações
desenvolvidas pelo conjunto de agentes que participam do APL. Ademais, deve buscar
instrumentos e mecanismos para canalizar as sinergias locais em busca da eficiência
coletiva (SCHMITZ, 1997; SUZIGAN; GARCIA; FURTADO, 2003; CASSIOLATO;
LASTRES, 2003; CAMPOS; CALEFFI, 2009).

Na análise do primeiro eixo, característica da gestão do APL, o gráfico 1 demonstra que a
maioria dos agentes do APL de Confecções do Sudoeste do Paraná considera “alta” ou
“muito alta” a liderança exercida pela governança local deste APL. Assim, esses dados
revelam ainda, a capacidade da governança intervir em eventuais conflitos.
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Gráfico 1 – Liderança exercida pela governança local do APL.
Fonte: Autoria própria, a partir da pesquisa de campo.

Outro aspecto importante na análise das características da gestão refere-se aos critérios
adotados pela governança local na tomada de decisão quanto às ações do arranjo produtivo,
o que representa as condições e encaminhamentos para a realização de práticas
democráticas no APL.

Como pode ser visto na tabela 1, a maioria dos entrevistados considera que a governança
utiliza práticas democráticas para a sua gestão. Cabe destacar que para os agentes de apoio,
a opção “10 - A decisão é discutida amplamente” apresentou o menor índice (42,9%),
porém, alguns agentes justificaram esta escolha afirmando que o APL possui muitos
membros, e, geralmente a participação é menor na decisão final.

Tabela 1 – Percepção dos agentes sobre critérios para a tomada de decisão no APL.

TOMADA DE DECISÃO (Critério adotado pela governança local) Empresários
do APL

Agentes
Apoio

Poder Público
Municipal

0 - O líder decide sozinho 0,0% 0,0% 0,0%
3 - O líder decide diretamente com poucos membros 6,1% 0,0% 0,0%
6 - A decisão é discutida, mas apenas alguns membros são ouvidos na decisão final 30,3% 50,0% 8,3%
10 - A decisão é discutida amplamente e decidida em conjunto com os agentes 60,6% 42,9% 58,4%
Desconhece, prefere não opinar. 3,0% 7,1% 33,3%

Fonte: Autoria própria, a partir da pesquisa de campo.

Para complementar estas discussões sobre as práticas democráticas, é necessário observar
que a influência e a dominação de empresas líderes prejudicam o desenvolvimento de um
arranjo produtivo (SUZIGAN; GARCIA; FURTADO, 2003). Logo, a pesquisa buscou
identificar se ocorre um tratamento diferenciado para algumas empresas, ou seja, se a
governança local concede privilégios para a dominação de pequenos grupos. Esta questão
foi dirigida aos empresários do APL, e 72,7% dos entrevistados afirmaram que nunca
perceberam este tipo de tratamento privilegiado no APL. Contudo, 27,3% indicaram a
existência destas práticas, porém, não são comuns.



Em continuidade, a literatura aponta que um Arranjo Produtivo Local precisa de um
planejamento coletivo para as suas ações, com a sua elaboração envolvendo o maior
número possível de agentes. Neste quesito, a governança local do APL de Confecções do
Sudoeste do Paraná afirmou que existe um plano de ações, o qual foi construído pelo
conjunto de agentes que formam este APL.

Adicionalmente, a pesquisa buscou verificar se esta prática é confirmada pelos agentes que
estão vinculados ao arranjo produtivo. Em síntese, em torno de 75% dos entrevistados
afirmaram já participar de um planejamento para este APL. Os dados revelaram também
um menor envolvimento dos representantes do poder público municipal, pois 25% nunca
participaram, e 50% participaram poucas vezes. Outro dado interessante foi identificado
quanto à participação dos agentes de apoio, pois 42% dos entrevistados afirmaram que
sempre participam dos planejamentos realizados.

Para finalizar este quesito, ressalta-se que a participação dos empresários do APL nos
planejamentos pode ser considerada discreta, pois apenas 36,4% afirmaram participar
muitas vezes ou sempre. Ademais, 27,3% dos empresários entrevistados disseram que
nunca participaram. Este dado é preocupante, pois o comprometimento com as ações
depende de uma maior participação em todas as suas fases, incluindo o planejamento.

Com relação à capacidade da governança local atender as demandas das empresas
participantes do APL, a pesquisa revelou que praticamente a metade dos empresários
(51,5%) considerou esta condição como média. Para 36,4% dos empresários, a governança
do APL possui alta capacidade para o atendimento das demandas de suas empresas.
Adicionalmente, é importante ressaltar que a compilação destes dados demonstrou que
muitos empresários do APL (63,6%) possuem uma maior expectativa quanto ao
atendimento das demandas oriundas de suas empresas pela governança local do APL de
Confecções do Sudoeste do Paraná.

Na sequência das discussões sobre os resultados da pesquisa, encaminha-se para o segundo
eixo de análise, relacionado com algumas características pertencentes ao canal de interação
entre os agentes do APL e a governança local.

A entrevista com o presidente do APL, representando a governança, revelou que o arranjo
produtivo realiza algumas reuniões mais internas, envolvendo apenas membros que
pertencem à diretoria (estrutura administrativa da governança local). Contudo, também
ocorrem reuniões com a presença de todos os participantes do APL, as quais são realizadas
conforme as demandas existentes. Corroborando com esta informação, ressalta-se que em
todas as respostas do conjunto de entrevistados foi mencionado que o APL realiza
reuniões, oportunizando a participação de seus agentes.

Em seguida, questionou-se sobre o compartilhamento pela governança local do APL das
informações sobre as decisões tomadas nestas reuniões, incluindo atas e demais
documentos. A governança local do APL afirmou que busca documentar e compartilhar
estas decisões. Neste sentido, os demais entrevistados foram questionados sobre o
recebimento destas informações, com os resultados apresentados no gráfico 2.
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Gráfico 2 – Compartilhamento de informações sobre as decisões do APL.
Fonte: Autoria própria, a partir da pesquisa de campo.

O gráfico 2 demonstra que mesmo a governança local afirmando compartilhar as decisões
com o conjunto de agentes do APL, isto não ocorre uniformemente com todas as
categorias, caracterizando uma heterogeneidade quanto a proximidade com alguns agentes.
Ademais, está explícita uma maior interação com os empresários do APL, pois 81,8%
afirmaram receber sempre ou muitas vezes estas informações da governança local,
enquanto apenas 25% dos representantes municipais indicaram estas opções. Ainda nestas
discussões, cabe ressaltar que alguns entrevistados preferiram não opinar sobre este
quesito, afirmando que desconhecem esta condição, correspondendo a 25% dos
representantes municipais e a 14,3% dos agentes de apoio.

Com a finalidade de complementar este segundo eixo de análise, é importante perceber que
a comunicação entre os sujeitos ou agentes envolvidos na troca de experiências é um
elemento central da questão da territorialidade (ALBAGLI, 2004). Assim, buscou-se
identificar a percepção do conjunto de agentes sobre o funcionamento geral do canal de
comunicação com a governança local deste APL, o que pode ser visto no gráfico 3.
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Gráfico 3 – Funcionamento do canal de comunicação do APL.
Fonte: Autoria própria, a partir da pesquisa de campo.



A partir dos dados apresentados no gráfico 3, observa-se que o canal de comunicação deste
arranjo produtivo local registrou uma predominância da avaliação que o considera bom ou
muito bom. Em suma, estas opções representaram a avaliação de 75,8% dos empresários,
85,7% dos agentes de apoio, e 50% dos representantes municipais. Todavia, ressalta-se que
uma parcela significativa dos representantes municipais (33,3%) considera apenas razoável
este canal de comunicação com o APL, o que ratifica apontamentos anteriores sobre uma
menor interação com algumas prefeituras da região.
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Gráfico 3 – Funcionamento do canal de comunicação do APL.
Fonte: Autoria própria, a partir da pesquisa de campo.

O próximo eixo de análise envolve as discussões sobre as condições oferecidas pela
governança local do APL de Confecções do Sudoeste do Paraná no que se refere à visão de
futuro e o monitoramento do mercado e tendências do setor. Esta análise é fundamental no
contexto atual, pois o nível de competitividade e a necessidade constante de geração de
inovações exigem um esforço compartilhado (CASAROTTO FILHO; PIRES, 1998;
CASSIOLATO; LASTRES, 2003).

Neste contexto de discussões, a questão foi dirigida exclusivamente para os empresários do
APL, visando identificar se a governança local oferece condições para a geração de um
ambiente inovativo. Como encaminhamento, questionou-se sobre a promoção de viagens
técnicas, missões de estudos, visitas a feiras do setor, os quais podem possibilitar ganhos
de aprendizagem coletiva e o desenvolvimento de inovações pelas empresas participantes
do arranjo produtivo. Além disso, também foi investigado se a governança do APL
compartilha informações sobre as condições do mercado, tendências mundiais do setor, ou
ainda, contribui com a prospecção de novos mercados e demandas. Os resultados desta
questão podem ser vistos no gráfico 4.
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Gráfico 4 – Avaliação dos empresários sobre a promoção de um ambiente inovativo.
Fonte: Autoria própria, a partir da pesquisa de campo.

Os resultados indicam que a governança deste APL promove condições para a geração de
um ambiente inovativo. Nesta direção, observa-se que ocorrem com mais frequência as
visitas técnicas, missões de estudos e a participação em feiras do setor. Adicionalmente, o
compartilhamento de informações sobre o mercado, tendências mundiais do setor e a
prospecção de novos mercados, também são contemplados pela governança local, porém,
com menor incidência, podendo ser indicado que ocorrem em uma intensidade média.

Ainda nestas discussões, a pesquisa de campo revelou que a governança local possui pouca
aproximação com outros APLs, não sendo uma prática comum esta interação com outros
arranjos produtivos. Logo, ressalta-se que este processo deveria ser mais explorado no
APL em discussão, visando o compartilhamento de experiências e a identificação de novas
possibilidades para a condução e a gestão do próprio arranjo produtivo.

A partir dos resultados da pesquisa, apresenta-se uma lista com os principais pontos
positivos na avaliação da governança local do APL de Confecções do Sudoeste do Paraná,
destacando-se: capacidade de liderança; critérios democráticos na tomada de decisão;
tratamento prioritariamente igualitário entre as empresas do APL; participação expressiva
dos agentes na elaboração do planejamento; realização de reuniões com certa periodicidade
e abrangência; funcionamento do canal de comunicação com a maioria dos agentes;
promoção de visitas técnicas, missões de estudos e participação em feiras do setor.

Contudo, a pesquisa também revelou alguns pontos que precisam ser melhorados ou
contemplados pela governança deste APL, entre os quais: maior compartilhamento de
informações com alguns agentes; ampliar a proximidade com as prefeituras; promover a
interação com outros APLs; identificar e buscar meios para atender as principais demandas
sugeridas pelo conjunto das empresas participantes; monitorar e divulgar mais informações
sobre as condições do mercado e as tendências do setor.



Considerações Finais

As discussões da fundamentação teórica apontam para um processo de endogeneização do
desenvolvimento local ou regional, enfatizando as questões locais e as relações sociais
entre os agentes territoriais. Por conseguinte, observa-se a valorização das aglomerações
industriais, bem como dos ganhos de vantagens competitivas (eficiência coletiva) geradas
pelo processo de articulação e desenvolvimento de ações conjuntas pelos seus agentes.

Neste cenário, os Arranjos Produtivos Locais (APLs) são considerados uma importante
estratégia para a mobilização e organização dos agentes territoriais. Contudo, esse
movimento exige mecanismos institucionais para a coordenação dos interesses comuns e
das práticas cooperativas, revelando a importância da governança local do APL. Assim, o
objetivo desta pesquisa foi analisar o papel desempenhado pela governança local na
condução do APL de Confecções do Sudoeste do Paraná.

Os resultados da pesquisa demonstraram que a governança local do arranjo produtivo
selecionado para o estudo de caso possui vários pontos positivos, com um desempenho
muito bom no conjunto dos quesitos analisados. Em síntese, é possível afirmar que realiza
uma gestão democrática baseada em ações de liderança que propiciam a interação e a
junção de esforços dos agentes participantes deste APL, o que fortalece as condições de
desenvolvimento deste arranjo produtivo, bem como da respectiva região. Porém, é
importante chamar a atenção para a necessidade de uma maior proximidade com alguns
agentes de apoio, bem como no atendimento das expectativas e demandas do conjunto de
empresas participantes do APL.

Diante do exposto, ressalta-se que esta pesquisa contribui com as discussões sobre as
aglomerações industriais e as condições de desenvolvimento local ou regional, a partir de
uma proposta analítica baseada na importância da governança de Arranjos Produtivos
Locais. Ademais, apresenta indicadores que podem auxiliar na própria gestão do APL e
dos ativos territoriais, bem como no processo de autoavaliação da governança local.

Como encaminhamento para trabalhos futuros, sugere-se a aplicação destes instrumentos
de coleta e análise dos dados em diferentes contextos, incluindo APLs de diferentes
atividades econômicas em diferentes regiões, visando identificar as possíveis relações entre
o papel desempenhado pela governança local e as respectivas contribuições para o
desenvolvimento local ou regional.
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Formación de emprendedores: Transferencia tecnológica de
capacidades para la gerencia exitosa microempresarial.

Resumen
Emprender no es nada fácil, afirman algunos emprendedores que luego de diversos
intentos han logrado iniciar su actividad de negocio. Para unos se trata de un riesgo y no es
atractivo, sin embargo para otros es una forma de lograr generar su propio ingreso. Se
lanzan a esta aventura de emprender conscientes de  los obstáculos a saltar y están listos
para hacerlo. Se estudia la importancia que tiene la transferencia tecnológica de
capacidades para la formación de emprendedores. La metodología es descriptiva y de
campo se aplicó un cuestionario tipo cerrado, a 60 participantes del diplomado de Gestión
de Microempresarios para Producción de Alimentos. SE CONCLUYE: 1) la formación
teórica y práctica permite desempeñarse con seguridad y calidad, 2) el acompañamiento
fundamental para la elaboración del plan de negocio, 3) la vinculación con entidades de
financiamiento, 4)  la calidad de los instructores y su sencillez en la intercambio de
conocimientos.

Palabras clave: Emprendimiento, transferencia tecnológica, capacitación, plan de negocio.

The training of entrepreneurs: transfer of technological
capacity to successfully manage small businesses.

Abstract

Some entrepreneurs claim that entering the business community is difficult when, despite
many attempts, they find themselves unable to start up their businesses.  For some, the
danger of failure is too great; however, for others, it is a way to generate their own
financial resources. These business people take the risk of becoming entrepreneurs
conscious of the obstacles they need to overcome and are prepared to work to achieve this.
In this paper, the importance of the transfer of  technological capacity in the training of
entrepreneurs is studied.  A descriptive methodology is used and field research involved a
closed questionnaire, given to sixty participants studying the Diploma in the
Microentrepreneurs Food Management.  The findings conclude: 1) The theoretical and
practical training allows secure and quality development; 2) the fundamental
accompaniment for the preparation of a business plan; 3) the link with financial
institutions; 4) the quality of the instructors and the simplicity of exchange of knowledge.

Key Words: Entrepreneurship, technological transfer, training, business plan.
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Introducción

En el mundo empresarial, social y político se ha venido generando y estimulando el  interés
a iniciar negocios propios. Unos para diversificar sus procesos productivos o de servicios,
otros por consolidarse dentro del sector en el que se desempeñan, para  invertir sus
recursos financieros, para concretar nichos empresariales o iniciar de cero una idea que han
visualizado. Una gran mayoría de aspirantes al emprendimiento está siendo incentivada por
programas sociales, académicos o empresariales que presentan posibilidades de fortalecer
sus capacidades gerenciales asumiendo con mayor compromiso y seguridad el emprender
su propia empresa.

El emprendimiento pareciera una moda pues a diario tanto en la prensa escrita como
electrónica y por los medios de comunicación oral locales, nacionales e internacionales se
presenta una reseña o tips sobre actividades de emprendimiento. Sin embargo, si revisamos
la historia de la Humanidad, el crecimiento del hombre social, del hombre económico, del
hombre cultural, del hombre fabril y del hombre del intercambio podemos dar cuenta que
emprender es parte de la manifestación de ese hombre en la sociedad. El hoy es el
resultado de las experiencias organizadas y sistematizadas con concepciones teóricas
diversas, expuestas por distintos autores, vale decir, la manifestación concreta en productos
y servicios gestada por el hombre en el pasado, al punto, su importancia, que ahora se
legislan políticas gubernamentales para fomentarlo.

Desde que el hombre está en la caverna en esa larga estancia protegido de la montaña
decide guardar e utilizar lo que él considera necesario para su subsistencia, al salir de la
caverna e iniciar un acondicionamiento adecuado para resguardarse del ambiente y
animales, el hombre está dando los primeros pasos que podemos identificar atendiendo a
algunos autores.

Huberman (1936) escribió “…además de estos clérigos y guerreros, en la Edad Media
existía otro grupo: el de los trabajadores…….. éste último al servicio de las dos primeras.
Así lo entendió una persona que vivió en aquella época, y lo comentó así: “Para el
caballero y el clérigo, ha de vivir quien hace el trabajo.” Quién hacía el trabajo tenía la
necesidad de vivir él y su familia manufacturando en su hogar o trabajo agrícola lo que
necesitaban los clérigos y los militares. He allí el emprender, el hombre crea una empresa
con una orientación empírica pero racional, en palabras de Schumpeter (1978).

Realmente en toda la historia de la humanidad no se le había concedido tanta atención e
importancia a la actividad  de crear empresa o emprender, ésta era o formaba parte del
desempeño del hombre con condiciones o no en acometer el inicio de una empresa
familiar.

Es desde las crisis económicas, del siglo pasado manifestadas en diversos países, que se
comienza a mencionar e identificar el emprender o la importancia de iniciar un negocio,
vista la dificultad de conseguir empleo, los años treinta y la crisis de los Estados Unidos
llevaron, en “Palo Alto, región de San Francisco, California, más conocido como Silicon
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Valley. En la Universidad de Stanford, en la que ingenieros formados en ingeniería
eléctrica y otras ramas, estimulados por sus profesores crean sus propias empresas, en un
área perteneciente a la Universidad”. Esposito de D.(2008)

Las organizaciones venezolanas se enfrentan desde hace ya varios años a una realidad
global en la cual la formación de capacidades gerenciales se ha convertido en una
necesidad y por ello se responde con sistemas y herramientas que resulten en nuevos y
mejores usos de los recursos disponibles para el manejo de un negocio sea grande o
pequeño.

En este sentido, en base a los resultados por experiencia obtenida por egresados del
Diplomado de Gestión de Microempresarios para Producción de Alimentos, (GMPA) que
se realiza en alianza con la empresa privada y el Decanato de Administración y Contaduría
(DAC) de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), los cuales han
logrado crear su propio negocio y ser  dueño de su empresa, gracias a la transferencia de
conocimiento y acompañamiento recibida por docentes del DAC. Nos planteamos estudiar
y sistematizar esta experiencia: ¿Cómo la formación gerencial teórica y práctica
transferida, por docentes a emprendedores es percibida por éstos?, ¿bajo qué programa se
estructuró esta formación? ¿cómo surgió la alianza entre la empresa privada y la
universidad? Dar respuesta a estas interrogantes apalancó divulgar algunas de las
iniciativas emprendedoras cuyos egresados han realizado su sueño con el apoyo de la
formación apropiada a interesados en fortalecer y consolidar su idea creativa, para
convertirse en emprendedores dueños y propietarios de su negocio.

Metodología

Nos propusimos, en esta investigación, responder a las interrogantes y estudiar así la
importancia que tiene la transferencia tecnológica de capacidades para la formación de
emprendedores, abordándolo con una metodología descriptiva apoyada en recolección de
información en libros, revistas, material audiovisual, textos, monografías, literatura gris y
de campo, y se aplicó un cuestionario tipo cerrado, a 60 participantes del Diplomado de
Gestión de Microempresarios para Producción de Alimentos, (GMPA) con preguntas cuya
respuestas son de carácter dicotómicas y múltiples.

Marco Teórico.

Como ya se señaló, este es un tema de actualidad y que de alguna forma se está  abordando
desde los diversos sectores económicos, sociales y políticos de los distintos países de
nuestro planeta.

Si bien parece un boom de las dos últimas décadas, sobre el cual se ha venido conversando,
escribiendo e indagando su origen, su importancia, sus características, incluso su
clasificación, y su sistematización académica, al punto de recriminársele a las
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universidades la necesidad de cambiar pensum para no continuar egresando de ellas
empleados  si no emprendedores. De hecho se han producido cambios y significativos, que
en nuestro caso, hemos decidido aportar nuestra experiencia para que sea considerada un
ejemplo, en las diversas propuestas académicas de emprendimiento.

Cuando se analiza el origen  del emprendimiento nos tendríamos que pasear por el
desarrollo de la Humanidad desde los momentos más remotos, pero sí, cuando la
conciencia hace clik en la mente del hombre primitivo, vale decir el razonamiento
primitivo, podríamos afirmar sus comienzos con el aporte de Marulanda et al  (2009 pp
156-157) quienes presentan, desde un enfoque etológico, los cuatro “por qué” de
Timbergen (1963) Primero: …”necesidad por la supervivencia (orientado desde la
capacidad del ser humano para razonar),… segundo: este comportamiento propende
garantizar la función de supervivencia, sin conocimiento específico de lo que eso
significaba…tercero: este comportamiento surge dentro de un conjunto de pautas
condicionadas por el entorno, es decir, la casuística de las condiciones del medio-… y
cuarto: ..el valor de adaptarse significaba la continuidad de su especie trascendiendo
sobre la capacidad de enseñar a otros desde lo aprendido, sin que esto haya significado
escuela formal…..”

Este enfoque etológico los autores lo presentan más desde el comportamiento del ser
humano y fuente generadora de ideas que de creador de empresa, sin embargo, el aporte
de los cuatro por qué, los percibimos en la realidad actual del desenvolvimiento
emprendedor como válidos mas cuando la persona que ha decidido o piensa decidir
emprender está actuando con plena conciencia racional, buscando la supervivencia, pues
en el entorno ha percibido condiciones propicias, aventurarse con la posibilidad de
heredarlos a su familia formándolos o transfiriéndoles su aprendizaje.

Cuando se revisa el perfil del emprendedor desde un enfoque psicológico, digamos que se
acepta que el hombre por naturaleza es un ser comparativo y creador, Marulanda et al
(2009 p 158) pues es parte inherente del desarrollo consciente  de su mente gracias a la
cual hemos visto a través de la historia éxitos y fracasos  de aquellos que se aventuraban en
empresas que por tenacidad y constancias lograron sus propósitos, Cristóbal Colon, Henry
Ford, Tomas Edhinson, Alessandro Volta, pero no eran identificados como emprendedores
término de frecuente uso en la actualidad.

“Fue Schumpeter, quien utilizó por primera vez el término para referirse a aquellos
individuos que con sus actividades generan inestabilidades en los mercados”, lo refiere
Castillo H. A. (1999 p 4) dado que aquél percibía al emprendedor como una persona
extraordinaria que promovía nuevas combinaciones o innovaciones. Y que su “función la
de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una
invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo
producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un
material nuevo; o reorganizar una industria, etc.” Vale decir, que lo concibe como el que
inicia el cambio y genera oportunidades, o induce el cambio de una situación existente a
otra pudiendo crear cambios sistémicos o  incertidumbres.
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Este enfoque no lo comparte la escuela austriaca que según Ludwig von Mises citado por
Castillo H. A. (1999 p 6) afirma  “el emprendedor es aquel que desea especular en una
situación de incertidumbre, respondiendo a las señales del mercado.” Los emprendedores
vistos por esta escuela son los que generan el cambio dentro de una situación existente,
vale decir busca ineficiencias que otros no han percibido y sobre las cuales existe una
ganancia potencial.

No se trata de cuál de los dos enfoque es el más apropiado a aplicarse, ambos tienen
valides y pueden presentarse en una sociedad determinada o en una misma persona de allí
que se comparte  la afirmación  “En la práctica, la co-existencia de ambos modos de
emprendimiento parece favorecer el desarrollo. Los mejores emprendedores posiblemente
combinen características de ambos efectiva o alternativamente, teniendo la capacidad de
cambiar fácilmente de un modo al otro a medida que la situación lo requiera. En la teoría,
la identificación de los modos de emprendimiento permite desarrollar nuevas formas de
pensamiento y su uso.” (ob cit 1999 p 7).

De ser así, se podría identificar que alguna sociedad puede o tiene una mayor tendencia
que otra en los dos enfoque de emprendimiento, así por ejemplo en los Estados Unidos, la
tendencia es más hacia la escuela de Schumpeter , mientras que en Europa, la tendencia
parece estar orientada a la escuela Austríaca. En el caso de Venezuela, encontramos una
mayor tendencia hacia la escuela austríaca.

¿Qué es emprender?

En general, cuando nos referimos a emprendimiento se nos viene a la mente personas que
con pericia y constancia han iniciado un camino solitario, con ayuda o no, para lograr
establecer una actividad productiva o de servicios en una sociedad.

Conocer este término nos llevó a la respectiva  revisión en la RAE su procedencia es del
latin  (in, en, y prendĕre, coger) aplicado originalmente a los llamados aventureros, que
con el tiempo ha venido evolucionado  al termino más fabril y comerciales. Este término
está muy relacionado a la palabra francesa entrepreneur,  utilizada en el siglo XVI que se
vino incluyendo a los constructores de puentes y caminos y arquitectos en la Francia del
siglo XVIII.

El emprendimiento como concepto empresarial se entiende como la capacidad que posee
una persona o grupo de ellas para iniciar una actividad económica; haciendo un paréntesis
en cuanto a que emprender no solo tiene una connotación empresarial sino que va a la
practicidad de lo cotidiano como la forma de tener iniciativa en ámbitos sociales y/o
comunitarios que llevan implícitos acciones concretas para el logro de un objetivo en
común. Aunque en esta investigación el enfoque es a los emprendimientos a nivel
económico el abordaje no excluye esta realidad y por ende se realiza la salvedad.
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Según SACEV, 2006  “Emprender es el conjunto de acciones para concretar soluciones
sustentables e innovadoras que agregan valor y generan satisfacción y beneficios para el
individuo y la sociedad”. Se derivan de allí una serie de aspectos importantes para el
desarrollo de este concepto, que guardan estrecha relación con lo mencionado con
anterioridad desde el punto de vista práctico. Se concentra en la acción, es decir, en lo que
realiza la persona.

En este sentido “El emprendimiento es una de las características que determina el
crecimiento, la transformación y el desarrollo de nuevos sectores económicos de una
región o un país, siendo el ser humano el principal pilar.” Marulanda et al (2009).
Partiendo de esta aseveración es el ser humano el centro y el que motoriza cualquier
actividad productiva. En definitiva, por más factores que intervengan en el proceso de
emprender es la persona quien determina la influencia o no de los mismos.

El emprendedor se diferencia del ciudadano común a su actitud según Formichella, M
(2002) “el emprendedor es una persona con capacidad de crear, de llevar adelante sus
ideas, de generar bienes y servicios, de asumir riesgos y de enfrentar problemas. Posee
iniciativa propia y sabe crear la estructura que necesita para emprender su proyecto”.
Este último aspecto “estructura que necesita para emprender su proyecto” tomado como
referencia se da por sentado que el emprendedor conoce y lleva a cabo esa estructura; esa
que se condensa en lo que necesita para llevar a cabo el proyecto. De allí esta investigación
orientada a distinguir que no en todos los casos es así, vale decir, los emprendedores
potenciales o los emprendedores consolidados no siempre manejan este tipo de
información.

Refiriendo el término “estructura” al planteamiento claro y preciso de los que se quiere, a
través de qué, con qué, para quién, en palabras técnicas: el desarrollo del plan de negocio.
Ya que aunque se identifiquen o existen los emprendimientos, los emprendedores no
manejan una estructura sistemática para iniciar ese proceso de emprender. Son muchos los
casos que comienzan con la iniciativa a ciegas y logran producir ingresos para vivir y
continuar su negocio, sin la mínima motivación de crecimiento y mejora. Y si, en algunos
casos existe la motivación alta, en mejorar, no se sabe qué hacer.

Emprendimiento en Venezuela

El país se ha destacado siempre  como una de las naciones con mayor actividad
emprendedora así lo refiere la Global Entrepreneurship Monitor (GEM siglas en inglés)
afirma es importante, ello lo demuestra el posicionamiento en esta área, en el año 2003,
ocupó el segundo puesto del ranking el balance y sigue siendo positivo en el 2009 se ubicó
“entre los 10 primeros con mayor número de empresas nuevas” publicados en la revista
Gerente.
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Para el año 2011,  en un nuevo estudio del Monitor Global de Emprendimiento (GEM
2011), el país se ubicaba en el puesto 11 de 54 países analizados. Si bien se había
descendido con respecto al año 2009 aún la vocación emprendedora, de la población
venezolana, quedó reflejada nuevamente. El estudio, señalaba que un 15,4% de la
población está emprendiendo en nuevas iniciativas. La tendencia de los venezolanos para
emprender mostraba que 67% de la población "percibe" que tiene las capacidades para
hacerlo, mientras identificar o cree que emprender es una buena opción de carrera
mostraba un 83,1%. Por los datos se considera un balance positivo. Claro está el logro no
hubiera sido posible sin el tesón y la motivación de nuestra gente.

Son diversas las opiniones sobre el emprender una empresa o negocio de la diversidad de
actividad o sector en la que el emprendimiento se ubica. Se sabe que emprender no es nada
fácil, lo afirman algunos emprendedores que luego de diversos intentos han logrado iniciar
su actividad de negocio. Para unos se trata de un riesgo y no es atractivo, sin embargo para
otros es una forma de lograr expresar su sueño, su creatividad, su aporte a la sociedad y
claro está el generar su propio ingreso sin depender y sentirse en libertad económica y
socialmente.. Esos que se lanzan a esta aventura de emprender, saben que si bien hay
obstáculos que saltar, están listos para hacerlo.

Decíamos líneas arriba, que los emprendedores de la escuela  austríaca son los que
generan el cambio dentro de una situación existente, vale decir busca ineficiencias que
otros no han percibido y sobre las cuales existe una ganancia potencial e identificábamos
que en el caso de Venezuela, encontramos una mayor tendencia  de emprendimientos con
el enfoque de la escuela austríaca.

En función a lo indicado Fuentes P. (2013) señala seis (6) tipos de emprendimientos,
Cuadro Nº1, que más se dan o se observa en el país y acota: “No todos los
emprendimientos son lo mismo, ni responden a intereses comunes, por ejemplo, quien
produce bienes, no tiene que estar interesado en las mejores técnicas para el
posicionamiento web, o quien posee una venta de comidas, no tiene que interesarle
necesariamente las características de un liderazgo de equipos (sobre todo si sólo tiene dos
empleados, contándose a él mismo, por ejemplo).”

Cuadro Nº 1
Tipos de emprendimientos identificados en Venezuela

TIPOS DE
EMPRENDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

EMPRESARIAL

TRADICIONAL
Entra en un mercado de producción de bienes, ya existente de comercialización,

cree que por características  intrínsecas puede superar a sus competidores, bien,

por haber agregado ciertas mejoras o cambios a los objetos producidos, o por

ciertas ventajas inherentes a su empresa, pueda dar una mejor distribución o

atención a clientes, que sus competidores no han podido realizar.
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INNOVADOR Este normalmente se da en las Universidades o Centros de Investigación, y son

ayudados por los denominados Parques Tecnológicos y no siempre. Consisten en

tener un producto innovador, que permite crear un mercado nuevo o sustituir otro

ya existente.

COMERCIAL Es quien vende los productos que terceros le coloquen. Agrega poco o nulo valor

al objeto vendido, sin embargo, si lo hace con la atención y servicios. En este caso,

son supermercados, abastos, tiendas de ropa, ferreterías, librerías, farmacias, etc.
DE SERVICIOS A diferencia del anterior, se basa principalmente en los aportes que su personal

pueda dar (aunque también venden artículos de terceros), su negocio está en la

venta de aquellas habilidades que puedan poner a disposición de su clientela.
TECNOLÓGICO Se basa en las nuevas tecnologías, y va desde crear apps (o adicionales) para

moviles (Blackberry, Apple o Android, principalmente) o para serivicos (como

facebook, twitter, etc). Se incluye toda iniciativa que pretenda obtener una

remuneración por la creación de contenidos, redes sociales o servicios en el

internet, bien de forma directa (comercio electrónico) o indirecta (publicidad).
PROFESIONAL Similar al emprendedor de servicios, pero su público es mucho menor, ya que es

especializado. Se comercializan conocimientos específicos, y normalmente lo

representan los asesores empresariales, los centros de apoyo para pymes, los

coach, los centros de capacitación y los outsourcing profesionales (soportes web,

diseños, medicina preventiva empresarial), etc.
Fuente: Adaptado de Fuentes Pinzon (2013)

La Academia y el Emprendimiento

El termino academia normalmente se usa para referirse al “universitario” o su sinónimo  de
“mundo intelectual” cuyo rol es el fomento de una actividad cultural, científica, sin
embargo  esta denominación  en algunos países tiene identificación diversa y comúnmente
se refieren a instituciones  educativas. Según el Diccionario Manual de la Lengua Española
Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L tres son el significado de academia: “1. Institución
pública formada por personas destacadas en las letras, las artes o las ciencias, que se dedica
al estudio y a otros fines culturales o científicos. 2 Local o edificio donde se reúnen los
miembros de esta institución. y 3 Centro de enseñanza privado, en el que se imparten
clases para preparar un examen o adquirir conocimientos, teóricos o prácticos, sobre
alguna materia: y como ejemplo señala la academia de baile”

Para nuestro enfoque, podemos decir que es una combinación del primero y segundo, aun
cuando físicamente estos se reúnen y realizan sus actividades en  el tercer significado. Y en
el caso que nos compete transcribimos el aporte que en este sentido realiza Deniz, R (2012)
cuando afirma "Venezuela ha mejorado su ecosistema empresarial en los últimos dos años
con varias iniciativas que surgen desde el sector privado y la academia. Uno de los
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elementos llamativos de la evaluación de los expertos es el alto valor de la contribución del
sistema educativo en los niveles superiores. Esto puede estar relacionado con el papel que
la academia ha tenido en aunar esfuerzos para apoyar a los empresarios y ofrecer
programas de formación para distintos ámbitos".

La formación de académicos e instituciones de educación superior en el país comienzan
abocarse en los últimos veinte años del siglo pasado con el programa de creación de
parques tecnológicos, en Venezuela, fomentado por el aquel entonces, Consejo Nacional
de Investigación  de Ciencia y Tecnología (CONOCIT), bajo la dirección de su presidenta
Dulce de Uzcategui. Para ese momento la orientación era fomentar el emprendimiento
“high tech” alta tecnología, que si bien en la actualidad se busca mantener, en algunas
universidades, con el tiempo y el desarrollo socioeconómico y cultural de la población
venezolana ha devenido en una tendencia a emprender en áreas no incluidas como altas
tecnología pero si de solventar problemas de desempleo, invertir recursos de jubilaciones,
de cesantes de empresas, lograr satisfacciones personales o simplemente no querer ser
empleado sino empleador.

En esta misma orientación la empresa privada ha entendido la importancia que reviste la
capacitación de su personal y de sus familiares y la contribución social que en particular
reviste a su entorno y en general al país. Ha venido implementando programas
identifiquémoslo como de responsabilidad social empresarial, en compañía con la
universidad, orientados a la formación de capacidades que puedan convertirse en
emprendimientos generadores de riqueza, léase bienestar económico generados por el
mismo emprendedor, procurándose protección de salud, adquirir una vivienda, planificar la
educación de sus hijo y porque no planificar días de ocio.

Con base a lo expuesto, se diseñó el diplomado para aquellos emprendedores  que de
manera práctica puedan identificar su nicho y crear o consolidar su empresa, por tanto
requieren de la formación y capacitación en la dirección de una empresa y lo que conlleva
a la generación de competencias administrativas, liderazgo, comportamiento en las
relaciones humanas y las metodologías comerciales, así como la responsabilidad en el
desempeño y ética en todas sus relaciones de carácter comercial o productiva.

Nace pues esta experiencia, en el año 2006, en una  rueda de negociación organizada por
una organización que promueve la  vinculación de la empresa privada con las
universidades. Desde ese momento se inició todo un proceso de elaboración de programas
de acuerdo a las necesidades que la empresa manifestó estar interesada de la formación
estructurándose todo un programa de Diplomado conformado de 196 horas académicas, al
final del cual se certifica a cada participante.

El primer diplomado dio inició en el año 2008 certificándose la primera cohorte en el año
2009, de allí en adelante se han formado a 135 participantes en cinco cohorte. En el 2011
se incluyeron participantes con algunas discapacidad física ( sordo mudos, motora y visual)
y desde enero 2013 están en ejecución dos cohorte mas incluyendo nuevamente en una
participantes con discapacidad física.
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Finalmente, conviene resaltar que la demanda de formación en esta área del conocimiento
es alta, ya que se carece de institutos que formen al profesional con esta orientación
integral. En este sentido, con este diplomado se persigue que tanto los participantes como
el grupo de facilitadores aprendamos lo importante y significativo que es ser dueño de su
propio negocio.

Análisis de resultados
A través de la aplicación de instrumento de recolección de información con preguntas
abiertas, los participantes expusieron sus experiencias a las preguntas  siguientes:

1.- ¿Qué contenidos considera usted  que fueron los más apropiadas para su formación?

Fuente : Elaboración propia de la información obtenida

Según los participantes las materias más resaltantes en un 33 %, todas las materias, y le
sigue el área financiera, mercadeo y contabilidad con 29 %. Reflejan la opinión que es muy
importante saber gerenciar el negocio.

2) ¿Qué resultados esperaba luego de culminar el diplomado?



11

Fuente: Elaboración propia de la información obtenida

El 42 % de los participantes esperaba el finalizar el diplomado, iniciar su negocio lo cual
es positivo para la finalidad del diplomado. Así como también un 22 % esperaba aprender.

3. ¿Cómo ha sido el proceso de aprendizaje? Sobre tiempo, contenidos, lo que más le ha
interesado.

Fuente : Elaboración propia de la información obtenida

Las opiniones de manera general están centradas, en buen contenido, excelente material, y
el tiempo se requiere más para algunas asignaturas. Consideran así que es necesario
aumentar en algunas áreas las horas de las asignaturas, especialmente de cocina.

4¿Cómo ha sido para usted el trabajo en grupo?

Fuente : Elaboración propia de la información obtenida
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Las respuestas agrupadas en este caso señalan que el trabajo en grupo promovió el
intercambio de ideas, la participación y la tolerancia entre ellos, a pesar de pensar
diferente.

5. ¿Cómo ha sido su compromiso con la responsabilidad asumida en el diplomado?

Fuente : Elaboración propia de la información obtenida

La mayoría de los participantes dijo haber tenido una participación responsable en el
diplomado, lo respalda un 33 % de las respuestas. Solo un 17 % expuso que se le hizo
difícil cumplir de manera efectiva a todas las clases previstas.

6) ¿Qué lo motivó a participar en el diplomado?

Tal como se muestra en el gráfico las respuestas a esta interrogante estuvieron entre
tener su propio negocio  con un 38% y aunado a un 29% muchas ganas de aprender. El
resto tuvo una participación menor en cuanto al prestigio de la UCLA con 4%, asistencia a
talleres de emprendimiento en 8% y las clases de cocina 4%.
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Fuente : Elaboración propia de la información obtenida

7) ¿Cómo se ve usted al concluir el diplomado, en el corto, mediano y largo plazo?

Fuente : Elaboración propia de la información obtenida

Con relación a esta interrogante se evidenció que la mayoría al concluir el diplomado
emprenderá su negocio, el 33% de los encuestados así lo señala y el 21% expresó que
realizará mejoras a los negocios que ya posee. Con el mismo porcentaje, las personas
señalan que se ven con una empresa exitosa y solvente.

Experiencias de emprendimiento

En este apartado se pretende difundir en estas cortas líneas algunas experiencias de los
egresados de la formación, de emprendedores empíricos, de personas de éxito que han
sabido seguir adelante y que ahora cuentan su vivencia.

Cuadro Nº 2

Muestra de siete Emprendimientos consolidados  y / o creados luego del Diplomado
Gestión de Microempresarios de Producción de Alimentos

Denominación de
la empresa

Breve reseña

AUTOREPUESTOS
ALEXMARCAR C.A

Venta de repuestos y con una pequeña inversión comenzó su
negocio. Expresa que gracias a la formación complementaria que
recibió en la UCLA sobre emprendimiento en el diplomado,
logró con facilidad montar su plan de negocio y observar la
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potencialidad de la zona para emprenderlo. En agosto del
2011abrieron sus puertas. Ellos sabían que estaban haciendo el
punto y eso era importante para crecer en el negocio.

AREPAS
EL VECINO

Venta de comida directamente de atención al cliente.
Actualmente tienen dos establecimientos en dos localidades
distantes. Al terminar el diplomado y con el aprendizaje, y
capacitación recibida inició una actividad de Catering prestando
servicio a diversas  empresas ubicadas en las tres zonas
industriales de Barquisimeto.

TERESITA’S
GOURMET

Se inició con la venta de empanadas, mucho antes de entrar al
diplomado. Posteriormente se instaló en un quiosco con la venta
de diversos artículos comestibles y otros accesorios. Logró
convenios con una empresa trasnacional ofreciendo servicio de
Catering que consolidó al terminar los estudios del diplomado.
Actualmente tiene un restaurante identificado como Teresita’s
Gourmet.

ANMARJO
CREACIONES

Se ha desarrollado dentro del arte de confección artesanal, en la
elaboración de adornos de maderas pintados con diversos
motivos para adornar espacios y objetos utilitarios que parten del
diseño artesanal. Expresa que la capacitación recibida en el
diplomado le proporcionó herramientas que le han permitido
ampliar su negocio y creatividad.

LUNCHERIA
MIS ESFUERZOS

Por el problemas físicos que desde pequeño ha presentado, su
madre le impedía desempeñarse en la búsqueda de un trabajo, en
vista de ello y como le gustaba cocinar, logró convencerla para
instalar un pequeño negocio de empanadas en su casa y desde
allí venderlas. Luego se su capacitación en el diplomado, amplió
espacio para dar mayor atención de los  usuarios de la
comunidad donde él habita.

EL FOGÓN DE
CHEPA

Al terminar el diplomado decidí junto con mi hermano establecer
un negocio de comida. La formación recibida en el diplomado
fue básica desde la formación de equipos de trabajos, estructura
de producción, mercadeo y diseño, manejo de higiene y
especialmente el plan de negocio y el contacto directo con
organizaciones crediticias  (ONG)  y de la banca comunitaria.

EL RINCÓN DE
EGLÉ

Tenía ya la idea de preparar alimentos y venderlos desde su
hogar, con la formación y capacitación que recibí en el
diplomado estructuré una línea de producción, en mi casa, para
atender a las demanda de almuerzos, cenas o eventos festivos
específicos. El cómo mercadear mis productos, cómo elaborar mi
plan de negocio, cómo diferenciarme de competidores fue
fundamental lo recibido en la formación del diplomado.

Fuente: Elaboración propia de la información obtenida
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Conclusiones

La revisión bibliográfica nos permitió contextualizar, según las escuelas señaladas, el tipo
de emprendimiento que se está dando en el país, relacionado más a las actividades
comerciales y de servicio como se evidencia en las siete experiencias que se muestran en
esta investigación, las que se puedan estar dando de alta tecnología, por los momentos, no
forma parte de esta investigación.

La formación teórica y práctica recibida les está permitiendo desempeñarse con seguridad
y calidad en las pequeñas empresas conformadas  evidenciándose con la respuesta de un
33 % de los encuestados interesados en constituir su empresa y el 21%  que ya contaban
con establecimientos expresaron que realizarían mejoras a los negocios que ya poseen.

El acompañamiento en la elaboración del plan de negocio con las asesorías personalizadas
y la presentación del mismo a evaluadores representantes de la academia, empresas y la
banca  permitió sistematizar un cúmulo de aspectos nunca antes contemplados y afianzar
su seguridad y autoestima en lo que venían realizando o en lo que deseaban emprender.

La vinculación con entidades de financiamiento abrió una ventana que siempre se tenía
temor tocar, así expresado por ellos. Ese temor se disipó al incluir en el programa la
presencia de diversas organizaciones de financiamientos, algunas ONG dedicadas a
pequeña escala al apoyo con micro financiamiento, así como la banca, que a pesar de sus
exigencias formales los emprendedores han venido acudiendo con desempeño exitoso.

Valoran el haber recibido una certificación académica de la Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado con la calidad de los instructores y su sencillez en la transferencia de
conocimientos le develaron que los temores y desconocimientos al manejo administrativo
de su negocio eran debilidades que amenazaban no realizar su sueño de tener un negocio
propio.

Las organizaciones venezolanas se enfrentan desde hace ya varios años a una realidad
global en la cual la formación de capacidades gerenciales se ha convertido en una
necesidad y por ello se responde con sistemas y herramientas que resulten en nuevos y
mejores usos de los recursos disponibles para el manejo de un negocio sea grande o
pequeño.

Finalmente consideramos necesario  mantener y  fortalecer y las alianzas con la empresa
privada  y que a pesar de factores adversos se levanta con el ánimo de seguir trabajando.
Conscientes del potencial, los actores de los distintos sectores de la economía, se están
abocando a crecer con la aplicación de esta metodología. Por ello se ofrece esta
oportunidad de formación dinámica, dialógica y constructiva de encauzar lo que ya es un
hecho a través de la certificación que contempla la oportunidad a los emprendedores de
generar espacios de intercambio e interconexión entre lo que es la cotidianidad y la teoría,
además de afianzar conocimientos técnicos sin rigurosidad.
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Using the Innovation Adoption Model to Analyze the Virtual
Social Media Use by Brazilian Companies

Uso do Modelo de Adoção de Inovação para Análise do Uso de
Redes Sociais Virtuais por Empresas Brasileiras

Abstract

This study aimed to contribute to the proposition and testing of a theoretical model to
assess the adoption of social media by organizations, identifying the determinants of this
adoption. Therefore, it has adapted the Multi-level Model of Organizational Innovation
Adoption by Frambach Schillewaert (2002) for a quantitative approach and held up a
survey on 237 companies using social media in their business processes. The proposed
model was analyzed using structural equation modeling. The results point to the significant
influence of the constructs "perceived characteristics of innovation" and "characteristics of
the adopter" in the adoption of social media by companies.

Resumo

Este trabalho buscou contribuir com a proposição e teste de um modelo teórico para avaliar
a adoção de mídias sociais por organizações, identificando os fatores determinantes dessa
adoção. Para tanto, adaptou-se o Modelo Multi-nível de Adoção de Inovação
Organizacional de Frambach e Schillewaert (2002) para uma abordagem quantitativa e
realizou-se survey em 237 empresas que utilizam as mídias sociais em seus processos de
negócio. O modelo proposto foi analisado utilizando-se a modelagem de equações
estruturais. Os resultados apontam para a influência significante dos construtos
“características percebidas da inovação” e “características do adotante” na adoção de
mídias sociais pelas empresas.

1. Introdução
No panorama atual do mercado no qual o ritmo das transformações e o grau de incertezas
característico do cenário competitivo apresentam aceleração crescente, as empresas tendem
a operar sob pressões cada vez maiores para aumentar sua rentabilidade. Neste ambiente,
surge uma nova realidade econômica em que a informação, o conhecimento e o poder da
comunicação tornam-se a principal fonte de geração de riquezas (TURBAN; MCLEAN;
WETHERBE, 2004; TAPSCOTT; WILLIAMS, 2007).

Grande parte destes recursos de informação e de comunicação encontra-se disponível na
rede mundial de computadores (Internet). A interconectividade e interatividade
proporcionada pela Internet tornam-na um meio único no contexto estratégico (PAXSON;
MELMANE, 2009). A evolução da tecnologia e o desenvolvimento de novas aplicações
utilizando a rede mundial de computadores promoveram o surgimento de uma nova
geração de serviços online que tornou possível a ampla interação entre pessoas e empresas
e criou a oportunidade da formação e proliferação de mídias sociais que se tornam cada
vez mais populares, incluindo aplicações e serviços como: redes sociais de
compartilhamento, wikis, blogs, podcasts, dentre outros (SAFKO, 2010).

Considerando que a Internet se transformou no principal meio de comunicação que permite
a formação de redes sociais, definida por Baum, Shipilov e Rowley (2003) como um
conjunto de pessoas ou grupos de pessoas ligadas que se conhecem por amizade, alianças
políticas, colaboração profissional e/ou relações de negócio, utilizaremos neste trabalho o
termo mídia social como sendo o ambiente interativo na Internet que permite aos
indivíduos compartilhar opiniões, ideias, experiências e perspectivas com os outros
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indivíduos, de forma a possibilitar a interconexão necessária para se estabelecer uma rede
social.

As mídias sociais promovem uma nova forma de comunicação entre pessoas e entre
pessoas e empresas que se utilizam de ferramentas e serviços disponibilizados na Internet
como o Facebook, o LinkedIn, o Twitter, o Blogger, a Wikipédia, o Youtube, dentre
outros. O uso destas ferramentas pode alterar significativamente o relacionamento entre a
empresa e seus fornecedores, clientes, funcionários, stakeholders, bem como com o
público que não possui relacionamento direto com a organização, mas deseja ou pretende
tê-lo, como candidatos a empregos, clientes ou fornecedores potenciais e imprensa.

Em diversas partes do planeta há empresas que estão adotando as mídias sociais como
solução para diversas situações que se configuram como problemáticas, tais como melhoria
no relacionamento com clientes (BRYNJOLFSSON, 2011), divulgação de novos produtos
(CHAUHAN, 2011; FURLAN, 2011; FOLDEES, 2012), divulgação de informações aos
empregados (SAFKO, 2010), recrutamento de funcionários (FOLDEES, 2012), dentre
outras.

Esses exemplos mostram como as mídias sociais podem ser entendidas como uma
inovação organizacional, conforme prescrito pelo Manual de Oslo (OCDE, 2005), e como
tal, uma expressiva fonte de vantagem competitiva para a empresa, diferenciando-a de seus
competidores no relacionamento com fornecedores e com compradores estabelecidos.

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) indicam que a inovação é movida pela habilidade de
estabelecer relações, detectar oportunidades e tirar proveito das mesmas, sendo a
tecnologia um fator que desempenha um papel fundamental na disponibilização de opções
radicalmente novas. Neste estudo, a adoção de inovação (mídias sociais) refere-se à
decisão de indivíduos ou de uma organização em fazer uso de uma inovação (ROGERS,
1983).

Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi a proposição e teste de um modelo teórico
para avaliar a adoção de mídias sociais por organizações, entendida como uma inovação
organizacional, identificando os fatores determinantes dessa adoção. Para tanto, adaptou-se
o Modelo Multi-nível de Adoção de Inovação Organizacional de Frambach e Schillewaert
(2002), identificando indicadores quantitativos que possibilitassem a mensuração de
construtos propostos por estes autores. O modelo de Frambach e Schillewaert (2002)
objetivou identificar os fatores determinantes da adoção de uma inovação organizacional;
os autores citam em seu trabalho que seu maior esforço foi discutir os principais achados
em adoção de inovação organizacional e integrá-los em um modelo conceitual, não o tendo
testado de forma empírica, que é uma contribuição do presente estudo. Estes autores citam
ao final de seu artigo que uma área interessante para futuras pesquisas dentro do domínio
de adoção de inovações organizacionais está relacionada ao uso organizacional da Internet
ao longo de numerosas inovações e aplicações, sugestão aplicada no presente trabalho, ao
investigar a adoção de mídias sociais pelas empresas.

2. Antecedentes Teóricos
Por meio da inovação, as empresas buscam atender às exigências de eficiência e tempo de
resposta dos consumidores, aumentar sua produtividade, melhorar a qualidade do produto e
diminuir o ciclo de projetos, no intuito de se manterem à frente da concorrência.
O Manual de Oslo (OCDE, 2005, p.55) define o termo inovação como “a implantação de
um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou
um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de
negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas”.
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Diversos estudos foram realizados com o objetivo de investigar as características da
organização inovadora (ROGERS, 1983; MEYER; GÓES, 1988; TORNATZKY;
FLEISCHER, 1990; SANKAR, 1991; FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002), embora
muitas pesquisas tenham se limitado a transferir os modelos e as metodologias
desenvolvidos para analisar a adoção de inovação tecnológica por indivíduos (FISHBEIN;
AJZEN, 1975; DAVIS, 1989; MOORE; BENBASAT,1991; AJZEN, 1991; THOMPSON;
HIGGINS; HOWELL, 1991; DAVIS; BAGOZZI; WARSHAW, 1992; TAYLOR; TODD,
1995; COMPEAU; HIGGINS,1995; VENKATESH; DAVIS, 2000; VENKATESH et al.,
2003; VENKATESH; THONG; XU, 2012).
Numa tentativa de ampliar o escopo dos indivíduos para o ambiente organizacional,
Frambach e Schillewaert (2002) propõem um modelo multi-nível de adoção de inovação
que incorpora determinantes organizacionais e individuais. Este modelo considera os
construtos características percebidas da inovação, características do adotante, influências
ambientais, esforço de marketing dos fornecedores e a rede social da organização para
determinar a decisão sobre a adoção de uma inovação (Figura 1).

Figura 1. Modelo multi-nível de adoção de inovação
Fonte: Frambach e Schillewaert (2002)

As características percebidas da inovação pelos potenciais adotantes estão no cerne deste
modelo, uma vez que a vantagem relativa que a inovação irá oferecer é considerada o
elemento mais importante para a decisão de adoção na organização. Além da vantagem
relativa, este construto é formado pelas variáveis: compatibilidade (conformidade com os
valores existentes do adotante em potencial, experiências anteriores e suas necessidades),
complexidade (extensão em que uma inovação é percebida como difícil de compreender e
utilizar), possibilidade de experimentação (em uma escala limitada), possibilidade de
observação (os resultados de uma inovação são visíveis para os outros), e incerteza (falta
de conhecimento a priori do resultado da adoção de uma inovação ou do efeito dessa
adoção). As características do adotante são identificadas pelo tamanho da empresa (medido
por seu volume de vendas ou pelo número de funcionários da organização), pela estrutura
organizacional (envolvendo a complexidade da estrutura, o grau de formalização e de
centralização de decisões) e pela propensão para adotar inovações (grau em que uma
organização é receptiva a novos produtos ou ideias). As influências ambientais são
caracterizadas pelos seguintes fatores: externalidade da rede (organizações inter-
relacionadas no ambiente de mercado que adotaram a inovação) e pressões competitivas a
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que a empresa é submetida pelo mercado. O esforço de marketing dos fornecedores pode
ser observado a partir do foco do fornecedor em inovação, de sua capacidade e habilidade
em comunicação e pela diminuição dos riscos associados à adoção da inovação promovida
pelo fornecedor. A rede social é caracterizada pela interconectividade da organização com
outras organizações e pelo compartilhamento de informações pela organização.

Pensando na adoção de mídias sociais para uso em processos organizacionais como uma
inovação, convém definir esse conceito: de acordo com Boyd e Ellison (2008), as mídias
sociais são serviços baseados na web que permitem aos indivíduos: construir um
organismo público ou perfil semi-público dentro de um sistema limitado, articular uma
lista de outros usuários com quem eles compartilham uma conexão e ver e percorrer suas
listas de conexões e aquelas feitas por outras pessoas dentro do sistema. Bhagat, Klein e
Sharma (2009) vão um pouco mais além: para os autores, mídias sociais são as tecnologias
on-line e práticas que as pessoas usam para compartilhar opiniões, ideias, experiências e
perspectivas com os outros.

Segundo Safko (2010), as mídias sociais são formadas por incontáveis sites que promovem
a comunicação e conversações entre milhões de pessoas, mas que também são usados para
atingir audiências focadas. Os meios de comunicação envolvidos pelo termo mídia social
combinam diversos recursos que formam as denominadas plataformas de mídia social,
envolvendo: publicação de conteúdos, como textos, vídeos, fotografias e músicas;
compartilhamento de conteúdos, como vídeos, fotografias e música; jogos casuais, sociais
ou em massa para múltiplos jogadores; comércio, envolvendo revisões de compras,
indicação de lojas virtuais e compartilhamento de compras; localização de eventos e guias
de localização; e redes sociais pessoais, profissionais ou informais (CAVAZZA, 2012).

As novas tecnologias e os novos sistemas disponíveis para acesso por meio das mídias
sociais mudam a maneira como as empresas e as sociedades utilizam o conhecimento e a
capacidade de inovar para criar valor, afetando todos os aspectos da gestão com o
surgimento de um novo tipo de empresa – uma empresa que abre as suas portas para o
mundo, inova de forma cooperativa, compartilha recursos, utiliza o poder da colaboração
em massa e se comporta como uma firma global (TAPSCOTT; WILLIANS, 2007).

2.1. Proposição de um Modelo e Elaboração das Hipóteses do Estudo

Considerando o objetivo proposto de analisar os fatores que determinam a adoção de
mídias sociais pelas empresas, identificando o grau dessa adoção, entendido como o uso
em diversas áreas ou processos de negócios da empresa, foi elaborado o Modelo de
Adoção de Mídias Sociais por Organizações (Figura 2), utilizando como embasamento o
Modelo Multi-nível de Adoção de Inovação de Frambach e Schillewaert (2002).
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Figura 2. Modelo de adoção de mídias sociais por organizações
Fonte: Elaborado pelo autor

Tendo em vista que a análise da adoção deve ser adaptada para a inovação ou tecnologia
em questão (FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002), as variáveis do modelo utilizado
foram ajustadas para tratarem especificamente do grau de utilização de mídias sociais, no
que se refere aos construtos: “características percebidas da inovação”, “características do
adotante” e “influências ambientais”, que são aqueles que, segundo o Modelo Multi-nível
de Adoção de Inovação (FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002), possuem relação direta
com a decisão da adoção de uma inovação, sendo desconsiderados neste estudo os demais
construtos por apresentarem influência indireta nessa decisão.

O construto “características percebidas da inovação” identifica os benefícios e dificuldades
percebidos pelo adotante. Neste estudo foram consideradas as variáveis “vantagem
relativa”, “compatibilidade”, “possibilidade de observação” e “incerteza”, como
influenciadoras das “características percebidas da inovação” relacionadas à adoção de
mídias sociais. Em virtude da disponibilidade de forma ampla e gratuita das mídias sociais,
podendo ser experimentadas a qualquer momento, e de possuírem interface de fácil
operacionalização pelos usuários (SAFKO, 2010), os construtos “complexidade” (extensão
em que uma inovação é percebida como difícil de compreender e utilizar) e “possibilidade
de experimentação” (medida em que uma inovação pode ser experimentada em uma escala
limitada) foram considerados com influência nula, sendo desconsiderados neste trabalho.

A Figura 3 apresenta a relação das hipóteses e a literatura utilizada para obtenção de
subsídios para a construção dessas hipóteses.

Hipóteses Autores

H1 – As características percebidas das mídias sociais
influenciam de forma positiva sua adoção pelas
organizações.

Rogers (1983); Moore e Benbasat (1991);
Frambach e Schillewaert (2002)

H2 – A vantagem relativa influencia de forma positiva as
características percebidas das mídias sociais.

Rogers (1983); Frambach e Schillewaert
(2002); Tan e Thoen (2001); Teo e Pok
(2003); Papiers e Clement (2008)

Características
da Inovação

H12 (+)H11 (+)

H7 (+) H8 (-)

H9 (+)

Incerteza

H2 (+)
H3 (+)

H4 (+)

H5 (-)

H1 (+) H6 (+)

H10 (+)

Possibilidade de
Observação

Vantagem
Relativa Compatibilidade

Tamanho da
Organização

Estrutura
Organizacional

Propensão à
Inovação

Adoção  de
Mídias Sociais

Influências
Ambientais

Pressão
Competitiva

Externalidade
da Rede

Características
do Adotante
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Hipóteses Autores

H3 – A compatibilidade influencia de forma positiva as
características percebidas das mídias sociais.

Rogers (1983); Frambach e Schillewaert
(2002); Ilie et al. (2005)

H4 – A possibilidade de observação influencia de forma
positiva as características percebidas das mídias sociais.

Rogers (1983); Frambach e Schillewaert
(2002)

H5 – As incertezas influenciam de forma negativa as
características percebidas das mídias sociais.

Frambach e Schillewaert (2002)

H6 – As características do adotante influenciam de forma
positiva a adoção das mídias sociais pelas organizações.

Rogers (1983); Tornatzky e Fleischer (1990);
Frambach e Schillewaert (2002)

H7 – O tamanho da organização influencia de forma
positiva as características dos adotantes de mídias sociais.

Rogers (1983); Damanpour (1996); Frambach
e Schillewaert (2002); Zhu, Kraemer e Xu
(2006)

H8 – A estrutura organizacional influencia de forma
negativa as características dos adotantes de mídias sociais.

Calantone, Cavusgil e Zhao (2002); Frambach
e Schillewaert (2002); Hult,  Ferrell e  Hurley
(2002); Daft (2005); Chen e Chang (2012)

H9 – A propensão à inovação influencia de forma positiva
as características dos adotantes de mídias sociais.

Lumpkin e Dess (1996); Frambach e
Schillewaert (2002); Carayannis e Provance
(2008)

H10 – As influências ambientais influenciam de forma
positiva a utilização de mídias sociais pelas organizações.

Tornatzky e Fleischer (1990);

Frambach e Schillewaert (2002)

H11 - A pressão competitiva influencia de forma positiva
as influências ambientais nas organizações que adotam as
mídias sociais em seus processos de negócio.

Porter (2001);Frambach e Schillewaert
(2002); Zhu (2004); Zhu, Kraemer e Xu
(2006); Tapscott e Willians (2007)

H12 - A externalidade da rede influencia de forma positiva
as influências ambientais nas organizações que adotam as
mídias sociais em seus processos de negócio.

Frambach e Schillewaert (2002);

Pindyck e Rubinfeld (2005)

Figura 3. Hipóteses da pesquisa
Fonte: Elaborado pelo autor

3. Metodologia
De acordo com as classificações de tipo de pesquisa apresentadas por Gil (2002) e por
Malhorta (2004), esta pesquisa é classificada como descritiva e possui um caráter causal,
uma vez que pretende identificar os fatores que determinam a adoção das mídias sociais
pelas empresas. Neste trabalho, utilizou-se para mensurar a adoção de mídias sociais, o
“grau de intensidade” com que essa ferramenta foi adotada dentro da empresa, grau esse
variando desde seu uso em apenas uma até em diversas áreas ou processos de negócio da
empresa. O uso em apenas uma área corresponde a uma menor intensidade na adoção e
quanto mais áreas ou processos usam essas mídias, maior o grau de adoção dessa inovação.

Quanto ao objetivo, esta pesquisa tem um caráter explicativo ou explanatório, procurando
explicar relacionamentos entre variáveis (GIL, 2002). Sob o ponto de vista temporal o
estudo se caracterizou como de corte transversal (MALHOTRA, 2004), sendo utilizado o
método survey com aplicação de questionário pela Internet e empregou-se a ferramenta
para elaboração e distribuição de questionários denominada “surveymonkey”.

A seleção da amostra seguiu o critério não probabilístico por conveniência (COOPER;
SCHINDLER, 2003). O universo de pesquisa foi composto pelas empresas estabelecidas
no Brasil que adotam as mídias sociais em seus processos de negócios. De acordo com o
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IBGE (2012) existem aproximadamente 5 milhões de empresas no Brasil e segundo a
empresa Deloitte (2010), 70% das empresas estabelecidas no Brasil se utilizam de alguma
mídia social.

Para a determinação do tamanho da amostra, Schumacker e Lomax (2004) recomendam
que o tamanho mínimo de uma amostra para se realizar uma análise com modelos de
equações estruturais deveria ser 100 observações. Segundo Chin (1998), utilizando-se o
método da análise dos mínimos quadrados parciais, a amostra deve possuir no mínimo 10
elementos para cada relação ou caminho do modelo de equações estruturais estudado. De
acordo com Hair et al. (2009) e com Schumacker e Lomax (2004), não há um consenso
quanto à forma de cálculo do tamanho ideal da amostra e que uma regra prática seria entre
15 e 20 observações por variável, o que resulta uma amostra entre 195 e 260 empresas a
serem pesquisadas.

Para a definição das escalas utilizadas na construção do questionário, esta pesquisa apoiou-
se nos diversos estudos encontrados na literatura acadêmica e utilizados no referencial
teórico proposto, sendo feita a opção por mensurar os construtos do modelo por meio de
indicadores ordinais, formados por escala Likert de sete pontos, variando de “discordo
totalmente” (valor = 1) a “concordo totalmente” (valor = 7). Além das variáveis
indicadoras dos construtos a serem mensurados, foram incluídas no instrumento de coleta
de dados, variáveis de identificação dos respondentes que incluíram (1) o setor de atuação,
identificado de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas,
coordenada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; (2) o ramo de atividade, sendo
este um detalhamento do setor de atuação da empresa; (3) a origem do capital ou do
controle acionário da empresa; e (4) a função equivalente à função desempenhada pelo
respondente do questionário, resultando em um questionário composto por 17 questões no
total, com 52 indicadores relacionados às variáveis do modelo teórico. A Figura 4
apresenta a relação das variáveis independentes, as definições operacionais, a quantidade
de indicadores relacionados a cada variável e os autores utilizados como fonte para a
obtenção das escalas utilizadas no questionário.

Variável
Independente Definição operacional Qtde.  de

Indicadores Autores

Vantagem relativa
Benefícios que a adoção de mídias
sociais pode trazer para a
organização.

9
Rogers (1983); Frambach e Schillewaert (2002);
Tan e Thoen (2001); Teo e Pok (2003); Papiers e
Clement (2008)

Compatibilidade
Compatibilidade das mídias sociais
com o ambiente de negócios da
organização.

5 Rogers (1983); Frambach e Schillewaert (2002);
Ilie et al. (2005)

Possibilidade de
observação

Possibilidade de observação dos
resultados da adoção de mídias
sociais no ambiente de negócios da
empresa.

6
Rogers (1983); Frambach e Schillewaert (2002)

Incerteza
Percepção das incertezas associadas
à adoção de mídias sociais no
ambiente de trabalho.

7
Frambach e Schillewaert (2002)

Tamanho da
organização

Tamanho da organização medido por
seu volume de vendas (faturamento).

Variável
categórica

Rogers (1983); Damanpour (1996); Frambach e
Schillewaert (2002); Zhu, Kraemer e Xu (2006);
BNDES (2011)

Estrutura
organizacional

Identificação do grau de
centralização, formalização e
dispersão geográfica da organização.

9
Calantone, Cavusgil e Zhao (2002); Frambach e
Schillewaert (2002); Hult,  Ferrell e  Hurley
(2002); Daft (2005); Chen e Chang (2012)

Propensão à
inovação

Necessidade de inovação para a
sobrevivência da empresa e
participação ativa dos empregados
na adoção de inovações.

5 Lumpkin e Dess (1996); Frambach e Schillewaert
(2002); Carayannis e Provance (2008)



8

Variável
Independente Definição operacional Qtde.  de

Indicadores Autores

Pressão competitiva

Percepção da empresa sobre o
posicionamento de seus
competidores em relação ao seu
produto.

7
Porter (2001); Frambach e Schillewaert (2002);
Zhu (2004); Zhu, Kraemer e Xu (2006); Tapscott
e Willians (2007)

Externalidade da
rede

A adoção de mídias sociais por
outros usuários que fazem parte da
cadeia de relacionamentos da
empresa.

4
Frambach e Schillewaert (2002); Pindyck e
Rubinfeld (2005)

Figura 4. Variáveis independentes utilizadas na pesquisa
Fonte: Elaborado pelo autor

A validação do questionário envolveu sua avaliação por três especialistas da área
acadêmica em estratégia e inovação, a aplicação presencial do questionário em três
empresas que utilizam as mídias sociais em seus processos de negócios e a realização de
teste piloto com dez empresas que responderam o questionário sem o acompanhamento do
pesquisador, para garantir a adequação e compreensão dos conceitos empregados.

O acesso às empresas foi realizado em três etapas. Na etapa de preparação para a coleta de
dados foram identificadas as empresas que utilizam mídias sociais em seus processos de
negócio dentre as relacionadas no ranking “Maiores e Melhores” da revista Exame (2012),
(grandes ou médias empresas), as relacionadas no estudo “As PMEs que mais crescem no
Brasil”, elaborado pela Deloitte (2012) (pequenas ou médias empresas), e as dispostas em
uma base de dados de 1258 micro e pequenas empresas, fornecida por meio de parceria
com a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). A identificação do tamanho da
empresa deu-se pela classificação baseada no faturamento anual, elaborada pelo BNDES
(2011). Para identificar as empresas que utilizam mídias sociais em seus processos de
negócios foram realizadas pesquisas nos sites das mídias sociais Facebook, LinkedIn,
Orkut e Twitter, de forma a verificar se as empresas elencadas nas etapas anteriores faziam
uso destas mídias.

Na segunda etapa foram enviadas um total de 473 mensagens para pessoas responsáveis
pelo processo de adoção ou pelo uso de mídias sociais nas empresas selecionadas e que
possuíam algum contato com o pesquisador, utilizando-se como canal de comunicação as
mídias sociais Facebook e LinkedIn. Foram coletadas 94 respostas sem apoio do
pesquisador no período de duas semanas, correspondendo a uma parcela de 20% dos
questionários enviados.

Na terceira etapa foram realizados contatos telefônicos com 105 respondentes que já
haviam recebido o questionário através das redes sociais, e que não o haviam preenchido,
para a coleta de dados com o apoio do pesquisador, e com 243 empresas que não haviam
recebido o questionário pela Internet, também para o preenchimento monitorado.

Como resultado foram obtidos 271 questionários respondidos e após a eliminação de
questionários incompletos, restaram 237 questionários completos, que constituiu o
tamanho final da amostra. Das empresas pesquisadas 27% são do setor de serviços, 24% do
setor de comércio, 14% do setor industrial, 12% do setor de informação e comunicação,
5% do setor financeiro e 18% de outros setores econômicos. As microempresas
representaram 24% das empresas pesquisadas, as pequenas empesas 21%, as médias
empresas 18% e as grandes empresas 37%. As empresas de capital estrangeiro compõem
24% da amostra, formando, principalmente, o grupo das grandes empresas.

As relações entre os construtos latentes propostas neste trabalho foram testadas com o uso
de procedimentos estatísticos conhecidos como Modelagem de Equações Estruturais
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(MEE), sendo realizado, primeiramente, o teste de multicolinearidade pela análise do
cálculo de tolerância de verificação do índice da inflação da variância (VIF – variance
inflation factor) com uma tolerância para VIF menor que 10 e tolerância maior que 0,1
(HAIR et al., 2009). Em seguida, foi realizado o teste de normalidade Kolmogorov-
Smirnov e este demonstrou que todas as variáveis testadas apresentaram significância (p)
menor que 0,05, apontando que toda a distribuição do modelo mostrou-se não normal. Isto
indica que a análise dos mínimos quadrados parciais (PLS - partial least squares) é o
método mais indicado para avaliação do modelo proposto (CHIN, 1998).

4. Apresentação dos resultados
Os dados levantados foram analisados por meio da técnica estatística multivariada de
modelagem de equações estruturais aplicadas por meio do software Smart PLS 2.0. Após
quatro interações estatísticas foram obtidos os resultados apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Análise da validade convergente

Construto AVE Confiabilidade da
Composição

Alfa de
Cronbach

Comunalidade Redund.

Vantagem relativa 0,54 0,73 0,85 0,78 0,54 0,00

Compatibilidade 0,77 0,88 0,94 0,92 0,77 0,00

Possibilidade de observação 0,81 0,90 0,96 0,94 0,81 0,00

Incerteza 0,62 0,79 0,77 0,65 0,62 0,00

Tamanho 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Estrutura organizacional 0,64 0,80 0,91 0,88 0,64 0,00

Propensão inovação 0,66 0,81 0,90 0,87 0,66 0,00

Pressão competitiva 0,65 0,81 0,92 0,89 0,65 0,00

Externalidade da rede 0,81 0,90 0,90 0,78 0,81 0,00

Adoção de mídias sociais 0,65 0,81 0,94 0,93 0,65 0,22

Fonte: dados da pesquisa

Os índices encontrados apresentaram resultados satisfatórios de AVE (acima de 0,50), do
alfa de Cronbach (aceitável acima de 0,60 e desejável acima de 0,70), da confiabilidade da
composição (mínimo de 0,60) e da redundância (máximo de 0,50), de acordo com os
índices preconizados por Chin (1998). Diante dos resultados encontrados o modelo foi
considerado com validade convergente.

Para a verificação do desempenho discriminante, foram considerados os apontamentos
necessários de distinção entre as variáveis latentes para a validação discriminante do
modelo, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 – Análise da validade discriminante
Construtos VR CP PB IN TM EE PI PC ER MS

Vantagem relativa 0,734

Compatibilidade 0,502 0,876

Possibilidade de observação 0,718 0,397 0,901

Incerteza 0,148 0,265 0,315 0,788

Tamanho 0,407 0,193 0,419 0,140 1,000

Estrutura organizacional 0,558 0,160 0,643 0,166 0,699 0,799

Propensão à inovação 0,617 0,631 0,718 0,272 0,398 0,550 0,810

Pressão competitiva 0,396 0,662 0,240 0,243 0,092 0,051 0,575 0,808

Externalidade da rede 0,006 0,581 -0,078 0,228 -0,203 -0,375 0,231 0,620 0,902
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Adoção de mídias sociais 0,676 0,378 0,673 0,197 0,387 0,575 0,655 0,305 0,004 0,804

Nota:

CI Características percebidas da inovação EE Estrutura organizacional

VR Vantagem relativa PI Propensão à inovação

CP Compatibilidade IA Influências ambientais

PB Possibilidade de observação PC Pressão competitiva

IN Incerteza ER Externalidade da rede

CA Característica do adotante MS Grau de adoção de mídias sociais

TM Tamanho Raiz quadrada do AVE dos construtos

Fonte: dados da pesquisa

Verificados os índices, não foi observada nenhuma ocorrência de valores de correlação
entre as variáveis que sejam superiores aos valores da “raiz quadrada da AVE” dos
construtos. Diante deste resultado, o modelo foi considerado com validade discriminante.

Na utilização de técnicas de modelagem de equações estruturais, após a realização das
técnicas de análise para a depuração das variáveis e ajuste do modelo proposto com a
verificação da validade convergente e validade discriminante, as escalas construídas já
podem ser consideradas válidas para o modelo proposto (CHIN, 1998), desta forma, a
próxima etapa compõe-se da análise da carga dos caminhos propostos no modelo a partir
do modelo estrutural demonstrado na Figura 4.

Figura 4. Modelo estrutural de adoção de mídias sociais por organizações
Fonte: Elaborado pelo autor

Realizado o bootstrapping do modelo, de acordo com as recomendações de Hair et al.
(2005), com a utilização em 200 casos com 200 repetições (subamostras) para a verificação
do teste t (de Student), obteve-se a análise dos caminhos apresentados na Tabela 3. Como
resultado desta análise observamos que o resultado do teste t dos caminhos identificou que
a relação entre influências ambientais e a adoção de mídias sociais apresentou resultado
não significante (p > 10%), sendo assim considerada como não suportada.

Tabela 3 – Análise bootstrapping dos caminhos

Características
da Inovação

0,7870,972

0,724 0,925

0,818

Incerteza

0,750
0,891

0,870

0,383

0,431 0,386

-0,037

Possibilidade
de Observação

Vantagem
Relativa

Compatibilidade Tamanho da
Organização

Estrutura
Organizacional

Propensão à
Inovação

Características
do Adotante

Adoção  de
Mídias Sociais

Influências
Ambientais

Pressão
Competitiva

Externalidade
da Rede
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Caminhos Amostra
original

Média das
amostras

bootstrapping

Desvio
padrão

Erro
padrão

Teste t Significância

Caract. adotante Estrutura organizacional 0,925 0,927 0,011 0,011 83,935 p < 0,01

Caract. adotante Adoção mídias sociais 0,385 0,373 0,090 0,090 4,270 p < 0,01

Caract. adotante Propensão à inovação 0,818 0,822 0,023 0,023 35,525 p < 0,01

Caract. adotante Tamanho 0,724 0,728 0,031 0,031 23,127 p < 0,01

Caract. perceb. inov. Compatibilidade 0,750 0,744 0,039 0,039 19,406 p < 0,01

Caract. perceb. inov. Incerteza 0,383 0,398 0,072 0,072 5,305 p < 0,01

Caract. perceb. inov. Adoção mídias soc. 0,433 0,449 0,116 0,116 3,748 p < 0,01

Caract. perceb. inov. Possib. observação 0,870 0,873 0,014 0,014 62,978 p < 0,01

Caract. perceb. inov. Vantagem  relativa 0,891 0,892 0,015 0,015 59,027 p < 0,01

Infl. ambientais Externalidade da rede 0,786 0,791 0,039 0,039 20,232 p < 0,01

Infl. ambientais Adoção mídias sociais -0,041 -0,048 0,066 0,066 0,620 n.s.

Infl. ambientais Pressão competitiva 0,972 0,973 0,004 0,004 281,647 p < 0,01

Nota: Valores críticos para t (199g.l.): p<20%= 0,843; p<10%= 1,653;  p<5%=1,972; p<2%=2,186  e  p<1%=2,601

Fonte: dados da pesquisa

Diante da significância dos caminhos testados na modelagem estrutural, ficou evidente a
relação positiva das características percebidas da inovação e das características do adotante
com a adoção de mídias sociais; resultado não encontrado na relação entre as influências
ambientais e a adoção de mídias sociais, onde o caminho não foi significativo.

A hipótese que verificou a relação entre as características percebidas da inovação e a
adoção de mídias sociais pelas organizações (H1) foi plenamente confirmada,
corroborando o resultado dos trabalhos de Rogers (1983), Moore e Benbasat (1991) e de
Frambach e Schillewaert (2002).

A vantagem relativa foi identificada como o principal fator reflexivo das características
percebidas da inovação, confirmando as afirmações de Tan e Thoen (2001), Teo e Pok
(2003),  Papiers e Clement (2008) de que a vantagem relativa é um fator preponderante
para a adoção de inovações baseadas em tecnologia, pois são os benefícios proporcionados
pela adoção de mídias sociais nos processos de negócios  que levam ao seu uso intenso na
organização. Desta forma, foi plenamente confirmada a hipótese H2.

A possibilidade de observação do uso de mídias sociais também apresentou uma
importante contribuição na identificação das características percebidas da inovação,
confirmando as ideias de Rogers (1983) e Frambach e Schillewaert (2002) de que a
visibilidade dos resultados de uma inovação estimula a sua adoção e confirmando,
também, a hipótese H3.

A compatibilidade contribuiu significativamente para as características percebidas da
inovação, demonstrando a consistência do uso das mídias sociais com os valores existentes
nas empresas e com suas necessidades, sendo interpretada como algo familiar nos
processos de negócios corporativos (ILIE et al., 2005) e confirmando a hipótese H4.

As incertezas apresentaram contribuição positiva moderada nas características percebidas
da inovação, porém significante, demonstrando que as questões técnicas, financeiras e
sociais, apesar de importante influência no processo de decisão de adoção de uma inovação
(FRAMBACH; SCHILLEWAERT,2002), são pouco relevantes para a adoção das mídias
sociais. Isto ocorre porque as mídias sociais já foram intensamente testadas pelo público
em geral para a manutenção de relacionamentos pessoais e profissionais (SAFKO, 2010),
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demonstrando ser uma ferramenta tecnologicamente fácil de utilizar (BHAGAT; KLEIN;
SHARMA, 2009), que não requer grande aporte financeiro em seu uso diário e que não
promove o surgimento de conflitos no ambiente organizacional do adotante. Desta forma, a
hipótese H5 não se confirmou.

A relação entre as características do adotante e a adoção de mídias sociais disposta na
hipótese H6  foi confirmada, alinhando-se ao resultado dos trabalhos de Rogers (1983),
Tornatzky e Fleisher (1990) e de Frambach e Schillewaert (2002).

O tamanho da empresa contribuiu significativamente para as características do adotante,
confirmando o apontado por Rogers (1983), Damounpour (1996) e Zhu, Kraemer e Xu
(2006) de que as empresas de maior porte possuem uma propensão maior à adoção de
inovações do que as empresas de menor porte, confirmando a hipótese H7.

A estrutura organizacional apresentou forte influência positiva nas características dos
adotantes de mídias sociais. Ao longo do estudo, os indicadores relativos à centralização
das decisões nas empresas foram rejeitados em virtude de suas características estatísticas.
Assim, os dados da pesquisa apontam para empresas com fortes indícios de complexidade
em sua estrutura e com um formalismo estrutural moderado. Estas características
contribuem para a adoção de mídias sociais, pois estas constituem uma ferramenta que
auxilia no aumento dos relacionamentos e na agilidade da comunicação entre seus usuários
(SAFKO, 2010), contribuindo para a diminuição da complexidade da estrutura
organizacional de uma maneira informal. Assim, a hipótese H8 não se confirmou.

As empresas estudadas apresentaram forte propensão à inovação, com contribuição
significativa na identificação das características dos adotantes, corroborando a relação
apresentada por Frambach e Schillewaert (2002) e confirmando a hipótese H9.

A hipótese que verificou a relação entre as influências ambientais e a adoção das mídias
sociais (H10) apresentou resultado não significante.

Tornatzky e Fleischer (1990) e Frambach e Schillewaert (2002) indicam que as influências
ambientais possuem papel importante no processo de decisão de adoção de inovações,
entretanto, o resultado obtido nesta pesquisa revela que, no caso das mídias sociais, as
influências ambientais (identificadas pela pressão competitiva e pela externalidade da rede)
não interferem no grau de adoção de uma inovação.

Segundo Balasubramanian e Mahajan (2001), nas mídias sociais a interação entre usuários
possui um foco bem entendido entre as partes, que dispõem de um interesse ou objetivo
comum. Desta forma, conclui-se que uma vez estabelecida uma conexão entre os atores
nas mídias sociais, as influências ambientais, importantes na decisão de adoção, perdem
força e deixam de sofrer influência sobre seu uso pelas empresas.

A pressão competitiva e a externalidade da rede são identificadas na amostra estudada com
forte influência positiva nas características das influências ambientais na adoção de mídias
sociais, confirmando o disposto no Modelo Multi-nível de Adoção de Inovação de
Frambach e Schillewaert (2002) e confirmando, também, as hipóteses H1 e H12.

Realizada a discussão sobre a significância dos caminhos testados e a confirmação ou não
das hipóteses sugeridas para o teste do modelo proposto, pode-se afirmar que o modelo
teórico do estudo é robusto e representa uma situação real da análise proposta. Esta
ponderação está demonstrada na capacidade das relações propostas no modelo em revelar
importantes aspectos influenciadores na adoção de mídias sociais pelas organizações.

5. Considerações Finais
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Este trabalho buscou contribuir com a proposição e teste de um modelo teórico para avaliar
a adoção de mídias sociais por organizações, entendida como uma inovação
organizacional.

Os resultados obtidos a partir da análise do modelo proposto demonstraram que os
construtos obtiveram índices de confiança dentro dos padrões recomendados. O teste do
modelo com base na amostra total demonstrou que os construtos antecedentes à adoção de
mídias sociais foram responsáveis pela explicação de aproximadamente 55% da variância
do último construto, sendo esta proporção aderente à média dos estudos de adoção de
inovações.

Das doze hipóteses propostas, nove foram aceitas, sendo rejeitadas as hipóteses
relacionadas às incertezas, à estrutura organizacional e às influências ambientais como
fatores determinantes da adoção de mídias sociais pelas organizações.

A validação do modelo teórico do estudo apresentou a constatação de que após a decisão
de adoção de inovações, como o uso de mídias sociais pelas empresas, as características
percebidas da inovação possuem uma grande influência na continuidade e na intensidade
de uso dessa inovação em virtude das vantagens relativas adquiridas, da possibilidade de
efetivamente observar os resultados obtidos a partir dessa adoção e da compatibilidade da
inovação com o ambiente e necessidades da empresa, corroborando as relações
apresentadas por Frambach e Schillewaert (2002). Por outro lado, as incertezas relativas à
decisão de adoção se diluem a partir de seu uso, diminuindo sua importância na
determinação da adoção da inovação.

As características do adotante também possuem influência direta na adoção de uma
inovação, confirmando-se o disposto na literatura de que as empresas de maior tamanho
são as que mais intensamente utilizam as mídias sociais e a forte influência da propensão
do adotante à inovação na continuidade e intensidade de uso dessa inovação. Já a estrutura
organizacional, identificada na literatura (CALANTONE; CAVUSGIL; ZHAO, 2002;
FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002; HULT; FERRELL; HURLEY, 2002; CHEN E
CHANG, 2012) como uma influência negativa na decisão de adoção de inovação, se
apresentou como positiva na determinação da adoção das mídias sociais. Isto se deve ao
fato de que as empresas estudadas possuem fortes indícios de complexidade em sua
estrutura e um formalismo estrutural moderado, o que contribui para o uso das mídias
sociais em seus processos de negócios, pois estas auxiliam no aumento dos
relacionamentos e na agilidade da comunicação entre seus usuários, contribuindo para a
diminuição da complexidade da estrutura organizacional de uma maneira informal.

As influências ambientais, identificadas por Tornatzky e Fleischer (1990) e por Frambach
e Schillewaert (2002) como determinantes da decisão de adoção de inovações não se
confirmaram como determinantes no grau de adoção, demonstrando que após a adoção de
uma inovação as influências ambientais (identificadas pela pressão competitiva e pela
externalidade da rede) não interferem no grau de adoção dessa inovação, cabendo somente
às características percebidas da adoção e às características do adotante influenciar na
continuidade e na intensidade de uso da inovação.

Por ser um recurso tecnológico ainda recente, a literatura sobre mídias sociais é escassa. A
maioria dos textos encontrados trata de gestão ou administração da tecnologia relacionada
à Internet e dentre os artigos e livros que tratam este assunto são raros os estudos
acadêmicos conduzidos com rigor científico no Brasil. Portanto, a abordagem da adoção de
mídias sociais nos negócios a partir da compreensão sobre os fatores determinantes de sua
adoção, torna-se importante para ampliar os conhecimentos nesta área no cenário
brasileiro.
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Como contribuição à ciência, esse trabalho traz à luz uma análise quantitativa dos fatores
determinantes que influenciam as empresas em relação à adoção de mídias sociais, dado
que os modelos de adoção de inovação por organizações propostos por Rogers (1983), por
Tornatzky e Fleischer (1990) e por Frambach e Schillewaert (2002), utilizados como base
para o desenvolvimento deste trabalho, abordam somente aspectos qualitativos da decisão
de adoção de inovações. A importância da determinação dos fatores influenciadores da
utilização efetiva dessa inovação em bases quantitativas deve-se ao fato de que a análise
das relações causais entre as variáveis envolvidas auxilia no entendimento e no controle  da
adoção e da utilização das mídias sociais de forma a corresponder às expectativas de
obtenção de resultados pelas empresas.

Este estudo, portanto, poderá ser útil como um embasamento teórico para aqueles que
desejam complementar suas operações virtuais, visando reduzir custos e conflitos
desnecessários, que muito provavelmente estariam presentes em tentativas puramente
intuitivas.

A capacidade de desenvolvimento de um tema tão complexo, em virtude da utilização das
mídias sociais nos processos de negócios estar ainda em desenvolvimento nas empresas,
impõe algumas limitações que servem como barreiras a serem superadas em futuras
investigações.

A primeira limitação diz respeito à escassez de literatura acadêmica acerca da adoção de
mídias sociais pelas organizações. A existência de um referencial teórico mais amplo sobre
este tema traria à luz outras abordagens com profícuas contribuições para o
desenvolvimento deste trabalho. Uma segunda limitação está na dificuldade da coleta de
dados da pesquisa. A dificuldade na obtenção de respostas consistentes em questionários
completos encontrou o fator tempo e disponibilidade dos entrevistados como principal
adversário. Foram contatadas mais de 700 empresas usuárias de mídias sociais para o
preenchimento de questionários, sendo que em muitos casos os responsáveis pelo uso
dessas ferramentas nas empresas se recusavam a responder devido ao sigilo empresarial
das informações coletadas. A terceira e última limitação está no uso que se faz das mídias
sociais nas empresas, pois o fato da empresa possuir uma página em um site de mídia
social já a caracteriza como adotante, porém não reflete seu uso efetivo, uma vez que
diversas micro e pequenas empresas pesquisadas possuem páginas e links nas mídias
sociais com informações institucionais, mas não realizam qualquer atualização de
informações ou interação com os consulentes, sendo este o principal objetivo dos
desenvolvedores das mídias sociais: a interação entre pessoas físicas ou jurídicas.

Apesar das limitações citadas, considera-se que o estudo trouxe informações relevantes no
estudo dos fatores determinantes da adoção das mídias sociais pelas empresas, podendo
servir de base para a realização  de novas investigações sobre o assunto.

Como sugestão para estudos futuros tem-se: o desenvolvimento de estudos utilizando a
variável “tamanho da empresa” como moderadora das relações entre os fatores
determinantes da adoção de mídias sociais, com base em amostras significativas das
empresas usuárias de mídias sociais segmentadas pelo seu porte; a aplicação desta pesquisa
em segmentos econômicos ou em localidades geográficas específicos, onde a variável
cultura organizacional ou social do segmento possa ser considerada como um fator
determinante na adoção de mídias sociais pelas empresas; e o desenvolvimento de
trabalhos que busquem realizar uma avaliação dos resultados qualitativos e quantitativos
obtidos pelas empresas a partir da adoção das mídias sociais em seus processos de negócio
e a influência destes resultados na continuidade ou na intensidade de uso destas mídias.
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RESUMO

O objetivo foi verificar se o fato das empresas estarem listadas ou não em níveis
diferenciados de governança corporativa da BM&FBovespa implica em características
diferentes em relação aos valores e tipos de ativos intangíveis evidenciados nas
demonstrações contábeis. Realizou-se pesquisa descritiva, por análise documental e
abordagem quantitativa em amostra de 192 empresas. Os resultados em relação aos valores
dos ativos intangíveis demonstraram que o novo mercado se destacou, pois, nesse nível as
empresas possuíam os maiores valores médios investidos em intangíveis. Dentre os
intangíveis evidenciados pelas empresas destacaram-se os softwares, marcas e patentes, ágio
e contratos de concessão. Por fim, a regressão logística demonstrou que o fato das empresas
estarem listadas ou não em níveis diferenciados de governança corporativa implica em
diferentes percentuais de intangíveis em relação ao ativo fixo e, também, no registro de
intangíveis de maior complexidade, tais como investimento em ágio, relacionamento com
fornecedores e clientes, desenvolvimento de pesquisas.

ABSTRACT

The objective was to determine whether the fact that the companies are listed or not
differentiated levels of corporate governance of BM&FBovespa implies different
characteristics in relation to the values and types of intangible assets recorded in the financial
statements. We conducted descriptive research by document analysis and quantitative
approach in a sample of 192 companies. The results in relation to the values of intangible
assets shown that the new market stood out because at this level the companies had the
highest average values invested in intangibles. Among the intangibles evidenced by
companies stood out the software, trademarks and patents, goodwill and concession
contracts. Finally, logistic regression analysis showed that the fact that companies are not
listed or differentiated levels of corporate governance implies different percentages in
relation to intangible fixed assets, and also the record of intangibles of greater complexity
as, such as investment in goodwill, relationships with suppliers and customers, development
of research.

1 Introdução

Os ativos tangíveis já foram tratados em outro momento como sinônimos de prosperidade e
sucesso empresarial, no entanto, no atual cenário econômico, caracterizado por intensa
concorrência, surgimento constante de novas tecnologias e aumento da exigência dos
clientes, tais ativos estão perdendo espaço para os ativos intangíveis como marcas, patentes,
goodwill, software de computador, direitos autorais e carteiras de clientes, por exemplo
(ROLIM, 2009; MOURA, 2011).

O reconhecimento dos ativos intangíveis, pelas organizações, como fontes de vantagem
competitiva, cresce a cada dia, assim como a percepção destes para a criação e aumento do
valor da empresa (SVEIBY, 1998; STEWART, 1998; HENDRIKSEN; VAN BREDA,
1999; LEV, 2001; KAYO;TEH; BASSO, 2006; SRIRAM, 2008).

O problema com a maioria dos ativos intangíveis é que eles podem ser de difícil identificação
e seus benefícios econômicos futuros são, muitas vezes, consideravelmente mais incertos do
que para os ativos tangíveis (HOEGH-KROHN; KNIVSFLA, 2000). Nessa linha, Oliveira,
Rodrigues e Craig (2010) alertam para o fato de que muitas empresas, pela dificuldade ou



falta de entendimento suficiente das exigências legais, não têm reconhecido seus intangíveis
como ativos, gerando preocupações com a confiabilidade das demonstrações financeiras que
podem ter seu conteúdo informativo diminuído.

Nesse sentido, Kent e Stwart (2008) mencionam que a governança corporativa pode
contribuir para um correto cumprimento das regulamentações contábeis, as quais envolvem
o reconhecimento e mensuração dos intangíveis, e ainda, no monitoramento dos valores
investidos na aquisição de novos intangíveis. Segundo os autores, as práticas de governança
corporativa, tem contribuído, em diversos países, para a adoção correta das novas
regulamentações contábeis sobre intangíveis e, portanto, elevando os padrões de qualidade
das informações e assegurando uma melhor comunicação com investidores sobre a
implantação e desempenho desses ativos.

Além disso, empresas com maiores valores investidos em ativos intangíveis, segundo
Himmelberg, Hubbard e Palia (1999), teriam maior necessidade de adotarem melhores
práticas de governança corporativa e de evidenciarem mais informações com o intuito de
sinalizarem aos investidores que não farão mau uso dos seus intangíveis no futuro. O mesmo
pensamento é compartilhado por Silveira (2002), Klapper e Love (2002), Silveira (2004) e
Moura (2011).

A adoção de práticas de governança corporativa contribui para o fortalecimento do mercado
de capitais, uma vez que contribui para o acesso a informações de qualidade sobre a empresa,
haja vista que, estas práticas são estabelecidas por meio de um sistema eficaz que garante
uma boa administração, a partir da formalização de conceitos adequados e úteis
(ANDRADE; ROSSETTI, 2007).

Uma medida importante para o desenvolvimento da governança corporativa no Brasil
ocorreu quando a BM&FBovespa, no ano de 2000, criou a classificação dos três níveis
correspondentes às práticas diferenciadas de governança corporativa, afim de sinalizar para
o mercado quais são as empresas mais comprometidas com boas práticas de governança
corporativa (SILVEIRA et al., 2009).

Conforme definição da BM&FBovespa (2010), os níveis de governança corporativa são
segmentos de listagem destinados à negociação de ações emitidas por empresas que se
comprometem, voluntariamente, com a adoção de práticas de governança corporativa
adicionais em relação ao que é exigido pela legislação, ampliando os direitos dos acionistas
e melhorando a qualidade das informações.

Nesse contexto, surge a pergunta de pesquisa que orienta este estudo: O fato das empresas
estarem listadas ou não em níveis diferenciados de governança corporativa da
BM&FBovespa implica em características diferentes em relação aos valores e tipos de ativos
intangíveis evidenciados nas demonstrações contábeis? Dessa forma, o estudo objetiva
verificar se o fato das empresa estarem listadas ou não em níveis diferenciados de
governança corporativa da BM&FBovespa implica em características diferentes em relação
aos valores e tipos de ativos intangíveis evidenciados nas demonstrações contábeis.

A motivação para este estudo decorre da crescente visibilidade e interesse que o tema vem
despertando tanto nos pesquisadores, quanto nos órgãos reguladores e empresas dos diversos
setores nos últimos anos. Analisar as características relacionadas aos ativos intangíveis das
empresas listadas na BM&FBovespa torna-se relevante e desafiador à medida que pode
contribuir para fortalecer o entendimento sobre o tema.

O estudo está estruturado em cinco seções, iniciando com essa introdução. Em seguida,
apresenta o referencial teórico que aborda conteúdos sobre ativos intangíveis, governança
corporativa e relação entre os dois temas. Após, apresenta os aspectos metodológicos



utilizados para o desenvolvimento da pesquisa. Em seguida, a descrição e a análise dos dados
e, por último, apresenta as considerações finais do estudo.

2 Ativos Intangíveis

O ativo intangível, ou incorpóreo, ou invisível, são bens que não podem ser tocados ou
pegos, mas que passam a ter grande relevância a partir das ondas de fusões e incorporações
na Europa e nos Estados Unidos. Referem-se a marca, a imagem, a posição comercial, etc.
Podem ser mais valiosos que os bens tangíveis

Iudícibus (2004, p. 225) fazendo referência a Eric L. Kohler, diz que intangível é definido
como “um ativo de capital que não tem existência física, cujo valor é limitado pelos direitos
e benefícios que antecipadamente sua posse confere ao proprietário”. Hendriksen e Van
Breda (1999) separa os ativos intangíveis em identificáveis, quando podem ser nomeados, e
não identificáveis, quando não o podem, a exemplo do goodwill.

Ao descreverem sobre a natureza e reconhecimento dos ativos intangíveis, Hendriksen e Van
Breda (1999) mencionam ainda que os ativos intangíveis, muitas vezes, são definidos como
a diferença positiva entre o custo de uma empresa adquirida e a soma de seus ativos tangíveis
líquidos.

Edvinsson e Malone (1998) apresentam os intangíveis como agregados de valor aos
empreendimentos. Segundo eles, os ativos intangíveis surgiram em resposta a um crescente
reconhecimento de que fatores extras contábeis podem ter uma importante participação no
valor real de uma empresa.

Em relação a esse tipo de ativo, um assunto que ganha maior importância a cada dia é a
mensuração, pois, segundo Arnosti (2003), na economia atual o mercado sinaliza que a
distância entre o valor contábil das entidades e o que ele reconhece está cada vez maior.

O SFAC (Statement of Financial Accounting Standards 5, parágrafo 63) segundo
Hendriksen e Van Breda (1999, p. 388), diz que um item deve ser reconhecido quando: “(a)
corresponde à definição apropriada; (b) é mensurável; (c) é relevante e (d) é preciso”. Assim,
segundo Hendriksen e Van Breda (1999) quando um recurso intangível atende a esses
critérios, deve ser reconhecido como ativo, como seria feito com um recurso tangível.

O fato de que os ativos intangíveis são verdadeiramente valores, conforme menciona Arnosti
(2003), ainda não convenceu um bom número de pessoas, para as quais aquilo que não é
contabilizado não tem valor. Um intangível não poderia deixar de ser reconhecido somente
pelo fato de não possuir forma física, ou corpórea, mas tão somente, as mesmas regras de
reconhecimento dos outros ativos poderiam ser-lhe aplicadas.

Segundo critério descrito no parágrafo 63 do Statement of Financial Accounting Concepts -
SFAC 5, apud HENDRIKSEN e BREDA (1999, p. 388) um item deve ser reconhecido
quando: corresponde à definição apropriada; é mensurável; é relevante; é preciso.

Os testes de reconhecimento aplicados aos ativos intangíveis devem ser os mesmos que
aplicados aos tangíveis, se passarem, apareceriam então, nas demonstrações financeiras.
Cabe ainda uma citação em relação a custos com pesquisa e desenvolvimento e propaganda,
os quais seriam classificados costumeiramente como despesas diferidas, porém, de acordo
com suas características, seriam, também exemplos de bens intangíveis.

Vale lembrar ainda que os ativos intangíveis podem ser adquiridos separadamente, ao
contrário do que pensam alguns, pois costumam associar estes bens de forma conjunta,
através de uma combinação de negócios, mas que, por tudo que se diga a respeito, um direito



autoral, ou uma marca podem, perfeitamente, ser negociados isoladamente da empresa como
um todo.

Ativos intangíveis é um tema de grande discussão, não só no Brasil, mas em todos os países
do mundo em virtude da importância e aumento da sua representatividade no decorrer dos
anos (ANTUNES; LEITE; GUERRA, 2009). Nesse sentido, visando à maximização do
poder informativo das demonstrações financeiras, nos Estados Unidos em 2001, o Financial
Accounting Standards Board (FASB) redefiniu o tratamento dado aos ativos intangíveis para
o mercado norte americano com a emissão do pronunciamento n° 142 - Ágio e Outros Ativos
Intangíveis.

Em 2004, o International Accounting Standards Board (IASB), órgão internacional que
publica e atualiza normas internacionais de contabilidade, alterou o texto da norma
International Accounting Standard (IAS) n º 38, prescrevendo novos critérios para
reconhecimento, mensuração e divulgação. No Brasil, em 2008, visando à convergência das
normas brasileiras aos padrões internacionais, ocorreu a aprovação do CPC 04 – Ativo
Intangível que tem como base o IAS 38.

3 Governança Corporativa

A Governança corporativa, entre outras coisas, cria estruturas de gestão que tem como
objetivo principal fiscalizar a atuação das empresas e fazer com que as informações circulem
e as ações sigam padrões, por esses motivos e por se tratar de uma nova estratégia, vem
ganhando força dentro das organizações (OLIVEIRA, 2006).

É o sistema pelo qual as organizações são monitoradas dirigidas e incentivadas, envolvendo
a relação entre conselho de administração, equipe executiva e demais órgãos de controle. As
boas práticas de governança transformam princípios em recomendações objetivas, alinhando
interesses com a vontade de preservar a reputação da organização e otimizar seu valor social,
facilitando seu acesso a diversos recursos e colaborando para sua continuidade.

A governança corporativa, de acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(IBGC), está preocupada em criar um conjunto de mecanismos eficientes, de incentivo e
monitoramento, com o intuito de assegurar que o comportamento dos executivos esteja
sempre alinhado com o interesse dos acionistas, evitando dessa forma o problema de agência
(IBGC, 2009).

Seguindo este raciocínio Oliveira (2006) afirma que, governança corporativa é o conjunto
de práticas administrativas, ou seja, um conjunto de formas de atuação, procedimentos ou
processos estabelecidos, que otimizam o desempenho das empresas. O autor mostra que esse
desempenho é analisado com base em métodos quantitativos e em critérios previamente
estabelecidos, com seus negócios, produtos e serviços, e protege, de maneira equitativa,
todas as partes interessadas, a saber, acionistas, clientes, fornecedores, credores,
funcionários, governo e etc., de modo a proporcionar situação de igualdade e equidade entre
elas. Ainda segundo o autor, essas práticas promovem maior transparência e facilidade ao
acesso de informações básicas da empresa, melhorando seu modelo de gestão.

Para Neto e Famá (2010) a real importância da governança corporativa está em disciplinar
as variadas áreas de uma organização com os agentes externos. A implementação das
práticas e princípios de governança corporativa traz uma gestão mais profissionalizada e
transparente, interagindo todas as partes relacionadas e maximizando o valor da empresa.

Nesse sentido, a governança corporativa surgiu para superar o conflito de agência que
decorre da delegação da autoridade de gestão do negócio pelo proprietário a outrem, porém,
outros autores vão muito além dessa definição (IBGC, 2009).



De acordo com Oliveira (2006) a governança corporativa teve suas origens fundamentadas
pelo fundo LENS, pelo relatório Cadbury e pelos princípios da OCDE, e a lei Sarbanes-
Oxley filtrou esses processos. A Lei Sarbanes-Oxley baseou-se em quatro princípios, essa
Lei fez com que a governança corporativa se tornasse algo legal, ou seja, que ela não seja
apenas um assunto de boas intenções, que não sai do papel, além da indicação dos
responsáveis por qualquer atitude, a adequada administração e a correspondente prestação
de contas e dos resultados, transparência e veracidade das informações disponibilizadas e o
senso de propósito e justiça nas tomadas de decisões adotadas pela empresa.

Segundo o IBGC (2009) as boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de
aumentar o valor da empresa perante a sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir
para sua perenidade. A governança corporativa traz em sua filosofia a criação de
mecanismos, tanto de incentivo quanto de controle, para garantir que as decisões sejam
tomadas de acordo com o interesse da companhia e de seus acionistas (NETO; FAMÁ,
2010).

A governança corporativa, conforme descreve Oliveira (2006), faz com que a empresa
busque um sistema de gestão de forma sistemática, gradativa e acumulativa, buscando desta
forma um nível de excelência administrativa e, em consequência disso, obtenha um nível
atrativo e elevado a patamares interessantes. Outro ponto positivo trazido pela governança
corporativa é a empatia que os mais diversos públicos têm com a empresa, empatia essa,
ocasionada pela interação mais lógica e fácil que a administração tem com o público.

Segundo Oliveira (2006), as empresas que tem um nível elevado de governança corporativa
conseguem obter melhores condições de consolidar um tratamento adequado perante seus
diversos públicos. Essa questão de equidade tem uma maior abordagem no caso dos
acionistas, pois a governança corporativa recomenda que cada ação ou cota corresponda a
um voto, ou seja, põe abaixo a figura do capital não votante.

A governança corporativa faz com que as empresas busquem uma consolidação das
abordagens de atuação, incluindo as questões éticas e de responsabilidade social. Estas
questões éticas forçam a empresa a consolidar seus valores, os quais representam os
princípios básicos que a empresa tem que respeitar perante seus públicos internos e externos.

A Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros do Estado de São Paulo (BM&FBOVESPA)
com a intenção de valorizar as empresas e criar um ambiente mais competitivo em
negociações, lançou no ano de 2000 novos segmentos de listagem das empresas, criando
níveis de governança corporativa. No quadro 2 apresenta-se um comparativo dos diferentes
segmentos da BM&FBovespa:

BOVESPA MAIS NOVO
MERCADO NÍVEL 2 NÍVEL 1 TRADICI
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QUADRO 2 – Comparativo dos Segmentos de Listagem
Fonte: BM&FBovespa, 2011.

Os diferentes níveis de governança corporativa são segmentos de listagem destinados à
negociação de ações emitidas por empresas que se comprometem, voluntariamente, com a
adoção de práticas de governança corporativa adicionais em relação ao que é exigido pela
legislação, ampliando os direitos dos acionistas e melhorando a qualidade das informações.
Nota-se no quadro 2 que existem níveis distintos, com exigências crescentes, que objetivam
destacar as empresas comprometidas com maior transparência e melhores práticas de
governança corporativa.

4 Pesquisas Anteriores que Relacionam Ativos Intangíveis e Governança
Corporativa

A seguir, estão descritos alguns estudos que relacionaram ativos intangíveis e governança
corporativa, iniciando pela pesquisa de Cunha et al. (2010) que analisaram a evidenciação
dos ativos intangíveis praticada por empresas brasileiras listadas em diferentes níveis de
governança corporativa da BM&FBovespa, quanto ao reconhecimento, mensuração e
registro dos mesmos, de acordo com as determinações especificadas no IAS 38. A pesquisa
foi realizada por meio de um estudo comparativo dos relatórios contábeis divulgados por
uma amostra de 40 empresas nos anos de 2005, 2007 e 2009. Os resultados demonstraram
que os ativos intangíveis mais evidenciados pelas empresas foram: softwares (72%), ágio
(37,5%) e marcas e patentes (30%). A partir da vigência da Lei nº 11.638/07, as empresas
passaram a evidenciar os ativos intangíveis no balanço patrimonial. Quanto à divulgação das
informações os resultados encontrados indicaram que apenas 17,5% das empresas seguiam
todas as determinações da IAS 38. Por meio de uma análise de regressão múltipla,
constataram que o fato da empresa estar listada em níveis diferenciados de governança
corporativa apresentava relação estatisticamente significativa com maior evidenciação de
informações sobre ativos intangíveis.

Moura (2011) realizou pesquisa em uma amostra de 260 empresas de seis setores
econômicos da BM&FBovespa no período de 2009 cujo objetivo era verificar se, em
empresas de diferentes setores da BM&FBovespa, aquelas com maiores proporções de
ativos intangíveis no ativo total e melhores práticas de governança corporativa apresentavam
maior conformidade com o disclosure obrigatório de tais ativos. Os principais resultados
revelaram boa representatividade dos intangíveis que, de maneira geral, equivaliam a 17%
do ativo total, porém, algumas empresas possuíam índices mais expressivos. Dentre os
intangíveis evidenciados, destacaram-se os softwares e o ágio sobre investimentos. Em
relação à qualidade das práticas de governança, a pesquisa revelou um índice médio de
adoção de 55% das práticas verificadas e quanto ao nível de evidenciação de informações
sobre intangíveis, um índice médio de 75%.  Foram encontradas diferenças significativas
entre os setores quanto aos índices que se demonstraram superiores nos setores com maiores
proporções de intangíveis.



Machado e Famá (2011) realizaram um estudo de natureza exploratória-descritiva, com o
objetivo de verificar o nível médio de intangibilidade das companhias listadas na
BM&FBOVESPA nos segmentos diferenciados de Governança Corporativa no período de
2002 a 2007. A análise restringiu-se a 55 companhias, por terem apresentado dados
completos nos seis anos analisados pelos autores. Calcularam o índice de intangibilidade
para as empresas da amostra, agrupadas conforme o segmento de governança ao qual
aderiam. Como ferramentas quantitativas, utilizaram, além da estatística descritiva, a
distribuição t-Student e os intervalos de confiança. Observaram que as companhias listadas
no nível mais elevado de governança corporativa da BM&FBOVESPA, o Novo Mercado,
apresentaram em média maior intangibilidade. O Nível 2 e o Nível 1 não apresentaram
diferença significativa na variável estudada, mas possuíam um nível médio de
intangibilidade menor do que o grupo formado pelas companhias que não aderiam aos níveis
mais altos de governança.

5 Procedimentos Metodológicos

A fim de atender ao objetivo proposto no artigo, realizou-se pesquisa descritiva, conduzida
por meio de análise documental e abordagem quantitativa. A população compõe-se do
conjunto de companhias abertas listadas na BM&FBovespa, aquelas que não tinham
informações necessárias foram excluídas da amostra. Após os procedimentos metodológicos
adotados, a amostra desta pesquisa foi composta por 192 empresas listadas em diferentes
setores econômicos.

Em um primeiro momento, foram analisados os valores dos intangíveis, em seguida os
percentuais em relação ao ativo fixo e ativo total. Além disso, buscou-se identificar os
diferentes intangíveis descritos pelas companhias em seus relatórios e, posteriormente,
realizou-se o seu reagrupamento de acordo com a classificação proposta por Sveiby (1998),
na qual o autor classifica os ativos intangíveis em três grupos, a saber: competência dos
funcionários, estrutura interna e estrutura externa.

Em seguida, para atingir o objetivo do estudo, utilizou-se a regressão logística, que segundo
Hair Júnior et al. (2009, p. 34), “[...] é a técnica multivariada adequada quando a única
variável dependente é dicotômica”, caso deste estudo, em que a variável dependente é o fato
das empresas estarem listadas ou não em níveis diferenciados de governança corporativa da
BM&FBovespa, com atribuição de valor “0” para as empresas não listadas e “1” para aquelas
que encontravam-se listadas em algum dos níveis.

Em relação à regressão logística, Dias Filho e Corrar (2009, p. 283) mencionam também que
ela “[...] busca explicar ou predizer valores de uma variável em função de valores conhecidos
de outras variáveis”. Neste estudo as variáveis conhecidas são os valores, percentuais e tipos
de ativos intangíveis evidenciados pelas empresas. Desta forma, buscou-se verificar a
associação da variável dependente/binária: participação em níveis de governança; com as
diversas variáveis independentes: valores e tipos de ativos intangíveis; por isso, definiu-se a
regressão logística como técnica estatística apropriada. O Quadro 3 contempla as referidas
variáveis da pesquisa:
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Governança Corporativa

Listada em níveis diferenciados de
governança na BM&FBovespa: Site da

BM&FbovespaNão = 0

Sim = 1

In de pe nd en teValor dos ativos intangíveis Valor dos ativos intangíveis H1 = +



Banco de dados
Economática

Percentual dos intangíveis
em relação ao ativo fixo

Ativo intangível/Ativo Fixo
Banco de dados

Economática
H2 = +

Percentual dos intangíveis
em relação ao ativo total

Ativo intangível/Ativo total
Banco de dados

Economática H3 = +

Tipo de ativo intangível Tipo de ativo intangível Notas explicativas H4 a H18 = +

Quadro 3 – Quadro das variáveis dependentes e independentes.
Fonte: dados da pesquisa

Conforme é possível verificar no Quadro 3, os dados foram coletados no site da
BM&FBovespa, no Banco de dados Economática, nas notas explicativas das organizações e
referem-se ao período de 2010.

6 Descrição e Análise Dos Dados

Esta seção contém a descrição e análise dos dados coletados. Primeiramente, apresentam-se
as estatísticas descritivas dos valores e do percentual dos ativos intangíveis em relação ao
ativo fixo e total das empresas brasileiras que fazem parte da amostra estudada. Na
sequência, apresentam-se os intangíveis evidenciados nos relatórios contábeis que compõem
o subgrupo ativo intangível no balanço patrimonial das empresas reagrupados de acordo com
a classificação proposta por Sveiby (1998). E, por fim, demonstram-se os resultados da
regressão logística que possibilitou alcançar o objetivo do estudo.

Inicia-se, pela Tabela 1, expondo os dados sobre os valores dos ativos intangíveis das 192
companhias da amostra, referentes ao ano de 2010, de acordo com os níveis de governança
corporativa da BM&FBovespa.

Tabela 1 – Estatística descritiva dos valores do ativo intangível do ano de 2010.

Setor econômico da
BM&FBovespa

Nº
empresas

Mínimo
(Reais
Mil)

Máximo
(Reais Mil)

Média
(Reais Mil)

Desvio Pad.
(Reais Mil)

Mercado tradicional 94 23 16.600.015 1.031.270 2.698.768
Nível 1 18 614 4.803.687 1.012.206 1.573.827
Nível 2 9 807 2.485.940 602.656 777.087
Novo mercado 71 56 18.546.836 1.271.772 3.000.002

Índice de concentração de capital 192 23 18.546.836 1.098.327 2.667.621
Fonte: dados da pesquisa.

Na Tabela 1 é possível observar que o novo mercado se destacou, pois, nesse nível de
governança as empresas da amostra possuíam, em média, o equivalente a R$ 1.271.772 em
ativos intangíveis. Porém, a empresa com menor valor possuía apenas R$ 56 e a empresa
com maior valor investido em intangíveis possuía o equivalente a R$ 18.546.836, portanto,
sinalizando desigualdades neste nível, confirmado pelo alto desvio padrão de R$ 3.000.002.
Os maiores valores, nesse nível, referem-se às empresas Sabesp, JBS, CPFL, CCR e
Hypermarcas.

Também se destacaram as empresas listadas no mercado tradicional com valores médios de
R$ 1.031.270, mínimo de R$ 23 e máximo de R$ 16.600.015. Assim como no novo mercado,
as empresas do mercado tradicional também apresentaram alto desvio padrão, deixando
claro que há grandes desigualdades, também, nesse nível de governança. As empresas do
mercado tradicional com maiores valores investidos em ativos intangíveis eram dos setores
de telecomunicações e utilidade pública, como a Telemar, Telemar NL, AES Elpa,



Neoenergia e Rede Energia.

Percebe-se ainda, na Tabela 1, que os níveis 1 e 2 possuíam as empresas da amostra com os
menores valores médios de intangíveis. Porém, os menores desvios padrões são desses dois
setores, com destaque para as empresas do nível 2 que também apresentam os menores
valores médios investidos em ativos intangíveis, analisando de maneira comparativa com os
outros níveis. De modo geral, verificam-se, na Tabela 2, valores expressivos de investidos
em intangíveis pelas empresas da amostra.

A Tabela 2 apresenta os dados da representatividade dos ativos intangíveis no ativo fixo das
empresas no ano de 2010 de acordo com os níveis de governança corporativa da
BM&FBovespa.

Tabela 2 – Estatística descritiva do percentual de ativos intangíveis em relação ao ativo fixo do ano de
2010.

Setor econômico da
BM&FBovespa

Nº
empresas

Mínimo
(Reais
Mil)

Máximo
(Reais Mil)

Média
(Reais Mil)

Desvio Pad.
(Reais Mil)

Mercado tradicional 94 0,01 100 25 35
Nível 1 18 0,15 88 15 24
Nível 2 9 3,54 100 34 34
Novo mercado 71 0,02 99 37 33

Índice de concentração de capital 192 0,01 100 29 34
Fonte: dados da pesquisa.

Os resultados, na Tabela 2, demonstram que as empresas do novo mercado novamente se
destacaram, pois superaram os índices médios das empresas dos demais níveis. As empresas
do novo mercado apresentaram maior representatividade média dos ativos intangíveis nos
seus ativos fixos equivalentes a 37%. O índice mínimo desse nível foi de apenas0,02%, no
entanto, em oito empresas o índice médio foi superior a 90%, sendo que em duas chegou a
99%. O desvio padrão de 33% demonstra maior variabilidade entre os valores nesse setor.

Também se destacaram as empresas listadas no nível 2, com percentual médio (34%)
bastante próximo ao das empresas listadas no novo mercado. O índice mínimo desse nível
foi de 3,54%, e uma empresa possuía 100% do ativo fixo em ativos intangíveis. O desvio
padrão de 34% também deixa evidente a existência de grandes desigualdades entre as
empresas desse setor.

Nota-se ainda, na Tabela 2, que as empresas listadas no mercado tradicional atingiram uma
representatividade média dos ativos intangíveis nos seus ativos fixos equivalente a 25%,
novamente índice superior ao das empresas do nível 1 que apresentaram índice médio de
15%, além disso, o mercado tradicional possuía 13 empresas em que os ativos intangíveis
representavam mais de 90% dos ativos fixos e, em 3 delas, representavam 100%.

De maneira resumida percebe-se que, com exceção das empresas no nível 1, as empresas
listadas em níveis diferenciados de governança corporativa possuíam maior
representatividade dos ativos intangíveis em seus ativos fixos do que as empresas não
listadas.

Na Tabela 3, estão expostos os dados sobre a representatividade dos ativos intangíveis no
ativo total das empresas, no ano de 2010, de acordo com os níveis de governança corporativa
da BM&FBovespa.

Tabela 3 – Estatística descritiva do percentual de ativos intangíveis em relação ao ativo total do ano de
2010.



Setor econômico da
BM&FBovespa

Nº
empresas

Mínimo
(Reais
Mil)

Máximo
(Reais Mil)

Média
(Reais Mil)

Desvio Pad.
(Reais Mil)

Mercado tradicional 94 0,01 69 12 20
Nível 1 18 0,06 25 5 7
Nível 2 9 0,02 38 12 13
Novo mercado 71 0,01 79 16 20

Índice de concentração de capital 192 0,01 79 13 19
Fonte: dados da pesquisa.

Nota-se na Tabela 3 que as empresas do novo mercado foram as que apresentaram o maior
percentual médio (16%) de ativos intangíveis em relação ao ativo total. O índice mínimo
deste nível foi 0,01% e o máximo 79%, com o desvio padrão (20%) demonstrando baixa
homogeneidade entre as empresas desse nível. Verificou-se que a maioria das empresas dos
setores de utilidade pública e construção e transporte, que são os setores com maiores
percentuais de intangíveis em relação ao ativo total, estão listadas no novo mercado e
também no mercado tradicional, contribuindo, dessa forma, para que esses dois níveis
apresentassem maiores percentuais médios de intangíveis.

As empresas listadas no mercado tradicional e as empresas do nível 2 apresentaram
percentuais médios de ativos intangíveis de 12%, no entanto, as empresas do mercado
tradicional apresentaram um desvio padrão muito mais elevado que o nível 2.Percebe-se
ainda, que os ativos intangíveis das empresas listadas nesses dois níveis de governança
possuíam maior representatividade dos intangíveis nos ativos totais do que as empresas do
nível 1.

Para enriquecer a análise, buscaram-se os intangíveis evidenciados nas notas explicativas de
cada uma das 192 empresas que compõem a amostra e que eram responsáveis pelo total
apresentado no subgrupo ativo intangível do balanço patrimonial das empresas e,
posteriormente, realizou-se o reagrupamento de acordo com a classificação proposta por
Sveiby (1998), em que os ativos intangíveis são divididos em três grupos, a saber:
competência dos funcionários, estrutura interna e estrutura externa conforme exposto na
Tabela 4.

Tabela 4 – Ativos intangíveis evidenciados pelas empresas da amostra no período de 2010.

Intangíveis evidenciados na amostra
pesquisada

Total de empresas
da amostra

Número de empresas que
apresentaram o intangível no ano de

2010

Nº %
Capital Interno
Pesquisa e desenvolvimento 192 25 13
Goodwill 192 17 9
Softwares 192 149 78
Acordo de não competitividade 192 6 3
Licenças regulatórias 192 5 3
Direitos de exploração 192 11 6
Direitos de arrendamento 192 3 2
Capital Externo
Marcas e patentes 192 75 39
Franquias (pontos comerciais) 192 8 4
Contratos de Concessão 192 70 36
Ágio sobre investimentos 192 74 39
Relacionamento com fornecedores 192 7 4
Relacionamento com clientes 192 8 4
Carteira de clientes 192 17 9



Competências dos funcionários
Know-how 192 0 0
Outros intangíveis 192 65 34

Fonte: dados da pesquisa.

A Tabela 4 apresenta os itens do intangível que compõem o grupo ativo intangível do
balanço patrimonial e que foram citados de forma narrativa e mensurados individualmente
nas notas explicativas das empresas analisadas referentes ao ano de 2010. Seguindo a
classificação de Sveiby (1998), os resultados indicaram que as empresas sob análise
possuíam uma estrutura intangível interna composta por pesquisa e desenvolvimento,
goodwill, softwares, acordos de não competitividade, licenças regulatórias, direitos de
exploração e de arrendamento. Uma estrutura externa composta por marcas e patentes,
franquias, contratos de concessão, ágio sobre investimentos, relacionamento com
fornecedores, relacionamento com clientes e carteiras de clientes. Em relação à competência
dos funcionários, não foram identificados intangíveis. Alguns intangíveis, tais como acervo
técnico, direitos de uso de linha telefônica, benfeitoria em projetos de terceiros, direitos
autorais, e outros evidenciados apenas por uma empresa foram agrupados e evidenciados na
Tabela 4 como “outros intangíveis”.

Dentre os intangíveis evidenciados destacam-se os softwares, que foram evidenciados por
149 (78%) das 192 empresas, e as marcas e patentes que foram evidenciadas por 75 (39%)
empresas. Ágio sobre investimentos e contratos de concessão também se mostraram
relevantes, sendo evidenciados por 74% e 70% das empresas, respectivamente. E, em
menores percentuais, têm-se direitos de arrendamento, licenças regulatórias e acordos de não
competitividade.

Ao comparar os resultados desta pesquisa com os de Antunes, Silva e Saiki (2009) em que
os intangíveis mais recorrentes foram os softwares (79%), ágio (63%) e marcas e patentes
(31%), com os de Cunha et al. (2010), em que se destacaram os softwares (72%), ágio
(37,5%) e marcas e patentes (30%), com os de Ritta, Ensslin e Ronchi (2010) com destaque
novamente para o ágio (73,94%) e softwares (15%), e também, direitos contratuais (8,66%),
e ainda com os de Moura (2011) em que se destacaram os softwares, que foram evidenciados
por 85% das empresas, o ágio sobre investimentos (49%), contratos de concessão (36%) e
marcas e patentes (31%), percebe-se que as empresas da amostra atual apresentaram
semelhança com as empresas analisadas nesses quatro estudos, sinalizando que os
intangíveis de maior destaque nas empresas brasileiras, são os softwares e o ágio, e ainda,
marcas e patentes e contratos de concessão.

Na sequência, realizou-se a regressão logística, com o objetivo de verificar se o fato das
empresas estarem ou não listadas em níveis diferenciados de governança corporativa na
BM&FBovespa implica em características diferentes em relação aos valores e tipos de ativos
intangíveis evidenciados nas demonstrações contábeis, sendo que o primeiro passo é
demonstrar, por meio da Tabela 5, como seriam classificadas as empresas caso o modelo se
deixasse guiar apenas em função dos enquadramentos observados.

Tabela 5 – Quadro de classificação anterior à análise de regressão logística.

Observed

Predicted
Governança Corporativa

Percentage
CorrectListadas em níveis

diferenciados
Não listadas em

níveis diferenciados

Step
0 Governança

Corporativa

Listadas em níveis
diferenciados

98 0 100

Não listadas em
níveis diferenciados

94 0 0



Overall
Percentage

51

a. Constant is included in the model.
b. The cut value is 0,500
Fonte: dados da pesquisa.

Nota-se na Tabela 5, conforme resultados gerados pelo SPSS, que a amostra composta por
98 empresas listadas e 94 empresas não listadas em níveis diferenciados de governança
corporativa na BM&Fbovespa teria uma pré-classificação onde todas as empresas estariam
classificadas como listadas em níveis diferenciados. Conforme descrevem Corrar, Paulo e
Dias Filho (2009) significa que o modelo iria classificar corretamente as empresas que estão
listadas em níveis diferenciados, mas incorretamente aquelas que não estão listadas.

Nessa pesquisa, o percentual geral de acertos nas classificações seria de apenas 51%. Essa
análise é importante segundo Corrar, Paulo e Dias Filho (2009), pois, serve como referência
para avaliar a eficácia do modelo a partir do momento que ele passar a operar com as
variáveis independentes, sendo assim, espera-se que tal percentual se eleve após a inclusão
de tais variáveis.

Na Tabela 6 evidenciam-se as respectivas variáveis independentes com os respectivos scores
e níveis de significância.

Tabela 6 – Variáveis independentes da regressão logística.
Categorias Variáveis Score df Sig.

Valores de intangíveis

X1 0,117 1 0,732

X2 2,816 1 0,091*

X3 0,099 1 0,753

Tipos de intangíveis

X4 5,789 1 0,016**

X5 19,780 1 0,000**

X6 1,939 1 0,164

X7 1,251 1 0,263

X8 3,918 1 0,048**

X9 2,923 1 0,087*

X10 5,352 1 0,021**

X11 0,057 1 0,811

X12 0,027 1 0,870

X13 0,964 1 0,326

X14 1,723 1 0,189

X15 1,394 1 0,238

X16 0,964 1 0,326

X17 4,333 1 0,037**
X18 0,005 1 0,943

**Estatisticamente significativa ao nível de significância de 0,05
*Estatisticamente significativa ao nível de significância de 0,10
Fonte: dados da pesquisa.

Nota-se na Tabela 6 que entre as 18 variáveis analisadas 7 revelaram-se significativas
estatisticamente. Na categoria relacionada aos valores de ativos intangíveis, apenas a
variável X2, que se refere ao percentual do ativo intangível em relação ao total do ativo fixo,
foi significativa. Quanto à categoria de tipos de ativos intangíveis, foram significativas as
variáveis X4, X5, X8, X9, X10 e X17 que correspondem ao ágio, relacionamento com
fornecedores, relacionamento com clientes, desenvolvimento de pesquisas, carteira de



clientes e um conjunto de intangíveis menos evidenciados e denominados nesta pesquisa de
outros intangíveis.

Cabe destacar que esses tipos de intangíveis, considerados significantes conforme
demonstrado na Tabela 6, tratam-se de intangíveis de maior complexidade e que precisam
cumprir um maior número de exigências para que seja possível o reconhecimento contábil
conforme pode ser verificado no CPC 04 (2008).

Em virtude de tais intangíveis demonstraram-se significantes para diferenciar empresas
listadas e não listadas em níveis diferenciados na BM&FBovespa, este achado vai ao
encontro do relato de Kent e Stwart (2008) quando os autores mencionam que a governança
corporativa pode contribuir para um correto cumprimento das regulamentações contábeis,
as quais envolvem o reconhecimento e mensuração dos intangíveis, uma vez que, estes
intangíveis de maior complexidade não aparecem nas empresas não listadas em níveis
diferenciados de governança corporativa.

Resumidamente, percebe-se que 6 variáveis podem ser aproveitadas na composição do
modelo, uma vez que seus coeficientes não são nulos e, sendo assim, podem contribuir para
aumento da eficácia da previsão, ou seja, indicam que o fato das empresas estarem ou não
listadas em níveis diferenciados de governança corporativa na BM&FBovespa implica em
percentuais diferenciados de intangíveis em relação ao ativo fixo e na utilização de diferentes
tipos de ativos intangíveis.

Na sequência, por meio da Tabela 7, apresentam-se os testes Step, Block e Model, Hosmer
& Lemeshow, e os indicadores -2LL, Cox-Snell R2 e Nagelkerke que possibilitam analisar,
após a inclusão das variáveis independentes, se o modelo pode ser considerado capaz de
realizar as predições com a acurácia desejada.

Tabela 7 – Testes para validação do modelo de regressão logística
Validação Step/Block/Model a-2Log likelihood Cox &Snell Nagelkerke Hosmer e Lemesshow

Resultados 61,733* 214,353 0,536 0,615 6,821
**Estatisticamente significativa ao nível de significância de 0,01
Fonte: dados da pesquisa.

Os testes Step, Block e Model objetivam demonstrar a capacidade preditiva do modelo e o
resultado, descrito na Tabela 8, foi 61,33, significativo estatisticamente a um nível de 99%,
confirmando que as variáveis independentes contribuem para melhorar a qualidade das
predições.

Verifica-se ainda, na Tabela 7, um valor para -2Log likelihood correspondente a 214,353que
indica um bom ajuste. O teste Cox & Snelle Nagelkerke são considerados Pseudos-R-
Quadrado ese assemelham ao coeficiente de determinação R2 utilizado no modelo linear
conforme Corrar, Paulo e Dias Filho (2009). Portanto, o Cox & Snell, nessa pesquisa, indica
que aproximadamente 54% das variações ocorridas no log da razão da variável dependente
(empresas listadas ou não em níveis diferenciados) são explicadas pelo conjunto das
variáveis independentes (valores e tipos de intangíveis). O Nagelkerke conforme descrevem
Corrar, Paulo e Dias Filho (2009), trata-se de uma versão adaptada do Cox e Snellque fornece
resultados entre zero e um e, nessa pesquisa, indica que o modelo é capaz de explicar em
torno de 62% das variações registradas na variável dependente.

Por último, o teste Hosmer e Lemesshow que visa, também segundo Corrar, Paulo e Dias
Filho (2009), testar a hipótese de que não ocorrem diferenças significativas entre o que foi
predito e observado pelo modelo resultou em um valor de 6,821 e não possui significância
estatística. Esse resultado indica que os valores preditos não foram significativamente
diferentes dos observados, portanto, tem-se mais um sinal de que o modelo é adequado para



verificar se o fato das empresas estarem ou não listadas em níveis diferenciados de
governança corporativa na BM&FBovespa implica em características diferentes em relação
aos valores e tipos de ativos intangíveis evidenciados nas demonstrações contábeis.

Na Tabela 8 demonstra-se o percentual de acertos nas classificações após a inclusão das
variáveis independentes.

Tabela 8 – Quadro de classificação final da análise de regressão logística.

Observed

Predicted

Governança Corporativa
Percentage

Correct
Listadas em

níveis
diferenciados

Não listadas
em níveis

diferenciados

Step 1
Governança
Corporativa

Listadas em níveis
diferenciados

62 36 63

Não listadas em
níveis diferenciados

20 74 79

Overall Percentage 71

Fonte: dados da pesquisa.

É possível perceber na Tabela 8 que após a inclusão das variáveis independentes o percentual
de acerto do modelo que antes era de 51% (apresentado na Tabela 6) subiu para 71%. Ao
analisar as 98 empresas listadas em níveis diferenciados de governança, nota-se que 63%
das empresas estariam classificadas corretamente. Em relação as 94 empresas não listadas
em níveis diferenciados de governança, verifica-se que o percentual de acerto após a inclusão
das variáveis independentes é ainda superior, pois equivale a 79%.

Portanto, ao considerar mais esses resultados, é possível estatisticamente, concluir que o fato
das empresas estarem ou não listadas em níveis diferenciados de governança corporativa na
BM&FBovespa implica em características diferentes em relação aos percentuais de ativos
intangíveis em relação ao ativo fixo e, principalmente, no reconhecimento contábil de
diferentes tipos de ativos intangíveis.

7 Considerações Finais

O objetivo do estudo foi verificar se o fato das empresas estarem listadas ou não em níveis
diferenciados de governança corporativa da BM&FBovespa implica em características
diferentes em relação aos valores e tipos de ativos intangíveis evidenciados nas
demonstrações contábeis. Para tal, realizou-se pesquisa descritiva, conduzida por meio de
análise documental e abordagem quantitativa. A população compõe-se do conjunto de
companhias abertas listadas na BM&FBovespa, aquelas que não tinham informações
necessárias foram excluídas da amostra. Após os procedimentos metodológicos adotados, a
amostra desta pesquisa foi composta por 192 empresas listadas em diferentes setores
econômicos.

Os resultados em relação aos valores dos ativos intangíveis demonstraram que o novo
mercado se destacou, pois, nesse nível de governança as empresas da amostra possuíam, em
média, maiores valores. Porém, haviam grandes desigualdades entre as empresas neste nível.
Também se destacaram as empresas listadas no mercado tradicional, sendo que, as empresas
com maiores valores, deste nível, eram dos setores de telecomunicações e utilidade pública,
como a Telemar, Telemar NL, AES Elpa, Neoenergia e Rede Energia.

Quanto à representatividade dos intangíveis no ativo fixo percebeu-se que que as empresas
do novo mercado novamente se destacaram, pois superaram os índices médios das empresas



dos demais níveis. De maneira resumida percebeu-se que, com exceção das empresas no
nível 1, as empresas listadas em níveis diferenciados de governança corporativa possuíam
maior representatividade dos ativos intangíveis em seus ativos fixos do que as empresas não
listadas.

Constatou-se ainda que as empresas do novo mercado, também, foram as que apresentaram
o maior percentual médio de ativos intangíveis em relação ao ativo total. Notou-se que a
maioria das empresas dos setores de utilidade pública e construção e transporte, que são os
setores com maiores percentuais de intangíveis em relação ao ativo total, estão listadas no
novo mercado e também no mercado tradicional, contribuindo, dessa forma, para que esses
dois níveis apresentassem maiores percentuais médios de intangíveis.

Para enriquecer a análise, buscaram-se os intangíveis evidenciados nas notas explicativas de
cada uma das 192 empresas que compõem a amostra e que foram citados de forma narrativa
e mensurados individualmente nas notas explicativas das empresas analisadas referentes ao
ano de 2010. Os resultados indicaram que as empresas sob análise possuíam uma estrutura
intangível interna composta por pesquisa e desenvolvimento, goodwill, softwares, acordos
de não competitividade, licenças regulatórias, direitos de exploração e de arrendamento.
Uma estrutura externa composta por marcas e patentes, franquias, contratos de concessão,
ágio sobre investimentos, relacionamento com fornecedores, relacionamento com clientes e
carteiras de clientes. Em relação à competência dos funcionários, não foram identificados
intangíveis.

Por fim, a regressão logística demonstrou que o fato das empresas estarem listadas ou não
em níveis diferenciados de governança corporativa da BM&FBovespa implica em diferentes
percentuais de intangíveis em relação ao ativo fixo e no registro de intangíveis de maior
complexidade como investimento em ágio, relacionamento com fornecedores,
relacionamento com clientes, desenvolvimento de pesquisas e carteira de clientes.

A pesquisa orientou-se no sentido de contribuir para os estudos teóricos e empíricos sobre
ativos intangíveis e governança corporativa, em especial, sobre a relação entre esses dois
temas em companhias brasileiras. O tema é de grande importância e crescente discussão no
meio acadêmico, merece destaque e os resultados encontrados provocaram interesse para
futuras pesquisas. Assim, sugere-se acompanhar a representatividade dos ativos intangíveis
em companhias brasileiras, bem como os tipos de intangíveis evidenciados. Também
relacionar estas com outras variáveis de interesse, como variáveis de desempenho por
exemplo. Também seria interessante comparar os resultados desta pesquisa com os de
empresas que negociam suas ações em Bolsas de Valores de outros países.
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Resumo

O artigo aborda a inovação em serviços de saneamento com foco na participação ou acesso
dos stakeholders à implantação dos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL) nos aterros sanitários Bandeirantes e São João. No período de 1979 a 2007, os
aterros mencionados receberam praticamente a totalidade dos resíduos domiciliares
coletados em São Paulo, cidade mais populosa, com aproximadamente 11 milhões de
habitantes, e a maior geradora de resíduos domiciliares do Brasil. A análise é feita a partir
da aplicação de um modelo multiagentes direcionado para a apreensão das interações entre
diferentes agentes. Conclui-se que, nos casos estudados, não há efetiva participação ou
acesso dos stakeholders, o que representa obstáculos às possibilidades e oportunidades de
promoção da inovação em serviços de resíduos sólidos na cidade de São Paulo por meio
dos projetos de MDL.

Palavras-chave: inovação em serviços; mecanismo de desenvolvimento limpo; modelo
multiagentes; resíduos sólidos; créditos de carbono.

Abstract

This paper addresses the innovation in sanitation services with emphasis on participation or
stakeholder’s access to the implementation of the Clean Development Mechanism (CDM)
developed in the Bandeirantes and São João landfills. These sites, from 1979 to 2007,
received almost all the municipal solid waste collected in São Paulo, Brazil’s most
populous city with around 11 million inhabitants and the country’s largest generator of
municipal solid waste. The analysis is based on a multi-agent model that emphasizes the
interactions between the various agents. It was concluded that, in the landfills studied,
there is no effective participation or stakeholder’s access, which represents obstacles to the
possibilities and opportunities to promote service innovation in the municipal solid waste
sector through CDM projects.
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1. Introdução

O artigo aborda a inovação em serviços de saneamento com foco na participação ou acesso
dos stakeholders à implantação dos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL) nos aterros sanitários Bandeirantes e São João, ambos localizados na cidade de São
Paulo, Brasil.

O Protocolo de Quioto foi instituído em 1997, a partir da terceira Conferência das Partes
(COP) da United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), e
começou a vigorar em 2005. Este Protocolo estabelece que os países incluídos no Anexo I
(países membros da OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
- em 1992, considerados países com economias em transição ou desenvolvidos) devem
reduzir, no período de 2008 a 2012, suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) em pelo
menos 5% sobre o que emitiam em 1990. A partir das decisões determinadas na COP-18,
realizada em Doha, Catar, em dezembro de 2012, confirmou-se a continuidade do
Protocolo de Quioto até 2020.

Visando auxiliar os países do Anexo I a cumprirem suas metas de redução de emissão de
GEE, o Protocolo estabeleceu o MDL, que consiste na implantação de atividades de
projeto que reduzam GEE em países emergentes e em desenvolvimento, tendo como
resultado as reduções certificadas de emissão (RCE), que poderão ser compradas pelos
países do Anexo I, auxiliando no cumprimento de parte de suas metas acordadas na
ratificação do Protocolo de Quioto.

Os projetos de MDL podem ser desenvolvidos em vários escopos setoriais, incluindo
aterros sanitários. Estes projetos possuem um grande potencial de redução de GEE, pois
devido à decomposição bacteriana da fração orgânica dos resíduos, em condições
anaeróbias, produz-se metano, GEE com potencial de aquecimento global 21 vezes maior
que o dióxido de carbono, portanto, capaz de gerar uma grande quantidade de créditos de
carbono.

Dentre os 277 projetos brasileiros de MDL registrados no CDM registry (plataforma de
registro de projetos de MDL no website da UNFCCC) em diversos setores, 39 são projetos
em aterros sanitários, sendo 21 localizados no estado de São Paulo (UNEP RISOe, Maio de
2013).

A prática comum no Brasil e no mundo é o escape do gás de aterro diretamente para a
atmosfera por meio dos drenos coletores. Logo, o emprego das práticas de recuperação e
queima do biogás coloca-se como um diferencial entre os aterros sanitários, uma vez que
pode contribuir também para aprimorar o gerenciamento e monitoramento da área. Isso
porque, além das fiscalizações exigidas para o funcionamento dos aterros sanitários em
geral e realizadas pelos órgãos ambientais públicos, nos aterros com projetos de MDL há
auditorias das entidades validadoras dos projetos, as Entidades Operacionais Designadas
(EOD). As EOD executam o processo de avaliação independente de uma atividade de
projeto referente aos requisitos do MDL.



Destaca-se que está presente na concepção do MDL a consideração de problemas globais
ligados à mudança climática aliada à promoção do desenvolvimento no âmbito local
(BRASIL, 1997). Assim, além do objetivo de auxiliar os países do Anexo I a cumprirem
suas metas de redução de emissão de GEE, o artigo 12 do Protocolo de Quioto estabelece
que os projetos de MDL também necessitam auxiliar na promoção do desenvolvimento
sustentável nos países hospedeiros das atividades de projeto.

No Brasil, cabe à Autoridade Nacional Designada (AND) a aprovação do projeto, após a
análise com base nas regras e normas do Conselho Executivo do MDL, considerando os
co-benefícios locais do projeto, descritos no Anexo III da Resolução nº 1 da Comissão
Interministerial de Mudanças Globais do Clima (CIMGC), que são: contribuição para a
sustentabilidade ambiental; desenvolvimento de condições de trabalho e geração líquida de
emprego; contribuição para a distribuição de renda; para a capacitação e desenvolvimento
tecnológico; e para a integração regional e articulação com outros setores (BRASIL, 2003).

Entretanto, podem ser verificados questionamentos à efetividade do objetivo de promoção
do desenvolvimento sustentável local a partir da implantação dos projetos de MDL
(SUTTER; PARREÑO, 2007; BUMPUS; COLE, 2008; OLSEN; FENHANN, 2008;
BOYD et al., 2009; DRUPP, 2011; SIEBEL et al., 2013). Uma vez que, inversamente às
reduções de emissões, que são monitoradas e verificadas periodicamente pelas entidades
certificadoras, os aspectos relacionados à promoção do desenvolvimento sustentável local
necessitam de aspectos regulatórios que definam os procedimentos para monitorar e avaliar
os resultados dos projetos.

Salienta-se a importância da participação da sociedade civil em todo o processo de
aprovação do projeto de MDL. Então, outro ponto importante que os proponentes dos
projetos devem considerar é o envio de cartas-convite às partes interessadas aos projetos:
prefeitura de cada município envolvido; câmara dos vereadores de cada município
envolvido; órgão ambiental estadual; órgão ambiental municipal; Fórum Brasileiro de
ONG’s e movimentos sociais; associações comunitárias com relação direta ou indireta com
a atividade de projeto; Ministério Público Estadual; e Ministério Público Federal.

Entretanto, de acordo com Cole e Liverman (2011), apenas 40% dos projetos brasileiros
documentaram claramente que todos os intervenientes suscetíveis de serem afetados pelas
atividades dos projetos foram convidados a comentá-los. Embora se constatem deficiências
em relação às cartas-convite, 86% dos projetos apresentam comentários pelas partes
interessadas.

A partir desta contextualização, o recorte do presente trabalho recai sobre a análise da
participação ou acesso das partes interessadas na fase de implantação dos projetos de MDL
em aterros sanitários, sob a perspectiva das potencialidades para a promoção da inovação
em serviços de manejo de resíduos sólidos.

2. Revisão da Literatura

Essa seção está organizada de forma a abordar a gestão de resíduos sólidos urbanos
(GRSU) e o atual panorama brasileiro deste segmento do saneamento, bem como situar os
projetos de MDL em aterros sanitários. Logo após são apresentadas as características e
desafios da inovação em serviços públicos.



2.1 Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (GRSU) e os Projetos de MDL em Aterros
Sanitários

A definição de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (GRSU) compreende atividades
relativas à tomada de decisões estratégicas e à organização do segmento de resíduos para
essa finalidade, abarcando instituições, políticas e instrumentos.

De acordo com Schalch et al (2002), um modelo de GRSU possui como elementos
indispensáveis o reconhecimento dos diversos agentes sociais envolvidos, identificando os
papéis a serem cumpridos, bem como a articulação entre estes agentes; a concretização de
uma base legal e de mecanismos facilitadores à implementação das leis; mecanismos de
financiamento para que as estruturas de gestão e de gerenciamento consigam se
autossustentar; acessibilidade de informações à sociedade, como facilitador do controle
social; e um sistema de planejamento integrado.

No Brasil, dos 5.564 municípios que constituem o país, 27,7% deles destinam os seus
resíduos sólidos para aterros sanitários, 22,5% para aterros controlados e 50,8% para lixão
a céu aberto (IBGE, 2008). Estes dados demonstram que o modelo de gestão dos resíduos
sólidos brasileiro caracteriza-se pelo aterramento dos seus resíduos, com o uso intensivo
dos aterros sanitários e dos demais métodos de disposição no solo.

Esse modelo de gestão foi construído culturalmente ao longo dos anos com base na solução
mais econômica para os resíduos quando comparado a outros processos. Os baixos
investimentos na área, a falta de incentivos e um elevado nível de complexidade
institucional e de descentralização acabam por dificultar o acesso aos recursos financeiros
em quantidade necessária (CETESB, 2010).

De todos os resíduos sólidos domiciliares gerados no Brasil, aproximadamente 50% são
resíduos orgânicos e desta quantidade gerada, por volta de 0,6% são encaminhados para
unidades de compostagem. A produção de biogás, que ocorre por meio da digestão
anaeróbica da matéria orgânica descartada, é um dos passivos das atividades realizadas nos
aterros sanitários (BORBA, 2006).

De acordo com o Estudo de Baixo Carbono para o Brasil (CETESB, 2010), a composição
do biogás é caracterizada por uma mistura de gases, sobretudo, o metano (CH4), o gás
carbônico (CO2), o hidrogênio (H2) e o ácido sulfúrico (H2S).

O metano representa em média 50-90% do volume total de biogás e o CO2 corresponde a
5-10%.  De composição semelhante ao gás natural combustível, o biogás pode ser
empregado como alternativa para a produção de energia. Além disso, como o CH4 e o CO2

estão presentes na lista de GEE do Protocolo de Quioto, a destruição e/ou aproveitamento
destes gases podem ser uma importante medida no combate aos efeitos adversos das
mudanças climáticas, dado que o metano possui potencial de aquecimento global 21 vezes
maior que o dióxido de carbono, portanto, capaz de gerar uma grande quantidade de
créditos de carbono.

Assim, sendo as práticas de recuperação e queima do biogás atividades que reduzem
emissões de GEE para a atmosfera e que são adotadas pelo Protocolo de Quioto como
elegíveis ao MDL, o Brasil possui um relevante potencial de desenvolvimento de projetos
neste setor.



De modo geral, acredita-se que a gestão de resíduos pode contribuir para a mitigação das
mudanças climáticas devido às práticas existentes no setor (BOGNER et al, 2008;
POLETTINI, 2012; SIEBEL et al., 2013). Os projetos em aterro sanitário, em particular,
são apontados como detentores de papel importante na consecução dos objetivos do MDL,
sendo que para isso devem ser vencidos desafios referentes ao desenvolvimento de
habilidades técnicas específicas e estabelecimento de normas de regulamentação
(PLOCHL et al., 2008; ROGER et al. 2010), bem como a consolidação de um quadro
institucional com medidas e/ou instrumentos de política (ou mecanismos de intervenção)
(CIMOLI et al, 2009).

Os Projetos de MDL em aterros sanitários no Brasil, registrados no CDM registry, são
mostrados na Tabela 1.

Tabela 1 - Projetos de MDL em aterros sanitários no Brasil – Maio 2013

Título do Projeto Localização

Nova Gerar landfill gas Rio de Janeiro

Salvador, Bahia - landfill gas Bahia

Onyx landfill gas - Trémembé, Brazil São Paulo

MARCA landfill gas Espírito Santo

Bandeirantes landfill gas São Paulo
ESTRE Paulínia landfill gas São Paulo

Caieiras landfill gas São Paulo

Lara landfill São Paulo

São João landfill gas São Paulo

Anaconda Project São Paulo
Central de Resíduos do Recreio - landfill gás project Rio Grande do Sul

Canabrava landfill gas Bahia
Aurá landfill gas Pará

ESTRE Itapevi landfill gas São Paulo
Quitaúna landfill gas São Paulo

Estre Pedreira landfill gas São Paulo
URBAM/ARAUNA landfill gas São Paulo

Embralixo/Araúna - Bragança landfill gas São Paulo
Probiogas - João Pessoa landfill gas Paraíba

Terrestre Ambiental landfill gas São Paulo
CTRVV landfill gas Espírito Santo

Alto-Tietê landfill gas São Paulo
Feira de Santana landfill gas Bahia

Proactiva Tijuquinhas landfill gas Santa Catarina

Central-CTRS/BR.040 landfill gas Minas Gerais
SANTECH – Saneamento & Tecnologia Ambiental Ltda. – SANTEC landfill gas Santa Catarina

Organoeste Dourados & Andradina Mato Grosso do Sul e São Paulo
Manaus landfill gas Amazonas
Itaoca landfill gas Rio de Janeiro

CTR Candeias landfill gas Pernambuco
Central de Tratamento de Resíduos Leste (CTL) landfill gas São Paulo

Uberlândia landfills I and II Minas Gerais
CGR Guatapara Landfill Project São Paulo

Natal Landfill Gas to Energy Project Rio Grande do Norte
Projeto de Gás de Aterro TECIPAR – PROGAT São Paulo

ENGEP & BEGREEN CDM Project at UTGR – Jambeiro Landfill São Paulo
Barueri Energy CDM Project Activity São Paulo



Constroeste Landfill Gas to Energy Project São Paulo
Proactiva CGA Iperó Landfill Gas to Energy Project São Paulo

Fonte: Elaboração própria, baseado em UnepRisoe Pipeline (Maio, 2013).

Após esta contextualização, ressalta-se o potencial dos projetos de carbono no escopo
setorial aterros sanitários em promover a sustentabilidade social e ambiental do
desenvolvimento municipal no país por meio do apoio à gestão e à prestação de serviços
mais apropriadas relacionadas aos resíduos sólidos urbanos; uma vez que estes projetos
podem favorecer práticas como educação ambiental, reuso, reciclagem e redução,
beneficiando-se assim, também, a captura e queima de biogás.

Observa-se que estes objetivos convergem ainda com os princípios da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 12.305/10, e com a promoção do desenvolvimento
sustentável local requerido pelo artigo 12 do Protocolo de Quioto.

2.2 Inovação em Serviços Públicos

Esta seção visa discutir a inovação em serviços públicos, uma vez que os estudos mais
recentes têm como ponto central uma visão tecnicista da inovação, com predomínio no
setor manufatureiro, sendo que o entendimento de outros fatores é necessário para análise
da inovação em serviços públicos, indo além dos puramente tecnológicos. Ressalta-se que
os estudos sobre inovação abordam com muito mais intensidade o setor privado, conforme
ilustra o recente trabalho de Gallouj et al (2013) de título: Two decades of research on
innovation in services: Which place for public services?

Sendo assim, o setor público ainda é colocado na posição de mero instituidor de arcabouço
legal, facilitador de atividades de inovação, dentre outras ações, que não incluem o papel
de protagonista no processo de inovação (WINDRUM; GARCÍA-GOÑI, 2008;
GALLOUJ; DJELALL, 2013).

Contudo, mesmo neste impreciso contexto, a inovação no setor público é cada vez mais
encarada como um fator central para sustentar um adequado nível de serviços públicos
(GALLOUJ; WEINSTEIN, 1997; MULGAN; ALBURY, 2003; HARTLEY, 2005;
KOCH; HAUKNES, 2005; MILES; RØSTE, 2005; WINDRUM; GARCÍA-GOÑI, 2008;
DEN HERTOG et al., 2010; POTTS; KASTELLE, 2010; FUGLSANG, 2010; SUNDBO,
2011; GALLOUJ; DJELLAL, 2013; GALLOUJ et al, 2013).

Como desdobramento das pesquisas sobre inovação em serviços destaca-se que este setor é
cada vez mais importante dentro do processo de inovação e que não pode mais ser
simplesmente considerado como um passivo consumidor da tecnologia de outros setores.
Gallouj e Savona (2009) analisaram o debate sobre a inovação em serviços nos últimos
vinte anos apontando que as inapropriadas definições e mensurações, sob influência dos
estudos sobre inovação na indústria centrados nas inovações tecnológicas, realizadas nos
estudos iniciais para averiguar a produção dos serviços, teriam influenciado fortemente a
conceituação e a análise da inovação em serviços realizadas atualmente.

Na inovação em serviços destacam-se a peculiaridade do conhecimento e do capital
humano e a influência mútua e interdependência dos atores envolvidos (MILES, 1993;
GALLOUJ; WEINSTEIN, 1997). Os usuários do serviço trazem à tona o ponto de vista de
quem desfruta do serviço, auxiliando assim a tomada de decisão dos outros agentes por
meio de associações e movimentos representativos destes. Ressalta-se também a dimensão
organizacional da inovação, na qual sobressaem a implementação de orientações
estratégicas novas ou substancialmente alteradas, e as mudanças radicais ou significativas
nas estruturas organizacionais e nas técnicas de gerenciamento (OCDE, 2005).



Em 1977, Peter Hill estabeleceu a seguinte definição de serviço, que desde então tem sido
amplamente adotada na literatura internacional:

Um serviço pode ser definido como uma mudança na condição de um indivíduo, ou em
um bem pertencente a alguma unidade econômica, que é originado como resultado da
atividade de alguma outra unidade econômica, com o acordo prévio do indivíduo ou
unidade econômica (tradução livre de HILL, 1977, p. 318).

Já Gadrey (2000), baseando-se na relação de serviço, sugere a seguinte definição de
serviço:

[…] uma atividade de serviço é uma operação destinada a provocar uma mudança no
estado da realidade de C que é de propriedade ou utilizada pelo consumidor B, a
alteração efetuada pelo prestador de serviços A a pedido do B, e em muitos casos, em
colaboração com ele ou ela, mas não induzindo à produção de um bem que circula na
economia independentemente de C (tradução livre de GADREY, 2000, p. 375).

A definição anteriormente citada é denominada ‘triângulo do serviço'. Nesta perspectiva,
são mantidas as relações compreendidas por meio da definição de Hill (1977), somadas às
de Gadrey (2000), que salienta uma das características essenciais da prestação de serviços,
que é a indivisibilidade entre o processo produtivo e seus resultados. Dado que o resultado
de um serviço não pode desassociar-se de seu processo. Portanto, nestes relacionamentos,
caracterizados pela interação entre cliente/usuário e prestador do serviço, ressalta-se o
componente da relação do serviço, bem como as competências (técnicas ou humanas)
necessárias para a prestação do serviço.

De acordo com Sundbo (2011), é destacada a importância dos processos organizacionais e
de gestão da inovação, uma vez que os processos de inovação em serviços raramente são
realizados em um determinado departamento de P&D ou inovação. Ainda que em uma
visão para o setor manufatureiro, são apontados mecanismos que bloqueiam a inovação em
serviços, com destaque para os fatores organizacionais.

Estes fatores podem ser a insuficiência de: direcionamento de recursos, motivação ou
decisões; ou barreiras como competências insuficientes dos colaboradores ou cultura da
empresa; um sistema de comunicação ineficiente, ou a ausência de tecnologia ou
conhecimento necessário. Isto enfatiza a estrutura organizacional como sendo importante
nos processos de inovação (GALLOUJ, 2002; HERTOG et al, 2010; GALLOUJ et al,
2013)

De acordo com Gallouj e Weinstein (1997), o produto (seja bem ou serviço) é entendido a
partir de um conjunto de vetores de características e competências. Como demonstrado
pela Figura 1 a seguir, [Y] corresponde às características do serviço, [T] às características
técnicas internas; [T'] às características técnicas externas; [C] às competências internas; e
[C'] às competências externas.



Figura 1: O produto (bem ou serviço) como um conjunto de características e
competências

Fonte: Tradução livre de Gallouj e Weinstein (1997)

Neste sentido, quando tratamos da inovação em serviços prestados pelo setor público,
especificamente no setor de resíduos sólidos, devemos fazer um esforço para o
entendimento da relação de serviço entre prestador e usuário, uma vez que a concepção de
Gadrey (2000) e outros autores que abordam a inovação em serviços tratam dos serviços
marcados pelo relacionamento próximo entre cliente/usuário e prestador de serviço. Deste
modo, destaca-se que cada tipo de serviço relaciona-se inteiramente com as competências
necessárias para a sua execução. Sendo que nos serviços que possuem pouco contato entre
prestador e usuário do serviço as competências exigidas são, basicamente, competências da
organização.

Observa-se ser prática comum nos projetos de MDL em aterros haver mais de uma parte
envolvida nas atividades de captação do biogás: empresas responsáveis pelo gerenciamento
da área do aterro, empresas responsáveis pela captação do biogás, secretarias municipais de
meio ambiente e de gestão de resíduos, concessionária local responsável pela geração de
energia elétrica. O desafio é elucidar as preferências e competências de cada um deles e,
mais do que isso, colocar em prática. Além disso, a partir da implantação de projetos de
MDL, que exigem publicidade das ações e participação da sociedade civil, os usuários do
serviço também possuem um papel importante no contexto analisado.

Em outras palavras, há necessidade de desenvolver a articulação entre organizações
públicas, privadas e do terceiro setor, visando à reestruturação do setor dos resíduos
sólidos urbanos. Então, é pertinente discernir estes aspectos na análise sobre os projetos de
redução de GEE no setor de RSU, visto que estes envolvem a articulação de diversos
agentes públicos e privados.

Um outro aspecto da prestação de serviços pelo setor público - especialmente para o caso
dos serviços relacionados aos RSU em que, geralmente, as atividades são realizadas por
meio de concessões a empresas privadas - é a  dificuldade para  identificar e delimitar as
atividades que constituem sua atribuição em face ao privado, uma vez que muitos serviços
e atividades no setor público encontram-se integrados com as atividades do setor privado e
vice-versa (POTTS; KASTELLE, 2010; SUNDBO, 2010).

Deste modo, parte da natureza multifacetada e heterogênea do setor público é resultante de
suas várias interfaces, tais como: 1) a sua interface com o setor privado; 2) a interface entre
o setor público e os cidadãos, e 3) interfaces internas no setor público (níveis
governamentais e entre as áreas de atividade) (BUGGE et al, 2010). As várias interfaces
indicam algumas das heterogeneidades do setor público, que podem ser úteis ao tentar
decifrar a lógica da inovação em serviços no setor público.

Assim, tratando-se das oportunidades de inovação em serviços públicos relacionados ao
setor de resíduos sólidos urbanos, por meio da implantação de projetos do mercado de
carbono no escopo de aterros sanitários, estas estão fortemente relacionadas às interações e
relacionamentos construídos pelas partes interessadas aos projetos em questão, nos



diferentes níveis em que se apresentam, o que inclui ainda a análise sobre o acesso dos
stakeholders à implantação e aos resultados dos projetos.

Em relação às abordagens adotadas pelos estudos sobre inovação em serviços existem três
principais: abordagem tecnicista (assimilation), abordagem baseada em serviços
(demarcation), e abordagem integradora (integration) (GALLOUJ; DJELLAL, 2013).

O enfoque tecnicista mostrou-se apropriado para analisar a difusão de inovações
tecnológicas nas empresas de serviços, especialmente nos processos de informatização,
porém não o bastante para a análise da introdução de novos serviços ou modificações no
modo de ofertar serviços existentes que não sejam relacionadas com a introdução de novos
equipamentos e embora esta abordagem esteja em uma fase de relativo declínio, ainda é a
predominante nos estudos sobre inovação em serviços.

A abordagem baseada em serviços, que surge como uma reação ao enfoque tecnicista,
busca observar inovações particulares ao setor de serviços. Já a abordagem integradora
propõe agregar bens e serviços em uma única teoria da inovação. Ou seja, ainda que esta
abordagem destaque as particularidades dos serviços, pondera que a inovação abarca
características genéricas, em que a ênfase (na manufatura ou nos serviços) incidirá de
acordo com o elemento que está sendo contemplado pela análise.

Uma tentativa recente de operacionalização baseada na abordagem integradora para a
análise da inovação em serviços pode ser encontrada nas contribuições de Windrum e
García-Goñi (2008). Tais autores abordam a inovação em serviços públicos a partir de um
modelo multiagentes, sugerindo a inclusão do governo, como agente relevante, e
destacando o componente relacional.

Devido às características que este modelo multiagentes apresenta, permitindo a
incorporação das diferentes e complexas relações envolvendo atores públicos, privados e
comunidades do entorno dos aterros, optou-se por utilizá-lo, adaptando-o para o setor de
resíduos sólidos, foco do presente trabalho.

3. Metodologia

São considerados como estudos empíricos os projetos de MDL nos aterros sanitários
Bandeirantes e São João. Esses dois aterros receberam, no período de 1979 a 2007,
praticamente a totalidade dos resíduos domiciliares coletados em São Paulo, cidade mais
populosa, com aproximadamente 11 milhões de habitantes, e a maior geradora de resíduos
domiciliares do Brasil, logo, município de grande complexidade para a atuação dos
gestores públicos.

Além disso, 50% dos recursos provenientes da comercialização das Reduções Certificadas
de Emissões (RCE) – ou créditos de carbono- geradas a partir dos projetos de MDL nos
aterros mencionados são destinados para a prefeitura municipal, especificamente para o
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (FEMA), fundo
vinculado à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA).

Para o levantamento dos dados sobre a aplicação dos recursos financeiros oriundos dos
projetos de MDL, foi realizada pesquisa documental em relatórios anuais de fiscalização
municipal, e os dados sobre os projetos de MDL foram obtidos por meio de pesquisa



documental em relatórios de monitoramento e documentos de concepção dos projetos
(DCP), considerando o período de 2003 a 2010.  Utilizou-se a base de dados da United
Nations Environment Programme UNEPRisoe. Outra fonte de dados utilizada foi o CDM
registry da UNFCCC, plataforma online de registro dos projetos de MDL.

Já para a análise sobre o acesso dos stakeholders aos projetos de MDL foi utilizada a
abordagem multiagentes da inovação desenvolvido por Windrum e García-Goñi (2008),
adaptando-a para o contexto dos projetos de MDL nos aterros sanitários, conforme
apresentado na figura 2.

Figura 2 - Modelo multiagentes aplicado ao segmento de resíduos sólidos urbanos
Fonte: Adaptado de Windrum e García-Goni (2008).

O processo de inovação no modelo multiagentes adotado é direcionado para a apreensão
das interações entre diferentes agentes. No escopo das metodologias participativas, o
modelo adotado considera as perspectivas dos stakeholders, bem como enfatiza a
identificação de oportunidades para a promoção de inovação na prestação de serviços
públicos, no caso aqueles referentes ao setor de resíduos sólidos municipais.

A proposta de utilização de um modelo multiagentes, visa introduzir a possibilidade de
envolvimento da sociedade civil nos processos decisórios e consultivos nas diversas
gestões públicas (STEINS; EDWARDS, 1999; WARNER; VERHALLEN, 2004;
WARNER, 2005).

Buscou-se identificar os principais agentes ou partes interessadas envolvidas com os
projetos de MDL dos aterros Bandeirantes e São João. Para isso foram coletados dados por
meio de entrevistas presenciais, com aplicação de questionário semiestruturado. Visando o
melhor entendimento sobre o acesso aos projetos de MDL, o questionário foi organizado
nos seguintes aspectos: participação das partes interessadas, existência de canais para a
formalização de reclamação, aceitação dos projetos por parte da população e de entidades
ambientais não governamentais, divulgação das ações embasadas no Anexo III da
Resolução nº 1 da CIMGC dos projetos para as partes interessadas, cooperativas
beneficiadas com os recursos do MDL, contribuição dos projetos de MDL para programas
de educação ambiental.



4. Resultados e Discussão

Primeiramente, apresentam-se as características dos aterros Bandeirantes e São João e dos
stakeholders identificados; e, logo após, os aspectos que caracterizam o acesso das partes
interessadas aos projetos estudados.

4.1 Caracterização dos aterros e identificação dos agentes

Os projetos de MDL dos aterros sanitários Bandeirantes e São João localizam-se no
município de São Paulo, nas zonas norte e leste, respectivamente. A partir da Tabela 2,
destacam-se as principais características destes dois projetos:

Tabela 2: Características dos Aterros Bandeirantes e São João

Característica Aterro Bandeirantes Aterro São João
Área 140 hectares 84 hectares

Localização
Zona oeste da cidade de

São Paulo,
Zona leste do município

de São Paulo
Ano de início de operação do aterro 1979 1992

Toneladas de resíduos/ dia 5.000 6.000
Início das atividades de captação de biogás para

geração de energia
Dezembro de 2003 Junho de 2006

Média anual de redução de emissão estimadas nos
documentos de concepção dos projetos

1.000.000 tCO2e 800.000 tCO2e

Planta termelétrica: Capacidade instalada 22  MWh 25 MWh

Empresa concessionária responsável pela operação
do aterro

LOGA S.A. Ecourbis S.A.

Empresas concessionárias responsáveis pela captação
de biogás

Biogás Energia
Ambiental S.A.

São João Energia
Ambiental S.A

Fonte: baseado em UNFCCC (2005a); UNFCCC (2005b).

A aplicação do modelo multiagentes de Windrum e García-Goñi (2008), adaptado para o contexto
analisado, possibilitou a sistematização do mapa dos agentes identificados como partes interessadas
envolvidas com os projetos de MDL dos aterros Bandeirantes e São João, conforme demonstrado
na Tabela 3.

Tabela 3 - Agentes envolvidos com os projetos de MDL Bandeirantes e São João
Setor Agentes

Público
Órgãos públicos municipais: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente

e Secretaria de Serviços

Privado
Empresas concessionárias responsáveis pela captação de biogás; empresas

concessionárias responsáveis pela operação dos aterros
Usuários Associações dos moradores do entorno dos aterros Bandeirantes e São João

Os agentes identificados, apontados na Tabela 3, representam cada uma das esferas
propostas pelo modelo multiagentes empregado: setor público, setor privado e usuários. A
partir desta identificação, é feita a seguir análise da participação e acesso dos stakeholders
nos projetos de MDL nos aterros sanitários.



4.2 Acesso dos stakeholders aos projetos do mercado de carbono nos aterros sanitários
Bandeirantes e São João

Para a análise qualitativa do acesso das partes interessadas aos projetos de MDL nos
aterros Bandeirantes e São João, foram considerados seis aspectos mostrados na Tabela 4.

Tabela 4: Aspectos para a análise do acesso dos stakeholders aos projetos de MDL
Aspectos Descrição

Participação das partes
interessadas

Identifica se as partes interessadas estão participando das reuniões/
audiências públicas relativas aos projetos de MDL

Existência de canais para a
formalização de reclamação

Identifica se há algum canal de formalização de possíveis
reclamações e posterior esclarecimento destas

Aceitação dos projetos por
parte da população e de

entidades ambientais não
governamentais

Identifica se a adoção dos projetos gerou transtornos às partes
interessadas

Divulgação das ações do
Anexo III dos projetos para

as partes interessadas

Identifica se as ações contidas nos documentos baseados nos
requisitos do Anexo III da Resolução nº 1 da CIMGC estão sendo

divulgadas às partes interessadas bem como o meio de comunicação
utilizado.  Sendo o acesso constante as informações relativas aos
projetos de MDL ponto chave para o efetivo controle social dos

rebatimentos positivos destas atividades
Cooperativas beneficiadas
com os recursos do MDL

Identifica se houve contribuição dos projetos de MDL nos aterros
para cooperativas do entorno dos aterros estudados

Contribuição dos projetos
de MDL para programas de

Educação Ambiental

Identifica se houve contribuição dos projetos de MDL nos aterros
para programas de educação ambiental voltados para a temática da

GRSU
Fonte: Elaboração própria

Como ponto principal, destaca-se a deficiência no acesso às informações e aos resultados
(recursos da venda das RCE) dos projetos de MDL por parte dos diferentes stakeholders.

As ações nesse sentido limitam-se à realização das audiências públicas relativas aos
créditos de carbono. Outro ponto que delimita, e torna raso o acesso dos stakeholders
nestas reuniões, é o problema de assimetria de informações, prevalecendo os argumentos
dos técnicos da prefeitura e das concessionárias. Assim, as demandas apontadas pelas
populações do entorno dos aterros não vêm sendo contempladas na destinação dos recursos
realizada até o momento. Para estes atores, a destinação dos recursos do projeto deve
financiar pesquisas para novas formas de gestão dos resíduos e também fomentar
programas pré-construção do aterro, encarando o problema na fonte, com: programas de
educação ambiental, sistemas de coleta seletiva, fomento a cooperativas de catadores locais
e ONGs voltadas para a reciclagem, entre outras medidas.

A efetivação destas ações, vinculadas aos projetos de MDL nos aterros, se restringem, até
o momento, a oportunidades potenciais de melhoria nos serviços atrelados à operação dos
aterros sanitários, uma vez que além de aumentarem a vida útil destes empreendimentos,
também contribuem para a geração de biogás, visto que menor volume de material
inorgânico é aterrado.

Por meio dos dados coletados, constatou-se que ainda não há cooperativas de catadores de
materiais recicláveis beneficiadas com os recursos do MDL. Como o acesso aos recursos
do Fundo Municipal2 que recebe este recurso é realizado por meio de editais de

2 Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (FEMA) da Secretaria Municipal do
Verde e do Meio Ambiente.



chamamento, há certa dificuldade das associações do entorno dos aterros conseguirem
elaborar projetos para poderem pleitear estes recursos, somado ao fato de que as
cooperativas, normalmente, não possuem muitos dos documentos exigidos. Assim,
questões burocráticas acabam por impedir que cooperativas sejam beneficiadas com os
recursos provenientes dos projetos desenvolvidos nos aterros da cidade.

Para o gerenciamento dos recursos financeiros provenientes das RCE, o acompanhamento
do cumprimento orçamentário e aplicação dos recursos dos créditos de carbono requerem o
desenvolvimento de competências para o gerenciamento financeiro destes recursos, bem
como a capacitação de pessoal da prefeitura para melhorar a gestão das distintas fontes de
receita do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (FEMA) da
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.

A partir dos dados dos relatórios de monitoramento, desenvolvidos pelas empresas de
consultoria responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos de MDL selecionados, mostra-
se a quantidade de RCE obtidas, conforme especificado na Tabela 5.

Tabela 5 - Reduções Certificadas de Emissões (RCE) geradas (leilões de 2007 e 2008)

Leilão
Aterro Bandeirantes

RCE (R$/ tco2e) Período monitorado RCE emitidos
1º 45 2004 - 2006 1.670.306
2º 50 Jan 2007- Mar 2008 908.037

Total 2.578.343

Aterro São João
Leilão RCE (R$/ tco2e) Período monitorado RCE emitidos

2º 50 Jan 2007- Mar 2008 527.868
Fonte: Baseado nos relatórios de monitoramento dos projetos (UNFCCC, 2005a; 2005b); PMSP 2012;

Delbin (2011)

Por meio dos relatórios anuais de fiscalização da Prefeitura Municipal de São Paulo,
verifica-se que os orçamentos de 2008 e 2009 do FEMA, provenientes dos créditos de
carbono dos projetos de MDL nos aterros Bandeirantes e São João, foram aplicados em
programas e projetos. No entanto, averiguou-se que a aplicação dos recursos oriundos dos
leilões dos projetos dos aterros Bandeirantes e São João evidenciaram baixo índice de
valor empenhado, valor reservado para efetuar um pagamento planejado, quando em
comparação ao orçamento atualizado (24,21% em 2008 e 12% em 2009).

Os relatórios de fiscalização apontam que os controles de acompanhamento do
cumprimento orçamentário do FEMA são precários, principalmente devido às distintas
fontes de receita (PMSP, 2009). Também não existiu a publicação do plano de aplicação
dos recursos, com a devida publicidade dos planos, programas e projetos desenvolvidos
com recursos do FEMA.

5. Conclusão

Embora os projetos de MDL em aterros sanitários não tenham diretamente o objetivo de
promover a inovação em serviço, mas sim, o de reduzir emissões de gases de efeito estufa,
de acordo com o protocolo de Quioto, esses projetos devem, igualmente, promover o
desenvolvimento sustentável local.

Assim, o presente trabalho buscou analisar a inovação em serviços de saneamento com
foco na participação ou acesso dos stakeholders à implantação dos projetos de (MDL) nos
aterros sanitários Bandeirantes e São João, baseando-se neste novo quadro de interações e
relacionamentos, estabelecidos a partir da implantação do MDL.



Conclui-se que, nos casos estudados, não há efetiva participação ou acesso dos
stakeholders, o que representa obstáculos às possibilidades e oportunidades de promoção
da inovação em serviços de resíduos sólidos na cidade de São Paulo, por meio dos projetos
de MDL. A interação entre os agentes incide apenas na realização das audiências públicas
relativas à discussão sobre a destinação dos recursos da venda de créditos de carbono.

Ressalta-se o problema de assimetria de informação, o que acaba por dificultar que o fluxo
de informações e feedbacks seja contínuo e possibilite a formação da comunicação entre os
atores, na medida em que o conteúdo técnico não pode se transformar em um fator de
promoção de assimetria entre os diferentes atores envolvidos.

Neste sentido, as audiências públicas realizadas poderiam ser melhor aproveitadas
fomentando-se a efetiva participação de associações e órgãos representativos das
comunidades do entorno previamente instruídos em relação às determinações concernentes
a um projeto de MDL desenvolvido em aterros sanitários.

É necessário, também, rigor no acompanhamento do cumprimento orçamentário do Fundo
Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - FEMA, bem como na
comunicação das ações a serem executadas com os recursos das reduções certificadas de
emissão, uma vez que as disparidades encontradas - sobretudo em relação aos baixos
índices de valor empenhado - podem colocar em risco a credibilidade e transparência dos
agentes públicos envolvidos.

Em relação às dificuldades de acesso aos recursos do FEMA decorrentes das exigências
requeridas nos editais de chamamento, recomenda-se: revisar os editais, adequando-os a
realidade do cenário em que se encontram as cooperativas para que estas organizações
consigam atender a estas requisições; propor meios, tais como planos de ações, visando
auxiliar as cooperativas, para que questões burocráticas não sejam um impedimento de
acesso a estes recursos.

Finalmente, observa-se que o setor público poderia passar a ter um papel proeminente
neste contexto inserindo a promoção da melhoria em serviços a partir das oportunidades
que poderiam ser exploradas por meio dos projetos de MDL. No entanto, na prática isso
não se verifica: o setor público tem se mostrado frágil em articular os diferentes agentes
em prol do objetivo de promoção do desenvolvimento sustentável local.
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Title: Public and private networks that sustain the aerospace
sector.

Abstract:
This work addresses both the specific nature of the aerospace sector (design, production,
marketing) and the work distribution dynamics on parts and components spread among
different companies, countries and regions.

The paper attempts to elucidate on questions related to:

 How public policies applied in the main development centers of the sector (USA, EU
Brazil) deal with the construction of an institutional support structure with emphasis on
training and research.

 What instruments have been designed to consolidate a more comprehensive vision with
public-private coordination.

 What progress is shown in Mexican designed instruments (at national and state, for
Querétaro, level) on the integration of the regional innovation system and the
construction of networks between the different agents.

 What type of private initiatives are emerging to facilitate the forming of networks and
knowledge flows in the aerospace sector, which give leading companies the confidence
to incorporate local suppliers into new levels of greater technological complexity.

Resumen:
En el desarrollo del trabajo se distinguen la especificidad de la producción del sector
aeronáutico (diseño, producción, comercialización), así como la dinámica de distribución
de trabajo en partes y componentes repartidas entre diferentes empresas, países y regiones.

Las interrogantes que se tratan de dilucidar se refieren a:

 Cómo las políticas públicas aplicadas en los principales centros de desarrollo del sector
(EEUU, UE, Brasil) encaran la construcción de una estructura institucional de apoyo al
sector enfatizando la formación y la investigación.

 Qué instrumentos se han diseñado para consolidar una visión más integral y coordinada
pública-privada.

 Qué avances se manifiestan en los instrumentos diseñados en México (a nivel nacional
y estatal el caso de Querétaro) a la integración del sistema regional de innovación y la
construcción de redes entre los diferentes agentes.

 Qué tipo de iniciativas surgen a nivel privado para facilitar la formación de redes y
flujos de conocimientos en el sector aeroespacial, que den confianza a las empresas
líderes para incorporar a las empresas proveedoras locales en nuevos niveles de mayor
complejidad tecnológica.



I. Structure of the paper.
This work addresses both the specific nature of the aviation sector (design, production,
marketing) and the work distribution dynamics on parts and components spread among
different companies, countries and regions.

The identification of the sector's working logic is essential for understanding the
international nature of the industry and the ease with which its locations can be transferred
to maintain costs or opportunities that ensure the development of the main original
equipment manufacturers (OEM).

Since its beginnings, the aerospace industry (AI) has been considered strategic; the public
sector has been present, directly or indirectly, in the development of an institutional
structure designed to densify communications within the sector, and its positioning in the
market. Different producing countries have created an institutional structure conducive to
growth in the sector, aimed at improving the productivity of the workforce, and promoting
specialized training and collaboration with research, whether academically or in partnership
with other companies, in order to raise the level of competitiveness and safety in the
aviation industry.

Public policies adopted internationally and recently in Mexico are shaping an institutional
structure that supports innovation, specialized training and collaboration with research. The
high level of design and manufacturing technology in the AI, as well as the complexity of
manufacture and the multitude of disciplines and certifications that accompany the
production process, establish a centralized management by OEMs, which also demand
international and national regulatory controls that act as a barrier to innovation.

II. Differences and similarities between the aviation and aerospace
industries.

In most international studies the aerospace industry is referred to as a whole (Niosi, J. and
Zhegu, M. 2005; Sammarra, A. and Biggiero, L. 2008). In spite of the differences between
and aerospace and aviation industries, there are also significant similarities (Broekel, T. and
Boschma, R. 2010). One lies in the fact that companies (Boeing and EADS) participate in
both sectors and share high risk activities subject to intense commercial competition in the
case of aviation, and government and military control in the aerospace industry. The
technological core of both is centered in aerodynamics, propulsion, electronics, navigation
and materials. Both industries are located in a few regional clusters attracting the
participation of multiple agents for the control of OEMs. The industrial structure in both
sectors takes on a hub-and-spoke configuration with large companies in the center
(Broekel, T. and Boschma, R. 2010). The variations between aviation and the aerospace
industry are related to the series of a single product that are produced, which are much
larger in aviation, and products are marketed more quickly in aviation than in the aerospace
industry. The organization of the aerospace industry is dominated by the weight of
government and military decision, while aviation starts out as a private sector with a clear
identification with client needs, and a success-based business approach to reduce costs.

A significant difference between both sectors (Broekel, T. and Boschma, R. 2010) is the
structure of the knowledge networks that prevail in each: aerospace is more tied to science-
based knowledge, while aviation is more oriented towards engineering knowledge and new



materials, due to the need for technology production and cost reduction, where innovation
emerges from the application and recombination of existing knowledge with a clear intent
to solve problems (Wolfe et al. 2005).

In this work we refer to the sector as aerospace following the example set in many
diagnostic studies performed by Mexican public and intermediary organizations.

III. Policies, institutions and international collaboration agreements to
ensure the international competitiveness of the sector.

1. Development of institutional structure in the US.

The United States, specifically, has not developed a comprehensive policy for the aerospace
industry, but it has consolidated an institutional structure of departments and agencies with
broad investment programs responsible for guiding strategies and creating regulations for
the sector. However, R&D is where federal policy becomes unified. After much lobbying
and a number of studies aimed at exposing this absence of national policy, in 2006 the
National Aeronautics Science and Technology Subcommittee emerged (Flight Plan 2008;
Analysis of the US Aerospace Industry, 2007, Massachusetts Office of International Trade
and Investment, 2007).

Table I.- Institutions Involved in Guiding Policy in the US:

INSTITUTIONS FUNCTIONS

Federal Aviation Administration (FAA) Regulates civil aviation in order to ensure
efficiency and safety in the air traffic
control and navigation system for military
and civil use. The FAA designs and
supervises noise control and environmental
impact programs. It handles many funds for
research projects in the sector, aimed at
developing anti-collision equipment, night
navigation equipment and communications.

NEXT Generation Air Transport System
(NGATS or NextGen )

Represents an evolution in air traffic control
based on the satellite system. With positive
effects on safety enhancement, the
reduction of delays and a substantial
improvement in environmental conditions.

National Aeronautics and Space
Administration (NASA)

Organization responsible for space
exploration, with a number of R&D
programs to create new technologies in the
industry. NASA focuses its AI research in
the Aeronautics Research Mission
Directorate.



Department of Defense (DoD) Maintains the supervision of military space,
infrastructure and equipment, and has a
fundamental role in the funding of basic
research.

National Science Foundation (NSF) Federal agency which contributes to the
development of basic science and
engineering research, with specific research
in aerospace.

The National Science and Technology
Council (NSTC)

Coordinates ICT policy and specific
developments for the sector.

Regional Research Centers
Connecticut Center for Advanced

Technology

Created with federal support, it helps
diverse industries: aerospace and defense
suppliers to improve technological
capacities and their efficiency in
organizations.

Center for Integrated Manufacturing Studies Belonging to the Rochester Technology
Institute, it contributes to the development
of various manufacturing industries, for the
application of new technologies, business
strategies and in organizational
management approaches based on applied
research.

Florida Center for Advanced Aero-
Propulsion

Universidad de Florida

Founded by aerospace companies: it raises
and improves the quality of the workforce
through the design and development of new
technologies.

Advanced Materials in Transport Aircraft
Structures (Universidad de Washington y

Wichita State University.

Founded by the Federal Aviation
Administration, it researches advanced
materials for commercial use and defense
aviation.

Laboratory for Surface Science and
technologies organized by the University of

Engineering of Maine

With federal and industrial support it has a
successful trajectory of basic and applied
research in coatings and paint, as well as
supporting manufacturers in marketing.

Source: Compiled by the Author.



In spite of institutional and financial efforts, the Commission on the Future of the
Aerospace Industry diagnosed the workforce situation in the sector as serious, especially
the reduced number of workers. Among the causes are: i) foreign outsourcing trends, ii) the
shortage of young workers attracted to the AI, iii) the need to increase learning in sciences,
especially mathematics, physics and engineering which are vital to the industry, iv) the
aging of the workforce. The average age of workers in the sector is 44 in civil aviation and
even higher in NASA.

The Aerospace Industry Association (AIA) confirmed the downward trend in employment
in its diagnosis, a product of mergers, down-sizing and the location of activities abroad, as
well as high wage costs.

To breathe new life into the manufacturing sector and capture part of the added value
growth, a broad strategy has been designed that involves changes to taxes, regulations and
the social system. The creation of the National Advanced Manufacturing Program is part of
the plan, since manufacturing plays a critical role in the economy and the contribution to
innovation, employment and the importance of including SMBs. This strategy is broken
down into different levels, including: i) the control of competitive advantages in Asian
countries, with incentive-based tax systems to reduce costs for US producers. ii) A revision
of standards and regulatory systems that affect productivity levels and discourage foreign
investment in the country's manufacturing sector. iii) The increased volume and quality of
spending on research and development in the manufacturing sector. Fifty percent of the
increased investment is directed towards high-tech manufacturing activities and the
emerging, increasingly important technology services sector due to its cross impact
throughout the manufacturing sector. In parallel to the increased investment, there was an
attempt to adjust the composition of research and development spending to emphasize long-
term plans, disruptive technologies and the diversification of the portfolio for emerging
technologies. iv) The spread of a growing number of technology clusters that not only
provide a common physical space for ventures, but also a research and management
portfolio that facilitates the face-to-face contact essential in the initial stages of the
innovation process. v) The changes in business strategy against Asian countries, through the
removal of tariff barriers and price manipulations that elevate competitiveness, especially
that of China.

2. National and supranational networks created at European levels for sector
development.

In the last ten years, a policy of partnerships, mergers and acquisitions has totally reshaped
the European aerospace industry. In turn, financing for the sector has increased, both from
the European Community (EC) and from the states to confront the challenges of global
competitiveness (Hualde, A. and Carrillo, J. 2007).

The most important alliance was the creation of the EADS (2000) consortium which
occupies second place in production and sales worldwide, and includes major aerospace
companies from France, Germany, Great Britain and Spain. The aerospace industry plays
an important role in each of the member states with specific government support for the
development of clusters that concentrate the advantages for manufacturing and investment
in R&D, generating synergies between large companies, SMBs and research centers. The



EU member countries have joined productive, financial research and training efforts to
develop a competitive strategy in the aerospace sector. Among the goals pursued are high
technology products, whose synergies can be leveraged by other industries. Growth poles
are a response that concentrate supplier liaison programs, incubation support and territorial
incentives. Despite efforts to accentuate inter-country coordination between different
aerospace producers, their own national strategies persist.

Table II: Initiatives Adopted by the EU to Energize the Sector:

INSTITUTIONS FUNCTIONS

European Aerospace Cluster Partnerships
(EACP)

Platform to strengthen communications,
initiatives, create networks, make
projections and diagnoses on the needs of
engineers and industry specialists from
member states.

ERA-NET Complements the EACP with the
participation of companies and researchers.
There are several funds for fuel research
and improvement such as Alpha Bird and
SWAFEA aimed at obtaining the best
alternative fuel options, including biofuels,
and environmental sustainability where it
works in conjunction with the US
COMMERCIAL ALTERNATIVE
AVIATION FUEL INITIATIVE (CAAFI)
to develop new aircraft fuels.

Hamburg Qualification Initiative Redirects the recruitment of labor,
cooperation in infrastructure for the learning
and qualification of the AI workforce. Its
purpose is forward thinking and providing
highly skilled labor to the industry in the
short, medium and long term. Among its
activities are: i) The generation of
university level courses in cooperation with
AI sector companies. ii) The creation of
new courses for technical and professional
training in the sector. iii) The revision and
modification of organizational structures of
technical and vocational schools to update
their courses and demand levels of quality
in their results. iv) The organization of
university courses for the business demands
of the sector. v) The development of



transnational information and learning. vi)
The promotion of science education
programs for children, fundamentally
directed towards girls through summer
courses.

European Qualification Framework (EQF) Fulfills a role in the harmonization of
technical education policies and the
development of skills for the sector.

EU FRAMEWORK PROGRAMMES (VI
andVII)

Support a number of research projects
directed towards the aerospace sector under
the category "Strengthening
Competitiveness."

CleanSky Joint Technology With a public-private collaboration between
the European Union Commission and the
AI it is directed at the protection of the
environment in order to reduce the impact
of aviation.

CREATE Emerged from the 7th Framework
Programme with the aim of studying and
adopting innovative proposals in air
transport.

Advisory Council for Aeronautics Research
in Europe (ACARE)

Developed the 2020 Vision for the AI.
Among its objectives is the competitiveness
of the European AI as a comprehensive
strategy creating a research agenda to
address the impact caused by emissions and
noise, and increase security and efficiency
in transport.

Source: Compiled by the Author.



Despite the existence of supranational policies for the sector aimed at coordination between
different producer countries, differences persist due the political weight of national
strategies that respond to the needs of conserving jobs and the competitiveness of regional
clusters. This situation causes the duplication of efforts in research and development
activities because of the national, regional and supranational programs whose
incoordination is seen as inefficient (European Economic and Social Committee, 2009).

The mobility of the workforce in Europe is lower than in the United States in spite of the
incentive policy; to this are added language and education barriers. Hence, the importance
of the EACP to develop transnational education and training programs.

3. A successful emerging country in the sector: Brazil.

Brazil is one of the first emerging countries where the AI has strengthened in production,
technology development and strategic partnerships in order to position in new markets. It is
currently the first emerging country to have manufactured a complete aircraft. In 1941, it
established the Ministry of Aviation to provide the air force and civil aviation with the right
conditions for technology development. In 1954, the Aerospace Technical Center (Centro
Técnico Aeroespacial, CTA) emerged in the state of San Pablo under the auspices of the
Ministry of Aviation. The creation of Embraer (Empresa Brasilera de Aeronáutica S. A.) in
1969 emerged with the mandate of producing the Bandeirante aircraft. Embraer is the
backbone of the aerospace industry in Brazil; in two decades it has become an important
producer of commercial aircraft and a market leader for regional planes. In 1996, Embraer
began a steady growth positioning in European, north American and recently the emerging
Chinese markets, where it has operated since 2000 (Hualde, A. and Carrillo, J. 2007;
Massachusetts Office of International Trade and Investment, Brazil A.I. 2007).

Technology development and research activities for the sector are shared between the
Ministry of Defense, which is responsible for aviation programs through the CTA, and the
Ministries of Science and Technology, which direct many R&D programs for the sector.

The importance acquired by Embraer was sustained by the coordinated support of
government agencies, especially BNDES (National Development Bank) and FINEP
(Financial Funds for Studies and Projects), a member of the S&T Ministry whose support
covered a large part of the development costs of the ERJ-145/135. The Industrial
Technology and Development Program (PDTI) derived funds for the development of
Embrear by supporting tax liberalization. Support funding diminished with Embraer's
privatization, replaced by indirect support such as PROEX (Export Promotion Programs).
These support programs were the reason behind the dispute with Bombardier, which
accused Brazil of unfair practices.

Table III: Institutional Structure Supporting the Sector:

INSTITUTIONS FUNCTIONS

Advanced Studies Institute (Instituto para
Estudios Avanzados, IEA)

Development of basic research.



Aviation and Space Institute (Instituto de
Aeronáutico y Espacial, IAE)

Research and development.

Aviation Technology Institute (Instituto de
Tecnología Aeronáutica, ITA)

Performs training and research in AI-
related sciences and technologies.

Source: Compiled by the Author.

IV. Opportunity for the aerospace sector to develop production clusters
in Mexico.

Since the mid-90s, programs and tools have been introduced in Mexico to help create
industrial clusters in different sectors (automotive, electronics, later biotechnology, ICT,
aerospace) and regions (Guadalajara, Baja California, Chihuahua, Querétaro,
Aguascalientes). The aim was to facilitate external economies, integrate SMBs either in
partnerships among themselves or with anchor companies to strengthen regional economies
through improved business and production performance and the creation of new work
skills. But the majority of these government-created policies and tools, which have also
attracted private support, fail to take into account the assessment of the strategic sectoral
scope and specificity that its development requires. This sectoral scope implies identifying
the structure and evolution of the productive organization, and the methods adopted in the
different locations to assess the impacts on the productive environment and on the
development of new knowledge absorption capacities of the companies that form part of
the production. These aspects are crucial for designing feasible production chain policies
which include benefits and incentives to attract anchor or locomotive companies,
identifying which kinds of transnationals are those with suitable conditions (depending on
their trajectory) for the development of emerging economies, especially the development of
skills to assimilate and enhance knowledge, promote R&D training, and boost the creation
of mixed national and foreign companies in priority areas associated with the latest
technologies (Casalet, M. 2011).

The aerospace sector is strategic for its contribution to the technological development of the
country and the feasibility of mainstreaming intangibles (distribution and marketing) whose
cost often represents a large portion of the final price of a good. Information flows that are
built with suppliers (especially SMBs) introduce companies to the modalities and
requirements which enable their participation in global markets. In 2003, the Ministry of
Economy made the decision to develop the space sector in Mexico, launching a strategy to
attract leading international companies in order to facilitate their localization in regions
with productive and business maturity. However, the strategic sectoral scope remains
unclear, in particular the coordination to decide what is produced and how. The integration
of a complex system like the aerospace industry is difficult, since it is governed by the logic
of large international companies; hierarchical production chains demand a framework of
clear incentives to obtain a local supply of inputs and services. In addition to these demands
are certification and quality assurance processes which are an industry constant in
manufacturing processes, maintenance and auxiliary services.



The arrival of investments from Canada, France and Spain hastened opportunities to move
up the production chain, encouraging the entry of Mexican companies into the sector's
value chain, achieving two-digit growth in export values in recent years.

The strategic development hubs for the country's aerospace sector, according to the same
source, are the states of Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Sonora,
Tamaulipas and Mexico. The differences between the concentrations of the AI are related
to the industrial development of the states, and the existence of an adequate environment to
strengthen training and infrastructure capacities, such as the development of competitive
factors (promotion of supplier development).

i. Main public and private agents which contribute to strengthening the
aerospace sector in Mexico.

The interaction between different international institutions from the public and private
sectors has enabled them to form agreements, projects and incentives to encourage
interagency collaboration that consolidates: the formation of new skills, the development of
technology capacities in sector suppliers, especially the integration of SMBs into
production chains, as well as collaboration in research projects involving companies,
suppliers, higher education institutions and research centers.

Table IV:
Institutional Framework for Strengthening the National Aerospace Sector

Intermediary
organizations with
national and state

action

Programs Main actions

Ministry of
Economy

Sectoral program 2007-2012

Formation of production chains;
business association; creation of
supply; sector export and
technological restructuring; boosting
businesses; factors



SMB Fund.

Financing.

Business management.

Technological innovation.

Training.

Marketing.

Strengthening value chains in
Mexico.

Linking suppliers to inputs in global
chains.
Increasing national supply and
exports.

ProMéxico.

Production chain program.

National Program of
Locomotive Companies.

Transnational
Accompaniment Model
(ACT)

Applied in many automotive and
aviation companies.

Initiatives to generate prospective
studies of industrial sectors

Directorate
General of Civil
Aviation
(Dirección General
de Aviación Civil,
DGAC), under the
Ministry of
Communications
and Transport
(Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes).

Aviation authority.

1950 first civil aviation
regulations, Aeronautical
Telecommunications and
Radio Aid Regulations,

Search and Rescue
regulations.

1952 Mexico signed
agreement with the ICAO.

Supervises the everyday
functioning of the sector.

Checks aviation and airport security
measures (Safety y Security).

Airport surveillance, issue of permits,
authorizations, licenses and
certificates to air transport
companies.

Compiles information and statistics
on air transport.

Conacyt.

Innova SMB programs.

Pro Innova.

Innovatec.

Financial support programs for large
companies, SMBs and public
research centers to generate
innovation-related jobs.

Support for the aerospace and
aviation sectors.

Strategic Alliances and
Innovation Networks
Program for competitiveness
(AERIs).

Interinstitutional coordination to
encourage innovation networks.

Prospective and market studies.

Strategic Alliances and
Innovation Networks
Program (Alianzas

Exchange platform between
researchers, business owners and the
public sector.



estratégicas de redes de
innovación, AERIs)

Thematic Network of Space
Technology Knowledge (Red
Temática de Conocimientos
Tecnológicos Espaciales,
RTCTE).

Competitiveness of the Mexican
aerospace industry UNAM, IPN,
Ciateq, Cicese, UABC, INAOE,
Global Star México, Satmex, AMC,
Cinvestav (Guadalajara).

Mexican
Aerospace
Agency.

Created in 2009.

Holding forums and construction of a
working agenda for the sector with
public, private, and academic actors
to develop a state policy on space.

Mexican Counsel
of Aerospace
Education
(Consejo
Mexicano de
Educación
Aeroespacial,
Comea),
independent,
academic body,
created in 2007.

First national academic
research network related to
the aerospace sector.

Diagnosis of the aerospace industry.

Identification of professional skills.

Education program, joint updating
and training (Comea and Femia).

International
bodies (PNUD
Mexico).

Supplier development
program.

Approach to reduce the learning
curve and generate greater impact on
the education of human resources.

Certification program for
special processes.

Integration of SMBs to the
aerospace, automotive, electric and
electronic sectors.

Mexico-EU Collaboration
agreement with the Integral
Support Program for SMBs
(Piapyme).

Collaboration between Mexican
SMBs and European companies,
aerospace sector, jointly with Femia.

Certification of space processes for
SMBs.

Nadcap standards, SAE, AS9100.

Business
organisms with
public/private
action.

Establish a national strategic
aerospace plan.

Jointly with Comea.

Development of training programs.

Mexican
Federation of the
Aerospace Industry
(Femia), non-profit

Help the integration of the
national aerospace industry.

Obtain incentives and tariffs
for aerospace products.

Maintenance and manufacturing
products.

Analysis of relevant legislative
trends.



civil association
(2007).

Events and seminars. Sector diagnosis at national and
international level.

Lobbying to organize a single
government agency responsible for
acquisitions in the sector.

Mexico-US
Science
Foundation
(Fumec).

Programs in emerging, high
potential niches.

Support to the aerospace sector:

 Diagnosis of strengths and
opportunities.

 Financial assessment to connect
companies to investments.

 Basic consultancy to assess an
international business – ICT,
financial and manufacturing
plans.

 Connection with TechBa for
business units in Seattle and
Montreal.

TechBa – Business
accelerator program (ME).

TechBa is installed in highly
competitive, strategic areas: Sillicon
Valley, Austria, Montreal, Madrid,
Michigan, Vancouver, Seattle.

Source: Compiled by the Author, based on interviews and analysis of documents from the institutions mentioned.

The table above indicates the institutional decision to establish programs that trigger
collaboration and research networks, and basic training and investment to consolidate the
aerospace sector. On one hand, the action of public policies sets new trends in motion
aimed at creating productive clusters for the sector, where the focus of attention shifts to
group intervention strategies that identify advantages and whose implementation is
supported by public resources. Meeting the needs of a productive cluster provides a better
framework for designing and organizing the provision of services and channeling support
instruments, given that they are aimed at group demands and focus on interdependent
requirements. On the other hand, productive coordination operates indirectly across local
and territorial advantages since both sector and territorial dimensions function systemically
and are interrelated.

Table IV shows the action of intermediary organizations and/or programs that act as such
(especially AERIs and the thematic networks implemented by CONACYT and the Mexican
Aerospace Agency). The importance played by regional and sectoral intermediary
organizations grows as a negotiation and liaison structure to make an effective link between
universities, technology centers, industry and the public sector. The new paradigms of
knowledge and competition processes in production increase not only the macro, meso and
micro complexity but the need for greater complementarities. Such aspects require the
impulse of national and state public policies, such as transformations in the management
structure of universities to adapt to the challenges of knowledge transfer.



V. Dynamics and agents that form the aerospace cluster in Querétaro.
The networks that are built in the regional sectoral cluster in Querétaro stimulate collective
learning and tacit knowledge transfer processes; exchange relationships are informal, with
frequent contact that opens reciprocal enrichment opportunities, especially for the mobility
of the labor market. Proximity helps to facilitate absorption capacity, exchange and training
since it reinforces more or less permanent relationships with universities, research centers,
national and transnational companies, technology institutes, intermediary organizations and
public sectors. Amid this institutional complexity, intermediary organizations emerge
which act as a regional, sectoral and national negotiation and liaison structure to make an
effective link between universities, technology centers, industry and the public sector. The
construction of networks is fundamental to the knowledge transfer process to facilitate
communication and exchange between the productive, academic and public agents whose
interrelation expands the social capital of the region. Intermediary institutions may be
universities, public research centers, business associations or functions that are fulfilled
within an organization to operate on different macro, meso or micro scales; they help to
create conditions to support the sector in the training needs of businesses. In the literature
on knowledge transfer, the role of intermediary organizations is an emerging theme;
previously it was widely covered in the explanatory literature of public policies related to
production and business promotion (Casalet, M. 1995; Casalet, M. 2011).

The aerospace sector is a complex production model of industrial organization where the
local supplier network is tied to an assembler that operates as the leader. Relationships with
these locomotive companies are important because they play a central role in fostering the
competitive progress of local companies through the transfer of skills and technologies.
Industry products are manufactured in a modular process: the design is broken down into
several modules connected by standard interfaces, which, once assembled, form a complex
system, while the modules are allowed to evolve, improve and change according to the
actions taken by the suppliers (Aviation Week, 2009). Standardized production over time in
all countries was made possible by the use of common platforms and models. As a result,
assemblers demand a globally competitive service from their suppliers, with nationally and
internationally established standards. The presence of locomotive companies in regional
clusters (Baja California, Chihuahua, Querétaro) creates room for the competitive
development of local businesses in specific niches, in spite of the quasi-hierarchical
organization of the production chain. The locomotive companies that operate in the cluster
have finalized agreements and support for workforce training and the improvement of
supplier companies. These efforts would indicate that the objective is not only to leverage
lower labor costs, but to combine the knowledge capacities of their environment with those
of the country where they are located to form new knowledge flows and increase
productivity. International OEMs located in the country have greater productivity and more
efficient work organization since they have the know-how, proven in many international
crises and different countries. But there is a diversity in behavior; not all locomotives
transmit technologies and create a beneficial effect, neither do all countries and regions
have a threshold sufficient to absorb the processes and technologies demanded.

Federal and state governments have played an important role designing and rolling out
programs to promote the aerospace cluster, especially to attract leading companies. The
methods they use include the establishment of preferential import and export tariffs for



goods for aircraft, components, machinery and equipment. The creation of an incentives
infrastructure for the location of anchor companies (industrial parks, import tariffs,
adaptation of airport runways to receive high-tonnage aircraft, the construction of cargo and
passenger terminals, inland clearance depots and bonded areas). Furthermore, it
contemplates the incentive to put SMBs into conditions of solvency in terms of technology
and certification. The Financial Solutions Program of the State of Querétaro was created in
2009 to support SMBs, complemented by the Productive Coordination and Development of
Local Suppliers Program (El Programa Articulación Productiva y Desarrollo de
Proveedores Locales) and the federal SMB Fund (Fondo PyME) to strengthen the state
SMB Fund.

VI. Organizations associated with the creation of sector innovation
networks in Querétaro.

The densification process of innovation networks generated fluid collaboration
relationships between universities, Public Research Centers (PRC) and sector companies to
develop new forms of collaboration, which gradually strengthen the bonds of trust - they
build social capital and facilitate the acquisition and transfer of new knowledge. The use of
different knowledge transfer channels presents peculiarities that depend on many factors,
the most important of which include: i) the technological complexity of this production
sector, ii) the opportunity to make use of financial, training, computer and marketing
support, iii) the feasibility of integrating local suppliers into the regions of insertion of the
sector, iv) the existence, or not, of a path linking institutions, especially research groups
with experience in exchanges with the industry, in general started informally (out of the
personal interest of the researchers) and which later give rise to the formalization of
agreements to resolve incentives and generate new and longer exchanges.

The coordination structure between different players (public, private) is a field of mutual
influence (Le Breton, R. 2004) to increase exchanges and knowledge transfer
(university/businesses/public sector) (Cooke, P. and Leydesforff, L. 2006). But there are
effective relationships such as in the acquisition of technology and in product marketing
where exchanges with external agents, particularly foreign companies, gain importance.
Also, as some authors suggest (Levy, R. and Talbot, D. 2010), proximity can induce the
consolidation of control mechanisms, to imprint consistency between differential positions
and interests. Where locomotive companies fulfill a central role due to the strategic
management they develop in the integration of the production chain.

Figure 1

Institutional Support Network to the Sector in Querétaro



Developed by the Author.

The figure above suggests the coordination of an important support network created to
respond to specialized training, research and knowledge transfer whose potential in
exchanges and products helps to strengthen the aerospace sector in Querétaro.

VII. Final thoughts.
In the development of this work, we identified the efforts of different agents to incorporate
and expand the aerospace cluster in the country. The nature of the aerospace industry and
the organizational management determine the working structure and competitive progress
achieved internationally, characterized by mergers, new acquisitions and a steady
international expansion to maintain competitive advantages. In this industry, the business
network of local suppliers is closely tied to an assembler who operates as the leader. We
also identified the nature of the intervention of national and state policies aimed at
installing the main equipment manufacturers, such as higher level supply companies.

The concentration of anchor companies has quickly become tied to the creation and/or
restructuring of an organization to facilitate specialized training, infrastructure and
incentive support, and the diffusion of specialized knowledge and information. This
circulation of knowledge strengthened the informal knowledge exchange channels provided
by the proximity of the Querétaro cluster. The creation of more formal channels (between
PRC and companies) ensured access to the international certification and standards that
govern the sector. The technical support, of credit and incentives, were designed to
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incorporate local suppliers to improve their productive processes with the required quality
and safety, and increase product delivery times.

The interventions of ProMéxico and the Ministry of Economy have played a significant
role driving demand and promoting the insertion of anchor companies in a strategically
important sector for the country. CONACYT, through different programs, has tried to
strengthen the demand for knowledge, together with state institutions (UNAQ, CEDIA) and
Public Research Centers (CIDESI, CIATEQ, CIDETEQ) that provide highly skilled
personnel training for the aerospace sector, as well as initiating joint research projects. In
turn, CONACYT programs such as INNOVATEC, InnovaPyme, ProInnova support
companies and research centers directly by strengthening partnerships, reinforcing yet
another way to consolidate a relational innovation culture. Although at this time,
collaboration in joint projects is very much a commitment of large companies, it is essential
to incorporate SMBs, especially those with the potential to evolve and be integrated into the
supply chain.

The multiplication of the action of different organizations that play an intermediary role
and contribute to the application of national public policies, not only provides a directory to
integrate national suppliers and support to ensure their participation in international events
of the sector, it also helps to establish networks with international suppliers and
certification institutes: PNUD-Mexico focuses on the liaison and development of suppliers
for different productive clusters and especially the aerospace sector; FUMEC makes a
diagnostic and prospective contribution to the coordination of the aerospace sector in the
State of Mexico and to the generation of  linkage networks with companies in Canada
through TechBa-Montreal (Arechavala, L., Marín, E. and Méndez, J. L. 2010), and FEMIA
which as a business association in the sector plays a role of liaison between integrating and
local companies. Changes in the design of public policies establish new strategies, some
arising in the application of prospective studies (ProMéxico) which go beyond
macroeconomics and encompass proactive programs and incentives to produce structural
changes in institutions and in the behavior of companies and the scientific community.
Given that the strategic decisions adopted are based on: i) establishing growth priorities in
productive sectors; ii) promoting the multiplication of public-private collaboration
networks at regional and sectoral level, encouraging the formation of industrial clusters, iii)
fostering the mobility of graduate students and researchers in companies, iv) generating
public support to increase the capacity of companies to develop innovation, improving
productivity and quality, such strategies forge the re-engineering of new networks, which
affect the transformation of educational institutions, Public Research Centers and
technology institutes. A consequence of these initiatives would lead to the idea that
horizontal public policies are insufficient and specific, selective policies and institutions are
needed aimed at defining the profile of specialization. Selectivity appears as a central
aspect considering the existence of specific, dynamic technologies with distinct techno-
economic problems and different ways to solve them.

In spite of the improvements already made, in the creation of public programs and
initiatives, there are still serious obstacles in the systematization of information concerning
the results obtained, the evaluation of the scope and effect of transfer and collaboration
methods started between companies and the supply of research.
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Alineamiento de iniciativas y proyectos de transformación
tecnológica a través de la estrategia Hoshin Kanri

Abstract
In this paper we present the results of implementing Hoshin Kanri strategy to align
initiatives and technological projects of a median services organization with its strategic
objectives, to integrate a technological projects portfolio, resources to enable its
operation, and be operationally a Project Management Office increasing the
technological capabilities of its Steering Group, contributing to generate technological
transformation and innovation.

Resumen
Con la finalidad de contribuir a las prácticas generadoras de transformación tecnológica
y posteriormente de innovación, en este trabajo se presentan los resultados obtenidos de
la aplicación de la estrategia Hoshin Kanri para alinear las iniciativas y proyectos de una
organización mediana de servicios con sus objetivos estratégicos e integrar una cartera
de proyectos tecnológicos, habilitar los recursos necesarios para su operación, constituir
operativamente un Oficina de Administración de Proyectos (Project Management
Office) y elevar las capacidades tecnológicas de su Grupo Directivo.

1. Introducción.
En el contexto tecnológico, los cambios suceden cada vez con mayor frecuencia y se
convierten en la principal fuente de oportunidades para las organizaciones, al mismo
tiempo  que les genera nuevos retos de supervivencia, por ello la innovación se
constituye como el elemento central dinamizador de la actividad empresarial.  No
obstante lo anterior, las organizaciones se enfrentan al gran reto de cómo conducir los
esfuerzos de la empresa para empezar a generar innovación principalmente a través de
iniciativa y proyectos de transformación tecnológica.

Es así que el desarrollo de técnicas de administración estratégica como una herramienta
para la alineación de iniciativas y proyectos enfocados a los aspectos centrales del
negocio, es de vital importancia cuando no existen en la organización antecedentes para
su manejo. Por ello se realizó una búsqueda de iniciativas que pudieran apoyar en la
organización a la gestión eficiente de proyectos y se decidió utilizar una metodología
que en Japón lleva muchos años implementándose a través de herramientas como
Hoshin Kanri.

El reto principal de este tipo de herramientas es la ruptura de los modelos tradicionales
de planeación rígida que no brindan una clara prioridad a las acciones a desarrollar,
generando confusión y asignación de igualdad de oportunidades a todas las iniciativas y
proyectos que la organización trata de poner en práctica (Tennant y Roberts, 2000).

Es por ello que el uso de la herramienta Hoshin Kanri trata de cubrir las debilidades de
otras metodologías para alinear iniciativas enfocándose en la priorización de proyectos
esenciales que puedan ser desarrollados en un horizonte de tiempo (generalmente un
año) y que sean evaluados y conocidos por todos los miembros de la organización
(Karbassi y Mennatib, 2011).



Por ello, de acuerdo con Soltero (2007), el uso de Hoshin Kanri se puede comparar con
“administración con rumbo”, es decir, alinear las iniciativas, la estrategia, priorizar y
comunicar los proyectos a desarrollar, generando un seguimiento adecuado que permita
el logro exitoso de los mismos.

1.1 Hoshin Kanri, el modelo y sus características.

Es necesario remontar hacia el significado y origen del Hoshin Kanri, por ello,
utilizando la traducción literal de los términos del japonés se tiene que Hoshin Kanri es:
ho (método), sin (metal brillante que muestra una dirección) y kanri (planeación). De
acuerdo con Tennant y Roberts (2000), la interpretación literal es un método para
definir la direccin estratégica, aunque Witcher y Butterworth (1997) lo denominan
Planeación Hoshin o por Políticas.

De esta forma, la metodología Hoshin Kanri de planeación y administración ha sido
descrita en diversas ocasiones en la literatura de administración, siendo de sus primeras
menciones su uso en Yokogaws Hewlett-Packard en los inicios de los años 1970´s,
apareciendo repetidamente en los 1980´s en compañías americanas como Hewlett-
Packard, Procter & Gamble, AT&T, Xerox Corporation, IBM, Florida Power and Light
y Texas Instrument como comenta Joleyami (2008) citando diversas fuentes y haciendo
mención de su bajo impacto inicial en occidente así como Jusko (2007) refiriéndose al
proceso seguido por Toyota y Ćwiklicki & Obora (2011) y Witcher (2002), comentando
la experiencia de la aplicación de Hoshin Kanri en Polonia y el Reino Unido
respectivamente.

Witcher y Sum Chau (2007) comentan que el principal interés por esta metodología
surge de su aplicación al Total Quality Management (TQM), combinando una
metodología de formulación e implementación de la estrategia, aplicando una variante
del ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PDCA por sus siglas en inglés), involucrando
a todos los niveles y procesos con un uso conjunto e intensivo de herramientas de
calidad, para proporcionar información, identificar eventos y priorizar acciones críticas
con la implementación de las soluciones correspondientes.

Lo más importante del uso de Hoshin Kanri radica en el establecimiento de metas y
objetivos a nivel individual pero ligando la manera en que estos objetivos y su
significado son desarrollados y desplegados (Tennant y Roberts, 2000). Así Hoshin
Kanri se convierte en una herramienta de uso diario para seleccionar pocas actividades
estratégicas priorizadas para todo el año, enfocando en lo esencial las acciones a
desarrollar y siendo una excelente alternativa para la alineación de iniciativas y
proyectos enfocados a la trasformación tecnológica en una empresa, como se muestra en
este trabajo.

1.2 El proceso de planeación e implementación Hoshin

Cuando se pone en práctica el proceso de gestión Hoshin, se está utilizando la
administración por objetivos para planear e implementar actividades estratégicas con el
propósito de aclarar las metas de la dirección y hacer partícipes de la responsabilidad de
alcanzarlas a todo el personal.

El proceso Hoshin comienza adaptando tanto la visión como los planes de largo plazo
de la organización a los cambios del entorno económico y social. Posteriormente se
trazan planes a mediano plazo y se formulan los planes anuales para cada nivel,
desplegando los planes de acción individuales de forma coordinada.



Jolayemi (2008), revisando varios modelos de aplicación Hoshin Kanri, describe 7
pasos para el proceso que se muestra en la figura 1:

1. Definición de la
visión

organizacional

2. Desarrollo de un
plan a 3 – 5 años

3. Desarrollo del
objetivo anual

4. Despliegue (bajar
a departamentos y
áreas de desarrollo)

5. Implementación

6. Revisión
programada

mensual y trimestral

7. Revisión anual

Opcional

Fase 1:
Excelente Planeación

Estrategica

Fase 2:
Escencia del proceso

Hoshin

Planear

Hacer

Verificar

Actuar

Figura 1: Los 7 pasos del proceso de planeación Hoshin. (Jolayemi, 2008).

El proceso inicia con el desarrollo de una efectiva planeación estrategia basada en la
definición de una visión, un plan mayor a cinco años y tener claro el objetivo anual que
se quiere alcanzar, ello es la base para comenzar el proceso Hoshin, iniciando por
desplegar a toda la organización, implementar teniendo en cuenta el ciclo PDCA y
retroalimentando con revisiones programadas para llegar al cumplimiento anual
programado.

En el despliegue de los planes se mantiene equitativamente la relación entre fines y
medios para dar lugar a que nazcan las metas, las métricas y los cronogramas de
ejecución. De esta forma, se inician las tareas y comienza el trabajo de mejoramiento
enfocado. En la empresa en estudio, se aplicó la estrategia Hoshin Kanri a la cartera de
proyectos tecnológicos como se describe en la sección 4.

Durante la implementación las metas son la base del control, generando planes de
acción preliminares como antecedente a los definitivos, utilizando el ciclo de
retroalimentación de la mejora continua (Planear-Hacer-Verificar-Actuar, o PDCA por
sus siglas en inglés) a toda la organización, respetando que quede clara la meta de cada
integrante para poderla verificar.



El ciclo se repite, generando que la organización aprenda sistemáticamente durante la
gestión y genere mejoras para la próxima aplicación teniéndose mayor éxito en su
gestión, en la medida en que se integre la estrategia global de la organización con su
actividad cotidiana, logrando una excelente alineación de iniciativas y proyectos que
garanticen un mayor éxito.

2. Objetivos
A través de la Estrategia Hoshin Kanri, diseñar un sistema de administración de la
tecnología en la organización estudiada, que permita generar proyectos de
transformación tecnológica alineados a la estrategia de la organización, Ello, con la
finalidad de contribuir al cambio tecnológico de una organización mediana de servicios,
a través de la planificación y habilitación de una cartera de proyectos tecnológicos y de
su oficina de administración de proyectos (PMO), alineándolos en las líneas de
investigación y desarrollo de proyectos que la organización ha venido implementando
desde su fundación, enfocados principalmente en el ámbito de la reparación automotriz
y la disminución de la siniestralidad en este sector.

3. Metodología
Metodológicamente, (A) se llevó a cabo una revisión documental de los sistemas de
administración existentes en la empresa en estudio, para identificar la cultura
organizacional y el grado de comunicación institucional, con lo cual (B) se diseñó y
aplicó un Diagnóstico Tecnológico (DT),  instrumento que ayudó a identificar de forma
sistemática, las herramientas y las capacidades tecnológicas actuales de la organización.
Adicionalmente al DT, también (C) se realizó la Identificación de Capacidades
Tecnológicas del personal (ICT), a través del  diseño y aplicación de un instrumento que
coadyuvó a tal identificación.

Con los resultados preliminares anteriores, (D) se aplicó la Estrategia Hoshin-Kanri (H-
K) para priorizar y jerarquizar una Cartera de Proyectos Tecnológicos anualizada,
actividad realizada por el recién constituido Grupo de Especialistas de GdTi (Grupo
Directivo de Tecnología e Innovación). Posteriormente, (E) se aplicó la Estrategia
Hoshin Kanri  (H-K) como herramienta administrativa, a través de la cual se desarrolló
un sistema para jerarquizar y desplegar una cartera de proyectos tecnológicos. El
método consiste en generar una matriz, que para el caso de la organización de estudio,
enlistó 28 iniciativas de su cartera de proyectos para el año 2012 y 13 factores de
focalización tecnológica.

4. Resultados

4.1 Unidad de análisis

La organización en estudio, es una organización mediana de servicios establecida en
México, está constituida por las compañías aseguradoras más importantes del país, las
cuales han contribuido en beneficio de los centros de reparación, fabricantes de
vehículos, proveedores, entre otros, para lograr un solo objetivo: profesionalizar el
sector asegurador y de reparación en México; lo que redunda en un mejor empleo del
tiempo, de los equipos y de los materiales utilizados en la reparación, así como la
responsabilidad social de concientizar a los conductores en general en la prevención de
los riesgos al conducir un automóvil.

Su misión es unificar criterios y mejorar el servicio de reparación de vehículos,
disminuir la siniestralidad en el país y ser un vínculo entre los sectores que intervienen
en el proceso: aseguradoras, plantas armadoras, proveedores de herramientas y equipos



y organismos gubernamentales, así como todas aquellas organizaciones y personas
implicadas.

Para ello desarrolla actividades en tres áreas: Investigación, Formación, Divulgación y
Seguridad Vial, siendo sus principales actividades operativas las siguientes:

Investigación.- El área de investigación es el eje motriz de la organización, ya que del
resultado de sus estudios surgen los conocimientos para el desarrollo de nuevos métodos
de reparación y valuación, así como su correcta implementación. Además, de la
experiencia obtenida se sustentan los cursos de capacitación, y cada departamento de
ésta área analiza los temas de su competencia, siendo estos: Carrocería, Pintura,
Electromecánica y Motos, Identificación Vehicular y Robos, Valuación y Vehículos
Industriales.

Formación y Divulgación- Presenta la aplicación práctica, directa e inmediata de los
resultados obtenidos en el área de investigación, mediante la difusión hacia otras
personas, entidades e instituciones interesadas en su conocimiento a través de cursos y
publicaciones. Se integra por los departamentos de Formación, Divulgación y
Mercadotecnia.

Seguridad Vial.- Asesora a empresas de transporte para ayudarles a reducir su
siniestralidad mediante la capacitación a sus conductores con cursos de manejo
defensivo (automóviles, equipo pesado y motos); también, detecta los factores de riesgo
que dichas empresas suelen tener y ofrece alternativas de solución. Asimismo instruye a
los ajustadores de las compañías socias en las técnicas de toma de datos para reconstruir
accidentes. Mientras que en la parte social, da conferencias de educación vial a escuelas
y de prevención de accidentes de tránsito a compañías transportistas.

La organización no disponía hasta el año anterior al inicio del estudio, de un método
para identificar, priorizar, jerarquizar, planificar, y habilitar proyectos tecnológicos.  La
forma utilizada correspondía a la presentación de iniciativas por parte de cada una de las
áreas funcionales, mismas que eran evaluadas y aprobadas en su caso, por la dirección
general, con la participación limitada del grupo directivo en su conjunto.

4.2 Revisión documental de los sistemas de administración

Derivado de la revisión documental de los sistemas de administración existentes, se
pudo apreciar que los integrantes de la organización  tienen información de los sistemas
de gestión que se han implementado, como es el caso del Sistema de Gestión de la
Calidad y de la Oficina de Gestión Proyectos (por sus siglas en inglés PMO), aunque
reconocieron que no todas las actividades, ni todas las áreas están integradas ni se
gestionan por dichos Sistemas, más bien se ubican en el proceso de la transición hacia
ello.

4.3 Diagnóstico tecnológico (DT)

Con las características operativas y de gestión de la organización, se llevó a cabo el
diseño y desarrollo de un Diagnóstico Tecnológico (DT), instrumento que ayudó a
identificar de forma sistemática, las herramientas y las capacidades tecnológicas
actuales. Su aplicación futura apoyará a la evaluación de los programas de capacitación
interna y externa considerados por la empresa  a fin de elevar las habilidades, destrezas
y conocimientos de su personal y con ello garantizar la eficiencia de sus procesos y
maximizar así sus ventajas competitivas.



El diseño del DT se realizó conforme a las seis funciones del Modelo establecido por el
Premio Nacional de Tecnología e Innovación de México (PNTi): vigilar, planear,
habilitar, proteger, implantar, así como, la medición de los resultados de cada función.
En este instrumento se preguntó respectivamente a cada función, si en el entorno de las
actividades de la organización se habían llevado a cabo la búsqueda de señales e
indicios que le permitan identificar amenazas y oportunidades de desarrollo  e
innovación tecnológica que impacten a la propia empresa; si cuenta con el desarrollo de
un marco referencial estratégico tecnológico que le permita a la empresa seleccionar
líneas de acción que deriven en ventajas competitivas materializadas en un plan
tecnológico y una cartera de proyectos; si se han obtenido tecnologías dentro y fuera de
la organización así como los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos
incluidos en una cartera; si se tiene implementada en la empresa la cultura de
salvaguardar y cuidar el patrimonio tecnológico mediante la obtención de títulos de
propiedad intelectual e industrial; si la realización de los proyectos de innovación se
lleva a cabo en la propia empresa hasta el lanzamiento final de un nuevo producto o un
servicio mejorado o la adopción de un nuevo proceso incluyendo en la implantación la
explotación comercial de las innovaciones y por último, si se mide sistemáticamente el
impacto de todo lo anterior, incluyendo los resultados de tipo financiero y no
financieros derivados de la operación e integración de los procesos de la gestión de la
tecnología.

De los resultados del Diagnóstico Tecnológico, se destaca que la organización cuenta
con un modelo de gestión de la tecnología en estado inicial de desarrollo que requiere
madurar en la integración e implantación de prácticas estándares en todos sus niveles y
funciones. Su forma de organización muestra que sus procesos tecnológicos
(Benchmarking, Estudios de Mercado y Clientes, por ejemplo), no están documentados
ni estandarizados, también se destaca que su planeación tecnológica no está alineada a
su estrategia de negocios, misma que debiera ser conducida a través de la planeación,
ejecución y seguimiento de proyectos tecnológicos. Se hace énfasis en la necesidad de
integrar un modelo de gestión de la tecnología que permee desde la alta dirección a
todas las áreas operativas de la empresa.

4.4 Identificación de las capacidades tecnológicas del personal

Al no contar históricamente dentro de la empresa con un instrumento que ayudara a la
Detección de Necesidades de Capacitación (DNC), esta etapa se transformó en llevar a
cabo únicamente la Identificación de Capacidades Tecnológicas (ICT), por lo que se
llevó a cabo el diseño y desarrollo de un instrumento, que coadyuvó a tal identificación,
éste se compuso de tres secciones: comunicación, sistemas de trabajo y actitud e
identificación de capacidades tecnológicas.

De los resultados, se destaca que no hay consistencia entre la capacitación tecnológica
requerida por el estado actual de la tecnología de la organización (modelo de gestión
tecnológica incipiente) y la capacitación tecnológica actual del personal, es decir, éstas
se encuentran desalineadas. La capacitación que ha recibido el personal a lo largo de su
desempeño dentro de la organización no ha incidido en el desarrollo óptimo y la
transformación tecnológica requerida por la misma.

La capacitación requiere ser estratégica y sistemática para alcanzar los objetivos
competitivos trazados. Además debe desarrollarse una estrategia que permita desagregar
las inconsistencias inherentes a recursos materiales, recursos humanos, equipos y
métodos de trabajo, políticas y procedimientos y determinar de éstas cuáles se alinean al
desarrollo tecnológico pretendido.



Lo anterior, se sustenta con las respuestas expresadas por el personal participante en el
ICT, cuando se les preguntó como creían que impactaría en  la empresa contar con un
proceso de capacitación sistemática, aplicado al personal clave que participa en el
desarrollo de proyectos tecnológicos. La frecuencia de las respuestas se concentraron en
referir que impactaría mucho, ya que eso fomentaría un crecimiento paralelo, lo que
facilitaría el trabajo de cada integrante de la empresa, se mejoraría la imagen de la
empresa, tendrían mayor posibilidad de obtener buenos resultados, se profesionalizarían
los conocimientos con el aumento consecuente de la productividad y de la presencia en
el mercado y que de manera general, se reflejaría en una mejor gestión de los recursos
generales de la empresa.

Además se identificó que no hay consistencia entre la capacitación tecnológica
requerida frente a la capacitación tecnológica impartida. Finalmente, se identifica que
debiera desarrollarse una estrategia que permita desagregar las inconsistencias
inherentes a recursos materiales, recursos humanos, equipos y métodos de trabajo,
políticas y procedimientos y determinar de éstas cuáles se alinean al desarrollo
tecnológico pretendido.

4.5 Estrategia Hoshin Kanri y la cartera de proyectos tecnológico

En esta etapa, el Grupo Directivo puso en práctica ejecutiva una herramienta, “la
estrategia Hoshin Kanri  (H-K)”, a través de la cual se desarrollo un sistema para
desplegar un plan operativo, y jerarquizar así sus proyectos en las tres áreas operativas:
Investigación, Formación, Divulgación y Seguridad Vial principalmente, dando
oportunidad de que se integraran proyectos de otras áreas que posteriormente serían
evaluados. La herramienta principal de dicha estrategia consistió en generar una matriz
que para este caso, se enlistó las 28 iniciativas de su cartera de proyectos 2012 y 13
factores de focalización y/o criterios1 considerados por el grupo directivo como los
principales factores sobre los cuales se deben plantear los proyectos y/o iniciativas que
integrarán en adelante las carteras de proyectos anuales.

A dichos factores, les fue  asignado una puntuación de forma individual, por ejemplo la
estrategia propone, 5 si el factor y/o criterio se considera urgente o de alta prioridad, 3
para designar una prioridad media y 1 para aquel factor considerado no urgente o de
baja prioridad, sin embargo, y por la flexibilidad del ejercicio de jerarquización los
participantes definieron a forma de guía descripciones individualizadas sobre el
significado de cada valor (5,3,1) para dar correcta lectura a los 13 Factores y/o criterios
definidos.

El siguiente paso consistió en ponderar los 13 factores de acuerdo a un consenso de los
directivos, de tal forma, que la suma  de dicha ponderación arrojara un 100. Por último,
para jerarquizar y priorizar las iniciativas o proyectos se multiplica el valor (5, 3, 1) por
la ponderación propuesta a cada factor y de los resultados, los  valores más altos
(ordenados en forma descendente) revelan la prioridad con la que hay que atender   las
iniciativas que se convertirán en proyectos. Esta etapa correspondió al inicio del paso 4
que Jolayemi (2008) describe en el proceso de planeación e implementación Hoshin de
la figura 1.

1 A. Ejecución con recursos humanos existentes (3.3%), B. El nulo o más bajo costo de aplicación (10%), C. El
menor tiempo de aplicación (3.3%), D. La Máxima rentabilidad (15%), E. Desarrollo organizacional (3.3%), F.
Mejora de procesos y reducción de operaciones (3.3%), G. La máxima seguridad de operaciones (3.3%), H.
Eficiencia (3.3%), I. La óptima oportunidad en el manejo de la tecnología ambientalmente limpia y segura (3.3%), J.
La apertura a las mejores prácticas de operación (3.3%), K. Disminución de la siniestralidad de las compañías de
seguros (25%), L. Enfoque al cliente (20%) y  M. Impacto social (3.3%).



El resultado más sobresaliente de este ejercicio de jerarquización y priorización, reside
en la ayuda que proporcionó al grupo directivo a realizar una clasificación sobre los 28
proyectos que hasta ese momento conformaban su cartera de proyectos, en tres grupos:
los validados o desarrollados/terminados, los nuevos y los cancelados, para hacer una
siguiente subclasificación, ésta les permitió de cada grupo seleccionar los cinco de más
alta calificación obtenida con la jerarquización y priorización y, el análisis grupal
confirmó la decisión final sobre el estatus que mantenía cada iniciativa.

Así por ejemplo, también conformaron una lista de los “Top 5 Proyectos “, es decir, los
proyectos que tras realizar este ejercicio representan para la empresa, grandes beneficios
en el corto y mediano plazo, tanto por su proyección como puntero de  tecnología para
su ámbito de desarrollo y lo que en materia de propiedad intelectual podrá la empresa
gestionar interna y externamente, así como, por los beneficios financieros que se
estiman obtener.

Otro resultado importante de mencionar es que este ejercicio ayudó al grupo directivo a
eliminar de su cartera tres  iniciativas  que por su  baja calificación canceló toda
posibilidad de llevarlas a cabo, así como aquellas propuestas (cuatro) que carecían de
información, lo que impidió realizar su análisis.

4.5 Alineamiento de iniciativas generales de transformación tecnológica a los sitios
de trabajo en planta

Considerando las herramientas de gestión con las que cuenta la empresa en la
actualidad, se diseñó  y desarrolló la estructura documental del Sistema de Gestión de la
Tecnología de la organización,  los documentos que  la integran se elaboraron conforme
a las normas NMX-GT-003-IMNC-2008 “Sistemas de Gestión de la Tecnología –
Requisitos”, PROY-NMX—GT-004-IMNC-2010 “Gestión de la Tecnología –
Directrices para la Implementación de un proceso de Vigilancia Tecnológica” y
conforme al Modelo propuesto por el  Premio Nacional de Tecnología e Innovación
(PNTi).

Con ello, se puso en práctica los pasos 5 y 6 que Jolayemi (2008) describe en el proceso
de planeación e implementación Hoshin de la figura 1, implementando basado en el
ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PDCA) y sienta las bases para realizar la revisión
anual (paso 7), utilizando las nuevas herramientas de gestión en la empresa.

5. Discusión
El uso de herramientas como Hoshin Kanri en el proceso de alineación de iniciativas y
proyectos de transformación tecnológica, es una metodología complementaria a la
estrategia organizacional y a los sistemas de gestión, que permite al equipo directivo
administrar basado en objetivos estratégicos priorizados como sistema efectivo de
implementación y ejecución.

Al utilizarse dentro del modelo del negocio alineando los planes anuales priorizados en
función de las iniciativas y proyectos, brinda una ventaja competitiva enfocando en lo
esencial que ha sido identificado y medido, en donde se puede utilizar el ciclo Planear-
Hacer-Verificar-Actuar (PDCA) y propiciar que la organización se concentre en los
proyectos más relevantes.

Sin embargo, el llevar a cabo un Diagnóstico Tecnológico (DT), ayudó a identificar de
forma sistemática, las herramientas y las capacidades tecnológicas con que contaba la
organización, además al tratar de revisar si realizaban una Detección de Necesidades de



Capacitación (DNC) y al haber solo llevado a cabo una Identificación de Capacidades
Tecnológicas (ICT), se puso en claro que la inconsistencia entre la capacitación
tecnológica impartida y la necesaria para el óptimo funcionamiento de iniciativas y
proyectos de transformación tecnológica, genera una debilidad en la organización
inherentes a recursos materiales, humanos, métodos de trabajo, políticas y
procedimientos que pueden ser una desventaja a pesar de contar con Hoshin Kanri.

De esta forma, el grupo directivo de la organización estudiada, al poner en acción la
estrategia Hoshin Kanri, cuenta con un sistema para desplegar un plan operativo
alineado a la estrategia organizacional y puede jerarquizar sus iniciativas y proyectos
siguiendo una metodología establecida y documentada de forma sistemática con una
vigencia anual además de poder realizar las adecuaciones pertinentes de acuerdo a las
condiciones del sector sin perder de vista la estrategia de la empresa.

6. Conclusiones
El uso de la metodología Hoshin Kanri como un elemento de adaptación tanto a la
visión como a los planes de largo plazo y a los cambios del entorno económico y social
de la organización, permiten que se puedan trazar planes a mediano plazo y se formulen
de forma sistemática y consistente los planes anuales para cada nivel, desplegándolos en
acciones  individuales de forma coordinada.

Así, lo más importante del uso de Hoshin Kanri en la organización estudiada radicó en
el establecimiento de metas y objetivos a nivel individual pero ligando la manera en que
estos objetivos y su significado son desarrollados y desplegados, dando oportunidad a
que la organización use esta metodología como una herramienta de uso diario para
seleccionar pocas actividades estratégicas priorizadas para todo el año, enfocando en lo
esencial las acciones a desarrollar y siendo una excelente alternativa para la alineación
de iniciativas y proyectos enfocados a la trasformación tecnológica.

De esta forma, los esfuerzos orientados hacia la transformación tecnológica de la
organización en cuestión continúan dinamizándose, por lo que es necesario conformar
operativamente la Oficina de Administración de Proyectos, generar las métricas de
desempeño y conocer los resultados de los proyectos, si estos pueden ser protegidos y
explotados comercialmente y si tienen un efecto positivo en la renta de la empresa. Ello,
permitirá reconocer el efecto de la metodología aplicada y decidir sobre la pertinencia
de integrar un sistema de gestión de la tecnología y la innovación.

Es claro también, que los resultados tecnológicos de la organización, no solo requieren
de contar con una estrategia para identificar proyectos tecnológicos, como lo es Hoshin
Kanri, sino también es necesario contar con el claro compromiso de todos los
integrantes de la organización hacia una transformación cultural importante, donde los
sistemas de gestión constituyen los caminos estratégicos y operativos hacia el
incremento de competitividad.

Contar con resultados tecnológicos que impacten positivamente en todos los
“stakeholders” de la empresa confirmará la posibilidad de acceder a la innovación de
producto y de proceso de forma sistemática.
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O potencial de transformações socioespaciais das políticas de
C&T: reflexões a partir da experiência do CTPetro

Resumo
A aceleração do processo de competição e a internacionalização das economias
direcionaram a atenção das empresas, governos e instituições para a importância da
inovação. Estudos em países de economias industrializadas apontam a estreita ligação entre
os aspectos histórico-espaciais, político-institucionais, tecnológicos e o papel do Estado na
capacitação inovacional. O diálogo das políticas com os espaços é fundamental para a
incorporação das dimensões sociais e culturais das realidades. Os conceitos de Sistemas de
Inovação e Território devem ser compreendidos numa perspectiva solidária. Investigamos
neste trabalho, a partir da rede de asfalto, experiência do CT-Petro, a complexidade do
processo de aprendizagem e inovação e a importância do desenho institucional na
capacitação científica e tecnológica no âmbito espacial e setorial. Os resultados apontam
para a importância da trajetória histórica, tecnológica e institucional dos processos de
inovação, mas também para suas limitações. Sugerem ainda que a diversidade de
habilidades e saberes envolvidos nessa dinâmica exige políticas públicas orquestradas.

Palavras- Chave: Sistema de Inovação; Redes; Políticas de C&T, territórios.

Abstract
The acceleration of competition and internationalization of economies directed the
attention of corporations, governments and institutions to the importance of innovation.
Studies in industrialized countries point to the close connection between the historical-
spatial, political-institutional, technological and the state's role on inovacional capacity.
The policy dialogue with the spaces is crucial for the incorporation of social and cultural
dimensions of reality. The concepts of Innovation Systems and Territory should be
understood from a perspective of solidarity. We investigated in this work the CT-Petro,
understanding the complexity of the process of learning and innovation and the importance
of institutional design in the scientific and technological capacity within spatial and
sectoral scopes. The results point to the importance of the historical trajectory,
technological and institutional innovation processes, but also to its limitations. They also
suggest that the diversity of skills and knowledge involved in this dynamic requires
orchestrated public policies.

Keywords: Innovation Systems; Networks; S&T Policies; territories.

1. Introdução

A expansão do processo de internacionalização das economias e o crescente desafio da
competitividade direcionam as atenções das empresas, governos e instituições para a
importância da inovação – o que é apontado também por estudos em países de economias
industrializadas. Esses estudos defendem também a existência de uma estreita ligação entre
os aspectos histórico-espaciais, político-institucionais, tecnológicos e do papel do Estado
na formação da capacitação inovacional. O conceito path dependence expressa a
dependência da trajetória tecnológica dos diversos fatores de natureza histórica,
institucional e, acrescentamos, espacial. A separação das diversas áreas do conhecimento e
a privação do diálogo entre elas, imposta pela ciência moderna, reforçaram a incompletude
dos saberes e as limitações de suas ações sobre a realidade.
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A crise atual do capitalismo, que apresenta contornos mais visíveis no início do século
XXI, é a expressão do desgaste, quiçá, do esgotamento, de um padrão de acumulação
comandado pelo capital financeiro. Esse é também o momento de reflexão e aprendizado,
no sentido de aceitar as limitações das abordagens disciplinares para dar conta de
problemas tão complexos e acolher abordagens mais complexas. A crise contemporânea e
a complexidade dos desafios socioambientais colocam em cheque os próprios princípios
epistemológicos da ciência moderna. Talvez, seja esse o momento de caminharmos em
direção à transdisciplinaridade, principalmente na construção de políticas públicas visando
à redução dos diversos tipos e escalas de desigualdades, para que os esforços inovacionais
transbordem para além das respostas pontuais e tímidas face às necessidades do país. Os
desafios para as economias periféricas são gigantescos, pois carregam ainda dívidas
históricas com uma população que ficou à margem do processo de desenvolvimento.

O diálogo das políticas com os espaços locais, regionais, nacionais e internacionais é
fundamental para a incorporação das dimensões sociais e culturais dessas realidades. O
sentido de território como espaço usado, expressão de interesses, conforme Milton Santos,
precisa ser a base do pensar e agir da política pública. Nesse sentido, o conceito de
Sistemas de Inovação precisa imergir no espaço, dialogar com os diversos interesses, não
apenas com os interesses institucionais e econômicos, mas com os diversos interesses
expressos nos espaços da vida cotidiana das regiões. Os conceitos de Sistemas de Inovação
e Espaço precisam estar solidários para que as ações públicas possam adquirir capilaridade
e potencializar oportunidades para as populações.

Trabalhos recentes na área da economia industrial, em busca de incorporar os fatores
reconhecidos, pelo menos na experiência internacional, como propulsores do crescimento
econômico e da competitividade, resgatam a dimensão territorial do processo de
aprendizado e da inovação, buscando integrar a dimensão social, política e cultural do
desenvolvimento. Surgem muitos conceitos novos e tipologias de aglomerações
produtivas. Mas a aplicação desses conceitos pensados para realidades industrializadas não
pode se dar em realidades periféricas sem a realização de uma crítica epistemológica.
Segundo Rosa D’Aguiar Furtado (2012, p.9), citando Celso Furtado, a criatividade seria o
elo entre cultura e desenvolvimento, entendendo-se este menos como resultado da
acumulação material do que um processo de invenção de valores, comportamentos e estilos
de vida, em síntese, de criatividade. Isso significa que a expressão da criatividade está
profundamente ligada à trajetória histórica e cultural, não podendo se expressar segundo
interesses e processos estranhos a cada realidade socioespacial. Assim, quanto mais a
dinâmica sócio-produtiva tocar as necessidades, capacidades e identidades socioespaciais,
tanto maior o potencial de expressão da criatividade.

A crescente valorização do local, longe de se confrontar com a tendência globalizante,
complementa-a, uma vez que é fundamental a importância da região para a sobrevivência
humana.1 O olhar para a dimensão local que não se esgote em si mesmo pode abrir,
também, o espaço para diferentes modelos de desenvolvimento regional e para a
possibilidade da construção de capacidade organizacional dos agentes regionais, uma vez
que favorece a superação de contradições e a resolução de conflitos mediante a integração

1 Milton Santos (1978), em sua obra Por uma Geografia Nova, reconstrói o conceito de região, incorporando a sua
historicidade. Para o autor, uma região não pode ser definida apenas pela sua constituição interna, como defendia Vidal
de la Blanche, mas também pelos fatores externos que influenciam a sua organização interna. E, com o aumento da
interdependência dos lugares e o peso das empresas transnacionais, as realidades nacionais e regionais passam a serem
definidas muito mais por fatores externos à sua fronteira.
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dos interesses locais com os interesses socioambientais regionalizados (SANTOS, 2000).
Dessa forma, o local/espaço territorializado é compreendido como espaço de forças,
interesses e saberes diversos e divergentes, socialmente construídos e inseridos em uma
região. As políticas públicas das últimas três décadas, no entanto, ao privilegiarem a
dimensão setorial na definição dos investimentos, ignoraram ou minimizaram o espaço
como categoria fundamental de análise, assim como negligenciaram o fato de que o
processo democrático associa-se fortemente a objetivos de desenvolvimento.

A complexidade e a interdependência das ações dos atores em diferentes escalas espaciais
vão exigir um tratamento mais cuidadoso da dimensão espacial, seja no âmbito das
pesquisas, seja na elaboração das políticas públicas. O espaço, como aponta Milton Santos,
além de fato social, produto da história, é também instância de mediação das relações
sociais, o que significa que ele condiciona o acontecer. O espaço assume, assim, papel
chave no processo de produção e reprodução das relações sociais. Segundo Matos (2008),
em termos metodológicos, a análise da espacialidade é capaz de dar visibilidade à realidade
social. Nesse sentido, pensar políticas de estímulo à inovação significa, necessariamente,
pensar os processos históricos e sociais desses espaços priorizados pelas políticas. Essas
condições sociais e culturais definem as potencialidades e limites do espraiamento das
ações políticas.

Nessa perspectiva, as políticas de desenvolvimento com maiores e melhores resultados são
aquelas que não discriminam nenhuma escala, mas reforçam as ações multiescalares
microrregionais, mesorregionais, metropolitanas etc., em que as escalas espaciais são
construídas ou reconstruídas (analítica e politicamente) a partir de formas mais adequadas
a cada problema concreto a ser diagnosticado e enfrentado. Ou seja, nenhuma escala ou
desenho de política pode ser reproduzido de maneira uniforme desconsiderando os
interesses e as capacidades de cada lugar. O diálogo entre as diferentes escalas incorpora
ou é carregado de conteúdos sociais – rugosidades – definidos por Santos (1978) como
permanências históricas de períodos passados e resistências ou barreiras à introdução do
novo. Resistências essas expressas em objetos e relações sociais que desenharão as novas
trajetórias dos lugares.

Nosso esforço, nesse trabalho, ainda preliminar, é de analisar as redes do CT-Petro além de
sua contribuição científica e tecnológica, vislumbrando o seu potencial de transformação
da própria dinâmica socioespacial das regiões envolvidas. Um esforço de compreender a
complexidade do processo de aprendizagem e inovação e a importância do desenho
institucional na constituição e no fortalecimento da capacitação científica e tecnológica em
todas as dimensões e escalas. Essa abordagem sinaliza que sem políticas direcionadas
nessa perspectiva, dificilmente os fortes desequilíbrios regionais e as desigualdades sociais
serão superados. Mais do que a articulação com os atores envolvidos diretamente na
inovação do setor de óleo e gás, acreditamos ser necessário um esforço de integração com
as instituições regionais envolvidas na dinâmica produtiva, institucional e espacial para que
o CT-Petro possa realmente contribuir para a construção de uma rede de aprendizado que
dialogue com os saberes e necessidades de cada região. Ressaltamos a importância da
associação das políticas de compras e investimentos dos estados com os avanços das
pesquisas das redes. No caso da rede de asfalto, a melhoria das condições de pavimentação
dos municípios, com base nos avanços da pesquisa, seria um elemento importante na
escala e redução dos custos dos investimentos. A potencialidade dos investimentos em
P&D está associada à solidariedade dos investimentos em diversas escalas estatais.
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Depois dessa breve introdução, discutiremos a seguir a importância da compreensão das
especificidades territoriais na construção de desenhos de políticas públicas, como as que
visam o estímulo à ciência e à tecnologia. No item três, discutiremos o conceito de Sistema
de Inovação que respaldou a pesquisa do CT-Petro; no item seguinte, discutiremos o CT-
Petro e o potencial de espraiamento de suas ações nos territórios que acolhem as redes de
pesquisa. Focamos nossa reflexão na rede de asfalto liderada pela Universidade Federal do
Ceará. Fechamos essa contribuição com uma reflexão sobre as potencialidades implícitas
no diálogo entre as diversas dimensões e escalas territoriais para construção de espaços de
criatividade e desenvolvimento. Este trabalho procura contribuir para ampliar o campo do
conhecimento sobre o fazer política pública em bases territoriais.

2. Espaço: produto e produtor das relações socioespaciais

O conceito de território assume papel importante para a compreensão de como os espaços
são apropriados e usados. Segundo Reis (apud BRANDÃO, 2007), existem dois
paradigmas que orientam o entendimento do conceito de território: o da mobilidade e o da
genealogia. O primeiro considera o território como receptáculo de movimentação de
fatores produtivos no espaço. Nessa perspectiva, o desenvolvimento passa a depender da
performance do território, de seu acúmulo de relações e de sua capacidade institucional. O
segundo paradigma, entretanto, atribui papel ativo ao território, valoriza o caráter
essencialmente conflituoso da construção histórica de seu desenvolvimento. Nessa
perspectiva, o território assume um papel dinâmico e interativo com as políticas públicas.

Outro aspecto importante da abordagem territorial é a compreensão das escalas que
dialogam com esses territórios. A valorização ou o reconhecimento de apenas uma escala
como a melhor para o desenvolvimento significa reduzir as dinâmicas e as forças da
globalização sobre os espaços e as estruturas produtivas. Torna-se fundamental a discussão
da escala espacial destes processos para a compreensão das determinações
“territorializadas” dos fenômenos sociais (BRANDÃO, 2007, 2012) para, a partir daí,
desenhar as diversas formas e escalas de políticas.

Segundo Brandão, a territorialização das intervenções públicas tornou-se uma panacéia
para todos os problemas do desenvolvimento, nas últimas décadas do século XX.
“Assevera-se, de forma velada ou explícita, que todos os atores sociais, econômicos e
políticos estão cada vez mais plasmados, ‘diluídos’ (subsumidos) em determinado recorte
territorial” (BRANDÃO, 2007, p. 12). Qualquer padrão ou escala predefinido pode, no
entanto, mascarar ou impedir de se compreender as dinâmicas específicas e a forma como
cada espaço reage ou se integra aos processos de transformação global, defendendo-se
também deles. A complexidade dos movimentos espaciais aponta para a importância do
diálogo horizontal entre as várias instituições, setores e formuladores de políticas, visando
potencializar as transformações socioespaciais. A natureza dos interesses envolvidos não
pode prescindir da presença do Estado e das formas sociais de representação de seus
interesses.

2.1. Territórios: espaços usados, trajetórias espaciais das relações socialmente
produzidas

O conceito de território ocupa um lugar de destaque no debate atual sobre a globalização e
o desenvolvimento. Apesar da crescente importância da pesquisa sobre o território, ainda
não há um mínimo de consenso sobre os diferentes modelos territoriais, bem como o
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desenvolvimento de abordagens que deem conta da sua complexidade e de seus limites.
Assim, o reconhecimento da pluralidade e da fluidez dos territórios é fundamental para tê-
los como referência para o processo de elaboração de políticas e regulação.

O território é fundamentalmente o espaço definido e delimitado por e a partir de relações
de poder. A valorização do conceito de território emerge também da crise do saber atual,
caracterizada pela discussão da ciência sobre a validade de modelos totalizantes. Tal como
pensa Milton Santos, para o geógrafo Cássio Hissa (2009), o território é um espaço
político, instância de poder, o próprio processo de estruturação da sociedade. Assim sendo,
seu entendimento é fundamental para afastar o risco da alienação, o risco da perda do
sentido da existência individual e coletiva, o risco de renúncia ao futuro (SANTOS, 2005,
p. 137). O conceito de território torna-se chave para a compreensão do lugar e da natureza
da sociabilidade contemporânea (HISSA, 2002).

Numa perspectiva crítica, o território é visto como um campo de forças, uma teia, uma rede
de relações sociais que, a partir de sua complexidade interna, define, ao mesmo tempo, um
limite, uma alteridade: a diferença entre “nós” e os “outros”. Territórios são relações
sociais projetadas no espaço (SOUZA, 1995). Um território é uma rede de relações sociais
e produtivas capazes de produzir singularidades; um lugar compartilhado no cotidiano e
receptáculo da memória coletiva. Como ressalta Santos (1978), a categoria de análise não é
o espaço em si, mas o espaço utilizado, pois o espaço é sempre histórico. Ainda segundo o
geógrafo, o espaço precisa ser compreendido como um conjunto indissociável, solidário e
contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ação, considerados como um quadro
único no qual a história se dá. O território é um lugar compartilhado no cotidiano, criador
de raízes e de laços de pertencimento. O conceito de território, como espaço usado
(SANTOS, 1978), permite compreender que o lugar não é apenas o cotidiano, mas é, ao
mesmo tempo, os futuros nele contidos, inclusive os que lhe foram negados no passado.

Pesquisas sobre territórios, na Europa e no Brasil, mostram que as redes de solidariedade
locais dependem fundamentalmente das características sociais e políticas, dos meios e
modos de compartilhamento de identidades e de outros “pertencimentos” (FAURÉ;
HASENCLEVER, 2003. LOIOLA; RIBEIRO, 2006. RIBEIRO, 2007). E são essas
características as bases do processo de aprendizagem e inovação, que suportam os dois
vetores de eficiência coletiva: a competitividade e a solidariedade, que, por seu turno, são
bases do processo de aprendizagem e inovação. Isso significa que as trajetórias dos
territórios, nem sempre virtuosas, dependem de fatores muito mais complexos que os
econômicos, que podem ser chamados de forças motrizes da dinâmica territorial e podem
normalmente ser incentivados. O grande desafio é identificar e compreender essas forças
para intervenções orientadas pelo princípio da territorialidade com vistas ao
desenvolvimento. Aqui se situa um cruzamento importante entre as redes como CT-Petro e
as demais políticas orientadas para o território.

3. O Sistema Nacional de Inovação: a busca da tessitura dos saberes
científicos

A importância da inovação para o desenvolvimento é parte da agenda de pesquisa de todos
os governos a partir dos anos 1990. Vários estudos ressaltam, também, em países
desenvolvidos, a existência de uma forte e mútua retroalimentação entre as dimensões das
atividades inovativas: ciência e tecnologia. A inovação é, assim, um processo que envolve
um novo desenvolvimento, sua introdução no mercado, sua distribuição e uso final. Pode
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ser de produto, processo e organizacional (LUNDVAL, 2002). Há, entretanto, inovações
que apresentam baixo grau de apropriabilidade e que, por isso, não se mostram atrativas
para o empreendedor privado, mas podem incorporar um grande potencial de
transformação de estruturas, condutas, formas de organização locais, as quais, por sua vez,
a longo prazo, tendem a viabilizar a operação de empreendimentos produtivos
competitivos. Perceber essas possibilidades é um aspecto fundamental de uma estratégia de
desenvolvimento.

É importante pontuar que o aprendizado tecnológico necessita de esforço consciente,
propositivo e incremental para coletar novas informações, tentar coisas novas e criar novas
habilidades e rotinas operacionais, bem como estabelecer novos relacionamentos com
atores externos. Depreende-se, portanto, que a capacidade de inovação deriva da
confluência de fatores sociais, institucionais e culturais específicos aos ambientes em que
se inserem os agentes econômicos, sociais, culturais e políticos, além dos padrões
competitivos dos setores em que as empresas estão inseridas. O que significa que inovar é
um processo social e coletivo (CALLON, 2002).

Os conceitos de Sistema Nacional de Inovação (SNI) e Sistema Regionais de Inovação
(SRI) consideram a natureza interativa do processo de inovação e trazem uma grande
contribuição para pensar os novos desenhos de políticas de CT&I. Os SRI’s, em particular,
compreendem os arranjos e agentes responsáveis pela endogenização do progresso
tecnológico na dinâmica econômica de uma região. Compõem-se de organizações
produtoras, difusoras, agenciadoras e financiadoras de CT&I e de empresas ou outras
organizações sociais, as quais se ligam mais diretamente a atender as demandas por bens e
serviços da sociedade. (ROCHA NETO, 1999). Como ressaltam Nelson e Rosenberg
(1993), o entrelaçamento entre as dimensões científica e tecnológica é uma das principais
características da presença de um sistema de inovação. Ele exprime uma complexa relação
em que a ciência tanto lidera como segue o desenvolvimento tecnológico – a ciência e a
tecnologia assumem uma dimensão transversal, o eixo que perpassa e integra ações e
políticas que tentam abraçar o desafio de promoção do desenvolvimento. Mas o conceito
de SI se limita a valorizar os elos entre os diversos agentes envolvidos no processo de
inovação. Estes consideram o espaço em que essas ações se dão como um receptáculo das
dinâmicas e não um espaço cuja história pode potencializar ou limitar essas ações.

A discussão sobre o conceito de Sistema de Inovação tem focado diferentes dimensões:
nacional, regional e/ou local. As principais contribuições sobre o conceito de SI têm
ressaltado a importância de sua dimensão política, mesmo na presença do estado nacional e
das entidades políticas com suas agendas próprias em relação à inovação (FREMAN,
1995; LUNDVALL, 2002). Para dar conta da diversidade de trajetórias de
desenvolvimento, Lundval (2002) propõe trabalhar o conceito de Sistema de Inovação em
duas dimensões: uma que se refere à estrutura do sistema – o que se produz e quais
competências são desenvolvidas –; e outra, a dimensão institucional: como a produção,
inovação e aprendizado acontecem. É a partir da perspectiva histórica que se apreende a
coevolução dessas duas dimensões e a importância das relações de confiança e de lealdade.
Isso significa que o mercado é incapaz, ou tem sido, de transmitir informações qualitativas
entre os usuários e produtores. Ao ressaltar as especificidades dessas duas dimensões do
sistema de inovação, Lundvall aponta a importância das estruturas produtivas e sociais que
suportam e configuram os processos de interação e aprendizado. Ou seja, evidencia-se a
importância da dimensão socioespacial e histórica que respaldam a coevolução das
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estruturas produtivas e institucionais em todas as escalas territoriais. Ou seja, as
diversidades históricas entre os países delineiam os potenciais interativos e de aprendizado.

Nesse sentido, segundo Lundvall, é preciso ao buscar compreender as dimensões do
Sistema de Inovação presentes nas economias desenvolvidas, nas quais essa abordagem foi
construída. Com a mesma preocupação, Eduardo Viotti (2002) defende o uso do conceito
de Sistemas de Aprendizado em economias periféricas, uma vez que nessas economias as
características são mais de aprendizado do que de inovação, pois pressupõem o domínio do
processo de concepção e design. O importante é a compreensão de que a natureza do
sistema dialoga com todos os processos técnicos e sociais de um território. Sendo os
conceitos referências de políticas públicas, o diálogo entre estas é que pode, a longo prazo,
reduzir as distorções e as exclusões, além de potencializar processos de aprendizado e de
transformação das trajetórias de desenvolvimento.

3.1 O CT-Petro: um novo desenho de política de CT&I

Com a desregulamentação do setor de petróleo e gás foi constituído o CT-Petro,
operacionalizado a partir de 1999 e financiado por uma parcela de royalties percebidos
sobre a produção de petróleo e gás natural no país. Esses recursos atuaram como um
estímulo ao investimento privado, privilegiando projetos em parcerias e redes e procurando
manter fontes estáveis de recursos ao financiamento de P&D. Cabe destacar a criação, pelo
Governo Brasileiro, de um arcabouço institucional favorável à inovação, destacando-se a
Lei 10.973/2004 (conhecida como Lei da Inovação) e a Lei 11.196/2005 (conhecida como
Lei do Bem). Ressalta-se ainda, a exigência da Cláusula de Investimento em P&D, a partir
de 2005, dos Contratos de Concessão para Exploração, Desenvolvimento e Produção de
Petróleo e/ou Gás Natural que impõe que as concessionárias devam investir em P&D, no
Brasil, o valor correspondente a 1% da receita bruta da produção de cada campo, quando a
participação especial é devida, fortaleceu as bases de recursos. Esses recursos estão
vinculados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT),2

este instituído no final da década de 1960.

Os Fundos Setoriais representaram uma grande inovação institucional, na medida em que
asseguram recursos para a pesquisa e viabilizam a continuidade dos projetos, a partir de
uma nova forma de organizar a pesquisa e desenvolvimento no país. O desenho
institucional do fundo se inspirou na abordagem de sistemas de inovação, estimulando a
articulação dos diversos atores e instituições envolvidos na implementação das políticas
setoriais. O acesso aos Fundos se dá a partir de editais que incluem a obrigatoriedade de
articulação como condição para a aprovação dos projetos. A gestão compartilhada e a
definição de estratégias, objetivos e prioridades de longo prazo foram introduzidas também
nesse arranjo organizacional. As receitas estão vinculadas a CT&I, tanto na captação
quanto na aplicação de recursos.

Foram então estimuladas as estruturas de governança em rede, visando a estimular a
sinergia e a cooperação entre os atores, criando condições, teoricamente, favoráveis à
inovação e à efetividade das políticas públicas. O conceito de rede tem sido crescentemente

2 As fontes tradicionais de recursos do FNDCT são: recursos orçamentários, recursos provenientes de
incentivos fiscais, empréstimos e doações (Decreto-Lei 719). Este fundo sempre esteve apoiado em recursos
do Tesouro Nacional disputados, anualmente, no jogo político da aprovação do Orçamento Geral da União
(OGU) e, em menor escala, em empréstimos externos de organismos multilaterais, como o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) (BASTOS, 2003, p. 236-237).
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utilizado como uma alternativa de estruturação de organizações que assegure maior
flexibilidade, descentralização e capacidade de conectar diferentes atores sociais e mesmo
diferentes organizações.

Apesar da amplitude do conceito de redes, duas características básicas são importantes
para criar a delimitação: a interação entre os atores e/ou organizações formais/informais e a
regularidade nessas interações. Essas interações, por sua vez, podem ser mais ou menos
formalizadas, ou até informais, baseando-se em interesses, projetos e ações comuns.
Assim, o fundamento de uma rede é sua arquitetura social, que incorpora mecanismos por
meio dos quais as interações e as informações se articulam (CHARAN, 2000).

Ao tomar como referência a estrutura de governança em rede, abre-se a possibilidade de
perceber os agentes/atores em suas interações e propósitos e, portanto, em uma dinâmica
processual – superam-se as limitações das abordagens atomistas e mesmo sistêmicas das
organizações; minimiza-se a dicotomia entre ambiente interno e externo da organização;
quebra-se a divisão artificial entre ator e estrutura, entre firma e ambiente; contribui-se
para a apreensão de múltiplas relações sociais e para a análise simultânea dos diversos
níveis do social – individual, grupal, organizacional e institucional – e das diversas escalas
de atuação das redes – local, regional, nacional e internacional –; favorece-se a análise e a
apreensão das relações objetivas entre atores coletivos e indivíduos em um determinado
espaço. Mas é preciso que esse espaço seja apreendido em sua complexidade.

Nos países desenvolvidos, os baixos índices de desigualdade, a extensão dos padrões de
capacitação dos indivíduos e a existência de padrões regulatórios claros facilitam a
dinâmica dessas estruturas e a existência de um real processo de aprendizado que espraia
pelo território e é fortalecido por ele. Nos países da periferia, como o Brasil, com fortes
desigualdades estruturais e regionais, essas estruturas de governança, embora tenham
resultados positivos, na medida em que favorecem o processo de capacitação, são, ainda,
pontuais e sem grandes reflexos sobre a dinâmica socioespacial.

O CT-Petro é o fundo setorial mais antigo, encontra-se vinculado ao setor de óleo e gás e
funciona por meio do lançamento de editais. Ao todo, são 15 fundos setoriais3. O objetivo
do Edital CT-Petro/CNPq-Finep 03/2001, objeto dessa investigação, foi expandir a
capacitação em óleo e gás no Norte/Nordeste a partir de projetos de interesse comum entre
a indústria e a academia. Nesse modelo, a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) entra
com 50% dos recursos (não reembolsáveis) e a empresa, com os 50% restantes. As
universidades são os agentes executores das pesquisas.

O referido Edital foi aberto a toda a comunidade de Ciência e Tecnologia (C&T)
relacionada ao Setor de Óleo e Gás no Norte/Nordeste. As Redes Cooperativas de Pesquisa
(Redes Norte/Nordeste) selecionadas foram criadas a partir da submissão de suas
propostas, que precisavam ter a coordenação de uma Instituição de Ensino Superior ou de
Pesquisa. Após o lançamento do edital, Centros de Pesquisa e empresas articularam-se para
formar redes cooperativas de pesquisa. Desse processo associativo, surgiram propostas de
formação de 44 redes, as quais foram submetidas à avaliação de técnicos da Finep, do
CNPq e de consultores ad hoc, que analisaram as propostas com base nos critérios do
edital e elaboraram parecer, apresentando-o ao Comitê Técnico. Um workshop foi

3 1) CT-Petro, 2) CT-Info, 3) CT-Energ, 4) CT-Mineral, 5) CT-Hidro, 6) CT-Aquaviário, 7) CT-Espacial, 8)
CT-Saúde, 9) CT-Bio, 10) CT-Agro, 11) CT-Aero, 12) CT-Transporte, 13) CT-Amazônia, 14) Verde-
Amarelo e 15) CT-Infra.
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promovido por esse Comitê para integrar as 37 melhores propostas. Após o evento, o
Comitê Técnico autorizou a estruturação de 13 Redes Cooperativas de Pesquisa, com
temas variados,4 de interesse do Setor de Óleo e Gás e que são correlatos ao Plano
Nacional de Ciência e Tecnologia do Setor Petróleo e Gás Natural.

Devido à sua estruturação e experiência particular em pesquisa compartilhada (tanto no
exterior, como internamente com universidades e centros de pesquisa), a Petrobras
usufruiu, desde o primeiro momento, dos recursos disponibilizados pelo CT-Petro e
participou em todas as Redes N/NE. Essa forma de atuação objetivava contribuir para a
difusão de capacitações e de competências científicas, tecnológicas, organizacionais,
comerciais e estratégicas da Petrobras acumuladas ao longo dos anos. A potencialização da
difusão desses saberes nos espaços de cooperação precisa ser buscada para que essas
inversões se revertam realmente em vetores de transformações urbano/regional.

O desenho do CT-Petro é profundamente inovador em relação às ações individuais e
descontínuas até então implementadas e estimula o diálogo científico entre os atores
interessados e portadores de competências. É importante assinalar que não há possibilidade
de transferência tecnológica ou de outra natureza sem que existam saberes que viabilizem
o diálogo e sua assimilação. Mesmo assim, esse estímulo não leva necessariamente ao
espraiamento dos resultados dessas capacitações para outros setores dessas regiões e à
melhoria dos desequilíbrios regionais. Nas redes em que a Petrobras participa, a companhia
tem objetivos científicos e tecnológicos vinculados aos seus interesses estratégicos. Essas
redes fortalecem competências setoriais em diversas escalas, do urbano/local ao
internacional, mas a endogeneização dessas dinâmicas não acontece de forma espontânea,
ou seja, sem uma ação política que dialogue com esses diversos interesses setoriais e
regionais.

No tópico a seguir, é apresentada a estratégia teórico-metodológica explorada por Faria
(2009) em sua tese de doutorado, em que busca compreender as capacitações criadas por
meio de duas das Redes N/NE selecionadas para estudo: a rede de asfalto e a rede de
catálise. Mas nesse trabalho específico, nosso foco se concentra na rede de asfalto.

3.2. As principais características inovacionais e as trajetórias das redes do CT-Petro

Como Johnson e Lundvall (2000), reconhecemos que construir competências no sentido
amplo é um fator-chave no desenvolvimento. Para alcançar esse propósito, os autores
propõem a ideia de vetor de capacidades (capabilities) tecnológicas (evoluindo no tempo e
no espaço), definido pela competência (que essencialmente se refere à habilidade da
empresa em resolver tanto os problemas técnicos como os organizacionais), de um lado, e
desempenho (medido por variáveis como a competitividade e a contribuição para o
crescimento industrial), de outro. Entre essas organizações e moldando suas interações,
está o que se denominou Sistema Nacional de Inovação, atuando em diversos âmbitos e
níveis, mas possuindo uma natureza inerentemente local. As competências situam-se entre

4 As 13 redes Norte/Nordeste criadas foram: 1) Risco Exploratório, 2) Gás Natural (Recogas), 3) Rede CT-
Petro Amazônia, 4) Recuperação das Águas Contaminadas (Recupetro), 5) Monitoramento das Águas
Contaminadas (Petromar), 6) Engenharia de Campos Maduros (Recam), 7) Geologia e Geofísica de Campos
Maduros, 8) Materiais Avançados, 9) Modelagem Computacional, 10) Instrumentação e Controle (Redic),
11) Catálise (Recat), 12) Combustíveis e Lubrificantes (Recol) e 13) Pesquisa em Asfalto (Rede Asfalto).
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as intenções e os resultados/desempenho e constituem-se como ponto importantíssimo para
a construção e fortalecimento do Sistema.

Ressalta-se que, para haver a construção e o fortalecimento do Sistema de Inovação, é
essencial conhecer e realizar o planejamento das necessidades dos diversos atores
envolvidos, haver políticas públicas integradas e certa estabilidade no ambiente
macroeconômico. Pressupõe-se que a criação de capacitações e competências locais, tanto
no setor produtivo quanto nas universidades, centros de pesquisa e escolas técnicas,
potencializam e alavancam projetos em diferentes escalas. É a capacidade de aprender e as
trajetórias de aprendizado que criam as competências e estas são retroalimentadas. Essa
retroalimentação será tanto mais efetiva quanto forem a qualidade das estruturas produtivas
socioespaciais. A capacidade de aprender a trabalhar em rede e a experiência vivenciada
nas redes, por exemplo, criam competências que podem gerar diferentes desempenhos. As
competências geradas podem criar novas oportunidades de aprendizado e gerar efeitos
cumulativos no macrossistema, dependendo, é claro, do potencial dos nexos de
complementaridade intersetoriais e da demanda de insumos e serviços na base econômica.

A característica essencial de um Sistema de Inovação é o potencial de interação que ele
cria entre todas as instituições envolvidas (tanto públicas quanto privadas). Conforme Lall
(2000, p. 14), a capacidade nacional é mais do que a soma das capacidades das empresas. É
o complexo de habilidades, experiências e esforços construídos que capacita as empresas
dos países a comprar eficientemente, a usar, adaptar, melhorar e criar tecnologias. A alta
velocidade das mudanças torna o aprendizado ainda mais importante, e este é criado a
partir de capacidades nacionais, que são construídas ao longo de sua trajetória.

O aprendizado, neste artigo, é abordado no sentido apontado por Bell (1984), ou seja,
como um processo de aquisição de habilidades técnicas adicionais e de conhecimento por
indivíduos e, a partir deles, por organizações. Mais especificamente, o termo é utilizado,
aqui, com referência à aquisição de capacidades e competências científicas e tecnológicas.
É importante ressaltar que essas habilidades acontecem em espaços, e os sujeitos estão
integrados às dinâmicas socioespaciais desses lugares. Nenhuma competência é apenas
científica e tecnológica. Como já apontou Callon (2002), as competências são socialmente
construídas.

Tanto Bell (1984) quanto, mais tarde, Malerba (1992, 2003) tratam do aprendizado que
ocorre particularmente nas empresas, envolvendo a relação destas com seus fornecedores e
chamando a atenção para a importância da especificidade setorial. Em uma coletânea mais
recente, Marleba e Vonotas (2009) exploram a importância das inovações em redes. Em
sua tese, Faria (2009) incorporou essas contribuições para analisar a realidade das redes, ou
seja, o aprendizado no contexto das redes interorganizacionais. Esse aprendizado envolve
atores distintos (universidades, governo e indústria) e, praticamente, todos os tipos de
aprendizado em menor ou maior intensidade foram identificados pela autora. O
aprendizado baseado no fazer a pesquisa – incluindo, aí, buscar fontes para referencial
teórico, buscar novos temas em conjunto e novas metodologias, coletar materiais, testar
produtos, construir plantas pilotos ou trechos experimentais, analisar resultados e
confeccionar relatórios, dissertações e teses – está contido no learning by doing, no
learning by searching e no aprendizado oriundo de avanços em C&T, os quais permitem
maior entendimento sobre o conhecimento e princípios gerais disponíveis, gerando maior
confiança em manipulá-los e maior percepção de suas possíveis aplicações. Na utilização
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dos novos materiais, produtos e equipamentos adquiridos para a pesquisa ocorre o learning
by using.

A escolha das redes de asfalto e de catálise para serem investigadas na pesquisa se deu a
partir de uma pesquisa prévia junto à Petrobras que revelou que essas redes eram as mais
bem avaliadas, tanto pela Finep quanto pela Petrobras, em termos de organização e
resultados apresentados. Como o objetivo desse artigo é trazer o debate sobre o desenho da
política e seu potencial de diálogo territorial privilegiamos a rede de asfalto.

3.2.1. A rede de asfalto

O asfalto é uma mistura de hidrocarbonetos derivados do petróleo de forma natural ou por
destilação, cujo principal componente é o betume, podendo conter ainda outros materiais,
como oxigênio, nitrogênio e enxofre, em pequena proporção. Quase todo o asfalto em uso,
atualmente, é obtido pelo processamento do petróleo bruto (ou cru) nas refinarias. No
Brasil, a Petrobras é a única empresa produtora de asfalto.5

A formação da rede de asfalto deu-se a partir de relações informais, construídas por
professores e pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) com a Petrobras
(Lubnor), que depois alavancaram projetos isolados. Os professores João Augusto e Jorge
Soares tiveram papel essencial nesse processo, sendo que já existia na universidade uma
capacitação na área. Quando foi criado o CT-Petro, a Petrobras conhecia o histórico do
trabalho no Laboratório de Mecânica de Pavimentos da UFC, com o qual já havia
construído uma base de confiança, fruto de relacionamentos de pesquisa e trabalhos
específicos. Nessa época, a UFC já contava com recursos para bolsas de estudo, com
infraestrutura física e com pessoal capacitado (turmas de especialização e mestrado).
Quando foi lançado o Edital CT-Petro/CNPq-Finep 03/2001, a UFC vislumbrou a
oportunidade de inserir-se nessa iniciativa e procurou a Petrobras e universidades
parceiras, submetendo o projeto da rede de asfalto ao referido edital.

Apesar das dificuldades iniciais de recursos, os projetos foram levados adiante, pois se
acreditava no potencial das pessoas, havia muita motivação e uma demanda “reprimida” de
estudos na área de pavimentação. No decorrer da realização dos projetos, dentre novas
possibilidades de interação criadas, muitas relações pré-existentes de pesquisadores das
diversas instituições foram intensificadas, novos relacionamentos foram construídos, houve
aquisição e compartilhamento de equipamentos entre os membros da rede, troca de
conhecimento e ampliação da participação da região N/NE nos artigos científicos
apresentados em eventos da área de pavimentação. Ressalta-se que o aprendizado e o
conhecimento gerados nos projetos tornaram-se mais visíveis na medida em que muitos
deles geraram novos projetos que foram submetidos a outros programas e editais, criando o
chamado conhecimento cumulativo.

Como as universidades envolvidas encontravam-se em diferentes estágios de
desenvolvimento na pesquisa, foram consideradas as necessidades de cada uma para a
realização dos projetos propostos: onde não havia tradição de pesquisa na área de

5 Por meio de nove conjuntos produtores e distribuidores localizados nos Estado do Amazonas, Bahia, Ceará,
Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo (onde há dois), além de uma unidade
de exploração de xisto no Paraná, que produz insumos para pavimentação.
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pavimentos, o projeto incluía a aquisição do chamado “enxoval” ou “kit básico”,6 que
consistia em garantir os equipamentos essenciais num laboratório de pavimentação nessas
universidades. Em muitos casos, foi necessário reformar a infraestrutura laboratorial
existente.

Apesar de os projetos vigentes serem o alvo da pesquisa, no andamento do trabalho, outros
projetos foram introduzidos, um inclusive foi responsável pela geração de inovações, tendo
sido, por isso, incluído no escopo da pesquisa de tese. A mesma pesquisa constatou que os
projetos dessa rede, em sua maioria, em termos de capacitação científica e tecnológica,7

estavam na fronteira da fase “assimilativa” e “adaptativa”, em que a base de conhecimento
é essencialmente de design, com o objetivo de adaptar, desenhar (projetar), entender
princípios de C&T. Com isso, ocorreu adaptação de tecnologias, criação de designs
próprios, conhecimento em C&T e sua absorção. Adquiriu-se capacidade por meio de
treinamento e contratação de pessoas experientes, estabelecendo e formalizando atividades
de P&D.

Faria (2009; 2012) constatou um elevado nível de capacitação tecnológica
(assimilativa/adaptativa) nos projetos: Estabilização de solos com o uso de rejeitos
ambientais para aplicação em pavimentos asfálticos e Definição de metodologias de
dosagens e ensaio de misturas asfálticas e da viabilidade do emprego de rejeitos
ambientais com materiais para pavimentação. Esses dois projetos trouxeram uma grande
contribuição na melhoria da qualidade do asfalto a partir da redução de resíduos sólidos,
com efeitos positivos sobre o meio ambiente. Veja que o papel das políticas de compra dos
governos poderia fortalecer essa pesquisa e constituir uma capacidade produtiva e
empresarial nos estados que se destacaram. A qualidade do recapeamento nas cidades é
fundamental para a redução dos custos e melhoria do meio ambiente, uma vez que a
tecnologia utiliza-se de resíduos sólidos como os pneus inservíveis.

Destaca-se também o Projeto cooperativo, no qual houve criação de capacitação
tecnológica por meio da construção de um equipamento, o Sistema integrado de ensaios
para misturas betuminosas e solos (Siembs), com a Armtec, empresa cearense, parceira da
UFC, criada em 2004. A Armtec é fabricante e montadora de equipamentos e atua com
tecnologia nas áreas de Segurança Pública, Óleo e Gás, dentre outras. O potencial de
difusão de novas tecnologias no sistema produtivo em que esta empresa está inserida é
muito grande.

Ganhadora do Prêmio Finep, a Armtec passou a fazer parte da Rede de Fornecedores da
Petrobras (Redepetro), e foi indicada a participar de um processo licitatório internacional,
promovido pela Associação Técnico-Científica Engenheiro Paulo Frontin (Astef), para a
rede de asfalto. O objetivo era a aquisição de dois equipamentos para outros projetos mais
avançados em termos de assimilação tecnológica. A Armtec foi uma empresa incubada na
Universidade de Fortaleza (Unifor), criada a partir de um trabalho de conclusão de curso
de Engenharia de seu diretor, que gerou o Robô Sistema de Apoio de Combate a Incêndios

6 O “kit básico” ou “enxoval” consistia num compactador macho em que são compactadas diferentes pedras e
os ligantes para fazer um cilindro e num equipamento que mede a resistência ou estabilidade deste corpo de
prova.
7 Dantas e Bell (2006) desenvolveram um quadro que detalha níveis de capacitação tecnológica: a fase
assimilativa, a fase adaptativa (adaptação de tecnologias), a generativa e a inovadora (quando há, de fato,
inovação).
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(Robô Saci), logo patenteado. O pai deste engenheiro havia trabalhado durante muitos anos
na Petrobras e apoiou o filho na iniciativa do robô e na criação da empresa.

No referido processo licitatório, concorreu uma empresa francesa que fabricava o
equipamento e detinha a propriedade da tecnologia. A Armtec apresentou o melhor preço e
técnica. Assim, um marco importante da entrada da rede de asfalto na área de automação
foi a sua decisão de assumir o desafio de, ao invés de adquirir um dos equipamentos
previstos (mesa compactadora/simulador laboratorial), realizar o desenvolvimento e a
fabricação internamente na UFC, em parceria com a empresa local (Armtec).8 Contribuiu
para essa decisão a grande dificuldade da rede com os custos da manutenção dos
equipamentos até então adquiridos no âmbito dos projetos contratados e, é claro as
capacitações já construídas.

Essa decisão viabilizou a construção do equipamento e possibilitou a formação de uma
capacitação física e de recursos humanos para o desenvolvimento de outros equipamentos,
como o de carga repetida, já desenvolvido pelo arranjo local UFC/empresa.

Esse processo contou também com a participação de alunos de graduação e pós-graduação
da universidade âncora. Os equipamentos foram comercializados por valores inferiores aos
de mercado e com inovações, como o controle de temperatura das amostras, a manutenção
modular,9 o volume reduzido e o aumento da capacidade, dentre outros. Esses resultados
transbordaram as fronteiras da rede, criando um nível de capacitação predominantemente
“generativo”, com condições de aproximação ao último nível de capacitação proposto no
modelo, o qual foi denominado de “inovador”. Para maiores detalhes sobre os projetos, ver
Faria (2009).

Apenas para pontuar alguns dos efeitos dessa rede, em quatro anos, foram produzidos 248
artigos completos, 45 teses e dissertações, foram ganhos quatro prêmios e realizados 38
eventos, incluindo cursos e treinamentos. Participaram dos projetos 244 alunos, incluindo
graduandos e pós-graduandos (Mestrado e Doutorado). No total, foram envolvidas 56
empresas parceiras da cadeia produtiva do asfalto e realizados nove desenvolvimentos de
novos produtos e processos (que inclui metodologias). Foram testados 316 materiais,
alavancados 47 projetos e formadas mais de 25 parcerias nacionais com universidades e
sete parcerias com instituições de ensino e pesquisa no exterior.

Nos desenvolvimentos, destaca-se o equipamento Sistema integrado de simulação de
tráfego normatizado (Sistran), desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará (UFC)
em parceria com a empresa Armtec, que conquistou o Prêmio Finep de Inovação
Tecnológica 2007, na categoria Produto. Dentre os materiais testados, tem-se o asfalto
borracha, a escória de aciaria, o ligante asfáltico da Lubnor, os resíduos de borracha de
pneus inservíveis e o líquido da castanha de caju (lcc).

No que se refere a projetos alavancados, houve a construção de trechos asfaltados
experimentalmente em parceria com prefeituras (dois exemplos são os trechos com asfalto

8 A Armtec produz equipamentos com um índice de nacionalização de 80% e 90% (a Petrobras exige acima
de 65%) e é uma empresa parceira da Rede Asfalto. A empresa utiliza a capacidade ociosa das indústrias do
Estado para a fabricação de suas peças.
9 Manutenção modular significa que, se houver um problema no equipamento, identifica-se o local, retira-se
o módulo correspondente e este é substituído por outro igual. São equipamentos de fácil operação e
manutenção. Esse sistema evita o vínculo de manutenção exigido por outros fabricantes de equipamentos.



14

borracha no Ceará: na Av. Abolição, entre a Av. Desembargador Moreira e a Rua Joaquim
Nabuco, sentido leste-oeste, e na CE-350, entre os municípios de Itaitinga e Pacatuba –
estaca 595 a 603), que propiciaram a redução do custo do asfaltamento, adaptando-o às
características do solo, clima, tráfego.

Ressaltam-se ainda projetos como o de aproveitamento de solos contaminados com óleo
bruto em pavimentação (UFBA e Refinaria Landulfo Alves – Petrobras/Rlam) e como o de
assessoria técnica para a recuperação da estrada de Taquipe/Petrobras.

No âmbito nacional, destacam-se as parcerias (científicas) com o Instituto Alberto Luiz
Coimbra de Pós-Graduação (Coppe/UFRJ) e com as demais universidades do Norte e
Nordeste ligadas à rede. Em relação às parcerias internacionais, destacam-se as
universidades americanas de Illinois, Texas A&M University e Universidade de Nebraska
Lincoln. Essas parcerias propiciaram o intercâmbio de estudantes, sua capacitação e da
rede de asfalto, ampliando as trocas de informações e conhecimento entre os atores.

Os efeitos desses resultados na capacidade de pesquisa e inovação nas universidades
envolvidas e nas novas empresas é muito importante. Mas, é fundamental que esses
resultados se potencializem a partir da sua articulação com políticas de ensino médio,
superior, aprimoramento da capacidade produtiva das empresas, implantação de novos
laboratórios em áreas do conhecimento transdisciplinares, como a questão ambiental e
melhoria das condições de mobilidade de toda a comunidade. Nada se constrói sem um
diálogo efetivo entre público e privado e políticas de longo prazo que façam com que esses
conhecimentos sejam percebidos e vivenciados por todo o território, por todos os grupos
sociais. Quando falamos de território estamos pensando no cotidiano da vida das pessoas,
na qualidade das estradas, na criação de emprego e qualificação dos trabalhadores para
esses novos campos de trabalho.

Pelos resultados aqui apresentados, percebe-se o potencial de conhecimentos e
competências que políticas bem definidas e pessoas capacitadas e conectadas às
oportunidades são capazes de gerar. Como fez Brandão, em trabalho recente (2012, p.
305), questionamos o poder de comando dos agentes que operam em várias escalas
espaciais nas disputas da produção social dessas regiões. As transformações regionais
passam pela endogeneização nas regiões onde se verificam os frutos dessas competências e
transformações sociais. Essa preocupação, é claro, transborda as fronteiras dos interesses
da Petrobras e suas redes, mas pode ser capturada em planos de desenvolvimento em que o
território seja a dimensão básica da compreensão dos diversos interesses e da formação do
excedente econômico.

4. A estratégia de políticas territoriais: a busca da tessitura dos diversos
saberes

Entendendo o processo de aprendizado como aquisição de capacidade e competência
científica, tecnológica e não necessariamente como geração de inovação, aquele estará
sendo visto como um processo que incorpora novos conhecimentos e habilidades aos
atores envolvidos nas redes estudadas. Não importando a origem do aprendizado, tanto os
conhecimentos “menores”, relativos aos processos de mudança e ao processo de produção,
como os demais são considerados como integrantes, partes constituintes das novas
capacidades e competências adquiridas por meio das redes, nas organizações e nos
territórios que as acolhem.
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Os resultados da pesquisa aqui apresentados apontam para a importância da trajetória
histórica, tecnológica e institucional dos processos de inovação, mas também para suas
limitações. Sugere ainda que a diversidade de habilidades e saberes envolvidos nessa
dinâmica exige políticas públicas orquestradas, uma vez que nenhum agente, público ou
privado, pode promover isoladamente essas capacitações. No momento em que o pré-sal
abre novas oportunidades de desenvolvimento e autonomia científica e tecnológica, o
desenho de políticas mais ousadas pode contribuir para uma transformação mais horizontal
e radical do país. Os novos desenhos organizacionais e institucionais buscam dar conta dos
desafios da inovação e de sua disseminação para todo o tecido sócio-produtivo. Esse tem
sido o foco das políticas dos países asiáticos como Japão e China. Talvez o Brasil precise
olhar para essas experiências no sentido de aproveitar a dimensão desses recursos para
alavancar vários outros setores da economia além do setor de óleo e gás e construir uma
rede de políticas de educação, ciência e tecnologia que permitam ao país redirecionar a sua
trajetória de desenvolvimento e a sua posição geopolítica mundial. Muito além da
exigência de 65% de conteúdo local, alvo de reclamações das empresas transnacionais, é
fundamental que a estratégia esteja no domínio de capacidade inovacional em todos os
setores envolvidos na exploração do pré-sal, para que os frutos desse crescimento possam
ser reinvestidos em favor da sociedade brasileira.

Trata-se, na verdade, de explorar, de forma continuada, as novas oportunidades que estão
sendo abertas nesse novo quadro de aceleração do desenvolvimento tecnológico e de
ruptura dos paradigmas de produção e de organização social; de reconhecer a
complexidade dos agentes sociais e ativar, em um sentido educativo, as diferenças e
contradições de cada grupo social; e de perseguir uma nova visão de sustentabilidade que
se nutre e se sustenta em diferentes dimensões da vida social, cultural, ambiental,
econômica, espacial e criativa.

Esses processos não são harmônicos e equilibrados, como já nos ensinou Celso Furtado
(1967). As dinâmicas socioespaciais muitas vezes são comandadas por alguns agentes
decisivos, cujos efeitos em cadeia podem tomar diversos rumos. O desafio da política é
perceber os fatores que aumentam ou reduzem a capacidade de reação da sociedade. O
desafio da política pública é transformar essas mudanças pontuais em campos de
irradiação, capazes de influenciar outros atores que potencializem transformações sociais e
retroalimentem o processo criativo nas regiões. O desenvolvimento é muito mais um
processo de invenção de valores, de comportamentos, de estilos de vida e de criatividade
do que de acumulação material; “seria o reencontro com o gênio criativo de nossa cultura e
com a realização da potencialidade humana” (FURTADO, 2012, p. 33).

Realizamos nesse trabalho um esforço teórico metodológico para investigar o CT-Petro,
para compreender a complexidade do processo de aprendizagem e inovação e a
importância do desenho institucional na constituição e no fortalecimento da capacitação
científica e tecnológica, espacial e setorial. Sem políticas direcionadas nessa perspectiva,
dificilmente os fortes desequilíbrios regionais e as desigualdades sociais serão superados.
Mais do que a articulação com os atores envolvidos diretamente na inovação do setor de
óleo e gás, é necessário um esforço de integração com as instituições regionais envolvidas
na dinâmica produtiva, institucional e espacial. Só assim o CT-Petro poderá realmente
construir uma rede de aprendizado que dialogue com os saberes e necessidades da
população. É hora de a economia e a gestão da inovação incorporarem a dimensão
espacial, o espaço de vida, e não só a dimensão temporal.
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Os resultados da pesquisa aqui apresentados apontam para a importância da trajetória
histórica, tecnológica e institucional dos processos de inovação, mas também para suas
limitações. Sugere ainda que a diversidade de habilidades e saberes envolvidos nessa
dinâmica exige políticas públicas orquestradas, uma vez que nenhum agente, público ou
privado, pode promover isoladamente essas capacitações. O desenho de políticas mais
ousadas pode contribuir para uma transformação mais significativa do país.

Nossa proposta vai no sentido de territorializar as políticas públicas, a fim de adensar a
rede de saberes, não só científicos, mas todos os saberes. Criar condições para que haja
realmente uma coevolução produtiva e institucional que redefina os movimentos de
acumulação e os eixos produtivos e de distribuição, assim como seu potencial produtivo.
Essas redes podem ser um mecanismo propulsor de vários outros desenhos institucionais
que estimulem a formação de capacidade produtiva e inovacional e contribuam para a
melhora da qualidade de vida das pessoas. Acreditamos que quando o território é o espaço
privilegiado para a absorção dos benefícios dessas redes o potencial de alastramento de
seus resultados é imensurável. Cresce o diálogo da universidade com as necessidades
concretas da sociedade e a possibilidade de quebrar os resquícios históricos das
desigualdades sociais, produtivas e científicas.
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Apropriabilidade de resultados de pesquisas científicas em
universidades públicas no Brasil: uma revisão bibliográfica

sistemática1

ABSTRACT

The objective was to realize a systematic literature review (SLR) of the Brazilian scientific
literature about the process of appropriability of results from scientific research conducted
in public universities. The SLR is a method used to map papers on a specific subject of
research. We applied criteria to selected 29 items that constituted the corpus of analysis.
After reading the articles, for the purpose to organize the synthesis, we prepared four
pillars of discussion: Strategies, Limits, Contradictions and Benefits. Each construct
gathers argumentative lines internally well-connected, as the set of discursive constructs
allows exploring some implications. The first concerns the relative lack of studies
investigating the actions subsequent to legal procedures that guarantee property rights and
necessary to affect the appropriation process, which takes opportunities of some
hypotheses exploitation for future researches. Another relates about the predominance
uncritical discourses of the process that gather universities and other productive sectors of
the market, which limits the development of contextualized models of strategic actions and
public policies.

RESUMO

O objetivo foi realizar uma revisão bibliográfica sistemática da literatura científica
brasileira acerca do processo de apropriabilidade de resultados decorrentes de pesquisas
realizadas nas universidades públicas. A revisão bibliográfica sistemática é um método
utilizado para mapear trabalhos publicados sobre um tema de pesquisa específico. Depois
de aplicados critérios apropriados, foram selecionados 29 artigos que constituíram o corpus
de análise. Após leitura dos artigos, com o propósito de organizar uma síntese, foram
elaborados quatro eixos de discussão: Estratégias, Limites, Contradições e Benefícios.
Cada eixo reúne linhas argumentativas internamente bem relacionadas, assim como o
conjunto dos eixos discursivos permite explorar algumas implicações. A primeira diz
respeito à relativa ausência de estudos que investigam as ações posteriores aos
procedimentos jurídicos de garantia dos direitos de propriedade e necessárias à efetivação
da apropriação, o que oportuniza a exploração de algumas hipóteses em futuras pesquisas.
Outra diz respeito ao predomínio de discursos acríticos dos processos de aproximação
entre universidades e demais setores produtivos do mercado, o que limita o
desenvolvimento de modelos contextualizados de ações estratégicas e políticas públicas.

1. Introdução
A inovação é cada vez mais compreendida como relação heterogênea entre diferentes
atores e recursos. Os arranjos institucionais e as políticas públicas de estímulo à
cooperação interinstitucional podem moldar ambientes propícios ao surgimento de
inovações e também proporcionar desenvolvimento científico, tecnológico e

1 Os autores agradecem à FAPEMIG e à CAPES pelo apoio na realização dessa pesquisa.
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socioeconômico. Levando em conta que no Brasil as empresas investem pouco em
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de produtos e serviços (DAGNINO, 2007), há
uma necessidade latente de instituições públicas como as universidades absorverem a
missão de participarem mais diretamente do desenvolvimento do país (ETZKOWITZ,
2003; ETZKOWITZ et al., 2005). Com isso, as universidades passam a contribuir não
apenas por meio da formação de capital humano, mas também facilitando a conexão entre
geração de conhecimento e de novas tecnologias. Em meio a esse processo de aproximação
entre esferas produtoras e consumidoras de conhecimento está a preocupação com a
apropriação de valor dos resultados de pesquisas científicas pelas universidades e demais
instituições públicas de financiamento.

De acordo com Schwartzman (2009), boa parte da literatura especializada argumenta no
sentido de tornar as universidades menos isoladas de influências externas e mais
vinculadas ao setor produtivo, o que as tornaria melhor preparadas para atrair mais
recursos. Para isso, há a necessidade de fortalecer o vínculo entre pesquisas realizadas e
tecnologias geradas. O valor de uma tecnologia geralmente depende das condições de
apropriabilidade, ou seja, da possibilidade de se manter o controle monopolista sobre esta
tecnologia por determinado período de tempo. Tal controle é geralmente exercido por meio
da propriedade intelectual sobre bens imateriais, principalmente por patentes ou direitos
autorais (TIGRE e MARQUES, 2009), sem desconsiderar, no entanto, outros meios de
apropriação indireta de valor.

O objetivo deste artigo foi realizar uma revisão bibliográfica sistemática da literatura
científica brasileira acerca do processo de apropriabilidade de resultados decorrentes de
pesquisas realizadas nas universidades públicas. Buscou-se identificar os principais
argumentos que refletem o estado da arte do tema no Brasil. A seção seguinte do artigo
apresenta como essa revisão sistemática foi realizada, ao passo que, nas seções seguintes,
são apresentados os resultados e as reflexões, incorporando a discussão das implicações da
temática sobre o papel que as universidades ocupam na economia baseada no
conhecimento.

2. Método
Realizou-se revisão bibliográfica sistemática da literatura brasileira sobre o tema da
apropriabilidade de resultados decorrentes de pesquisas realizadas nas universidades.

Conforme Botelho et al. (2011), a revisão bibliográfica sistemática é uma ferramenta que
permite sintetizar diversos estudos, apresentando, para isso, um percurso metodológico
bem explicado e conduzido de modo claro e reprodutível.  A revisão bibliográfica
sistemática é um instrumento para mapear trabalhos publicados no tema de pesquisa
específico, para que o pesquisador seja capaz de elaborar uma síntese do conhecimento
existente sobre o assunto (BIOLCHINI et al, 2005). Ela tem caráter exploratório e é
reconhecida por ser metódica, transparente e replicável.

Procurou-se, como sugerem Conforto e Amaral (2011), coletar, conhecer, compreender,
analisar, sintetizar e avaliar um conjunto de artigos científicos com o propósito de criar um
embasamento teórico-científico (estado da arte) sobre o tema estudado. Para realizar a
revisão, foram selecionados 13 periódicos científicos publicados no Brasil, levando-se em
consideração dois critérios: qualidade (medida pela capes – estratos A2, B1 e B2) e
consonância com a temática estudada. Foi consultada e analisada toda a produção de
artigos entre os anos de 2005 a 2012 considerando: 1-título e palavras-chave, 2- resumo e
3- texto completo. Foram então selecionados, inicialmente, 34 artigos para compor o
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corpus de análise e realizada análise de conteúdo dos mesmos. Após leitura completa,
foram excluídos 5 artigos por não apresentarem consonância com os objetivos do trabalho.
Restaram, portanto, 29 artigos de onde emanaram os resultados. A tabela seguinte
apresenta os periódicos e o número de artigos selecionados por periódico.

Tabela 1: Artigos incluídos na revisão sistemática

Periódicos Consultados
Classificação
do Periódico

Número
de Artigos

Revista de Administração e Inovação – RAI B1 5

Revista de Administração da Universidade de São Paulo - RAUSP B1 2

CADERNOS EBAPE B1 3

Revista de Administração Mackenzie – RAM B1 2

Revista de Administração Pública – RAP A2 3

Revista de Administração Contemporânea – RAC A2 3

Revista de administração de empresas – ERA A2 1

Revista Brasileira de Inovação - RBI B2 4

Revista BASE - Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos B2 3

Revista Organizações Rurais e Agroindustriais B2 2

Revista Brasileira de Gestão e desenvolvimento Regional B1 1

Fonte: Elaboração própria

3. Resultados e discussão
Foi possível identificar 4 diferentes eixos de discussão sobre a apropriabilidade dos
resultados de pesquisa e cooperação universidade-empresa: (i) Estratégias; (ii) limites; (iii)
contradições e (iv) benefícios.

3.1 Estratégias de cooperação ciência-indústria

A cooperação entre ciência e indústria toma variadas formas. Gusmão (2009) afirma que
relações informais entre os pesquisadores, acadêmicos e industriais estão tomando
progressivamente a forma de iniciativas e/ou programas bem estruturados. A autora cita
algumas modalidades mais significativas como: (a) “pesquisa sob encomenda”; (b)
“programas de treinamento e estágios de pesquisadores na indústria”; (c) “projetos de
pesquisa em colaboração com o setor privado sob financiamento público”; (d) “consórcios
de pesquisa” e (e) “centros de excelência”. Essas modalidades revelam a importância da
participação das instituições de pesquisas no desenvolvimento tecnológico.

Pode-se dizer que a cooperação entre universidade e empresa é uma forma de difundir o
conhecimento, torná-lo acessível a outros atores fora do contexto acadêmico. Botelho et
al. (2009) afirmam que o conhecimento deve ser difundido pois é nele que se encontra a
fonte para o desenvolvimento do país. De Paula Santana e Porto (2009) consideram a
cooperação  universidade-empresa como boa opção estratégica para as empresas que
enfrentam algum tipo de dificuldade tecnológica.

Segatto-Mendes e Rocha (2005), Gonçalo e Zanluchi (2011), Ribeiro et al.(2005)
argumentam sobre a participação da ciência e indústria no processo de inovação
tecnológica. De acordo com esses autores o processo de cooperação entre universidades e
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empresas conta com dois componentes centrais: as empresas que atuam com o aporte
financeiro e as universidades, que fornecem o conhecimento e estrutura de pesquisa do
meio acadêmico. Pode-se dizer também que a cooperação por meio de tranferência de
conhecimento gera valor para a sociedade, uma vez que a importância das inovações tem
crescido no mundo globalizado. Segundo as autoras, a cooperação permite repartir custos e
riscos, ampliando o conhecimento científico da nação. As parcerias com universidades
seriam, portanto, alternativa necessária para melhorar a competividade empresarial e o
desenvolvimento de competências necessárias à empresa, além de melhorar  e  ampliar
suas  estruturas  industriais  e  de  exportação.

A relação entre universidade-empresa não está focada apenas o desenvolvimentos de novos
produtos  e tecnologias. Segundo Segatto-Mendes e Rocha (2005), p. 175:

“a cooperação (...) também significa uma troca de relacionamento em que a
transferência do conhecimento entre as partes é muito importante, pois é por meio
dessa transferência que ambas as partes poderão alcançar melhores resultados no
processo de pesquisa”.

Conforme Closs et al.(2012), verifica-se no Brasil um aumento da importância da gestão
da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia formalizada no meio acadêmico
por meio dos  Núcleos  de  Inovação  Tecnológica  (NIT) e das  políticas universitárias.
Assim Eiriz et al.(2012) afirmam que a ligação  da  academia  ao  exterior  desenrola-se
através  de  diferentes  mecanismos  de transferência de conhecimento que podem ou não
estar protegida legalmente.

Com relação a abertura do processo de inovação Gonçalo e Zanluchi (2011) e Iacono et al.
(2011) argumentam que antes este processo assumia uma atitude fechada, com foco nas
competências internas, e que ultimamente está mudando para uma atitude aberta e
interativa, com busca de parceiros externos, relevantes e corresponsáveis pelos riscos e
retornos a ele inerentes. A partir disso, a cooperação com universidades vem
consolidando-se como alternativa eficaz para criar e compartilhar conhecimentos, riscos e
benefícios. De acordo com estes autores existem algumas motivações para a cooperação
universidade-empresa. Para as universidades são motivações: (a) acesso a fundos
governamentais; (b) aumento do prestígio social com resultados práticos; (c) carência de
equipamentos; (d) possibilidades de ganho de recursos financeiros; (e) melhor formação de
estudantes de pós-graduação; (f) possibilidade de informações adicionais nas linhas de
pesquisa; (g) melhora da  imagem  da  universidade e  (h)  acesso  à  infraestrutura
empresarial.

De Pellegrin et al. (2007), p. 314, afirmam que a “A cooperação para a inovação assume
uma gama de formas que vai desde acordos de transferência de tecnologia, acordos com
universidades para desenvolvimento ou exploração conjunta de uma patente, até o
desenvolvimento conjunto de produtos a serem comercializados em parceria.” Sendo que
em sua maioria estas formas de transferências contribui direta ou indiretamente para
aperfeiçoamento de inovações e avanços tecnológico.

Ribeiro et al.(2005) citam estratégias com relação as incubadoras de empresas que são
parte substancial dos sistemas locais de inovação tecnológica, pois permitem a
transferência de tecnologia entre a universidade e o setor produtivo. Nas localidades onde
atuam, desenvolvem políticas de apoio às empresas incubadas na gestão tecnológica e,
sobretudo, são o centro mais importante da cultura empreendedora da região.

Outra estratégia de inovação refere-se ao novo comportamento das universidades da
atualidade. De acordo com Vieira et al. (2006), p. 2: “A universidade ampliou o horizonte
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do ensino, estimulando novas formas de pensar, refletir, pesquisar e criar, o que é um
inegável mérito das instituições de ensino superior (IES).”

Na atualidade a inovação é um requisito para o desenvolvimento, portanto as estratégias de
cooperação ciência-indústria é de extrema importancia. Segundo Tonelli et al.(2009) a
atualidade marca a legitimação do uso do conhecimento científico na busca por avanço
social e econômico e da necessidade de somar habilidades e recursos dispersos em  meio  a
instituições  públicas  e  privadas,  em  prol do desenvolvimento  econômico.

Em se tratando de propriedade intelectual Kruglianskas e Matias-Pereira (2005) e Matias-
Pereira (2011) argumentam que toda a pesquisa que envolve o desenvolvimento de
conhecimento com potencialidade de aplicação tecnológica (produtos, processos, marcas e
softwares) pode ser objeto de proteção de propriedade intelectual e que estas podem  ser
aceitas  como  um  instrumento  legal que estimula uma maior competitividade entre
indivíduos ou empresas e promove a concorrência e o avanço tecnológico.

A lei de inovação também é vista como estratégia de parceria entre universidade-industria,
como coloca Kruglianskas e Matias-Pereira (2005) “É perceptível que a regulamentação da
Lei de Inovação — que foi organizada com os objetivos de criar um ambiente propício a
parcerias estratégicas entre as universidades, institutos tecnológicos e empresas; incentivar
a participação de institutos de ciência e tecnologia no processo de inovação; e estimular a
inovação na empresa.”

Visto que grande parte da inovação parte da parceria entre universidade-indústria, é
necessário incentivos para esta área. De acordo com Matias-Pereira (2011) o Brasil, a
partir de um efetivo esforço para melhorar a gestão de políticas de proteção à propriedade
intelectual, deveria orientar-se para criação de ambientes institucionais que estimulem a
atividade de investimentos em pesquisa e desenvolvimento por empresas que operam
nesses setores através da necessária articulação governo-iniciativa privada-universidade.

Matias-Pereira (2011), p. 573, faz uma pesquisa acerca da posição do Brasil em
investimento em P&D:

“O Brasil encontra-se numa posição intermediária  entre  os  países  que  buscam
colocar  a  produção  de  conhecimento no centro do desenvolvimento econômico e
social. Os recursos aplicados em ciência, pesquisa e fomento tecnológico
representam 1% do PIB, média semelhante à de nações como a Espanha (0,94%),
mas muito distante das maiores economias, como os Estados Unidos (2,7%) e Japão
(3%), ou dos tigres asiáticos, como a Coreia do Sul (2,5%). Nesses países, por outro
lado, a iniciativa privada,  em  especial  a  indústria,  responde  por  63%  dos
investimentos  em pesquisa e tecnologia, enquanto nas nações intermediárias o
governo assume cerca de 60% dessas inversões no setor”.

As políticas públicas podem ser vista como estratégias para o desenvolvimento tenológico
e relação entre diferentes atores, Matias-Pereira (2011) no seu estudo constata que o
“Brasil possui uma base de pesquisa acadêmica competitiva (Brasil, 2004b)”.

Conforme Da Costa et al. (2009) o termo cooperação empresa-universidade pode ser
genericamente definido como um conjunto de interações que objetivam a produção de
conhecimentos, que envolvem relações diretas ou indiretas entre empresas ou grupos de
empresas e universidades/institutos de pesquisa. Os autores ainda argumentam quanto à
efetivação da cooperação tecnológica “nota-se que as universidades e as empresas usam
uma variedade de arranjos a fim de viabilizar esse fluxo dinâmico. Esses arranjos variam
de acordo com a intensidade das relações pessoais, dos tipos de conhecimento transferidos
e do sentido do fluxo do conhecimento”. Com isso no processo de inovação tecnológica de
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um país as estratégias de cooperação universidade-empresa representa um melhoramento
tecnológico de produtos e criação de inovações.

3.2 Limites da cooperação universidade-empresa

O processo de inovação tecnológica assume características específicas, dependendo da
região, do nível das instituições que o comportam e do próprio processo de articulação
entre os atores da inovação, que são as empresas, universidades, centros de pesquisas,
órgãos de ciência e tecnologia e incubadoras de empresas (RIBEIRO et al., 2005).

Na transferência de tecnologia existem barreiras que de acordo com estudo de Segatto-
Mendes e Mendes (2006), são as seguintes: “Burocracia universitária; duração muito longa
do projeto e diferenças de nível de conhecimento entre as pessoas da universidade e da
empresa envolvidas na cooperação.” Para De Oliveira e Segatto (2009) existem barreiras
com relação a transferência de tecnologia e práticas sociais: “A “amarra” entre os temas da
transferência de tecnologia, de conhecimento e das práticas sociais se dá pelo fato de a
última atuar como um condutor de conhecimentos, especialmente os tácitos, dentro desses
processos de transferência, os quais consistem em específicos graus de atividades humanas
que abarcam o “como fazer algo”. Além desse papel de “condutores”, as práticas sociais
são responsáveis por implicarem a institucionalização  do  conhecimento  mediante  o
processo  de  estruturação”.

No que se refere a transferencia de tecnologia geradas na universidades para o setor
industrial, Fujino e Stal (2004) citado por Stal e Fujino (2005) “identificaram,  nas
instituições  acadêmicas  e  de  pesquisa  brasileiras,  vários  aspectos que  dificultam  a
transferência  de resultados  de  pesquisa  da  universidade  para  a  empresa, e propuseram
algumas recomendações:

“(a)Atuar  junto  aos  órgãos  governamentais; (b) Propor mudanças no âmbito
interno da universidade; (c) Redefinir as estruturas administrativas e operacionais;
(d) Investir  na  capacitação  de  recursos  humanos  com  qualificações específicas;
(e) Ampliar o fluxo de tecnologia para as empresas; (f) Promover a imagem
positiva da universidade; (g) Incentivar a criação/ampliação de incubadoras de base
tecnológica e de  empresas start-up; (h) Criar  políticas  específicas  para  estímulo
a  parcerias  com  pequenas empresas inovadoras. (i) Rever ações de marketing; (j)
Elaborar manuais de procedimentos de licenciamento; (k) Elaborar  manuais  de
orientação  aos  negociadores; (l) Elaborar  apostilas  com  informações  sobre
métodos  de  valoração  da tecnologia e de estudos de mercado.”

Existem leis que também dificultam a parceria entre universidade – empresa de acordo
com Stal e Fujino (2005) “A Lei de Incentivos Fiscais para P&D (Lei 11.196/05, que
substitui a Lei 8.661/93) permite que as empresas deduzam do imposto de renda. A
redução dos incentivos, em 1997, diminuiu expressivamente o interesse das empresas por
esse mecanismo”. Por outro lado, segundo estes autores, a  Lei  de  Inovação  (Lei
10.973/04,  regulamentada  pelo  Decreto  5.563,  de 11/10/2005), estabelece medidas de
incentivo à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo,  com  vistas  à
capacitação,  ao  alcance  da  autonomia  tecnológica  e  ao desenvolvimento industrial do
país.

A cooperação universidade-empresa como visto por diversos autores pode potencializar
oportunidades, incentivar projetos de inovação e apoiar o desenlvolvimento tecnologico
mas, de acordo com Gonçalo e Zanluchi (2011) “a cooperação está “longe” de ser um
processo tranquilo, principalmente devido às diferenças estruturais e de objetivos entre os
agentes”. Segundo estes autores embora  a cooperação universidade-empresa seja  um
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procedimento  comum países desenvolvidos, a integração universidade-empresa ainda não
vem ocorrendo como uma prática sistematizada na cultura acadêmica nacional. Diversos
fatores contribuem para gerar preconceitos e desconfiança mútua entre ambas. As
diferenças entre os dois segmentos envolvem sérios conflitos de objetivos, constituindo-se
em barreiras que dificultam a transferência. Os resultados de pesquisa destes autores
mostram algumas principais das barreiras encontradas pelas empresas na interação com
universidades, são: definição dos direitos das patentes geradas, flexibilidadeda
universidade, falta de objetivos comuns, burocracia  da universidade.

Vieira et al. (2006) apontam a estrutura organizacional das universidades como barreira
para a tranferencia de tecnologia. A estrutura organizacional, segundo os autores é um dos
pontos particularmente críticos das universidades federais brasileiras. Nelas, as estruturas
são extremamente  burocratizadas,  pesadas,  divisionais,  tanto  nos  trâmites
administrativos  quanto nos  acadêmicos. Tonelli et al.(2009) argumentam que  as
anomalias surgem quando determinados processos de inovação não encontram atores
institucionais capazes de absorver as suas necessidades.

No que se refere a tranferência de tecnologia, citando o caso de uma pesquisa envolvendo a
transferencia de tecnologia no meio rural, Romaniello e Amâncio (2008), p.17,
argumentam que “No campo dos programas e projetos de transferência e difusão de
tecnologia provenientes dos estabelecimentos de pesquisa/ensino/extensão, as decisões
costumam ser tomadas para atender às necessidades de uma determinada população, mas
geralmente carecem de metodologias e enfoques que permitam avaliar a consecução dos
objetivos procurados. Esse atraso no desenvolvimento de metodologias adequadas para
análise de programas e projetos sociais é uma das maiores preocupações dos órgãos de
financiamento.”

Uma barreira para a inovação e cooperação entre universidade-empresa é a cultura,
segundo Kruglianskas e Matias-Pereira (2005), p. 1014, “Criar as condições para que o
país consiga avançar de forma consistente no campo tecnológico é uma tarefa árdua, que
exige, além da mudança institucional e econômica, também uma mudança cultural.” Para
De Paula Santana e Porto (2009), p. 414: “As  empresas brasileiras  ainda  não  têm  a
cultura  de  utilizar  as  universidades  e  os  institutos  de pesquisa como fontes de
tecnologia”.

Outra barreira seria o pouco investimento do Brasil em C&T, de acordo com Iacono et al.
(2011, p.1489), desde 1980 com as transformações tecnológicas “o Brasil pouco se
mobilizou para acompanhar as tendências. Os investimentos de políticas públicas estavam
voltados, fundamentalmente, para a racionalização dos processos produtivos e o país
permaneceu por muitos anos com uma indústria pouco estimulada para a inovação e a
diferenciação de produtos. Tal descompasso configurou um momento atual caracterizado
por uma relativa baixa competitividade por grande parte das empresas brasileiras; baixa
taxa de inovação; pouca inserção no mercado internacional; e uma tímida trajetória de
domínio tecnológico.”

Sobre a relação Universidade-Empresa, Maehler et al.(2009) argumentam que há uma
certa desconfiança e despreso entre universidade e empresa, o que precisa ser mudado,
estimulando a parceria entre ambas, para gerar  inovações úteis e economicamente viáveis
ao mercado.

3.3 Contradições da cooperação universidade-empresa
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Há diferentes concepções a respeito da transferência de tecnologia. Da perspectiva de
muitos autores e do senso comum, como coloca Dagnino e Dias (2007) prevalece “a ideia
de que conhecimento, em especial o científico e o tecnológico, constitui um elemento
fundamental dentro de qualquer estratégia de desenvolvimento econômico e social bem-
sucedida”. Entretanto, segundo Dagnino e Dias (2007) é necessário um posicionamento
crítico a esse respeito.

“Reconhecer a ideia de que o conhecimento científico e tecnológico contém valores
e interesses implica rejeição da ideia de que esse conhecimento é neutro, ou seja,
independente do ambiente social no qual é gerado. Permite, além disso,
desmistificar a imagem que tem o senso comum do processo de produção de
conhecimento, entendido como algo que, conduzido por meio de um caminho
pautado pelo método científico e por parâmetros técnicos levaria sempre à verdade
e à eficiência” (DAGNINO e DIAS, 2007, p. 380).

Não tem dúvida de que o conhecimento científico colabora e muito para o
desenvolvimento de um país, mas é preciso atenção ao assumir a responsabilidade de
participante deste progresso tecnológico. De acordo com Schwartzman (2009), há uma
maneira de entender a ciência como a portadora do progresso e da racionalidade.

“A ingenuidade com que a comunidade acadêmica abraça esta visão triunfante de
seu próprio papel não consiste em acreditar no grande potencial da ciência e da
tecnologia, que é inegável em termos gerais; mas sim em deixar de considerar a
complexidade, contradições e armadilhas que existem na prática da implementação
de políticas científicas, tecnológicas e educacionais em condições específicas, que
acabam produzindo resultados inesperados” (SCHWARTZMAN, 2009, p.365).

A globalização exige uma nova postura da Universidade. Segundo Vieira et al. (2006)  a
atualidade é marcada por avanços rápidos no uso de tecnologias da informação e do
conhecimento no modelo econômico e nas condições de trabalho − exigirão, sem dúvida,
uma nova universidade. As estruturas organizacionais, as estruturas curriculares, os
métodos pedagógicos, a educação à distância, o real e o virtual serão dominantes nas
discussões sobre como a universidade irá se posicionar diante de um mundo em rápida
transformação. Os autores concluem que  muda-se para inovar; inova-se para mudar.
Portanto, frente as mudanças do mundo globalizado é necessário que a Universidade
assuma uma postura inovadora, contribuindo para o desenvolvimento da nação, sendo ela
fonte de conhecimento e cenário para novas pesquisas. É certo que de acordo com estes
autores a sociedade humana evoluiu por mudança, abrindo constantemente novas fronteiras
para o conhecimento. Isso foi possível, em grande parte, pela capacidade humana de
mudar, inovar e alterar comportamentos.

Uma outra visão de contratição a respeito da inovação tecnológica são as relações de
trabalho.

A inovação tecnológica afeta, simultaneamente, dois grupos de agentes que
interagem constantemente na busca dos objetivos organizacionais: trabalhadores e
empregadores. Na medida em que o desenvolvimento tecnológico se intensifica
mudam-se os objetivos de cada um, novas relações de trabalho são delineadas e
surgem conflitos advindos dos diferentes impactos, positivos e negativos, que a
adoção de novas tecnologias causa (AUGUSTO et al. 2012, p.5).

A propagação de novas tecnologias reduz as oportunidades de emprego e renda para os
trabalhadores de baixa qualificação que desempenham tarefas repetitivas ou rotineiras na
produção de bens ou serviços, aumentando-as, em contrapartida, para aqueles altamente
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qualificados. Porém, na pesquisa realizada, constatou-se que a adoção de novas tecnologias
pode originar tanto a criação de novos postos de trabalho como a extinção ou redução dos
existentes, sendo que as empresas optam, prioritariamente, pelo treinamento interno em
detrimento da contratação externa. Sob esse enfoque, embora haja críticas, ainda se
preserva visão positiva acerca das novas tecnologias, uma vez as empresas pesquisadas
demonstram preferência por realocar mão de obra e treiná-la no uso da inovação em vez de
dispensar funcionários (AUGUSTO et al. 2012).

Freitas e Araújo (2010) ao tratar do assunto inovação, conhecimento e pratica social,
argumentam sobre interação de diferentes atores neste processo, envolvendo universidade,
empresa, governo. Porém, os autores propõem o seguinte questionamento: “inovação
enquanto processo de integração dos diferentes agentes na sociedade pode garantir
respostas aos problemas presentes?”. Embora a conclusão dos autores indique que a
cooperação com as empresas pode suprir necessidades da população, atendendo a questões
sociais básicas, isso só ocorre mediante uma noção clara de responsabilidade social. Se não
há essa noção clara, presume-se que o processo de cooperação universidade-empresa pode
colaborar com o uso inadequado do recurso público com finalidades particulares.

3.4 Benefícios da cooperação universidade-empresa

A relação ciência-indústria de uma forma ou de outra poderá beneficiar ambas as partes,
seja ao testar um conhecimento produzido na universidade e transferido para a empresa,
seja como modo de contribuir para o meio acadêmico gerando recursos financeiros.
Segatto-Mendes e Mendes (2006) apresentam um estudo que  refere-se a cooperações
tecnológicas entre universidades e empresas e à apresentação de uma experiência de
sucesso, em que a atuação conjunta de instituições distintas conduziu a ganhos
tecnológicos para ambas as partes. Os autores descrevem que “a relação entre a capacidade
competitiva de empresas e países com o conhecimento e sua gestão tem tornado cada vez
mais evidente a importância de estruturas como as de pesquisas científicas e tecnológicas,
mediante parcerias entre universidades e empresas. Tais parcerias contribuem para o
desenvolvimento da ciência, suas aplicações e a apropriação das inovações daí
resultantes.”

Ainda sobre a vantagem competitiva como benefício, Augusto et al. (2012) e Tanis e Da
Cruz (2008) afirmam que   o  aumento  da  concorrência  nos últimos  anos  deu-se    pelos
avanços  contínuos  em tecnologia, sendo que a inovação tecnológica passou a ser  o
elemento  mais  importante  no  processo  de competitividade dos setores. Empresas  que
investem  mais  em  P&D  têm  chances  maiores,  mais  do  que  proporcionais  ao gasto,
de obterem resultados positivos em suas pesquisas.

A ciência e tecnologia são pautas nas discuções de universidades e empresas. As
instituições de pesquisas com o objetivo de gerar conhecimento e aperfeiçoar inovações,
muitas vezes contam com o apoio das empresas que por sua vez se interessam em
pesquisas e projetos da universidade, pois os resuldados das pesquisas podem ajudar a
competitividade e permanencia destas empresas no mercado.

Há autores que acreditam que o sucesso da economia do país passa pelo viés da
transferencia de tecnologia das universidades. Já outros autores acreditam que a
participação da Universidade em questões econômicas prejudica a autonomia universitária.
Freitas et al. (2011) afirmam da importância de “empreendedores acadêmicos” no
desenvolvimento econômico e social, ou seja, relacionar a universidade-empresa na
geração de novas tecnologias. Os autores ainda argumentam que deve-se priorizar os
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incentivos às inovações tecnológicas advindas do meio acadêmico. Stal e Fujino (2005)
relatam que  Países  desenvolvidos  são  competitivos  porque  possuem  forte  atividade
tecnológica.  Logo,  são necessários esforços tecnológicos domésticos para que os países
em desenvolvimento se tornem independentes e competitivos.

Segundo Da Costa et al. (2009), p. 158:

“a  cooperação  empresa-universidade  é  desafiadora  e  requer  um esforço
deliberado no que tange ao cruzamento e compartilhamento do conhecimento
entre a empresa e os parceiros. A simples união de empresas com universidades e
institutos de pesquisa não assegura vantagens,  se  não  houver  efetiva
cooperação,  eficiência  no  gerenciamento  e  empenho  de  todas  as partes
envolvidas no processo”.

Saravia (2005) argumenta que “o país que não possui tecnologia própria ou não estabelece
uma relação madura em matéria de transferência de tecnologia está condenado à
dependência política e econômica”. Assim a tranferência de tecnologia no mundo
globalizado é de fundamental importancia, pricipalmente tranferência de conhecimento da
universidade para o mercado.

Sobre os benefícios da interação entre Universidade-Empresa em pequenas empresas
Maehler et al. (2009), p.28, afirmam que “o desenvolvimento de pequenas empresas, em
especial as de base tecnológica, pode ser facilitado de forma acentuada através da interação
com as universidades”. Essa interação proporcina maior competitividade e facilita nas
mudanças tecnológicas que são exigências do mundo globalisado. Para estes autores  a
questão da inovação e da pesquisa passa a ser vital para as empresas.

Maehler et al.(2009) elenca mecanismos de contribuição de Universidade-Empresa e são
reforçados por Gregolin (1998), são eles: (a) capacitação de recursos humanos; (b)
transferência de  tecnologia  de  grandes  empresas  para  as  pequenas;  (c) intermediação e
execução de projetos de P&D como parceiro;(d) solução de problemas específicos
mediante prestação de serviços; (e) atuação na normalização; (f) comercialização
deserviços de P&D; (g) assessoria às empresas para a compra de tecnologia pronta; (h)
atuação como fonte de informações publicadas (como as de bibliotecas) ou não publicadas,
como o conhecimento pessoal dos professores.

Em se tratando de benefícios da cooperação universidade-empresa, pode-se dizer que o
capital intelectual tambem pode ser gerado como resultado desta interação, sabendo que o
Capital Intelectual encontra-se diretamente relacionado aos elementos intangíveis,
resultantes das atividades e práticas administrativas desenvolvidas pelas organizações para
se adaptarem e atuarem na realidade atual (REINA e ENSSLIN, 2011). Esta realidade
globalizada certamente exige das empresas uma postura inovadora, com isso cresce a
interação entre indústria-universidade, na busca de desenvolvimento tecnológico e
aperfeiçoamento do capital intelectual. O capital Intelectual diz respeito a conhecimento,
informação e propriedade intelectual, este mecanismo tem capacidade de suprir as
exigências de mercado. De acordo com Reina e Ensslin (2011) o capital intelectual permite
às  empresas  alcançar vantagem competitiva sustentável bem como gerar valor. É um
ativo estratégico que tem um impacto positivo sobre o desempenho futuro da empresa.
Define-se o Capital Intelectual como ativos ou bens intelectuais baseados no
conhecimento, de que uma empresa é proprietária, que terão de produzir um fluxo de
benefícios futuros para empresa, ou, ainda, como a riqueza de ideias e a capacidade de
inovar, sendo ambos os fatores que determinam o futuro da organização.
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Como já mencionado, a interação ciência-indústria, gera benefício para ambos segmentos.
Segundo Gonçalo e Zanluchi (2011) para a empresa, os benefícios imediatos podem ser os
acessos ao talento e ao conhecimento e além disso permite à empresa conhecer estudantes,
fazer uma melhor seleção de recursos humanos e desenvolver maior competitividade no
mercado. Para a universidade, alguns dos benefícios seriam apoio aos custos de projeto de
pesquisa e formação e treinamneto do pesquisadores. De acordo com o resultado de
pesquisa destes autores as empresas optam por desenvolver projetos de parcerias com
universidades por diferentes razões são elas: Capacidade para competição, acesso a
Recursos, redução de Riscos e Gastos e melhoria do Potencial Mercadológico.

Quanto a benefícios sociais, Ribeiro et al.(2005) relatam que a inovação  tecnológica  pode
causar  um  “enxugamento”  de  postos  de  trabalhos,  mas  se incentivada e apoiada pelo
poder público, através de projetos de fomento, o número de novos empreendimentos é
compensador. Conseqüentemente, há crescimento da renda e melhora na qualidade de vida,
o que resgata a cidadania e promove a justiça social.

No que tange a competitividade como benefício das inovações geradas a partir da relação
ciência-indústria, Augusto et al. (2012), p.1, afirmam que “ há décadas, a tecnologia tem se
tornado um fator decisivo  na  determinação  da  competitividade  das organizações, quer
pela sua importância no emprego de recursos e na redução de custos, quer pelo impacto
que causa  na  produtividade  e  qualidade  dos  produtos  e serviços  oferecidos. Ainda
sobre a competitividade Matias-Pereira (2011) argumenta que a utilização intensiva da
ciência e tecnologia e inovação numa economia, conforme evidencia a literatura, permite  a
elevação  da  capacidade de  competir,  criando  empreendimentos, empresas, empregos e
marcas comerciais. Este autor escreve que “a tecnologia é um fator preponderante na
determinação das vantagens comparativas dos países no comércio mundial.”

Wegner e Padula (2011) ao argumentar sobre o propósito de qualquer cooperação, e aqui
pode-se adequar a cooperação entre universidade e empresa, esta permite uma troca de
ativos. A Universidade oferece conhecimento e mão de obra qualificada, a empresa por sua
vez oferece treinamento e recursos para algumas pesquisas. A cooperação também admite
a cooperação trabalhar em conjunto e adquirir sinergias por meio de competências
complementares.

A construção de novos formatos organizacionais e a ênfase em atividades de parceria,
prestação de serviços, intercâmbios e convênios envolvendo empresas, governos,
universidades, incubadoras e centros de pesquisa em regras múltiplas e variáveis passam a
constituir a pré-condição  para  qualquer  inovação (FREITAS e ARAÚJO, 2010).

3.5 Síntese dos argumentos de cada eixo discudido

A partir das dicussões anteriores foi possível elaborar um quadro que sintetiza a idéia
central de cada eixo de discussão.

Eixos de discussão Síntese dos Argumentos Autores

EIXO 1

Estratégias
cooperação ciência-

indústria

 Ênfase na atuação dos NITs;
 Discussão sobre o papel da Universidade;
 Importância para o país;
 Tornar o conhecimento acessível a outros

atores fora do contexto acadêmico;
 Atitude interativa no processo inovativo;
 Acordos de transferência de tecnologia;
 Exploração conjunta de uma patente;

(GUSMÃO, 2009)
(BOTELHO et al., 2009)
(DE PAULA SANTANA e PORTO,
2009)
(SEGATTO-MENDES e ROCHA,
2005)
(GONÇALO e ZANLUCHI, 2011)
(RIBEIRO et al., 2005)
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 Desenvolvimento conjunto de produtos a
serem comercializados em parceria;

 Lei de inovação;

(CLOSS et al., 2012)
(EIRIZ et al., 2012)
(IACONO et al., 2011)
(DE PELLEGRIN et al., 2007)
(VIEIRA et al., 2006)
(TONELLI et al., 2009)
(KRUGLIANSKAS e MATIAS-
PEREIRA, 2005)
(MATIAS-PEREIRA, 2011)
(DA COSTA et al., 2009)

EIXO 2

Limites da
cooperação

universidade-
empresa

 Burocracia universitária;
 Duração muito longa do projeto;
 Assimetrias de interesses e conhecimentos;
 Leis dificultadoras da cooperação;
 Diferenças estruturais e de objetivos;
 Atraso no desenvolvimento de

metodologias adequadas;
 Assimetria cultural;
 Pouco investimento do Brasil em C&T;
 Desconfiança e despreso.

(RIBEIRO et al., 2005)
(SEGATTO-MENDES e MENDES,
2006)
(DE OLIVEIRA e SEGATTO, 2009)
(STAL e FUJINO, 2005)
(GONÇALO e ZANLUCHI, 2011)
(VIEIRA et al., 2006)
(TONELLI et al., 2009)
(ROMANIELLO e AMÂNCIO, 2008)
(KRUGLIANSKAS e MATIAS-
PEREIRA, 2005)
(DE PAULA SANTANA e PORTO,
2009)
(IACONO et al., 2011)
(MAEHLER et al., 2009)

EIXO 3

Contradições da
cooperação

universidade-
empresa

 Crítica à noção de conhecimento neutro;
 Ingenuidade da comunidade acadêmica:

visão triunfante de seu próprio papel;
 Potencial triunfante da ciência e da

tecnologia;
 A inovação tecnológica pode afetar

negativamente os trabalhadores;
 Conflito com a noção de inovação como

solucionadora de problemas sociais.

(DAGNINO e DIAS, 2007)
(SCHWARTZMAN, 2009)
(VIEIRA et al., 2006)
(AUGUSTO et al., 2012)
(FREITAS e ARAÚJO, 2010)

EIXO 4
Benefícios da
cooperação

universidade-
empresa

 Testar conhecimento produzido na
universidade;

 Proporcionar maior competitividade para a
empresa;

 Gerar recurso financeiro para a
Universidade;

 Proporcionar infraestrutura de pesquisa
para as empresas;

 Incrementar o capital intelectual;
 Permitir à empresa conhecer estudantes e

fazer uma melhor seleção de recursos
humanos;

 Melhorar a formação de estudantes.

(SEGATTO-MENDES e MENDES,
2006)
(AUGUSTO et al., 2012)
(TANIS e DA CRUZ, 2008)
(FREITAS et al., 2011)
(STAL e FUJINO, 2005)
(DA COSTA et al., 2009)
(SARAVIA, 2005)
(MAEHLER et al., 2009)
(REINA e ENSSLIN, 2011)
(GONÇALO e ZANLUCHI, 2011)
(RIBEIRO et al., 2005)
(MATIAS-PEREIRA, 2011)
(WEGNER e PADULA, 2011)

Quadro 1: Síntese dos argumentos de cada eixo discursivo
Fonte: Elaboração própria

4. Conclusão

A estratégia das universidades para garantir a apropriabilidade dos resultados de suas
pesquisas foi o objeto dessa revisão bibliográfica sistemática. Após seleção, leitura e
análise criteriosa dos artigos, foram criadas quatro categorias teóricas as quais chamamos
de eixos de discussão. O propósito da criação desses constructos foi o de organizar a
síntese das discussões que vêm sendo realizadas acerca do tema na literatura brasileira.
Grosso modo, os eixos Estratégias, Limites, Contradições e Benefícios oferecem a
possibilidade de discutir algumas implicações de natureza reflexiva.
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Uma primeira reflexão diz respeito à possibilidade que os eixos de discussão proporcionam
para a exploração de novas avenidas de pesquisas. Por exemplo, há relativa ausência de
estudos sobre o que acontece no momento que se segue à garantia do direito intelectual
pelas universidades públicas. Houve, nos últimos anos, se não o despertamento, grande
aumento em relação à preocupação com a proteção dos direitos de propriedade sobre os
resultados das pesquisas financiadas com recursos públicos nas universidades brasileiras.
O estudo da literatura, no entanto, não indica que esse fenômeno veio acompanhado de
ações voltadas para criar um ambiente mais atrativo ao investimento privado em patentes
protegidas pelas instituições públicas. Em outros termos, a literatura brasileira aponta para
a valorização da importância da relação universidade-empresa, discutindo casos
específicos de sucesso. Entretanto há certo silêncio em relação à gestão proativa de meios
para garantir a apropriabilidade, o que somente se efetiva quando o direito de propriedade
pode ser exercido, por exemplo, em um contrato de transferência. Essa ausência indica três
possibilidades: ou tais ações não vem sendo implantadas, ou elas não vem sendo estudadas,
ou ambas as coisas. Seja qual for a situação, isso permite explorar algumas hipóteses em
futuras pesquisas, como, por exemplo, (i) o foco de ação das universidades está restrito em
gerar índice de patentes,  em vez de transferência de conhecimento para a indústria e (ii) o
foco das pesquisas ainda não se ampliou de modo incorporar os processos
institucionalizados de ações pós-patenteamento. De qualquer modo, isso revela muito a ser
percorrido, tanto para compreender a natureza dessas ações, como para pensar na
possibilidade concepção de mecanismos que garantam a apropriabilidade de fato por meio
da efetivação da cooperação com resultados interessantes para ambas as partes.

Outra reflexão diz respeito ao predomínio do discurso favorável ao processo cooperativo
entre estruturas públicas de formação e produção de conhecimento científico e a estrutura
privada de produção. Isso se revela em três dos quatro eixos discursivos: Estratégias,
Limites e Benefícios. No primeiro eixo, se discutem fundamentalmente os instrumentos
estratégicos que podem facilitar a cooperação entre Universidade e Empresa, bem como os
pressupostos orientadores desse processo, como uma noção amplamente compartilhada do
papel que a universidade passa a ocupar na economia baseada no conhecimento. No
segundo eixo, limites, se apresentam os impedimentos, como a demasiada burocracia, que
desestimula a aplicação do conhecimento e a cooperação. O quarto eixo, benefícios, exalta
as qualidades positivas da cooperação, como o acesso da universidade a recursos privados
e o acesso das empresas à infraestrutura pública de pesquisa. De outro lado, contrapondo o
discurso do mainstream, se coloca o eixo contradições. É significativo o fato de este ser o
eixo com o menor número de artigos encontrados, o que revela certo afastamento da visão
crítica sobre o processo de cooperação universidade-empresa. Entende-se que esse
afastamento é prejudicial para a construção de alternativas políticas mais contextualizadas
à nossa realidade. A crítica enquanto prática questionadora da realidade naturalizada pode
descortinar problemas estruturais importantes. Um desses problemas está no afastamento
das empresas da definição das políticas científicas e tecnológicas no Brasil, o que revela
uma situação bastante distinta dos contextos da Europa e EUA, dos quais surgiram ideias
inspiradoras de modelos teóricos que inspiram ações estratégicas e políticas públicas
adotadas no Brasil.

Esse artigo apresenta duas limitações importantes. A primeira está na restrição à literatura
de periódicos da área de administração. Essa escolha pode ter prejudicado a construção do
referencial mais crítico, uma vez que estudos críticos não são muito comuns nessa área. A
outra limitação está na restrição a estudos nacionais, o que impediu a comparação com
outras realidades. Ao mesmo tempo, isso abre a possibilidade para futuras investigações
sistemáticas da literatura, tanto em áreas do conhecimento distintas, como em outros
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países, de modo a compreender mais amplamente o fenômeno da apropriabilidade de
resultados de pesquisas feitas nas universidades.
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Sumário

O outsourcing é uma prática que tem evoluído de alternativa de redução de custos para se
tonar mais estratégica, abarcando atividades cada vez estratégicas à organização. Tal
tendência parece contrariar a premissa de que não se devem terceirizar atividades
essenciais pelo risco de transferência e perda de competências internas. Este artigo
investiga se há outsourcing de atividades de Engenharia no Desenvolvimento de Produtos
(DP) na indústria automobilística brasileira e qual a sua intensidade e criticidade. Com
base em um estudo de casos múltiplos com montadoras, provedores de serviços de engenharia
e consultoria especializada, observou-se a presença do outsourcing estratégico no Brasil,
porém em intensidade distinta. A preocupação com a manutenção do conhecimento “in-
house” assim como a legislação brasileira, que coíbe a terceirização em “atividades-fim”,
são fatores que influenciam na tomada de decisões de make-or-buy, restringindo o avanço
desta prática em atividades mais intensivas em conhecimento no Brasil.

Abstract

Outsourcing is a practice that has evolved from an alternative cost reduction of labor to
behold more strategic activities and therefore essential to the organization.This trend seems
to contradict the premise that one should not outsource core activities due to the risk of
transfer and loss of internal expertise. This paper investigates whether outsourcing occurs
in activities of Engineering in Product Development (PD) in Brazilian car industry and its
intensity and criticality. Based on a multiple case study with manufacturers, engineering
services providers and expert advice, we have observed strategic outsourcing in Brazil, but
in different degrees. The concern with the maintenance of "in-house" knowledge as well as
Brazilian legislation constraints regarding outsourcing "core activities" influence make-or-
buy decisions, restricting the advancement of this practice in more knowledge-intensive
activities in Brazil.



1. INTRODUÇÃO

O outsourcing tem se apresentado como uma modalidade de negócio bastante disseminada
nesta última década, tendo evoluído de atividades secundárias e de produção para
atividades mais essenciais e de serviços. (ARNOLD, 2000; QUINN, 2000; BENGTSSON
e DABHILKAR, 2009; BERNHART, DRESSLER E TÓTH, 2010). Em outros termos,
esta prática tem deixado simplesmente de ser uma alternativa de redução de custos de mão
de obra para se tonar mais estratégica, na medida em que passa a participar de atividades
cada vez mais qualificadas e, portanto, essenciais à organização.

Este tipo de terceirização, na medida em que se posiciona como sendo uma
alternativa estratégica tende, segundo Quinn e Hilmer (1994), a atenuar investimentos
internos e a alavancar suas competências. Neste contexto, a necessidade de especialização
torna os provedores de serviço cada vez mais qualificados e a exercerem rotinas
organizacionais mais complexas.

À primeira impressão, esta tendência parece contrariar a premissa de que não se deve
externalizar atividades essenciais pelo risco de transferência e até de perda do
conhecimento e das competências internas. Entretanto, uma análise mais detalhada indica
que mesmo em se tratando de atividades essenciais, há sempre aquelas atividades que são
mais e outras menos estratégicas (ARNOLD, 2000), do que decorre certa seletividade neste
processo. Mesmo atividades estratégicas apresentam certa gradualidade que permite a sua
terceirização sem comprometimento para as competências internas da organização.

O Brasil, por se tratar de um país emergente e com um dinâmico mercado
automotivo, tem revelado taxas de crescimento elevadas, especificamente nesta última
década. Ademais, o país tem desenvolvido conhecimento na adaptação de produtos e
serviços globais evoluindo para Centros de Excelência reconhecidos pela matriz
(AMATUCCI; BERNARDES, 2009; CONSONI et al, 2010; LEMA et al, 2012). Este é
um cenário favorável que, em tese, tenderia a levar o Brasil a também desenvolver novas
capacidades para competir de maneira global no mercado de outsourcing de engenharia na
área de P&D (TREFLER, 2005; SARKAR et al, 2006; GIÃO et al, 2008; GEREFFI et al,
2009).

Na perspectiva deste debate, duas questões ainda não foram satisfatoriamente
respondidas. Primeiro, há outsourcing de atividades de Engenharia no Desenvolvimento de
Produtos nas montadoras de automóveis instaladas no Brasil? Sendo constatada esta
prática, de outsourcing em atividades de engenharia automotiva, qual a sua intensidade e a
criticidade desta prática entre empresas do setor automotivo? Em face de ambas as
questões, constitui-se como contribuição deste artigo, investigar os avanços do outsourcing
em atividades na área de desenvolvimento de produtos (DP) na engenharia da indústria
automobilística brasileira a partir da compreensão dos tipos contratuais da interação entre
as montadoras de automóveis e das empresas fornecedoras de serviços de engenharia.

Para isso, foi realizada uma pesquisa junto a três diferentes informantes: três
importantes montadoras de automóveis; duas das principais multinacionais de engenharia
automotiva no Brasil; e em uma empresa de consultoria de mercado que tem realizado
estudos deste tipo no exterior. Este estudo ocorreu entre os anos de 2010 e 2012 e contou
com entrevistas presenciais com diretores e gerentes da área de engenharia que interagem
com as decisões relativas ao outsourcing, além do diretor-presidente de uma das empresas
de engenharia, e de entrevista com o Sócio Diretor da empresa de consultoria. O trabalho
buscou olhar para todas as dimensões desta questão do outsourcing de atividades mais
estratégicas e de maior conteúdo e conhecimento, que interagem com aspectos críticos da



tarefa de gerenciamento, em especial do risco e da incerteza quanto à adoção de
outsourcing.

2. PREMISSAS E MODALIDADES DO OUTSOURCING
ESTRATÉGICO
A prática do outsourcing foi muito impulsionada pela área de tecnologia da informação
que trouxe, além da necessidade de mais especialização, a exigência de infraestrutura
tecnológica. Tem-se então impulsionada uma nova tendência em relação às atividades de
outsourcing que passam a incluir design e engenharia (ROTHAERMEL et al, 2006).

Além da redução de custos, este movimento passa a privilegiar a busca por novas
qualificações e ativos, validando a externalização tecnológica como alternativa das
empresas para redução de investimento interno em prol de mais acessibilidade e velocidade
nas inovações de seus respectivos setores.

Tal debate, no entanto, sobre o outsourcing enquanto atividade estratégica e
agregadora de valor intensivo em conhecimento, ainda requer uma maior qualificação.
Dois aspectos demandam melhor conceituação: quanto às suas premissas e quanto às
modalidades. Premissas inclui a expertise do fornecedor que tanto pode se traduzir em
conhecimento que é primordial para a organização, ou de difícil aquisição. Tal dificuldade
reside não apenas no aprendizado propriamente dito, mas nos recursos disponíveis, tanto
humanos quanto de investimento (rapidez e retorno). Modalidade abrange as opções e
tipos de outsourcing observados. Compreender tais dimensões é uma forma de orientar as
organizações na tomada de decisões, considerando tanto fatores estratégicos como
operacionais. A Figura 1 ilustra a relação entre premissas e modalidades quando na decisão
de uma organização em optar pelo outsourcing, em que se segue um detalhamento acerca
de tais dimensões.

Figura 1 - Configuração do outsourcing
Fonte: Elaboração própria

2.1 Premissas do outsourcing

A dimensão premissa (Figura 1) abarca um conjunto de capacidades: de Absorção
(COHEN; LEVINTHAL; 1990), Dinâmicas (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997) e



Essenciais (PRAHALAD; HAMEL 2005), relevantes quando uma organização opta pelo
outsourcing.

A capacidade de absorção é aquela que permite à organização perceber o valor de
uma informação externa nova, assimilá-la e replicá-la para sua exploração comercial, com
o escopo de evidenciar sua capacidade de inovação (COHEN; LEVINTHAL, 1990). O
conhecimento é desenvolvido internamente, configurando uma cultura organizacional que
tem que estar atenta às mudanças externas preservando a capacidade de se adaptar. O ritmo
das mudanças e as dificuldades que inibem a absorção de novos conhecimentos podem
indicar o outsourcing como uma alternativa eficaz. Ademais, a obtenção e retenção do
conhecimento é um debate que envolve diretamente a decisão pelo outsourcing, afinal é
um aspecto de vantagem competitiva. Segundo Dodgson, Gann e Salter (2008), as
organizações adquirem conhecimento pela experiência, experimentação ou aquisição,
porém a captação pela experiência nem sempre é eficaz pela dificuldade de transformar
experiência em conhecimento, além de poder acumular habilidades, falhas ou fatos
irrelevantes, resultando em técnicas inferiores. Já a experimentação se mostra como
recurso central da P&D, além da pesquisa de mercado e da formação de alianças
organizacionais e network.

O papel da P&D e da produção estão diretamente relacionados à capacidade de
absorção, mas estes são frequentemente analisados como um componente interno à
organização. Diverge, portanto, da prática do outsourcing da P&D que, por suposto,
captura conhecimento externo. Temos observado nesta pesquisa que ao expandir as
fronteiras do conhecimento, a capacidade de absorção e de integração do conhecimento
externo se configura como fator de vantagem competitiva, na medida em que viabilizam
cumprimento de cronogramas e dinamizam processos de inovação.

Já as capacidades dinâmicas estão direcionadas para mudanças organizacionais
estratégicas, as quais definem os caminhos de evolução e desenvolvimento. Da mesma
maneira em que produtos se desenvolvem e têm ciclos de vida, as organizações e suas
capacidades também possuem ciclos que devem ser continuamente monitorados e
renovados (HELFAT; PETERAF, 2003). Neste sentido, a “capacidade dinâmica é a
capacidade de uma organização propositadamente criar, expandir, ou modificar sua base
de recursos reconfigurando o seu modelo de negócios para capturar novas oportunidades
de mercado de acordo com a mudança do ambiente de competição” (HELFAT et al.,
2007, p. 4).

Para Teece, Pisano e Shuen (1997), é necessário identificar as dimensões das
capacidades que podem oferecer vantagem competitiva e explicar como a combinação de
competências e recursos pode ser desenvolvida, implementada e protegida. Isto porque
capacidades de forma geral implicam no gerenciamento estratégico em adaptar, integrar e
reconfigurar habilidades, recursos e competências funcionais, internas e externas, enquanto
que a capacidade dinâmica é aquela que permite renovar competências em conformidade
com as mudanças mercadológicas, com respostas inovativas (TEECE; PISANO; SHUEN,
1997).

Portanto, capacidades dinâmicas são um processo contínuo de obtenção de
conhecimento que pode inclusive residir em fontes externas, cabendo à organização,
segundo sua capacidade de absorção, capitalizar estes recursos. Na base de recursos estão
inclusos os tangíveis, os intangíveis, e a capacidade da organização em ter acesso a
recursos e capacidades que não são de sua propriedade, a exemplo das alianças ou outros
tipos, tais como o outsourcing (HELFAT et al., 2007).



Por sua vez, as competências essenciais ou centrais (core competences) são aquelas
que vão impulsionar a criação de produtos e serviços inovadores, descortinando novas
oportunidades e janelas de mercado futuras (PRAHALAD; HAMEL, 2005). A
identificação de competências centrais não é uma tarefa simples, principalmente porque as
organizações têm normalmente várias competências e estas podem se confundir com as
oportunidades de negócios. Em outras palavras, determinadas habilidades inerentes aos
negócios podem no futuro se tornar core.

Competências essenciais estão estritamente relacionadas ao outsourcing; considere
que na premissa original, atividades consideradas secundárias, ou, que não mantém relação
direta com a atividade-fim da empresa, são fortes candidatas à terceirização. O que se
verifica, na prática, é que mesmo atividades consideradas como essenciais têm se inserido
no portfólio de outsourcing (QUINN, 2000).

2.2. Modalidades de Outsourcing

A dimensão modalidade (Figura 1) dialoga com os dilemas gerados pelas dimensões de
risco e incerteza nas decisões de make-or-buy para a empresa. Segundo Heikkila e Cordon
(2002), esta indefinição leva, por vezes, ao excesso de atividades terceirizadas e
indefinição do que seja realmente estratégico para uma tomada de decisão e de que a opção
pelo outsourcing deve levar em conta os graus de eficiência e riscos de cada atividade em
análise, sabendo que esta relação é também suscetível a mudanças no tempo. A este
respeito, as empresas devem analisar as opções existentes, considerando fatores
estratégicos e operacionais para uma tomada de decisão de outsourcing.

São diversas as classificações propostas pela literatura. Gilley e Rasheed (2000)
definem dois tipos de outsourcing: outsourcing periférico, que é menos estratégico, e o
core outsourcing, que engloba atividades mais importantes e de longo prazo.

Temos ainda o Total-outsourcing, quando mais de 80% do orçamento para
operacionalizar uma função é destinado para fornecedores externos, e o Selective-
outsourcing, quando algumas funções selecionadas são externalizadas, mas de 20% a 80%
do orçamento é destinado internamente (OSHRI et al., 2009). E, por fim, destaca-se o
outsourcing operacional, de curto prazo, e o outsourcing estratégico, com resultados
projetados no longo prazo. A questão do que vem a ser curto ou longo prazo está
relacionado à atividade e ao escopo da terceirização (KAKABADSE; KAKABADSE,
2005).

É fato que a prática do outsourcing tem se tornado mais complexa e assumido
diversas configurações e formatos. O outsourcing enquanto uma ferramenta estratégica, o
qual se opõe ao outsourcing operacional, mostra-se como uma tendência recente e,
portanto demandante de maior detalhamento.

3. OUTSOURCING ESTRATÉGICO

A prática do outsourcing passa a ser uma atividade estratégica quando se mostra alinhada
com as estratégias de longo prazo da organização e quando seus resultados, positivos ou
negativos, são significativos para a empresa (GREAVER II, 1999). Neste sentido,
mensurar a produtividade é um parâmetro que serve também para avaliar o impacto do
outsourcing na estratégia da organização. Gilley e Rasheed (2000) apontam que o grau de
dependência da empresa em outsourcing está relacionado com a combinação entre os



seguintes fatores: quanto aos níveis (quais são as atividades terceirizadas) e quanto à
magnitude (quanto da atividade é terceirizada).

A evolução da prática de outsourcing para atividades de alto valor adicionado
configura uma nova geração desta ferramenta, assim como sua tendência à
internacionalização através dos serviços offshoring. Assim, a decisão para o outsourcing se
torna mais complexa do que a simples preocupação da redução de custos. Segundo
recomenda Deavers (1997), o outsourcing não deve ser contemplado apenas como uma
maneira de reduzir custos de mão de obra, mas custos de operação totais. As premissas do
outsourcing, discutidas na seção anterior, da importância em ter Capacidade de Absorção e
preservar o know-how internamente e, por consequência, evitar a transferência de
atividades consideradas essenciais parecem, num primeiro momento, terem sido ignoradas
quando se discute o outsourcing estratégico. Isso ocorre quando se verifica que na prática
algumas destas atividades, por exemplo, a engenharia, passa a ser terceirizada. No entanto,
a variedade de modalidades de outsourcing e até a formação de alianças traz evidências de
que a preocupação em incrementar o conhecimento para agregar valor e mantê-lo in-house
se mantém. As mudanças verificadas são em consequência de um novo cenário em que a
busca por vantagem exige agilidade e expertise a custos competitivos.

Inovação é fator de vantagem competitiva, mas tem seu custo e o outsourcing de
atividades essenciais se torna uma alternativa para incrementar esta inovação, sem
necessariamente comprometer o aspecto do capital intelectual. De tal forma que o
outsourcing pode vir a ser um modelo de negócio que permite alavancar a inovação, não
somente pela redução dos custos diretos, mas por viabilizar custos de investimento em
P&D.

3.1. Outsourcing estratégico face às contingências da legislação brasileira

No Brasil, ainda que a prática da terceirização já esteja consagrada no meio empresarial,
ela tem sofrido restrições jurídicas, fiscais e sindicais, por falta de regulamentação na
legislação, desconhecimento técnico e implantação inadequada por parte das empresas.
Fatos como estes tornam o processo de aceitação da terceirização lento, progressivo e
sujeito a diversas interpretações, principalmente no aspecto legal (SARATT; SILVEIRA;
MORAES, 2008).

Ainda em termos da legislação, no final de 1993 surge o Enunciado de Súmula nº
331 do TST (Tribunal Superior do Trabalho), em seu inciso III, legitimando a terceirização
como uma atividade legal, desde que esteja restrita à atividade meio do tomador, sem
configurar relação de emprego: “Não forma vínculo de emprego com o tomador a
contratação de serviços de vigilância, de conservação e limpeza, bem como a de serviços
especializados ligados a atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade
e a subordinação direta (Lei nº 7.102, de 20/6/83)”.

Como resultado, em termos legais a prática da terceirização no Brasil se mantém
restrita às atividades meio, sendo considerada ilegal quando abarca atividades fim. A
definição do que seja atividade meio e atividade fim de uma empresa talvez seja uma
discussão a parte. Contingências como estas podem ser vistas como um obstáculo no caso
brasileiro para se analisar os avanços da prática do outsourcing estratégico, por vezes
mascarando uma tendência em curso neste ramo de atividades.



4. ESTRATÉGIA DA PESQUISA

O método adotado nesta pesquisa é o de estudo de casos múltiplos, pela possibilidade de se
contrastar as questões da pesquisa perante diferentes perspectivas: das montadoras de
automóveis; das empresas de engenharia; e da consultoria especializada. Investigar a
extensão da prática de outsourcing na engenharia automotiva, através de estudo de casos
em empresas desempenhando diferentes papéis no setor, tem por premissa alcançar um
entendimento melhor sobre os eventos reais e sua convergência ou não com a teoria.

Com relação às montadoras, a opção foi buscar informações em mais de uma
empresa para não apenas conseguir uma representatividade acerca deste fenômeno
investigado, como para comparar as estratégias adotadas por elas. Foram escolhidas três
das principais montadoras presentes no Brasil há várias décadas. Ademais, a escolha levou
em consideração o histórico das mesmas na indústria brasileira, principalmente no que se
refere ao desenvolvimento de produtos e investimentos em engenharia, além da expressiva
participação no mercado. Estas três montadoras respondem por mais de 50% do market
share relativo à venda de automóveis no Brasil.

Com os provedores de serviços de engenharia, procurou-se investigar qual a
intensidade de atividades e projetos regionais, além da relação de outsourcing com as
montadoras. Dentre os critérios da escolha da amostra, foi priorizado o fato de serem
multinacionais que atuam como fornecedores destas montadoras pesquisadas também nos
seus países sede, embora em graus de intensidade diferentes. Assim, além de constatar a
prática da modalidade de outsourcing na engenharia, se buscou entender como funciona a
interação entre montadoras e empresas especializadas em engenharia automotiva atuando
no Brasil. Este relacionamento é importante porque em se tratando de atividade core
envolve uma série de questões críticas que precisam ser gerenciadas: design de produto no
sentido do resultado esperado, cronograma de atividades, sigilo, etc.

Foram realizadas 09 entrevistas presenciais entre os anos de 2010 e 2012,
orientadas por um roteiro semiestruturado aplicado junto a responsáveis de algumas áreas
de engenharia nas montadoras e executivos de empresa de engenharia e consultoria,
conforme ilustra a Figura 2. Nas montadoras, ocorreram duas entrevistas em cada empresa;
e somente uma entrevista nas empresas de engenharia e na consultoria especializada.

Para orientar esta pesquisa, utilizou-se o modelo analítico de Arnold (2000), que
sintetiza a base de um modelo de outsourcing quanto: às entidades; processos envolvidos;
e, criticidade das atividades (Figura 3). Tal base do outsourcing está na capacidade de
obtenção de recursos externos através do gerenciamento da cadeia produtiva (supply-
chain) e apresenta quatro elementos básicos:

(1) sujeito (instituição econômica que decide quanto à terceirização);

(2) objeto (processos a serem terceirizados), subdivididos em quatro categorias:
atividades essenciais (Core) da organização, atividades Core-closed, diretamente
interligadas à atividade principal, atividades Core-distinct ou de suporte e atividades
secundárias ou de disponibilidade geral;

(3) parcerias (fornecedores para as atividades a serem terceirizadas); e,

(4) design.



Figura 2 - Unidades e Categorias de Análise
Fonte: Elaboração Própria

Figura 3 - Modelo Analítico do Outsourcing
Fonte: Autores “adaptado de” Arnold, 2000, p. 24

A adequação deste modelo é a seguinte: o Sujeito são as montadoras, detentoras do
projeto e contratantes das atividades. Parcerias são as empresas prestadoras de serviços de
engenharia, as contratadas.

Objeto refere-se às atividades terceirizadas, com as suas subdivisões que variam
segundo a criticidade do projeto. Na engenharia pode-se entender que a atividade per si é
essencial, mas nas diferentes categorias, algumas podem ser mais essenciais do que outras.



Assim, tais categorias implicam no tipo de projeto ou contratação feita, se de curto prazo
para as atividades core-distinct e secundárias, ou com contrato de longo prazo para as
atividades core e core-closed (normalmente projetos de desenvolvimento de novos
produtos).

Existe uma subdivisão na atividade core e core-closed, e neste momento deve ser
inserido o design. Para se determinar um modelo para o design do outsourcing, há,
segundo Arnold (2000), três perguntas gerenciais quanto ao objeto:

 A atividade é altamente específica? Caso seja, os custos de transação podem ser
demasiadamente elevados;

 A atividade é estrategicamente importante?  Importância em relação à
sobrevivência da organização;

 A atividade é uma competência essencial? Contribuição para vantagem
competitiva.

Há dificuldades em se identificar as atividades core; considere que estas atividades
podem se modificar no futuro e alterar este status (WINDRUM; REINSTALLER; BULL,
2009). Já a atividade core-distinct refere-se à engenharia aplicada que, embora seja
complementar no processo da engenharia, mantém sua relevância estratégica. Tal
ilustração é apenas uma amostra das dificuldades vivenciadas pelas empresas ao terem que
classificar atividades-meio e atividades-fim, considerando que tais premissas estão
colocadas na legislação brasileira.

A importância da adoção deste modelo analítico de Arnold (2000) está na meta por
estabelecer o grau de criticidade da atividade terceirizada. Para as montadoras, quando o
design é feito pela matriz e desenvolvido para um fornecedor, configura uma atividade
Core-distinct, pois é de suporte. No entanto, quando são projetos concebidos pela filial que
envolvem etapas do desenvolvimento do produto, são core-closed, pois estão diretamente
ligados à atividade core. Para as empresas de engenharia, a atividade pode ser definida
quanto a ser estratégica ou não pela modalidade contratual. Quando os contratos são de
curto prazo ou temporários (até 12 meses) é apenas de locação de mão de obra
especializada, envolvem atividades de suporte. Os contratos “Turn-key” por sua vez,
envolvem projetos e são de em média 04 anos com valores previamente estabelecidos, o
que envolve um risco para a contratada e são do tipo core-closed.

5. RESULTADOS DA PESQUISA: CARACTERÍSTICAS DO
OUTSOURCING EM DP NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA
BRASILEIRA

Na pesquisa realizada, ficou evidente que as estratégias das montadoras de automóveis em
relação à sua engenharia e à adoção de práticas de outsourcing junto às empresas de
serviço de engenharia são bastante diversas, conforme se observa a seguir:

Empresa A

O centro de desenvolvimento está na matriz com um quadro de cerca de 10.000
engenheiros; a filial brasileira mantém na matriz pelo menos três especialistas que
acompanham o desenvolvimento tecnológico por lá realizado.



No Brasil, a empresa contava em 2012 com cerca de 1.200 funcionários em P&D,
sendo: aproximadamente 60% atuando na engenharia, em DP; 20% no suporte para as
áreas; e 20% em atividades administrativas.

Em termos do outsourcing, cerca de 21% do quadro de P&D são terceirizados,
exercendo atividades como: confecção de desenhos, realização de testes, e rodagens em
protótipos. Peças para protótipos são executadas por empresas especializadas, sendo que o
projeto de determinados componentes é realizado por fornecedores desenvolvedores (ex.
módulos de ABS, amortecedores etc.).

Empresa B

Embora a matriz seja a principal referência em P&D para esta montadora, a área de
DP no Brasil tem se elevado significativamente nos últimos anos. Em 2011, respondia por
1.200 engenheiros diretos, parte dos quais terceirizados a partir de empresas provedoras de
serviços de engenharia.

No Brasil, ocorre intensa utilização de outsourcing na área do DP. A motivação é a
possibilidade de administrar a carga de trabalho; em época de atividade intensa de projetos,
os serviços externos são demandados com mais intensidade sem que haja a necessidade de
ampliar o quadro de funcionários da empresa.

Esta orientação é diferente do que ocorre na corporação. No exterior, o outsourcing
ocorre no desenvolvimento de projetos do tipo “Turn-Key”, ou seja, projetos integrados em
que a concepção e a construção ocorrem em co-design visando redução de custos e maior
rapidez; na filial brasileira, está mais vinculado à alocação de mão de obra contratada por
hora. As atividades contratadas a partir de empresas de engenharia são do tipo on-site,
sendo que há um espaço físico único que é compartilhado por engenheiros, tanto
terceirizados quanto empregados formais da montadora B. Considere que no Brasil o
percentual de engenheiros das empresas de engenharia que são alocados na Empresa B em
projetos de DP chega a responder por cerca de 30% do quadro de P&D total da montadora.
No entanto, para algumas áreas de distinção, consideradas críticas, apenas os funcionários
da Empresa B atuam; são elas: Planning, Estilo e Marketing Estratégico.

Empresa C

Esta montadora abriga no Brasil um dos cinco centros mundiais na criação e
desenvolvimento de veículos, nos campos da engenharia, design e manufatura. São vários
os projetos desenvolvidos localmente, em número crescente ao longo dos anos. Em 2005,
por exemplo, havia dois projetos considerados grandes no Brasil e em 2011 foram sete
projetos, sendo cinco de carros e dois de aprimoramento. Para isso, o quadro de
Engenharia das quatro principais áreas de P&D (Produtos, Powertrain, Manufatura e
Design) contava em 2010 com 2.390 profissionais. As outras áreas que fazem parte do
P&D são Planejamento Avançado de Produto e Gerenciamento de Programas.

A prática do outsourcing também ocorre em DP, porém em menor escala em
relação às outras duas montadoras pesquisadas. Diferentemente do que ocorre com as
demais montadoras, as atividades desenvolvidas na engenharia, embora sejam do tipo on-
site, não utilizam o mesmo espaço físico, ou seja, os engenheiros terceirizados não
trabalham no mesmo local que os engenheiros da montadora. A empresa de engenharia tem
um Gerente e um Supervisor que se reportam à Empresa C e repassam as instruções aos
engenheiros contratados.

A tendência, bastante enfatizada pela empresa em entrevista, é ampliar ainda mais a
sua engenharia interna, ao invés de recorrer à engenharia terceirizada.



Empresas D e E: Provedoras de Serviços de Engenharia

Assim como ocorre com as montadoras, também em relação às empresas de
engenharia as estratégias atreladas ao outsourcing divergem quanto ao foco de atuação. Por
exemplo, os serviços prestados têm duas formas distintas de contratação. A primeira
consiste na contratação de mão de obra por hora, sendo o fornecimento de pessoal
especializado destinado a cumprir demandas pontuais. Na perspectiva do cliente destas
atividades, tal modalidade supre necessidades de conhecimento especializado que implica
investimentos elevados para serem desenvolvidos internamente na corporação, reduzindo
assim a necessidade de manutenção de despesas fixas.

A segunda modalidade é voltada para os chamados projetos Turn-key que são
contratos de aproximadamente quatro anos e que normalmente envolvem o
desenvolvimento de novos produtos e inovação. Neste caso, a vantagem da montadora está
na redução de investimento e risco, uma vez que estes são transferidos para a contratante.
Para não correrem riscos de transferência de conhecimento, tanto as montadoras quanto as
empresas de engenharia preocupam-se em salvaguardar o sigilo máximo quanto ao
desenvolvimento dos projetos.

A Empresa D, embora não tenha revelado números, foi objetiva ao mencionar que o
foco das suas atividades no Brasil são os projetos Turn-Key ou contratos de risco para
atividades mais complexas.

Já a Empresa E tem concentrado seus esforços na alocação de mão de obra através
de contratos de 12 meses; a participação em projetos Turn-Key no Brasil ocorre somente
com os fornecedores de autopeças.

5.1 Práticas de outsourcing na engenharia automotiva brasileira

A interação entre montadoras e provedores de serviços de engenharia é fato no Brasil,
porém em diferentes níveis e graus de intensidade. A Empresa A utiliza bastantes serviços
externalizados, a maioria, porém, em atividades core-distinct, ou de engenharia de
aplicação. A matriz, que detém de forma centralizada o seu centro de P&D, desenvolve o
design e a filial brasileira apenas adapta e implementa. Trabalham on-site em projetos
considerados mais estratégicos, mas existem tarefas que são desenvolvidas fora das
dependências da montadora.

A Empresa B utiliza com grande intensidade prestadores de serviços de engenharia,
sendo que a Empresa E é a principal provedora destes serviços; sozinha ela responde por
20% a 30% do quadro de engenheiros da montadora. Uma característica a assinalar é de
que os engenheiros contratados integram a equipe da própria montadora, trabalham on-site
e têm uma supervisão comum.

A Empresa C também utiliza serviços de engenharia terceirizada em suas
instalações, mas em volume menor e para atividades menos complexas. A supervisão das
atividades é feita pela prestadora de serviços e há separação entre as equipes da montadora
e da prestadora.

Por sua vez, as empresas de serviços em engenharia automotiva também têm
estratégias diferentes de atuação no Brasil que, conforme já exposto, ou se especializaram
no provimento de mão de obra em projetos de engenharia, ou na participação em projetos
do tipo Turn-Key.



O outsourcing estratégico, na visão da empresa de consultoria entrevistada, é mais
evidente no exterior por uma questão de custos da mão de obra mais especializada para a
pesquisa do que ocorre no caso brasileiro. Porém, aspectos trabalhistas também foram
apontados pela consultoria como uma das barreiras para a expansão da atividade de
outsourcing mais estratégico no Brasil.

Ter ou não uma engenharia automotiva forte no Brasil não deve ser interpretado
como fator que restringe ou incrementa a atividade de outsourcing estratégico no Brasil,
contrariando tendências reveladas neste estudo internacional referente ao mercado europeu
(BERNHART; DRESSLER; TÓTH, 2010). Ao contrário, o caso da Empresa C, que detém
o maior e mais atuante centro de DP dentre as montadoras entrevistadas, segue tendência
inversa, de prática pouco intensa de outsourcing.

Aliás, das três montadoras entrevistadas, cada uma delas segue estratégias de P&D
particular. Por exemplo, enquanto a Empresa A centraliza suas pesquisas na sua matriz, as
empresas B e C mantêm uma política de Centros de Pesquisa em diferentes regiões do
mundo. Observaram-se diferenças tanto na intensidade com que as montadoras se
apropriam das capacidades da engenharia brasileira, como nas estratégias de outsourcing.
No caso da Empresa B o que se verifica é que a proporcionalidade de serviços
terceirizados tem se mantido no patamar de 20 a 30% do quadro de engenheiros; na
empresa A isto é pontual, enquanto que na Empresa C é muito baixo, não sendo possível
determinar uma proporção específica para ilustrar este vínculo.

Ainda que as Empresas B e C sejam centros globais de engenharia, e mantenham
no Brasil um quadro elevado de engenheiros, a Empresa B tem se utilizado de maneira
intensa da colaboração de empresas de engenharia automotiva para projetos de curto e
longo prazo. Neste caso, a empresa mantém foco nos contratos de mão de obra que
funcionam para o desenvolvimento de vários programas com graus de complexidade
diversos; é o tipo de programa que determina a criticidade da atividade. Em outros termos,
a Empresa B flexibiliza os custos da engenharia em face de sua demanda. Em
contrapartida, a Empresa C recorre pouco a este tipo de colaboração, investindo mais na
sua engenharia interna, composta por colaboradores vinculados diretamente à empresa. O
grau de criticidade da atividade externa é, portanto, baixo. A Empresa investe no seu
quadro e tem um custo linear com sua engenharia. Dimensionar a melhor estratégia é
difícil de avaliar; apenas o resultado no desenvolvimento de novos produtos ao longo do
tempo poderá balizar a melhor opção.

5.2. Condicionantes da prática do outsourcing

Há pelo menos dois motivos que reforçam o avanço ainda lento e limitado das atividades
de outsourcing na área de DP automotivo no Brasil. Primeiro, devido à legislação
brasileira, pouco precisa ao marcar os limites da terceirização em relação às atividades
tratadas, ora como meio, ora como fim. Esta indefinição gera insegurança e, como
consequência, restringe a expansão desta prática.

Segundo, em função do custo da mão de obra especializada, considerada pelos
entrevistados como sendo mais competitiva em outros países emergentes, como a China e a
Índia. O Brasil, embora tenha uma qualificação reconhecida na formação de seus
engenheiros, não consegue atender em quantidade e qualidade suficiente à demanda por
especialidades tendo, por consequência, um custo mais caro; o resultado é que boa parte da
pesquisa é realizada no exterior (QUEIROZ et al, 2008).



Esta pesquisa também revelou que a intensidade da utilização de provedores de
serviço está diretamente relacionada a fatores como: estratégia da montadora e ritmo da
economia. Na atualidade, a estabilidade econômica faz com que as tendências de
crescimento estejam atreladas ao dinamismo e aos investimentos das próprias montadoras
de automóveis, demandantes destes serviços.

Por fim, se a primeira geração do movimento da terceirização encontrou um campo
fértil para sua expansão no Brasil, motivado, sobretudo, pela redução dos custos com a
mão de obra, o mesmo parece não ocorrer na mesma intensidade em se tratando da
terceirização de atividades mais intensivas em conhecimento. Ademais, é pouco provável
verificarmos o fenômeno da precarização da mão de obra neste tipo de terceirização mais
estratégica, que envolve atividades de maior valor agregado, a despeito do que ocorre com
a terceirização mais convencional, fenômeno, aliás, bastante descrito pela literatura
acadêmica nesta área (AMATO NETO, 1994; FERRAZ; KUPFER; HAGUENAUER,
2006).

A preocupação com a qualidade na prestação dos serviços pelas empresas de
engenharia, assim como a atenção das montadoras face ao cumprimento dos programas e
projetos, são condições que demandam continuamente cursos de especialização e de
treinamento, convergindo para a maior qualificação destes profissionais. A promoção de
planos de carreira assim como salários compatíveis com a categoria são algumas das
medidas adotadas pelos provedores de serviços para promover a retenção destes
funcionários.  Considere que estes prestadores de serviços na área de engenharia são
frequentemente contratados pela própria montadora de automóveis, representando
economia de custos para o tomador de serviços e um ônus para a empresa de engenharia.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A motivação para a elaboração desta pesquisa foi verificar a existência de um paradoxo
entre as premissas teóricas que restringem a atividade de outsourcing para atividades
estratégicas ou essenciais. O questionamento era saber se, na prática, as corporações
tendem a quebrar esta regra de forma a expandir e promover o outsourcing de atividades
consideradas críticas na P&D e, portanto, promotoras de inovação. Em outras palavras,
manteve-se como questão central investigar se as montadoras de automóveis instaladas no
Brasil externalizavam para empresas de engenharia atividades correlatas ao
desenvolvimento de produtos e, havendo este movimento, qual seria a criticidade e a
intensidade desta prática.

Contrariando a premissa inicial de que atividades essenciais não deveriam ser
externalizadas devido ao risco de se transferir e até se perder conhecimento, foi observado
que as necessidades decorrentes de um mercado cada vez mais competitivo remodelaram
parcialmente estes conceitos.

Respondendo à primeira pergunta de pesquisa, observamos que sim, existe
externalização nas atividades de engenharia no DP nas montadoras de automóveis no
Brasil, reproduzindo tendência já observada no exterior. No exterior, aliás, o outsourcing
na engenharia automotiva figura como uma atividade em expansão, motivada
principalmente pelos custos competitivos de mão de obra presentes em alguns países
emergentes (BERNHART; DRESSLER; TÓTH, 2010).

Atividades de design e de engenharia passaram a ser terceirizadas e a intensidade
desta estratégia fez surgir questionamentos quanto à produtividade e à inovação.



Observam-se algumas constatações importantes ao se confrontar a pesquisa conduzida com
o debate teórico que explora o tema do outsourcing:

 O mercado se tornou mais volúvel face ao desenvolvimento tecnológico que mudou
o comportamento do consumidor, tornando-o mais exigente e reduziu a vida útil
dos produtos, tornando a inovação uma necessidade constante;

 Inovação tecnológica demanda investimento em P&D que tem que ter a capacidade
de otimizar a tecnologia disponível para alavancar os negócios da organização, de
maneira eficiente e rápida; produtividade e agilidade obrigam a busca por
alternativas que não estão sempre disponíveis in-house;

 A estratégia do outsourcing pode disponibilizar uma expertise que pode solucionar
a equação de produtividade e agilidade e é na prática utilizada;

 Há preocupação na transferência de conhecimento por parte das montadoras de
automóveis que procuram através de alianças estratégicas e parcerias, estabelecer
um grau de comprometimento, no sentido de evitar esta evasão.

De certa forma, o outsourcing se apresenta num primeiro momento como uma
alternativa atraente e imediata de redução de custos e agilidade para, em seguida, se tornar
uma opção de estratégia de longo prazo, a fim de oferecer vantagem competitiva. A
existência de empresas provedoras de serviços de outsourcing cada vez mais
especializadas nos diversos setores da economia é uma evidência do crescimento desta
atividade.

Ao se estudar a engenharia automotiva, no caso brasileiro, verificaram-se
evidências de que o outsourcing é uma estratégia utilizada sim, mas com monitoramento,
pois a manutenção do conhecimento in-house se mostra como determinante e balizadora da
relação. Apesar de se terceirizar atividades essenciais, as organizações preservam o
conhecimento internamente, com gerenciamento e supervisão direta e desenvolvimento das
atividades mais críticas mantidas nas suas dependências.

Assim, com o apoio do Modelo Analítico proposto por Arnold (2000), que
classifica as atividades segundo critérios de intensidade (core distinct e core closed),
trazemos resposta à segunda pergunta de pesquisa. Na perspectiva das montadoras, o
outsourcing que ocorre na área da P&D é sempre de DP e envolve as atividades
consideradas menos complexas (do ponto de vista da engenharia), enquanto que as “mais
complexas” tendem a permanecer internalizadas. Isto corrobora o princípio de que a
organização precisa perceber quando a capacidade de absorção deve ser desenvolvida
internamente (COHEN; LEVINTHAL, 1986).

E embora haja a preocupação em manter o conhecimento in-house, identificamos
projetos que são desenvolvidos não apenas em parceria com fornecedores de autopeças,
mas também com a participação intensa de empresas de engenharia. A intensidade da
interação montadoras–empresas de engenharia tende a variar bastante, sendo identificados
casos de montadoras bastante dependentes do provedor de serviços de engenharia no que
tange às atividades de DP, em oposição a outras em que a intensidade e a criticidade desta
relação é bem menor. Em termos gerais, não se observou a presença de um modelo único
que pudesse ser definido como ideal, visto que os elementos que compõem as estratégias
globais também são diferentes.

Por fim, vale enfatizar que tanto na visão das montadoras, quanto da empresa de
engenharia e consultoria que participaram da pesquisa, a legislação brasileira que rege o
trabalho terceirizado aparece como inibidora da prática do outsourcing estratégico no



Brasil. Por razões como estas, levantadas no âmbito desta pesquisa, é que se conclui que o
outsourcing estratégico, embora possa ser tratado como uma alternativa para alavancar a
produtividade e a inovação, deve estar alinhado com a estratégia mais ampla definida pela
organização.
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Abstract

This research proofs how a good coordination in the relationship of university academics
explain best results in two veterinarian faculties, one located in Córdoba University,
Madrid, Spain and the other one in la Pampa, Argentina. The perception of quality, the
factors explaining the degree of relational coordination in the Institution (factorial analysis)
and the differences between both Faculties (logistic regression) is analyses. The variability
in the dimensions of the relational coordination is explained in a 53% by three different
factors: the relationships that exist in the work groups (19%), the relationships that exist
between the lecturers and the Institution (13%) and finally, the relationships established in
the Departments (11%). The results recommend a deep revision of the role of Departments
in improving the quality. They must promote the mutual respect, the sharing of objectives
and knowledge in a proper organizational climate that allows reaching levels of excellence
in University contexts.

Resumen

Este trabajo muestra que una buena coordinación relacional explica mejores resultados en
dos facultades de veterinaria, en la Universidad de Córdoba, España y en la Pampa,
Argentina. Se  analiza cómo influyen en la percepción de la calidad los factores que
explican coordinación relacional en la institución (análisis factorial) y las diferencias
existentes entre ambas facultades de veterinaria (regresión logística). La variabilidad en las
dimensiones de la coordinación relacional se explican en un  53% por tres factores: las
relaciones entre los grupos de trabajo (19%), las relaciones entre los profesores y la
Institución (13%) y finalmente, las relaciones con el Departamento (11%). A partir de los
resultados se recomienda una revisión en profundidad del papel los Departamentos en la
mejora de la calidad. Deben favorecer el respeto mutuo, la compartición de objetivos y de
conocimiento en un clima organizativo adecuado que permita alcanzar niveles de
excelencia en los contextos Universitarios.

1. INTRODUCTION AND OBJECTIVES

The quality of the University education system is a key factor for the creation of value of
modern societies and has been paid lots of attention by policy makers worldwide in the last
decade (Lord Brown Report, 2010; Horizon Report, 2012). The application of coordination
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mechanisms in the work processes at Universities can offer a better performance and
therefore offer an explanation about higher degrees of Academic Quality.
Although communication mechanisms are not a big problem at University ecosystems, the
lack of shared objectives and mutual respect may be a barrier in the search of excellence
(Torres Salinas et al., 2012).
Education is a very complex phenomenon due to its polyvalent character and its
dependence from the cultural and social context where it takes place. Education allows the
sharing of knowledge amongst generations. Society teaches and in society we learn values,
and attitudes (Flores Crespo, 2004).
Teaching and learning processes are service activities that demand clear objectives based
on a shared vision. The text included in the sections or subsections must begin one line
after the section or subsection title. Do not use hard tabs and limit the use of hard returns to
one return at the end of a paragraph. Please, do not number manually the sections and
subsections; the template will do it automatically.
The effectiveness of the processes of teaching and learning depend on the ability to
properly coordinate different agents in the sharing of ideas, knowledge, objectives and
respecting one to each other.
The need of coordination is a pre-requisite to reach good results at firms. Thompson (1967)
Describes the importance of an effective coordination amongst highly interdependent
tasks. De Pablos and Haider (2013) observe that the mutual adjustment produces
improvement in organizational coordination mechanisms such as routines, timetables,
previous planning and task normalization.
Coordination is the integration of organizational work in conditions of task and uncertain
interdependence (Faraj and Xiao, 2006). Lawrence and Lorsch (1967) and De Pablos et al.,
(2013) have studied the relationship between the coordination and the final firm’s results
and found that coordination was positively related with organizational results. Different
types of coordination have been developed from the Organization theory. For example,
programming and feedback (Argote, 1982, March, 1991), impersonal versus mutual
adjustment (Van de Ven et al., 1976) and formal versus informal fit (Kraut, 1998).
Programming and feedback have frequently been applied to the role of information and
communication technologies, ICT (López et al., 2011).
The model of relational coordination puts emphasis in understanding the importance of
coordinating the relationships and the dynamics of communication in organizations to
reach best results (Gittell, 2010). It has been applied to different types of firms reaching
promising results (De Pablos and López, 2012; López and de Pablos, 2012).
From the model we can affirm that relational coordination is produced by providing a
frequent communication of high quality, supported in shared objectives and knowledge and
mutual respect. Gittell (2010) and De Pablos and Haider (2013) has proofed the model in
Health services.
Gittell (2002) offers the model as a way to investigate relational dynamics based in
previous analysis and under the fundaments of the mutual adjustment (Thompson, 1967;
Van de Ven et al., 1976; Tushman et Adler, 1978; Argote, 1982; Kogut and Zander, 1996)
and the focus of coordination based on relationships (Weick, 1993; Quinn and Dutton,
2005; Faraj and Xiao, 2006; Heckscher and Adler, 2007, Heckscher et al., 2009) in
corporate environments of high/low interdependence/uncertainty.  In this sense, she defines
her model as “a mutual process of reinforcement in the interaction between the
communication and the relations developed with the main purpose of reaching task
integration”. Besides, she explains that her model differs from others. While in other
theories the importance of shared knowledge is important, the relational coordination
model arguments that although this is a necessary premise, it is not sufficient. To reach an
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effective coordination, the stakeholders must be connected through sharing goals and
mutual respect (Gittell, 2010).
The relational coordination model can be of interest to reach good results in organizations
or organizational processes where high levels of task interdependence (Thompson, 1967)
uncertainty (Argote, 1982), time restrictions (Adler et al., 1999), and tacit knowledge
(Nonaka and Takeuchi, 1995) are required. In University teaching and researching
practices, these circumstances appear. These are the characteristics that have inspired us to
apply the relational coordination model to Upper Education teaching.
The main objective of this research is to proof if the application of coordination
mechanisms (Gittell, 2009, 2011) amongst team members at the University departments
explains excellence in upper education systems.
The research may be of interest for Universities and policy makers in a framework of high
competition where the search of excellence is a must.

2. METHOD

We have developed a study of the relational coordination in the teaching styles of
veterinary schools and we have found the differences between two disperse geographically
systems the Cordoba University (Spain) and the Pampa National University (Argentina).
The Veterinary Schools of the Córdoba University (Spain) the Pampa National University
(Argentina) are two Public Institutions immersed in active processes of quality
improvement and with a high agro-food vocation. The Cordoba Veterinary School is 160
years old, and composed by 1.200 students and 134 lecturers.  The Pampa Veterinary
School is a young Institution, created in 1957, composed by 250 students and 60 lecturers.
The database we have used comes from a survey performed in 2012 to 75 lecturers of both
Universities,   40 from the Cordoba University (UCO) and 35 from the Pampa National
University (UNL). It means a 29,85 % of lecturers in the UCO University and 58,33%
from the UNL Pampa.
The survey is composed by aspects related to the Institutions (5 items) and 32 questions
related to six communication and relation dimensions graded by using likert scales (1 to 5).
Cronbach alpha has been used as the reliability standard, and shows the following
percentages for each group of variables

- 1. Relationships and coordination with the team work: 0.876.
- 2. Institutional Coordination: 0.854.
- 3. Department coordination: 0.812.
- 4. Information opportunity: 0.765.
- 5. Hierarchical relationships: 0.743.
- 6. Conflict resolution: 0.731.

For the data processing a factor analysis has been applied to identify the factors from the
existent inter-relations amongst different variables. Quartimax orthogonal rotation has been
applied to reduce the number of variables required to explain each dimension.
To establish the main differences between the compared systems (Cordoba versus Pampa)
according to the relational coordination model a logistic regression model has been
developed. Faculty is the dependent variable and the factors are the independent ones.
Previous analyses have agreed with this same methodology in previous analysis. For the
processing of data SPSS version 15.0 has been applied.
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3. RESULTS AND DISCUSSION

According to the results, the Chi–squared suggest a non random data distribution (figure
1). By having a look at the distribution curves, we can appreciate that both universities
behave in a different way when asking for quality perceptions. While Pampa perceives an
increasing quality over time, Cordoba perceives a quality maintained over time.

Figure 1. Perception of quality in both Universities (Cordoba vs Pampa)

Relational coordination

The KMO test of sampling adequacy showed a value of 0.7 while the Bartlett’s sphericity
test showed a satisfactory probability value (p<0.001), indicating the suitability of the
analysis. The first six factors that accounted for 74.2% of the original variability were
selected as indicated by other studies.

Table 1.  Factorial Analysis results.

Factor Explained variance Eigenvalue Items Loading
F1 28.6 6.3 P8_4 0.77

P9_4 0.89
P10_4 0.80
P6_1 0.63
P6_2 0.57
P6_3 0.58
P9_1 0.62

F2 13.3 2.9 P8_5 0.86
P9_5 0.73
P10_5 0.91

F3 11.2 2.5 P8_2 0.73
P9_2 0.77
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P10_2 0.66
F4 8.2 1.8 P5_1 0.72

P5_3 0.83
P7_3 0.71

F5 7.7 1.7 P8_1 0.88
P10_1 0.79

F6 5.5 1.2 P7_1 0.54
= P7_2 0.63

P7_4 0.80
P7_5 0.65

Factor 1 explains a 28.6% of the variance and is composed by 6 variables; the first three
(P8_4;P9_4;P10_4) are related to the relational dimensions dealing with team work  (share
goals, share knowledge y mutual respect). Afterwards 3 variables related to frequent
communication (P6_1, P6_2 y P6_3) and another one related to solving communication
(P9_1) appear. This is Factor 1 of relational coordination inside work team and this group
receives environmental feed-back.

Figure 2. Distribution of variables from Factor 1 according to both Universities (Cordoba
vs La Pampa)

By comparing both Institutions in factor 1 we find upper values in Pampa than in Cordoba
for all variables. Most important differences are appreciated in frequent communication
and we have found significant differences in the communication established with
Institution administrative staff (P6_1: p<0,05).
Factor 2, composed by three variables (P8_5;P9_5 y P10_5) explains a 13,3 of the existent
variability  in the organizational structure. The three variables refer to the relational
dimension (share goals, share knowledge y mutual respect) with the human resources at the
Institution. Therefore we name it Factor 2 as Institutional Coordination.
In Figure 3 results from both Institutions are compared for Factor 2. We find higher values
in the Pampa for each of the variables being the differences highly shown in the
Institutional knowledge of the work performed by lecturers.
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Figure 3. Distribution of variables from Factor 2 according to both Universities (Cordoba
vs La Pampa)
Factor 3 explains a 11,2% of the variance, and it is composed by three variables
(P8_2;P9_2 y P10_2) related to the relational dimension (share goals, share knowledge and
mutual respect) with the Department management. Therefore we name it Factor 3 as
Department Coordination.
Pampa shows upper values for each variable (figure 4) in comparison to Cordoba.
However we can stress the fact that there are significant differences (P<0,05) related to the
fact that departments do not know their own lecturers’ learning and research activities.

Figure 4. Distribution of variables from Factor 3 according to both Universities (Cordoba
vs La Pampa)
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Factor 4 explains an 8,2% of the variability and it is related to timely communication and
problem-solving communication. The results of these variables are partly explained by the
high lecturer’s self-resolution.
Figure 5 shows significant differences for both variables explaining timely communication.
Pampa offers upper levels for both variables. We find that in the Pampa there are
organizational mechanisms that favourite an accurate and timely communication for the
success of organizational goals as Waller explains (1999).

Figure 5. Distribution of variables from Factor 4 according to both Universities (Cordoba
vs La Pampa)

Factor 5 is built from two variables (P8_1 y P10_1) related to sharing of goals and
knowledge with the boss in the process. We name it Factor 5 of relational coordination
with the supervisor and it explains a 7,7% of the variance. Figure 6 shows differences
between both Universities.

Figure 6. Distribution of variables from Factor 5 according to both Universities (Cordoba
vs La Pampa)

Factor 6, explains a 5,5% of the variance and is composed by 4 profiles related to conflict
resolution  (P7_1; P7_2; P7_4 y P7_5). The lecturer has been excluded from this factor
since it has considered in the previous factor as self-conflict solver.
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Figure 7. Distribution of variables from Factor 6 according to both Universities (Cordoba
vs La Pampa)

Figure 7 shows how for each of the variables there are significant differences. This implies
that in the Pampa the conflict resolution profiles are better defined; no matter if it is the
boss, the Institution or my work group, etc.
The three first factors explain a 53,1% of the variance and they indicate in the first place
that the significant differences in the organizational structure come from the relationships
in the work group. In the second place they are explained by the relationships of lecturers
with the Institution and finally with the Department.
The rest of factors explain a 19% of the variance and are linked to the timely
communication, supervisor coordination and the definition of profiles solving conflicts in
the Institution.
Logistic regression
In a second stage a logistic regression that explains the factors that make a difference for
both universities is provided. The results are indicated in table 2.

Table 2. Logistic regression results

Factor Regression coefficient Significance
F1 -0.07 0.581
F2* -0.44 0.010
F3* 0.68 0.014
F4 0.18 0.549
F5 0.14 0.668
F6** 0.76 0.000
Constant -15.14 0.212
Chi–square/sign. 24.82 0.000
The store for factors were trated as continuous variables; Scores
between 0 y 1 (UCO=0; La Pampa=1)
* p value <0,05; ** P value <0,001

Factors 2, 3 and 6 explain significant differences (p<0,05) in the organizational structures
between both Institutions; factor 2 takes negative values. In one hand Institutional
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coordination is higher in the case of Cordoba than in the Pampa.  In the other hand, the
Pampa shows higher levels of Department coordination and besides, the profiles that take
part in conflict resolution are clearly identified in comparison to Cordoba.Use as many
sections and subsections as you need (e.g. Introduction, Methodology, Results,
Conclusions, etc.) and end the paper with the list of references.

4. CONCLUSIONS

This study has made contributions to the knowledge and the discriminate factors of
relational coordination in both Veterinary Faculties. It also explores how relational
coordination can enrich the teaching purposes of veterinary schools. The implications of
this study are discussed below.

The quality was differently perceived by both Faculties. The evaluation reports
(certification and accreditation) indicate that both have been restructured, consolidated and
the new buildings and facilities have been transformed into two modern Faculties. Many
changes have been introduced, in education programmes and strategies and in organization
and equipment to promote the inter-organizational coordination (Marengo y Dosi, 2005;
Gang et al., 2008).

The lower degrees in quality perception that shows of Cordoba could be explained by
external and internal factors. Spain faces a huge economic crisis (2007-2012) that is
materialized in the population uncertainty and in the perception of quality in education
services, compared to the economic welfare that Argentina has shown until May 2012.
Internally differences coming from the Institutional organization were observed. While
Cordoba has prioritized the generation of scientific knowledge (Oakley, 2009), the Pampa
has promoted the lecturing and the transfer of technology to sector (Brunner, 2011). The
inter-facultative structure presents operative advantages in Cordoba; a higher rate of  a
rational consumption of resources, the use of economies of scale, an interdisciplinary
vision of the raw materials, the promotion of the transversal interaction amongst lecturers,
etc.  However also presents some disadvantages, as for example the loss of the strong
identity and the loss of common goals amongst lecturers and the concrete objectives of
studies (Oakley, 2009).

Finally, the fact that the governance system differs in both centers contributes to promote
different quality perceptions (García-Morales et al., 2006 and Garcia-Herrera et al., 2011).
According to Brunner (2011) the change from a traditional and Institutional self-governed
bureaucratized system (La Pampa) to another one showing higher rates of entrepreneurship
spirit (Cordoba), generates conflicts that are shown in the indicators of quality.
In relation to the relational coordination mechanisms that have been implemented in both
faculties, the positive evaluation of the routines that enable the recruitment and training of
lecturers contrasts with the lack of agreement on the mechanisms used to measure
lecturer’s performance, rewards and conflict resolution. Cordoba presents upper values in
lecturer’s rewards that can be explained by the system of incentives for the research
activity in Spain, where the recognition of a researcher is provided by an external
evaluation mechanism (ANECA).

Both Institutions present high values in the communication of knowledge although
differently. La Pampa option implies sharing the information amongst the lecturers and
their fast implementation in the agro-food industry. Cordoba bets on basic research versus
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the transfer of knowledge (Oakley, 2009). An integrative vision is highly recommended,
where a new focus of the University function will be assumed in the era of intangible
values (Bermejo, 2012).

By considering the results obtained in the first part of the study, to increase the degree of
collaboration amongst the Departments and the Faculty is highly recommended, and the
faculty staff should promote the sharing of knowledge (Yang, 2008 and Law y Ngai,
2008). The objectives of the programs must be clarified, assumed and included in a more
pro-active way in the lecturers’ programs through a new open model of collaboration
where the dynamic capabilities and the co-creation of value are promoted (Medlin et al.,
2005; Garcia-Morales, 2006).

Dimensions of the relational coordination. The results show that a 53.1% of the existent
variability in both Universities is explained by the ties of lecturers in the work group, with
the Institution and finally with the Department. Surprisingly the main relational
coordination, no matter if it is a routinely or a conflict resolution process, takes place
inside the work group (Factor 1); being the University environment where the lecturer
perceives that his work is known, positively evaluated and where he establishes shared
goals. From this group the required communication relationships are established with the
environment. These groups are self-governed and they show different names; In Cordoba
they are called Andalusian Research Groups (PAI) and in La Pampa Chairs and they
mainly orient their activities to the lecturing and the transfer of technology to the industry.
These groups, from a dynamic perspective, are the ones in charge of the creation of a
knowledge management leadership (Bermejo, 2012).
The second level, that establishes a direct relation with the lecturers and determines the
differences is the Institutional authority (Factor 2) and represent a classic model of
centralized university (Brunner, 2011). From the legal perspective although lecturers report
to the Department, in terms of relational coordination, a lack of knowledge about lecturers’
production and results is paradoxically produced. In both Institutions, Department does not
seem to respect lecturers’ work and shows absence of shared objectives. Contrary to the
legal systems indications, lecturers first report to their group, second to the Institution and
last to the Department. This reality should make us think about the reason of being of the
University departments and consider if they are acting in a proactive and co-operative way
for pursuing the improvement of the quality.
By comparing the Departments with the internal groups (research groups or chairs) we find
structural differences that can support the best results found in the empirical analysis. In
the internal groups, the objectives are shared, similar human points of view are positively
valued and the lecturers own the freedom to belong to one or another group. Groups are
dynamic, flexible and show a pre-defined hierarchy based in quality external indexes
(publications, projects). The group becomes an active element in search of the external
competitive resources and in the promotion of their members. Besides, when the group is
positively evaluated or rewarded, all the members of the group benefit from it. They
usually maintain reduced structures between 5 and 7 members, and often present family
managed models where the conflicts are internally solved.
Lecturers are ascribed to Departments mainly according to their lecturing affinity and less
according to their research and transfer of research objectives. In general, Departments are
slow in the decision making process and lack of efficient mechanisms for conflict
resolution and rewards (Chang et al. 2010). As Glisson et al. (1998) state, in this context,
the efforts should focus on creating positive organizational climates, including low
conflict, cooperation, role clarity, and personalization. Hoffmann et al. (2010) indicate the
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need to develop actions which in turn can enhance co-created value and propose models
for managing the relational coordination and positive promote attitudes, avoidance
behavior, and relational trust to promote a pro-social motivation work (Morelli et al.,
2012).

Coordination into Department must be improved and refined for both cases. The
departments must act as ecosystems that facilitate the coexistence and mutual support
amongst their members (De Pablos et al., 2012). The change of the classical structure
towards more cooperative and collaborative environments is highly recommended to
promote the connections between the department and work group.
The type of communication and the conflict resolution (Factors 4 and 5) are the other two
significant factors. In both veterinary schools a lack of information on the profiles
responsible for the conflict resolution, the shared knowledge and the establishment of
common goals appears as previously proofed in previous analyses (Marengo and Dosi,
2005; Garcia-Morales et al., 2006; and Lopez et al., 2012). An improvement in the quality
of the information that the lecturer receives is proposed (García-Herrera y Piña Stranger,
2011).

Comparative relational coordination. The organizational structure is different in both
Centers; in Cordoba we find a dual structure: Departments-Teaching and Research Groups
where both are directly independently linked to the Institution (F2: 0.44). Instead, in the
Pampa lecturers are grouped around the Faculty and located in the Departments. These
organs, define in a corporative way the objectives of the Degree, the working areas, the
financing and the promotions of lecturer’s positions (F3: 0.68).
In health science areas it exits a high vocational component and high degrees of altruism
determining teaching excellence and a strong professional identity (WFME). This reality
motivates and encourages the grouping of clinical lecturers (Departments intra-facultative)
and drives them to get involved in a process of permanent improvement and updating.
When the professional character is diluted the motivation decreases and therefore the
perception of quality too (Marengo and Dosi, 2005). In times of economic restrictions and
great social changes; it would be suitable to redesign a governance model for the teaching-
learning system at a University level and update the alignment of the system to the social
demand, to the professional objectives of the studies and to the lecturer’s vocation
(Bermejo, 2012).

The conflict resolution profiles in La Pampa are better defined than in Cordoba. In La
Pampa are simple in the application of procedures which generate trust, implies agility and
effectiveness in the lecturer’s decision making process. To the contrary, in Cordoba these
profiles keep unclear and promote uncertainty, slows the decision making process and
decreases the perception of quality.
To recover the professional objectives from the faculty studies and to transform them in an
element of cohesion, motivation that promotes the collaborative spirit of the lecturers is
recommended.

This study presents also certain limitations. First, the research design is cross-sectional in
nature. Second, the study has been developed in a group of lecturers and it should be
completed in the future by including the rest of agents in the system (administrative staff,
employers, students, etc.). Finally, we are dealing with an exploratory analysis of the
relational coordination inter-relations to establish a work framework for future projects.
The results of this work constitute a point of start in the development of models that can
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explain the interactions that exist, similar to the ones developed by De Pablos and Haider
(2013), De Pablos and Lopez (2012), and Gittell (2009) in human healthcare.
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Participación de la mujer en la economía del conocimiento.
Estudio comparativo a nivel Europeo y regional.

Resumen:
En este estudio se presentan y analizan los resultados del informe europeo realizado en el
marco del proyecto “National Assessments on Gender and STI” patrocinado por UNESCO.
De dicho estudio se han seleccionado para tratar en profundidad las dimensiones
vinculadas con la participación de hombres y mujeres en la economía del conocimiento y
en el sistema de ciencia y tecnología. Se muestran los resultados comparativos de los
diversos países/regiones participantes y se detalla el caso de la Unión Europea, haciendo
especial hincapié en la situación de España. Los resultados muestran una amplia diversidad
en función del contexto regional, ubicando a Europa en una situación intermedia con
respecto a otras regiones. Dentro de Europa, España se ubica en el promedio de los países
aunque aún hay diversos ámbitos en los que se advierte una brecha en la presencia y
participación de mujeres.

Abstract
This study presents and analyzes the results of the European report developed into the
framework of the project "National Assessments on Gender and STI" sponsored by
UNESCO. In this study we have chosen to deal in depth the dimensions related to the
participation of men and women in the knowledge economy and the science and
technology system. Comparative results are shown in different countries / regions
involved. The case of the European Union, with particular emphasis on the situation in
Spain, was analyzed in detail. The results show a wide diversity in terms of the regional
context, placing Europe in an intermediate position related to other regions. Within
Europe, Spain is located in the country average although there are still many areas where a
gap is seen in the presence and participation of women.

1-Introducción:

Las investigaciones que toman como objeto de estudio la presencia y participación de las
Mujeres en Ciencia y Tecnología han cobrado cada vez mayor relevancia. Según diferentes
autores, el interés por esta temática surge de la creciente constatación entre las propias
mujeres de su situación de inferioridad, tanto numérica -por la escasez de investigadoras y
tecnólogas- como en relación a las barreras que han obstaculizado su acceso a los puesto
más altos del escalafón científico perpetuándolas así en su estatus de inferioridad
(González García y Pérez Sedeño, 2002).

Tal como explican Mauleón y otros (2013), los estudios sobre Mujeres en Ciencia y
Tecnología intentan dar respuesta a una serie de interrogantes como: ¿por qué hay pocas
mujeres en esta actividad? (Rossi, 1965; Keller, 1992, 2000), ¿por qué su trayectoria es
más lenta? (Valian, 1999). Estas preguntas han servido para comenzar a indagar sobre esta
situación y a proponer estrategias para superarla.

Entre los primeros estudios sobre Mujeres en Ciencia y Tecnología se encuentran aquellos
dedicados a dar a conocer las aportaciones de mujeres destacadas en esta actividad y poder



evidenciar que su número no es tan escaso como se suele afirmar (González García y Pérez
Sedeño, 2002).

La preocupación creciente por estas cuestiones ha hecho que diversos organismos
internacionales como EUROSTAT, OECD, UNESCO, National Science Foundation,
Department of S&T en Sudáfrica y RICYT en Iberoamérica –entre otros- promovieran la
recogida sistemática de datos y su normalización para facilitar estudios comparativos que
han servido para la discusión y toma de decisiones.

En el ámbito europeo los estudios sobre la Mujer en la Ciencia y la Tecnología impulsados
por diferentes instituciones pusieron de manifiesto la falta de reconocimiento que las
mujeres tienen en las instituciones de investigación públicas o privadas (ETAN, 2001;
WIR, 2003; ENWISE, 2003; She Figures, 2013). Las recomendaciones que formulan los
autores de estos informes en relación a la promoción de la mujer en la carrera científica se
pueden resumir en dos. Por un lado, la necesidad de obtener datos precisos y fiables de la
situación de la mujer en la ciencia, la educación y la tecnología y, por otro, la importancia
de identificar y eliminar las barreras y desigualdades que mantienen a la mujer segregada a
determinados ámbitos y limitadas en el acceso a los puestos superiores de las escalas de los
principales centros de investigación de cada país (Mauleón y otros: 2013).

Si bien todas estas iniciativas mostraron que es posible obtener indicadores y estadísticas
sobre actividades de ciencia y tecnología desagregadas por género, no ocurre lo mismo con
datos sobre acceso y utilización de Nuevas Tecnologías, brecha digital y participación de
hombres y mujeres en la sociedad del conocimiento.

Con la intención de abordar esta temática han surgido estudios que han sentado
precedentes al actuar como marco conceptual para detectar los sectores estratégicos más
relevantes de la economía y la sociedad para lograr la plena integración y desarrollo de la
mujer. Uno de ellos, “Engendering the Knowledge Society: measuring women`n
participation”, (Huyer y otros: 2007), ha sido el punto de partida para una serie de trabajos
que ahondan en la problemática de la inclusión de la mujer en diversos ámbitos.

Tomando este estudio como referencia, la UNESCO ha puesto en marcha un proyecto para
recoger indicadores cuantitativos y cualitativos relacionados con la inclusión de la mujer
en la sociedad del conocimiento en diferentes países y regiones del mundo. Dicho
proyecto, denominado “National Assessments on Gender and STI” constó de una primera
fase que se realizó durante 2012 simultáneamente en 6 países y 1 región: Brasil, India,
Indonesia, Sudáfrica, Corea del Sur, USA y Europa, bajo la coordinación de WIGSAT
Women, Technology, Society de Canadá.

En el marco de este estudio, nuestro equipo de investigación -el Laboratorio de Estudios
Métricos de la Información- fue el encargado de la elaboración del informe Europeo. Se
recogió información sobre 8 dimensiones: salud; estatus social; estatus económico; acceso
a recursos; gestión de la vida social, política y personal; formación; políticas sobre género;
economía del conocimiento; sistema de ciencia y tecnología y se elaboraron más de 40
indicadores para analizar la situación de la mujer en la sociedad del conocimiento en los
últimos 10 años.



2-Objetivos:
Tomando como punto de partida los datos que hemos elaborado para el capítulo europeo
del “National Assessments on Gender and STI”, este trabajo focaliza en dos grupos de
indicadores: economía del conocimiento y sistema de ciencia, tecnología e innovación. Los
objetivos principales son:

-analizar comparativamente la información de las distintos países/regiones que han
participado del estudio de UNESCO

-presentar los resultados obtenidos para la región europea (con énfasis en España)

-discutir las diferentes variables que influyen en el acceso y presencia de las
mujeres en los sistemas de ciencia y tecnología

3-Fuentes y metodología:
El informe Europeo se realizó utilizando el marco teórico y conceptual desarrollado por
WIGSAT, basado en indicadores (cuantitativos y cualitativos)1. La validez y disponibilidad
de estos indicadores se discutió con los responsables de cada informe regional. Se
analizaron 8 dimensiones a través de una serie de indicadores comunes para todos los
países y regiones. Para el análisis de cada dimensión se consultaron fuentes oficiales para
obtener información contrastada, fiable y que permita comparaciones entre regiones y
países durante el período 2000-2010.

En este trabajo se presentarán los resultados obtenidos en las 2 dimensiones vinculadas con
la actividad científica y tecnológica: economía del conocimiento y sistema de ciencia y
tecnología2 (tabla 1).

Para la comparación internacional se han seleccionado los resultados más relevantes de los
informes regionales3.

Tabla 1: Dimensiones e indicadores obtenidos en el “National Assessments on Gender and STI”

1 Consultar Gender Equality and the Knowledge Society. Indicator Framework. Accesible en:
http://archive.wigsat.org/GEFWfull.pdf
2 Los resultados de las 8 dimensiones para la región europea fueron presentadas en el IX Congreso
Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género (Sevilla, enero de 2012). Accesible en
http://www.oei.es/congresoctg/memoria/maestro.php?id_seccion=4
3 Los resultados del informe europeo y de cada uno de los reportes regionales de pueden consultar en:
http://www.wisat.org/programs/national-assessments-on-gender-sti/

Dimensión Indicadores

Salud
Esperanza de vida
Prevalencia de enfermedades contagiosas: Malaria; Tuberculosis; HIV/SIDA
Integridad Física

Estatus Social

Equidad/discriminación en instituciones sociales
Legislación sobre el aborto
Ratio de hombres/mujeres en el momento de nacer
Distribución del tiempo de trabajo

Estatus Económico
Porcentaje de mujeres económicamente activas
Brecha salarial según género
Proporción de mujeres en cada categoría salarial

Acceso a recursos

Propiedad sobre la tierra y acceso a créditos bancarios
Uso de internet y telefonía móvil
Uso de carreteras e infraestructuras de transporte
Acceso a electricidad



Nota: Las dimensiones resaltadas con negrita son las seleccionadas para el presente análisis

4-Resultados:
Para el estudio de la dimensión Economía del Conocimiento, los indicadores consensuados
para el estudio han sido los 3 mencionados en la metodología: mujeres en posiciones
profesionales o técnicas; mujeres con altas capacidades informáticas y porcentaje de
mujeres en el sector de alta tecnología. En el caso de la dimensión Sistema de Ciencia y
Tecnología, se acordó recoger información sobre: mujeres estudiantes de ingeniería;
proporción de científicas e investigadoras; producción científica según sexo y participación
de mujeres en actividades de formación continua.

A continuación se muestran los resultados obtenidos.

4.1-Mujeres en la economía del conocimiento

La presencia de las mujeres en actividades técnicas y profesionales es un interesante
indicador para medir la integración en la economía del conocimiento. Según la
clasificación Internacional Normalizada (ISCED), esta categoría incluye a los trabajadores
de ciencias naturales, profesiones tecnológicas y quienes realizan actividades en el campo
de las ciencias sociales, la comunicación y las artes creativas, así como el cuidado de la
salud y la educación.

El nivel de empleo de las mujeres en áreas clave de la sociedad del conocimiento se mide
considerando la tasa de ocupación en este sector y es también  importante la presencia de
las mujeres con altos niveles de habilidad tecnológica, así como las que trabajan en las
industrias de tecnología de la información.

A nivel mundial se puede apreciar que las cifras de participación de mujeres en actividades
técnicas y profesionales son consistentemente altos en todos los países / zonas, ya que van
desde un promedio de 42,3% para Corea y 57% para Brasil y los Estados Unidos. Sin
embargo, hay que advertir que gran parte del empleo femenino en este nivel se encuentra
en campos no relacionados con la Ciencia y la Tecnología, sino más bien en los ámbitos
del bienestar, la salud, la educación y el periodismo y las comunicaciones. Un ejemplo es
el caso de la República de Corea donde la proporción de mujeres en puestos profesionales
y técnicos se ha mantenido en el nivel de 43-44% en los últimos siete años, pero casi la tres

Gestión de la vida social,
política y personal

Porcentaje de mujeres en parlamentos
Porcentaje de mujeres en Ministerios
Mujeres en posiciones destacadas en partidos políticos, cámara de
empresarios, organizaciones profesionales
Uso de métodos contraceptivos

Capacitación
Tasa de educación para adultos
Proporción de mujeres en cada nivel educativo
Participación en actividades de capacitación laboral

Políticas sobre género
Existencia de políticas explícitas para promover la equidad de género en
diferentes ámbitos

Economía del
conocimiento

Porcentaje de mujeres en posiciones profesionales o técnicas
Mujeres con altas capacidades informáticas
Porcentaje de mujeres en el sector de Alta Tecnología

Sistema de ciencia y
tecnología

Porcentaje de mujeres como estudiantes de ingeniería
Proporción de mujeres científicas e investigadoras
Producción científica según sexo
Participación en actividades de formación continua



cuarta parte de estas mujeres se encuentran predominantemente en campos relacionados
con la salud, y la educación, mientras que la proporción de mujeres en las ocupaciones
profesionales de ingeniería solo representan un diez por ciento. En la Figura 1 se puede
apreciar la situación de cada uno de los países analizados.

Figura 1: Porcentaje de mujeres entre los trabajadores profesionales y técnicos (comparativa del
mundo)

Fuente: WISAT National Assessments on Gender Equality in the Knowledge Society:  2012

En el caso concreto de Europa, la situación detectada para 2008 resulta alentadora ya que
existe equidad entre los puestos ocupados por hombres y mujeres. La figura 2 muestra
estos porcentajes en cada país y se aprecia que en España el porcentaje de mujeres (49%)
es levemente inferior al promedio de Europa (53%).

Figura 2: Porcentaje de mujeres entre los trabajadores profesionales y técnicos (EUROPA-27)

Fuente: Elaboración propia a partir de United Nations Development Programme. Human
Development Report (2009)



El uso de las Nuevas Tecnologías es también relevante para detectar la inclusión de la
mujer en la Sociedad del Conocimiento. Para analizar esta dimensión se han obtenido datos
de EUROSTAT. Esta institución aporta información  sobre habilidades informáticas de la
población que permiten analizar el grado de alfabetización tecnológica de ambos sexos.
Entre las habilidades que se mencionan como básicas figuran: uso del ratón (mause);
copiar y pegar información; uso de fórmulas aritméticas simples; comprimir archivos; etc.
En función del porcentaje de individuos que puede realizar estas actividades, se define el
grado de habilidades de una población. En la tabla 2 se puede apreciar que, en todos los
países de Europa, son mayores los porcentajes de hombres con dichas habilidades. Entre
las mujeres, sólo Holanda, Chipre y Luxemburgo superan el 25% de alfabetización
tecnológica. España presenta un 22% de mujeres frente a un 33% de hombres, ubicándose
por encima de la media Europea (Tabla 2).

Tabla 2: Porcentaje de personas (16-74 años) con habilidades informáticas

País
2006 2007 2009

M H M H M H
Alemania 16 37 17 39 16 39
Austria 20 42 23 44 19 40
Belgica 15 29 16 29 11 25
Bulgaria 5 8 5 8 6 9
Chipre 16 22 15 22 27 31
Croacia : : 7 14 18 30
Dinamarca 25 52 25 47 19 42
Eslovaquia 9 25 11 26 13 29
Eslovenia 20 36 25 31 23 33
España 17 29 22 33 22 33
Estonia 19 31 17 32 22 36
Finlandia 19 38 19 38 25 42
Francia 15 28 18 36 24 37
Grecia 13 19 12 19 9 16
Holanda 19 47 19 46 26 55
Hungría 21 30 23 30 23 31
Irlanda 16 22 15 22 19 26

País
2006 2007 2009

M H M H M H
Islandia 26 46 25 48 21 43
Italia 11 23 12 26 16 30
Letonia 8 16 10 19 13 21
Lituania 11 20 14 24 23 32
Luxemburgo 21 51 24 54 28 55
Macedonia 2 4 : : 7 9
Malta 20 21 13 22 14 27
Noruega 27 46 25 48 25 52
Polonia 8 15 9 16 10 18
Portugal 16 25 18 27 22 32
Reino Unido 19 35 16 36 21 37
Republica Checa 10 19 11 23 13 26
Rumania 4 6 4 6 8 11
Serbia : : 4 8 6 13
Suecia 17 42 15 39 13 29
Turquía : : 4 11 5 13

Fuente: EUROSTAT

Otra información complementaria para analizar esta dimensión es el porcentaje de
hombres y mujeres empleados en el sector de alta tecnología. Según los datos ofrecidos
por LABORSTA, en todos los países la proporción de mujeres es mucho menor, con
valores que van desde el 4% en Austria al 43% en Letonia. En España este porcentaje
ronda el 20%, cifras similares a las de Chipre, Finlandia y Hungría (tabla 3).



Tabla 3: Proporción de mujeres entre los trabajadores del sector de alta tecnología (2000)

País Total Hombres Mujeres Ratio H/M % Mujeres
Alemania 29552928 25580336 3972592 0,16 13,44
Austria 1100288 1055828 44460 0,04 4,04
Bélgica 5358849 4319405 1039444 0,24 19,40
Bulgaria 638771 376301 262470 0,70 41,09
Chipre 150731 119362 31369 0,26 20,81
Dinamarca 3729146 3118015 611131 0,20 16,39
Eslovaquia 1057749 726324 331425 0,46 31,33
Eslovenia 356204 317655 38549 0,12 10,82
España 8705248 6934578 1770670 0,26 20,34
Estonia 224986 168092 56894 0,34 25,29
Finlandia 3740396 2953573 786823 0,27 21,04
Francia 24205500 19721500 4484000 0,23 18,52
Grecia 701283 540566 160717 0,30 22,92
Holanda 12563733 11329996 1233737 0,11 9,82
Hungría 1364204 1087403 276801 0,25 20,29
Irlanda 2084542 1487075 597467 0,40 28,66
Islandia 209338 172563 36775 0,21 17,57
Italia 1272320 1172990 99330 0,08 7,81
Letonia 540615 310397 230218 0,74 42,58
Lituania 622697 379777 242920 0,64 39,01
Luxemburgo 174396 160685 13711 0,09 7,86
Noruega 33000 NO DATA NO DATA
Polonia 6094591 4572082 1522509 0,33 24,98
Portugal 498793 320503 178290 0,56 35,74
Reino Unido 48596600 40761700 7834900 0,19 16,12
Republica Checa 3345280 2833116 512164 0,18 15,31
Rumania NO DATA NO DATA NO DATA
Suecia 9290885 6975913 2314972 0,33 24,92
Suiza 72145 64554 7591 0,12 10,52

Fuente: International Labour Organization, ILO LABORSTA

4.2.-Mujeres en el Sistema de Ciencia y Tecnología

Uno de los pilares más importante de la sociedad del conocimiento son la ciencia, la
tecnología y la innovación, de allí que uno de los principales indicadores sea el de
participación de hombres y mujeres en el desarrollo de estas actividades. Para que esta
participación sea posible es necesario que existan las infraestructuras básicas como el
transporte que aún en muchos países o regiones representan una importante limitación para
las mujeres.

Para medir los logros de las mujeres en este campo se suelen incluir indicadores como el
porcentaje de mujeres que estudian ciencia e ingeniería en el nivel terciario, o el porcentaje
de mujeres investigadoras, científicas e ingenieras. La productividad científica de cada
sexo y la participación en actividades de formación continua también permite analizar el
modo en que hombres y mujeres se desempeñan en este campo.



En la figura 3 se muestran los datos comparativos para los diferentes países incluidos en el
estudio. Las cifras son muy elevadas en países como la India con un 65,6% de mujeres
entre los estudiantes de ingeniería y Sudáfrica con el 45%. Las cifras de todos los países se
muestran en alza, con la excepción de Brasil, que experimentó una caída del 32,4% al
29,5% durante el decenio. En el caso de la UE el promedio era del 33% en 2006.

Figura 3: Porcentaje de mujeres entre los estudiantes de ingeniería (comparativa del mundo)

Fuente: WISAT National Assessments on Gender Equality in the Knowledge Society:  2012

Para el analizar el número de mujeres en el sistema de CTI en Europa, una de las fuentes
más destacadas son los informes “She Figures” que publica la Comisión Europea. Según
esta fuente, en 2010, en la UE-27, el 45% de los graduados de doctorado eran mujeres. En
11 de estos países, esta cifra superó el 50% alcanzando sus máximos niveles en Chipre con
un 66%. Estas proporciones varían considerablemente entre disciplinas con un 64% de
graduadas en educación y el 26% en ingeniería (Tabla 4).



Tabla 4: Proporción de mujeres doctoras (ISCED 6) según área de estudio, 2010

Fuente: She Figures (2012)

Se ha podido observar que en 2010 la proporción de mujeres es mayor entre los
profesionales y técnicos considerando la población con educación terciaria (53%), lo que
implica una alta inserción de mujeres con formación especializada. Considerando el total
de la población los porcentajes varían. En Europa, las mujeres científicas e ingenieras
representan el 1,7% de la fuerza laboral, frente al 3,6% de los hombres (figura 4). En
España estos valores son más equitativos: 2,1% de las mujeres y 2,5% de los hombres.



Los distintos datos muestran que, a pesar de que ha crecido la proporción de mujeres que
estudian carreras científicas, su presencia en el mundo académico aún no es similar a la de
los hombres. En Europa el 32% de las científicas e ingenieras son mujeres, destacando
considerablemente los países del Este. España muestra cifras algo superiores a la media de
Europa, con un 37%.

Figura 4: Proporción de científicos e ingenieros en el total de la fuerza de trabajo, 2010

Fuente: She Figures (2012)

Al intentar entender el porqué de la baja presencia de mujeres en altos cargos académicos
(catedráticas, directoras de centros o institutos, rectoras) una de las primeras explicaciones
es que la mujer promociona menos que el hombre porque su productividad es menor. A
partir de esta premisa, se han desarrollado diversos estudios para intentar corroborar o
rebatir esta hipótesis analizando la productividad científica por sexo.



Para ello, diversos autores han desarrollado diferentes metodología para detectar el género
a través de la firma de publicaciones o patentes (Biosoft, 2001a y b; Webster, 2001;
Lewison, 2001). En otros casos, dada la dificultad de contar con el nombre completo de los
autores, se han realizado encuestas o entrevistas personales (Kyvik y Teigen, 1996; Prpic,
2002).

De este modo, utilizando técnicas bibliométricas se ha intentado conocer la productividad
de hombres y mujeres y sus modalidades de producción y colaboración. A pesar de la
variedad de estudios realizados, los resultados obtenidos fueron muy diversos. Existen
estudios que plantean que la situación familiar de las mujeres (matrimonio e hijos
pequeños) puede afectar negativamente su productividad (Kyvik y Teigen, 1996; Xie y
Sahuman, 1998), mientras otros no evidencian diferencias. Hay incluso quienes detectaron
que las mujeres con hijos pueden ser más productivas (Fox: 2005). Lo cierto es que cada
entorno institucional y geográfico muestra particularidades que influyen en la
productividad y a su vez se evidencia que distintos factores como la edad, el estado civil, la
presencia de hijos y su edad, afectan la actividad de las mujeres pero no parecen impactar
en la carrera de los hombres.

La enorme variedad de datos ha hecho imposible obtener resultados generales para España
sobre este tema y tampoco es adecuado realizar comparaciones con otros países de Europa.

Un último indicador analizado es la participación de hombres y mujeres en actividades de
formación continua. Según una propuesta de la Unión Europea, se espera que en 2020 un
15% de la población de entre 25 y 64 años participe en actividades de formación continua,
cifras que para el 2009 representaban un 9,3%. La siguiente tabla muestra los datos por
género en cada uno de los países europeos. Se puede apreciar que en la amplia mayoría de
los casos, la participación de las mujeres es más alta que la de los hombres, cifras que para
2009 representan el 10,2% en el total de EU-27 frente al 8,5% de hombres. En el caso de
España, los valores crecieron notablemente entre 2004 y 2009 con una actividad del 11,3%
para las mujeres y 9,6% para los hombres (tabla 5).



Tabla 5: Porcentaje de población que participa en actividades de formación continua.

Fuente: EUROSTAT

5-Discusión:

En esta comunicación se han presentado parte de los indicadores que hemos obtenido en la
realización del Informe Europeo y se han analizado de manera comparativa con los
resultados de los Informes regionales realizados en el proyecto “National Assesment on
Gender and STI”. Aunque dicho proyecto abarcaba un amplio número de dimensiones e
indicadores, en esta ocasión el estudio se ha centrado en los ámbitos de Economía del
conocimiento y Sistema de Ciencia y Tecnología.

La comparación internacional permite observar que Europa suele ocupar posiciones
intermedias en relación a las otras regiones seleccionadas.

Al profundizar a nivel de países, dentro del ámbito europeo, España varía su posición en
cada indicador. En la tabla 6 se muestra con diversos colores esta situación. Se puede
comprobar que, la situación de España es similar al promedio de la UE-27 tanto por su
porcentaje de mujeres en posiciones profesionales o técnicas como por porcentaje de



graduadas de doctorado. En otros indicadores como proporción de mujeres con altas
capacidades informáticas, porcentaje de científicas e investigadoras y participación de
mujeres en actividades de formación continua, España supera al promedio de la Unión
Europea. En temas vinculados con productividad científica no se ha podido aplicar el
indicador a nivel regional ya que no existen estudios comparativos entre países.

Tabla 6: Posición de España en relación a Europa en los indicadores seleccionados

Dimensión Indicadores Situación

Mujeres en la economía del
conocimiento

Mujeres en posiciones profesionales o técnicas

Mujeres con altas capacidades informáticas

Mujeres en el sistema de
ciencia y tecnología

Mujeres entre los graduados de doctorado

Proporción de mujeres científicas e investigadoras

Producción científica según sexo

Participación en actividades de formación continua

Los datos obtenidos nos muestran que hay diversidad de situaciones en función de los
contextos a los que nos estemos refiriendo. España suele posicionarse en valores similares
al promedio de Europa pero esto puede tener varias interpretaciones. Por ejemplo, en
aquellos indicadores en que el promedio de Europa muestre una participación de mujeres
inferior al 50%, estar en la media no resulta alentador. Asimismo hay que tener en cuenta
la información desagregada ya que como se menciona en los informes She Figure (2012)
aunque la proporción de mujeres investigadoras es cada vez mayor en Europa, la amplia
mayoría se concentra en los ámbitos de educación superior y administración pública
mientras que solo son un 19% en el sector privado.

Otros estudios previos realizados en España para analizar la situación de la mujer en
actividades de ciencia y tecnología, también muestran que hay mayor presencia y
participación de investigadoras y tecnólogas que en otros países europeos y que los países
nórdicos son, en muchos casos, donde se evidencia mayor equidad (Pérez-Sedeño y otros:
2003). Según las autoras, el mayor logro alcanzado por estos países  se da principalmente
en lo que se refiere a las ayudas sociales para las familias y a los incentivos para la
natalidad y se recomienda el análisis de estas experiencias como un posible camino a
seguir, al margen de que se reconocen importantes diferencias políticas y sociales que
dificultarían en el caso de España conseguir dichas metas.

Más allá del análisis de los resultados es destacable que sigan existiendo iniciativas para la
recolección y análisis de datos sobre la participación de la mujer en diversas actividades y
que, en los últimos años, a los estudios desarrollados sobre presencia y participación en
actividades de ciencia y tecnología se vayan añadiendo nuevos indicadores y metodologías
para su análisis.
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Cooperación público-privada en I+D y apropiación en el sector
biofarmacéutico argentino: estudio de casos múltiples
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Resumen. Este trabajo estudia nueve firmas bio-farmacéuticas argentinas cuyos proyectos de innovación se
realizan en cooperación con instituciones públicas de I+D. La actividad innovadora es crítica para una
empresa, como así también la posibilidad de beneficiarse de sus resultados. Para ello las firmas suelen
elaborar una estrategia de apropiación, basada en varios mecanismos de protección. La industria bio-
farmacéutica presenta una intensa actividad innovadora, intrínsecamente cooperativa con fuentes externas y
públicas de conocimiento. La cooperación público-privada genera efectos sobre la estrategia de apropiación
de las empresas, las cuales deben considerar los riesgos y ventajas derivados de esta forma de innovar. Este
trabajo identifica diferentes tipos de cooperación, para luego indagar cómo impactan los mismos sobre el uso
de los distintos mecanismos de apropiación. Las características que asume la cooperación resultan críticas
para identificar los rasgos específicos de la relación entre cooperación y apropiación en un sector de alta
tecnología estratégico para Argentina.

Palabras clave: I+D, cooperación, biofarmacéutico, apropiación

Abstract. This paper examines nine biopharmaceutical Argentine firms whose innovation projects are
carried out in cooperation with public R&D institutions. Innovative activity is critical for a company, as well
as the ability to benefit from its results. To achieve this objective firms usually draw up a strategy of
appropriation, based on the use of various appropriation mechanisms. The biopharmaceutical industry is
characterized by intense innovative activity that is inherently cooperative with public external sources of
knowledge. The public-private cooperation generates effects on appropriation strategies of companies, which
must consider the risks and benefits derived from this strategy of innovation. This paper identifies different
types of cooperation and investigates how they impact on the use of different mechanisms of appropriation.
The characteristics of cooperation are critical to identify the specific features of the relationship between
cooperation and appropriation, in a high-tech sector that is strategic to Argentina.

Key words: R&D, cooperation, biopharmaceutical, appropriation

1. Introducción
La competitividad de las firmas y su posicionamiento en los mercados locales e
internacionales residen cada vez más en su capacidad de innovar. Sin embargo para que la
empresa pueda beneficiarse de las innovaciones efectuadas debe desarrollar una estrategia
para protegerlas, evitando ser copiada o desplazada del mercado por sus imitadores
(Schumpeter, 1942; Arrow, 1962; Teece, 1986). La estrategia de apropiación suele
consistir en la articulación de varios mecanismos. A partir del enfoque de Arrow (1962)
una parte de la literatura sostiene que el esfuerzo para innovar está determinado en parte
por la posibilidad de apropiar sus resultados, justificando así el establecimiento de
Derechos de Propiedad Intelectual (DPI). Este artículo cuestiona esta visión al sostener que
la estrategia de apropiación, lejos de ser un determinante de la actividad innovadora, es un
emergente del proceso de innovación mismo, que se desarrolla generalmente en
condiciones de incertidumbre tales que hacen prácticamente imposible prever ex-ante la
apropiación de sus resultados (Dosi et. al, 2006; Milesi et. al, 2013). Asimismo existe un
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Gutierrez 1150, (1613) Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: +54 011 44697558.
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consenso creciente en la literatura en caracterizar a la innovación como un proceso
interactivo y sistémico y, en este marco, una de las situaciones más estudiadas es la
cooperación en Investigación y Desarrollo (I+D). Sin embargo, a pesar de su reconocida
importancia para la innovación, prácticamente ningún estudio sobre uso de mecanismos de
apropiación la considera explícitamente, y es escasa la literatura sobre cooperación que
consideran en su análisis a la apropiabilidad. En este trabajo se plantea que cuando las
firmas cooperan para innovar, particularmente con organismos públicos como
universidades o centros de I+D, parte del conocimiento generado queda en poder de
actores que podrían tener como objetivo la difusión del mismo. Esto implica un riesgo para
la firma que debe considerar al definir su estrategia de apropiación.

En el marco planteado, el objetivo de este trabajo es analizar los efectos que tiene la
cooperación público-privada en I+D (CPP-ID) sobre la estrategia que la firma desarrolla
para apropiarse de los beneficios de las innovaciones generadas en forma conjunta. Para
ello, en primer lugar se identifican y caracterizan diferentes formas de cooperación con
instituciones públicas de investigación para luego indagar en qué medida los distintos tipos
de cooperación tienen efectos diferenciados sobre el uso de los mecanismos de apropiación
por parte de las empresas y el modo en el cual las mismas configuran su estrategia de
apropiación. La base empírica del estudio está conformada por nueve firmas argentinas
pertenecientes al sector bio-farmacéutico, donde la generación del conocimiento se apoya
en la CPP-ID.

La siguiente sección presenta el marco conceptual que aborda, por un lado, algunos
aspectos relevantes de la cooperación en I+D entre actores públicos y privados y, por otro,
los mecanismos de apropiación que pueden ser usados por las firmas para diseñar su
estrategia de apropiación. A partir de este marco, la sección 3 expone los aspectos
metodológicos que caracterizan la investigación. En la sección 4 se presenta la evidencia
empírica a partir de la cual se identifican diferentes modalidades de cooperación (sección
5) y se analizan los efectos que generan dichas modalidades sobre el uso de mecanismos de
apropiación de las firmas (sección 6). Finalmente, en la sección 7 se plantean las
principales conclusiones del trabajo.

2. Marco conceptual
2.1. Cooperación público-privada y apropiabilidad

La literatura sobre CPP-ID se ha concentrado en el estudio de sus determinantes y de sus
efectos sobre el desempeño de la firma (Belderbos et al, 2004; Loof y Brostrom, 2008). Un
elemento central que emerge es la relación entre incoming spillovers (flujos de
conocimiento externo captados por la firma) y outgoing spillovers (stock de conocimiento
que puede eventualmente fluir afuera de la firma). La ventaja para las firmas de la CPP-ID
reside en la mayor probabilidad de incoming spillovers en relación a los outgoing
spillovers, en razón de que la contraparte no es un actor de mercado (Balderbos et al, 2004;
Lopez, 2008; Veugelers y Cassiman, 2005).

Aunque no son numerosos, existen estudios (Carayol, 2003; Levy, Roux y Wolff, 2009;
Bercovitz y Feldman, 2007) orientados a identificar tipologías de cooperación que
constituyen un avance hacia la posibilidad de determinar el peso relativo de las ventajas y
riesgos de cooperar de acuerdo a las características que asume la cooperación. Para la
identificación de estas tipologías se ha recurrido a la consideración de diversos aspectos
relativos a las características internas a la cooperación y a la dinámica relacional entre los
partners. Entre dichos aspectos vale la pena mencionar: el número de partners, las
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interacciones posibles entre ellos, la división del trabajo entre los partners, la frecuencia de
los contratos, la duración de la colaboración, el tipo de conocimiento involucrado
(tácito/codificado), el nivel de riesgo, el nivel de novedad del proyecto, la naturaleza de la
investigación (básica, aplicada, etc.) y el nivel de confianza entre las partes (en función de
la protección de los conocimientos generados).

La cuestión de los outgoing spillovers lleva a considerar un tema poco estudiado y sobre el
que existe escasa evidencia empírica, como es la relación existente entre CPP-ID y
apropiabilidad. Mientras algunos autores destacan cómo la gestión de los DPI puede ser
problemática e inhibir la CPP-ID (Hall et al, 2001), otros autores consideran que el
régimen de apropiabilidad no es importante para explicar la cooperación firma-centro de
I+D (Veugelers y Cassiman, 2005). Se señala incluso que la CPP-ID se ve beneficiada por
la naturaleza más genérica del conocimiento involucrado y por algunos rasgos del partner
público, como su misión, su ausencia de activos complementarios y como previamente se
mencionó, su presencia limitada en el mercado (Bercovitz y Feldman, 2007). Finalmente
hay autores que subrayan el efecto positivo que los DPI pueden tener para la CPP-ID, por
ejemplo, Brouwer y Kleinknecht (1999) y Arundel (2001) consideran que las patentes
pueden tener el efecto positivo de contribuir a fijar las reglas del juego entre las partes. Sin
embargo, la literatura muestra que la apropiación no se agota en los DPI, sino que
involucra además otros mecanismos que las firmas utilizan habitualmente y que no han
sido en general considerados en los estudios empíricos sobre CPP-ID.

2.2. Los mecanismos de apropiación de los resultados de la innovación

Una línea creciente de literatura, iniciada por Levin et al. (1987), se ha centrado en el
análisis empírico y conceptual de los mecanismos a través de los cuáles las firmas protegen
y apropian los beneficios de la innovación. De la evidencia recogida por dicho estudio
seminal y numerosos trabajos posteriores en la misma línea (Harabi, 1995; Cohen, Nelson
y Walsh, 2000; Arundel, 2001; Galende del Canto, 2006; González y Nieto, 2007; entre
otros), se deriva que los principales mecanismos de apropiación pueden clasificarse en dos
grandes categorías: i) legales (Derechos de Propiedad Intelectual, DPI) y ii) estratégicos.

Los mecanismos de apropiación legales se caracterizan por ser instrumentos formales que
implican un registro legal de la innovación. Dentro de este grupo se destaca la patente, que
garantiza la apropiación privada a través de los derechos exclusivos que otorga al inventor
y permite a su vez cierta difusión del conocimiento al exigir hacer pública la descripción
de la innovación (Griliches, 1990). Varios estudios muestran que las patentes son más
utilizadas para proteger las innovaciones de producto que las de proceso y que su uso y
efectividad varían según el sector industrial (Mansfield, 1986; Levin et al., 1987). Entre las
limitaciones se destacan la dificultad para demostrar la novedad de la innovación, la
revelación de información (disclosure) y los altos costos de aplicación y defensa (Levin et
al., 1987; Cohen et al., 2000)1.

Entre los mecanismos de apropiación estratégicos se destacan mover primero, los activos
complementarios y el secreto industrial. Mover primero hace referencia al temprano
posicionamiento en el mercado de la firma innovadora, el cual le confiere ventajas
productivas y comerciales difíciles de igualar por los potenciales competidores. Cuando

1 Otros mecanismos legales son la licencia (con la cual el innovador cede a otro agente el derecho a la explotación
comercial de un DPI, a cambio de regalías), los modelos de utilidad (protegen las mejoras en las prestaciones o
funcionalidades de los productos y las innovaciones incrementales), y los modelos/diseños industriales (protegen las
características ornamentales, tri-dimensionales o bi-dimensionales, de los productos), sobre los cuales no se profundiza al
existir escasa evidencia sobre su uso.
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este comportamiento se repite de forma reiterada, puede considerarse que la firma se
apropia de los resultados de su innovación a través de una conducta de ‘innovación
continua’, que permite generar períodos sucesivos de exclusividad o liderazgo en el
mercado (Fernández Sánchez, 2004; Galende del Canto, 2006). Esta ventaja temporal
genera condiciones favorables para la utilización de otros mecanismos tales como la
patente o el desarrollo de activos complementarios (Fernández Sánchez, 2004; Milesi et al,
2013). Estos últimos, hacen referencia a un conjunto de capacidades, ventajas o
características, que son necesarias para que una innovación sea exitosa en el mercado y el
innovador no sea desplazado por sus imitadores (Teece, 1986). Los activos
complementarios identificados por la literatura pueden ser agrupados en dos categorías: i)
productivos: manufactura competitiva en escala y/o calidad, las tecnologías
complementarias, el tipo de equipamiento y el acceso exclusivo a insumo); ii) comerciales:
redes de distribución, marketing y servicios post-venta (Milesi et al., 2013). Finalmente, el
secreto industrial implica mantener el conocimiento asociado a la innovación dentro de los
límites de la empresa. Es un mecanismo de amplia difusión en la mayoría de los sectores y
es más utilizado y más funcional a las innovaciones de proceso (Arundel, 2001; Fernández
Sánchez, 2004; González y Nieto, 2007; Galende del Canto, 2006; Harabi, 1995; Milesi et
al, 2013). Para mantener la información básica asociada a una innovación en secreto una
empresa puede adoptar medidas respecto a los diferentes actores, por ejemplo, los
trabajadores (cláusulas de confidencialidad y políticas de recursos humanos para
desincentivar su salida), los proveedores (la integración vertical para evitar difundir
especificaciones técnicas clave), los partners de alianzas y acuerdos de cooperación
(cláusulas de confidencialidad, establecer condiciones contractuales equitativas que
fomenten la confianza y consoliden la interdependencia a largo plazo) (Fernández Sánchez
et al, 1998; Hurmelinna-Laukkanen y Puumalainen, 2007).

En relación a la efectividad de los mecanismos, mientras la patente y el secreto industrial
están orientados fundamentalmente a evitar la copia de la innovación, los activos
complementarios y mover primero apuntan a sostener el posicionamiento en el mercado de
la firma aún en el caso de que la innovación sea imitada (Milesi et al, 2013). Dadas las
diferentes características y espacios de eficacia de los distintos mecanismos, las firmas
suelen utilizarlos simultáneamente y en forma complementaria. La estrategia de
apropiación es, en tal sentido, la articulación que la firma hace de los mecanismos que
están a su disposición o que puede generar para proteger su actividad innovadora, cuya
configuración depende fuertemente de los rasgos del proceso innovador. En este trabajo, se
plantea que cuando la innovación se basa en la CPP-ID, esta última genera efectos sobre la
estrategia de apropiación de la firma: en general, como rasgo estructural del proceso
innovador y, en particular, como fuente de riesgo adicional en términos de apropiación de
los resultados de la innovación.

3. Metodología
El trabajo se basa en el estudio de 9 firmas biofarmacéuticas, de capital nacional, cuyas
innovaciones se llevan a cabo en el marco de la CPP-ID. Por sus características el sector
biofarmacéutico argentino constituye un caso relevante en relación a los objetivos de este
trabajo. En primer lugar, porque la actividad innovadora es intensiva en cooperación en
I+D y dicha cooperación es fundamentalmente público-privada (siendo la cooperación
firma-firma mucho más débil que en los países desarrollados). En segundo lugar, en un
sector relativamente joven y dinámico la heterogeneidad empresarial (incumbents, nuevas
empresas, diversas líneas de producto), conlleva heterogeneidad en las modalidades de
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CPP-ID. En tercer lugar, la importancia sectorial de los DPI (enorme en los países
desarrollados) en el contexto local es matizada, lo cual permite tomar en cuenta otros
aspectos de la estrategia de apropiación a menudo opacados por la relevancia de los DPI a
nivel internacional. Adicionalmente, se trata en sí mismo de un caso interesante ya que no
son abundantes los ejemplos de sectores dinámicos e intensivos en I+D en países en
desarrollo.

Las nueve firmas estudiadas fueron seleccionadas a partir de un padrón de 120 empresas
que utilizan técnicas biotecnológicas en Argentina, de las cuales 26 pertenecen al sector de
salud humana (Gutman y Lavarello, 2010). La selección de los casos se realizó en base a
consultas sobre estudios sectoriales; informantes clave; e información institucional de las
empresas. Esta selección permitió organizar una base de 13 firmas a contactar, todas ellas
localizadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. De ese grupo, nueve tuvieron
disposición para ser entrevistadas2.

En este marco, se llevó a cabo una investigación exploratoria y descriptiva de naturaleza
cualitativa, mediante la realización de un estudio de casos múltiples (Eisenhardt 1989; Yin,
2003). En la selección de los casos se incluyó a empresas heterogéneas en cuanto a
tamaño, antigüedad y líneas de producto para poder individualizar proyectos de
cooperación que respondieran a diferentes situaciones empresariales, de forma tal que
fuera posible identificar diferentes patrones de cooperación y de apropiación.

El marco teórico que orienta la investigación permitió una preidentificación de los aspectos
fundamentales a indagar en el trabajo de campo y el posterior análisis de la información.
Los esquemas de cooperación fueron definidos teniendo en cuenta las principales variables
consideradas en la literatura sobre tipologías de cooperación. El trabajo de campo se
realizó a través de entrevistas presenciales en profundidad siguiendo una guía de pautas y
preguntas abiertas con el Presidente y/o el Director de I+D de la firma. Dada la
heterogeneidad de situaciones encontradas, se ha optado por tomar el proyecto
biotecnológico, y no la firma, como unidad de análisis3. Además, se han incluido proyectos
que están aún en una fase precompetitiva, ya que el foco del trabajo está puesto en la
estrategia de apropiación (y los efectos que la cooperación ejerce sobre ella) cuyo carácter
intencional y potencial es observable en dicha fase.

4. Presentación de los estudios de caso
Hacia 2010 había en Argentina aproximadamente 26 empresas biofarmacéuticas (Gutman
y Lavarello, 2010) que, independientemente de la antigüedad o del tamaño, tienen como
común denominador a la CPP-ID, lo cual les permite acceder a conocimientos
fundamentales para su actividad innovadora. Las firmas del sector presentan una intensa
actividad innovadora, con inversiones en I+D del 5% de las ventas para el año 2003 (contra
un promedio de menos del 0,5% para el conjunto de la industria nacional). La actividad de
la industria local está orientada principalmente a la producción de biosimilares4 de

2 Cabe aclarar, sin embargo, que los casos estudiados incluyen dos grupos económicos compuestos por tres y cinco firmas
respectivamente y una empresa que controla la propiedad de un start up. Por lo tanto el número de firmas efectivamente
abarcado a través de los nueve estudios realizados es de dieciséis, lo cual representa el 60% del total nacional.
3 El trabajo se centra en las estrategias de apropiación desde la perspectiva de las firmas, por lo que la visión de las
instituciones públicas no forma parte del análisis.
4 Los biosimilares son segundas versiones de medicamentes biotecnológicos (o de ingredientes activos) que se producen
por imitación o copia, y comercializan, una vez aprobados por la institución regulatoria respectiva, luego de la expiración
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proteínas recombinantes, reactivos de diagnóstico e ingredientes activos para la industria
farmacéutica. A continuación se presentan las principales características de los nueve casos
estudiados, en términos de actividades de innovación y de cooperación.

El Grupo Amega Biotech (Amega) se crea en 2005 y está conformado por cinco empresas:
Gema Biotech (originaria del Laboratorio Roemmers, 1998), PC-GEN (incubada
Fundación Pablo Cassará, 1995), Zelltek (incubada UNL, 1992), Protech Pharma e
Incubatech (spin-off de Zelltek, 2004). El core de su actividad reside en la producción de
proteínas recombinantes biosimilares, anticuerpos monoclonales y vacunas, contando
actualmente con 16 biosimilares en el mercado. Amega posee importantes capacidades de
I+D internas y fuertes nexos con fuentes externas de conocimiento, siendo la Universidad
Nacional del Litoral (UNL) la más relevante. Zelltek lleva adelante las actividades de I+D
en el mismo espacio físico del Laboratorio de Cultivos Celulares de la Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL (LCC-UNL), lo cual genera un ambiente
amplio, mixto y prolífico para la generación de conocimientos, donde hay cierta
flexibilidad en los límites entre empresa e institución que permite constantes flujos de
recursos humanos y conocimientos. En el marco de dicha alianza estratégica entre las
empresas del grupo y la UNL se llevan a cabo numerosos proyectos a partir de un esquema
de co-desarrollo en el cual se comparten los resultados, lo cual se refleja en la co-
titularidad de las patentes generadas y el pago de regalías.

Laboratorios Beta SA es uno de los laboratorios pioneros y más importantes de Argentina,
con una larga trayectoria en antiinflamatorios, antirreumáticos y productos hormonales. El
core de su actividad es la producción de insulina. Su incursión en la biotecnología se
origina con el intento de desarrollar un proyecto biotecnológico in house con el objetivo de
producir insulina recombinante humana, en el que enfrenta limitaciones propias que
inducen a la empresa a vincularse al Instituto de Biología y Medicina Experimental
(IByME), con el cual existían colaboraciones previas. Con el avance del proyecto, la
empresa decide incorporar a un grupo de investigadores biotecnólogos que se
desempeñaban en dicha institución. Si bien los investigadores pasan a formar parte del
grupo de empleados de la firma, continúan trabajando físicamente en el IByME, lo cual les
permite seguir investigando en un ámbito académico y nutrirse del conocimiento que
circula en el mismo. A partir de 1996 la empresa realiza varias innovaciones de proceso,
consolida el proyecto y extiende su campo de acción a otros productos afines, como los
análogos de insulina.

Biocientífica SA se especializa en reactivos para el diagnóstico de enfermedades humanas
en tres áreas: autoinmunidad, enfermedades infecciosas y proteínas plasmáticas de interés
clínico. A partir de la segunda mitad de la década del 2000 incorpora a su proceso
productivo técnicas de ADN recombinante. El mercado de estos productos es un nicho
donde prácticamente no hay competidores y sus clientes son hospitales, centros de
investigación y laboratorios de análisis clínico. La firma coopera con varios centros
públicos de I+D, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Facultad
de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (FFyB-UBA), a los que
contrata la realización de servicios relacionados con su actividad productiva tales como el
control de calidad sobre insumos químicos usados, la realización de ensayos sobre
animales en bioterios y el desarrollo de productos puntuales.

Biosidus SA es la primera empresa biotecnológica argentina, creada en 1983. Desde sus
comienzos se orienta a producir proteínas recombinantes, logrando una cartera de siete

de la patente que protege al producto innovador, o antes de su expiración en mercados con sistemas de derechos de
propiedad intelectual y regulaciones flexibles (Gutman y Lavarello, 2011).
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biosimilares, gracias a la creación de capacidades internas de I+D y a la colaboración de
prestigiosos científicos de instituciones públicas. En la segunda mitad de los ’90 incursiona
en el campo de la clonación y del desarrollo de animales de granja como biorreactores
(para que produzcan en su leche proteínas recombinantes como la insulina o la hormona
del crecimiento humano). El proyecto del ‘tambo farmacéutico’ se inicia en cooperación
con el Instituto de Ingeniería Genética y Biología Molecular (INGEBI) y el IByME, pero
posteriormente la firma opta por llevarlo adelante in house, incorporando a recursos
humanos de aquellas instituciones públicas que habían participado de la primera fase del
proyecto y apoyándose en los centros públicos de I+D para servicios críticos. En 1999
emprende junto a la Fundación Favaloro un proyecto sobre terapia génica para favorecer la
revascularización. El proyecto se basa en una división del trabajo horizontal, ya que
Biosidus se dedica a la construcción genética y a la presentación de las investigaciones
clínicas a las entidades regulatorias, mientras la Fundación Favaloro realiza los ensayos
sobre animales, la investigación clínica y el suministro a pacientes. Los resultados son
compartidos y las patentes generadas son de titularidad conjunta. Entre los numerosos
proyectos, se destaca el probiótico intestinal desarrollado junto al Centro de Referencia
para Lactobacilos (CERELA) y a la Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos
(PROIMI). Este proyecto sigue pautas de cooperación similares, es decir, horizontalidad,
co-desarrollo y patentes conjuntas.

El Laboratorio Pablo Cassará SRL tiene una larga trayectoria en la producción de
medicamentos, siendo pionero en aerosoles antiasmáticos. En 1984 su Presidente crea la
Fundación Cassará, un centro de I+D que hoy mantiene importantes vínculos con el sector
público (en ella trabajan investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas -CONICET- y funciona el Centro Milstein, creado conjuntamente
con el CONICET). Los primeros proyectos biotecnológicos del Laboratorio se llevan a
cabo en colaboración con la Fundación, que es la que tiene el know how en esa área. El
Laboratorio tiene una relación privilegiada con la Fundación y ha emprendido numerosos
proyectos con ella: producción de proteínas recombinantes (fue la segunda empresa
después de Biosidus en desarrollarlas), vacunas contra hepatitis, anticuerpos monoclonales,
entre otros. La flexibilidad de los límites entre la Fundación y la firma hace que ésta se
encuentre en un lugar privilegiado para detectar nuevas ideas, seleccionar proyectos a
desarrollar en distintas áreas del conocimiento y fomentar el surgimiento de start ups. Los
proyectos siguen la lógica del co-desarrollo y si bien la titularidad de las patentes
biotecnológicas generadas no es de la firma sino de los start ups que surgen, la firma suele
ser socia mayoritaria de estos últimos.

Laboratorio Craveri SAIC. se ha especializado en tejidos humanos y piel. En 1996 crea la
División de Bioingeniería, un emprendimiento biotecnológico orientado a la ingeniería de
tejidos (generación de sustitutos biológicos que restauran o mejoran la función de órganos
o tejidos dañados). La firma tiene relaciones de cooperación de larga data con el Instituto
Leloir en temas de piel y, cuando decide incursionar en la ingeniería de tejidos, incorpora a
la firma a un grupo de investigadores de aquel instituto, que con el tiempo logran realizar
innovaciones que permiten a la firma ampliar la gama de tejidos producidos. Craveri es
actualmente la única empresa nacional que produce tejidos y cuenta con una cartera de
alrededor de diez productos en distinta fase de desarrollo. Posteriormente la firma
emprende otro proyecto con el Instituto Leloir, una vacuna oncológica basada en la terapia
génica. Algunas fases de este proyecto se basan en una división del trabajo, otras son
realizadas conjuntamente en el marco de constantes interacciones y de resultados
compartidos.
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Delta Biotech SA produce principios activos de alta potencia para el mercado de
medicamentos genéricos, que se caracterizan por su alto valor agregado. La actividad se
orienta a un nicho de mercado con pocos competidores a nivel internacional. Con la
aplicación de técnicas biotecnológicas, la firma ha realizado importantes innovaciones de
proceso que le otorgaron una alta competitividad. Esto explica su rápida expansión y la
extensión de dichas innovaciones a otros productos afines. Delta realiza el desarrollo del
proceso en parte internamente y en parte externamente, apoyándose en los vínculos del
Presidente de la firma con el ámbito científico. El desarrollo del proceso es tercerizado por
bloques de etapas de síntesis química, entre diversos actores como la UBA, el Centro de
Excelencia en Productos y Procesos de la Provincia de Córdoba (CEPROCOR), la
Universidad de Amsterdam, entre otros.

Laboratorio Dosa SA se dedica a fabricar medicamentos genéricos tradicionales y desde
2004 incursiona en la biotecnología, a través de una vinculación con la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ) para la contratación de servicios puntuales orientados a
identificar un proceso productivo innovador para la producción del filgrastim (molécula
recombinante de uso oncológico). Una vez finalizado dicho proyecto, se solicita una
patente a nombre de la firma, que posteriormente emprende la fase de escalado industrial
en colaboración con el INTI.

Laboratorio Elea SACIFyA es una de las empresas farmacéuticas más antiguas del país y
tiene larga trayectoria en endocrinología, hormonas y piojicidas. La experiencia
desarrollada en el manejo de proteínas permite al Laboratorio interesarse tempranamente
en la biotecnología, y la vinculación en los años ’90 con el Grupo Chemo profundiza sus
actividades biotecnológicas. Dichas actividades se orientan al desarrollo de vacunas
oncológicas basadas en gangliósidos (en colaboración con centros de investigación
cubanos y argentinos), y a diversos desarrollos en el ámbito oncológico en colaboración
con la UNQ. Lo que caracteriza a tales proyectos es que son llevados a cabo por una serie
de instituciones públicas y privadas que actúan como un consorcio y donde se trabaja en
red. Dicha red se basa en una división del trabajo articulada y las instituciones públicas que
participan en la misma (tanto centros de I+D como hospitales) realizan tareas que van
desde las investigaciones básicas hasta la parte clínica. Entre ellas, la institución pública
que cumple un rol central en la generación del conocimiento es el Instituto de Oncología
Molecular de la UNQ.

El Cuadro 1 sintetiza los principales datos de los casos estudiados.

Cuadro 1. Información sintética sobre las firmas y los proyectos analizados

Firma Empl
eados

Año de
creación

Proyectos
biotecnológicos

Partner público Forma de cooperación

Amega
Biotech

230 2005 Proteínas
recombinantes;
antígenos para
vacunas en células
vero; anticuerpos
monoclonales

LCC-UNL Co-desarrollo, equipo de
I+D de la empresa
trabajando físicamente en
centro público de I+D

Laboratorios
Beta

700 1940 Insulina
recombinante
humana; análogos
de insulina

IByME Incorporación a la firma del
personal del centro público
que sigue trabajando
físicamente en el mismo

Biocientífica 50 1983 Reactivos de
diagnóstico

FFyB-UBA,
INTI

Contratación de servicios:
controles, ensayos y
desarrollos

Biosidus 370 1983 Proteínas
recombinantes;

Consultores
científicos;

Incorporación de personal
del centro público.
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Probiótico
intestinal;
Tambo
farmacéutico;
Terapia génica

PROIMI,
CERELA;
IByME,
INGEBI;
Fundación
Favaloro

Contratación de servicios
críticos.
Co-desarrollo

Laboratorio
Pablo
Cassará

500 1948 Proteínas
recombinantes;
vacunas

Fundación
Cassará, Conicet

Co-desarrollo, límites
flexibles entre firma e
institución pública

Laboratorio
Craveri

300 1942 Ingeniería de
tejidos; terapia
génica, vacuna
oncológica

Instituto Leloir Incorporación de personal
del centro público
Co-desarrollo

Delta
Biotech

25 2003 Innovaciones de
proceso para
calcitrón y
prostaglandinas

CEPROCOR,
FFyB-UBA.

Contratación de desarrollos

Laboratorio
Dosa

50 1999 Innovación de
proceso para el
filgrastim

UNQ Contratación de desarrollos

Laboratorio
Elea

800 1939 Vacunas
oncológicas;
anticuerpos
monoclonales

UNQ, LANAIS-
CITO, Instituto
Roffo, INTI,
otros

Co-desarrollo

Fuente: elaboración propia

5. La identificación de diferentes esquemas de cooperación
El análisis de los casos pone de manifiesto que la cooperación de las firmas con las
instituciones públicas se desarrolla de formas variadas. Sin embargo, también se observan
algunas recurrencias o patrones de interacción que pueden servir de base para la
identificación de categorías a fin de definir una tipología de esquemas de cooperación. La
literatura considerada en la sección 1 indica la existencia de un conjunto de variables a
considerar para dicha caracterización. Así, la cooperación público-privada puede ser
descripta en términos del objetivo de la cooperación, la frecuencia de las interacciones, la
extensión en el tiempo de las actividades, y el nivel de participación de la firma.

En función de dichas variables, los casos estudiados se clasificaron en tres esquemas de
cooperación: contratación de servicios puntuales, internalización y coordinación, cuyas
características se sintetizan en el Cuadro 2 y se detallan a continuación.

Cuadro 2. Los esquemas de cooperación identificados

CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS
PUNTUALES

INTERNALIZACIÓN COORDINACIÓN

Objetivo Complementación de
capacidades

Consolidación de
capacidades internas

Síntesis de capacidades

Frecuencia Baja-media Media-decreciente Alta
Extensión en
el tiempo

Realización de fases
específicas de corto plazo

Proyectos complejos de
largo plazo

Proyectos complejos de largo
plazo

Participación
de la firma

Escasa, servicios ‘llave
en mano’, división del
trabajo rígida

Creciente (aumenta con la
incorporación de RRHH
externos)

Alta, co-desarrollo, división del
trabajo basada en la interacción
constante

Casos Dosa;
Biocientífica;
Delta Biotech

Beta;
Biosidus: proteínas
recombinantes, tambo
farmacéutico fase II;

Elea;
Amega Biotech;
Cassará;
Biosidus: tambo farmacéutico
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Craveri: ingeniería de
tejidos

fase I, terapia génica;
Craveri: vacuna oncológica

Fuente: elaboración propia

1. Contratación de servicios puntuales. Es el caso de las empresas más pequeñas como
Biocientífica, Laboratorio Dosa y Delta Biotech. Estas empresas presentan iniciativas de
cooperación con centros públicos de I+D que responden al objetivo de la complementación
de capacidades. En tales proyectos las firmas externalizan la I+D o fases de la misma, y
tercerizan servicios esenciales buscando reducir costos. La cooperación abarca actividades
de baja duración, dado que suelen consistir en la realización de actividades específicas y
servicios puntuales de corto plazo. La frecuencia de la cooperación en general es ocasional,
con excepción de Delta que, por la dinámica de su proceso de innovación, presenta una
frecuencia mayor respecto a las otras firmas. En el marco de una vinculación acotada, los
resultados son entregados a menudo ‘llave en mano’ a la firma, la cual se esfuerza por
aprender y replicar el conocimiento desarrollado externamente.

2. Internalización. Este esquema abarca los casos de Laboratorios Beta, Laboratorio
Craveri (ingeniería de tejidos) y Biosidus (proteínas recombinantes, segunda fase del
‘tambo farmacéutico’). El objetivo de la firma es la consolidación de las capacidades
internas de I+D, para lo cual reciben aportes fundamentales del sector público. Las firmas
están involucradas en proyectos de más largo alcance, más inciertos y complejos, respecto
al esquema anterior. En este esquema juega un rol fundamental la incorporación a la firma
de recursos humanos provenientes de las instituciones públicas con las que se coopera, por
lo que la frecuencia de la cooperación es variable, ya que se verifica una reducción de la
misma, en paralelo con una intensificación de las actividades desarrolladas in house (a
partir de la internalización de los recursos humanos públicos). La frecuencia disminuye,
pero la firma sigue interactuando con el sector público, sea para servicios específicos
(incluso de cierta complejidad), o a través de los investigadores contratados. El grado de
participación de la firma es inicialmente moderado, pero aumenta a raíz de la
incorporación de recursos humanos públicos y finalmente llega a ser elevado.

3. Coordinación. Es el caso del grupo Amega Biotech, Laboratorio Pablo Cassará,
Laboratorio Elea, Biosidus (terapia génica, probiótico intestinal) y Laboratorio Craveri
(vacuna oncológica). El objetivo de la firma es la síntesis de capacidades, es decir, articular
y fusionar la I+D interna con la I+D externa, en una lógica abierta y horizontal. Este
esquema suele estar asociado a proyectos complejos y de largo plazo, donde la generación
de conocimiento es incierta y experimental y cuyo grado de novedad es elevado. La
frecuencia de la colaboración es elevada, porque dentro de un mismo proyecto la
interacción entre las partes es constante. La participación de la firma es alta y se verifica
una división del trabajo que apunta a la generación de conocimiento nuevo y altamente
innovador, en una perspectiva de co-desarrollo basada en resultados compartidos. La
relación entre firmas e instituciones públicas es llevada a cabo en el marco de alianzas
estratégicas, que pueden incluso perdurar en el tiempo, como en el caso de Amega,
Cassará, Craveri y Elea, que han desarrollado una relación privilegiada con una
determinada institución pública, a la que recurren para emprender múltiples proyectos de
I+D.

6. Impacto de la generación público-privada de conocimiento sobre la
estrategia de apropiación de las firmas
El análisis de la incidencia que la CPP-ID ejerce sobre la estrategia de apropiación muestra
la existencia de efectos contrapuestos, ya que en algunos casos refuerza los mecanismos y
en otros los debilita. La identificación de diferentes esquemas de cooperación permite
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caracterizar como se manifiestan tales efectos en cada uno de los mecanismos de
apropiación.

En primer lugar, considerando a los mecanismos legales, los proyectos analizados
muestran que la mayoría de las empresas utiliza la patente pero a partir de dos situaciones
distintas. En primer lugar, la patente puede ser ‘defensiva’, es decir, cuando la innovación
no tiene una envergadura excepcional y lo que se patenta son descubrimientos puntuales en
nichos de conocimiento que han quedado vacantes. Suele ser el caso de patentes sobre
innovaciones de proceso que la firma solicita para evitar que terceras empresas la
demanden por copia y detengan su actividad productiva. Tales patentes suelen tener por
único titular a la firma y se observan en el caso de las proteínas recombinantes biosimilares
(Biosidus, Amega, Beta y Dosa) o en las patentes que Craveri tiene intención de solicitar
en el ámbito de los tejidos. En segundo lugar, las patentes pueden ser ‘ofensivas’, cuando
están ligadas a innovaciones de mayor envergadura. En este caso su objetivo es evitar la
copia y proteger una innovación potencialmente rentable. Dichas patentes pueden
observarse en Biosidus, para el tambo farmacéutico y la terapia génica, y en distintos
proyectos inherentes a vacunas, como en los casos de Elea, Craveri, Amega y Cassará. En
estos casos puede haber co-titularidad público-privada o titularidad exclusivamente pública
de la patente, sin embargo, la parte pública suele ceder en licencia exclusiva la explotación
comercial de la patente a la parte privada, a cambio de regalías sobre ventas futuras.

De este modo, se observa que el esquema de coordinación suele generar patentes
compartidas y ofensivas, sobre desarrollos novedosos y con potencialidad para apropiar
relevantes cuotas de valor, una vez en el mercado. Considerando el esquema de
internalización, el mismo suele generar patentes defensivas de las que la firma es titular
exclusiva y cuya principal contribución es evitar juicios y ahorrar tiempo y recursos (una
excepción es constituida por las patentes ofensivas de Biosidus en el tambo farmacéutico).
Finalmente, el esquema de contratación de servicios puntuales no parece estar orientado a
generar DPI relevantes y cuando hay patentes, como en el caso de Dosa, éstas suelen ser de
carácter defensivo.

En segundo lugar, en relación a los mecanismos estratégicos, se observan efectos
diferenciados según se considere al secreto industrial, mover primero o los activos
complementarios. Con respecto al secreto, todas las firmas estudiadas lo utilizan durante el
proceso de innovación y reconocen que la CPP-ID constituye un desafío para la
apropiación a través de dicho mecanismo. Ante dichos riesgos, las firmas responden
haciendo un uso más complejo del secreto que el que reporta la literatura. El análisis del
uso de este mecanismo en relación a las instituciones públicas de I+D permite identificar
dos dimensiones principales: una pasiva y la otra activa.

La dimensión pasiva del secreto industrial se refiere a factores contextuales que
desincentivan eventuales comportamientos oportunistas del partner público que pueden
poner en peligro la efectividad de este mecanismo. Los mismos están dados principalmente
por la naturaleza de las instituciones con las que se coopera que, al ser públicas y
académicas pueden no tener interés en orientarse a una experiencia empresarial y
productiva; por la existencia de importantes barreras a la entrada asociadas a las altas
inversiones en plantas productivas y a los activos complementarios críticos, entre ellos el
know how empresarial; y por el nivel de confianza que en general existe entre las partes
que, en algunos casos, responde a relaciones personales construidas en el tiempo y en otros
surge a partir de relaciones más formales y articuladas.

Los factores contextuales mencionados, sirven a su vez de apoyo a la dimensión activa del
secreto, que consiste en instrumentos, medidas y estrategias que la empresa toma para
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proteger la información valiosa y evitar que se filtre hacia competidores actuales o
potenciales. Los casos analizados muestran que estas acciones son de carácter muy diverso
y muestran distinto grado de formalidad. Entre los instrumentos más difundidos y
generalizados entre los casos considerados se destacan los contratos y las cláusulas de
confidencialidad. Los mismos suelen especificar detalladamente de quién es la propiedad
del conocimiento previo y el modo en el que se definirán los derechos sobre el
conocimiento que se genere durante la cooperación. Sin embargo, en general, las empresas
usan estos instrumentos con escasa seguridad acerca de su eficacia real. Otro modo de
fortalecer el secreto dentro de la dimensión activa consiste en la incorporación de recursos
humanos que provienen de las instituciones públicas con las que se coopera. Desde esta
óptica puede considerarse la incorporación de investigadores del IByME, por Laboratorios
Beta en el proyecto de insulina recombinante y por Biosidus en el tambo farmacéutico, y
del Instituto Leloir por parte del Laboratorio Craveri. La incorporación de recursos
humanos puede responder a dos objetivos paralelos, tanto crear capacidades en la firma
internalizando la fuente externa de conocimiento como evitar que el conocimiento clave
generado quede fuera de su control y de sus límites. Alternativamente a la incorporación de
recursos humanos se encuentra la estrategia de fragmentación del conocimiento. Es el caso
de Delta Biotech, cuyo proceso productivo innovador consiste de numerosas etapas de
síntesis química, algunas de las cuales desarrolla internamente y otras encargadas a varios
centros públicos de I+D, de modo que ninguna institución posee el conocimiento de la
secuencia completa del proceso. Una cuarta forma de fortalecer el uso del mecanismo del
secreto dentro de la dimensión activa es estrechando alianzas estratégicas con el partner
público. Cuando la cooperación evoluciona desde meras colaboraciones esporádicas y ad-
hoc a proyectos complejos de co-desarrollo puede entreverse la existencia de una alianza
estratégica entre la firma y la institución pública, que puede abarcar un proyecto
biotecnológico concreto (Biosidus) o múltiples proyectos (Laboratorio Pablo Cassará,
Laboratorio Elea y Amega Biotech). Estos proyectos de largo plazo suelen traducirse en
patentes de titularidad compartida entre los actores públicos y privados, lo cual contribuye
a generar un clima de confianza y desincentiva los comportamientos oportunistas. La
alianza estratégica representa entonces el fortalecimiento formal y temporal de la confianza
de la dimensión pasiva del uso del secreto. Finalmente, y asociado en parte a la estrategia
de establecer alianzas con el partner público, un modo adicional de fortalecer el
mecanismo del secreto consiste en la vigilancia sobre la generación de conocimiento de
centros de I+D. En el caso de Amega Biotech y Laboratorio Pablo Cassará, hay una
importante circulación de recursos humanos entre la empresa y el partner público, se
comparte el espacio físico y hay cierta superposición entre recursos humanos privados y
públicos. Esta configuración hace que, cuando se genera nuevo conocimiento relacionado
o complementario al que ya posee la firma, ésta puede, en cierta forma, anticiparse a la
salida de ese conocimiento, evitando que fluya hacia un competidor ya existente o hacia un
nuevo competidor (lo cual pondría en riesgo conocimientos críticos protegidos con el
secreto). Las firmas mencionadas logran detectar con rapidez la presencia de vocaciones
emprendedoras y proyectos atractivos apoyándolos y encauzándolos, y como en el caso de
Laboratorio Pablo Cassará, apoyando abiertamente la incubación de start ups de los que
luego se vuelve socia mayoritaria.

Si bien la evidencia analizada muestra que las firmas, dentro de los tres esquemas, se
apoyan tanto en la dimensión pasiva del secreto como en los contratos de confidencialidad,
los esquemas difieren en su capacidad de complejizar el uso del secreto. Dicha
complejización corresponde, en el esquema de contratación de servicios puntuales, a la
fragmentación del conocimiento, y en el esquema de internalización, a la absorción de
recursos humanos públicos. Estos aspectos inherentes a la dimensión activa del secreto
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conllevan algún grado de reducción de los alcances de la CPP-ID, contrariamente al caso
del esquema de coordinación, donde la confianza en la contraparte es fortalecida en un
marco de alianza estable y con reglas claras que, además de ofrecer un contexto favorable a
una cooperación más intensa, permite la adopción de medidas creativas, tales como vigilar
y controlar la generación de start ups, aprovechando la emergencia de eventuales nuevos
proyectos.

Continuando con los efectos sobre los mecanismos estratégicos y considerando mover
primero, en los casos analizados es posible detectar cómo la cooperación público-privada
representa para la firma un apoyo fundamental en la implementación de dicho mecanismo.
El mismo puede abarcar tanto innovaciones incrementales como radicales y su uso apunta
a objetivos diversos y complementarios, como penetrar nichos de mercado, disputar la
cuota de mercado a quien fuera el único productor o ampliar la gama de productos. Beta es
un laboratorio pionero con una larga trayectoria innovadora que, gracias al aporte público
del IByME, consolida su posicionamiento en el área biotecnológica, concentrándose en la
insulina recombinante y en los análogos de insulina. Elea y Craveri también tienen una
larga trayectoria y su incursión en biotecnología está ligada a productos estratégicos como
la vacuna oncológica con la UNQ y los tejidos con el Instituto Leloir, respectivamente.
Ambas han emprendido proyectos posteriores con notable participación del sector público.
Delta basa su estrategia en la ampliación de la gama de los principios activos que produce
y puede sustentarla gracias a la red de proveedores públicos que ha logrado conformar.
Biosidus, Amega y Cassará han perseguido el mismo objetivo de ampliar la gama, pero en
productos más complejos como las proteínas recombinantes, apoyándose en consultores
científicos pertenecientes a instituciones públicas, en la UNL y en la Fundación Cassará,
respectivamente. Estas tres empresas han llevado adelante además una multiplicidad de
proyectos biotecnológicos, algunos de importante nivel de novedad, con distintas
instituciones públicas de I+D. Entre ellos se puede mencionar, por ejemplo, los de las áreas
de vacunas, anticuerpos monoclonales y nanotecnología (casos Amega y Cassará), y la
vasta serie de proyectos altamente innovadores de Biosidus, que van desde la terapia
génica con la Fundación Favaloro, al tambo farmacéutico (que se alimentó de
conocimientos del IByME) y al probiótico intestinal desarrollado con Conicet.

En lo referido a los activos complementarios, los casos muestran que la cooperación
público-privada contribuye a crear o consolidar activos importantes para ser usados por las
firmas como mecanismos de apropiación. En cuanto a los productivos, puede citarse el
caso de Delta, donde el tipo de equipamiento muestra características técnicas únicas que
representa un factor crítico para que el proceso asuma las cualidades que lo destacan. En la
medida en que el desarrollo de la innovación se realiza a través de una red de
subcontrataciones parciales entre centros públicos de I+D, la cooperación desempeña un
rol clave en la creación de este activo. En cuanto a los activos complementarios
comerciales, uno de los más relevantes suele ser la imagen de la firma y, en los casos de las
empresas de mayor dimensión como Biosidus, Elea y Amega, resulta claro que la
cooperación contribuye al fortalecimiento de ese activo. Un caso emblemático es Biosidus,
cuyo reconocimiento internacional se debe en gran parte a la participación de prestigiosas
instituciones públicas en sus proyectos, lo cual se refleja en la existencia de patentes y
publicaciones conjuntas. Asimismo, la patente puede funcionar como un activo
complementario comercial y favorecer tanto la imagen de la firma como su poder de
negociación, lo cual es observable en casos como Craveri, Elea, Cassará y Biosidus.
Finalmente, la cooperación permite a las firmas fortalecer activos complementarios de
índole regulatoria, ya que en la aprobación de medicamentos incide positivamente el
prestigio de las instituciones que llevan adelante los estudios clínicos. Ejemplo de ello es el
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rol que cumplen para Elea instituciones públicas prestigiosas como el Instituto Roffo y el
Lanais-Cito para los estudios clínicos sobre la vacuna antitumoral.

Si bien la cooperación en general tiene efectos positivos sobre los mecanismos estratégicos
de mover primero y activos complementarios, la magnitud de dichos efectos varía según el
esquema considerado. La contratación de servicios puntuales da un apoyo limitado a
mover primero, que se vuelve más relevante cuanto mayor es la frecuencia de la
cooperación, como en el caso de la ampliación de la gama de Delta Biotech. Los activos
complementarios no reciben en este esquema un apoyo relevante, con excepción del tipo
de equipamiento en el caso de la misma empresa. El apoyo que reciben dichos mecanismos
parece ser más sustancial en firmas que adoptan esquemas de cooperación más complejos,
como la internalización y la coordinación. En el esquema de internalización la cooperación
tiene un efecto positivo en la estrategia de mover primero y en el fortalecimiento de un
activo crítico como la imagen de la firma. La coordinación, por su parte, parece ser el
esquema más adecuado para maximizar los efectos positivos generando, por un lado, un
importante caudal de proyectos innovadores que enriquecen el mover primero, y por el
otro, fortaleciendo varios activos complementarios de envergadura, como la imagen de la
firma, el portafolio de patentes ofensivas (que funcionan como activos complementarios) y
los activos regulatorios.

En el Cuadro 3 a continuación se resumen los principales efectos que la cooperación
público-privada tiene sobre los diferentes mecanismos de apropiación.

Cuadro 3. Efectos de la cooperación sobre la estrategia de apropiación de la firma.

Contratación de
Servicios Puntuales

Internalización Coordinación

Patentes Escasa generación de
patentes

Generación de patentes
defensivas

Generación de patentes
ofensivas

Secreto industrial
Efectos negativos,
matizados por:
1. Dimensión pasiva
2. Contratos de
confidencialidad
3. Fragmentación del
conocimiento

Efectos negativos,
matizados por:
1. Dimensión pasiva
2. Contratos de
confidencialidad
3. Incorporación de
recursos humanos
públicos

Efectos negativos,
matizados por:
1. Dimensión pasiva
2. Contratos de
confidencialidad
3. Alianza estratégica
4. Vigilancia

Mover primero Efecto limitado, por la
baja frecuencia de la
cooperación (cuando ésta
aumenta puede apoyar la
ampliación de la gama)

Puede favorecer un mover
primero incremental
(basado en la ampliación
de la gama)

Puede favorecer un mover
primero radical (múltiples
proyectos altamente
innovadores)

Activos
complementarios

Efecto limitado, por la
baja complejidad de los
proyectos

Refuerza
algunos activos
complementarios (imagen
de la firma)

Refuerza
algunos activos
complementarios (imagen
de la firma, portafolio de
patentes, activos
regulatorios)

Fuente: elaboración propia

7. Conclusiones
Este trabajo analiza cómo se ve afectada la estrategia de apropiación de los resultados de
las innovaciones de las firmas cuando dichas innovaciones se basan en la CPP-ID. El
análisis se centra en los casos de nueve firmas bio-farmacéuticas argentinas cuyos
proyectos de innovación se desarrollan en cooperación con este tipo de instituciones. El
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trabajo plantea que la cooperación y, particularmente, la forma que esta adopta, afectan el
uso de los distintos mecanismos de apropiación.

Los casos estudiados permiten identificar tres esquemas de cooperación: contratación de
servicios puntuales, internalización y coordinación, los cuales difieren principalmente en
términos del objetivo de la cooperación perseguido por la empresa, la frecuencia de las
interacciones, la extensión en el tiempo de las actividades, y el nivel de participación de la
firma. La evidencia indica que los distintos esquemas de cooperación muestran efectos
diferenciados sobre las estrategias de apropiación de las firmas, en términos del modo en el
cual las mismas emplean los mecanismos y los integran a su estrategia mediante distintos
instrumentos y medidas adoptadas para proteger su información valiosa.

En relación a los mecanismos legales de apropiación, se observa que la CPP-ID tiene un
efecto positivo sobre los mismos e incluso que constituye una condición esencial para su
generación y uso. No obstante, las características particulares del esquema de cooperación
inciden en el objetivo buscado por la firma mediante el patentamiento de la innovación y
en el reparto de ganancias. El esquema de coordinación, al favorecer la generación de
patentes ofensivas, parece ser más virtuoso respecto a los demás esquemas en este sentido.

En lo referido a los mecanismos estratégicos de apropiación, la cooperación muestra
diferentes efectos según se considere al secreto industrial, mover primero o los activos
complementarios. Por un lado, tiende a debilitar el uso del secreto al incrementar el riesgo
de filtraciones hacia los competidores, aunque la firma tiene un margen de acción dentro
de cada esquema para apoyarse en diferentes elementos con el objetivo de atenuar tales
riesgos. La estrategia de apropiación en el esquema de contratación de servicios puntuales
combina el uso del secreto con la fragmentación del conocimiento, en el esquema de
internalización la firma recurre a la absorción de recursos humanos de las instituciones
públicas mientras que el esquema de coordinación se apoya en alianzas de largo plazo y
medidas tales como la vigilancia o el control de generación de start ups para reducir tales
riesgos. Por otro lado, la cooperación genera efectos positivos tanto sobre la estrategia de
mover primero como sobre el uso de algunos activos complementarios, aunque la
magnitud de los mismos difiere según el esquema de cooperación. Respecto a mover
primero, se observa que los esquemas de contratación de servicios puntuales e
internalización favorecen una estrategia orientada principalmente a ampliar la gama de un
mismo tipo de producto, mientras que el esquema de coordinación permite abarcar
proyectos de importante nivel de novedad y en este sentido, el efecto positivo generado
resulta mayor. En el caso de los activos complementarios, la cooperación es un factor que
contribuye a la creación o consolidación de activos que resultan críticos para la firma,
especialmente cuando la misma se desarrolla en el marco de los esquemas más complejos
como en el caso de la internalización que favorece fuertemente a la imagen de la firma, y el
esquema de coordinación donde además de la imagen se refuerza el portafolio de patentes
ofensivas (que funcionan como activos complementarios) y los activos de índole
regulatoria.

Dados estos efectos opuestos, donde la cooperación tanto desafía como refuerza la eficacia
de los distintos mecanismos de apropiación, el esquema específico que asume la
cooperación en cada caso cobra una importancia central ya que, como muestra la evidencia
analizada, cada esquema afecta de manera diferente al uso de los distintos mecanismos de
apropiación y a las diversas acciones que las firmas toman para definir su estrategia de
apropiación. En tal sentido, el esquema de coordinación parece ser el más funcional a la
estrategia de apropiación de las firmas bio-farmacéuticas analizadas.
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A partir de los resultados de la investigación se pueden realizar algunas reflexiones de
política pública. Por un lado, en un sector intensivo en conocimiento como el bio-
farmacéutico, el fomento de la cooperación público-privada resulta fundamental para
promover la innovación. Por el otro, sin embargo, al considerar específicamente la
temática de la apropiación, se pone de manifiesto la importancia de favorecer esquemas
complejos de cooperación, que consolidan alianzas estratégicas de largo plazo y generan
un ámbito en el que innovación y apropiación se articulan de forma virtuosa. Entonces, en
un sector que es clave para el desarrollo argentino futuro, las políticas públicas deberían
poner mayor atención a la relación existente entre la cooperación y la dimensión más
estratégica (complementaria a la legal) de la apropiación.
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RESUMO

Foram analisados quais aspectos devem ser considerados ao se avaliar os impactos de um
evento. Os dados foram coletados de empresas que atual no ambiente das operadoras de
telecomunicações. Inicialmente foi aplicado o método grounded theory para captar as
percepções sobre quais categorias deveriam ser consideradas. Essas foram organizadas em
um modelo para avaliação de impactos de eventos ambientais, o qual foi submetido à
análise de especialistas, por meio de uma aproximação da técnica Delphi. A pesquisa
indicou que os impactos são avaliados tendo como categoria central o “modelo de
negócio”, o qual é composto por três subprocessos. O primeiro “analisar” permite perceber
a insustentabilidade do modelo de negócio; o segundo “decidir” é a escolha de um caminho
e o “determinar” avalia alguns aspectos alinhados com o que foi decidido. Apenas quando
se realiza uma análise de todos os aspectos é que a empresa tem a visão holística dos
impactos de um evento.

Palavras chave: Eventos ambientais. Competitividade. Avaliação de impactos.

ABSTRACT

It was analyzed the aspects that must be considered in the impact of an event. The data was
collected from companies acting in environment of the telecommunications operators’. The
grounded theory method was applied to capturing the perceptions of managers about the
categories that should be considered. Subsequently, the categories were organized in a
model for assessing strategic impacts of environmental events, which was subjected to the
analysis of specialists by means of the Delphi technique. The impacts are assessed
considering the “business model” as the main category, which is made of three
subprocesses. The first one, “to analyze”, allows the perception of the unsustainability of
the business model; the second, “to decide”, is when a path is chosen; and finally, “to
determine”, assesses some aspects regarding what has been decided. The company gains an
holistic perspective only when an analysis of all of the aspects is carried out.

Key words: Environmental events. Competitiveness. Impact assessment.
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1. Introdução

As empresas que atuam em ambientes externos turbulentos precisam conviver com
constantes mudanças locais e globais conscientes de que as vantagens competitivas são
efêmeras. A manutenção da competitividade depende da permanente adaptação da empresa
ao ambiente, o que traz a difícil complexidade do timing das mudanças externas versus
internas. Nas pesquisas sobre questões externas às empresas, o ambiente costuma ser
tratado em sua totalidade, gerando estudos sobre tendências ou características sociais,
mercadológicas ou tecnológicas, por exemplo. No entanto, essas mudanças ambientais
foram compostas pela ocorrência de uma série de eventos que se interconectaram.

É desejável que as empresas implementem processos proativos (e não reativos) para
perceber as possíveis consequências dos eventos ambientais a fim de tomar decisões
rápidas e assertivas acerca de mudanças ou ajustes em sua organização. Para serem capazes
de fazer isso, as companhias necessitam de modelos de análise de impactos de eventos
ambientais que as orientem quanto ao que é relevante. Esses modelos podem ser
aperfeiçoados pela observação do histórico de eventos ambientais e da integração da visão
de vários gestores, consequentemente, podem ser desenvolvidos parâmetros abrangentes
para análise de novos acontecimentos. Dessa forma, ao se deparar com um evento
ambiental, em vez de confiar apenas no planejamento estratégico para responder, de forma
controlada e previsível, ao acontecimento, os gestores poderão promover uma avaliação
holística dos possíveis impactos e se adiantar nas implementações de reações estratégicas,
táticas e operacionais necessárias. Com o intuito de otimizar a reação das empresas às
mudanças ambientais, foi feita esta pesquisa com o objetivo de desenvolver e validar um
modelo de avaliação de impactos de eventos ambientais.

O artigo está dividido nas seguintes seções: na primeira, é apresentada esta introdução; na
segunda, delineia-se o referencial teórico inicial a fim de indicar em quais conteúdos se
embasaram as primeiras coletas de dados; na terceira, explica-se a metodologia de
pesquisa; na quarta, detalha-se, por meio de uma teoria substantiva, o modelo que emergiu
da pesquisa; e na quinta, retorna-se a alguns tópicos do referencial teórico para confrontar
com a pesquisa e aborda-se um novo tema que emergiu durante a coleta de dados.
Finalmente, são apresentadas as considerações finais e as referências bibliográficas.

2. Referencial Teórico Inicial

Entre os estudiosos do método grounded theory, utilizado na fase 1 desta pesquisa, há um
debate sobre o quanto de referencial teórico o pesquisador deve levar a campo. Entretanto,
como expõe Dey (2007), não se deve confundir ir a campo com a mente aberta, com ir com
uma cabeça vazia. Neste contexto, Bryant e Charmaz (2007) recomendam a revisão da
literatura, pois não é possível desenvolver sensibilidade teórica sem alguma familiaridade
com as teorias relevantes. Consequentemente, para alicerçar as primeiras coletas de dados,
foram estudados os temas monitoração ambiental e de sinais fracos e tipologias de eventos
ambientais, os quais serão apresentados sucintamente neste item. Contudo, no item
“discussões”, serão feitas comparações entre os achados da pesquisa e as teorias
pertinentes: as apresentadas neste item e outras que se mostraram relevantes no decorrer do
processo.
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2.1. Monitoração Ambiental

A área de monitoração ambiental vem sendo estudada, com bastante vigor, desde o livro
referencial de Aguilar, publicado em 1967. Existem várias propostas para monitoração
ambiental, entre elas estão os estudos de Ansoff e McDonell (1993), Calori (1989), Duncan
(1972), Kuosa (2010), Xavier e Cancellier (2008), entre outros. Segundo Xavier e
Cancellier (2008), monitoração ambiental é a forma de obter informações, envolvendo a
exposição e a percepção sobre o ambiente em que a empresa atua, de forma a auxiliar na
tomada de decisões. Pitkethly (2003) adverte que a monitoração, sem as consequentes
ações na empresa, é irrelevante. Calori (1989) afirma que, para implementar um sistema de
monitoração ambiental, é necessário integrar várias disciplinas e ter uma visão sistêmica
para capturar os atributos das mudanças ambientais.

De modo semelhante ao sistema de Calori (1989), Ansoff e McDonell (1993) propõem
uma metodologia para estimar a turbulência ambiental, que os autores admitem ser um
processo impreciso. Pois previsões quantitativas e cenários múltiplos podem oferecer
subsídios úteis para o diagnóstico, contudo a estimativa final deve basear-se no julgamento
dos administradores que têm experiência. O ideal é que a avaliação seja feita por um grupo
e que se estabeleçam intervalos e não um valor único.

As categorias que influenciam o ambiente, de forma geral, e nas quais se referenciam a
maioria dos estudos são: (1) políticos, (2) econômicos, (3) socioculturais, (4) tecnológicos,
(5) meio ambiente e (6) legais, conforme taxonomia de Johnson, Scholes e Whittington
(2007). Hitt, Ireland e Hoskisson (2003) adicionam: (1) global e (2) demográfico. Pitkethly
(2003) afirma que as categorias políticas, econômicas, sociais e tecnológicas precisam ser
consideradas, pois atingem, em maior ou menor grau, todas as organizações.

Xavier e Cancellier (2008) expandem as categorias, incluindo as cinco forças de Porter.
Para Duncan (1972), os fatores relevantes são tanto os referentes ao ambiente interno
quanto ao externo. Oreja-Rodriguez e Yanes-Estevez (2010) utilizaram as categorias
geografia, político-legal, sociocultural e econômico. Uma proposta de relacionamento entre
as categorias encontradas nas teorias e nos aspectos obtidos nesta pesquisa será
apresentada no item “discussões”.

2.2 Monitoração de Sinais Fracos

Como ponto de partida para isolar o efeito dos eventos, Ansoff e McDonell (1993)
desenvolveram a teoria dos sinais de baixa frequência ou sinais fracos. Essa teoria diz
respeito a situações nas quais a informação ainda é vaga e a trajetória futura não está
definida. Para tratar essas situações, a empresa precisa ter flexibilidade estratégica. Os
autores sugerem os seguintes critérios: (1) surpresa, (2) urgência e (3) impacto, gerando
um trio ordenado para caracterizar cada evento. Quando o impacto for fraco, não é
necessário considerá-lo nos planos de reação ou contingência.

Entre as situações possíveis, apenas o evento surpreendente, urgente e de forte impacto é
capaz de afetar significativamente a empresa. Isso se deve à desorientação pelo
desconhecimento, caracterizando surpresa, embora, em análise mais profunda, o que houve
foi falta de atenção, segundo Cunha, Clegg e Kamoche (2006).
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2.3 Tipologias para Eventos Surpresa

Conforme abordado nos itens anteriores, a maior parte dos estudos trata do ambiente
externo como um todo, não havendo particularização para cada evento. As razões para que
isso ocorra são: (1) muitas vezes os eventos não têm uma data exata para acontecer, mas
são implantados aos poucos, gerando impactos no decorrer do procedimento e (2) é difícil
encontrar uma métrica pontual para perceber os impactos dos eventos, visto que,
normalmente, eles ocorrem na competitividade, que é sensibilizada a médio ou longo
prazo.

Quando se observam o ambiente e a empresa, de forma ampla, nota-se que as
interferências e impactos ocorrem em intervalos de tempo. Isabella (1990) afirma que os
eventos são entendidos e interpretados segundo os seguintes estágios: antecipação,
confirmação, culminação e consequências. A progressão de um estágio para outro é
baseada na quantidade e no tipo de informação disponível e, também, se o evento é apenas
um rumor, foi formalmente anunciado ou ocorreu. As interpretações, no estágio de
antecipação, são baseadas em rumores ou em conjecturas. No estágio de confirmação, os
gestores tendem a utilizar um quadro de referências estabelecido anteriormente para
interpretar os eventos, até o momento em que percebem que ele não é adequado. Quando
ocorre a percepção por parte dos gestores, atinge-se o estágio de culminação, no qual existe
o processo de construção de uma nova realidade. Por fim, atinge-se o estágio de
consequências, cuja interpretação final é realizada por meio de análises em retrospectiva,
que, por sua vez, são referenciadas nos resultados reais.

Cunha, Clegg e Kamoche (2006) propõem tipologia para eventos surpresa, relacionando
dois critérios: processo e questões. O resultado são as classificações: rotinas (processo e
questão esperados), desenvolvimentos lentos, súbitos e, por fim, perda de significado. Essa
tipologia pode ser aplicada tanto a eventos internos quanto externos. Lampel, Shamsie e
Shapira (2009) indicam dois atributos para os eventos: impacto potencial (alto e baixo) e
relevância potencial (alta e baixa). Os autores indicam que o impacto irá direcionar os
procedimentos de aprendizado por meio de ajustes cognitivos e operacionais. A relevância
influenciará na magnitude e no escopo do aprendizado por meio do aprofundamento de seu
estudo, levando à revisão interna de crenças e atitudes. A partir da combinação desses
atributos, são possíveis quatro classificações para os eventos: transformadores,
reinterpretativos, focalizador e, por fim, transitórios.

Calori (1989) propôs os seguintes critérios para o ambiente externo: incerteza, impacto e
interferência cruzada. O autor chama a atenção para a interferência cruzada, que ele
classifica em duas possibilidades: influenciador ou influenciado. O primeiro gera impacto
em outros sistemas e o segundo recebe o impacto ou só ocorre porque outros
acontecimentos ocorreram.

O referencial teórico para esta pesquisa iniciou com estudos sobre monitoração ambiental,
de sinais fracos e tipologia de eventos surpresa. Porém, conforme alerta Charmaz (2008),
um referencial adicional pode ser usado para: (1) situar a nova teoria substantiva em
relação às existentes; (2) explicar o significado de seus conceitos originais; e (3) ajustar a
tarefa de escrita aos leitores, que são pesquisadores com conhecimento amplo das teorias
existentes. Assim, serão apresentados, no item “discussões”, uma análise dos referencias
teóricos apresentados neste item e novos temas com o objetivo de confrontar com os
achados da pesquisa.
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3. Metodologia

Esta pesquisa utilizou métodos qualitativos de forma complementar, caracterizando uma
pesquisa multimétodos. O primeiro método qualitativo aplicado foi a grounded theory, que
permitiu a emergência de aspectos e relacionamentos, o modelo inicial e a primeira
validação. O segundo método qualitativo aplicado foi uma aproximação da técnica Delphi,
que permitiu validar e ajustar o modelo proposto. Ambos os métodos têm perspectiva
exploratória.

Para a primeira fase, que utilizou o método grounded theory, partiu-se das teorias para
propor um protocolo para as primeiras entrevistas semiestruturadas. Após cada entrevista,
foram redigidos memorandos com o objetivo de realizar as codificações abertas, axiais e
seletivas. Os memorandos foram completados com a pesquisa em dados secundários.
Subsequentemente à análise das primeiras entrevistas, novos elementos foram incluídos no
protocolo. Durante o processo, foram desenvolvidos modelos para cada uma das
entrevistas. O processo foi recursivo até a saturação teórica, quando foram enviados
relatórios aos gestores para a primeira validação. Os critérios de avaliação dos modelos
propostos foram qualitativos, com busca de ajustes a serem realizados. Considerando os
ajustes, foi proposto um modelo unificado inicial de avaliação de impactos de eventos,
com seus aspectos, relacionamentos e ordem de análise.

Para a segunda fase, utilizou-se uma aproximação da técnica Delphi orientada a consenso,
que não pode ser considerada técnica Delphi, pois, embora tenham ocorrido duas rodadas,
não se solicitou que os especialistas reavaliassem os aspectos anteriores, apenas um novo
que emergiu da rodada 1 (WRIGHT e GIOVINAZZO, 2002). Foi decidido por este
delineamento porque a área pesquisada tem nível alto de turbulência, portanto o tempo dos
especialistas é escasso. A validação e ajuste adicionais permitiram reduzir o viés da
pesquisa e uma aproximação alternativa dos especialistas, devido ao tempo escasso para
entrevistas em profundidade.

A pesquisa buscou captar a percepção de quais eventos ambientais foram relevantes no
passado e que ainda estavam claros para os entrevistados. Como os elementos foram
medidos apenas uma vez durante o processo de investigação, caracteriza-se como estudo
transversal. Contudo, como foram analisados dados secundários, os diversos documentos
continham informações espaçadas no tempo, tendo sido encontrados elementos associados
aos eventos em diferentes estágios de sua formação, desde os rumores até os efeitos.

Na primeira fase, o nível de análise é a percepção dos entrevistados sobre os impactos. A
unidade de análise dessa fase foram os eventos ambientais relevantes para o segmento das
empresas. Já na segunda fase, o nível de análise é a percepção dos entrevistados sobre a
importância de cada aspecto. As unidades de análise são os aspectos e seus
relacionamentos, que surgiram na fase 1.

A população desta pesquisa correspondeu a todos os eventos ambientais que ocorreram no
ambiente do segmento de operadoras de telecomunicações. Na primeira fase, a amostra
consistiu nos eventos citados pelos respondentes, pois o objetivo era capturar a
profundidade e a amplitude dos impactos por meio da percepção dos entrevistados.
Adicionalmente, foram realizadas entrevistas para amostragem teórica dos eventos e
pesquisas em dados secundários. Foram entrevistados os seguintes perfis de gestores: seis
de fornecedores de equipamentos e serviços, dois de operadoras grandes e dois de
operadoras médias. Para compor as entrevistas de amostragem teórica, foram realizadas
seis entrevistas: duas de fornecedores, três de operadoras e uma da agência reguladora. Na



6

segunda fase, a população consistiu de especialistas que atuam há pelo menos 10 anos na
área da pesquisa. A amostragem consistiu, na rodada 1, de 36 especialistas, sendo que os
gestores que participaram da fase 1 também foram convidados a participar da fase 2. Na
rodada 2, participaram 30 especialistas. O perfil dos especialistas foi composto por
gestores de grandes empresas, gestores de pequenas e médias empresas, consultores e
pesquisadores da área de telecomunicações.

Na primeira fase, a coleta de dados ocorreu de fontes primárias e secundárias. Os dados
primários foram obtidos em entrevistas semiestruturadas. A pesquisa utilizou amostra não
probabilística, visto que foram utilizados eventos ambientais indicados pelos entrevistados.
Os dados secundários foram obtidos de fontes de domínio público tais como revistas
especializadas, notícias de agências reguladoras e sites especializados. Na segunda fase, a
coleta de dados ocorreu por meio de questionário disponível em ferramenta online, dirigida
aos diversos especialistas.

Na primeira fase, o primeiro protocolo para as entrevistas tomou como base indicações das
categorias e critérios provenientes de teorias relacionadas a eventos, a fim de propor as
perguntas iniciais das entrevistas semiestruturadas. Porém, o uso do método grounded
theory prevê que sejam feitas modificações a cada nova entrevista, com objetivo de buscar
a densificação da pesquisa. Na segunda fase, o instrumento de coleta de dados foi
composto de duas partes: a primeira, quantitativa, teve como objetivo medir o grau de
importância atribuído a cada categoria; a segunda, qualitativa, teve como objetivo entender
qual o melhor ajuste para a ordem, os relacionamentos e se as categorias relevantes
estavam contempladas. Para medir o grau de importância (primeira parte do questionário),
foi utilizada a escala proposta por Turoff (2002) e Padilha (2009), que prevê os seguintes
rótulos para os intervalos: muito importante, importante, não prioritário e dispensável.

Para o tratamento dos dados, foram utilizados os procedimentos recomendados pela
grounded theory: codificação aberta (que foi realizada junto com a microanálise), axial e
seletiva. Os procedimentos foram aplicados a cada entrevista e registrados em
memorandos, e apenas ao final as análises foram integradas. O processo de aplicação das
codificações, recomendadas por Strauss e Corbin (2008), foi realizado em três fases: (1) a
geração de códigos a cada entrevista, em um processo de adição de categorias (ênfase na
codificação aberta); (2) procura de um esquema para agrupar os códigos para definir as
categorias, em um processo de análise de cada uma dessas em cada entrevista que aparecia
(ênfase na codificação axial e seletiva); e (3) refinamento das categorias e relacionamentos
para cada entrevista e na integração entre elas (ênfase na codificação axial). Na segunda
fase, foi utilizada amostra não probabilística e aplicados os conceitos de estatísticas
descritivas aos dados da parte quantitativa dos questionários e os procedimentos de
codificação aberta e axial para interpretar as sugestões qualitativas.

4. Modelo de Avaliação de Impactos de Eventos Ambientais

A área substantiva agrega alto conteúdo tecnológico com a necessidade de criar valor aos
stakeholders, ocorrendo a avaliação dos impactos de eventos ao redor do constructo
“modelo de negócio”, o qual tem como objetivo traduzir (desse modo trazendo para uma
linguagem comum) opções puramente tecnológicas em produtos e serviços rentáveis. Com
isso, permite-se que os diversos stakeholders compreendam as implicações de um evento
para a empresa.

A avaliação dos impactos de um evento tem uma dinâmica no modelo de negócio que
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compreende os subprocessos analisar, decidir e determinar (Figura 1). E o modelo
completo, que será detalhado na sequência, está na Figura 2.

Figura 1 – Subprocessos
Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

Figura 2 – Modelo para avaliação de impactos estratégicos de eventos ambientais
Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

Como o modelo avalia os impactos de eventos, para uma compreensão holística qualquer
ação só pode ocorrer após a consideração de todos os aspectos, mesmo que ao final se
conclua que nem todos sejam relevantes para determinado acontecimento. O modelo
propõe uma linha de raciocínio que segue de um subprocesso para outro, contudo, sempre
que houver necessidade de reanálise ou de expansão de um ponto de vista, pode-se retornar
aos aspectos do subprocesso anterior até que a avaliação dos impactos esteja delineada.

Os eventos da área substantiva não são surpresa em virtude do ambiente institucional
(agência reguladora, ambiente político estável, mercado oligopolista organizado),
consequentemente, os acontecimentos são conhecidos com antecedência, visto serem
resultados de uma série de movimentos que vão se consolidando até que em determinada
data (ou intervalo de tempo) ocorra oficialização. Com isso, seria possível considerá-los no
planejamento tradicional.

Após a confirmação do evento, durante um período as empresas esperam que seu
planejamento tradicional seja capaz de responder ao acontecimento, ao mesmo tempo em
que todas as empresas se observam. Esse período foi denominado de “parálise”. Para
alguns eventos, isso ocorre sem maiores turbulências e as empresas seguem, normalmente,
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com seu modelo de negócio competitivo.

Entretanto a pesquisa focou nos eventos de impactos estratégicos, aqueles para os quais o
modelo de negócio atual se torna insustentável e a empresa perde competitividade. Nesse
caso, as empresas esperam que o planejamento seja suficiente e elas se observam, contudo,
nesse processo, há a construção da percepção de que o modelo de negócio não é mais
competitivo. A pesquisa buscou a emergência do que é analisado no processo de
construção da percepção, isso resultou nos aspectos ponderados no subprocesso “analisar”,
que foi denominado “análise do modelo de negócios atual”. Os aspectos são: inteligência
sobre os concorrentes, legislação e políticas, impacto da tecnologia atual, impacto da
tecnologia futura, tendências da sociedade, experiência do cliente e paradigma de preços.

As análises dos aspectos permitem conclusões que estão dentro de um contínuo
dimensional qualitativo e vão desde não serem relevantes ou não se constituírem ameaças
até a constatação da insustentabilidade do modelo de negócio, levando à perda da
competitividade. Quando se atinge essa dimensão, a empresa sai da parálise, o que no
modelo representa a conclusão do primeiro subprocesso (analisar). Nesse momento, a
empresa tem uma série de informações, porém ainda precisa considerar os demais
subprocessos (decidir e determinar) para só então agir. Considerando que o tempo de
parálise pode ser longo e resultar em dificuldades para responder adequadamente aos
eventos, seria importante para as empresas perante um acontecimento, deliberadamente,
avaliar alguns aspectos de forma a perceber, em um período menor de tempo, se o modelo
de negócio é sustentável ou não.

Como, após o evento, as empresas se observam, o aspecto “inteligência sobre os
concorrentes” é o primeiro a ser analisado. Esse aspecto tem por objetivo analisar os
movimentos (região de atuação, empresa de referência e ética), preços (custos e preços),
produtos e serviços dos concorrentes.

Como a regulação é efetiva na área substantiva, ela torna-se o motivador de vários eventos.
Portanto, o aspecto “legislação e políticas” analisa a influência na resposta a um evento da
regulação, legislação e políticas públicas (fatores externos anunciados), da governança
corporativa (fatores internos anunciados) e da motivação subjacente (fatores internos ou
externos não anunciados).

Pelas características da área substantiva, praticamente todos os eventos acabam
impactando em questões relacionadas à tecnologia, sendo, na sequência, avaliados os
aspectos “impacto da tecnologia atual”- análise dos fatores internos e externos
relacionados às características, técnicas e operacionais, dos padrões tecnológicos utilizados
atualmente que podem beneficiar ou restringir a resposta ao evento; “impacto da tecnologia
futura” - análise das características dos padrões tecnológicos que se pretende implantar,
considerando os fatores externos, a capacidade de integração com as tecnologias atuais e a
escalabilidade, que podem beneficiar ou restringir a resposta ao evento; e “tendências da
sociedade” - análise dos estilos de vida, do comportamento, da demografia, entre outros,
que podem influenciar as telecomunicações. Esse último relacionado parcialmente à
tecnologia.

Após a análise dos aspectos relacionados à tecnologia, é considerada a experiência do
cliente sob a ótica de ser um dos componentes dos stakeholders, sendo o atendimento ao
cliente feito de forma a minimizar conflitos com os demais componentes. Esse aspecto
analisa características como perfil, produtos que preferem utilizar e qualidade percebida
dos produtos e serviços.

Com as informações sobre os concorrentes, a tecnologia e os clientes, é possível avaliar os
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paradigmas de preços (análise dos fatores internos e externos que vão influenciar os preços
dos produtos e serviços) do modelo de negócio para as empresas que atuam no mercado. E,
para as que pretendem entrar no mercado, avaliar se é possível implantar um modelo de
negócio com preços aceitáveis pelos clientes. Em situações de equilíbrio, as empresas
ofertam aos clientes produtos com preços próximos. Isso ocorre porque as empresas
precificam seus produtos com base nos valores dos concorrentes (prestando menos atenção
aos próprios custos ou demanda), combinando com o valor que os consumidores conferem
aos benefícios que percebem do produto.

A partir da análise desses sete aspectos, a empresa terá visão geral da sustentabilidade ou
não do modelo de negócio e, consequentemente, da competitividade da empresa. No
Quadro 1 está apresentada uma análise integrada dos aspectos com o contínuo dimensional
qualitativo.

Aspecto Polo dimensional inferior Polo dimensional
intermediário

Polo dimensional
superior

Inteligência
sobre os
concorrentes

As respostas dos concorrentes
ao evento ameaçam fortemente
a competitividade da empresa,
portanto, são requeridos ajustes
radicais.

As respostas dos
concorrentes ameaçam

parcialmente a
competitividade, portanto,

são requeridos ajustes
incrementais.

Não há ameaça,
continuar a monitorar.

Legislação e
políticas

As legislações e as políticas
são desfavoráveis ou
incompatíveis com as
premissas e interesses da
empresa.

As exigências das
legislações e das políticas

requerem adaptações
incrementais na empresa.

A empresa está alinhada
às legislações e às

políticas.

Impacto da
tecnologia
atual

Os padrões tecnológicos
restringem a resposta ao
evento.

Os padrões tecnológicos não
interferem na resposta ao

evento.

Os padrões tecnológicos
atuais beneficiam a
resposta ao evento.

Impacto da
tecnologia
futura

Os novos padrões tecnológicos
não sustentarão a
competitividade do modelo de
negócio atual.

Os novos padrões
tecnológicos contribuirão

parcialmente para a
competitividade do modelo

de negócio atual.

Os novos padrões
tecnológicos

contribuirão para a
competitividade da
modelo de negócio

atual.
Tendências da
sociedade

Não será simples conciliar as
tendências da sociedade com a
resposta que o evento requer.

As tendências da sociedade
não impactam na resposta ao

evento.

As tendências da
sociedade impactam

positivamente na
resposta ao evento.

Experiência
do cliente

É necessário repensar os
produtos e/ou os serviços
esperados pelos clientes,
porque com o evento, houve
mudança radical nos perfis, nas
preferências ou nos níveis de
serviços esperados.

Apenas alguns produtos e/ou
serviços atendem os perfis,

as preferências e os níveis de
serviços esperados pelos

clientes, portanto, são
necessários ajustes.

Os produtos e os
serviços atendem os

perfis, as preferências e
os níveis de serviços

esperados pelos
clientes.

Paradigma de
preços

Diversos fatores contribuíram
para que fosse estabelecido um
novo paradigma de preços.

São necessários ajustes
incrementais na empresa

para se adaptar ao paradigma
de preços.

O paradigma de preços
será mantido.

Análise do
modelo de
negócios atual

O modelo de negócio atual não
se sustentará.

O modelo de negócio se
sustentará com ajustes.

O modelo de negócio é
competitivo.

Quadro 1 – Síntese dos aspectos do subprocesso “analisar”
Fonte: Elaborado pelos autores (2013).



10

Após a análise e consequente percepção de que o modelo de negócio atual não se
sustentará e a empresa perderá competitividade, são possíveis três decisões: adequação do
modelo de negócio, desenvolver novo mercado e novo modelo de negócio. A adequação e
o novo modelo de negócio ocorrem em torno do que a empresa considera sua vocação
interna, pois antes do evento ofertava produtos e serviços, assim sendo, detinha as
competências e os recursos. A implementação mais simples é a adequação do modelo de
negócio, pois serão realizados apenas ajustes (inovações incrementais). Entretanto, o novo
modelo de negócio é complexo, porque irá requerer o repensar (mudanças radicais) de
como entregar os mesmos produtos e serviços, pois o evento os tornou impraticáveis ou
inviáveis. Por fim, a última opção de decisão é desenvolver um novo mercado a partir do
evento. Não é possível estabelecer um limiar exato entre uma dimensão e outra, sendo
apresentado no Quadro 2 o relacionamento entre o subprocesso “analisar” e o “decidir”.

Decisão
Polo dimensional

inferior
Polo dimensional intermediário Polo dimensional

superior
Novo modelo de
negócio

Desenvolver novo
mercado

Adequação do modelo de
negócio

Planejamento
tradicional

Quadro 2 – Relacionamento entre o subprocesso “analisar” com o “decidir”
Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

Independentemente da decisão, as determinações recaem sobre os mesmos aspectos:
investimento em infraestrutura, fornecedores ágeis, flexíveis e com preços baixos,
processos: adequação e estabelecimento, problemas internos e requisitos dos profissionais.
As determinações são análises também, todavia com objetivo de responder ao evento e se
alinhar com a decisão escolhida, após ter sido constatada a perda de competitividade.

A primeira determinação refere-se à essência da área substantiva: ser intensiva em capital,
logo é o investimento em infraestrutura, o qual é um processo contínuo, porém os esforços
podem ser redirecionados com o objetivo de melhor responder ao evento. O investimento
em infraestrutura visa direcionar recursos para produtos de maior demanda, para novas
regiões de atuação e/ou para cumprir exigências da legislação em resposta aos eventos.
Devem também ser considerados o investimento em rede de suporte e o tempo para a
infraestrutura se tornar operacional.

Associada ao investimento em infraestrutura está a seleção de fornecedores, que precisam
acompanhar a velocidade de implantação requerida pelas operadoras, portanto, devem ser
flexíveis, ágeis e com preços baixos. Contudo, as operadoras precisam considerar questões
de riscos e confiabilidade.

Embora os processos sejam constantemente aprimorados, é necessário focar naqueles que
impactam na resposta aos eventos, determinando quais e como serão adaptados,
estabelecidos ou integrados. Para ter sucesso nas mudanças dos processos, é preciso
considerar a resistência dos profissionais, consequentemente, as determinações devem
observar a integração desses aspectos e a existência de problemas internos. Assim, o tempo
de insistência na manutenção de um processo que limita a competitividade da empresa
poderá ser reduzido.

Embora seja alto o nível de automação e uma parte significativa dos postos de trabalhos
seja subcontratada, a área substantiva depende fortemente dos conhecimentos dos
profissionais, pois serão eles que implementarão as análises, as decisões e as
determinações das respostas aos eventos.
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O Quadro 3 apresenta uma análise integrada dos aspectos do subprocesso determinar com
o contínuo dimensional qualitativo para cada um dos aspectos.

Aspecto Polo dimensional
inferior

Polo dimensional
intermediário

Polo dimensional
superior

Investimento em
infraestrutura

Com o evento, o
redirecionamento do
investimento será
defensivo para buscar
manter a competitividade.

Com o evento, o
redirecionamento permitirá
manter a competitividade.

Com o evento, o
redirecionamento do

investimento permitirá
aumentar a

competitividade.
Fornecedores
ágeis, flexíveis e
com preços baixos

Para atender o evento, os
fornecedores disponíveis
não são ágeis, flexíveis e
com preços baixos.

É possível selecionar
fornecedores ágeis,

flexíveis e com preços
baixos, porém precisam ser

considerados os riscos.

É possível selecionar
fornecedores ágeis,

flexíveis e com preços
baixos.

Processos:
adequação e
estabelecimento

A competitividade só será
mantida com mudanças
radicais nos processos.

Com mudanças
incrementais nos processos

atuais, pode-se manter a
competitividade.

Os processos atuais
permitem manter a

competitividade.

Problemas
internos

Os problemas internos
interferem na resposta ao
evento.

Embora existam problemas
internos, eles podem ser

minimizados.

Não há problemas
internos capazes de

interferir na resposta ao
evento.

Requisitos dos
profissionais

São necessárias mudanças
radicais nos requisitos dos
profissionais.

São necessárias mudanças
incrementais nos requisitos

dos profissionais.

Os requisitos dos
profissionais estão

adequados para manter a
competitividade e

responder ao evento.
Quadro 3 – Síntese dos aspectos do subprocesso “determinar”
Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

Após a análise de sete aspectos (inteligência sobre os concorrentes, impacto da tecnologia
atual, impacto da tecnologia futura, tendências da sociedade, experiência do cliente,
paradigma de preços e legislação e políticas), a decisão entre três possibilidades
(adequação do modelo de negócio, desenvolver novo mercado e/ou novo modelo de
negócio) e a determinação sobre cinco aspectos (investimento em infraestrutura,
fornecedores ágeis, flexíveis e com preços baixos, processos: adequação e estabelecimento,
problemas internos e requisitos dos profissionais), é possível ter uma avaliação ampla dos
impactos dos eventos na competitividade da empresa e ter requisitos para iniciar as ações.

5. Discussões

Na análise dos dados, procurou-se ser fiel à recomendação da grounded theory de estar
aberta a novas possibilidades, sem forçar respostas a partir dos dados. Portanto, ao final da
análise da pesquisa, é importante retornar ao referencial teórico, considerando a análise dos
dados. São relevantes dois temas: o conceito de modelo de negócio (que no método
grounded theory se caracteriza por ser a categoria central da pesquisa) e os aspectos
(categorias) relevantes para a análise dos impactos.

Para Rasmussem (2007), modelo de negócio é como a empresa define sua estratégia
competitiva, por meio do projeto dos produtos oferecidos ao mercado, como precifica,
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quanto custa para produzir e como se diferencia de outras empresas pela sua proposição de
valor. Também define como a empresa integra sua cadeia de valor com as demais
empresas que estão na rede da indústria. Segundo Casadeus-Masanell e Ricart (2010), as
estratégias são escolhas de alta ordem, porque têm profundas implicações para os
resultados competitivos e que não são facilmente reversíveis. Assim, a estratégia é a
criação dos sistemas de atividades, fazendo isso pela definição de políticas, recursos e
estrutura de governança, matérias-primas para o modelo de negócio, que é a estratégia
realizada. Por fim, subsequentemente, são definidas as táticas, que são as escolhas
residuais, mas que têm papel importante em determinar o quanto de valor será criado e
capturado pela empresa. Complementando, Teece (2010) afirma que para proteger as
vantagens competitivas é necessário acoplar estratégia com o modelo de negócio. Isso é
fundamental porque um modelo de negócio sustentável requer passar por um filtro de
análise estratégica.

Com frequência nas pesquisas sobre o tema, há a abordagem da inovação em empresas de
base tecnológica. Lambert (2008) e Rasmussem (2007) enfatizam que o termo passou a ser
utilizado na era das empresas “.com” para indicar uma nova forma de fazer negócios e
explicar, aos investidores, como seriam auferidos ganhos financeiros. A indústria de
telecomunicações tem estreita ligação com a área de internet, visto que provê infraestrutura
para essas empresas, bem como utiliza intensamente tecnologia. Portanto, uma questão
importante nas pesquisas é a tecnologia e como ela pode ser entendida por todos os
participantes da empresa e transformada em produtos de valor. Isso fica claro na definição
de Chesbrough e Rosenbloom (2002), que dizem que modelo de negócio é o constructo
mediador do processo de criação de valor. É uma tradução entre os domínios técnicos e
sociais por meio da seleção e filtragem de tecnologias, com o objetivo de incorporá-las em
configurações particulares de produtos a serem oferecidos ao mercado.

Lambert (2008) indica que o emprego do modelo de negócio, em empresas de base
tecnológica, ocorre porque os gestores e os decisores precisam interagir. Os gestores
precisam promover a compreensão e a comunicação da lógica do negócio da empresa aos
participantes. Os decisores precisam compreender o desenvolvimento dos negócios, em
aspectos como inovação e gestão de mudanças, a fim de realizarem ações sobre
investimentos, finanças e estratégias organizacionais. Na pesquisa, a necessidade de
traduzir a tecnologia em produtos e criação de valor, a partir da tecnologia, ficou explícita.

Chesbrough e Rosenbloom (2002) fazem uma retomada das teorias que versam sobre
estratégia e a dificuldade de incorporar as mudanças tecnológicas. Essa dificuldade é
função das restrições das perspectivas dos gestores que não conseguem desligar-se das
antigas (e até então adequadas) estratégias. Dessa forma, o constructo “modelo de negócio”
integra as teorias tradicionais de estratégia e mudanças tecnológicas em um esquema
coerente que tem, como entradas, as características e os potenciais da tecnologia e os
converte gerando, em sua saída, necessidades dos clientes e retornos financeiros. O
objetivo é transpor a dificuldade para as empresas lidarem com oportunidades da nova
tecnologia, quando ela não se ajusta ao modelo de negócio atual. Assim, ao compreender o
papel do modelo de negócio, as empresas podem comercializar a tecnologia e capturar o
valor de seu investimento. Na pesquisa, esse esquema ficou estabelecido ao relacionar
categorias ligadas à tecnologia com as demais relacionadas ao negócio.

Após esse retorno à teoria, foram evidenciados os motivos para considerar o modelo de
negócio como elemento central da avaliação de impactos de eventos ambientais: (1) os
gestores ao analisar os impactos procuram combinar elementos de tecnologia com criação
de valor; (2) os eventos requerem mudanças, inovação; (3) a tecnologia é indissociável dos
demais itens a serem analisados ou mudados; (4) um evento é um fator catalisador ou
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impulsionador da inovação no modelo de negócio; e, por fim, (5) os processos de
introdução de novos produtos podem ocorrer, normalmente, porém, em presença de evento,
a inovação se faz urgente.

Ao verificar os aspectos que emergiram para os eventos, percebe-se que podem ser
relacionados com alguns indicados para a monitoração ambiental, os quais estão no
Quadro 4. Porém, é importante frisar que são aproximações, porque as categorias da
pesquisa são aplicadas à área substantiva, com suas definições e propriedades bem
definidas, diferentemente das categorias de monitoração, que são amplas. Outra diferença é
que as categorias de monitoração ambiental são listas, nas quais não há expressão de
relacionamentos. Contudo, conforme o referencial teórico previa, há interseção entre as
categorias de monitoração ambiental e de eventos.

Autores
Aspecto da
pesquisa

Johnson et al.
(2007) e Hitt et
al. (2003).

Oreja-
Rodrigues e
Yanes-Estevez
(2010)

Xavier e
Cancellier
(2008)

Duncan (1972) Calori (1989)

Inteligência sobre
os concorrentes

--- --- Concorrentes. Componentes
dos
competidores.

Estrutura.

Legislação e
políticas

Política;
Economia;
Ambiental;
Legal.

Político-legal. Condições da
economia;
Leis e normas
do setor.

Componentes
sociopolíticos.

Contexto;
Estratégias
dos atores e
movimentos.

Impacto da
tecnologia atual

--- --- --- --- ---

Impacto da
tecnologia futura

Tecnológica. --- Inovações
tecnológicas.

Componentes
tecnológicos.

---

Tendências da
sociedade

Socioculturais. --- Condições
socioculturais.

--- Valores.

Experiência do
cliente

Demográficos. --- Clientes
Tendências do
mercado.

Componentes do
cliente.

---

Paradigma de
preços

--- Sociocultural. --- --- Estrutura.

Investimento em
infraestrutura

--- --- --- --- Estratégias
dos atores e
movimentos.

Fornecedores
ágeis, flexíveis e
com preços
baixos

--- --- Fornecedores. Componentes
dos
fornecedores.

Estrutura.

Processos:
adequação e
estabelecimento

--- --- --- Organização
funcional e
componentes de
cada unidade;
Componentes do
nível
organizacional.

---

Problemas
internos

--- --- --- Organização
funcional e
componentes de
cada unidade.

---

(continua)



14

(conclusão)
Requisitos dos profissionais --- --- --- Organização de

pessoas.
---

Sem relacionamento com a
pesquisa

Global. Geografia;
Econômico
(amplo).

Condições
demográficas;
Bancos e
financiadoras.

--- ---

Quadro 4 – Interseção entre as categorias das teorias e os da pesquisa
Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

6. Considerações finais

O objetivo desta pesquisa foi compreender quais aspectos os gestores percebiam como
relevantes ao analisar os impactos de um evento. E, a partir desses aspectos, compor um
modelo que os relacionassem, segundo a lógica de avaliação dos gestores. O foco esteve
nos eventos ambientais e não na verificação de tendências ou em fatores ambientais.

Ao se compreender como os gestores percebem os eventos, seria possível entender por que
causam tanta perturbação nas empresas, visto ser um contrassenso, pois são anunciados
com antecedência e há informação disponível. Tendo um modelo de avaliação de impactos,
sempre que houvesse um evento, em vez de reagir um período de tempo depois da
ocorrência quando, eventualmente, a competitividade estivesse ameaçada, as empresas
poderiam, de forma proativa, fazer uma avaliação dos possíveis impactos e se adiantar na
resposta ao evento.

Foi observado que os eventos são negligenciados pelas empresas. Nesta pesquisa, foi
possível observar por que isso acontece: as empresas acreditam que o planejamento
estratégico será capaz de responder, naturalmente, ao evento. E, de fato, isso acontece para
alguns, mas não para todos os eventos. Há o risco de os gestores acreditarem que a
empresa estará preparada para todas as circunstâncias se tiver um planejamento estratégico,
sendo necessário consciência de que esse planejamento não é capaz de responder a todos
os eventos, logo, alguns requerem redirecionamento.

Machado-da-Silva e Fernandes (1998) afirmam que as organizações adiam a reorientação
estratégica até o ponto em que os custos de não os implementar sejam maiores do que os
de não efetivar. Essa situação foi percebida e retratada na pesquisa pela propriedade
“parálise” do aspecto “análise do modelo de negócios atual”, cuja interpretação é a
tendência de as empresas acreditarem que o planejamento estratégico será capaz de
responder ao evento, ao mesmo tempo em que estão formando a percepção sobre o
acontecimento até atingirem o nível de culminação (ISABELLA, 1990). Essa é a tomada
de consciência de que os esquemas interpretativos, até então usados, não são mais
adequados, havendo necessidade de promover mudanças. A proposta do modelo da
pesquisa é que as empresas, deliberadamente, analisem nos eventos os diversos aspectos
compreendidos no subprocesso “analisar”.

Embora as opções metodológicas estejam alinhadas ao objetivo da pesquisa e aos desafios
de acessar a área substantiva, qualquer tentativa de captar a realidade enfrenta limitações.
A primeira relaciona-se à área substantiva: empresas de telecomunicações em ambiente de
turbulência. Isso restringe a aplicação do modelo, contudo pode ser um ponto de referência
para outras áreas. Embora tenha havido preocupação em utilizar denominações, para os
aspectos e as propriedades, que encontrassem pontos comuns entre a terminologia das
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empresas e da academia, a qual foi utilizada nos relatórios enviados a cada participante da
fase 1, pode ter ocorrido uma limitação inerente ao método de coleta de dados por
questionário online (fase 2). Isso ocorre porque, ao responder os questionários sem auxílio
do pesquisador, o especialista pode não compreender corretamente as questões e causar
erros comuns de viés de pesquisa.

O mesmo estudo poderia ser realizado em outras áreas substantivas para observação de
similaridades e diferenças. Outro estudo futuro interessante seria propor dimensões
qualitativas expressas por indicadores numéricos. Embora tenha sido proposto um contínuo
dimensional para cada propriedade, ele é qualitativo. Contudo, pela complexidade do tema,
precisariam ser selecionados alguns aspectos para permitir o aprofundamento. O modelo
poderia ser aplicado em casos práticos de novos eventos para observar longitudinalmente o
comportamento da competitividade das empresas. Esse estudo poderia verificar também de
que forma a empresa aprende com os eventos.
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Resumo: A gestão do processo de doação-transplante de órgãos e tecidos é um enorme
desafio. A escassez de órgãos para doação é um problema de saúde pública, mas é possível
aumentar a taxa de captação com foco na educação e desenvolvimento dos profissionais e
no investimento em tecnologia como suporte ao processo. Nesta pesquisa investigou-se um
caso exemplar: o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem na gestão de
transplantes a partir da introdução do sistema Donor Action® no Hospital Adão Pereira
Nunes, no Rio de Janeiro. Com base em entrevistas, análise documental e observação
direta, o estudo permitiu avaliar proposições teóricas que foram corroboradas. A
implantação do programa favoreceu o acúmulo de conhecimento da organização e também
o desenvolvimento da aprendizagem organizacional. Verificou-se, ainda, a possibilidade da
aplicação de práticas que possibilitem melhorias de processos em outras unidades de saúde
envolvidas nos processos de gestão de transplantes.

Abstract: The process management of donation-transplantation of organs and tissues is a
major challenge. The lack of donor organs is a public health problem, but it is possible to
increase the rate of organs harvest with a focus on education and workforce development
and investment in technology to support the process. This research investigated a case that
is a reference in this sector: the development of learning capability in the management of
transplants based on the introduction of Donor Action® in the Adão Pereira Nunes
Hospital, in Rio de Janeiro. Based on interviews, document analysis and observation, the
research allowed us to evaluate theoretical propositions that were corroborated. The
implementation of the program promoted accumulation of organizational knowledge and
also development of organizational learning. We also identified the possibility of practical
applications that enable process improvements in other health units involved in the
management process of transplantation.



1. Introdução
A gestão do processo de doação-transplante de órgãos e tecidos é um enorme desafio para
os gestores públicos. Pequenas falhas resultam na perda de potenciais doadores e,
consequentemente, de vidas. A doação de órgãos e tecidos para transplante pode ocorrer a
partir de um doador vivo ou de um doador falecido, cada qual com um processo próprio. O
foco deste estudo é a doação de órgãos de pacientes falecidos. No entanto, é possível
aumentar a taxa de captação por meio de uma política pública focada na educação e
desenvolvimento dos profissionais e no investimento em tecnologia como suporte ao
processo. A escassez de órgãos para doação é um problema de saúde pública e esta
pesquisa pode contribuir para melhorar o sistema de captação de órgãos no Brasil.

Assim, em 2009, diante das baixas taxas de doação de órgãos no Rio de Janeiro, foi criado
o Programa Estadual de Transplantes (PET), com o objetivo de desenvolver capacidades
coletivas de aprendizagem e aprimorar o processo.  Uma das principais iniciativas do PET
foi a incorporação do Programa Donor Action®, que é uma ferramenta de gestão da
qualidade do processo doação-transplante de órgãos e tecidos, criado em 1998, por um
grupo de coordenadores de transplantes da Europa e dos Estados Unidos. Trata-se de um
sistema via web, que, a partir dos dados coletados em dois questionários, gera relatórios
com o diagnóstico situacional de cada hospital. Dessa forma, o programa identifica quando
e onde um potencial doador é perdido e sinaliza os problemas e necessidades de
treinamentos de equipes, auxiliando no desenvolvimento e implantação de metas de
aprimoramento do processo nas unidades hospitalares. O monitoramento e a reavaliação
das ações são essenciais para desenvolver a capacidade de aprendizagem e consolidar
práticas inovadoras implementadas (DONOR ACTION, 2013).

O objetivo geral desse artigo é entender como o programa Donor Action® (programa DA)
pode auxiliar o processo de gestão da doação-transplante de órgãos e tecidos por meio da
agregação de capacidade institucional de acúmulo de conhecimento (NONAKA;
TAKEUCHI, 1997), assim como pelo desenvolvimento de capacidades coletivas de
aprendizagem (ARGYRIS; SCHON, 1978). Por se tratar de um programa internacional,
um objetivo adicional desta pesquisa é identificar e analisar as necessidades de adaptação
do programa à cultura e às particularidades do sistema do Rio de Janeiro. Quando uma
tecnologia entra em conflito com a cultura organizacional e quando há resistências
individuais ao sistema, o alinhamento entre a solução tecnológica e os processos de
negócio pode não ser adequado, resultando na subutilização do instrumento (MARKUS,
1983; COOPER, 1994; LAPOINTE; RIVARD, 2005; RIVARD; LAPOINTE, 2012).

2. Revisão de Literatura

2.1 O Processo de Doação-Transplante de Órgãos no Brasil e no Rio de Janeiro

A primeira etapa do processo de doação de órgãos e tecidos de pacientes falecidos para
transplante, e essencial ao processo, é a detecção de doadores a fim de obter os órgãos.
Provavelmente, essa é a fase de maior impacto no número final de doadores de órgãos
(FREGONESI, 2009). Os potenciais doadores encontram-se normalmente nas Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs) ou nas emergências dos hospitais (PESTANA et al., 2013). Em
geral, o quadro dos pacientes nesses locais é de lesão neurológica aguda grave, que
frequentemente evolui para morte encefálica (DOMINGOS; BOER; POSSAMAI, 2010).

Especificamente no caso de doador falecido, há dois tipos de mortes que possibilitam a
doação: morte por parada cardíaca e morte encefálica (MANYALICH et al., 2011). A



primeira permite a doação de somente alguns órgãos, essencialmente rins e fígado, além de
tecidos (pele, osso, córnea). A morte encefálica, por sua vez, viabiliza a doação de todos os
órgãos, sem exceção a priori. No entanto, a morte encefálica é ainda pouco conhecida pela
população e até mesmo por alguns profissionais de saúde, mas o reconhecimento da morte
encefálica é um fator importante, já que à medida que se posterga essa identificação,
aumenta a probabilidade de ocorrer infecção, instabilidade hemodinâmica ou parada
cardiorrespiratória, ocasionando a perda do potencial doador (PESTANA et al., 2013).

O processo de captação se inicia com a identificação do potencial doador em um hospital,
seguindo-se um protocolo estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) do
Brasil para a realização do diagnóstico da morte encefálica. A notificação do potencial
doador é compulsória e deve ser feita às Centrais de Notificação, Captação e Distribuição
de Órgãos (CNCDOs) de cada Estado da Federação, independentemente da viabilidade ou
não da doação dos órgãos e tecidos do potencial doador. Da mesma forma, os familiares do
potencial doador devem ser imediatamente avisados sobre a abertura de tal protocolo. A
legislação brasileira estabelece que o consentimento informado dos familiares do potencial
doador falecido é a única forma de autorização para a captação dos seus órgãos e tecidos
(BRASIL, 1997).

As CNCDOs são responsáveis pela gestão do cadastro de potenciais receptores, pelo
reconhecimento das notificações de mortes encefálicas e pela organização logística e
distribuição dos órgãos e tecidos na sua área de atuação. Para a realização dessas
atividades, essas centrais contam com o apoio das Organizações de Procura de Órgãos e
Tecidos (OPOs) e das Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para
Transplantes (CIHDOTTs).

Em paralelo ao diagnóstico da morte encefálica e também posteriormente ao mesmo, deve
ser realizada uma cuidadosa avaliação do potencial doador, bem como sua manutenção
hemodinâmica, com o objetivo de verificar e garantir a qualidade dos órgãos e tecidos que
venham a ser doados. Depois de finalizado o diagnóstico da morte encefálica e
comunicado tal fato aos familiares do potencial doador pelo médico assistente, deve
ocorrer a entrevista familiar para doação por profissional qualificado para acolher a família
e esclarecer todos os detalhes do processo de doação-transplante. O acolhimento familiar é
um instrumento ético, que deve perpassar todas as fases do processo, sendo, assim, de
responsabilidade de toda a equipe de saúde do hospital. Após a autorização familiar para a
doação, toda a parte logística deve ser organizada para as cirurgias de transplante.

O Rio de Janeiro foi o primeiro estado onde se realizou, em 1965, uma cirurgia de
transplante de órgão no Brasil. Apesar do pioneirismo, nos anos subsequentes o estado não
soube manter uma atividade adequada nesta área, sendo rapidamente superado por São
Paulo e posteriormente por vários estados da federação. Em 2009, diante das baixas taxas
de doação de órgãos e, consequentemente, do pequeno número de cirurgias de transplante
realizadas no estado, decidiu-se extinguir o Programa Riotransplante, órgão da Secretaria
Estadual de Saúde responsável pelo gerenciamento da área de transplantes, sendo
anunciada a criação de um programa moderno, caracterizado pela gestão profissionalizada:
o Programa Estadual de Transplantes (PET).

Uma das principais iniciativas do PET foi a incorporação do Programa Donor Action®, que
é uma ferramenta de gestão da qualidade do processo doação-transplante de órgãos e
tecidos, criada em 1998, por um grupo de coordenadores de transplantes da Europa e dos
Estados Unidos. Trata-se de um sistema informatizado via web, que, a partir do input dos
dados coletados em dois questionários (Pesquisa de atitude dos profissionais de saúde em
relação ao tema e Revisão de registros médicos dos casos de óbito), gera relatórios com o



diagnóstico situacional de cada hospital. Dessa forma, o Programa identifica quando e
onde um potencial doador é perdido e sinaliza os problemas e necessidades de
treinamentos de equipes, auxiliando o desenvolvimento e implantação de metas de
aprimoramento do processo nas unidades hospitalares. A escassez de órgãos para doação
se deve não apenas à falta de potenciais doadores, mas também à falha em tornar
potenciais doadores em doadores efetivos. Isto pode ocorre por falhas no processo, como a
não identificação do potencial doador com morte encefálica e a não notificação da
ocorrência da morte encefálica em tempo hábil (MATESANZ, 2004).

Para melhorar o processo, o programa Donor Action (DA) é uma das diversas iniciativas
que têm sido adotadas nos últimos anos, em diversos países, visando a aumentar a doação
de órgão de falecidos. O programa pode ser caracterizado como um instrumento que
viabiliza, de forma sistemática, a melhoria do processo de doação de órgãos (ROELS et al.,
2010). O diagnóstico do DA é feito por meio de três instrumentos: Pesquisa de Atitude dos
profissionais de saúde em relação ao tema (Hospital Attitude Survey – HAS); Revisão de
Registros Médicos dos casos de óbito (Medical Record Review – MRR) e o sistema
database do programa (DA System Database), em que os dados são imputados e analisados
para a geração de um relatório sobre a situação de cada hospital. O HAS é um questionário
composto por 32 perguntas sobre o conhecimento e a atitude dos profissionais envolvidos
no processo de transplante de órgãos (médicos, enfermeiros e pessoal administrativo).
Juntamente com o HAS, a unidade hospitalar registra no sistema os casos de óbito (MRR).
Esse processo revela o grau de suporte percebido pelos profissionais em relação ao
processo de doação e identifica as necessidades de treinamento e educação sobre o tema.
Neste sentido, o programa estabelece as bases para o monitoramento e a melhoria do
processo de doação (HÖCKERSTEDT; HEIKKILÄL; HOLMBERG, 2005; ROELS et al.,
2010).

O programa DA é composto por três etapas: diagnóstico, através da aplicação dos
instrumentos HAS e MRR; análise e desempenho, identificando, por meio da análise do
HAS e do MRR, prioridades de melhorias no processo; e avaliação e reaplicação após um
ano, para avaliar os resultados do programa DA, comparando os resultados da primeira
aplicação dos questionários com os da segunda rodada. O monitoramento e a reavaliação
das ações são essenciais para desenvolver a capacidade de aprendizagem e consolidar
práticas inovadoras implementadas (DONOR ACTION, 2013).

O DA System Database é a maior base de dados internacional sobre o assunto e, em 2009,
estava sendo aplicado em cerca de 400 hospitais, localizados em 17 países distintos
(ROELS et al., 2010). Apesar do sucesso da aplicação do programa DA em diversos
países, conforme reportado na literatura (ALONSO et al., 1999; HÖCKERSTEDT;
HEIKKILÄL; HOLMBERG, 2005; GANSTER et al., 2009; ROELS, et al., 2010), é
importante analisar a necessidade de adaptação do programa às particularidades de cada
país em que é aplicado.

2.2 Capacidade de acúmulo de conhecimento e aprendizagem

O conhecimento passou a ser o eixo estruturante do desempenho das organizações, pois se
tornou o principal insumo do que é produzido, comprado e vendido (SVEIBY, 1998). Para
Davenport e Prusak (1998), o conhecimento é uma mistura fluida de experiências
condensadas, valores, informação contextual e insight, que proporciona uma estrutura para
a avaliação e incorporação de novas experiências e informações.

Autores como Nonaka e Takeuchi (1997), Davenport e Prusak (1998), Stewart (1998),
Sveiby (1998), Bukowitz e Williams (2002) e Choo (2003) reconhecem a existência de



duas formas de conhecimento no contexto organizacional: o conhecimento explícito e o
tácito. O primeiro é aquele decodificado, que pode ser articulado e expresso em manuais,
esquemas e gráficos, sendo passível de transmissão por uma linguagem sistemática e
formal (NONAKA, 1994); caracteriza-se por ser compreensível para qualquer um que
entende a simbologia na qual ele é transmitido, pode ser adquirido pela educação formal e
envolve conhecimento dos fatos (THOMPSON; MENDES; THOMPSON, 2011). Já o
conhecimento tácito é o conhecimento pessoal incorporado às experiências de trabalho, às
habilidades e expertises e envolve fatores intangíveis como crenças, valores, objetivos
pessoais, palpites subjetivos, emoções, ideais, competências, raciocínio, modelos mentais,
opiniões, intuição, criatividade etc. (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Assim, verifica-se
que o conhecimento tácito é codificado, caracterizado pela subjetividade, pela dificuldade
em ser mensurado e verbalizado, representando tudo o que adquirimos ao longo de nossa
existência, pelas experiências vividas, sendo, portanto, intrínseco ao indivíduo
(THOMPSON; MENDES; THOMPSON, 2011).

A interação contínua, dinâmica e simultânea entre os conhecimentos explícitos e tácitos
impulsiona o processo de amplificação do conhecimento. Os conhecimentos gerados pelos
indivíduos são assim ampliados e cristalizados, como parte do conhecimento da
organização, por meio do diálogo, da discussão, do compartilhamento de experiências, do
fazer sentido e das comunidades de prática (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). Assim a
primeira proposição que se pretende analisar neste artigo é a seguinte:

Proposição 1: A implantação do programa de gestão da qualidade do processo doação-
transplante permite o acúmulo do conhecimento que se dá pela interação entre os
conhecimentos expressos em manuais, esquemas e gráficos (conhecimento explícito) e o
conhecimento pessoal, subjetivo, incorporado às experiências de trabalho (conhecimento
tácito).

Tornar o conhecimento pessoal disponível para os outros é assim atividade central da
gestão do conhecimento, que envolve quatro padrões básicos de criação de conhecimento
(NONAKA; TAKEUCHI, 1997): Socialização (do tácito para o tácito) - compartilhar e
criar conhecimento tácito através da experiência direta; inclui, por exemplo, a observação,
a imitação e a prática; Combinação (do explícito para o explícito) – sistematizar e aplicar o
conhecimento explícito e a informação; Externalização (do tácito para o explícito) -
articular os fundamentos do conhecimento tácito e os converter em explícito;
Internalização (do explícito para o tácito) - compartilhar o conhecimento explícito permite
a sua internalização.

Este processo de criação de conhecimento pode ainda ser favorecido por algumas
condições promotoras, como intenção organizacional, abertura da mentalidade,
redundância da informação, mobilização de ativistas do conhecimento e criação de um
contexto organizacional adequado (GALBRAITH, 1977; TAKEUCHI; NONAKA, 2008;
WINOGRAD; FLORES, 1986).

Para Takeuchi e Nonaka (2008), a intenção organizacional revela a orientação da
organização para adquirir, criar, acumular e explorar conhecimento. É necessário, segundo
estes autores, que a organização tenha clareza do tipo de conhecimento a ser adquirido e de
como operacionalizá-lo.

A criação do conhecimento passa ainda por uma abertura da mentalidade das pessoas, num
momento de decomposição de rotinas, hábitos e estruturas cognitivas. Isto permite o
questionamento de atitudes básicas e a criação de novos conceitos, o que favorece o
desenvolvimento do conhecimento (WINOGRAD; FLORES, 1986).



A abundância de informação, expressa na sua redundância, também favorece a criação do
conhecimento, já que significa a existência de informações que vão além das exigências
operacionais imediatas, possibilitando que sejam compartilhados conceitos com pessoas
que não necessariamente precisam da informação (GALBRAITH, 1977). Por fim, são
também promotores de condições para a criação do conhecimento organizacional a
existência de uma estrutura organizacional que favoreça a colaboração e o uso de ativistas
do conhecimento, pessoas que são consideradas referências de conhecimento e que cuidam
da sua disseminação. Estas pessoas possuem um papel essencial no processo de geração do
conhecimento (TAKEUCHI; NONAKA, 2008).

Estes processos de criação de conhecimento estão relacionados à aprendizagem, que
constitui um processo cumulativo de evolução do conhecimento, com memorização dos
efeitos das experiências passadas. Em face dessas considerações, a segunda proposição a ser
analisada é:

Proposição 2: Na introdução do programa de gestão da qualidade do processo doação-
transplante, a aprendizagem organizacional é ampliada pela existência de condições
favoráveis ao conhecimento: intenção organizacional, abertura da mentalidade,
redundância da informação, mobilização de ativistas do conhecimento e criação de um
contexto organizacional adequado.

A aprendizagem organizacional, enquanto processo de envolvimento da organização na
detecção e correção de erros, desenvolve-se, fundamentalmente, em dois ciclos
(ARGYRIS; SCHON, 1978). No primeiro ciclo de aprendizagem, os trabalhadores
detectam erros e corrigem seus comportamentos, sem alterarem as características centrais
da teoria em uso. Trata-se de uma aprendizagem adaptativa, corretiva ou incremental, visto
que os novos comportamentos são desenvolvidos no âmbito das normas vigentes, sem que
haja um questionamento das mesmas. Corrigem-se as ações que provocaram os erros,
garantindo a eficiência em curto prazo. A aprendizagem em ciclo duplo é considerada
como um nível de aprendizagem superior, na medida em que implica a alteração das
normas e dos pressupostos organizacionais. Permite a correção dos erros, com intervenção
sobre suas causas, como resultado de uma reflexão, análise e consequente alteração de
valores da organização. Ela interroga os valores que guiam as estratégias da ação e que
altera ou elimina as normas organizacionais incompatíveis com o funcionamento eficaz.
Define novas prioridades e normas ou reestrutura as existentes, reformulando a teoria
oficial (ARGYRIS, 1998; ARGYRIS; SCHON, 1978). Estas considerações levam à
formulação da terceira proposição:

Proposição 3: A implantação do programa de gestão da qualidade do processo doação-
transplante amplia a aprendizagem organizacional por meio de processo incremental de
detecção de erros e correção de comportamento e/ou da alteração das normas, valores e
pressupostos organizacionais, eliminando as normas organizacionais incompatíveis com o
funcionamento adequado do processo.

A melhoria de processos é uma necessidade presente na rotina de todas as organizações,
ocorrendo de forma estruturada ou não (MESQUITA; ALLIPRANDINI, 2003). Para que
ocorra o comprometimento e a ação coordenada de todos os indivíduos da organização
frente aos programas de melhoria, é necessário o desenvolvimento de uma cultura que
valorize a aprendizagem (GONZALEZ; MARTINS, 2011). Isto leva a quarta proposição
desta pesquisa:

Proposição 4: A aprendizagem organizacional obtida pela implantação do programa de
gestão da qualidade do processo doação-transplante favorece o aprimoramento do
processo de gestão de transplantes.



2.3 Resistências, dificuldades e adaptações necessárias

Quando uma tecnologia entra em conflito com a cultura organizacional e quando há
resistências individuais ao sistema, o alinhamento entre a solução tecnológica e os
processos de negócio pode não ser adequado, resultando na subutilização do instrumento
(MARKUS, 1983; COOPER, 1994; VOM BROCKE; SINNL, 2011; RIVARD;
LAPOINTE, 2012). Neste sentido, Jatene, Consoni e Bernardes (2012) afirmam que o
sucesso da introdução de inovações em serviços depende de dois fatores: os atores
envolvidos no processo e a estrutura existente para a inovação, que deve incorporá-la à
visão e ao planejamento estratégico da organização.

As pessoas resistem às tecnologias, pois desde o início avaliam não só suas características
intrínsecas, mas também como ela se encaixa nos contextos individuais e organizacionais e
buscam antever as consequências que a solução deverá trazer (SURYANINGRUM, 2012).
Este processo, resistência e aceitação da tecnologia, varia de acordo com a fase da sua
implementação (LAPOINTE; RIVARD, 2005; MARKUS, 1983). As barreiras individuais
envolvem a capacidade do indivíduo de lidar com novas situações, eventos, informações e
contextos, expressas na literatura de mudança organizacional. O indivíduo pode também
sentir sua autoimagem ameaçada, mediante situações em que, para acomodar um novo
conhecimento, é necessário mudar a si próprio (TAKEUCHI; NONAKA, 2008).

Os resultados da pesquisa desenvolvida por Johnson, Zheng e Padman (2012) indicam que
uma percepção holística positiva em relação à nova tecnologia, denominada pelos autores
de otimismo, tem um impacto significativo e positivo na aceitação da tecnologia que está
sendo introduzida. Este impacto seria maior do que a facilidade de uso ou a aplicabilidade
da tecnologia. Portanto, Johnson, Zheng e Padman (2012) destacam a importância de
serem oferecidos treinamentos específicos para os envolvidos no processo e argumentam
que a aceitação de novas tecnologias pode levar um tempo se manifestar e gerar resultados.
Para Takeuchi e Nonaka (2008), histórias de sucesso e de fracasso podem encorajar a
mudança ou gerar o medo do desconhecido. Procedimentos e hábitos já estabelecidos
podem também delimitar os procedimentos futuros e dificultar as mudanças de atitudes e
comportamentos.

Sob a perspectiva holística de gestão de processos de negócios, a cultura é reconhecida
como um dos fatores centrais no sucesso ou fracasso da implementação de novos processos
de negócios através da incorporação de sistemas de informação (LLEWELLYN;
ARMISTEAD, 2000; HAMMER, 2010). Conforme observado por Vom Brocke e Sinnl
(2011), embora a maior parte dos artigos publicados sobre o assunto tenha como objeto de
análise a cultura organizacional, alguns estudos têm reconhecido a influência da cultura
das pessoas no sucesso ou fracasso da introdução de novas práticas e tecnologias (LOCK,
2008). Assim, o sucesso de um novo projeto depende fundamentalmente da compreensão
por parte das pessoas de como um novo sistema ou tecnologia pode melhorar os processos
(VOM BROCKE; SINNL, 2011). Para o sucesso da implementação do novo processo, a
atitude individual deve ser fomentada pela incorporação da inovação à visão e ao
planejamento estratégico da organização, oferecendo treinamento específicos aos
envolvidos e divulgando histórias de sucesso para encorajar o engajamento no processo.
Isto permite a formulação da seguinte proposição:

Proposição 5: A aprendizagem organizacional é influenciada pela atitude individual
favorável dos atores envolvidos no processo.

A Figura 1 resume as cinco proposições realizadas neste estudo.



Figura 1- Fatores que podem influenciar o sucesso do programa DA na melhoria
do processo de gestão da doação-transplante de órgãos

Fonte: Elaborado pelos autores.

3. Metodologia
O objetivo geral deste estudo é entender como o programa Donor Action® pode auxiliar o
processo de gestão da doação-transplante de órgãos, por meio da agregação de capacidade
institucional de acúmulo de conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 1997), assim como
pelo desenvolvimento de capacidades coletivas de aprendizagem (ARGYRIS; SCHON,
1978). Como objetivo adicional, pretende-se com esta pesquisa identificar e analisar as
necessidades de adaptação do programa à cultura e às particularidades do sistema do Rio
de Janeiro.

Em consonância com os objetivos propostos, a pesquisa é exploratória e o método
escolhido foi o estudo de caso (YIN, 2010). Vale destacar que toda a análise desenvolvida
se deu de forma qualitativa, em linha com o procedimento técnico de estudo de caso que
foi selecionado. Assim, não se pretende testar a aceitação ou a rejeição das proposições
apresentadas no referencial teórico, mas compará-las com as evidências coletadas por meio
da pesquisa. Seguimos assim a estratégia analítica de "adequação ao padrão", tal qual
descrita por Yin (2010), com base nas proposições teóricas desenvolvidas.

Um aspecto importante no desenvolvimento de estudos de caso é a seleção do caso a ser
estudado (EISENHARDT, 1989), pois se entende que sua particularidade deve justificar a
sua seleção e, consequentemente, a potencial contribuição para o corpo do conhecimento
que se esteja estudando. Além disso, a seleção de um caso único deve assegurar que ele
sirva aos propósitos reveladores da pesquisa (YIN, 2010).

Optou-se por estudar o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN), localizado em
Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil, que implementou o sistema Donor Action® para
avaliar sua atuação como captador de órgãos e tecidos para o sistema de gestão de
transplante. O HEAPN foi inaugurado em 1999 e tem como missão prestar atendimento
multiprofissional humanizado em saúde, com referência em trauma e maternidade de alto
risco, buscando a melhoria continua e desenvolvendo treinamentos em Serviço. Seus
valores são ética, comprometimento, valorização das pessoas, humanização, eficiência,
credibilidade e qualidade dos serviços.1 Em 2013, o hospital possui 235 leitos e presta
serviços gratuitos de atendimento a acidentados, urgências, laboratórios e imagem,
internação e enfermaria. Este hospital foi escolhido porque, após a implementação do
sistema, ações educacionais permitiram que o mesmo se tornasse uma referência na área: a
unidade foi responsável, em 2012, por 24 captações de órgãos - número 116% maior que

1 Fonte: site do HEAPN, disponível em http://www.saude.rj.gov.br/hospital-adao-pereira-nunes-heapn/8898-missao-
visao-e-valores.html. Acesso em 10/05/2013.
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2011; sozinho, o hospital captou mais do que 11 estados brasileiros, recebendo o prêmio
“Destaque na Promoção da Doação de Órgãos” pelo Ministério da Saúde brasileiro. Em
2012/2013, uma reavaliação, também baseada no Donor Action®, revelou os progressos do
hospital nas diferentes etapas do processo de captação.

Como a entrevista é uma das fontes de informações mais importantes em um estudo de
caso (YIN, 2010), foram realizadas entrevistas em profundidade com os gestores
responsáveis pelo processo de captação de órgãos no hospital e com profissionais que
atuam no centro de terapia intensiva da instituição. As entrevistas foram realizadas em
abril de 2013 e cada uma durou cerca de uma hora; todas foram gravadas e posteriormente
transcritas, de modo a manter o máximo de fidelidade possível ao que foi declarado pelo
entrevistado.

O perfil dos entrevistados está apresentado no Quadro 1. O roteiro de entrevista foi
desenvolvido com base na revisão de literatura e, para realizar as triangulações propostas
na literatura (YIN, 2010; WOODSIDE, 2010), foram analisados relatórios internos do
hospital e houve a observação direta do sistema pelos pesquisadores.

Quadro 1: Perfil dos entrevistados
Entrevistado Cargo Formação Tempo no HEAPN

Ex-DM Ex-Diretor Médico do HEAPD Neurocirurgião
10 meses

(de Fev. a Nov./2012)

Enfermeira AP
Enfermeira responsável pela CIHDOTT

no HEAPN desde 2010
Enfermeira 4 anos

Médica C Médica do Centro de Terapia Intensiva
Geriatra,

intensivista
4 anos

Enfermeira T Enfermeira do Centro de Terapia Intensiva Enfermeira 3 anos

Além disso, as entrevistas foram analisadas individualmente pelos quatro pesquisadores
para depois haver a busca de consenso na análise.

4. Análise e Discussão dos Resultados

Neste tópico, serão descritos os resultados obtidos com o estudo, com base nas entrevistas
para análise das proposições anteriormente elaboradas, utilizando-se também do amparo do
referencial teórico do trabalho para a condução da discussão.

4.1 O processo de implantação do programa Donor Action no Hospital

A primeira rodada da aplicação do questionário HAS ocorreu no HEAPN em 2010. A ideia
de adotar o programa DA no hospital foi da Central de Transplantes, que escolheu alguns
hospitais e fez a proposta de iniciar o projeto naquela unidade. Na época, a coordenadora
do CIHDOTT, responsável pela aplicação do programa DA no hospital, também
coordenava Centro de Terapia Intensiva para Adulto - CTI Adulto. Os entrevistados
afirmam que o processo de aplicação “foi complicado”. A enfermeira T ressalta que eram
muitas pessoas, muitos setores envolvidos no preenchimento do questionário e que, com
isso, alguns questionários se perderam. Nesta primeira rodada, o MRR não foi feito.

A segunda rodada do programa ocorreu em 2012. A Enfermeira AP já estava efetivamente
implantada na CIHDOTT e resolveu, como ela disse, “fazer diferente”. Aplicou
diretamente os questionários ao universo de cerca de 300 profissionais, obtendo quase 90%
de preenchimento do HAS.



4.2 Capacidade de acúmulo de conhecimento e aprendizagem e melhorias do
processo

Proposição 1: A implantação do programa de gestão da qualidade do processo doação-
transplante permite o acúmulo do conhecimento que se dá pela interação entre os
conhecimentos expressos em manuais, esquemas e gráficos (conhecimento explícito) e o
conhecimento pessoal, subjetivo, incorporado às experiências de trabalho (conhecimento
tácito).

Pelas entrevistas concedidas, ficou claro que a instituição fomenta o conhecimento
explícito por meio de cursos de imersão e palestras constantemente oferecidos aos
profissionais da instituição. O questionário HAS, preenchido pelas equipes, permitiu ao
hospital identificar parte do tácito, expresso nos conhecimentos e nas atitudes apresentados
pelos profissionais envolvidos no processo de transplante de órgãos. O ex-DM acredita que
o programa DA possibilitou a identificação de erros e a correção definitiva dos mesmos,
através da capacitação de toda a equipe, e principalmente dos intensivistas, por meio de
simpósios, palestras e cursos oferecidos. Além disso, a enfermeira AP se preocupa em
divulgar dados e informações sobre a evolução do processo de doação e transplantes na
instituição. Conforme relato da Médica C, após a implantação do programa, “passou a ter
mais informações, mais treinamento para a equipe sobre morte cerebral, sobre doação,
sobre como lidar com a família”. Neste sentido, a enfermeira T destaca que tem bastante
informação disponível em apostilas. Estas ações evidenciam que o conhecimento sobre o
processo de doação e transplantes é decodificado e transmitido por educação formal, em
alinhamento com Nonaka (1994) e Thompson, Mendes e Thompson (2011).

A Médica C e a Enfermeira T destacam também o conhecimento pessoal, incorporado às
experiências de trabalho na prática do dia-a-dia no CTI de alta complexidade do hospital,
em que a quantidade de morte cerebral é alta. Nas palavras da enfermeira T: “além dos
treinamentos, as pessoas aprendem umas com as outras na rotina do dia a dia”. A Médica
C destaca, também, o conhecimento pessoal trazido pelos intensivistas da CIHDOTT, que
vão ao hospital e avaliam o paciente junto com o médico da instituição, ajudando-o no
processo. “É uma conduta conjunta, então você aprende, não deixa de ser também um
treinamento”, diz ela. Observa-se, portanto, o compartilhamento de conhecimento tácito na
instituição, conforme descritos por Nonaka e Takeuchi (1997) e por Thompson, Mendes e
Thompson (2011). Pelos relatos dos entrevistados, ambos os conhecimentos são
articulados na instituição e se alimentam mutuamente, sendo amplificados por meio da
discussão, do diálogo e da troca de experiências entre os profissionais, conforme defendem
Takeuchi e Nonaka (2008). Os entrevistados acreditam que os profissionais estão mais
abertos ao conhecimento e que conversam mais sobre o assunto.

Entende-se então que as evidências coletadas estão em linha com o que diz a teoria sobre o
assunto, resumida na proposição 1.

Proposição 2: Na introdução do programa de gestão da qualidade do processo doação-
transplante, a aprendizagem organizacional é ampliada pela existência de condições
favoráveis ao conhecimento: intenção organizacional, abertura da mentalidade,
redundância da informação, mobilização de ativistas do conhecimento e criação de um
contexto organizacional adequado.

A intenção organizacional é uma das condições promotoras do conhecimento e está
presente no HEAPN.  Tanto a atual Direção do hospital, como a Enfermeira AP, garantem
a orientação da organização para adquirir, acumular e explorar conhecimento. Alinhado
com Takeuchi e Nonaka (2008), a instituição tem clareza sobre a importância de adquirir e
operacionalizar o conhecimento, com o auxílio do programa DA. De acordo com os



gestores entrevistados, um dos motivadores para adotar o programa DA no HEAPN foi a
vontade de monitorar as informações relativas ao processo: quantas pessoas estavam na
escala de coma de Glasgow em nível 3 e não foi aberto o processo? 2; Quantos pacientes
poderiam ter aberto protocolo e poderiam ter gerado uma doação, mas não foi feito? Por
que não foi feito? Conforme observa AP, “a grande maioria é dos pacientes é trauma e
muitos evoluem para óbito, mas será que evoluíram para óbito só porque o coração
parou? Ou será que ele poderia ter critério de morte cerebral e ninguém se atentou e viu?
Além de toda a equipe interna, os gestores procuram ainda ajuda de membros externos, que
dão apoio ao processo, dentre eles a Central de Transplantes, que fica à disposição para o
que for preciso, o Instituto Médico Legal (IML), a Delegacia de Polícia e o Programa de
Ação Social do Município. A Enfermeira AP destaca, também, o apoio da atual Direção à
CIHDOTT.

A abertura da mentalidade das pessoas, pelo questionamento de atitudes e criação de novos
conceitos, conforme destacado por Winograd e Flores (1986), também está presente na
instituição. A Enfermeira AP acredita que a cooperação das equipes foi uma mudança
significativa e que hoje há uma cultura estabelecida e equipes sensibilizadas para todos os
procedimentos que envolvem o processo de doação. AP relata o caso de um médico, chefe
da UTI, que era resistente ao processo, mas que foi incentivado a fazer cursos e recebeu
diversos feedbacks positivos em relação aos transplantes realizados: “eu fui pegando ele
pela mão, fui levando ele para um curso, para outro, aí no último curso que ele teve na
Central de Transplantes, ele me chamou e disse: ‘AP, olha, eu tenho que admitir, eu mudei
todo o meu pensamento; eu nunca fui contra, mas agora eu sou muito a favor’, e hoje ele
está dizendo que quer vir trabalhar na CIHDOTT, isso é uma grande vitória”.
Outro fator destacado pelos entrevistados é a difusão da informação para todos do hospital
(abundância e redundância de informação), inclusive para quem não trabalha diretamente
no processo. Atualmente há a cultura do registro e da divulgação dos números do processo
de transplante para todo o hospital, fator destacado por Galbraith (1977) como importante
para favorecer a criação do conhecimento na instituição. “Todos entendem o processo; os
fluxos estão todos escritos e descritos, todos sabem o fluxo, desde o começo do processo;
hoje eu entendo que até o técnico da patologia precisa entender como foi o processo, como
tudo se deu, porque que aquilo é importante, para ele ter cuidado com aquele corpo
porque se tiver alguma alteração naquele corpo, vai causar uma complicação”, relata a
Enfermeira AP.

A mobilização de ativistas do conhecimento e criação de um contexto organizacional
adequado são os elementos que mais se destacaram nas entrevistas, personificados pela
Enfermeira AP, por sua dedicação à causa e engajamento no processo. Todos os
entrevistados destacaram a importância de AP para o sucesso do programa e para a
melhoria dos processos. A Enfermeira T comenta que AP inscreve as pessoas nos cursos e
as motiva a comparecer; para os que não podem comparecer, AP passa as informações
posteriormente. As evidências então estão alinhadas com a segunda proposição da
pesquisa, de que a aprendizagem organizacional pode ser ampliada existência de condições
favoráveis ao conhecimento.

Proposição 3: A implantação do programa de gestão da qualidade do processo doação-
transplante amplia a aprendizagem organizacional por meio de processo incremental de

2 A escala de coma de Glasgow (ECG), que vai de 3 a 15, é uma escala neurológica que mede o nível de consciência após
lesão cerebral. A escala avalia três parâmetros: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. O nível 3, que é o
mínimo, significa que a pessoa não abre os olhos, não fala nem se mexe ou reage a estímulos.



detecção de erros e correção de comportamento e/ou da alteração das normas, valores e
pressupostos organizacionais, eliminando as normas organizacionais incompatíveis com o
funcionamento adequado do processo.

A aplicação do MRR na segunda rodada evidenciou as falhas ocorridas na identificação e
notificação dos potenciais doadores em morte cerebral. Com a aplicação do DA, e de posse
dos resultados, que evidenciavam a perda de potenciais doadores por falhas no processo, a
Enfermeira AP passou a fazer uma busca ativa, através da análise dos prontuários,
identificando pacientes graves, que podem evoluir para um quadro de morte cerebral. Os
entrevistados acreditam que depois da aplicação do programa DA passou a haver uma
maior difusão dos procedimentos necessários à captação no CTI e na unidade de pós-
operatório da neurocirurgia. Com isso, os profissionais destes setores têm estado atentos
aos casos que podem gerar captação. Além disso, o Ex-DM e a Enfermeira AP afirmam
que havia alguns procedimentos errados na questão da manutenção do corpo do potencial
doador, já que a medicação necessária muitas vezes não era prescrita pelos médicos
plantonistas. Com o programa DA, estes passaram a prescrever os medicamentos que
deveriam ser usados na manutenção, possibilitando a conservação dos órgãos.

A Enfermeira AP diz que começou a escrever sobre sua experiência, enviando artigos para
congressos, e a estudar sobre o tema. Destaca, sobretudo, a criação de protocolos próprios
do hospital, nos quais todos os fluxos do processo de transplante - identificação,
manutenção e acolhimento da família - estão descritos.  Um sinal da consolidação dos
procedimentos é identificado no engajamento de novos funcionários. O que aparentava ser
um risco para a consolidação dos procedimentos, revelou, na verdade, sua força, visto que
os novos funcionários engajaram-se rapidamente nos protocolos definidos.

Todos os entrevistados acreditam que houve mudanças significativas nos valores
organizacionais em relação à doação e transplantes de órgãos. A Enfermeira AP relata que
havia resistência em investir recursos e pessoal das UTIs na manutenção dos pacientes
falecidos, preferindo aplicá-los em pacientes ainda com possibilidade de recuperação: “a
nutrição, por exemplo, não achava necessidade de alimentar um paciente que está morto;
a fisioterapia não entendia qual era o seu papel dentro do processo. Hoje não, hoje move-
se meio mundo para tirar aquele paciente da emergência e colocar na UTI, hoje nós temos
uma cultura, que foi estabelecida, todas as categorias, muito sensibilizados”, afirma. Para
os entrevistados, atualmente há uma cultura estabelecida e equipes sensibilizadas para
todos os procedimentos que envolvem o processo de doação, o que representa, segundo a
literatura (ARGYRIS, 1998; ARGYLIS; SCHON, 1978), a reformulação da teoria oficial,
eliminando as normas da instituição que são incompatíveis com o funcionamento eficaz do
processo.

Os dados demonstram que a implantação do programa ampliou a aprendizagem
organizacional, caracterizando uma aprendizagem em ciclo duplo (ARGYRIS; SCHON,
1978), confirmando a terceira proposição desta pesquisa.

Proposição 4: A aprendizagem organizacional obtida pela implantação do programa de
gestão da qualidade do processo doação-transplante favorece o aprimoramento do
processo de gestão de transplantes.

O aprimoramento do processo de gestão de transplantes depende do comprometimento das
pessoas, da ação coordenada para as melhorias e da valorização da aprendizagem. Estes
três fatores estiveram presentes na situação analisada.

O comprometimento se mostrou presente pela implantação do programa, pela vontade de
monitorar as informações relativas ao processo de gestão de transplantes. A mobilização da



AP e o engajamento de novos funcionários após a detecção dos erros e as capacitações
recebidas também ilustram este comprometimento.

A ação coordenada se deu pelo estabelecimento de uma cultura que reconhece a
importância da gestão de transplante e pela sensibilização das equipes para todos os
procedimentos que envolvem o processo de doação. Conforme mencionado, a Enfermeira
AP acredita que a cooperação das equipes foi uma mudança significativa. A enfermeira T e
a médica C também destacaram o aprendizado nas equipes, durante as práticas e rotinas, e
a cooperação com membros externos, com como os intensivistas da CIHDOTT.

Por fim, a valorização da aprendizagem organizacional foi evidenciada nos depoimentos,
pela importância dada ao conhecimento explícito por meio de cursos de imersão e palestras
constantemente oferecidos aos profissionais, pela ampla difusão de informação sobre o
tema para toda equipe e pela divulgação dos números do processo de transplante para todo
o hospital.

Os dados, portanto, estão em concordância com a quarta proposição, que sugeriu que a
aprendizagem organizacional obtida pela implantação do programa favorece o
aprimoramento do processo de gestão de transplantes.

4.3 Resistências, dificuldades e adaptações necessárias

Proposição 5: A aprendizagem organizacional é influenciada pela atitude individual
favorável dos atores envolvidos no processo

Pelo relato dos entrevistados, o programa DA foi incorporado à visão e ao planejamento
estratégico do HEAPN, principalmente pelo interesse pessoal do Ex-DM sobre o assunto e
pelo engajamento da Enfermeira AP. Assim, o programa não entrou em conflito com a
cultura da organização e não houve resistências ao processo. Todos os entrevistados
consideraram o programa DA adequado aos processos do hospital, sem necessidade de
adaptações para ser aplicado. Para a Médica C e para a Enfermeira T, “todas as perguntas
faziam sentido”. Este alinhamento, segundo a literatura, permite o sucesso e a utilização
plena das potencialidades do sistema que está sendo introduzido (MARKUS, 1983;
COOPER, 1994; VOM BROCKE; SINNL, 2011; RIVARD; LAPOINTE, 2012; JATENE;
CONSONI; BERNARDES, 2012).

Para a Enfermeira AP, a principal dificuldade enfrentada foi o tamanho do questionário
HAS, considerado muito grande pelos respondentes. “As pessoas achavam o questionário
muito grande, questionavam o número de perguntas. Todo mundo queria que fosse uma
coisa mais sucinta. Minha dificuldade maior foi explicar para as pessoas que na verdade é
um estudo importante, que vale a pena o tempo gasto”, relata. Dentre os respondentes, os
médicos foram os mais resistentes à implantação do programa DA, também por acharem o
questionário muito longo.

Para superar as resistências, foi fundamental a persistência da Enfermeira AP, engajada em
criar um contexto organizacional adequado para o sucesso do programa. Nesse sentido,
além de oferecer cursos e palestras constantemente, conforme já relatado, AP acredita ser
muito importante dar feedback do trabalho realizado e fornecer informações sobre quantas
pessoas estão na lista de espera e quantas podem ser beneficiadas se houver um esforço
coletivo. AP conta que “quando sai uma reportagem sobre transplante no jornal, eu levo
para a equipe e digo ‘olha aqui o resultado do trabalho de vocês, obrigada!’; aí as
pessoas dizem, ‘nossa, cheguei me arrepiar!’, ‘fiquei nervosa, que legal!’; este tipo
feedback faz com que eles fiquem muito mais motivados”. Além disso, AP dá o retorno
também para os médicos e chefes das unidades de terapia intensiva. E para a equipe que



ficou cuidando do corpo, AP incentiva que acompanhe todo o processo por acreditar que
isso gera motivação: “você está cuidando do paciente, você não quer entrar para ver como
é a retirada dos órgãos? Vamos lá no centro cirúrgico, vamos ver, vamos assistir”. Estas
atitudes fomentam o que Johnson, Zheng e Padman (2012) chamam de “otimismo” em
relação ao novo processo/tecnologia adotado, através da divulgação de histórias de
sucesso, que podem encorajar a mudança e a aceitação do novo (TAKEUCHI; NONAKA,
2008).

As evidências apresentadas corroboram, portanto, a quinta proposição desta investigação.

5. Conclusões
Este artigo apresentou os resultados de uma pesquisa realizada com o objetivo de entender
como o programa Donor Action® pode auxiliar o processo de gestão da doação-transplante
de órgãos e tecidos por meio da agregação de capacidade institucional de acúmulo de
conhecimento, assim como pelo desenvolvimento de capacidades coletivas de
aprendizagem. Analisaram-se também as necessidades de adaptação do programa à cultura
e às particularidades do sistema do Rio de Janeiro, já que se trata de um programa
internacional.

Foi realizado um estudo de caso, no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, do Rio de
Janeiro, que se tornou referência no processo de captação de órgão e tecidos, após a
implantação do DA, que permitiu a melhor capacitação das equipes, uma mudança na
cultura organizacional e a melhoria do processo de gestão de transplantes na unidade.

Os resultados apresentados mostraram como a implantação deste programa favoreceu a
capacidade de acúmulo de conhecimento da organização, pela articulação de
conhecimentos tácitos e explícitos, favorecendo também o desenvolvimento da
aprendizagem organizacional de ciclo duplo. Condições favoráveis ao conhecimento, como
intenção organizacional, abertura da mentalidade, redundância da informação, mobilização
de ativistas do conhecimento e criação de um contexto organizacional adequado
revelaram-se importantes para o processo de aprendizagem organizacional.

Observou-se que a implantação do programa não apenas permitiu a detecção de erros e
correção de comportamento, mas foi além, gerando mudança de valores e eliminando as
normas vigentes incompatíveis com o funcionamento adequado do processo.

Foi ainda percebido que a aprendizagem organizacional foi influenciada pela atitude
individual favorável dos envolvidos no processo. Esta aprendizagem, obtida pela
implantação do programa, favoreceu o aprimoramento do processo de gestão de
transplantes.

Assim, as proposições teóricas formuladas foram corroboradas pelas evidências coletadas e
merecem, no futuro, mais investigação.

As contribuições desta pesquisa são de natureza teórica e prática. Como contribuição
teórica, esta pesquisa pode auxiliar o desenvolvimento de pesquisas posteriores que
examinem como a agregação de capacidade institucional de acúmulo de conhecimento e o
desenvolvimento de capacidades coletivas de aprendizagem podem melhorar a melhorias
de processos de gestão, principalmente na área da saúde. Como aplicação prática, espera-se
que os resultados aqui apresentados fomentem a aplicação de práticas de melhorias de
processos em outras unidades de saúde envolvidas nos processos de gestão de transplantes.
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ABSTRACT

As a result of transformations in world's economic relations, innovation has been highlighted
in the requirements for companie's survival and competitiveness. On the other hand many
publications in journals, books, newspapers and websites raise the question of the great
difficulty for Brazilian companies to innovate which consequently affect their
competitiveness. Companies seek strategies that rely on actions and decisions of professionals.
In this context, this article aims at studying the importance of the participation of higher
education institutions (HEIs) in the future manager’s education. Through research, taking as a
case study of 94 HEIs belonging to the Northeast Region of São Paulo State in Brazil the work
intends to contribute with the discussions, showing how relevant to seek for competitiveness
through  innovation and how importanty are HEIs in this context.

Keywords: innovation, competitiveness and higher education institutions.

RESUMO

Em decorrência das transformações nas relações econômicas no mundo, a inovação vem se
destacando nos quesitos sobrevivência e competitividade das empresas. Por outro lado muitas
publicações em revistas, livros, jornais e sites levantam a questão da grande dificuldade das
empresas brasileiras inovarem, o que conseqüentemente prejudica a competitividade. As
empresas buscam estratégias, que dependem de condutas e decisões de profissionais. Neste
contexto, este artigo visa estudar a importância da participação das Instituições de Ensino
Superior (IES) na formação dos futuros gestores de empresas. Por meio de pesquisa, tomando
como estudo de caso 94 instituições de ensino superior, pertencente ao Cone Leste Paulista
Brasileiro o trabalho pretende contribuir com as discussões, mostrando o quanto é relevante
buscar a competitividade por meio da inovação e o quanto as Instituições de Ensino Superior
são importante nesse contexto.

Palavras-chave: Inovação, Competitividade e Instituições de ensino.



INTRODUÇÃO

Diante de um mercado cada vez mais competitivo, uma das principais características das
últimas décadas constitui-se a velocidade com que as inovações tecnológicas vêm sendo
introduzidas nas organizações, condição que faz surgir à necessidade de reformular
constantemente os modelos de gestão adotados em busca da competitividade.
A competitividade leva as organizações a buscarem formas de sobrevivência de longo e
principalmente de curto prazo, são mudanças significativas em todos os segmentos da
economia, aos quais as organizações constantemente buscam agregar valor em seus produtos
em relação aos concorrentes.

Já é consenso a necessidade das empresas buscarem diferenciais competitivos por meio da
inovação, não só a tecnológica, mas também as de produtos, processos e principalmente de
gestão.

A capacidade de inovar tornou-se um dos principais diferenciais das economias, com impactos
principalmente no nível de desenvolvimento da sociedade, trazido pelo alto valor agregado
dos produtos e conseqüentemente maior nível de qualificação e renda.

Em termos de competitividade, a inovação tem como proposta, conseguir resultados de longo
prazo, mas o que acontece é que a maioria das empresas ainda atua focada no imediatismo,
apenas na busca de melhorias e investimentos em projetos de curto prazo, ou seja, baixo risco,
resultados rápidos e menos incertezas.

Nos últimos anos tem-se tornado muito claro a importância da competitividade das
organizações por meio da inovação, neste contexto várias publicações sobre o assunto
apresentam indagações do tipo: “O que fazer para as empresas brasileiras inovarem”;
“Empresas brasileiras precisam investir em inovação”; “Inovação é o propulsor competitivo
para as organizações”; “Os gestores de empresas não possuem cultura voltado para
inovação”, enfim muito se lê e se discute, sobre a cultura das empresas, no sentido de
promover a P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), seja ela por meio de recursos da própria
empresa ou por meio de parceria com universidades. Ocorre que, para que isso aconteça, os
gestores  que lideram as organizações, devem antes de tudo estarem cientes desta necessidade,
ou melhor entender a importância e o impacto da inovação na organização. Muitos gestores
nascem da academia, e em particular, dos cursos de administração de empresas. Nada
acontecerá se o administrador da organização, não promover e liderar a necessidade da
inovação tecnológica.

Os administradores de empresas, talvez devido ao conteúdo da sua formação acadêmica, estão
mais focados com a sobrevivência da organização no curto prazo, o que geralmente envolve,
por exemplo, a redução de custos, o marketing e maiores volumes de vendas da empresa, não
se preocupando com a vantagem de competitiva de longo prazo da organização, resultado
obtido neste caso, principalmente pela capacidade das organizações em inovar.
Ter a inovação como diferencial competitivo já é o foco de grande parte dos gestores de
empresas brasileiras, mais ainda existe uma carência de práticas capazes de criar uma cultura
de inovação nas organizações.
Diante do descrito, como problema de pesquisa deste artigo, pergunta-se: Porque isso
acontece? É exatamente esta pergunta que este artigo pretende ajudar a responder.



No Brasil nos últimos anos, esta havendo uma pulverização de faculdades em todo o país,
muitas instituições surgiram sem se preocupar na maioria das vezes, com a qualidade da
educação e principalmente sem considerar a necessidades para qual o mercado necessita, no
que diz respeito aos profissionais do curso de administração.

Desta forma as instituições de ensino superior do curso de administração também têm grande
importância na formação dos futuros gestores e conseqüentemente na formação de inovadores.
É necessário que as instituições tenham mais dinamismo e flexibilidade, ou seja, acompanhar
a velocidade de mudanças em que muda o mercado e o mundo.

Diante do que foi esboçado, este artigo tem o objetivo principal, pesquisar e analisar como
ocorre a formação acadêmica no que quesito informação sobre inovação aos futuros
administradores, em especial nas universidades localizadas na região do Cone Leste Paulista
Brasileiro. Em complemento ao objetivo principal, verifica-se qual a importância dos
conhecimentos de inovação dos formandos para as empresas, bem como apresenta a
importância do papel das instituições de ensino, na formação do administrador, no contexto
das grades curriculares dos cursos de administração de empresas. Por fim, apresenta-se o perfil
sócio-econômico e das empresas na região do Cone Leste Paulista Brasileiro.

Do ponto de vista de abordagem do problema, a pesquisa apóia-se em informações
qualitativas. Ainda assim, buscou-se quantificar alguns dados com intuito de facilitar a análise
dos resultados obtidos. Utiliza-se uma amostra representativa de Instituições de Ensino
Superior, localizadas no Cone Leste Paulista Brasileiro.

1. DEFINIÇÕES E CONCEITOS
Para melhor entendimento, torna-se importante rever algumas definições que envolvem o
assunto, como por exemplo, a Inovação, a Competitividade, a grade curricular do curso de
administração e por fim o Cone Leste Paulista Brasileiro.

1.1 Inovação

Ao longo das décadas as tecnologias vêm definindo as eras econômicas.  Partindo do final da
última glaciação, que se deu muitos anos, conforme Figura 1.

Conforme apresentado na figura, entre a sociedade agrícola e a sociedade industrial, o
conhecimento por várias fases, entre as principais: a força física, habilidades físicas, saber
como fazer os outros fazerem, inovar e por fim gerenciar mudanças e inovação.

Tecnologia é a aplicação prática da Ciência ao comércio ou à Indústria, ou: é a disciplina que
trata da arte ou ciência de aplicar conhecimentos científicos a problemas práticos – Ciência
“Industrial”; a ciência do conhecimento sistemático das “Artes Industriais”. Tecnologia pode
também ser entendida como qualquer aplicação de conhecimento científico ou de engenharia
para atingir um resultado prático. Rodriguez, 2002.



Figura 1: As Eras Econômicas
Fonte: Rodriguez, 2002.

A Inovação é o processo de transformar idéias em algo que possua valor comercial. Uma
definição mais sistemática incluiria os seguintes pontos. Rodriguez, 2002.

1. Introdução e venda comercial de um produto novo ou melhorado,
2. Introdução e uso comercial de um método novo de produção,
3. Introdução de uma nova forma de organização de negócios,
4. Novos usos para produtos existentes,
5. Novos mercados para produtos existentes,
6. Novos canais de distribuição.

A distinção entre “invenção” e “inovação” é que invenção é a criação de uma idéia ou
conceito novo, enquanto que a inovação é a transformação de um conceito novo num sucesso
comercial ou num uso disseminado. Inovação é de natureza primeiramente social e econômica
ao invés de exclusivamente tecnológica. Entretanto, ao contrário da Moda (“fashion”), a
“Inovação Tecnológica” é uma novidade com significativo conteúdo de desempenho
Rodriguez, 2002.

Alguns aspectos da Inovação são: i) Inovação de Produto, ii) Inovação de Processo, iii)
Inovação de Serviço; iv) Inovação Incremental; v) Inovação Radical (de Ruptura); vi)
Inovação Contínua; vii) Estratégia da Inovação  Estratégia para Inovação; viii) Gestão da
Inovação  Gestão para Inovação.

De forma breve, serão apresentadas as principais definições referentes à inovação, bem como
a sua principal influência nos resultados competitivos da organização.

Tecnologia é a aplicação prática da Ciência ao comércio ou à Indústria, é a disciplina que trata
da arte ou ciência de aplicar conhecimentos científicos a problemas práticos – Ciência



“Industrial”; a ciência do conhecimento sistemático das “Artes Industriais”. Tecnologia pode
também ser entendida como qualquer aplicação de conhecimento científico ou de engenharia
para atingir um resultado prático (Rousssel et al, 1991).

A distinção entre “invenção” e “inovação” é que invenção é a criação de uma idéia ou
conceito novo, enquanto que a inovação é a transformação de um conceito novo num sucesso
comercial ou num uso disseminado. Inovação é de natureza primeiramente social e econômica
ao invés de exclusivamente tecnológica. Entretanto, ao contrário da Moda (“fashion”), a
“Inovação Tecnológica” é uma novidade com significativo conteúdo de desempenho.

Alguns aspectos da Inovação são: i) Inovação de Produto, ii) Inovação de Processo, iii)
Inovação de Serviço; iv) Inovação Incremental; v) Inovação Radical (de Ruptura); vi)
Inovação Contínua; vii) Estratégia da Inovação  Estratégia para Inovação; viii) Gestão da
Inovação  Gestão para Inovação.

A Figura 2, a seguir, apresenta algumas das principais mudanças referentes à competitividade
entre as organizações, dos anos 1960’s até 1990’s.

Até aproximadamente 1960, com início do processo de mecanização a história da
industrialização se caracterizou pela busca do aumento da produtividade. Os esforços estavam
voltados para a produção em grande escala e por um crescimento quantitativo do mercado.

A partir de 1960, o mercado começou a mudar rapidamente, o aumento da competição entre
empresas transformou o preço em um importante critério para o sucesso no mercado.

Figura 2 - Evolução do Critério de Competitividade entre organizações

Nos anos 70 a competição volta a mudar e o foco passa a ser a qualidade. Os clientes se
tornam mais exigentes e começam a prestar mais atenção nos produtos. Ainda nos anos 70 a
competitividade muda novamente, vez, a capacidade de produção excedeu a demanda,
intensificou a competição internacional levando algumas companhias a buscarem novas
oportunidades para aumentarem seus lucros. As empresas passaram a investir em novos
modelos, na modernização de seus produtos, e a oferecerem um número maior de opções, ou
seja, uma maior variedade de produtos para seus clientes. A competição passou a ser
simultaneamente baseada em preço, qualidade, tempo e flexibilidade. Já mais recentemente, a



partir dos anos 90, os clientes apresentando necessidades cada vez mais específicas, forçam as
empresas a uma enorme necessidade de inovação de seus produtos, serviços.

1.2 Competitividade

A velocidade de mudanças que vem ocorrendo nas últimas décadas vem fazendo com que os
líderes das grandes organizações se preocupem com a competitividade e desta forma
considerem todos os elementos que de alguma forma a influenciam nas estratégias a serem
traçadas.

Segundo Porter (1999), há algumas décadas atrás a concorrência era praticamente inexistente
em quase todo o mundo, existia uma grande proteção por parte dos governos às empresas e a
formação de grandes cartéis colaborava para a quase inexistência de competitividade. Após o
final da segunda guerra mundial o acirramento da competitividade se desenvolveu em virtude
do progresso econômico da Alemanha e Japão.

Atualmente ser competitivo é fundamental para as organizações sobreviverem no mundo
globalizado. Segundo Ferraz (1997), existe duas linhas de pensamento que conceituam a
competitividade. Na primeira a competitividade é vista como desempenho, onde é expressa na
participação do mercado, alcançada por uma firma em determinado mercado em um certo
tempo. A outra linha de pensamento trata a competitividade como eficiência.

Para esta linha de pensamento a competitividade é relacionada com a capacidade de se
converter os insumos em produtos com o máximo de rendimento. Entretanto nestas duas
visões são utilizados enfoques limitados por serem estáticos, pois, analisam a competitividade
apenas pelos indicadores. Para Ferraz (1997, p. 03), “a competitividade é a capacidade da
empresa formular e implementar estratégias concorrências, que lhe permitam ampliar ou
conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado”.

Ter uma visão de futuro se torna fundamental para as empresas serem competitivas. Não basta
apenas ser competitivo no presente, é necessário olhar para o futuro e estar preparado para as
novas oportunidades. Conforme Hamel e Prahalad (1997), a competição não esta baseada
apenas no presente, ela deve ser vista como a competição pelo futuro, onde a competição é
avaliada pela participação nas oportunidades e não apenas pela participação do mercado.
Neste sentido torna-se fundamental que a organização desenvolva fortemente seus
profissionais.

Para Porter (1990), a vantagem competitiva surge do valor que a empresa consegue criar para
seus clientes e que este valor ultrapasse o custo de fabricação. Existem dois tipos básicos de
vantagem competitiva, a liderança de custo e a diferenciação. Porter (1990), analisa a
estratégia competitiva como uma das atividades essenciais para as organizações obterem uma
posição lucrativa no mercado o qual estão inseridas.

Para Ferraz (1997), a vantagem competitiva pode ser obtida de diversas fontes, em geral estão
relacionadas às especificações dos produtos, ao processo de produção, às vendas, à gestão, às
escalas produtivas, aos tamanhos dos mercados, às relações com fornecedores e usuários, aos
condicionantes da política econômica, ao financiamento da empresa ou de sua clientela, às
disponibilidades de infra-estrutura, a aspectos de natureza legal, entre outras.



1.3 Importância da Revisão da Grade Curricular

No contexto deste trabalho, o conteúdo dos cursos de administração para a formação do
administrador é bastante relevante. É importante que as instituições de ensino superior dos
cursos de administração revejam o quadro das disciplinas, e façam adaptação que atenda as
necessidades atuais do mercado. O futuro gestor de empresas diante de um mercado
constantemente competitivo deve ser preparado durante sua formação acadêmica, ou seja, o
conteúdo do curso deve ser contemplado com informações que o prepare para gestões
estratégicas, gestão esta que não deve ser desconsiderada. A figura 3 mostra a principais
barreiras e restrições à inovação das empresas.
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Figura 3: Principais Barreiras e Restrições à Inovação
Fonte: Revista Innoscience, 2012.

Conforme informações acima apresentadas da revista Innoscience (2012), observa-se que
existe uma grande barreira nas empresas quando se trata de inovação e entre as principias
barreiras apresentadas estão: a falta de coordenação e direcionamento da inovação, despreparo
das lideranças quanto à inovação e cultura de aversão ao risco.

Podemos afirmar que esta deficiência apresenta, pode ser resultado de profissionais
despreparados, ou seja, não foram subsidiados de informações para a realidade atual da
economia, durante a sua vida acadêmica.



1.4 O Cone Leste Paulista Brasileiro

O Cone Leste Paulista é um projeto de Governo de um dos principais estados Brasileiro, o
estado de São Paulo, o objetivo principal do projeto é criar potencialidades de
desenvolvimento econômico da região. Conforme Figura 04, o Cone Leste Paulista é
composto por cinco regiões diferentes, a saber: Vale do Paraíba, Litoral Norte, Região
Serrana, Região Bragantina e Região do Alto do Tietê.

Figura 04: Regiões que compõe o Cone Leste Paulista
Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010.

A região do Cone Leste Paulista é composta por 39 municípios e uma população total de
2.288.619 habitantes, conforme Tabela 01. É uma região de grandes oportunidades de
negócios, contando com um grande número de Instituições de Ensino e grandes centros de
pesquisas conhecidos mundialmente, entre eles o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA),
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE).
Destaca-se também pelas indústrias tecnológica que existente, como por exemplo: Embraer,
General Motors, Johnson & Johnson, Petrobras, LG, Volkswagen, entre outras.



Tabela 01: Municípios e população do Cone Leste Paulista

Municípios População Municípios População

Aparecida do Norte 37.476 Canas 4.624
Ilhabela 28.526 Natividade da Serra 7.443

Redenção da Serra 4.136 Santa Branca 13.882
Arapeí 2.863 Caraguatatuba 100.084
Jacareí 211.214 Paraibuna 18.740
Roseira 9.599 Santo Ant. do Pinhal 7.047

Areias 3.961 Cruzeiro 77.039
Jambeiro 5.450 Pindamonhangaba 146.995
São Bento do Sapucaí 11.780 Silveiras 5.935
Bananal 10.341 Cunha 23.772
Lagoinha 5.126 Piquete 15.675
Caçapava 84.752 Taubaté 278.886
Lavrinhas 7.316 Guaratinguetá 116.400
São José dos Campos 629.921 Potim 19.397

Cachoeira Paulista 30.091 Tremembé 40.094
Lorena 82.537 Igaratá 9.855

São Luís do Paraitinga 10.804 Queluz 10.802
Campos do Jordão 47.789 Ubatuba 86.059
Monteiro Lobato 4.189 São J. Barreiro 4.077

São Sebastião 73.942

População Total do Cone Leste Paulista 2.288.619
Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010

Além da alta tecnologia a região do Cone Leste Paulista, possui uma tecnologia industrial
considerada de ponta, indo desde a fabricação e montagem de automóveis, aviões, celulares e
computadores até foguetes espaciais, sem deixar de considerar a área de comércio e serviços,
que também é bastante representativo.



3. RESULTADOS

A seguir são analisadas as informações obtidas na pesquisa, conforme proposto no trabalho.

Conforme apresentado na Tabela 2, o Cone Leste Paulista Brasileiro é composto por 39
municípios, neste total de municípios encontram-se um total de 94 Instituições de Ensino com
curso de administração, sendo 29 Instituições com curso de administração presencial e 65
Instituições com cursos de administração à distância (EAD).

Tabela 02: Número de Instituições de Ensino Superior nos municípios do Cone Leste Paulista

Municípios

Nº de Instituição de
Ensino Superior com

curso de
Administração

Municípios

Nº de Instituição de
Ensino Superior com

curso de
Administração

Presencial EAD Presencial EAD

Aparecida do Norte 0 1 Canas 0 0
lhabela 0 2 Natividade da Serra 0 0

Redenção da Serra 0 0 Santa Branca 0 0
Arapeí 0 0 Caraguatatuba 2 5
Jacareí 4 5 Paraibuna 0 0
Roseira 0 1 Santo Ant.  Pinhal 0 0

Areias 0 0 Cruzeiro 2 5
Jambeiro 0 0 Pindamonhangaba 3 6
São Bento do Sapucaí 0 0 Silveiras 0 0
Bananal 0 0 Cunha 0 0
Lagoinha 0 0 Piquete 0 0
Caçapava 0 3 Taubaté 5 6
Lavrinhas 0 0 Guaratinguetá 1 6
São José dos Campos 7 14 Potim 0 0

Cachoeira Paulista 1 2 Tremembé 0 0
Lorena 2 2 Igaratá 0 0

São Luís do Paraitinga 0 0 Queluz 0 0
Campos do Jordão 1 2 Ubatuba 0 4
Monteiro Lobato 0 0 São J. Barreiro 0 0

São Sebastião 1 1

Total de Instituições com curso presencial 29
Total de Instituições com curso a distância (EAD) 65
Total de Instituições de Ensino composta pelo Cone Leste Paulista 94

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010



O trabalho propõe verificar qual a importância do papel das Instituições de Ensino Superior,
na formação do administrador, no contexto das grades curriculares dos cursos de
administração de empresas, desta forma podemos observar, conforme Tabela 3, que das 94
Instituições de Ensino Superior do Cone Leste Paulista Brasileiro apenas 21 Instituições, ou
seja, 22,3 % possuem no curso de administração, disciplinas que envolvem conhecimento
sobre inovação, as 73 Instituições restantes não favorecem o futuro administrador com esse
conhecimento.

Tabela 03: Cursos de Administração contemplados com o Conhecimento em Inovação

Total de Instituições de Nível Superior
do Cone Leste Paulista Brasileiro 94 100%

Instituições de Ensino com curso de Administração
contempladas com conhecimento em Inovação.

21 22,3

Instituições de Ensino com curso de Administração
contempladas com conhecimento em Inovação.

73 77,6

Fonte: Elaborado pelo autor

É relevante considerar essa estatística, como um resultado ruim, uma vez que estes resultados
revelam que muitos profissionais do curso de administração, não recebem informações sobre a
importância da inovação nas organizações, bem como a gestão dela.

São dados estatísticos que confirmam a realidade de muitas organizações brasileiras,
principalmente as organizações de pequeno e médio porte, ou seja, os gestores são
conservadores, e evitam maiores riscos, não sabendo eles, que a maior ameaça da empresa, é o
fato de permanecer em seu modelo de gestão focado em resultados de curo prazo.

4. CONCLUSÕES

O ambiente altamente competitivo observado nos últimos anos tem sido um dos principais
fatores que levaram as empresas de um modo geral a buscarem profissionais qualificados e
com conhecimentos, capazes de transformarem as empresas.

As inovações conseguem resultados de curto, mas principalmente de longo prazo. Nas
empresas, a inovação pode ter resultados, por exemplo, na redução de custos, aumento de
produtividade, melhoria na qualidade dos produtos e serviços e também na possibilidade de ter
monopólio mesmo que temporariamente.

Focar a estratégia no controle de custos, no marketing ou no volume de produção é importante
e necessário, mas não é mais o suficiente em termos de competitividade, ou seja, a inovação
não deve ser descartada como diferencial competitivo.

Neste contexto a formação profissional pode ser considerada como uma mola que impulsiona
o caminho do sucesso profissional. O período em que o aluno permanece na instituição de
ensino, é o momento em que a mesmo esta sendo preparado para mercado de trabalho por
meio de informações recebidas, percebe-se então a importância das instituições de ensino
superior para o futuro gestor das organizações.



O resultado da pesquisa realizada nas instituições de ensino do curso de administração
mostrou que a grande maioria dos cursos, não contempla assuntos referentes à inovação.

Conclui-se, ao final desta pesquisa, que é de relevância considerar a necessidade das
instituições de ensino superior ou dos órgãos governamentais reverem os conteúdos dos cursos
de administração, considerando a realidade do mercado altamente competitivo.
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RESUMO

A interação entre o setor acadêmico e empresarial torna-se cada vez mais um dos
principais mecanismos para transformar conhecimento em inovação. Este estudo buscou
analisar o perfil das interações universidade-empresa na Universidade Federal de Santa
Maria e seu potencial para interações que resultem em inovação.  O estudo foi realizado
junto a grupos de pesquisa que mantêm interação com o setor produtivo. O procedimento
metodológico utilizado compreendeu uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e
delineamento estudo de caso. Foram entrevistados quatro líderes de grupos de pesquisa,
representando três grupos de pesquisa. Para a análise do perfil foram investigados os
seguintes aspectos: formação dos líderes e proximidade com setor produtivo, área e
aplicabilidade das pesquisas, foco dos projetos e estrutura de financiamento das pesquisas.
De forma geral, verificou-se que o perfil dos grupos é propício a interações que resultem
em inovação. Porém, este potencial de pesquisa aplicada está sendo subutilizado pelo setor
empresarial.
Palavras-chave: Interação Universidade-Empresa. Inovação. Desempenho.

ABSTRACT

The interaction between university and industry becomes increasingly a major mechanism
for transforming knowledge into innovation. This study analyzes the profile of university-
industry interactions at the Federal University of Santa Maria and its potential for
interactions that lead to innovations. The study was carried out among research groups that
maintain interactions  with productive sector among its activities. A qualitative and
exploratory approach was utilized. We interviewed four leaders of research groups,
representing three research groups. For the analysis of profile were investigated features
following: training of leaders and proximity to the productive sector, area and applicability
of the research focus of the project structure and financing of research. In general, it was
found that the groups profile is conducive to interactions that result in innovation.
However, this potential for applied research is being underutilized by the business sector.
Keywords: University-industry links. Innovation. Performance.
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Introdução
A aproximação entre universidades e empresas tem sido recomendada como uma das

principais estratégias de estímulo à inovação. Muitos recursos são investidos para isto por

meio de programas governamentais e institucionais. Mas este processo envolve uma

miríade de fatores que podem tornar tais investimentos ineficazes, como em algumas

instituições no Brasil.

A conexão entre a pesquisa acadêmica e a realidade do mercado, bem como a promoção de

alterações estruturais que adaptem as universidades ao seu novo papel no desenvolvimento

tem sido uma política apontada por diversos especialistas (ETZKOWITZ, 2009; SUTZ,

2000). O foco de tais políticas é fomentar o desenvolvimento a partir da capitalização de

conhecimento, convertendo resultados de pesquisa acadêmica em produtos e serviços.

Porém, há pouco interesse das empresas brasileiras em interagir com a universidade e

apenas uma parcela mínima das interações envolvem pesquisa de alto nível e possibilidade

de gerar benefícios econômicos (RAPINI, 2007; D’ESTE e PATEL, 2007). Além disso

algumas evidências mostram que na realidade brasileira os resultados estão aquém dos

esperados (FERREIRA, 2002).

Considerando a interação universidade-empresa um dos eixos centrais em políticas

de ciência e tecnologia atualmente, este estudo possui como questão norteadora: Qual o

perfil da interação universidade-empresa sob a ótica dos grupos de pesquisa em uma

universidade do sul do Brasil?

A partir deste questionamento este estudo possui como objetivo principal analisar o

perfil de interação universidade-empresa sob a ótica dos grupos de pesquisa em uma

universidade do sul do Brasil

O estudo foi estruturado da seguinte forma: inicialmente faz-se uma

contextualização da importância da interação universidade-empresa na sociedade

contemporânea, apresentando alguns casos de destaque e descrevendo o contexto da

Universidade Federal de Santa Maria. A seguir, evidencia-se o método utilizado no

desenvolvimento do estudo. Após, apresenta-se a análise e discussão dos resultados e por

fim, as considerações finais.



Importância da interação universidade-empresa

A importância crescente do conhecimento e da pesquisa na sociedade contemporânea abriu

uma terceira missão para a universidade: o desenvolvimento econômico (ETZKOWITZ e

LEYDESDORFF, 2000). Partindo desta premissa, diversos programas governamentais e

institucionais foram criados para estreitar laços entre atores acadêmicos e empresariais.

Políticas com este cunho reconhecem na academia a chave para superar os desafios da

sociedade do conhecimento a partir da inovação.

Wolffenbüttel (2001) destaca a importância da inovação no contexto das interações

universidade-empresa, sendo este um dos focos principais de políticas que buscam

aproximar estes atores. Ao mesmo tempo as interações estão relacionam-se intimamente

com o aspecto de transferência de tecnologia, incorporada ou não em produtos, processos e

ou pessoas (CLETO, 1996; DEITOS, 2002). É importante identificar se as interações

relacionam-se efetivamente com transferência de conhecimento, verificando se os fluxos

de conhecimento envolvidos nestas interações são de cunho tecnológico.

As implicações organizacionais e institucionais do modelo de sociedade fundamentada

essencialmente no conhecimento têm sido objeto de estudo em diversos lugares. Constata-

se que a dinâmica social baseada no controle do capital foi profundamente alterada.

Conforme Etzkowitz (2009), estas implicações perpassam todas as estruturas

institucionais, afetando mais profundamente a universidade, por meio do que ele chama

‘capitalização do conhecimento’.

Existem diversos exemplos de interação bem sucedida entre academia e indústria cujos

resultados proporcionam a capitalização de conhecimento. A Universidade Hebraica de

Jerusalém e o Massachussetts Institute of Technology - MIT são casos de destaque

internacional. Juntas, estas instituições geram trilhões de dólares/ano em receitas, dão

origem a milhares de companhias spin-off e empregam milhões de pessoas. Tudo isto,

resultado de sua competência em explorar seus ativos de conhecimento (ROBERTS e

EESLEY, 2009; YISSUM, 2012

A Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, Universidade de São Paulo - USP e

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, estão entre as campeãs no ranking

brasileiro de depósito de patentes, juntamente com PETROBRAS e FAPESP (Unicamp,

2012). Notadamente, Unicamp e USP destacam-se conjuntamente no cenário brasileiro

com milhares de patentes e geração de royalties na casa dos milhões/ano. Mais



recentemente, tem aumentado a criação de companhias, geração de empregos e o

empreendedorismo acadêmico na pós-graduação.

A UFSM acompanha este movimento crescente de aproximação do setor acadêmico e

empresarial. As interações entre pesquisadores e empresas cresceram 1,56 vezes entre

2002 e 2010 conforme Tabela 1. A área  de pesquisa que mais cresceu neste tipo de

relacionamento foi a de Ciências Agrárias, que, juntamente com a de Engenharias,

possuem o maior número de interações com empresas.

Tabela 1 - Grupos de pesquisa da UFSM com interação - por área de conhecimento

Grande Área 2002 2004 2006 2008 2010
Ciências Agrárias 5 10 11 14 19
Ciências Biológicas 2 1 1 1 2
Ciências da Saúde 3 3 3 3 3
Ciências Exatas e da Terra 2 6 7 4 5
Ciências Humanas 0 1 5 3 1
Ciências Sociais e Aplicadas 0 1 1 1 2
Engenharias 4 6 9 11 8
Linguística, Letras e Artes 0 0 1 1 1
Total 16 28 38 38 41

Fonte: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, 2012.

O aumento das interações na UFSM foi acompanhado ou até mesmo impulsionado pelas

políticas e investimentos institucionais e governamentais para esta finalidade, incluindo

alterações institucionais com relação a questões envolvendo propriedade intelectual. Estas

alterações refletem a intenção da universidade em adequar a sua estrutura para transferir os

seus resultados de pesquisa para o mercado por meio da inovação.

Segundo informações do NIT/UFSM, até 2004, a UFSM possuía 9 pedidos de depósito de

patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, número que saltou

para 111, sendo 28 dos quais somente em 2011. Quanto à concessão das patentes, a

Universidade possuía 10 contabilizadas até 2004 e, em 2011, totalizava 54 depósitos, 19

dos quais em 2011.

Considerando a geração de inovação como um dos papéis mais significativos

desempenhados pela universidade na interação com empresas (WOLFFENBÜTTEL,

2001), é importante identificar se as interações na UFSM são direcionadas para esta

finalidade e se estão sendo bem sucedidas neste aspecto.



Método

O estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa exploratória. A estratégia escolhida

na condução do trabalho foi estudo de caso. A unidade de análise do estudo consistem nos

grupos de pesquisa que possuem interação com o setor produtivo da Universidade Federal

de Santa Maria, localizada na região central do estado do Rio Grande do Sul, Brasil A

coleta de dados foi realizada por meio de visitas técnicas e entrevistas com líderes de

grupos de pesquisa. Os dados foram analisados por meio de análise de conteúdo seguindo a

técnica de construção da explanação conforme Yin (2010), utilizando um modelo teórico

conforme figura 1.

Buscou-se identificar o perfil dos grupos que interagem com empresas e verificar quais

suas especificidades que favorecem ou inibem uma aproximação com o setor produtivo.

Resultados e discussão

O perfil dos grupos de pesquisa está parcialmente associado com resultados relacionados à

inovação no processo de interação. Neste item, verificam-se variáveis que compõem este

perfil e possíveis fatores que potencializem a interação com o setor produtivo em termos de

resultados relacionados à inovação. Verificou-se perfis que tendem a ter maior interação

com a indústria, bem como características de grupos cujos resultados do processo de

interação sejam mais relacionados à inovação.

a) Formação dos líderes e proximidade com setor produtivo

Neste tópico, são avaliadas características associadas à formação e a vínculos empresariais

por parte dos entrevistados. As variáveis analisadas foram instituição formadora do

Fatores estruturais

 Formação dos líderes e proximidade com setor produtivo

 Área e aplicabilidade das pesquisas

 Foco dos projetos

 Estrutura de financiamento

Figura 1 - Modelo teórico de processo de interação universidade-empresa

GRUPOS DE PESQUISA



pesquisador, perfil empreendedor do orientador, vínculo com egressos ou alunos com

atuação na indústria e participação ou atuação em empresas pelos entrevistados.

Buscou-se verificar como estas variáveis influenciam a interação dos grupos de pesquisa

com o setor produtivo. O Quadro 11 detalha as evidências encontradas com relação a estas

variáveis.

Variáveis Evidências

Instituição de formação e
orientador

Entrevistado 1 - Graduação na UFSM, mestrado e doutorado na
UNICAMP. Nunca atuou na indústria. Seu orientador de PhD possui
produto tecnológico registrado e é sócio-diretor de uma empresa spin-off da
UNICAMP que desenvolve e comercializa produtos e serviços na área de
química analítica. O advisor de seu orientador, além da carreira acadêmica,
exerceu diversos cargos executivos numa das maiores companhias
americanas com atuação no setor químico, aeroespacial, automotivo e
petróleo e gás.

Entrevistado 2 - Graduação e mestrado na UFSM, doutorado na Universität
Dortmund, Alemanha. Nunca atuou na indústria. Seu orientador possui
patente registrada, mas nunca atuou na indústria.

Entrevistado 3 - Graduação e especialização na UFSM, mestrado no INPE
e doutorado na USP. Nunca atuou na indústria. Seu orientador de mestrado
atuou em P&D num laboratório da NASA e seu orientador de doutorado foi
sócio-proprietário de empresas na área ambiental. Nenhum dos orientadores
possui produtos ou processos com registro de propriedade intelectual.

Entrevistado 4 - Graduação e mestrado na UFSM, doutorado na UFSC.
Nunca atuou na indústria. Seu orientador de doutorado possui passagem
pela indústria, atuando em P&D. Seu orientador de mestrado possui patente
registrada, mas nunca atuou na indústria.

Vínculo com egressos, alunos
da incubadora, empresas

júnior

Os entrevistados 1 e 2 possuem ex-orientandos de mestrado que atuam ou
atuaram recentemente (últimos 2 anos) no setor produtivo. O entrevistado
4, além dos ex-orientandos de mestrado, possui ex-orientandos de
doutorado que atuam no setor produtivo.

Participação em empresas

Nenhum dos entrevistados teve atuação em indústria. Nenhum dos
entrevistados possui ou já teve participação em empresas.

“as vagas na RHODIA e na JOHNSON eram assim: salários cinco vezes
maiores que o salário daqui, era muito tentador ficar por São Paulo. Mas,
ao mesmo tempo se sabia que, emprego em indústria, ou você vai para um
centro de pesquisa na indústria, para você não cair na rotina, e trabalha com
P&D; ou você cai na rotina e em dez, quinze anos você cansa de fazer a
mesma coisa, e o seu salário está alto demais, e aí você vai ser substituído
por outro” (Entrevistado 1)

“quando eu estava finalizando o mestrado houve a possibilidade de eu
trabalhar em empresa direto, como empresário na área das geotecnologias
[...] essa empresa até hoje trabalha com geotecnologia no país, talvez seja
uma das maiores empresas até da América Latina toda, que foi fundada lá
pelos colegas na época [...] com certeza eu teria tido muito mais dinheiro lá
[...] eu decidi vir para a universidade. [...] porque eu via na universidade a
possibilidade de trabalhar com pesquisa, com investigação, que era uma
coisa que eu me identificava muito” (Entrevistado 3)

Quadro 1 - Formação dos líderes e proximidade com setor produtivo



Todos os pesquisadores prestam serviços às empresas, mas apenas os projetos

desenvolvidos pelo grupo do entrevistado 4  relacionam-se diretamente à inovação, com

previsão explícita de gerar resultados com propriedade intelectual. Uma explicação pode

ser encontrada em Landry, Amara e Ouimet (2005), para os quais os pesquisadores tendem

a ser muito mais ativos em atividades não comerciais do que em atividades comerciais de

transferência de tecnologia, envolvendo propriedade intelectual.

No que se refere aos orientadores dos entrevistados, o trabalho investigou a influência

destes sobre o envolvimento dos pesquisadores em atividades de interação com o setor

produtivo. Espera-se que a proximidade junto a outros acadêmicos que possuem atuação na

indústria influencie os pesquisadores a estreitar laços com o setor produtivo, ocasionando o

que Bercovitz e Feldman (2003) chamam de “efeito de liderança”.

Apesar da formação junto a colegas com perfil empreendedor, os entrevistados não

seguiram uma trajetória profissional aproveitando sua expertise acadêmica para atuar no

setor produtivo. A escolha pela carreira acadêmica foi em função da possibilidade de

trabalhar com pesquisa, uma vez que a indústria nacional carece de uma cultura ou

estratégia de investimentos em P&D. Esta falta de respaldo no lado empresarial para

aplicar a expertise enfraquece o esperado “efeito de liderança”.

O entrevistado 4 atribui a falta de atuação de doutores na indústria nacional à fraca malha

industrial brasileira. O pesquisador avalia que as indústrias de alta tecnologia,

majoritariamente multinacionais, realizam o trabalho de pesquisa e desenvolvimento fora

do país. Como o trabalho no Brasil não exige conhecimento e treinamento avançado em

nível de pós-graduação, as empresas não absorvem o contingente de doutores formados

anualmente nas universidades.

O trabalho de Lynskey (2004) relacionou positivamente a rede de contatos de

pesquisadores junto a empresas com o número de pedidos de patentes. Porém, apenas um

grupo de pesquisa trabalha com a exploração de propriedade intelectual, mesmo que todos

possuam interação com empresas e três dos entrevistados tenham ex-alunos que trabalham

no setor produtivo.

O novo papel das universidades contemporaneamente coloca a inovação como uma

questão estratégica. Na perspectiva de Linskey (2004), devem ser encorajadas políticas

para aproximar as empresas e as universidades. Porém, verifica-se que nem todos os



grupos possuem perfil voltado mais diretamente para atividades que resultem em

capitalização de pesquisa, dependendo de características individuais, mesmo em grupos de

áreas idênticas de pesquisa. Também relacionado à inovação, os orientadores dos

entrevistados 1 e 2 possuem produtos tecnológicos com registro de patente entre suas

produções técnicas. A orientadora de mestrado do entrevistado 3, apesar de não constar em

seu curriculum produção relacionada à propriedade intelectual (p.ex.: depósito de patente),

exerceu atividades em um laboratório de P&D da Agência Espacial Americana (NASA),

reconhecida por desenvolvimentos tecnológicos a partir de suas pesquisas.

Conforme Bercovitz e Feldman (2003), este perfil de orientadores que desenvolvem

projetos relacionados à inovação deveria replicar-se em seus orientandos. Porém, nos

grupos pesquisados, as evidências não respaldam esta expectativa. Neste item,

corroborando D’este e Patel (2007) e Bercovitz e Feldman (2003), as variáveis

relacionadas ao contexto de atuação dos grupos  mediadas por preferências individuais  são

determinantes para gerar resultados de projetos com alto potencial de aplicação comercial.

b) Área e aplicabilidade das pesquisas

Diversas políticas e programas têm sido promovidos no sentido de aproximar o setor

acadêmico e empresarial. Saber quais áreas ou setores devem ser priorizados é uma

questão importante, uma vez que estas políticas almejam gerar resultados que fomentem a

inovação nas empresas. Em relação a isto, apresentam-se as evidências encontradas no

Quadro 12.

Variáveis Grupo Evidências

Área de
pesquisa

Grupo 1
Química analítica. Desenvolvimento e validação de métodos analíticos para
aplicação em amostras de interesse agropecuário, industrial e ambiental.

Grupo 2
Sensoriamento remoto. Monitoramento de sistemas aquáticos de rios
represados para fins de energia elétrica.

Grupo 3

Química analítica. Desenvolvimento e validação de métodos analíticos para
aplicação em amostras biológicas, industriais, ambientais e de interesse
tecnológico ou toxicológico. Desenvolvimento de processos tecnológicos para
a melhoria de petróleo e suas frações.

Setor de
aplicação

Grupo 1 Setor agropecuário, industrial e ambiental. Controle de qualidade.

Grupo 2
Órgãos públicos e empresas relacionadas à área ambiental. Empresas do setor
energético.

Grupo 3
Indústria de alimentos, farmacêutica, petroquímica. Controle de qualidade,
desenvolvimento e melhoria de processos.

Quadro 2 - Evidências sobre a área das pesquisas

Todos os grupos oferecem serviços utilizando equipamentos considerados de ponta e

técnicas avançadas de análise por meio de seus laboratórios, mas apenas os grupos 1 e 3



oferecem serviços considerados “tecnológicos”. Conforme Rapini, Cassiolato e Bittencourt

(2007), a contribuição das pesquisas dos grupos varia entre as áreas de conhecimento. O

envolvimento em projetos com maior possibilidade de transferência de tecnologia é mais

acentuado em pesquisadores da área de Engenharias e Ciências Aplicadas (LEE, 1996), nas

quais a ciência caminha mais próxima do mercado. Mesmo em setores de intensidade

tecnológica acentuada, há variações por perfil de grupo, como se percebe em um trecho da

fala do entrevistado 2, quando diz: “eu diria assim, nossa batalha não é nessa parte de

inovação tecnológica, mas mais a parte de serviço tecnológico” (Entrevistado 2).

O grupo 1, da mesma área do grupo 3, presta serviços para as empresas do Sistema

Brasileiro de Tecnologia – SIBRATEC. Verifica-se que mecanismos de fomento

específicos para serviços tecnológicos (p. ex.: redes) podem atrair grupos de pesquisa que

contribuem para atividades inovativas no setor produtivo, mas cujos projetos não geram

resultados diretamente relacionados à inovação, como softwares, produtos ou processos.

Em relação ao setor econômico de aplicação das pesquisas, verificou-se uma similaridade

entre os grupos 1 e 3, diferindo quanto ao foco de seu trabalho. Enquanto o grupo 3 é mais

voltado para processos tecnológicos, o grupo 1 atua mais em termos de controle de

qualidade e avaliação de conformidade. Porém, ambos os grupos atendem ao setor

produtivo, seja por demanda voluntária ou compulsória, como nos casos de análise de

conformidade para exportação, enquanto o grupo 2 atua principalmente junto a órgãos

governamentais ligados ao setor ambiental, atendendo a demandas do setor produtivo com

escopo de adequação à legislação ambiental.

Embora o grupo 2 realize trabalhos de pesquisa e extensão para empresas do setor

energético, que pela legislação brasileira têm obrigação de investir parte do faturamento

em P&D, sua atuação não possui cunho tecnológico. De acordo com Owen-Smith e Powell

(2001), os incentivos para os docentes gerarem resultados voltados à capitalização de

conhecimento (p. ex.: patentes) variam significativamente entre as áreas de pesquisa. As

evidências confirmaram esta premissa, pois a interação não necessariamente esteve

associada com inovação, mesmo em áreas e setores com elevado conteúdo tecnológico

(química) ou com incentivos compulsórios para investimentos em P&D (setor energético).

No tópico seguinte, verifica-se a influência do foco dos projetos desenvolvidos como um

direcionador para que os grupos de pesquisa gerem resultados de interesse ao setor

produtivo. A premissa é de que os grupos de pesquisa com projetos mais voltados para a



solução de problemas práticos do mercado apresentam melhor retorno dos investimentos

feitos na academia do ponto de vista da inovação.

c) Foco dos projetos

O elemento investigado neste item é um possível relacionamento entre o direcionamento

das pesquisas dos grupos (básica x aplicada) e o resultado alcançado no processo de

interação. A expectativa para esta variável é de que grupos com projetos de caráter

predominantemente aplicado são mais propensos a contribuir para gerar inovação nas

empresas. As evidências com relação a este item são descritas no Quadro 13.

Variáveis Grupo Evidências

Orientação para
demanda dos

usuários

Grupo 1

“Além de atuar nesses programas a gente procura aliar a pesquisa desses
programas com as necessidades regionais, não somente a pesquisa pura e
aplicada. Então, cada aluno que vai desenvolver algum trabalho de
pesquisa, a gente procura voltar para alguma necessidade” (Entrevistado 1)

“o grupo acaba voltando as necessidades de atender as culturas daqui da
região, foca na cultura do arroz, foca na cultura do soja, naquilo que o nosso
produtor regional necessita” (Entrevistado 1)

“a produção acadêmica acaba sendo um fruto dessas necessidades. Então
assim: surgiu essa necessidade, surgiu essa demanda, o aluno passa a
desenvolver o método [...] Então a produção acadêmica dele acaba já sendo
aquilo ali, ele publica aquele trabalho, aquilo vai pra dissertação dele, ele
publica em revista nacional e internacional” (Entrevistado 1)

“a gente estabelecendo isso, tendo esses métodos, tendo condições de
aplicar, nada mais justo que a gente possa, digamos assim, oferecer isso”
(Entrevistado 2)
“às vezes a gente se envolve um pouco mais em coisas que não têm um
retorno financeiro, uma compensação desse tipo, mas que a gente vê que é
uma demanda importante” (Entrevistado 2)

Grupo 2

“Hoje a gente tem trabalhado com foco em pesquisa [...] esses projetos [...]
que envolvem empresa, empresa é mais execução. [...] a gente não tem
desenvolvido tanto projeto de execução [...] a gente está mais com pesquisa
mesmo” (Entrevistado 3)

Grupo 3

“Tem muitos trabalhos que a gente tem pesquisa básica fundamental,
sempre, quase sempre em química analítica. E tem a parte também voltada
pra, vamos dizer assim, mais pra aplicação” (Entrevistado 4)

“Hoje, vamos dizer assim, já tem trabalhos junto com a própria indústria, a
indústria quer desenvolver tal coisa, aí trabalha em cima disso”
(Entrevistado 4)

“Então muitas vezes o trabalho de pesquisa é desenvolvido em cima da
necessidade que tem na empresa” (Entrevistado 4)

Quadro 3 - Evidências quanto ao foco dos projetos



As evidências na fala dos entrevistados do grupo 1 destacam a relevância da demanda

recebida pelos laboratórios como impulsionador dos projetos desenvolvidos. A

disponibilidade de infraestrutura possibilita atender a demandas relacionadas a projetos de

inovação. O surgimento de oportunidades - demandas de empresas por serviços de cunho

tecnológico - permite aplicar o conhecimento acumulado do grupo em prol de soluções

práticas para o setor produtivo. A presença desta combinação denominada ‘binômio

virtuoso’ é uma condição necessária para impulsionar um grupo a se envolver em

atividades de interação.

O relacionamento entre o foco dos projetos de pesquisa com o nível de atividades de

transferência de tecnologia foi verificado por Landry, Amara e Ouimet (2005). Quanto

mais focados na necessidade dos usuários, maior as atividades de transferência.

Depreende-se que a demanda por serviços tecnológicos move os grupos de pesquisa a

desenvolver projetos que resultem em transferência de tecnologia, em uma abordagem do

tipo market pull. Neste caso, cresce em importância o contexto local e regional nas

políticas de aproximação da academia ao setor empresarial.

O entrevistado 3 faz uma distinção clara entre pesquisa básica ou aplicada, sendo que

Guldbrandsen e Smeby (2005) identificaram forte associação entre pesquisa aplicada e

financiamento industrial. Não há uma integração entre tecnologia e ciência, qualificada por

Etzkowitz (1998) de “ciência empreendedora”. Por outro lado, a fala do entrevistado 4

evidencia menor rigidez nesta delimitação, confirmando a possibilidade de fazer ciência e

atender as demandas do setor produtivo ao mesmo tempo.

Um fator que influencia o foco dos projetos desenvolvidos são as preferências individuais

do pesquisador, como se verificou na fala do entrevistado 3. Conforme o entrevistado, o

grupo tem trabalhado apenas com pesquisa, não desenvolvendo projetos que ele chama ‘de

execução’. Para D’este e Patel (2007), estas preferências individuais são o principal

determinante para o envolvimento em atividades de interação com empresas, sendo

consideradas inócuas as políticas de incentivo que desconsideram este fator.

Estas preferências individuais podem ser administradas por meio de mecanismos

institucionais de avaliação dos pesquisadores.  Ao vincular recompensas acadêmicas e

comerciais, os incentivos para capitalizar resultados de pesquisa são realçados. Portanto, os

mecanismos de incentivo devem ser ajustados para despertar o interesse por desenvolver

projetos que atendam às demandas reais de empresas. No tópico seguinte, verifica-se a



influência do financiamento de pesquisa nos projetos desenvolvidos com o setor produtivo.

Acredita-se que a maior proporção de financiamento privado empresarial acarrete em

projetos com resultados mais práticos, de interesse mais imediato para as empresas.

d) Estrutura de financiamento

A estrutura de financiamento dos grupos de pesquisa sinaliza a propensão em desenvolver

projetos de interesse para o setor produtivo. Acredita-se que os grupos com maior

participação do setor privado no financiamento de suas pesquisas desenvolvam projetos

mais alinhados com a indústria. O nível de dependência de fomento público, ou pressão

para obter financiamento privado, influencia a disposição dos pesquisadores em se

envolver em atividades de transferência. Para que se tenha uma ideia geral do universo de

projetos desenvolvidos pelos grupos, coletaram-se os dados referentes aos projetos e as

suas respectivas fontes de fomento. A quantidade de projetos financiados por grupo e os

seus valores estão descritos na Tabela 1.

Tabela 2 - Projetos financiados por grupo

Grupo Número de Projetos (a) Valor (em R$) (b) Média por projeto (b/a)
Grupo 1 38 2.686.045,00 70.685,00
Grupo 2 54 585.932,00 10.850,00
Grupo 3 53 11.820.152,00 209.285,00
Total 145 15.092.129,00 104.083,00

Fonte: Gabinetes de Projetos, Plataforma Aquarius e FATEC (2012)

A estrutura de financiamento (funding) dos grupos pesquisados apresentou uma

similaridade quanto à proporção do financiamento institucional. A participação da UFSM

no fomento às pesquisas foi menor do que o financiamento governamental e privado, em

todos os grupos. O financiamento do setor privado, identificado por meio do montante de

recursos captado em projetos mantidos junto à Fundação de Apoio da universidade –

FATEC – é  maior nos grupos 1 e 3, em conformidade com as suas áreas de pesquisa e

setores de aplicação mais próximos do setor privado. A estrutura de financiamento dos

grupos é descrita na Tabela 5.

Tabela 3 - Estrutura de financiamento dos grupos por fonte de recursos

Fonte de Recursos Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
MCTI 42% 56% 4%
FATEC 55% 25% 95%
UFSM 3% 19% 1%
TOTAL 100% 100% 100%

Fonte: Gabinetes de Projetos, Plataforma Aquarius e FATEC.



A premissa de que altos volumes de recursos de pesquisa estejam associados com uma

interação intensa com a indústria parece se confirmar nos grupos estudados, corroborando

o proposto por D’Este e Patel (2007). Comparando-se a estrutura de financiamento (Tabela

5), com o foco dos projetos (Quadro 13), percebe-se que, quanto maior a participação de

empresas no financiamento das pesquisas, maior a conexão dos projetos com as

necessidades do mercado. As evidências dos entrevistados com relação ao financiamento

dos grupos são descritas no Quadro 14.

Variáveis Grupo Evidências

Participação de
empresas no

financiamento
das pesquisas

Grupo
1

“nós tivemos cinco projetos do CNPq aprovados. Isso é uma coisa que nós
nunca tínhamos visto! [...] projetos FINEP” (Entrevistado 1)

“é importante a gente ter essa agilidade e a partir do momento que a gente
precisa, a gente conseguir ter recursos na fundação [...] por exemplo, essa vez
mesmo, parte foi paga do projeto e parte foi da fundação” (Entrevistado 2)

Grupo
2

“Eu diria que teria oitenta por cento de fomento de institutos de fomento de
pesquisa externos, uns oito por cento internos, editais internos; doze por cento
externos” (Entrevistado 3)

Grupo
3

“Quem mantém isso, nós temos em parte, justamente mais na parte de
extensão, então mais voltado a prestação de serviços que mantém uma pequena
fatia do laboratório. Principalmente na parte de reagentes, manutenção básica
do laboratório. Então, alguns projetos de extensão mantém isso, ou alguns
trabalhos de extensão. Tem outros, que tem convênio diretamente com a
empresa.” (Entrevistado 4)

Quadro 4 - Evidências quanto à estrutura de financiamento

O financiamento industrial e a colaboração estão fortemente correlacionados com a

produção de patentes e produtos comerciais (GULDBRANDSEN e SMEBY, 2005). Entre

os produtos comerciais incluem-se spin-offs e trabalhos de consultoria, chamados

resultados comerciais ou empreendedores. Nos grupos pesquisados, foram evidenciados

trabalhos de consultoria, e estes são tanto mais intensos quanto maior a participação da

indústria no financiamento de pesquisa. O Grupo 2 já recebeu financiamento específico

para gerar produtos ou processos tecnológicos por meio de edital institucional para a

inovação tecnológica. Os editais nos quais os recursos foram captados pelos demais grupos

também preveem atividades tecnológicas relacionadas ao setor produtivo.

Conforme Lee (1996), quando há pressão para complementar os grants de pesquisa com

fomento externo privado, há uma aproximação do setor produtivo para manter as pesquisas

em andamento. Identificou-se uma fragilidade no incentivo à aproximação dos

pesquisadores das empresas, pois os editais preveem este objetivo, mas não o incluem

como um fator importante na avaliação. Os critérios de avaliação das propostas submetidas



nos editais não fazem uma conexão entre os objetivos acadêmicos e tecnológicos. Verifica-

se, na fala de um dos entrevistados, que a avaliação de mérito dos projetos não contempla

itens relacionados às parcerias com o setor produtivo: “os projetos eles decorrem

basicamente da avaliação do curriculum do proponente [...] a avaliação tenho visto que tem

sido muito em cima da produção da equipe do proponente” (Entrevistado 2). Neste sentido,

gestores de políticas e programas devem considerar em seus mecanismos de fomento a

inserção de itens de avaliação que articulem objetivamente metas acadêmicas e

tecnológicas. A interação entre o setor produtivo e as universidades deve ser colocada

como um parâmetro objetivo de concessão de recursos, caso se queira impulsionar projetos

que gerem inovações.

Considerações finais

Verificou-se que os grupos são mais ativos em atividades não relacionadas à capitalização

de conhecimento. Apenas um dos grupos desenvolve projetos com previsão de gerar

resultados com propriedade intelectual. O ambiente de formação dos líderes foi favorável à

aquisição de competência em transferência de tecnologia. Porém, os líderes não

internalizaram características empreendedoras para transferência de tecnologia. Apesar da

formação junto a colegas com perfil empreendedor, os entrevistados não seguiram uma

trajetória profissional aproveitando sua expertise acadêmica para atuar na indústria.

Tampouco os pesquisadores utilizaram o know-how adquirido para capitalizar resultados

de suas pesquisas.

Apenas um dos grupos desenvolve trabalhos com conteúdo tecnológico mais explícito,

mesmo que todos os grupos ofereçam serviços utilizando equipamentos considerados de

ponta e técnicas avançadas de análise por meio de seus laboratórios. Mesmo em setores de

intensidade tecnológica acentuada, há variações por perfil de grupo, como verificou-se em

um trecho da fala do entrevistado 2. Verificou-se que mecanismos de fomento específicos

para serviços tecnológicos podem atrair grupos de pesquisa que contribuem para atividades

inovativas no setor produtivo, mas cujos projetos não geram resultados diretamente

relacionados à inovação.

De acordo com Owen-Smith e Powell (2001), os incentivos para os docentes gerarem

resultados voltados à capitalização de conhecimento (p. ex.: patentes) variam

significativamente entre as áreas de pesquisa. Como verificado, as evidências sugerem a

confirmação desta premissa, pois a interação não necessariamente esteve associada com



inovação, mesmo em áreas e setores com elevado conteúdo tecnológico (química) ou com

incentivos compulsórios para investimentos em P&D (setor energético).

Com relação ao foco dos projetos, verificou-se que os grupos buscam atender

principalmente a demanda recebida e esta influencia a possibilidade de gerar inovação ou

não. Este aspecto destaca o papel da demanda das empresas por trabalhos de pesquisa que

resultem em inovação. Em relação à estrutura de financiamento, verificou-se que quanto

maior o nível de financiamento da indústria, maior a propensão a gerar resultados de

inovação. Entretanto percebeu-se uma fragilidade nos mecanismos de fomento, uma vez

que os critérios para seleção de projetos não vinculam objetivamente objetivos acadêmicos

e tecnológicos.

De uma forma geral, os grupos possuem características propícias para interações que

resultem em inovações. Porém, ficou claro que a demanda recebida do setor produtivo tem

maior poder indutor para gerar inovação que mecanismos internos de fomento. Outro

ponto a destacar é a característica individual de cada pesquisador líder, que determina o

interesse pelo envolvimento em atividades de transferência. Este aspecto pode ser

trabalhado através dos mecanismos de avaliação docente bem como através da vinculação

de objetivos tecnológicos aos acadêmicos na seleção de projetos.

A principal limitação deste estudo reside na representatividade, uma vez que seus

resultados são válidos apenas para o contexto estudado. Outra limitação é a

representatividade de diferentes áreas de pesquisa, uma vez que foram pesquisados grupos

da área de Química e Geociências, ambas as áreas de Ciências Exatas e da Terra. Sugere-se

em pesquisas futuras avaliar o perfil dos grupos em outras áreas de pesquisa. Dados

comparativos podem auxiliar a formar um panorama mais geral dos aspectos investigados.

Sugere-se também a aplicação de uma pesquisa com abordagem quantitativa, permitindo

inferências a partir dos resultados evidenciados.
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Projeto Florip@21: a construção de uma região inteligente na
cidade de Florianópolis, Brasil

Alexander Prado Lara1, Eduardo Moreira da Costa1, Jamile Sabatini Marques1, Neri dos
Santos1

Abstract
This article presents a proposal for the creation of a smart city-region in the surrounding area of
a Science and Technology Park’s, in Florianopolis (Brazil). The proposal suggests interventions
that transform a decadent area into an economically, socially and culturally vibrant region; and
a community with a high quality of life. The research has been guided by the emergent literature
on Smart Cities and the so-called Knowledge-Based Urban Development; and inspired by
strategies and successful programs which have been implemented by Melbourne, Barcelona and
other cities around the world. Besides the importance of economic aspects, the new community
will serve as an urban laboratory, a place to test new practices, laws and ways of living, and to
validate and inspire changes to be put into effect throughout the city - especially those that help
to mitigate its problems, with a direct impact on the improvement of people's quality of life.

Keywords: smart city; knowledge-based urban development; smart city-region; knowledge
community precinct

Resumo
O presente artigo apresenta proposta de criação de uma região inteligente no entorno de um
Parque Científico e Tecnológico, em implantação na cidade brasileira de Florianópolis. Batizada
de Florip@21, a proposta propõe intervenções que transformam uma área decadente numa região
vibrante econômica, sócio e culturalmente; e de excelente qualidade de vida. A pesquisa foi
norteada pelo chamado desenvolvimento urbano baseado no conhecimento e pelo conceito de
cidades inteligentes, e inspirada em estratégias e abordagens bem sucedidas executadas por
cidades como Melbourne, Malta e Barcelona.

Além da relevância dos aspectos econômicos e geração de emprego e renda, a região servirá de
laboratório para novas práticas, leis e formas de convivência; referência e inspiração para
mudanças a serem implantadas nas demais regiões da cidade, especialmente aquelas que ajudem
a mitigar problemas como desigualdade social, mobilidade urbana e baixa qualidade de vida.

Palavras-chave: cidade inteligente; desenvolvimento urbano baseado no conhecimento; região
inteligente; comunidade do conhecimento.
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1. Introdução
Em que pese ainda não existir um consenso sobre o que caracteriza uma região inteligente, pode-
se dizer que é a grande oferta de infraestrutura e serviços baseados em tecnologias da informação
e comunicação (TIC) (STEVENTON; WRIGHT, 2006); habitado por pessoas com grande
capacidade de aprender, adaptar-se e inovar (FLORIDA, 2002, 2005); e que utiliza as dimensões
humana, tecnológica e institucional para, sistematicamente, promover desenvolvimento
sustentável, melhoria dos serviços públicos e qualidade de vida (KOMNINOS 2002, 2006).

O presente artigo apresenta proposta de criação de uma região inteligente no entorno de um
Parque Científico e Tecnológico – o Sapiens Parque2, em implantação na cidade brasileira de
Florianópolis. A construção dessa região cumpre múltiplos objetivos, quer sejam ligados à
promoção econômica, com estímulo à geração de novos negócios; ou socioambientais, com a
criação de um estilo de vida cosmopolita e sustentável. O principal objetivo, todavia, é criar um
laboratório urbano vivo (urban living lab) e servir símbolo, fonte de inspiração e um dos pilares
para a execução de um conjunto de estratégias e ações que pretendem transformar Florianópolis
numa cidade mais inteligente, competitiva e humana.

1.1. A Cidade

Capital de Santa Catarina, um dos 27 estados brasileiros, Florianópolis é também conhecida
como “A Ilha da Magia”, em função de suas paisagens encantadoras e mais de 42 praias.

Um dos destinos turísticos mais conhecidos do Brasil, é um paraíso tropical high-tech que vem
se afirmando como um polo regional de tecnologia.

Seu poder de seduzir turistas e visitantes e sua forte vocação para inovar a credenciam para
sonhar alto e se tornar o “Vale do Silício com praia”3 ou “uma das mais vibrantes cidades do
mundo”4 – termos recentemente usados em periódicos internacionais para descrever o potencial
de Florianópolis. Ou na Capital da Inovação5 – um dos programas de desenvolvimento local.

1.2. O Parque Científico e Tecnológico

O Sapiens Parque é um parque científico e tecnológico concebido pelo Governo de Santa
Catarina para promover o desenvolvimento de segmentos econômicos que já são vocações de
Florianópolis, como o turismo, a tecnologia, o meio-ambiente e os serviços especializados.
Ainda em implantação, está localizado no extremo norte da ilha, e possui uma área total de 4,5
milhões de m² (445 hectares). A previsão de investimento é da ordem de R$ 2 Bilhões, ao longo
de 20 anos, com geração de até 30 mil empregos diretos.

Já estão em construção espaços destinadas a centros de pesquisa ligados a grandes empresas
brasileiras, bem como prédios que abrigarão empresas de vários portes. Estão previstos arena
multiuso, hotéis, museus, centros gastronômicos e de compras, centros de pesquisa e
desenvolvimento científico e tecnológico, praças com equipamentos de entretenimento, um
parque natural com dois milhões de metros quadrados, centro de serviços para comunidade,
centro de eventos e espaços de convivência.

2 http://www.sapiensparque.com.br/
3 http://www.corriere.it/cronache/09_ottobre_15/iodonna-citta_410509d8-b993-11de-880c-00144f02aabc.shtml
4 http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/fast_track/9480739.stm
5 http://www.acate.com.br/programa/capital-da-inovacao



1.3. Objetivos e Metodologia

Além de apresentar a proposta, este artigo tem como objetivo discutir a motivação e o processo
que a originou, incluindo a construção do referencial teórico que norteou a pesquisa e os
conhecimentos gerados durante sua execução.

O ponto de partida foi analisar as perspectivas, vocações e aspirações da cidade de Florianópolis,
em especial aqueles oportunizados pela implantação do Sapiens Parque. O segundo passo foi
construir um referencial teórico, o qual foi baseado nas literaturas de cidades inteligentes e do
chamado desenvolvimento urbano baseado no conhecimento (DUBC). Relatos de experiências
concretas executadas em outras localidades também serviram de inspiração e compuseram o
quadro de referência da pesquisa. As seções 2 e 3 apresentam resumidamente esse referencial
teórico e discutem como ele foi usado para nortear a pesquisa e construir a proposta.

Na sequência do artigo, a seção 4 aborda os seus componentes mais objetivos, enquanto a seção
5 apresenta as conclusões, limitações e sugestões para trabalhos futuros.

2. Duas abordagens para uma mesma agenda

Pode-se dizer que as abordagens de DUBC e de cidades inteligentes buscam soluções para o
mesmo conjunto de questões, dentre os quais Carrillo (2008) enfatiza a degradação da biosfera e
as mudanças climáticas; a escassez energética e de alimentos; as instabilidades financeiras; as
novas dinâmicas demográficas; os diversos problemas advindos das aglomerações urbanas; o
combate à pobreza; a produção de respostas aos desastres naturais, bem como criação de novas
opções de planejamento urbano, incentivos à inovação, desenvolvimento econômico e social.

A diferença entre as abordagens reside basicamente nos elementos usados como alicerces para a
produção de respostas e soluções para esses problemas.

2.1. Cidades Inteligentes

A literatura internacional apresenta uma miríade de definições e termos relacionados às cidades
inteligentes: smart, intelligent, ubiquitous, digital, knowledge, sustainable, innovative; etc. Como
regra geral, estes termos estão relacionados à existência de estratégias de desenvolvimento
econômico e social alicerçadas em:

(i) oferta de moderna infraestrutura, sobretudo no uso pervasivo das TICs
(STEVENTON; WRIGHT, 2006);

(ii) melhoria da competitividade e alinhamento à chamada economia do conhecimento,
com foco na criação de ambientes propícios ao empreendedorismo, à criatividade e à
inovação (FLORIDA, 2002, 2005; KOMNINOS, 2006, 2009);

(iii) um estilo de vida com elevada consciência social e ambientalmente sustentável
(BOLUND; HUNHAMMAR, 1999 ; TZOULAS et al. , 2007).



A definição apresentada por Caragliu (2009:50) incorpora esses três aspectos simultaneamente:

Uma cidade é inteligente quando investimentos em capital humano e social e infraestruturas de
comunicação tradicionais (transporte) e modernas (TIC) promovem um crescimento econômico
sustentável e uma elevada qualidade de vida, sob uma sábia gestão de recursos naturais e
processos participativos de governança.

Para Giffinger et al. (2007), uma geografia (comunidade/bairro/região/cidade) inteligente pode
ser avaliada por seis eixos ou dimensões integradas: economia, pessoas, mobilidade,
estilo/qualidade de vida (lugar), governo e meio-ambiente inteligentes; cada qual com um
conjunto de variáveis e indicadores.

2.2. Desenvolvimento Urbano Baseado no Conhecimento (DUBC)

O desenvolvimento urbano baseado no conhecimento (DUBC) tem como principal distinção a
ênfase no papel do conhecimento como propulsor dos processos de geração de riqueza e
desenvolvimento sustentável (KNIGHT, 1995) e propõe processos de transformação das
cidades/sociedades em cidades/sociedades do conhecimento, tendo como elemento central a
promoção da capacidade de atrair, gerar, reter e fomentar a criatividade, o conhecimento e a
inovação (KNIGHT, 1995; YIGITCANLAR, 2011).

Quadro 1 – Domínios e Pilares do DUBC

Domínios Pilares

Desenvolvimento econômico
Fundamentos econômicos; economia baseada no conhecimento.
(prosperidade econômica)

Desenvolvimento sócio-cultural
Capital humano e social; cultura e diversidade.
(ordenamento sócio espacial justo)

Desenvolvimento urbano-ambiental
Desenvolvimento sustentável; qualidade de vida e do lugar
(Sustentabilidade ambiental)

Desenvolvimento institucional
Planejamento e governança; liderança e participação.
(boa governança)

Fonte: adaptado de Yigitcanlar (2011)

Yigitcanlar (2011) apresenta o DUBC como um paradigma composto de quatro grandes
domínios de desenvolvimento, alicerçados em igualmente quatro pilares, conforme ilustra o
Error! Reference source not found.. O mesmo autor propõe uma definição abrangente:

DUBC é um novo paradigma de desenvolvimento da era do conhecimento que busca trazer prosperidade
econômica, sustentabilidade ambiental, ordenamento socioespacial justo e boa governança para cidades;
que produza uma cidade propositadamente planejada para encorajar a produção e a circulação de
conhecimentos de uma maneira ambientalmente preservada, segura, socialmente justa e bem administrada
(YIGITCANLAR, 2011:354).



3. A Construção da Proposta

3.1. Premissas

A pesquisa assumiu como premissas as seguintes proposições:

 Respeitar e contribuir com as estratégias traçadas no Plano Diretor da Cidade de
Florianópolis6 e com outros esforços governamentais (de todas as esferas de governo).

 Promover alinhamento ao que Carrillo (2008) chama de ênfase nas dimensões humanas
da gestão do conhecimento. Na prática, reconhecer o papel secundário das tecnologias da
informação e comunicação (TIC).

 Alinhar-se aos indicadores de desempenho presentes na literatura internacional, tais como
Giffinger et al (2007) e Sarimin & Yigitcanlar (2012).

 Basear-se na literatura científica e em experiências concretas de estratégias e ações bem
sucedidas, em particular de localidades que possuam similaridades com Florianópolis.

 Manter uma visão holística, que incorpore o máximo de elementos que promovam um
estilo de vida sustentável e que absorva provocações de autores com visão mais crítica,
que consideram as iniciativas em curso insuficientemente “inteligentes”, como Hollands
(2008); Abdoullaev (2011); Krätke (2011) e Wolfram, (2012).

3.2. Inspirações

3.2.1. Políticas Públicas e Planejamento Urbano adequado

Além de ser considerada uma das melhores cidades do mundo para se viver7, Melbourne é
constantemente listada no topo dos rankings de cidades do conhecimento mais admiradas do
mundo8. Yigitcanlar et al (2008a) lembram que o mais admirável naquela metrópole é o fato de
seu sucesso estar calcado em ações assertivas de suas lideranças e na forma como geriram os
recursos locais para obter conquistas num curto espaço de tempo. Assim como Melbourne,
Barcelona é outro exemplo da importância da proatividade na concepção, planejamento e
implantação de projetos de DUBC (YIGITCANLAR ET AL, 2008A; YIGITCANLAR, 2009).

3.2.2. Tão longe, tão perto!

A despeito da distância de quase 10.000 km que separam Malta de Florianópolis, estas duas
localidades compartilham muitas características e indicadores, como ilustra o Error! Reference
source not found.. Com tantas similaridades, é natural que o projeto de construção de uma
região inteligente em Malta como estratégia local de desenvolvimento econômico (GHILÉS,
2007) servisse de inspiração para Florianópolis.

Iniciativas executadas por cidades de clima quente/ameno, vocação turística e estilo de vida que
incorpora contemplação à natureza e atividades ao ar livre são inspirações naturais para
Florianópolis. Brisbane (situada na mesma latitude de Florianópolis) e Barcelona se enquadram

6 Disponível em http://www.pmf.sc.gov.br/sites/planodiretor/index.php?pagina=home&menu=0
7 Eleita, em 2012, a melhor cidade do mundo para se viver, pela Econmist Intelligent Unit (fonte:
http://www.economist.com/blogs/gulliver/2012/08/liveability-ranking)
8 Ganhadora do prêmio Most Admired Knowledge City (MAKCi), em 2007 e 2010, e é presença constante entre as  finalistas
(fonte: http://www.worldcapitalinstitute.org)



nessa condição. Guardadas as devidas proporções, o projeto 22@Barcelona9 serve de modelo
para o que se propõe construir em Florianópolis.

Quadro 2 –Malta, Florianópolis e suas semelhanças

MALTA (Malta) FLORIANÓPOLIS (Brasil)
Arquipélago (Mediterrâneo)

316 km2

420 mil habitantes

Economia baseada em manufatura eletrônica, têxtil e
turismo

PIB (2010) EUR 10 Bilhões

IDH = 0,865

Sem reputação como centro artístico, cultural,
tecnológico ou financeiro da Europa10

Ilha (97%) + continente (2%)

435 km2

420 mil habitantes

Economia baseada em TI (45%), comércio e turismo

PIB (2010) BRL 8 Bilhões

IDH = 0,875

Sem reputação como centro artístico, cultural,
tecnológico ou financeiro do Brasil

Fonte: Wikipedia (2013)

3.3. Dimensões e Elementos

A construção de Florip@21 demandará intervenções capazes de gerar uma região vibrante
econômica, sócio e culturalmente; com destacada qualidade de vida, moderna e ecologicamente
sustentável. Para tanto, propõe-se uma construção calcada em duas dimensões (vide Error!
Reference source not found.):

 Estratégica: para formulação de políticas e diretrizes gerais que nortearão a concepção e
o planejamento da nova região.

 Operacional: para enfrentamento de questões pontuais, como operacionalização das
diretrizes gerais e definição de ações e intervenções isoladas.

Durante a análise da literatura, verificou-se um alinhamento natural das abordagens de DUBC
com a dimensão estratégica, ao passo que a literatura de cidades inteligentes, a despeito de
frequentemente seus trabalhos possuírem visão mais fragmentada que a de DUBC, é mais
generosa no que se refere a exemplos práticos, especialmente ações concretas de enfrentamento
de questões específicas (mobilidade urbana, por exemplo). Para resolver questões de ordem
prática, a literatura de DUBC é por vezes limitada (ERGAZAKIS; METAXIOTIS, 2011).

Todavia, essa distinção é teórica e serve mais ao propósito de facilitar o entendimento e
explicitar a ênfase que deve ser dada a cada questão endereçada pelo projeto. Na prática, espera-
se que essas dimensões e abordagens se misturem e se complementem mutuamente.

9 http://www.22barcelona.com/
10 Ao contrário de Barcelona (capital do turismo e da cultura) e Helsinki (capital tecnológica) (YIGITCANLAR, 2009)



Quadro 3 – Dimensões e Elementos Norteadores

Estratégica Dimensão Operacional

O que? Por quê? Quando? Questões Norteadoras Quem? Onde? Como?

DUBC Referencial Teórico Cidades Inteligentes

Desenvolvimento Econômico,
Institucional, Sociocultural e Urbano-
Ambiental

Domínios/Eixos
Economia, Pessoas, Mobilidade,

Qualidade de Vida (Lugar), Meio-
Ambiente e Governo Inteligentes

Economia; Gestão
Sociologia

Disciplinas Centrais
(para essa proposta)

Arquitetura & Urbanismo
TIC & Engenharias

Melbourne & Barcelona Benchmarking Malta & Barcelona

3.3.1. Do Estratégico ao Operacional
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Nível de Qualificação

Pluralidade étnica e social

Afinidade para educação
continuada

Flexibilidade

Criatividade

Mente aberta / cosmopolita

 População com terceiro grau (graduação)
completo

 Habilidades/participação em cursos de
idiomas

 Trabalhadores em indústrias criativas

 Ambiente favorável a imigrantes

 Diversidade cultural, étnica e de
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Qualidade da educação

Serviços de saúde

Segurança individual

Coesão social

Qualidade das residências

Opções culturais

Atrações turísticas

 IDH

 Exposições, peças de teatros, cinemas,
concertos

 Qualidade do sistema de saúde

 Segurança pública

 Acesso e qualidade do sistema
educacional

 Espaços de convivência e áreas verdes

 Importância como destino turístico
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Acessibilidade local

Acessibilidade (inter) national

Infraestrutura de TIC

Sustentabilidade, inovação e
segurança do sistema de
transporte

 Acesso/qualidade do transporte público

 Acesso a computadores e Internet de
banda larga

Mobilidade “verde” (não motorizada)

 Segurança no trânsito

 Uso de veículos econômicos e/ou
compartilhados
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Atratividades dos aspectos
naturais

Poluição controlada

Proteção ambiental

Gestão sustentável dos
recursos

 Espaços “verdes” e condições naturais
favoráveis

 Poluição (sonora, visual, do ar, da água,
etc.) controlada

 Tratamento adequado de esgoto, lixo e
resíduos sólidos

 Conscientização e esforço individual
quanto na proteção da natureza

 Uso eficiente de água e energia elétrica

apresenta a associação criada pelos autores para correlacionar o modelo de desenvolvimento
urbano baseado no conhecimento proposto por Sarimin e Yigitcanlar (2012) e os indicadores,
fatores e características das chamadas cidades inteligentes (GIFFINGER et al, 2007). Também
apresenta, dentre o conjunto de indicadores presentes nos trabalhos consultados, aqueles
considerados prioritários para a pesquisa.

A escolha dos indicadores levou em consideração premissas, aspirações, desafios e demais
particularidades locais.

Quadro 4 – Eixos, Dimensões e Indicadores Selecionados

Desenvolvimento urbano
baseado no conhecimento

Caracterização das cidades
inteligentes

Foco
(Diretriz Estratégica)

Características e Fatores
(Diretriz Operacional)

Indicadores Selecionados
(Guia para Intervenção / Avaliação dos
Programas e Ações)
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Empreendedorismo & Espírito
Inovador

Imagem & símbolos

Produtividade

Flexibilidade do mercado de
trabalho

Inserção Internacional

Habilidade para se transformar

 Importância como um centro do
conhecimento (centros de P&D e
universidades de ponta)

Multinacionais com sedes ou centros de
P&D

 Gastos com P&D em relação ao PIB

 PIB e número de empresas ligadas à
economia do conhecimento e à indústria
criativa

 Taxa de autoemprego e de empregos em
tempo parcial

 Taxa de emprego em setores intensivos
em conhecimento
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decisão

Serviços públicos e sociais

Transparência

Perspectivas e estratégias
políticas

Participação na vida pública

 Transparência da burocracia pública

 Importância da política para os habitantes

 Participação dos cidadãos em trabalhos
voluntários e engajamento político

 Nível de serviços aderentes ao chamado
governo eletrônico

 Nível de visão das organizações públicas

Democrático e
Transparente

Com Equidade
Social
Competitivo

Criativo e
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Nível de Qualificação

Pluralidade étnica e social

Afinidade para educação
continuada

Flexibilidade

Criatividade

Mente aberta / cosmopolita

 População com terceiro grau (graduação)
completo

 Habilidades/participação em cursos de
idiomas

 Trabalhadores em indústrias criativas

 Ambiente favorável a imigrantes

 Diversidade cultural, étnica e de
nacionalidade

Capital
Intelectual

Qualidade de
Vida
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Qualidade da educação

Serviços de saúde

Segurança individual

Coesão social

Qualidade das residências

Opções culturais

Atrações turísticas

 IDH

 Exposições, peças de teatros, cinemas,
concertos

 Qualidade do sistema de saúde

 Segurança pública

 Acesso e qualidade do sistema
educacional

 Espaços de convivência e áreas verdes

 Importância como destino turístico
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Acessibilidade local

Acessibilidade (inter) national

Infraestrutura de TIC

Sustentabilidade, inovação e
segurança do sistema de
transporte

 Acesso/qualidade do transporte público

 Acesso a computadores e Internet de
banda larga

Mobilidade “verde” (não motorizada)

 Segurança no trânsito

 Uso de veículos econômicos e/ou
compartilhados
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Atratividades dos aspectos
naturais

Poluição controlada

Proteção ambiental

Gestão sustentável dos
recursos

 Espaços “verdes” e condições naturais
favoráveis

 Poluição (sonora, visual, do ar, da água,
etc.) controlada

 Tratamento adequado de esgoto, lixo e
resíduos sólidos

 Conscientização e esforço individual
quanto na proteção da natureza

 Uso eficiente de água e energia elétrica

Fontes: Adaptado de Giffinger et al, 2007 e Sarimin e Yigitcanlar (2012)



4. Apresentando o Projeto Florip@21

4.1. Da Concepção à Realidade: os passos para “fazer acontecer”
O roadmap para criação de Florip@21 prevê a execução de cinco etapas, que abordam da
concepção e planejamento iniciais até a divulgação e a articulação de potenciais parceiros e
investidores. As cinco etapas, suas principais atividades e o cronograma de execução são
apresentados, de forma sucinta, a seguir:

 Etapa I - Concepção Inicial. Concluída (outubro/2012 a março/2013). Compreendeu a
concepção inicial de Florip@21, apresentada neste artigo. Executada inicialmente como
atividade de pesquisa acadêmica (pelos pesquisadores do AgoraLab11), seus resultados
foram apresentados aos governos municipal e estadual; à direção do Sapiens Parque e a
representantes da sociedade civil. Principais atividades:

˗ Levantamento de referencial teórico e estudos de casos;
˗ Mapeamento de experiências internacionais;
˗ Construção de uma proposta preliminar.

 Etapa II - Diretrizes e Planejamento Estratégico. Iniciada em março/2013, término
previsto em dezembro/2014. Refere-se à compilação do conjunto de diretrizes e premissas
que nortearão a escolha das abordagens, o planejamento e a implantação das
transformações e ações em Florip@21. Principais atividades:

˗ Interlocução com os diversos atores que vivem ou trabalham na região, ou de alguma
forma atuam na governança do Sapiens Parque, das comunidades envolvidas ou da
cidade de Florianópolis;

˗ Realização de consultas públicas; entrevistas; oficinas e outros instrumentos de coleta
e compilação de dados, informações, reclamações, sugestões e expectativas;

˗ Análise e alinhamento entre forças; fraquezas; oportunidades e ameaças para o
projeto;

˗ Construção e validação de uma identidade, incluindo missão, visão e valores.
˗ Definição dos objetivos estratégicos e demais elementos norteadores que serão usados

na escolha e priorização das futuras ações para a região;
˗ Definição das premissas, abordagens, tecnologias e tipos de soluções prioritárias;
˗ Escolha das métricas para avaliar o desempenho de ações isoladas e da região como

um todo.

 Etapa III - Projeto Detalhado e Master Plan. Início previsto em Novembro/2013, com
término em Junho/2014. Compreende a relação detalhada de programas, ações e
intervenções. Principais atividades:

˗ Geração, compilação e detalhamento de um amplo conjunto de programas e ações;
˗ Uso de métodos de seleção, priorização e gestão de portfólio, com objetivo de

promover simultaneamente um alinhamento com as diretrizes estratégias e o

11 Laboratório de pesquisa vinculado ao Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de
Santa Catarina. Maiores informações em: http://www.agoralab.org.br/



balanceamento entre propostas de curto e longo prazo, de baixo e alto investimento,
com financiamento público e privado, etc.;

˗ Elaboração do Master Plan de Florip@21, componente que endereça questões
urbanísticas e de reordenamento físico-espacial.

 Etapa IV - Plano de Implantação. Início previsto em março/2014, com término em
julho/2014. Elaboração de estratégias para viabilizar a implantação do projeto, dos pontos
de vista técnico, legal, político, econômico e social. Principais atividades:

˗ Identificação de alternativas estratégias para implantação das ações;
˗ Análise das oportunidades ligadas a todos os níveis de governo (municipal, estadual

ou federal) e potenciais parcerias com a iniciativa privada ou com o terceiro setor;
˗ Levantamento de abordagens e estratégias usadas em outras localidades.

 Etapa V - Articulação de Parceiros e Recursos. Início previsto em maio/2014, com
término em dezembro/2014. Compreende a busca de parceiros, investidores e apoiadores
– sejam eles da esfera pública ou privada. Principais atividades:

˗ Divulgação e apresentação (das ações) do projeto a pessoas e instituições-chave,
potenciais apoiadores, financiadores e investidores;

˗ Contatos, reuniões e negociações com autoridades, instituições públicas, privadas e
do terceiro setor;

˗ Assinatura de protocolos, acordos, convênios, contratos e projetos.

4.2. Localização e Área

Ao norte do Sapiens Parque e da ilha, Florip@21 englobará parte significativa de três bairros
situados à beira-mar: Cachoeira do Bom Jesus, Canasvieiras e Ponta das Canas; ao sul, algumas
ruas dos bairros de Vargem Pequena e Vargem Grande.

Estima-se que mais de 90% das residências da região estarão a menos de uma milha do Sapiens
Parque, em sintonia com (i) a ideia de morar, trabalhar e se divertir no mesmo local; (ii)
dispensar o transporte motorizado para se locomover no dia a dia; (iii) a geração de potenciais
benefícios de uma elevada concentração de capital humano (RAUCH, 1991), facilitadora dos
processos de sinergia científica, produtividade econômica (CASTELLS; HALL, 1994) e geração
de conhecimento (NONAKA, 1994).



Figura 1 – Localização de Florip@21

Cartografia: Google Maps

4.2.1. Aspectos Socioeconômicos da Região

O entorno do Sapiens é uma região com belas paisagens naturais, uma baía com águas mornas,
areias brancas e encostas com rica vegetação nativa; mas é relativamente decadente do ponto de
vista socioeconômico, com inúmeros problemas relacionados à poluição, fornecimento de água,
saneamento básico, segurança pública e mobilidade, dentre outros12.

Possui boa oferta de leitos e estaria pronta para receber grande fluxo de novos moradores; mas
toda a infraestrutura de serviços públicos (escolas, sistema de transporte, saúde, segurança e
saneamento) e privados (supermercados, restaurantes, opções de lazer, equipamentos esportivos,
etc.) precisa ser significativamente melhorada se se pretende atrair para a região o público que
Florida (2002, 2005) chama de “classe criativa”.

12 O Blog SOS Canasvieiras (http://soscanas.blogspot.com.br/) dedica-se aos problemas da região



4.3. Principais Diretrizes e Objetivos Estratégicos

Forip@21 nasce com os seguintes objetivos estratégicos:

i. ser um centro de geração, aprendizagem e comercialização de conhecimento
(KOMMINOS, 2002; FLORIDA, 2005; CAMPBELL , 2012);

ii. transformar-se num ícone de região inteligente e um living lab (NIITAMO et al., 2006)
para novas práticas, tecnologias e ações ligadas a solução dos problemas urbanos.

iii. funcionar como catalisador de um estilo de vida cosmopolita e alinhado aos desafios de
sustentabilidade que as cidades enfrentarão neste século (TZOULAS, 2007; CARRILLO
2008; HOLLANDS, 2008; YIGITCANLAR, 2009; ABDOULLAEV, 2011).

Para alcançá-los, serão necessárias intervenções urbanísticas e de ordenamento físico-espacial;
mudanças em legislação; melhorias dos serviços públicos; programas e ações para atrair
empresas, empreendedores e profissionais ligados às chamadas economia do conhecimento e
indústrias criativas; incentivos a práticas sustentáveis e inibição/proibição de ações que não
possuem sintonia com os valores da sociedade que se pretende construir. O

ilustra algumas das diretrizes já compiladas - para cada um dos seis eixos que caracterizam
regiões inteligentes (GIFFINGER et al, 2007), bem como referências a trabalhos científicos e
experiências que ajudaram a justificar as escolhas feitas até o momento.

Quadro 5 - Diretrizes para Programas e Ações em Florip@21

13 Detalhes em: http://www.arabianranta.fi/en/info/; http://www.smartsantander.eu/; http://www.taslab.eu/ e
http://www.22barcelona.com/content/view/698/897/lang,en/
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- Promover fortemente a (i)migração de empreendedores e profissionais ligados à chamada economia do
conhecimento e à indústria criativa, de todo o país e do exterior, incluindo apoio para conseguir estudo,
emprego, moradia e visto de trabalho – quando necessário. Programas de imigração dirigida, como Start-Up
Chile e Québec na Cabeça servem de inspiração.

- Incentivar o voluntariado, especialmente em atividades que promovam intercâmbio cultural e de
conhecimentos entre residentes; incluindo capacitação (técnica, gerencial e linguística) para pessoas em
condição socioeconômica desfavorável, para que possam estar preparados para agarrar as novas
oportunidades de trabalho.

- Promover a diversidade étnica, religiosa, cultural e promover a tríade “talentos, tolerância e tecnologia”
sugerida por Florida (2002)

Referências iniciais: Florida (2002, 2005); Yigitcanlar et al. (2007, 2008b); Wojan et al. (2007) Winters
(2008); Qian (2013)
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- Fazer de Florip@21 um living lab (NIITAMO et al., 2006), um protótipo/laboratório vivo em cidades
inteligentes, na linha do que fizeram Helsinque, Santander, Trentino e Barcelona13.

- Manter um centro de inteligência e planejamento de futuro. Um think tank responsável por (i) municiar os
atores locais (Sapiens Parque, Empresas, ONGs, Governos, etc.) com sugestão de políticas, programas e
ações; (ii) fomentar o diálogo entre comunidade científica; fornecedores de soluções e cidadãos (iii) manter
cooperação técnica com outras cidades; e (iv) envolver a população local nos processos de tomada de decisão.

Referências iniciais:  Ovalle et al. (2004);  Komninos (2006); Niitamo et al (2006); Yigitcanlar (2009);
Campbell (2012) ;  Nam & Pardo (2012)



5. Conclusões e Comentários Finais

14 Informações adicionais em http://startupchile.org/ e http://www.quebecnacabeca.com/pt/
15 A exemplo da “ incrivelmente comestível” Tordmorden  (http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/)
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- Aproveitar a presença do Parque Tecnológico e criar programas agressivos de atração de empresas (nacionais

e multinacionais) de base tecnológica; centros de pesquisa ligados a grandes corporações e instituições de
apoio ao empreendedorismo e às atividades ligadas à inovação.

- Incentivar a comunidade científica, a iniciativa privada e empreendedores individuais a usarem Florip@21
como um grande laboratório, local ideal para experimentar e iniciar a oferta pioneira de inovações
tecnológicas, sociais ou urbanísticas.

- Fazer de Florip@21 um ambiente extremamente favorável às start-ups de base tecnológica e
empreendimentos ligados à chamada indústria criativa.

- Criar e divulgar símbolos e imagens que transmitam os valores e o estilo de vida da nova região, nacional e
internacionalmente.

Referências iniciais: Florida (2002, 2005); Carrillo (2006); Komninos (2002, 2009); Yigitcanlar
(2008a,2008b); Kunzmann (2009)
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- Promover fortemente a (i)migração de empreendedores e profissionais ligados à chamada economia do
conhecimento e à indústria criativa, de todo o país e do exterior, incluindo apoio para conseguir estudo,
emprego, moradia e visto de trabalho – quando necessário. Programas de imigração dirigida, como Start-Up
Chile e Québec na Cabeça14 servem de inspiração.

- Incentivar o voluntariado, especialmente em atividades que promovam intercâmbio cultural e de
conhecimentos entre residentes; incluindo capacitação (técnica, gerencial e linguística) para pessoas em
condição socioeconômica desfavorável, para que possam estar preparados para agarrar as novas
oportunidades de trabalho.

- Promover a diversidade étnica, religiosa, cultural e promover a tríade “talentos, tolerância e tecnologia”
sugerida por Florida (2002)

Referências iniciais: Florida (2002, 2005); Yigitcanlar et al. (2007, 2008b); Wojan et al. (2007) Winters
(2008); Qian (2013)
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- Implantar melhorias substanciais na qualidade de vida da região, para que aqueles que trabalhem no Sapiens
Parque escolham Florip@21 para morar e se divertir.

- Melhorar significativamente a qualidade dos serviços públicos (segurança; educação; saúde; saneamento) e a
oferta de espaços de convivência, tais como praças, alamedas, calçadões, parques, instalações esportivas e de
manifestação artística.

- Promover e/ou incentivar a realização de eventos culturais na região, em quantidade e diversidade.
Referências iniciais: Glaeser & Berry (2006); Mitchell & Casalegno (2008); Duany, Speck, & Lydon (2009);
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- Despoluir praias, rios e delimitar áreas de preservação permanente; preferencialmente de forma
autossustentável.

- Implantar programas de reciclagem e coleta seletiva de lixo; uso eficiente e economia de energia elétrica e
água. E outras atividades de conscientização socioambiental.

- Usar espaços públicos para ações de cunho ecológico/social e incentivar o mesmo em espaços privados (hortas
urbanas15, por exemplo).

Referências iniciais: Givoni (1991); Tzoulas et al (2007) Duany, Speck, & Lydon (2009); Hargreaves et al.
(2010); Bolund & Hunhammar (2011)
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- Restringir ou desestimular a circulação de veículos automotores, favorecendo pedestres e/ou meios de
locomoção não motorizados.

- Criar opções inteligentes e de qualidade para o transporte público e conexões rápidas para o aeroporto,
universidades, centro da cidade (por terra) e ao continente (pelo mar).

- Desenvolver programas de compartilhamento de veículos (bicicletas, carros, etc.)

Referências iniciais: Mitchell & Casalegno (2008); Duany, Speck, & Lydon (2009)



5.1. Sobre a proposta e seus resultados

O documento apresentou uma proposta que possui potencial de impactar positivamente um
amplo conjunto de indicadores socioeconômicos, dar origem a uma geografia do conhecimento e
uma das primeiras regiões inteligentes do Brasil.

A pesquisa e os seus desdobramentos vêm gerando resultados relevantes para o município,
dentre os quais o engajamento de vários órgãos dos governos municipal e estadual. O Governo
de Florianópolis, por exemplo, além de ter se tornado um patrocinador de Florip@21, tornou-o
fonte de inspiração e um dos pilares do seu Programa Cidade Inteligente, Cidade Sustentável.

Pelo seu pioneirismo, o sucesso de Florip@21 beneficiará não apenas Florianópolis, mas levará
outras localidades a repensarem suas estratégias de crescimento e desenvolvimento econômico e
social, em especial o papel da chamada economia do conhecimento. Suas universidades, centros
de pesquisa e parques científicos e tecnológicos podem ser usados como alicerces para a
necessária reestruturação de seus espaços urbanos.

5.2. Geração de conhecimento científico

A pesquisa contribui tanto para a literatura científica de desenvolvimento urbano baseado no
conhecimento, quanto para a de cidades inteligentes, ambas consideradas emergentes e com
poucos trabalhos publicados (ERGAZAKIS; METAXIOTIS, 2011; WOLFRAM, 2012).

Sua maior contribuição provavelmente seja o esforço de combinar essas duas abordagens
nitidamente complementares. A pesquisa demonstrou que o diálogo entre essas duas áreas do
conhecimento é não apenas possível, mas desejável – ou mesmo indispensável - quando se tratar
de projetos de planejamento urbano de grande envergadura.

A visão econômico-centrada de DUBC ou a (ainda existente) lacuna de conhecimento científico
sobre cidades inteligentes poderiam ser citadas como seus pontos frágeis. Todavia, o uso
conjunto das duas abordagens explora seus pontos fortes e complementaridades, o que na visão
dos autores do artigo se mostrou adequado e bastante promissor.

Além dos aspectos teóricos, Florip@21 segue um roadmap que pode servir como ponto de
partida para pesquisadores e profissionais que estão iniciando projetos similares.

5.3. Limitações e Trabalhos futuros

Em que pese ter gerado, registrado e compartilhado lições aprendidas e gerado conhecimento
científico e tecnológico, a pesquisa possui duas limitações dignas de nota:

(i) o projeto ainda não foi concluído, razão pela qual o artigo apresenta resultados ainda
preliminares, com foco na concepção inicial de uma região inteligente, no seu plano
de trabalho e em diretrizes genéricas;

(ii) a construção de uma região inteligente é um processo contínuo; a conclusão das
etapas apresentadas na seção 4 deste artigo não significará o fim do projeto, mas o
início dos seus maiores desafios: tirar as ideias “do papel”. Ou seja, várias lições
ainda serão aprendidas ao longo do processo. Erros e acertos merecerão análises e
novos registros.

Espera-se que novas investigações científicas acompanhem o projeto, como forma de contribuir
para ampliar o entendimento sobre essa classe de problema. Também é desejável que os futuros



resultados sejam medidos e a performance da região avaliada, sob aspectos econômicos, sociais
e ambientais.

Trabalhos que façam análises do tipo “antes versus depois”; comparativos entre Florip@21 e
outras regiões da cidade; e entre Florip@21 e seus pares internacionais também são sugestões
para trabalhos futuros.
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La Importancia del Recurso Humano en los Procesos de Innovación 

en la Industria del Desarrollo de Software Costarricense 

 

Abstract: This paper identifies key factors that contribute to human resource management 

innovation in software development companies in Costa Rica. This is accomplished through a 

case study and applying the technique of gathering information through semi-structured 

interviews. The results show that firms have a high degree of importance to human resources, 

these have an open mind to ideas and changes, skilled workers and a work environment that 

encourages feedback and new projects. 

Keywords: human resource, innovation, software, Costa Rica 

Resumen: Este trabajo identifica los factores claves del recurso humano que contribuyen en la 

gestión de la innovación en las empresas desarrolladoras de software costarricense. Esto se lleva 

a cabo a través de un estudio de casos y aplicando la técnica de recolección de información 

utilizando entrevistas semi-estructuradas. Los resultados muestran que las empresas tienen un 

alto grado de importancia para el recurso humano, estas presentan una actitud abierta a las ideas 

y cambios, trabajadores calificados y un ambiente laboral que propicia la retroalimentación y 

nuevos proyectos. 

Palabras claves: recurso humano, innovación, software, Costa Rica 

 

I. Introducción 

La innovación ha tomado importancia en el mundo empresarial convirtiéndose en un elemento 

precursor de avance y distinción, mediante el cual las empresas logran diferenciarse  y poder 

competir en el mercado. El recurso humano es pieza fundamental en este proceso. 

Por lo tanto, en este trabajo se plantea el objetivo de identificar los factores claves que 

contribuyen en la gestión de la innovación en las empresas desarrolladoras de software 

costarricense y su relación con el recurso humano.  

Este artículo presenta un resumen de la investigación realizada en el trabajo de graduación de 

maestría de Quesada (2012), relacionado con los factores, procesos y gestión de la innovación en 

la industria desarrolladora de software costarricense. Mediante estudios de casos, donde la 

unidad de análisis son las empresas costarricenses desarrolladoras de software tanto de capital 

nacional como extranjero, y aplicando la técnica de recolección de información utilizando 

entrevistas semi-estructuradas se identifican elementos que contribuyen a la gestión del recurso 

humano en los procesos de innovación en empresas desarrolladoras de software costarricense. 

El artículo se divide en 6 secciones. La segunda sección presenta un planteamiento teórico de la 

gestión de los recursos humanos en los procesos de innovación. La descripción del sector de 

tecnologías de información y comunicación en Costa Rica se muestra en la tercera sección. La 

metodología del estudio corresponde a la cuarta sección. La quinta sección expone la discusión 

de los resultados y la sexta sección las conclusiones. 



 

II. La gestión de los recursos humanos en los procesos de innovación 

La literatura establece que existe una estrecha relación entre innovación y recurso humano. Por 

ejemplo, Schumpeter (1934) vincula tal relación con la innovación en cambios en la 

organización, mientras Knight (1967) propone la innovación en personas, la cual comprende las 

alteraciones en el recurso humano en la organización, los niveles de dotación del personal, roles 

de trabajo, cultura y comportamiento. 

Asimismo,  Knight (1967) establece que el proceso de innovación se asocia a lo que sucede 

dentro de la organización o el medio por el cual las nuevas ideas se introducen en nuestra 

sociedad. Para ello, considera dos fases principales para el proceso de innovación organizacional: 

1) la creación de la idea y su desarrollo y 2) la introducción y adopción de la idea. El propiciador 

de los procesos de innovación es el empresario innovador (Schumpeter, 1934). 

Por otra parte, Davenport (1992) señala que en el proceso contiene distintas etapas caracterizadas 

por la participación activa de las personas en los diferentes departamentos (áreas) y actividades 

funcionales de la empresa, con el fin desarrollar un nuevo producto. El autor destaca que la clave 

para el cambio es la innovación de procesos, un enfoque nuevo y distinto que combina la 

tecnología de la información y la gestión de recursos humanos para mejorar el rendimiento del 

negocio. 

En cuanto a las empresas desarrolladoras de software, Koc (2007), opina que los factores de la 

organización desempeñan un papel fundamental al mejorar la capacidad de innovación de las 

empresas desarrolladoras de software. Esto se debe a que la producción de software es un 

proceso complejo y multifuncional, donde las funciones dependen de las competencias, 

experiencias, roles y responsabilidades del recurso humano, para lo cual es necesario especificar 

las funciones en los procesos de innovación. 

En general estas concepciones incluyen factores importantes como: la cultura innovadora, la 

estructura organizacional, la creatividad y la educación para la gestión de la innovación. Estos 

factores integran elementos propios de las empresas para dinamizar su recurso humano con el fin 

de mejorar la productividad y el ambiente laboral; por lo cual se describen posteriormente. 

2.1 Cultura innovadora 

La cultura innovadora contribuye con la gestión del recurso humano de la empresa. Para iniciar, 

el trabajo de Kaasa y Vadi (2008) se centran en la cultura como elemento importante para 

describir la influencia de diversos factores humanos en la innovación debido a que cambian los 

patrones, las iniciativas de las personas, las acciones colectivas y los comportamientos respecto a 

los riesgos y oportunidades. 

Asimismo, la cultura innovadora de las empresas se asocia a la creatividad y el cambio de las 

organizaciones. Dobni (2008) señala que para tener una cultura de la innovación en la empresa se 

debe brindar el apoyo a la creatividad, asumir riesgos, dar libertad, trabajar en equipo, valorar la 

búsqueda de soluciones, una comunicación que infunde confianza y respeto y oportunidad para 

la toma de decisiones. A su vez, este autor plantea a través de la revisión literaria un modelo para 

la cultura de la innovación conformado por cuatro dimensiones: 1) intención de ser innovadores, 



2) infraestructura que apoya los ejes de innovación, 3) conocimiento y orientación de los 

empleados para apoyar las ideas y acciones necesarias para la innovación y 4) un entorno que 

apoya la aplicación (riesgos y recompensas). Sin embargo, por medio del trabajo empírico 

realizado sugiere que la escala de la cultura de la innovación debe estar compuesta por siete 

factores: la propensión de la innovación, la estructura organizacional, el aprendizaje 

organizacional, creatividad y autonomía, orientación del mercado, el valor de la orientación y el 

contexto de implementación. Los factores implementados con éxito conducen a una cultura de 

innovación que proporciona ventaja competitiva; porque la clave de la innovación en las 

empresas reside en la capacidad de definir, inculcar y reforzar los rasgos de apoyo a la 

innovación entre los empleados. 

En las empresas desarrolladoras de software, Koc (2007) añade que la participación colaborativa 

dentro de la organización es primordial para la creación de ideas, las cuales se tornan en 

rentables, oportunos y nuevos productos de software. 

Por lo tanto, la cultura de la innovación lleva consigo un vínculo con los valores y actitudes 

propias de las personas, los cuales al insertarse dentro de la estructura de una empresa son 

ampliados y variados. Es por ello que las empresas guían el aprendizaje de una cultura 

innovadora empresarial  hacia la iniciativa, toma y desarrollo de ideas. 

2.2  Conocimiento y otros factores asociados 

Otros elementos claves para la formación del recurso humano como activo valioso de la sociedad 

son el conocimiento y la creatividad. Howells y Tether (2004) mencionan que uno de los factores 

que contribuyen a fortalecer la innovación en el sector servicios, donde se clasifica al sector 

software, es la cualificación y profesionalidad del personal. Es por ello, que la industria del 

software requiere de un capital humano con especialización y educación superior, por lo tanto,  

es valioso cómo se conforme el equipo de trabajo de la empresa. 

De acuerdo con Fitzgerald et. al (2008), el capital humano es una ventaja competitiva de las 

empresas que se incluye dentro de una dinámica de capital social, aprendizaje y gestión del 

conocimiento, todo ello contribuye al capital intelectual. En relación a las empresas de software, 

intensivas en conocimiento, se enfrentan a un ambiente dinámico donde la tecnología cambia 

rápidamente por lo que deben comprender de forma ágil estos cambios para su desarrollo. 

Además, opina que estas empresas deben invertir en el desarrollo del capital humano para 

facilitar el conocimiento interno y su intercambio. 

Para llegar a generar y administrar el conocimiento en la empresa se debe seguir un proceso en el 

cual suma elementos que aportan cada vez más insumos al entorno de aprendizaje. Los 

elementos del proceso de gestión del conocimiento son: los datos, la información y por último, el 

conocimiento.  

Por lo tanto, el conocimiento es una mezcla de experiencias, valores, información contextual, 

criterio experto de forma amplia, profunda y con mayores contenidos que la información. Existe 

un supuesto para que se produzca conocimiento, tanto el emisor como el receptor son educados e 

inteligentes, de forma que entienden e interiorizan la información que comunican y reciben 

respectivamente (Lam, 1998).   



Una forma de retroalimentar al personal son las capacitaciones que ayudan al desarrollo de 

habilidades, profundizan conocimientos, desarrolla competencias para solventar problemas. 

Junto a ello, la capacitación es vista como un medio para estimular al personal. A su vez se debe 

considerar que el aprendizaje interactivo es el enlace entre las empresas y las innovaciones.  

Fitzgerald et al. (2008), añaden que tanto los incentivos y las inversiones en capital humano 

tienen efectos directos e indirectos, respectivamente, en el clima social para la innovación. Por lo 

tanto, les permite concluir que estos dos enfoques pueden ser más complementarios que 

competidores en términos de alinear los intereses de la empresa y sus empleados. 

Además, el ambiente de trabajo que permite la colaboración favorece la creatividad de los 

empleados para generar ideas, a su vez, hace que las personas se sumen a la empresa con una 

participación activa y colaborativa en el desarrollo de productos y servicios. También establece 

una relación de confianza con los empleados que fomenta el espíritu empresarial. 

Lo expuesto anteriormente señala que el motor del desarrollo de software es el conocimiento. 

Por lo tanto, la gestión que realicen las empresas con dicho elemento constituirá la base para 

operar de forma eficiente, sin dejar de lado el aporte que genera a la innovación. 

III. El Sector de Tecnologías de Información y Comunicación en Costa Rica 

Costa Rica se ubica en América Central, limita al norte con la República de Nicaragua y al 

Sureste con la República de Panamá, bañado al este por el Mar Caribe y al oeste por el Océano 

Pacífico. Comprende un territorio continental e insular de 51.100 kilómetros cuadrados y una 

población de 4.301.712 de habitantes (INEC, 2012). La capital es San José. 

El país ocupa una buena posición en el índice de desarrollo humano, séptimo en Latinoamérica y 

segundo en América Central, lo cual lo clasifica como alto. Estas valoraciones responden al 

trabajo de años en materia de salud, la cobertura social es amplia por la Caja Costarricense del 

Seguro Social
1
 y en educación, se ocupa un nivel intermedio en comparación con una tasa de 

alfabetismo del 97,6%.  

Dentro del sector tecnologías de información y comunicación (TIC) en Costa Rica, la industria 

del desarrollo de software es una de las más importantes. Esta industria empieza en los años 

ochenta; a través de un arduo trabajo de sus creadores logra consolidarse en los años noventa en 

el mercado mundial al destacarse por sus servicios, productos y exportaciones. Con el propósito 

de mantener una posición importante en el mercado mundial, esta industria tiende a focalizar sus 

esfuerzos en la innovación para brindar nuevos productos y responder ante las cambiantes 

demandas del mercado. Tomando en cuenta que la materia prima de las empresas desarrolladoras 

de software se concentra en el recurso humano, es vital apoyar la innovación a través de este 

recurso. 

A la vez, el país realiza una inversión de cuantiosos recursos en la formación de una población 

educada, a la cual se le ha tratado de impulsar el uso de la tecnología en escuelas y colegios.  

Como resultado de tales esfuerzos y la formación de profesionales en el área, se ha logrado en 

años recientes la instalación de empresas dedicadas a la generación de tecnologías de 

                                                           
1
 Información en www.ccss.sa.cr 



información o que hacen uso masivo de estas a través de la política de inversión extranjera 

directa (IED). El país ha sido exitoso en crear una industria de software consolida cada vez más, 

que crece en producción, exportaciones y empleo. Todo ello, ha generado un reconocimiento a la 

principal materia prima del país: su fuerza laboral. 

El sector TIC es de suma importancia para la economía costarricense. En el 2009, los 

Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial ubican a Costa Rica como el cuarto exportador de 

tecnología a nivel mundial
2
 (Banco Mundial, 2009). Estas exportaciones reportan alrededor de 

US$ 2.8 billones (PROCOMER, 2010) y generaron  58 mil empleos directos (INEC, 2009). 

En lo que se refiere al empleo, las TIC brindan grandes oportunidades pero también grandes 

retos. Las TIC ofrecen una gran variedad de nuevos empleos bien remunerados que no existían 

antes en Costa Rica, la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC) hace 

una división del sector TIC costarricense en cuatro grandes subsectores: desarrollo de TIC 

(incluye a las empresas desarrolladoras de software), servicios directos de TIC, servicios 

habilitados por TIC y componentes TIC (CAMTIC, 2005). 

De acuerdo con la estructura del sector TIC, Mata y Mata Marín (2008) señalan que se puede 

dividir en dos subsectores: empresas nacionales y empresas multinacionales. El Cuadro 1 

muestra las  principales características para cada subsector TIC.  El de las empresas nacionales 

está formado por 1.125, principalmente micro, pequeñas y medianas empresas, se centran en los 

servicios directos y desarrollo de TIC. En el caso de las empresas multinacionales está 

compuesto por 90 filiales, medianas y grandes y sus principales industrias son los servicios 

habilitados y componentes electrónicos.  Estos subsectores difieren en cuanto a la producción y 

empleo, siendo las empresas multinacionales las que producen más en ventas y generan más 

puestos de trabajo. 

Cuadro 1. Características del sector TIC en Costa Rica 

Características Empresas nacionales Empresas multinacionales 

Número 1.125 90 

Tamaño MIPYMES Grandes y medianas 

Industrias principales Servicios directos 

Desarrollo de TIC 
Mayoría son compañías de 

software 

Servicios habilitados  

Componentes electrónicos 

Ventas totales (millones de 

US$) 

1.013 2.443 

Empleados 35.305 46.100 

Ventas promedio por 

empleado (US $) 

28.693 52.993 

      Fuente: Adaptado de CAMTIC (2012). 

 

 

                                                           
2 En términos del porcentaje de las exportaciones totales. 



IV. Metodología 

Para esta investigación se aplicó un estudio de casos. Yin (2003) conceptualiza el estudio de caso 

como "una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son 

claramente evidentes" (p.13). Los estudios de caso pueden llevarse a cabo por medio de la 

descripción de una situación, la explicación de un resultado a partir de una teoría, la 

identificación de mecanismos causales, o la validación de teorías. A la vez, el planteamiento de 

las preguntas guías para la investigación vincula preguntas del tipo "cómo" o "por qué", por la 

contemporaneidad del tema.  Ante las especificaciones mencionadas, la técnica de estudio de 

caso es la más adecuada para este trabajo. 

La unidad de análisis (elemento a investigar que define el alcance del caso y limita la búsqueda 

de información) en este estudio de caso son empresas costarricenses desarrolladoras de software, 

de capital nacional o extranjero, formal, con al menos cinco años de creación y ubicadas en el 

Gran Área Metropolitana
3
.  

La herramienta de recolección de información aplicada fue la entrevista semi-estructurada, en la 

cual hay un guion de la entrevista pero los temas de interés se pueden ampliar, es replicable y el 

análisis se hace mediante técnicas mixtas (Seaman, 1999). Lo anterior con el propósito de 

identificar elementos que contribuyen a la gestión del recurso humano en los procesos de 

innovación en empresas desarrolladoras de software costarricense. 

De acuerdo con la recomendación de Eisenhardt (1989) donde sugiere que el número de casos no 

sea inferior a cuatro ni superior a diez, se escogen cinco empresas costarricenses desarrolladoras 

de software que cumplan las características mencionadas anteriormente. 

Asimismo, para el análisis de la información se utiliza el análisis estructural que menciona 

Dooley (2002). Este análisis examina los datos del estudio de caso con el propósito de identificar 

patrones, eventos u otros fenómenos. 

En las cinco empresas de desarrollo de software costarricense se entrevistó al gerente de las 

empresas como los principales expertos, las mismas son heterogéneas en cuanto a las variables: 

actividades desarrolladas, número de empleados, origen del capital y mercado de destino. Todas 

se ubican en el Gran Área Metropolitana y tienen más de cinco años de creación. Por razones de 

confidencialidad, el nombre de las empresas no se revela en esta investigación y se les asigna 

letras para identificarlas. 

En las actividades desarrolladas por las empresas, la A elabora producto para el fraude y lavado 

de activos, la B y D desarrolla productos a la medida y brinda soporte y mantenimiento y las 

empresas C y E desarrollan juegos. En cuanto al tamaño, de acuerdo al número de empleados, las 

empresas A, C, D y E se clasifican como pequeñas y medianas empresas (PYMES) y la D como 

grande. Con el origen del capital, solo la empresa E es de capital extranjero siendo las otras de 

capital nacional. Por último, las empresas B y D dirigen el 85% de las ventas al mercado 

nacional mientras las empresas A, C y E apuntan de un 90% al 100% al mercado internacional. 

                                                           
3
 El Gran Área Metropolitana abarca las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia. 



V. Discusión de los resultados 

La siguiente sección muestra el análisis de información para identificar los factores claves que 

contribuyen en la gestión de la innovación en las empresas desarrolladoras de software 

costarricense y su relación con el recurso humano. 

5.1 Creación, creatividad e ideas de las empresas entrevistadas 

En primera instancia, la creación de las empresas desarrolladoras de software entrevistadas surge 

de ideas, preguntas e inquietudes de sus socios fundadores. Estos últimos se distinguen por ser 

personas emprendedoras, trabajadoras y luchadoras que lleven a cabo el máximo de los esfuerzos 

para sacar avante sus proyectos. Actualmente, la mayoría de ellos desempeñan funciones de 

director ejecutivo o gerente general. En el caso de la empresa E llega al país por medio de la 

campaña de atracción de empresas en la parte de inversión extranjera directa que ha hecho el 

gobierno para el sector de alta tecnología. 

En cuanto a la creatividad e ideas para la elaboración de productos y servicios, en la empresa A 

las ideas de mejora del producto provienen de la participación interna de la empresa, del gerente 

general y gerente de operaciones; además  los cambios son promovidos por las necesidades que 

expresan los clientes. En cuanto a las opciones tecnológicas que presenta el mercado, son 

consideradas como herramientas que generan facilidad y rapidez al producto, algo así como 

añadidura elemental que no se puede dejar de lado. 

La empresa B por el servicio que vende, desarrollo de software a la medida, debe cumplir los 

estándares y especificaciones del cliente para poder desarrollar el sistema solicitado, por 

consiguiente los clientes se convierten en la principal fuente de ideas de sus productos. 

Para la empresa C, la generación de ideas para la elaboración de productos tiene diferentes 

fuentes: trabajadores de la empresa, clientes y nuevas oportunidades que brinda la tecnología 

para estar a la vanguardia. Cabe señalar que los mecanismos utilizados para esta empresa para la 

generación de ideas son diferentes a los planteados por las otras anteriores. En este caso, se 

realizan concursos internos donde se conforman equipos, una parte es seleccionada para obtener 

una representación adecuada de las distintas áreas (desarrollo software, animación digital  y 

diseño gráfico) y la otra parte del grupo proviene de una rifa. Cada uno de los empleados trabaja 

desde la conceptualización del juego que van a proponer hasta el desarrollo de un prototipo que 

se puede jugar, realizándolo en un tiempo limitado. Al finalizar el concurso, cada grupo expone 

el juego que elaboró y mediante la votación de todos se escoge el ganador. En el caso de que sea 

el cliente quien brinde el concepto o idea, la empresa tiende a agregar valor al sugerir mejoras en 

la fase de conceptualización y poder ir más allá de lo que se solicitó. 

En el caso de la empresa D, las necesidades del mercado son las que generan cambios y nuevas 

soluciones. 

Para la empresa E, los cambios y mejoras de los productos provienen de las observaciones de los 

clientes, de las ideas de los empleados y los estudios de mercado que realiza la empresa. 

Por lo tanto, la generación de ideas para la elaboración de productos en las empresas 

entrevistadas proviene desde la parte interna de las mismas, donde se promueve como menciona 

Dobni (2008) el conocimiento y orientación de los empleados para apoyar las ideas y acciones 
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junto con un ambiente laboral apto para la innovación. Es así como estos factores fomentan una 

cultura innovadora de libertades, riesgos, comunicación, trabajo en equipo y oportunidades para 

la elaboración de nuevos productos, sin dejar de lado el aporte del cliente con sus ideas y 

recomendaciones. 

 

5.2 Estructura organizacional de las empresas entrevistadas 

La estructura organizacional de las empresas desarrolladoras de software presenta dos opciones. 

Las empresas A,B y D muestran un esquema jerárquico (figura 1, a), en donde se establece una 

jerarquía plasmada en un organigrama que muestra la posición de máximo liderazgo y las 

gerencias que se dividen para responder a tareas en la parte administrativa, operacional y 

comercial. En este caso, la mayoría de los trabajadores se ubican en la parte 

productiva/desarrollo, la cual está vinculada a la elaboración de los productos y servicios que 

brinda la empresa. La jerarquía utilizada por estas empresas muestra que los cambios 

principalmente se generan por la dirección, aunque existe la oportunidad para los trabajadores de 

la empresa de expresarse con el fin de promover un ambiente participativo que adecua y 

considera las opiniones en bien de la productividad empresarial. 

Las empresa C y E muestran un esquema de red (figura 1, b), la secuencia de trabajo es circular 

basada en equipos que trabajan por proyectos, donde no es inusual que una persona participe en 

varios equipos. En estas empresas la jerarquía muestra una diferencia con respecto al patrón 

anterior. En la empresa C surge desde el establecimiento del organigrama donde se evidencia un 

trabajo en equipos que permite un flujo activo, continuo de nuevas ideas para las mejoras o 

cambios lo cual fomenta un ambiente de trabajo abierto. La empresa E trabaja bajo la 

metodología Scrum
4
 que es siguiendo una modalidad de equipo.  

Figura 1. Estructuras organizacional utilizadas por las empresas entrevistadas 

 

 

 

 

 

 

 

a) Jerárquica                                                   b) Red 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
4 La metodología Scrum se basa en un proceso iterativo e incremental empleado en los entornos de desarrollo de software. Esta 

metodología permite la creación de equipos autoorganizados que impulsen  la co-localización y comunicación de todos los 

miembros del equipo, y disciplinas involucrados en el proyecto. (Wikipedia, 2013) 



En cuanto a las formas de trabajo, se encuentra diferencia entre las empresas entrevistas según se 

describe anteriormente. Sin embargo, el esquema de red se asocia a una mayor interacción y 

dinamismo de las personas con los objetivos y metas de la empresa, como añade Koc (2007) la 

participación colaborativa es importante para la creación de ideas y nuevos productos de 

software. Asimismo, se obtienen grandes beneficios en lo que respecta a la comunicación entre 

los empleados, confianza, respeto, desarrollo de ideas que mejoran el la productividad y el 

ambiente laboral. 

5.3 Conocimiento y cultura innovadora de las empresas entrevistadas 

El recurso humano de las empresas desarrolladoras entrevistadas es calificado, por lo que poseen 

una fuerza de trabajo educada con un grado mínimo de formación técnica (minoría del personal) 

junto con graduados universitarios que atienden las actividades principales de la empresa, tanto 

administrativas como productivas. 

Las empresas brindan la oportunidad de capacitación externa a sus trabajadores, principalmente 

en programas relacionados con las áreas de desempeño para permanecer actualizados. Asimismo, 

las capacitaciones son vistas como inversiones que permiten maximizar el potencial de los 

empleados. Sin embargo, en las empresas faltan programas a lo interno que permitan transmitir 

el conocimiento adquirido en las capacitaciones externas a otros trabajadores y así obtener un 

beneficio mayor.  

Por lo tanto, se rectifican el aporte de Howells y Tether (2004), para quienes el recurso humano, 

su conocimiento y cualificación son elementos primordiales para las empresas de software. Así 

como el de Fitzgerald et. al (2008) quienes señalan al capital humano como una ventaja 

competitiva de las empresas. 

Otra ventaja que brinda las empresas es la existencia de lo que puede llamarse una “política de 

puertas abiertas”, esto permite presentar ideas, sugerencias y conversar sobre cualquier aspecto 

relacionado con la empresa. Todo ello con el fin de no dejar ir ningún aporte que mejore los 

procesos, clima organizacional, los servicios brindados entre otros. 

En general, las empresas entrevistadas ofrecen salarios competitivos para retribuir el excelente 

trabajo que llevan a cabo y para resguardar el personal.  Hay dos empresas que son flexibles en 

cuanto a los horarios, las empresas C y E, brindan la oportunidad a los empleados de trabajar 

bajo objetivos, libertad en el establecimiento del horario por parte de sus trabajadores por lo cual 

cada uno estipula las horas que asiste a la oficina siempre, resguardando que sean productivos y 

cumplan con sus tareas. 

VI. Conclusiones 

El entorno actual, hace que la empresa este obligada a innovar para mejorar el negocio. Más en 

una industria como la desarrolladora de software donde la innovación es un elemento 

dinamizador en la empresa, promueva ideas nuevas para el lanzamiento de productos y mejora 

de los existentes de forma que solidifique su posición en el mercado. A su vez, que le permita 

participar exitosamente en mercados cada vez más competitivos.  

Con la información presentada de las empresas desarrolladoras de software se puede concluir 

que estas brindan un alto grado de importancia al recurso humano en los procesos de innovación. 



En primer lugar, las empresas entrevistadas muestran una cultura innovación, con una actitud 

abierta a las ideas, cambios y renovación para el desarrollo de productos y servicios lo cual 

brinda espacios óptimos para los trabajadores dando la oportunidad de conocer y tomar en cuenta 

sus propuestas en los procesos de innovación. Estos factores de la organización favorecen la 

capacidad de innovación en las empresas desarrolladoras de software según expresa Koc (2007). 

El conocimiento y el capital humano son factores importantes para el sector desarrollador de 

software, todas las empresas entrevistadas presentan un recurso humano calificado, lo cual es 

característico de las empresas de este sector debido que generan un alto valor agregado a través 

del producto que elaboran como lo es el software. Aunado a ello, el trabajo realizado es una de 

las cartas de presentación para la obtención de nuevos contratos. Como mencionan Howells y 

Tether (2004) estos factores contribuyen a fortalecer la innovación en el sector servicios donde 

clasifica las empresas desarrolladoras de software.  

Asimismo, la investigación muestra dos formas organizativas de las empresas entrevistadas: la 

jerárquica y la de red que corresponde a la formación de equipos. Esta última forma se ha 

señalado como uno de los medios de fomentar la innovación a través de la conformación de 

equipos multidisciplinarios que permite el intercambio de ideas y una mayor flexibilización para 

adaptarse ante cualquier cambio o circunstancia no considerada, contrario a la forma jerárquica 

que presenta una delegación de autoridad y responsabilidad designada por el puesto. 

La implementación de procesos nuevos o planes de desarrollo de productos tiene sus ventajas en 

las pequeñas empresas. Debido que por su naturaleza están conformados por poco personal y 

calificado, presenta rapidez en el aprendizaje y menos problemas en la ejecución. 

Las diferentes funciones que se llevan a cabo en la empresa para la gestión de un proyecto, sea 

este de innovación o no, debe ser focalizado y especializado en cumplir el objetivo propuesto. 

Por lo tanto, el valor estratégico desde el planteamiento de las ideas debe considerar un lapso de 

tiempo considerable que permita tomar en cuenta las actividades y sus repercusiones en las 

distintas etapas del desarrollo. 

Por lo tanto, la gestión de la innovación en las empresas desarrolladoras de software no es 

solamente imponer una estructura o recetar un proceso se requiere de una serie de elementos 

complementarios, por ejemplo: motivación del capital humano, un ambiente laboral agradable 

que permita proponer ideas, plantear mejoras y poder definir el mejor camino para llevar a cabo 

un proyecto. 
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RESUMO:
O estudo objetiva identificar como a utilização de mapas cognitivos, elaborados por gestores
de uma organização industrial do setor de metalurgia, pode contribuir na avaliação de riscos
estratégicos. Trata-se de um estudo de caso, de natureza exploratória e descritiva, realizado
por meio de entrevistas, observação direta e grupo focal, com abordagem qualitativa dos
dados. Participaram da pesquisa quatro diretores e vinte e três gestores (gerentes ou
supervisores) de uma organização industrial de grande porte que atua na fabricação de
máquinas agrícolas e produtos metal mecânicos. Os resultados encontrados sugerem a
confirmação das proposições teóricas elaboradas para a pesquisa, o que estimula a realização
de novos estudos, resultando em um novo campo de pesquisa para esta temática. Conclui-se
que a adoção de mapas cognitivos pode facilitar a comunicação entre os gestores, melhorando
os processos de avaliação dos riscos estratégicos.

Palavras-chave: Mapas Cognitivos. Riscos Estratégicos. Avaliação de Riscos Estratégicos.

ABSTRACT:
The study aims to identify how the use of cognitive maps, prepared by management of an
industrial organization of metallurgy sector, can contribute to the assessment of strategic
risks. This is a case study, the exploratory and descriptive nature, conducted through
interviews, direct observation and focus groups with a qualitative approach. Participants were
four officers and twenty-three managers (managers or supervisors) from a large industrial
organization engaged in the manufacture of agricultural machinery and mechanical metal
products. The results suggest confirmation of the theoretical propositions developed for
research, which encourages further studies, resulting in a new field of research for this theme.
It is concluded that the adoption of cognitive maps can facilitate communication between
managers, improving the processes of risk assessment strategy.

Key-words: Mapas Cognitivos. Riscos Estratégicos. Avaliação de Riscos Estratégicos.



1 INTRODUÇÃO
A estratégia organizacional está diretamente relacionada com a determinação dos objetivos
das empresas (CHANDLER, 1962). Estabelecidos os objetivos organizacionais os gestores
desenvolvem diferentes planos de ação com o propósito de viabilizar as operações das
organizações, buscando assim o alcance dos objetivos propostos (ANDREWS, 1971).

Neste processo as empresas estão expostas a diferentes fatores que de alguma forma podem
impactar nas estratégias estabelecidas pelos gestores, interferindo no alcance dos objetivos
propostos (SMITH JR.; SMITHSON; WILFORD, 1990; SLYWOTZKY, 2004;
SLYWOTZKY; DRIZK, 2005). O gerenciamento de riscos estratégicos é parte integrante do
sistema de gestão das organizações que auxilia os gestores no processo de identificação,
avaliação e resposta aos riscos estratégicos do negócio (FRIGO, 2009).

Os riscos estratégicos estão vinculados à forma de gerenciamento da atividade da empresa.
São originários do ambiente (interno e externo) que a empresa está exposta (ZONATTO;
BEUREN, 2010). De acordo com Slywotzky (2004), os riscos estratégicos estão relacionados
aos processos de implantação das estratégias nas organizações. “São os riscos de se
implementar estratégias que fracassem na tentativa de alcançar os retornos pretendidos”
(MARSHALL, 2002, p. 436).

Poucos são os estudos que investigam nas organizações os processos de gerenciamento de
riscos estratégicos (FRIGO, 2009; CUSTÓDIO; DEL CORSO, 2010). Da mesma forma,
“existem poucos métodos de avaliação de riscos com ênfase em riscos estratégicos que
permitam a flexibilidade do modelo para diferentes realidades organizacionais” (CUSTÓDIO;
DEL CORSO, 2010, p. 02).

Apesar das várias tentativas identificadas na literatura para o desenvolvimento de uma
metodologia que possa ser adaptada para aplicação a um número maior de organizações
(KAPLAN; NORTON, 2008; FRIGO, 2009; CUSTÓDIO; DEL CORSO, 2010), um aspecto
que vem sendo pouco investigado na pesquisa relacionada aos sistemas de controles de gestão
se refere aos efeitos da cognição nos processos decisórios (CHAPMAN; HOPWOOD;
SHIELDS, 2007).

De acordo com Fonseca e Machado-da-Silva (2010, p. 55), “evidências empíricas têm
apoiado a concepção de que a formação da estratégia também se configura como processo de
cognição, eliciado pelos conteúdos e mecanismos que ocupam a mente dos dirigentes”. Por
consequência, diversas decisões são tomadas baseadas em “vieses cognitivos, a percepção e a
interpretação de estímulos externos que orientam a maneira de avaliar as informações
advindas do ambiente, passível de ser decodificada por meio de mapas cognitivos”.

Neste sentido, gestores de uma mesma organização podem ter percepções diferentes a respeito
das estratégias a serem implementadas pelas empresas (KIRKWOOD, 1997), e por
consequência, a identificação, avaliação e resposta aos riscos estratégicos que a empresa está
exposta. Diante do exposto, questiona-se: Como a elaboração de mapas cognitivos pode
contribuir na avaliação de riscos estratégicos em uma organização industrial do setor de
metalurgia? O propósito central deste estudo consiste em identificar como mapas estratégicos
cognitivos, elaborados por gestores de uma organização industrial do setor de metalurgia,
podem contribuir na avaliação de riscos estratégicos.

O estudo justifica-se por contribuir para o entendimento da influência dos riscos estratégicos
nos processos decisórios das organizações. Também busca contribuir para o entendimento dos
benefícios que podem ser obtidos nos processos de gestão de riscos estratégicos, a partir da
utilização de mapas cognitivos. De acordo com Cossette e Audet (1992), a utilização de
mapas estratégicos pode melhorar a ação organizacional. Schneider e Angelmar (1993)



explicam que a cognição individual produz ação nas organizações e, consequentemente,
desempenho.

Portanto, entende-se que a utilização de mapas estratégicos cognitivos pode contribuir na
melhoria dos processos de gerenciamento de riscos estratégicos e, por consequência, na
melhoria do desempenho organizacional. O trabalho está estruturado da seguinte forma: além
desta introdução, apresenta-se a seguir, a fundamentação teórica utilizada para a realização do
estudo. Na sequência, descrevem-se o método e os procedimentos da pesquisa. Por fim, são
apresentados os resultados e as considerações finais do estudo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Gestão Estratégica

A literatura em estratégia tem divergido em relação às classificações de tipologias
estratégicas, com o propósito de explicar o comportamento dos gestores em diferentes
contextos (MILLES; SNOW, 1978; PORTER, 1980; HAMBRICK, 1983; MINTZBERG,
1987). Desta forma, os processos de gestão estratégica, desenvolvidos pelas organizações, tem
sido objeto de estudos a partir de diferentes abordagens teóricas.

Nesta perspectiva, tem-se observado nesta literatura, dentre os principais benefícios que
podem ser obtidos pelas organizações a partir da implementação destes processos de gestão, a
obtenção de vantagem competitiva (PORTER, 1998; KIM, MAUBOURGNE, 2005), o
desenvolvimento de recursos (PENROSE, 1995; BARNEY, 2007) e a melhoria do
desempenho em ambientes dinâmicos e inovadores (MILLES; SNOW, 1978; HAMBRICK,
1983).

Uma convergência identificada na literatura em estratégia está relacionada à dependência das
organizações em relação à concepção e implementação de estratégias adequadas, que
agreguem valor as organizações (MILLES; SNOW, 1978; HAMBRICK, 1983;
MINTZBERG, 1987; PORTER, 1998; KIM, MAUBOURGNE, 2005; BARNEY; 2007). No
entanto, sob a perspectiva do gerenciamento de riscos corporativos, observa-se que todas as
organizações enfrentam incertezas (COSO, 2004; SLYWOTZKY, 2004; KERSTEN, 2005,
SLYWOTZKY; DRIZK, 2005; ZONATTO; BEUREN, 2010).

Desta forma, um desafio para os “administradores consiste em determinar até que ponto
aceitar essa incerteza, assim como definir como essa incerteza pode interferir no esforço para
gerar valor às partes interessadas” (COSO, 2004, p. 03). Tais incertezas podem representar
riscos e oportunidades para o negócio, com potencial para destruir ou agregar valor a
organização (COSO, 2004; ZONATTO; BEUREN, 2010).

Portanto, torna-se necessário aos gestores a identificação, avaliação e resposta aos eventos
que possam impactar negativamente as estratégias organizacionais, estabelecidas pela
empresa (SLYWOTZKY, 2004; SLYWOTZKY; DRIZK, 2005). Drucker (1955, p. 82) já
chamava a atenção para a necessidade de observância aos fatores internos e externos que
podem impactar as organizações. Segundo o autor, “gerir um negócio é equilibrar uma
variedade de necessidades e metas. Uma gestão efetiva deve direcionar a visão e esforços de
todos os gestores para um objetivo comum, assegurando que todos saibam o que lhes é
exigido”.

Assim, estratégias bem definidas e disseminadas entre os diferentes gestores da organização,
possuem maiores chances de serem implementadas com êxito. De acordo com Mintzberg
(1987), a gestão estratégica permite que as organizações respondam ao ambiente em que estão
inseridas, com o propósito de diferenciar-se de seus concorrentes. Nesta perspectiva, o autor



entende que o processo decisório das organizações deve ser estruturado de modo a
proporcionar aos gestores padrões de tomadas de decisões.

Estes padrões devem avaliar as exposições da organização aos riscos do negócio. Os
processos de identificação, avaliação e resposta a estes eventos estão relacionados ao sistema
de controle implementado pelas organizações para o gerenciamento dos riscos corporativos
(COSO, 2004; SLYWOTZKY, 2004; KERSTEN, 2005, SLYWOTZKY; DRIZK, 2005;
ZONATTO; BEUREN, 2010).

Como parte integrante do sistema de gestão de riscos, a gestão de riscos estratégicos fornece
informações aos gestores, que permitem avaliar o sucesso das estratégias implementadas, bem
como identificar oportunidades de melhoria e a necessidade de redefinição de planos de ação,
com vistas a realinhar as atividades organizacionais aos objetivos estratégicos, para que seja
possível alcançar os resultados desejados.

2.2 Gerenciamento de Riscos Estratégicos

A gestão de riscos está diretamente associada à identificação, avaliação e resposta as
incertezas do negócio (HACKING, 1975; BERNSTEIN, 1996). A gestão de riscos inerentes à
atividade empresarial permite uma visão diferenciada no contexto dos negócios. Administrar
os eventos que possam ameaçar o alcance dos objetivos da empresa significa buscar
resultados almejados, minimizando os impactos de eventos negativos (ZONATTO;
BEUREN, 2010, p. 142).

Apesar de a maioria das organizações observarem os riscos como uma questão estratégica, o
risco ainda vem sendo tratado de forma fragmentada pelos gestores (CLARKE; VARMA,
1999). De acordo com Ruefli, Collins e Lacugna (1999), o risco é um componente integral de
decisões estratégicas. Portanto, a gestão de riscos está principalmente preocupada em garantir
a consecução dos objetivos estratégicos (COSO, 2004; WOODS, 2007). Desta forma, os
riscos do negócio devem ser avaliados pelos gestores, quando da implementação dos controles
estratégicos.

Segundo Woods (2007), os controles estratégicos e controles de risco podem ser utilizados
para alcançar um objetivo comum. A exposição da organização a eventos que podem impactar
negativamente os objetivos estratégicos estabelecidos pela empresa pode afetar a trajetória de
crescimento da organização (SLYWOTZKY, 2004; SLYWOTZKY; DRIZK, 2005).

Assim, torna-se necessário as organizações o desenvolvimento de um sistema de gestão de
riscos, capaz de fornecer informações que possam suportar o processo decisório dos gestores,
permitindo a identificação, avaliação e resposta aos eventos que possam impactar as
estratégias estabelecidas para o negócio (SLYWOTZKY; DRIZK, 2005; HOECHT; TROTT,
2006; KAPLAN; NORTON, 2008; FRIGO, 2009). Nesta perspectiva, um aspecto que pode
impactar diretamente no processo de gestão dos riscos estratégicos, refere-se aos vieses
cognitivos e as decisões estratégicas tomadas pelos gestores (SCHWENK, 1984; LAROCHE;
NIOCHE, 1994).

Os vieses cognitivos estão relacionados às abordagens intuitivas da mente humana
(KAHNEMAN; TVERSKY, 1974; 1979; FREEMAN, STONER, 1989). Estas abordagens
podem comprometer a qualidade das decisões tomadas pelos gestores. Por sua vez, segundo
Schwenk (1984), a tomada de decisão estratégica pode ser vista como um tipo especial de
tomada de decisões em condições de incerteza. Tal tomada de decisão envolve as atividades
de formulação de objetivos, a identificação do problema, geração de alternativas, avaliação e
seleção das estratégias a serem implementadas.



De acordo com a abordagem cognitiva dos estudos em estratégia, o indivíduo é um agente
psicossocial, com múltiplas racionalidades, que formula estratégias conforme suas percepções
e interpretações compartilhadas da realidade, visando à satisfação dos resultados (FONSECA;
MACHADO-DA-SILVA, 2010, p. 61). Portanto, suas ações desenvolvidas estão sujeitas as
limitações de sua capacidade cognitiva (KAHNEMAN; TVERSKY, 1974; RANSON;
HININGS; GREENWOOD, 1980; SCHWENK, 1984; 1988; HUFF; NARAPAREDDY;
FLETCHER, 1990; LAROCHE; NIOCHE, 1994), o que pode impactar negativamente o
processo de gestão de riscos estratégicos da organização.

De maneira geral os pesquisadores da psicologia cognitiva e da teoria da decisão
comportamental, tem procurado identificar uma série de processos de simplificação das
relações cognitivas, que podem afetar a forma como os tomadores de decisão executam suas
tarefas no ambiente organizacional (SCHWENK, 1984; 1988; HUFF; NARAPAREDDY;
FLETCHER, 1990; LAROCHE; NIOCHE, 1994). No entanto, apesar das dificuldades
encontradas nestes processos, uma abordagem convergente identificada dentre vários autores
(EDEN, 1988; HUFF, 1990; COSSETE; AUDET, 1992; SCHNEIDER; ANGELMAR, 1993),
está relacionada à utilização de mapas cognitivos para representação de relações mentais.

Apesar das críticas existentes à abordagem cognitiva em relação à reflexão sobre a estratégia
organizacional (EISENHARDT; ZBARACKI, 1992; MACHADO-DA-SILVA; FONSECA;
FERNADES, 1999), observa-se que diversos autores têm sugerido, sob essa perspectiva de
investigação, que elementos ambientais podem ser subjetivamente avaliados pelos gestores
(RANSON; HININGS; GREENWOOD, 1980; SCHWENK, 1988; HUFF;
NARAPAREDDY; FLETCHER, 1990), o que por consequência pode resultar em riscos
estratégicos para o negócio. Neste contexto, dentro da perspectiva teórica do gerenciamento
de riscos corporativos, mais especificamente, da gestão de riscos estratégicos, torna-se
oportuno investigar se a utilização de mapas cognitivos pode contribuir na melhoria dos
processos de avaliação de riscos estratégicos nas organizações.

2.3 Mapas Cognitivos

As unidades de informação estão inseridas em diferentes contextos, inclusive nos processos
de gestão organizacional, e servem de base para a obtenção de diferentes tipos de informações
que tem por finalidade suportar os processos decisórios dos gestores. “A organização da
informação é uma área interdisciplinar que abrange linguística, filosofia, psicologia,
sociologia, semiótica, entre outros campos” (NEVES, 2012, p. 41).

O estabelecimento e avaliação das estratégias organizacionais é um processo cognitivo
(HUFF; NARAPAREDDY; FLETCHER, 1990). Os processos de interpretação das
informações geradas estão diretamente ligados à cognição humana (FONSECA; MACHADO-
DA-SILVA, 2010). “O pensamento humano é construído por redes e associações. O modo de
pensar dos seres humanos não é linear” (NEVES, 2012, p. 42). Relações interpessoais e
processos decisórios podem ser influenciados por vieses cognitivos (KIRKWOOD, 1997).
Desta forma, a partir da vertente teórica da abordagem cognitiva, diversos autores (RANSON;
HININGS; GREENWOOD, 1980; SCHWENK, 1988; HUFF; NARAPAREDDY;
FLETCHER, 1990; KIRKWOOD, 1997) tem sugerido que elementos ambientais podem ser
avaliados subjetivamente por parte dos gestores, o que poderia resultar em riscos estratégicos.

Portanto, torna-se necessário o desenvolvimento de instrumentos de gestão, que estimulem
uma reflexão crítica por parte dos gestores, dentro do ambiente organizacional, dadas as
limitações e vieses cognitivos dos indivíduos. Uma das formas de representação mental
identificadas na literatura é a utilização de mapas cognitivos (EDEN, 1988; HUFF, 1990;



COSSETE; AUDET, 1992; 1994; FIOL; HUFF, 1992; SCHNEIDER; ANGELMAR, 1993;
JEANSON; COSSETTE; 1996).

“No campo organizacional, os mapas cognitivos tem sido particularmente utilizados no estudo
de estratégias” (ZANELLI; BORGES-ANDRADE; BASTOS, 2007, p. 195). Os mapas
cognitivos referem-se às representações gráficas que resultam de uma interpretação mental
realizada por analistas (facilitadores), a partir das representações discursivas de um
determinado sujeito (atores) sobre determinado tema ou problema (COSSETE; AUDET,
1992).

Na perspectiva organizacional, os mapas cognitivos podem ser compreendidos como “uma
função explanativa de como os indivíduos estruturam e organizam suas cognições e,
simultaneamente, como uma ferramenta de intervenção em realidades organizacionais”
(ZANELLI; BORGES-ANDRADE; BASTOS, 2007, p. 195). Um mapa expressa as
experiências em relação a um determinado assunto e integra os próprios valores, conceitos e
significados percebidos por um indivíduo em um determinado contexto (EDEN, 1988).

Os mapas cognitivos fornecem uma imagem clara e sintética de representação mental de um
ator, em relação ao fenômeno em exame. Esta imagem enfatiza contextualmente os conceitos
e conexões expressando a representação mental do indivíduo (JEANSON; COSSETTE,
1996). De acordo com Cossette e Audet (1994), os mapas cognitivos contribuem para uma
melhor compreensão do comportamento. Portanto, a utilização de mapas cognitivos poderia
proporcionar melhorias no desempenho organizacional (SCHNEIDER; ANGELMAR, 1993;
COSSETTE; AUDET, 1994).

Em síntese, observa-se que o mapeamento cognitivo refere-se ao processo pelo qual os
indivíduos criam de uma forma externa, as imagens mentais ou modelos que representam a
sua maneira de compreender contextos do ambiente em que estão inseridos. Neste contexto,
depreende-se que a elaboração de mapas cognitivos pode contribuir na melhor avaliação dos
riscos estratégicos, uma vez que, além de expressar as percepções dos indivíduos, podem
facilitar a comunicação, melhorando a discussão sobre as estratégias implementadas, bem
como a identificação, avaliação e resposta a eventos que podem impactar as estratégias
estabelecidas pela organização.

2.4 Proposições Teóricas Investigadas na Pesquisa

Para a realização do estudo proposto, a análise do caso investigado na pesquisa é
desenvolvida a partir da abordagem cognitiva da gestão estratégica (RANSON; HININGS;
GREENWOOD, 1980; SCHWENK, 1984; 1988; HUFF; NARAPAREDDY; FLETCHER,
1990; KIRKWOOD, 1997). Sob esta perspectiva teórica, fatores do ambiente interno e
externo podem ser subjetivamente avaliados pelos gestores (KAHNEMAN; TVERSKY,
1974; RANSON; HININGS; GREENWOOD, 1980; SCHWENK, 1984; 1988; HUFF, 1990;
HUFF; NARAPAREDDY; FLETCHER, 1990; LAROCHE; NIOCHE, 1994), resultando no
aparecimento de riscos estratégicos (MARSHALL, 2002; SLYWOTZKY, 2004;
SLYWOTZKY; DRIZK, 2005; ZONATTO; BEUREN, 2010).

Neste contexto, entende-se que a partir da utilização de mapas cognitivos (EDEN, 1988;
HUFF, 1990; COSSETE; AUDET, 1992; 1994; FIOL; HUFF, 1992; SCHNEIDER;
ANGELMAR, 1993; JEANSON; COSSETTE; 1996; FONSECA; MACHADO-DA-SILVA,
2010), torna-se possível estabelecer uma melhor comunicação entre os gestores (COSSETTE;
AUDET, 1992; 1994; JEANSON; COSSETTE, 1996; ZANELLI; BORGES-ANDRADE;
BASTOS, 2007), o que pode contribuir positivamente nos processos de exploração das



oportunidades e dimensionamento das ameaças do negócio. Diante do exposto, elaborou-se a
primeira proposição teórica investigada na pesquisa:

P1- Mapas cognitivos melhoram a comunicação entre os gestores, permitindo uma
melhor exploração das oportunidades e melhor dimensionamento das ameaças do
negócio.

Como uma consequência da melhoria dos processos de comunicação, exploração de
oportunidades e dimensionamento de ameaças (Proposição 1), torna-se possível melhorar os
processos de avaliação dos eventos que possam representar riscos estratégicos para a
organização, uma vez que estes riscos estão vinculados à forma de gerenciamento das
atividades da empresa (MARSHALL, 2002; SLYWOTZKY, 2004; SLYWOTZKY; DRIZK,
2005; ZONATTO; BEUREN, 2010). Neste contexto, a segunda proposição elaborada para o
estudo é:

P2- Mapas cognitivos possibilitam uma melhor avaliação dos eventos que podem
representar riscos estratégicos.

Após a identificação de eventos que de alguma forma possam impactar as estratégias
estabelecidas pela organização, os gestores possuem condições de avaliarem as oportunidades
e ameaças, estabelecendo o seu apetite ao risco e determinando sua estratégia para o
gerenciamento de riscos corporativos (CLARKE; VARMA, 1999; COSO, 2004; WOODS,
2007; ZONATTO; BEUREN, 2010). Os processos de avaliação e determinação das
estratégias de risco da organização são convergentes a abordagem contemporânea do
gerenciamento de riscos corporativos, uma vez que, por meio destes, torna-se possível o
estabelecimento de uma cultura organizacional de identificação de eventos, avaliação de
ameaças e oportunidades, determinação das estratégias de risco e resposta aos eventos
identificados, visando assim o estabelecimento de um ambiente adequado de controle que
realimentará os processos de gestão de riscos da empresa (CLARKE; VARMA, 1999; COSO,
2004; WOODS, 2007; KAPLAN; NORTON, 2008; FRIGO, 2009).

Neste contexto, foram elaboradas duas proposições teóricas relacionadas, respectivamente,
aos processos de desenvolvimento da estratégia de risco da organização (Proposição 3) e o
planejamento de ações e implementação das estratégias de gestão de riscos da empresa
(Proposição 4).

P3- Mapas cognitivos auxiliam os gestores no desenvolvimento da estratégia de risco da
organização.

P4- Mapas cognitivos auxiliam os gestores nos processos de planejamento de ações e
implementação das estratégias de gestão de riscos da empresa.

Diante do exposto, observa-se que os mapas cognitivos podem influenciar positivamente a
ação organizacional (COSSETE; AUDET, 1992; 1994; FIOL; HUFF, 1992; SCHNEIDER;
ANGELMAR, 1993; JEANSON; COSSETTE; 1996), uma vez que melhoram os processos
de gestão de riscos da organização. Por consequência, a organização tende a desenvolver um
processo consistente para monitorar e avaliar os eventos que possam impactar as estratégias
organizacionais, possibilitando aos gestores o (re) alinhamento de processos e/ou estratégias
vigentes (CLARKE; VARMA, 1999; COSO, 2004), o que gera vantagem competitiva e
diferencia as práticas de gestão de riscos da organização frente aos concorrentes. Tais ações
permitem o desenvolvimento de uma gestão estratégica de riscos, que pode melhorar a ação
organizacional, quinta proposição estabelecida para o estudo.

P5- A utilização de mapas cognitivos auxilia os gestores no estabelecimento de processos
de gestão estratégica de riscos, melhorando a ação organizacional.



Em síntese, a gestão de riscos como um processo estratégico enfatiza a busca contínua pelo
alcance dos objetivos organizacionais. A figura 1 apresenta uma síntese dos processos de
gestão de riscos, como um processo estratégico do negócio, e as respectivas proposições
estabelecidas na pesquisa, advindas dos benefícios que podem ser obtidos a partir da
utilização de mapas cognitivos nos processos de gestão.

Figura 1: Gestão de riscos como um processo estratégico do negócio

Fonte: elaborado a partir da abordagem teórica de Clarke e Varma (1999)

Estabelecidas as proposições teóricas elaboradas para a realização desta pesquisa, procedeu-se
na sequência, a análise do estudo de caso. O método e os procedimentos utilizados para
realização do estudo são especificados a seguir.

3 METODOLOGIA
A metodologia utilizada na pesquisa pode ser caracterizada como um estudo de caso, de
natureza exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa dos dados. De acordo com
Vergara (1998, p. 47), o estudo de caso é um método de pesquisa que constitui um “estudo
circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas como uma pessoa, uma família, um
produto, uma empresa, um órgão público, uma comunidade ou mesmo um país. Tem caráter
de profundidade e detalhamento”.

Yin (1991) explica que a necessidade de se utilizar a estratégia de pesquisa “estudo de caso”
deve nascer do desejo de se compreender um fenômeno social complexo, neste caso, as
possíveis contribuições da utilização de mapas cognitivos, nos processos de avaliação de
riscos estratégicos. Tal metodologia tem sido destacada na literatura contábil como uma
importante estratégia de pesquisa, sendo incentivada e utilizada por diversos pesquisadores
desta área (EISENHARDT, 1989; HOPWOOD, 1983; HOPWOOD; MILLER, 1994;
SCAPENS, 1990; 1994; 2006; OTLEY; BERRY, 1994; RYAN; SCAPENS; THEOBALD,
2002; MAJOR, 2009).

Assim, o estudo é caracterizado como exploratório, pois investiga possíveis efeitos da
cognição nos processos de gestão de riscos corporativos, mais especificamente, os efeitos da
utilização de mapas cognitivos nos processos de avaliação de riscos estratégicos. Também se
caracteriza como uma pesquisa descritiva, uma vez que são descritas as características
organizacionais, as estratégias estabelecidas pela empresa e os resultados do estudo do caso
investigado.



Segundo Gil (2002, p. 41) as pesquisa exploratórias “têm como objetivo proporcionar maior
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses.
[...] têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”. Por
sua vez, “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características
de determinada população ou fenômeno ou, então o estabelecimento de relações entre
variáveis” (GIL, 2002, p. 42).

Inicialmente procurou-se desenvolver uma pesquisa bibliográfica, com a finalidade de se
obter maior conhecimento sobre o tema, bem como identificar oportunidades de pesquisa
relacionada às temáticas: gestão estratégica e riscos estratégicos. “A pesquisa bibliográfica é
desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e
artigos científicos” (GIL, 2002, p. 44).

Decorrente desta investigação verificou-se que a partir da abordagem cognitiva da gestão
estratégica, eventos ambientais podem ser subjetivamente avaliados pelos gestores
(RANSON; HININGS; GREENWOOD, 1980; SCHWENK, 1984; 1988; HUFF, 1990;
HUFF; NARAPAREDDY; FLETCHER, 1990; LAROCHE; NIOCHE, 1994), o que por
consequência pode resultar em riscos estratégicos para a organização.

Assim, torna-se oportuno investigar se a partir da utilização de mapas cognitivos (EDEN,
1988; HUFF, 1990; COSSETE; AUDET, 1992; 1994; FIOL; HUFF, 1992; SCHNEIDER;
ANGELMAR, 1993; JEANSON; COSSETTE; 1996), é possível melhorar a avaliação destes
riscos estratégicos. Segundo Bastos (2002, p. 64), a intersecção entre as ciências da cognição
e os estudos organizacionais criou um campo emergente de pesquisa denominado cognição
organizacional. Tal campo se apoia em uma visão de organização como processos
socialmente construídos que, de forma recorrente, articulam atores em interação.

Neste contexto, a partir da revisão da literatura desenvolvida para a realização do estudo
proposto, procurou-se estabelecer proposições teóricas para serem testadas em um caso
prático. As proposições teóricas de uma pesquisa “fornecem uma estrutura para padrões de
interpretação ou discrepâncias em observações empíricas”. Portanto, devem ser bem
fundamentadas teoricamente (WHETTEN, 2003, p. 70). Nesta perspectiva, foram
estabelecidas cinco proposições teóricas, devidamente fundamentadas e apresentadas no
referencial teórico deste estudo.

Para a seleção do caso a ser investigado, foram contatados os gestores de uma empresa de
grande porte que atua no segmento de máquinas e implementos agrícolas, localizada no
Estado do Rio Grande do Sul. Em uma reunião com os gestores desta organização, foram
apresentados os objetivos e a forma como se pretendia efetuar a execução da pesquisa. A
seguir, efetuou-se a solicitação de autorização para a realização do trabalho nesta organização.
Desta forma, a escolha do caso se deu por acessibilidade.

De posse da autorização concedida pela empresa pesquisada, procedeu-se a coleta dos dados
in loco, realizada em várias oportunidades, no período compreendido entre os meses de junho
de 2010 e maio de 2012. A coleta de dados foi desenvolvida a partir da realização de
entrevistas semiestruturadas, observação direta e a realização de grupos focais com
colaboradores que possuem cargos em nível de gestão na unidade pesquisada, sendo quatro
diretores e vinte e três gestores com cargos de gerência ou supervisão.

A técnica de coleta de dados foi o mapeamento cognitivo. O mapeamento cognitivo é uma
técnica utilizada para determinar o teor e a estrutura dos modelos mentais dos indivíduos.
Demonstra em um formato gráfico, como as pessoas integram e simplificam as informações
do ambiente (LANGFIELD-SMITH, 1992; DANIELS; DE CHERNATONY; JOHNSON,
1995; SWAN, 1995). Os mapas cognitivos foram construídos a partir da utilização de



esquemas. De acordo com Markus e Zajonc (1985), a teoria de esquemas é a mais proveitosa
e penetrante perspectiva sobre mecanismos da cognição social.

A utilização de modelos mentais vem sendo utilizada em estudos que abordam as questões
cognitivas da estratégia organizacional por diversos autores (RANSON; HININGS;
GREENWOOD, 1980; SCHWENK, 1988; HUFF; NARAPAREDDY; FLETCHER, 1990;
FONSECA; MACHADO-DA-SILVA, 2010). Evidências encontradas nesta literatura tem
sugerido que a utilização de mapas cognitivos pode melhorar a ação organizacional
(COSSETE; AUDET, 1992; 1994; FIOL; HUFF, 1992; SCHNEIDER; ANGELMAR, 1993;
JEANSON; COSSETTE; 1996). Por tanto, entende-se que a partir da utilização de mapas
cognitivos, torna-se possível melhorar os processos de avaliação de riscos estratégicos.

A análise dos dados foi desenvolvida a partir de uma metodologia interpretativista. De acordo
com Wickramasinghe e Alawattage (2007), a abordagem interpretativista analisa os objetivos
organizacionais, a partir da utilização de recursos simbólicos e seu foco de análise é a
consciência humana. Segundo Major (2009, p. 46), “Otley na década de 1980 alerta a
comunidade científica para a importância de se conduzirem estudos qualitativos baseados em
estudos de caso e de se adotar uma perspectiva interpretativista em substituição da perspectiva
positivista”, o que posteriormente é corroborado por vários pesquisadores desta área
(HOPWOOD, 1983; HOPWOOD; MILLER, 1994; RYAN; SCAPENS; THEOBALD, 2002).

Apesar da importância da realização de estudos a partir da abordagem interpretativista,
destaca-se a questão da subjetividade envolvida nestes estudos, como uma limitação da
pesquisa. Os resultados do caso analisado, são apresentados a seguir.

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 Caracterização da empresa pesquisada

A empresa pesquisada é uma organização industrial de grande porte que atua há décadas no
mercado de confecção e manutenção de máquinas e implementos agrícolas e produtos
metálicos. Está localizada na região sul do Brasil, comercializando seus produtos em todo o
País e em alguns países da América do Sul, como Argentina, Uruguai e Colômbia.

A empresa trabalha com um quadro de colaboradores efetivos e utiliza o trabalho temporário
como uma estratégia de gestão de recursos humanos. Em períodos de aumento nos volumes
de produção, novos colaboradores são contratados para atenderem a demanda. Os prazos dos
contratos temporários podem variar pelo período de três a seis meses. Observou-se também
que parte dos processos de produção da empresa pesquisada são terceirizados.

A empresa busca ainda consolidar-se neste mercado até o ano de 2015, tornando-se uma
referência na confecção e manutenção de máquinas e implementos agrícolas e produtos
metálicos. Tendo em vista a abordagem de questões estratégicas da empresa pesquisada,
optou-se por não efetuar a divulgação da identidade organizacional e dos gestores
participantes da pesquisa.

Nesta perspectiva, a primeira etapa da pesquisa consistiu na identificação das estratégias
organizacionais estabelecidas pelos gestores, para o período compreendido entre o ano de
2010 e 2015. A organização em estudo possui um Conselho Diretor, formado pelos sócios
proprietários da empresa e quatro diretores, os quais respondem pelos quatro departamentos
em que a empresa está subdivida: comercial, financeiro, recursos humanos e produção.

Na empresa pesquisada observou-se que o processo decisório é centralizado pelos
proprietários, que determinam as ações a serem tomadas pela organização. Semanalmente o



conselho é reunido para estabelecer as diretrizes e ações a serem desenvolvidas pela empresa.
O planejamento estratégico é utilizado para acompanhar a evolução das estratégias
implementadas pelos gestores.

A organização pesquisada prima pela qualidade de seus produtos e a aquisição da confiança
de seus clientes. Desta forma, almeja consolidar-se como uma empresa de referência no
segmento em que atua. Nesta busca por qualidade e responsabilidade, a empresa procura
selecionar fornecedores e gerir custos relacionados a toda cadeia de valor.

Os principais produtos fabricados pela organização são máquinas e implementos agrícolas, e
partes dos processos de produção desenvolvidos pela empresa são terceirizados. A empresa
possui um setor de pesquisa e desenvolvimento (P&D), que, a partir da identificação das
necessidades dos clientes e de novas demandas de mercado, procuram desenvolver soluções
alinhadas a estas demandas, para que a organização possa manter-se competitiva no
segmento que atua.

Para que fosse possível se efetuar a análise da exposição da organização a riscos estratégicos,
inicialmente solicitou-se aos gestores de cada departamento a identificação dos objetivos
estratégicos estabelecidos para cada setor. Os objetivos estratégicos estabelecidos em cada
departamento da organização são: a) departamento comercial - atendimento a demandas dos
clientes; b) departamento financeiro - liderança em custos; c) departamento de recursos
humanos - valorização profissional; e, d) departamento de produção - alto padrão de
qualidade.

4.2 Construção dos mapas cognitivos e análise dos riscos estratégicos

Após a identificação das principais estratégias organizacionais, procurou-se, na sequência,
identificar junto aos gestores participantes da pesquisa, os riscos estratégicos percebidos nos
processos de gestão da organização. Nesta etapa da pesquisa procurou-se realizar um grupo
focal com os diretores de cada departamento da organização, a fim de se estabelecer as
diretrizes para a elaboração dos mapas cognitivos estratégicos de cada departamento. A
seguir, solicitou-se aos gestores o desenvolvimento dos mesmos. Atuaram como facilitadores
neste processo (COSSETE; AUDET, 1992), um pesquisador e os diretores de cada
departamento.

De posse destas informações, em outro momento, efetuou-se a apresentação dos mapas
cognitivos elaborados pelos diretores, aos demais gestores das áreas vinculadas a cada
departamento, para apreciação. Neste momento oportunizou-se a participação de todos os
gestores da organização, a fim de se proceder a ajustes necessários aos mapas cognitivos
propostos por cada departamento, objetivando assim a identificação de um número maior de
eventos potenciais, que de alguma forma possam ameaçar os objetivos estratégicos da
organização. Participaram desta etapa da pesquisa vinte e três gestores.

Acrescidos os eventos percebidos pelos demais gestores de cada departamento como uma
ameaça as estratégias estabelecidas pela organização, novamente procurou-se os diretores da
empresa a fim de se discutir as percepções dos demais gestores, em relação aos mapas
estratégicos reelaborados, e verificar, portanto, os riscos estratégicos a que a empresa está
exposta. Este processo de construção dos mapas cognitivos foi realizado em quatro
oportunidades na unidade pesquisada.

Em duas delas, os mapas cognitivos foram elaborados individualmente por cada diretor,
sendo posteriormente submetidos à apreciação dos demais gestores de cada departamento.
Nas outras duas ocasiões, todos os diretores de cada departamento avaliaram os mapas



cognitivos elaborados por seus colegas, sugerindo a inclusão ou exclusão de eventos que, em
suas percepções, poderiam representar ou não riscos estratégicos para a empresa pesquisada.

A partir dos eventos identificados, os diretores da organização foram convidados a atribuírem
um nível de impacto para cada evento, classificando-os em baixo, moderado ou alto. Da
mesma forma, foram solicitados a avaliarem as respectivas probabilidades de ocorrência
destes eventos, classificando-as também como baixa, moderada ou alta. Nesta etapa da
pesquisa, procurou-se observar ainda as proposições teóricas elaboradas para a realização
deste estudo, representadas na Figura 1 a partir da concepção da gestão de riscos como um
processo estratégico do negócio.

Ao final do quarto encontro realizado, foi elaborado um mapa cognitivo estratégico
organizacional descrevendo os cinco principais riscos estratégicos percebidos pelos gestores
como uma importante ameaça ao alcance dos objetivos organizacionais, bem como, os
principais pontos fortes, que podem ser caracterizados como diferenciais competitivos da
organização. A Figura 2 apresenta uma síntese do mapa cognitivo dos riscos estratégicos
elaborado para a empresa.

Figura 2: Mapa cognitivo dos riscos estratégicos

Fonte: dados da pesquisa.

Os mapas cognitivos de cada departamento foram unificados de modo a permitir uma
avaliação total dos riscos estratégicos a que a empresa está exposta. O mapa cognitivo
estratégico apresentado na Figura 2 demonstra de maneira simples e objetiva, as estratégias



organizacionais desenvolvidas pela empresa, bem como, os pontos fortes identificados na
organização e os riscos estratégicos a que a empresa está exposta. Tais informações podem
auxiliar os gestores na avaliação de novas oportunidades de melhoria (SCHNEIDER;
ANGELMAR, 1993; COSSETTE; AUDET, 1994; ZANELLI; BORGES-ANDRADE;
BASTOS, 2007).

De maneira geral, pode-se verificar que a empresa pesquisada possui objetivos estratégicos
claramente definidos e disseminados entre os gestores da organização, o que pode facilitar os
processos de implementação da estratégia (DRUCKER, 1955; CHANDLER, 1962; MILLES;
SNOW, 1978; HAMBRICK, 1983; MINTZBERG, 1987; PORTER, 1998), bem como o
estabelecimento de um ambiente adequado de controle, o que é convergente a abordagem
teórica do gerenciamento de riscos corporativos (COSO, 2004; SLYWOTZKY, 2004;
KERSTEN, 2005, SLYWOTZKY; DRIZK, 2005; WOODS, 2007, ZONATTO; BEUREN,
2010).

A adoção formal do planejamento estratégico como um instrumento de gestão e a avaliação
periódica das ações organizacionais, contribui com os gestores no desenvolvimento dos
planos de ação que viabilizam as operações organizacionais (ANDREWS, 1971), ao mesmo
tempo em que fornecem informações que suportam o processo decisório dos gestores. Da
mesma forma, os controles estratégicos estabelecidos pela organização visam assegurar o
alcance dos objetivos propostos. Os principais diferenciais competitivos percebidos pelos
gestores diferem de departamento para departamento, sendo a qualidade dos produtos e a
qualificação profissional os itens mais destacados entre os gestores.

Apesar dos pontos fortes identificados na organização, observa-se também que a empresa
pesquisada está exposta a riscos estratégicos. Vários são os fatores que de alguma forma
podem impactar as estratégias organizacionais estabelecidas pelos gestores. Nesta perspectiva,
torna-se oportuno a identificação, análise e resposta a estes eventos, uma vez que a não
observância aos riscos do negócio, podem inviabilizar uma organização (COSO, 2004). O
Quadro 1 apresenta uma síntese dos riscos estratégicos percebidos pelos gestores da
organização, bem como o nível de impacto e sua probabilidade de ocorrência.

Quadro 1: Síntese dos riscos estratégicos percebidos, nível de impacto e probabilidade de ocorrência

Estratégias Riscos Estratégicos Probabilidade de
Ocorrência

Nível de
Impacto

Estratégias comerciais Sazonalidade Moderada Alto

Posicionamento Estratégico:
Atendimento a demandas dos

clientes.

Instabilidade econômica Baixa Alto
Diversificação de produtos Moderada Moderado
Política de preços Moderada Moderado
Área de abrangência do mercado Alta Moderado

Estratégias financeiras Política de vendas Moderada Moderado

Posicionamento Estratégico:
Liderança em custos.

Custos de produção Alta Alto
Política de investimentos Baixa Baixo
Diversificação de produtos Moderada Moderado
Área de abrangência do mercado Alta Moderado

Estratégias de recursos humanos Profissionais qualificados Moderada Baixo

Posicionamento Estratégico:
Valorização profissional.

Estagnação profissional Baixa Moderado
Turnover Baixa Alto
Sazonalidade Moderada Alto
Custos de mão-de-obra Alta Alto

Estratégias de produção Sazonalidade Moderada Alto

Posicionamento Estratégico:
Alto padrão de qualidade.

Níveis de inovação Alta Moderado
Diversificação de produtos Moderada Moderado
Custos de produção Alta Alto
Área de abrangência do mercado Alta Moderado

Fonte: dados da pesquisa.



Observa-se no Quadro 1 que treze eventos foram destacados pelos gestores participantes da
pesquisa como potenciais ameaças as estratégicas estabelecidas pela empresa. De maneira
geral, os riscos estratégicos mais evidentes na organização estão relacionados a três questões
específicas: a área de abrangência do mercado de atuação da organização, a diversificação de
produtos da empresa e a sazonalidade do ambiente.

As ameaças advindas da área de atuação da organização são percebidas com alta
probabilidade de ocorrência e impacto moderado, podendo afetar as estratégias comerciais,
financeiras e de produção. O mesmo é percebido em relação à diversificação de produtos. No
entanto, a probabilidade de ocorrência deste evento é moderada. Em relação à sazonalidade do
ambiente de atuação da organização, observa-se que a probabilidade de ocorrência para este
evento é moderada. Porém, quando ocorre, o nível de impacto nas estratégias da organização
é elevado (alto impacto).

No que se refere aos eventos que ameaçam com maior probabilidade de ocorrência e maior
nível de impacto as estratégias estabelecidas pela organização, destacam-se os custos de
produção, que refletem diretamente nas estratégias financeiras e de produção da empresa, e os
custos com mão de obra, que impactam diretamente na estratégia de recursos humanos.
Questões relacionadas à política de investimentos da empresa, turnover, estagnação
profissional e instabilidade econômica são eventos percebidos como de baixa probabilidade
de ocorrência na empresa. Portanto, neste momento, são eventos aceitos como riscos do
negócio.

Apesar da importância de se gerenciar os eventos que podem impactar negativamente as
operações de uma empresa, Smith Jr., Smithson e Wilford (1990) explicam que as exposições
estratégicas de uma organização estão relacionadas a todas as exposições econômicas da
empresa. Portanto, nem todos os eventos podem ser gerenciados pelas organizações. Desta
forma, torna-se oportuno que os gestores efetuem uma adequada avaliação dos eventos que
possam impactar as estratégias da empresa, com vistas a responder a estas ameaças reduzindo,
quando possível, sua probabilidade de ocorrência, bem como o nível de impacto em suas
operações (COSO, 2004; SLYWOTZKY, 2004; KERSTEN, 2005, SLYWOTZKY; DRIZK,
2005; WOODS, 2007).

4.3 Análise das proposições teóricas investigadas na pesquisa

Com o objetivo de investigar as proposições teóricas elaboradas para a realização do estudo,
procurou-se, a partir dos relatos de gestores entrevistados na pesquisa, evidências que
permitam a realização de inferências sobre as mesmas. Nesta perspectiva, a partir de uma
abordagem interpretativista (WICKRAMASINGHE; ALAWATTAGE, 2007), técnica
utilizada por diversos pesquisadores da área contábil para a realização de estudos qualitativos
baseados em análises de casos (HOPWOOD, 1983; HOPWOOD; MILLER, 1994; RYAN;
SCAPENS; THEOBALD, 2002), extraiu-se dos relatos dos gestores, questões chaves de cada
afirmativa, de modo a relacionar os relatos obtidos às proposições teóricas apresentadas no
estudo.

Os relatos apresentados a seguir, exemplificam a forma como se efetuou a interpretação dos
resultados analisados nesta etapa da pesquisa.

“A comunicação nossa, entre gestores de cada departamento e os demais setores da
organização, melhorou a partir da utilização dos mapas, pois ficou mais fácil expor
nossas ideias e explicar como pensamos e como chegamos até a definição de
determinada estratégia, e porque entendemos que esta é a melhor alternativa para a
empresa” (Gestor A).



“A partir da utilização dos mapas, foi possível melhorar a compreensão sobre como
os gestores pensam em relação às oportunidades e ameaças do negócio. Isto
facilitou a implementação das estratégias da empresa” (Gestor V).
“Os mapas cognitivos facilitaram o entendimento das ações estabelecidas na
empresa para o gerenciamento de riscos do negócio (Gestor M)”.
“As discussões estabelecidas entre os gestores melhorou quando passamos a
utilizar os mapas estratégicos para avaliar as oportunidades do negócio (Gestor
D)”.
“Atualmente todos os gestores da organização conseguem compreender a
importância de se estabelecer a gestão de riscos na empresa, como um processo de
gestão estratégica. Avançamos muito neste sentido e penso que hoje desenvolvemos
processos mais consistentes de identificação, avaliação e resposta aos riscos
estratégicos do negócio” (Gestor P). [Grifos nosso]

De posse destas informações, procedeu-se a inferência sobre as proposições teóricas
elaboradas para a realização do estudo. A Figura 3 apresenta uma síntese das melhorias
relatadas (benefícios obtidos) a partir da utilização dos mapas cognitivos, interpretadas
mediante a análise dos trechos extraídos das entrevistas realizadas na pesquisa com os quatro
diretores e vinte e três gestores com cargos de gerência ou supervisão na organização.

Figura 3: Análise das proposições teóricas da pesquisa a partir de relatos de gestores da organização

Fonte: dados da pesquisa.

De maneira geral, observa-se a partir dos itens interpretados na pesquisa que os gestores da
organização atribuem à utilização dos mapas cognitivos, uma melhor comunicação entre os
mesmos. Relatos obtidos na pesquisa evidenciam que a representação mental desenvolvida a
partir dos mapas cognitivos auxiliou na compreensão dos pensamentos dos gestores sobre a
forma como estes (seus pares) avaliam o ambiente, bem como são formuladas as estratégias
de risco da empresa, decorrentes dos processos de exploração das oportunidades e o
dimensionamento das ameaças do negócio. Esta melhora na comunicação dos gestores
também teria contribuído para uma melhor avaliação dos eventos que podem representar
riscos estratégicos a organização.

Proposições Melhorias relatadas (benefícios obtidos)

 ======>  ======>

- fortalecimento das estratégias de gestão de riscos;
desenvolvimento de processos mais consistentes para
identificação, avaliação e resposta aos riscos estratégicos;
implementação de estratégias de gestão de riscos com maior êxito;
estabelecimento da gestão de riscos como um processo de gestão;
obtenção de retornos compatíveis ao apetite de risco estabelecido
pela organização.

P3- Desenvolvimento
das estratégias de
risco

 ===>
P4- Planejamento de
ações

P1- Exploração das
oportunidades

 ===>
P1- Dimensionamento
das ameaças

 ===>

 ===>

 ===>

- comunicação entre os gestores; comunicação das
estratégias; compreensão das estratégias; análise do
ambiente; identificação de eventos; exploração de
oportunidades; dimensionamento de ameaças.
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- resposta aos eventos; implementação das estratégias;
reavaliação dos processos de gestão de riscos; ajustes nos
processos de gestão de riscos; nova implementação das
estratégias de riscos ajustadas.

- avaliação de eventos identificados; mensuração da
probabilidade de ocorrência e impacto estimado;
estabelecimento do apetite de risco do gestor.R

el
at

os
R
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- identificação de alternativas para resposta aos eventos de
risco; análise das alternativas para resposta aos eventos de
risco; seleção das opções de resposta aos riscos;
estabelecimento do apetite de risco organizacional;
definição da estratégia de risco.

R
el
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os

P2- Avaliação de
eventos

P5- Processos de
gestão estratégica de
riscos

Comunicação
entre gestores

Mapas
Cognitivos

melhoram melhoram

P4- Implementação
das estratégias de
gestão de riscos

 ===>

 ===>

 ===>
P5- Ação
organizacional



Assim, os resultados encontrados sugerem a confirmação da primeira e segunda proposição
teórica investigadas na pesquisa. No caso analisado, a partir da utilização de mapas cognitivos
(EDEN, 1988; HUFF, 1990; COSSETE; AUDET, 1992; 1994; FIOL; HUFF, 1992;
SCHNEIDER; ANGELMAR, 1993; JEANSON; COSSETTE; 1996; FONSECA;
MACHADO-DA-SILVA, 2010) tornou-se possível estabelecer uma melhor comunicação
entre os gestores (COSSETTE; AUDET, 1992; 1994; JEANSON; COSSETTE, 1996;
ZANELLI; BORGES-ANDRADE; BASTOS, 2007), o que contribuiu positivamente nos
processos de exploração das oportunidades e dimensionamento das ameaças do negócio,
melhorando a avaliação dos eventos que podem representar riscos estratégicos.

Da mesma forma, observou-se nos relatos analisados na pesquisa que a melhor comunicação
entre os gestores melhorou o processo de discussão das estratégias a serem implementadas
pela empresa, bem como, a identificação e avaliação de eventos que poderiam impactar as
estratégias da organização, o que pode resultar no aparecimento de riscos estratégicos
(MARSHALL, 2002; COSO, 2004; SLYWOTZKY, 2004; SLYWOTZKY; DRIZK, 2005;
WOODS, 2007; ZONATTO; BEUREN, 2010). Portanto, de acordo com os relatos obtidos na
pesquisa, a utilização de mapas cognitivos auxiliou os gestores no desenvolvimento da
estratégia de risco da organização (proposição 3), bem como nos processos de planejamento
de ações e implementação das estratégias de gestão de riscos da empresa (proposição 4).

Tendo em vista o espaço temporal investigado na pesquisa, torna-se possível inferir ainda
sobre a quinta proposição teórica elaborada para o estudo. Especificamente sobre esta
proposição, os relatos encontrados sugerem que, no caso investigado, a utilização de mapas
cognitivos auxiliou os gestores no estabelecimento de processos de gestão estratégica de
riscos, melhorando a ação organizacional. Segundo os participantes da pesquisa, a partir da
utilização dos mapas cognitivos, foi possível, ao longo do tempo: fortalecer as estratégias de
gestão de riscos da empresa; desenvolver processos mais consistentes para identificação,
avaliação e resposta aos riscos estratégicos; implementar as estratégias de gestão de riscos
com maior êxito; e, estabelecer práticas de gestão de riscos como um processo de gestão
estratégica na organização, envolvendo todos os gestores (diretores, gerentes e supervisores)
da empresa.

De acordo com relatos dos diretores da organização, no período observado na pesquisa, torna-
se possível afirmar que a empresa pesquisada obteve retornos compatíveis ao apetite de risco
estabelecido pela organização. Portanto, os resultados encontrados na pesquisa sugerem a
confirmação das proposições teóricas utilizadas para a realização deste estudo, o que abre
perspectivas para um novo campo de pesquisa para esta temática. Apesar das limitações da
pesquisa, considerando-se as evidências encontradas a partir da análise do caso desenvolvido
na empresa pesquisada, pôde-se verificar que a utilização de mapas cognitivos pode contribuir
com os gestores no estabelecimento de uma melhor comunicação organizacional
(COSSETTE; AUDET, 1992; 1994; JEANSON; COSSETTE, 1996; ZANELLI; BORGES-
ANDRADE; BASTOS, 2007), o que por consequência pode facilitar os processos de
avaliação de riscos estratégicos (CLARKE; VARMA, 1999; COSO, 2004; WOODS, 2007),
bem como a implementação da estratégia (DRUCKER, 1955).

5 CONSIDERAÇOES FINAIS
Este estudo objetivou identificar como a utilização de mapas cognitivos, elaborados por
gestores de uma organização industrial do setor de metalurgia, pode contribuir na avaliação de
riscos estratégicos. A pesquisa realizada foi desenvolvida a partir de um estudo de caso, de
natureza exploratória e descritiva, realizado por meio de entrevistas, observação direta e



grupo focal, com abordagem qualitativa dos dados. Participaram da pesquisa quatro diretores
e vinte e três gestores (gerentes ou supervisores) de uma organização industrial de grande
porte, que atua na fabricação de máquinas agrícolas e produtos metal mecânicos.

Na primeira etapa da pesquisa, identificaram-se as principais estratégias organizacionais, as
quais enfatizam uma preocupação organizacional para com a qualidade de produtos e a
aquisição da confiança dos clientes. Nesta perspectiva, verificou-se que a organização em
estudo possui objetivos estratégicos claramente definidos e disseminados entre seus gestores.
Tais fatores contribuem positivamente nos processos de implementação de estratégias
(DRUCKER, 1955; CHANDLER, 1962; MILLES; SNOW, 1978; HAMBRICK, 1983;
MINTZBERG, 1987; PORTER, 1998) e o estabelecimento de um ambiente adequado de
controle (COSO, 2004; SLYWOTZKY, 2004; KERSTEN, 2005, SLYWOTZKY; DRIZK,
2005; WOODS, 2007, ZONATTO; BEUREN, 2010).

A seguir, procedeu-se a elaboração dos mapas cognitivos e a identificação dos riscos
estratégicos identificados na organização. Os resultados encontrados indicam que a
organização está exposta a riscos estratégicos. Ao todo, treze eventos foram percebidos pelos
gestores como ameaças as estratégias organizacionais. Os riscos estratégicos mais evidentes
referem-se à área de abrangência do mercado de atuação da organização, a diversificação de
produtos da empresa e a sazonalidade do ambiente. Por sua vez, os eventos que apresentam
maior probabilidade de ocorrência e maior impacto são os custos de produção e os custos com
mão de obra. Observou-se ainda que gestores de diferentes departamentos apresentaram
percepções diferentes em relação aos principais diferenciais competitivos e riscos estratégicos
a que a empresa está exposta.

Nesta perspectiva, tendo em vista que a estratégia também se configura como um processo
cognitivo (FONSECA; MACHADO-DA-SILVA, 2010) e, portanto, eventos ambientais
podem ser subjetivamente avaliados (RANSON; HININGS; GREENWOOD, 1980;
SCHWENK, 1988; HUFF; NARAPAREDDY; FLETCHER, 1990), visto que as ações dos
gestores estão sujeitas as limitações de sua capacidade cognitiva (KAHNEMAN; TVERSKY,
1974; RANSON; HININGS; GREENWOOD, 1980; SCHWENK, 1984; 1988; HUFF;
NARAPAREDDY; FLETCHER, 1990; LAROCHE; NIOCHE, 1994), o que por
consequência pode impactar negativamente o processo de gestão de riscos da organização,
resultando no aparecimento de riscos estratégicos (MARSHALL, 2002; SLYWOTZKY,
2004; SLYWOTZKY; DRIZK, 2005; ZONATTO; BEUREN, 2010), torna-se necessário aos
gestores à identificação de instrumentos de gestão que possam contribuir na melhoria do
processo decisório. Neste sentido, a literatura comportamental em estratégia tem sugerido que
a adoção de mapas cognitivos pode melhorar a ação organizacional (COSSETE; AUDET,
1992; 1994; FIOL; HUFF, 1992; SCHNEIDER; ANGELMAR, 1993; JEANSON;
COSSETTE; 1996).

Neste contexto, a partir da revisão da literatura desenvolvida para a realização da pesquisa,
foram estabelecidas cinco proposições teóricas, testadas empiricamente no estudo: P1) mapas
cognitivos melhoram a comunicação entre os gestores, permitindo uma melhor exploração das
oportunidades e melhor dimensionamento das ameaças do negócio; P2) mapas cognitivos
possibilitam uma melhor avaliação dos eventos que podem representar riscos estratégicos; P3)
mapas cognitivos auxiliam os gestores no desenvolvimento da estratégia de risco da
organização; P4) mapas cognitivos auxiliam os gestores nos processos de planejamento de
ações e implementação das estratégias de gestão de riscos da empresa; e, P5) a utilização de
mapas cognitivos auxilia os gestores no estabelecimento de processos de gestão estratégica de
riscos, melhorando a ação organizacional.



Os resultados encontrados sugerem a confirmação das proposições teóricas elaboradas para a
pesquisa, o que estimula a realização de novos estudos, resultando em um novo campo de
pesquisa para esta temática. Na empresa pesquisada observou-se que a adoção de mapas
cognitivos facilitou a comunicação entre os gestores, permitindo uma melhor compreensão
dos pensamentos de cada indivíduo e suas percepções a respeito das estratégias
implementadas pela empresa e as ameaças do negócio. Observou-se ainda, a partir da
percepção dos gestores, que a melhor comunicação entre estes, qualificou as discussões sobre
os riscos estratégicos do negócio, bem como as oportunidades e ameaças.

Assim, considerando-se as evidências encontradas na pesquisa, pode-se concluir que a adoção
de mapas cognitivos pode facilitar a comunicação entre os gestores, melhorando os processos
de avaliação dos riscos estratégicos. Portanto a utilização de mapas cognitivos nos processos
de avaliação de riscos estratégicos deve ser investigada em novos estudos, a fim de se
confirmar ou refutar os achados desta pesquisa. A confirmação dos resultados encontrados
neste estudo pode contribuir no entendimento dos efeitos da cognição no processo de
avaliação de riscos estratégicos, bem como, no entendimento da influência dos riscos
estratégicos nos processos decisórios das organizações, além de confirmar ou refutar
benefícios que podem ser obtidos nos processos de gestão de riscos estratégicos, a partir da
utilização de mapas cognitivos.

A pesar de poucos estudos investigarem os processos de gerenciamento de riscos estratégicos
(FRIGO, 2009; CUSTÓDIO; DEL CORSO, 2010), entende-se que a utilização de mapas
cognitivos permite a flexibilização de uma metodologia que pode contribuir, a partir de
diferentes realidades organizacionais (KAPLAN; NORTON, 2008; FRIGO, 2009;
CUSTÓDIO; DEL CORSO, 2010), nos processos de avaliação de riscos estratégicos, uma
vez que o foco da análise está relacionado à identificação de fatores cognitivos (percepções,
vieses e interpretações) que influenciam as ações dos gestores, ou seja, a forma como as
pessoas pensam e avaliam as estratégias a serem implementadas, identificando riscos que
possam impactar as atividades desenvolvidas pela empresa.

Desta forma, tendo em vista que a utilização de mapas cognitivos auxilia na representação
mental dos gestores (EDEN, 1988; HUFF, 1990; COSSETE; AUDET, 1992; 1994; FIOL;
HUFF, 1992; SCHNEIDER; ANGELMAR, 1993; JEANSON; COSSETTE; 1996;
FONSECA; ZANELLI; BORGES-ANDRADE; BASTOS, 2007; MACHADO-DA-SILVA,
2010), é possível se admitir que a utilização deste recurso pode permitir uma melhor
comunicação e avaliação das exposições da empresa aos riscos estratégicos do negócio.
Portanto, entende-se que a utilização de mapas cognitivos é uma metodologia que pode ser
adaptada para aplicação a um número maior de organizações (KAPLAN; NORTON, 2008;
FRIGO, 2009; CUSTÓDIO; DEL CORSO, 2010), permitindo assim a representação mental
da formação do pensamento dos indivíduos que atuam nas organizações em níveis de gestão e
contribuindo no entendimento de suas percepções em relação à formação das estratégias e a
avaliação de riscos estratégicos.
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RESUMO:
O estudo objetiva analisar a percepção de discentes de uma instituição de ensino superior
sobre a utilização de um sistema de provas eletrônicas como estratégia de ensino e avaliação
de aprendizagem. Pesquisa descritiva foi realizada por meio de levantamento junto a 235
alunos dos Cursos de Graduação em Administração e Ciências Contábeis, com abordagem
qualitativa e quantitativa dos dados. Os resultados encontrados mostram que, segundo os
discentes participantes da pesquisa, o sistema de provas eletrônicas desenvolvido pela
instituição contribui positivamente nos processos de ensino e avaliação da aprendizagem,
possibilitando: à identificação de áreas de melhoria, o reforço de conteúdos ministrados
durante o curso, a consolidação de conceitos básicos, a ampliação dos conhecimentos gerais
(aprendizagem multidisciplinar), maior qualidade de ensino e melhores níveis de
aprendizagem. Conclui-se que o SPE pode ser uma eficiente estratégia de ensino e avaliação
de aprendizagem a ser utilizada por instituições de ensino superior.

Palavras-chave: Sistema de Provas Eletrônicas. Estratégia de Ensino. Instituições de Ensino
Superior.

ABSTRACT:
The study intends to analyze the perception of students of a higher education institution on the
use of an electronic testing system as a strategy for teaching and learning assessment. A
descriptive study was conducted through survey of 235 undergraduate students in Business
Administration and Accounting, with qualitative and quantitative data analysis. The results
show that according to the students participating in the survey, the electronic testing system
developed by the institution contributes positively in the teaching and assessment of learning
processes, enabling: The areas for improvement identification, strengthening of material
taught during the course, the consolidation of basic concepts, the expansion of general
knowledge (multidisciplinary learning), higher quality of education and higher levels of
learning. The conclusion is that the ETS (SPE in Portuguese) could be an effective strategy
for teaching and learning assessment to be used by higher education institutions.

Key-words: Electronic Testing System. Education Strategy. Higher Education Institutions.



1 Introdução
A necessidade do desenvolvimento de estratégias de ensino que promovam a relação ensino e
aprendizagem tem sido um tema muito discutido atualmente (HOCAYEN-DA-SILVA;
CASTRO; MACIEL, 2008). Na área de gestão e negócios, o ensino de administração e
contabilidade tem sofrido grandes mudanças nas últimas décadas, decorrentes da globalização
econômica, da expansão de organizações e do estabelecimento de relações e negócios globais
(ALBRECHT; SACK, 2000; DAVID; MACCRACKEN; RECKERS, 2003).

Tais mudanças estimulam pesquisadores e educadores no debate sobre a necessidade da
inserção de novas tecnologias no ambiente de ensino. Um aspecto que vem ganhando atenção
especial por parte dos pesquisadores refere-se à incorporação de tecnologia da informação no
ambiente de ensino (ALBRECHT; SACK, 2000; BERNSTEIN, 2001; HILLS; TEDFORD,
2003; VARIS, 2007; BEAK; JUNG; KIM, 2008; LONN; TEASLEY, 2009; PEREZ et al.,
2012; PIMENTA et al., 2012).

Estudiosos desta temática tem sugerido que a inserção de recursos tecnológicos no ambiente
de ensino pode proporcionar benefícios. Além de contribuir para a melhoria dos processos de
gestão organizacional (O’BRIEN, 2002; KEARNS; SABHERWAL, 2006; ZHANG, 2007),
os recursos tecnológicos podem contribuir para a melhoria dos níveis de aprendizagem dos
acadêmicos (BERNSTEIN, 2001; HILLS; TEDFORD, 2003; VARIS, 2007; BEAK; JUNG;
KIM, 2008; LONN; TEASLEY, 2009).

Tais benefícios são convergentes a necessidade de qualificação do ensino, com vistas à
formação de profissionais com maior preparo para a inserção no mercado de trabalho, capazes
de atuarem em diferentes contextos em um ambiente de negócios globalizado (RICCIO;
SAKATA, 2004; LIN; XIONG; LIU, 2005, WEFFORT; VANZO; OLIVEIRA, 2005;
HOCAYEN-DA-SILVA; CASTRO; MACIEL, 2008; MORAIS; CABRITA, 2008;
SZUSTER; SZUSTER; SZUSTER, 2009; OTT; PIRES, 2010).

Tendo em vista as evidências encontradas na literatura, torna-se oportuna as instituições de
ensino superior a inserção de recursos tecnológicos no ambiente de ensino, bem como o
desenvolvimento de novas estratégias de ensino e avaliação dos níveis de aprendizagem,
capazes de promover a maximização deste processo no ambiente acadêmico.

De acordo com Van Braak, Tondeur e Valcke (2004) o uso de recursos tecnológicos como
instrumento de apoio aos processos de ensino possibilita as instituições a preparação e
avaliação dos alunos, com vistas manutenção do controle do progresso de aprendizagem dos
mesmos. Da mesma forma, a inserção de tecnologias de informação e comunicação (TIC)
pode contribuir também para a construção do conhecimento e a promoção de aprendizagens
relevantes na formação dos acadêmicos (JONASSEN; MAYES; MCALEESE, 1994;
JONASSEN; CARR; YUEH, 1998).

Nesta perspectiva, buscando identificar alternativas que promovam a maximização da relação
de ensino e aprendizagem, ao mesmo tempo em que se busca inserir em suas práticas de
ensino recursos tecnológicos, a instituição pesquisada, denominada neste estudo como
Faculdade Motivação, promoveu o desenvolvimento e a implementação de um sistema de
provas eletrônicas (SPE) como uma estratégia de ensino e avaliação de aprendizagem. O SPE
é uma modalidade de avaliação eletrônica, do tipo prova, que complementa a avaliação das
disciplinas dos cursos de graduação em administração e ciências contábeis da instituição
pesquisada. A avaliação abrange questões de todas as disciplinas já cursadas pelos alunos em
semestres anteriores.

Diante do exposto, busca-se com este estudo analisar a percepção de discentes de uma
instituição de ensino superior sobre a utilização de um sistema de provas eletrônicas como



estratégia de ensino e avaliação de aprendizagem. De forma mais específica, busca-se
explorar a adoção do SPE pela instituição no ambiente tradicional de ensino dos cursos de
administração e ciências contábeis, com vistas a identificar como os discentes se adaptaram a
inserção deste recurso no cotidiano da instituição, bem como, quais as dificuldades
encontradas nos processos de implementação do SPE e os principais benefícios percebidos.

O estudo justifica-se por contribuir para a identificação de como um sistema de provas
eletrônicas pode auxiliar as instituições de ensino superior no que se refere ao
desenvolvimento de estratégias de ensino e avaliação de aprendizagem. Da mesma forma,
fornece evidências que podem contribuir no entendimento da percepção de discentes sobre as
dificuldades e benefícios advindos desta modalidade de avaliação, o que pode contribuir no
entendimento de fatores que podem favorecer o desenvolvimento e a implantação do SPE por
outras instituições de ensino superior. Adicionalmente, espera-se a partir dos resultados da
pesquisa encontrar evidências sobre a eficácia da utilização deste recurso como uma estratégia
de ensino e avaliação de aprendizagem.

O trabalho está estruturado em cinco partes. Além desta introdução, a seguir apresenta-se a
fundamentação teórica do estudo. Na sequência, descrevem-se o método e os procedimentos
da pesquisa. Por fim, são apresentados os resultados do caso investigado, as conclusões e
recomendações a estudos futuros.

2 Fundamentação Teórica

Este item apresenta a fundamentação teórica que suporta a realização do estudo. O primeiro
elemento teórico apresentado neste capítulo refere-se à qualidade e a avaliação. A avaliação
discente pode ser adotada como ferramenta para o aprimoramento das estratégias de ensino. A
qualidade de ensino contribui para a formação de profissionais com maior conhecimento. O
segundo elemento teórico abordado neste capítulo enfatiza as novas tecnologias em educação.
As tecnologias estão presentes em toda a sociedade e produzem alterações nas estratégias de
ensino. O terceiro e último elemento teórico abordado na fundamentação teórica da pesquisa
são as estratégias de ensino e aprendizagem. Estas sofrem influência e podem ser alteradas
propositadamente em decorrência das tecnologias e de avaliações dos discentes. O propósito
desta está voltado ao desenvolvimento de um ambiente que facilite a aprendizagem dos
acadêmicos. Por meio das estratégias de ensino e aprendizagem, é possível a alteração da
sociedade e o aprimoramento da relação ensino aprendizagem nas instituições de ensino.

2.1 Qualidade em Educação e Avaliação

As instituições de ensino superior têm como uma de suas funções nucleares a formação e
aprendizagem dos futuros profissionais. Para isso têm ainda como função a eficiência do
processo pedagógico o que se manifesta por meio de melhores resultados de seus egressos
(LIBÂNEO, 2004). Portanto, a qualidade em educação está relacionada aos aspectos que dão
suporte e apoiam o aprendizado dos acadêmicos e sua formação (MIDDLEHURST, 1999).

Slomski et al. (2010, p. 162) explicam que o ensino de qualidade é aquele que promove
situações de aprendizagem que possibilitam a construção de conhecimentos/aprendizagens
significativas (que ultrapassa o nível da informação apenas), transformando-os em habilidades
e competências de atuação profissional. Nesta perspectiva, as instituições de ensino existem
“para que os alunos aprendam conceitos, teorias, desenvolvam capacidades e habilidade de
pensamento; formem atitudes e valores e se realizam como profissionais-cidadãos”
(LIBÂNEO, 2004, p. 12).



O processo de formação do discente no ensino superior, frente ao objetivo de formação
profissional, não é unicamente uma sistematização de conhecimento. Perpassa pela formação
de cidadania, ou seja, aspectos subjetivos e de cunho moral. Desta forma, o processo de
formação universitária abrange os aspectos intelectuais e emocionais de maneira inseparável.
Conhecimentos, capacidades, valores, convicções e ideias compõem aspectos do profissional
egresso da IES (SIMONS; SIMONS; LAVIGNE, 2001).

Nesse direcionamento, a partir do entendimento de Oliveira (2002, p. 6) infere-se que em um
ambiente universitário não é possível somente transmitir-se conhecimentos, é necessário
direcionar os currículos e a práxis educacional para o “desenvolvimento das habilidades,
competências e valores que gerem a capacitação pessoal e profissional do educando”. Adotar
metodologias que instiguem os discentes, que provoquem dúvidas e questionamentos que
levem à reflexão é uma maneira de torna-los críticos e capazes de resolver problemas do
mundo real de forma adequada, ética e eficaz.

Segundo Durand (1998, p. 3), as competências a serem desenvolvidas pelos alunos podem ser
entendidas como “o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes interdependentes e
necessárias à consecução de determinados propósitos”. Assim, o processo de avaliação
deveria estar direcionado não somente a verificar se o aluno conhece ou não determinado
conteúdo, mas sim, a avaliar suas competências em relação ao perfil profissional desejado,
proporcionando inclusive situações que possam oportunizar a aprendizagem. Sob este aspecto
Boggino (2009) explica que os processos de avaliação também devem ser considerados uma
estratégia de ensino, uma vez que estes, além de oportunizar uma reflexão sobre as estratégias
de ensino e os níveis de aprendizagem dos alunos, também promovem a revisão de conceitos
e conteúdos que estão em processo de desenvolvimento.

Portanto, a partir da avaliação é possível se averiguar a qualidade do processo de ensino
(PILETTI, 1987; VAN BRAAK; TONDEUR; VALCKE, 2004). Não apenas do discente, mas
também da metodologia e processo de ensino do docente e eventualmente da própria IES
aonde a avaliação é realizada (PILETTI, 1987). Haydt (2002) define o processo de avaliação
como a atribuição de um julgamento relativo a algo, com base em uma escala de valores. A
avaliação consiste, assim, na coleta e interpretação de dados quantitativos ou qualitativos a
partir de critérios previamente estabelecidos.

Diversos autores defendem que a avaliação é uma tarefa didática essencial no processo de
ensino e aprendizagem, que fornece dados quantitativos que devem ser apreciados de forma
qualitativa, para compreender e avaliar a eficácia das estratégias de ensino adotadas pela
instituição (PILETTI, 1987; LIBÂNEO, 1991; 2004; ALMEIDA, 2001; HAYDT, 2002;
OLIVEIRA, 2002; PIMENTA; ANASTASIOU, 2002; ANASTASIOU; ALVES, 2004; VAN
BRAAK; TONDEUR; VALCKE, 2004; ZABALZA, 2004; PETRUCCI; BATISTON, 2006).
Neste sentido, conforme explica Piletti (1987), a avaliação consiste em uma pesquisa que visa
interpretar os conhecimentos, habilidades ou comportamento dos discentes e deve ser
entendida sob três funções básicas: diagnóstica, formativa e somática.

A função diagnóstica da avaliação visa à identificação do nível de conhecimento do discente
referente à determinada área em específico. Define as características do conhecimento,
habilidades e comportamento para a nova aprendizagem. É possível ainda a identificação de
eventuais falhas de aprendizagem, a partir desta forma de entendimento de avaliação
(HAYDT, 2002).

Por sua vez, sob a perspectiva da função formativa, a avaliação deve ser uma ferramenta para
incentivo e motivação para o estudo. Consiste na verificação dos erros e acertos do processo
de ensino-aprendizagem. A partir desta visão é possível à identificação de deficiências do



discente e a organização do ensino possibilitando ajustes para se alcançar os objetivos
predefinidos (ALMEIDA, 2001).

A avaliação denominada somática é aquela que classifica o discente em relação ao nível de
aproveitamento do processo ensino-aprendizagem, baseada em critérios previamente
estabelecidos. Geralmente objetiva a possibilidade de promoção de grau deste discente
(HAYDT, 2002). O somatório das funções de avaliação é capaz de gerar o aprimoramento do
processo de ensino-aprendizagem. As diferentes funções do processo de avaliação
possibilitam a análise do processo e propicia a realização de ações que venham a aprimorar a
qualidade da aprendizagem, por meio do aprimoramento das ferramentas possíveis para o
processo que visa à aprendizagem discente.

2.2 Tecnologias em educação

A tecnologia teve seu uso iniciado na primeira revolução industrial, o que proporcionou a
redução do esforço físico por parte do trabalhador. Na década de 1980, ocorreu à difusão
maciça do uso de tecnologia, notadamente, a robótica na indústria. A partir da década de
1990, percebe-se a adoção de tecnologia por parte de outros setores da economia, como as
empresas de serviços (ZUBOFF, 1994).

Atualmente, percebe-se a presença de tecnologia nas mais diversas áreas. Isto transforma a
natureza do trabalho e a própria sociedade. A alteração social passa pela acessibilidade á
informação, antes restrita e que hoje apresenta grande potencialidade de difusão, além de
flexibilidade no acesso (BRICALL, 2000). Isto se reflete de maneira intensa no ensino
superior.

Nesta perspectiva, Cabral e García (2006, p. 63) destacam que “educar, desenvolver e treinar
pessoas” é tão relevante que os ambientes tradicionais de educação passam a ser
questionados. Tal questionamento decorre da evolução pela qual a sociedade vem passando,
aonde a evolução tecnológica é um marco. Neste sentido, discussões acerca de modelos
educacionais que contemplem o fator tecnológico emergem e tornam-se atuais (ALBRECHT;
SACK, 2000; BERNSTEIN, 2001; DAVID; MACCRACKEN; RECKERS, 2003; HILLS;
TEDFORD, 2003; VARIS, 2007; BEAK; JUNG; KIM, 2008; LONN; TEASLEY, 2009;
PEREZ et al., 2012; PIMENTA et al., 2012).

A adoção de tecnologias no ensino esta em acordo com as mudanças técnicas e científicas e as
necessidades econômicas da atualidade (FONSECA, 1998; ALBRECHT; SACK, 2000;
DAVID; MACCRACKEN; RECKERS, 2003). A tecnologia no ensino esta se tornando uma
constante e o seu papel dentro das instituições de ensino superior apresentam uma importância
crescente. Esta por sua vez não está presente apenas na educação à distância, mas serve como
apoio ao processo didático como um todo (NAKASHIMA; AMARAL, 2006; ANJOS;
CASTRO, 2007; RODRIGUES, 2009; KORELO; PRADO; SILVA, 2010; BISPO; GODOY,
2012; PIMENTA et al., 2012; ROSINI; OLIVEIRA, 2012).

De maneira geral, a tecnologia na educação pode ser compreendida como um conjunto de
dispositivos que podem gerar e processar informações que são adotadas para dar suporte ao
ensino, presencial ou não. Fazem parte desta categoria tanto elementos de hardware, como
elementos de software ou de telecomunicações (CRUZ et al., 2007). Rosini e Oliveira (2012)
explicam que o desenvolvimento tecnológico proporcionou as instituições de ensino o
desenvolvimento de uma série de recursos que podem ser utilizados como estratégias de
ensino na busca pela maximização dos níveis de aprendizagem dos acadêmicos.



Desta forma, tem-se a tecnologia como um elemento facilitador e potencializador das
atividades humanas. Como consequência, tem-se uma alteração nas relações humanas e entre
pessoas e máquinas (LADRIÈRE, 1977). Esta alteração pode ser percebida igualmente na
educação. As tecnologias de informação e comunicação também podem servir como
potencializadores e facilitadores das atividades relativas ao processo de ensino-aprendizagem
(ALBRECHT; SACK, 2000; ZHAO; HUEYSHAN; MISHRA, 2001; DAVID;
MACCRACKEN; RECKERS, 2003; DAHAWY; KAMEL, 2006; WOZNEZ;
VENKATESH; ABRAMI, 2006; KORELO; PRADO; SILVA, 2010; WU; TENNYSON;
HSIA, 2010; PYNOO et al., 2012).

O fato de novas tecnologias estarem aumentando sua presença na sociedade, e em especial
entre jovens, chama a atenção também das instituições de ensino, uma vez que este
corresponde ao público predominante do ensino superior. Em um processo análogo, existe a
alteração do papel de docentes e de discentes nesse processo, aonde se observa a demanda de
um papel mais ativo por parte dos alunos (COLLINS; BERGE, 1996).

A academia é um espaço de formação que tem o papel de dar forma às demandas sociais. Isso
reforça a necessidade da adoção de novas tecnologias no ambiente acadêmico (ALBRECHT;
SACK, 2000). Este papel não é apenas do ponto de vista de formação teórica, mas sim como
suporte para a inclusão e o desenvolvimento social, o que se reflete nos egressos dos cursos
ministrados pelas diferentes instituições de ensino (ZABALZA, 2004).

Na educação, Mendes Filho et al. (2001) percebem que a adoção de tecnologias, em especial
às relacionadas ao uso do computador, traz uma mudança no foco pedagógico. A relação
antes centrada no processo de ensino se altera para a aprendizagem, e como consequência
passa ser centrada no discente. Nesta realidade o discente passa de um papel passivo, em que
recebia a informação, para uma postura ativa, aonde existe a possibilidade de o discente
construir o conhecimento.

Evidências encontradas na literatura tem sugerido que a utilização de recursos tecnológicos no
ambiente de ensino proporciona benefícios à comunidade acadêmica, melhorando os
processos de gestão das instituições (O’BRIEN, 2002; KEARNS; SABHERWAL, 2006;
ZHANG, 2007), os níveis de aprendizagem dos alunos (BERNSTEIN, 2001; HILLS;
TEDFORD, 2003; VARIS, 2007; BEAK; JUNG; KIM, 2008; LONN; TEASLEY, 2009), o
controle do progresso de aprendizagem (VAN BRAAK; TONDEUR; VALCKE, 2004), a
construção de conhecimentos, e a promoção de aprendizagens relevantes à formação dos
acadêmicos (JONASSEN; MAYES; MCALEESE, 1994; JONASSEN; CARR; YUEH, 1998).

Neste contexto, entende-se que as tecnologias na educação, em suas diversas formas,
possibilitam a ampliação do espaço em que ocorre o processo de ensino-aprendizagem.
Portanto, a inserção de tais recursos no ambiente acadêmico pode propiciar, dentre outras
oportunidades, o desenvolvimento de estratégias de ensino e avaliação da aprendizagem, a
ampliação de atividades de pesquisas, a construção de um conhecimento multidisciplinar, e a
interação entre docentes e discentes em atividades não presenciais, fatores que podem
contribuir para a maior eficácia da relação de ensino e aprendizagem, tornando o processo de
ensino mais motivador.

2.3 Estratégias de Ensino e Aprendizagem

A abordagem das temáticas estratégias de ensino e aprendizagem na área de gestão e negócios
tem recebido atenção especial por parte de pesquisadores que atuam nesta área (HOCAYEN-
DA-SILVA; CASTRO; MACIEL, 2008; MAZZIONI, 2013). Isto se deve as grandes
mudanças evidenciadas nas últimas décadas, decorrentes da revolução tecnológica, da



globalização econômica, da expansão de organizações e do estabelecimento de relações e
negócios globais (ALBRECHT; SACK, 2000; DAVID; MACCRACKEN; RECKERS, 2003).

Por consequência, torna-se necessária a adequação das práticas de ensino promovidas pelas
instituições de ensino superior e o desenvolvimento de estratégias de ensino que possam
estimular a aprendizagem, com vistas à promoção de uma melhor formação profissional dos
egressos destes cursos, necessidades identificadas no mercado de trabalho (ALBRECHT;
SACK, 2000; DAVID; MACCRACKEN; RECKERS, 2003; RICCIO; SAKATA, 2004; LIN;
XIONG; LIU, 2005, WEFFORT; VANZO; OLIVEIRA, 2005; HOCAYEN-DA-SILVA;
CASTRO; MACIEL, 2008; MORAIS; CABRITA, 2008; SZUSTER; SZUSTER; SZUSTER,
2009; OTT; PIRES, 2010).

A estratégia enquanto concepção global de uma ação, organizada com vista à sua eficácia,
visa o alcance de determinado objetivo. As estratégias de ensino remontam às origens do
ensino (NOVAK; MUSONDA, 1991; NOVAK, 1998). “O elemento definidor da estratégia
de ensino é o seu grau de concepção intencional e orientadora de um conjunto organizado de
ações para a melhor consecução de uma determinada aprendizagem” (ROLDÃO, 2009, p.57).

Na concepção de Lakomy (2003), a aprendizagem é decorrente de um processo de
desequilíbrio. O processo passa gradualmente do desequilíbrio a uma condição de equilíbrio,
à medida que existe a assimilação, o que corresponde à construção de um novo modelo
mental. Porém, esta assimilação não ocorre sempre de forma similar. Ou seja, o processo da
construção mental do conhecimento pode ocorrer por meio de diferentes formas de
associações de ideias, noções e princípios (ANASTASIOU; ALVES, 2004). Portanto, é
possível (e/ou necessária) a adoção de diferentes estratégias de ensino a propósito da
construção do conhecimento.

Nesta perspectiva, as estratégias pedagógicas correspondem a um conjunto de planos e/ou
regras para se alcançar dado objetivo (KELLER, 1987; MURRAY, 1997), ou pode-se
entender como os meios adotados pelos docentes para efetivação do processo de ensino. Para
que exista uma estratégia é necessária à exigência de clareza de objetivos. Onde se pretende
chegar é algo que deve estar claro para o docente no momento em que realiza o processo de
ensino-aprendizagem (ANASTASIOU; ALVES, 2004).

Os processos característicos da prática docente devem estar estreitamente relacionados com a
proposta pedagógica. Os procedimentos de ensino aprendizagem correspondem a ferramentas
para implementação da proposta pedagógica e metodológica, de jeito que a interação entre
docentes e discentes se traduza nos resultados almejados (LUCKESI, 1994). Schlemm (2006,
p. 21) enfatiza que “processos de aprendizagem que procuram inovar na forma como o
sujeito, individualmente ou em grupo, pode aprender, a partir do confronto imediato do
conhecimento com a prática conhecida, são bem-vindos”. No entanto, devem ser capazes de
estimular esta relação, promovendo a aprendizagem conforme os objetivos pretendidos.

Portanto, o planejamento didático exige que se estabeleçam objetivos, e posteriormente se
encontre o que é conveniente para que se alcance a estes objetivos. Para tanto, tem-se que a
aprendizagem não ocorre por meio de elementos isolados, mas sim, a partir dos objetivos,
conhecimento previamente assimilado e habilidades necessárias. Para isto, fatores como
estrutura da instituição de ensino, condições de trabalho dos docentes e recursos disponíveis
são alguns fatores que são capazes de gerar envolvimento dos discentes e, consequente,
aprendizagem (LUCKESI, 1994).

Dentre as várias estratégias de ensino identificadas na literatura, Marion e Marion (2006)
apresentam uma síntese de estratégias, que são, segundo o entendimento dos autores,
compatíveis com o processo de ensino aprendizagem da área de ciências sociais aplicadas.



São elas: aulas expositivas, dissertação, estudos dirigidos, o uso tecnologia da informação
para realização de discussão, resolução de exercícios, dramatizações, simulações, seminários,
estudo de casos didáticos, palestras, entrevistas, laboratórios, oficinas, visitas técnicas e
exposições, e, jogos de empresas.

De maneira geral, nota-se que as estratégias de ensino são todos os meios utilizados pelos
docentes na articulação do processo de ensino, de acordo com cada atividade e os resultados
esperados (MAZZIONI, 2013). Portanto, a escolha da ferramenta adequada deve considerar
os objetivos propostos e as habilidades que se deseja atingir a cada interação no processo de
ensino aprendizagem (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002). Contudo, a adução de uma técnica
em si não é algo absoluto ou imutável, constituem-se sim ferramentas uteis para o processo.
Desta forma é possível a adaptação e modificação em acordo com a conveniência e objetivo
da situação em específico (PETRUCCI; BATISTON, 2006).

Um recurso que vem recebendo atenção especial por parte das instituições de ensino superior
refere-se à incorporação de tecnologias da informação e comunicação no ambiente de ensino e
aprendizagem (ALBRECHT; SACK, 2000; BERNSTEIN, 2001; HILLS; TEDFORD, 2003;
DAHAWY; KAMEL, 2006; VARIS, 2007; BEAK; JUNG; KIM, 2008; LONN; TEASLEY,
2009; PEREZ et al., 2012; PIMENTA et al., 2012). A partir da utilização destes recursos,
diversas estratégias de ensino foram desenvolvidas com vistas à promoção da aprendizagem
dos acadêmicos, como ensino à distância (MELENAU et al., 2008), ambientes virtuais de
aprendizagem (PIMENTA et al., 2012), sistemas moodle (PEREZ et al., 2012), sistemas de
provas eletrônicas (ZONATTO et al., 2011), entre outras.

Especificamente no que se refere ao desenvolvimento de sistemas de provas eletrônicas,
evidências recentes tem sugerido que a utilização de tais recursos pode se caracterizar como
uma eficiente estratégia de ensino e avaliação de aprendizagem a ser utilizada por instituições
de ensino, uma vez que por meio destes torna-se possível à identificação de áreas de melhoria,
o reforço de conteúdos ministrados durante o curso, a consolidação de conceitos básicos e a
ampliação de conhecimentos gerais do egresso, o que por consequência pode resultar em uma
maior qualidade de ensino e melhores níveis de aprendizagem (ZONATTO et al., 2011).

Neste contexto, tendo em vista os apontamentos encontrados na literatura sobre os potenciais
benefícios que podem ser obtidos a partir da utilização de recursos tecnológicos no ambiente
de ensino e aprendizagem, bem como os potenciais benefícios que podem ser obtidos a partir
da utilização de um sistema de provas eletrônicas, torna-se oportuno investigar qual a
percepção de discentes de uma instituição de ensino superior sobre a utilização de um sistema
de provas eletrônicas como estratégia de ensino e avaliação de aprendizagem, motivação pela
qual se realiza este estudo.

3 Método e Procedimentos da Pesquisa

A metodologia utilizada na pesquisa é caracterizada como um estudo de caso, de natureza
exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa dos dados. De acordo com
Vergara (1998, p. 47), o estudo de caso é um método de pesquisa que constitui um “estudo
circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas como uma pessoa, uma família, um
produto, uma empresa, um órgão público, uma comunidade ou mesmo um país”. O
pesquisador não tem controle sobre os eventos e variáveis, buscando aprender a totalidade de
uma situação e, criticamente, descrever, compreender e interpretar a complexidade de um
caso concreto (MARTINS; THEÓPHILO, 2007, p. 61). A seleção do caso investigado é
realizada de maneira intencional, sendo alcançada por acessibilidade e conveniência.



Em relação à investigação exploratória, Gil (2002, p. 41) explica que esta “têm como objetivo
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a
constituir hipóteses”. Já a pesquisa descritiva, segundo Vergara (1998, p. 45), “expõe
características de determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também
estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza”. Neste contexto, a pesquisa é
caracterizada como descritiva, uma vez que descreve as características do sistema de provas
eletrônicas (SPE), implementado por uma instituição de ensino superior como uma estratégia
de ensino e avaliação da aprendizagem dos alunos dos cursos de graduação presenciais em
Administração e Ciências Contábeis. Também é caracterizada como uma pesquisa
exploratória, pois fornece evidências sobre os potenciais benefícios que podem ser obtidos por
instituições de ensino superior, a partir do desenvolvimento e utilização de tais recursos,
permitindo uma avaliação sobre os objetivos e finalidades da utilização do SPE no ensino de
Administração e Ciências Contábeis, as dificuldades percebidas pelos discentes em relação a
utilização deste sistema, bem como a identificação de oportunidades de melhorias.

Assim, inicialmente procurou-se identificar como está estruturado o sistema de provas
eletrônicas na instituição pesquisada, quais os objetivos de sua utilização, os benefícios
esperados, as dificuldades encontradas na sua utilização e qual a avaliação geral que pode ser
realizada neste momento pela coordenação dos respectivos cursos. Neste momento foram
realizadas duas visitas in loco na instituição e entrevistas com os coordenadores dos cursos de
Administração e Ciências Contábeis da IES. A seguir, procurou-se investigar os alunos destes
cursos que realizaram estas avaliações durante o ano de 2011.

De posse destas informações, para que fosse possível inferir sobre a percepção dos discentes
em relação ao sistema de provas eletrônicas utilizado pela IES, selecionou-se uma amostra
intencional, ou seja, não probabilística, alcançada por acessibilidade, de 235 (duzentos e trinta
e cinco) alunos dos cursos de graduação presencial em Administração (130) e Ciências
Contábeis (105), que participaram regularmente das avaliações do SPE realizadas no período
objeto de estudo. Segundo Colauto e Beuren (2008, p. 126), na amostra intencional o
pesquisador seleciona a mostra com base em informações que estão disponíveis, e que a
população possa ser considerada representativa.

A coleta de dados deu-se de duas maneiras. A primeira foi realizada por meio de entrevistas
com uma amostra de 25 (vinte e cinco) alunos de cada curso, totalizando 50 (cinquenta)
observações. Neste momento procurou-se identificar se, dentro do conjunto de observações
identificadas a partir da revisão da literatura e das entrevistas realizadas com os
coordenadores de cursos, seria possível se estabelecer um instrumento de coleta de dados,
capaz de captar o maior número de informações possíveis, sobre os temas: 1. Inserção de
TICs no ambiente de ensino; 2. Finalidades da utilização de TICs no ambiente de ensino; 3.
Objetivos e finalidades do SPE no ensino de ADM/CNT; 4. Benefícios obtidos no ensino de
ADM/CNT a partir da utilização do SPE; 5. Dificuldades percebidas pelos discentes em
relação ao SPE; 6. Oportunidades de melhorias em relação ao SPE; e, 7. Avaliação geral da
utilização do SPE no ensino de ADM/CNT. De posse destas informações, procedeu-se o
desenvolvimento do instrumento utilizado para a coleta dos dados. Assim, na segunda etapa
da coleta de dados, mediante a aplicação de um questionário composto de 38 questões,
efetuou-se a coleta dos dados investigados na pesquisa, em uma amostra intencional, não
probabilística, alcançada por acessibilidade e conveniência, junto aos 235 alunos.

Na etapa seguinte procedeu-se a tabulação e análise dos dados coletados na pesquisa. Os
dados coletados foram tabulados no software Excel, e posteriormente analisados em duas
etapas. A primeira etapa da análise dos dados foi realizada por meio da abordagem
qualitativa. De acordo com Richardson (1999, p. 39), os estudos que empregam uma
metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar



a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por
grupos sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em
maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos
indivíduos. Na segunda, de posse dos questionários aplicados, procedeu-se a análise
quantitativa dos dados. De acordo com Richardson (1999, p. 70), a abordagem quantitativa
caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações,
quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas. As técnicas utilizadas para a
realização de inferências sobre os dados coletados na pesquisa foram, na primeira etapa a
análise de conteúdo, e, na segunda estatística descritiva.

Como limitação da pesquisa, destaca-se que nem todos os discentes da IES foram
entrevistados, bem como o fato de se excluir da amostra pesquisada aqueles alunos que não
realizaram todas as avaliações do SPE no período objeto de estudo. Os resultados do estudo
de caso realizado são apresentados a seguir.

4 Análise e Interpretação dos Resultados da Pesquisa

Esta seção apresenta uma síntese dos resultados da pesquisa. Inicialmente efetua-se uma breve
caracterização da IES e dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, descrevendo-se na
sequência o Sistema de Provas Eletrônicas (SPE). A seguir, analisam-se os resultados da
pesquisa.

4.1 A Faculdade Motivação e o Sistema de Provas Eletrônicas (SPE)

A instituição de ensino pesquisada, denominada neste estudo simplesmente como Faculdade
Motivação, é uma instituição de ensino superior que está localizada na Região Sul do Brasil.
A IES foi fundada em 2004 e oferece aos interessados os cursos de graduação presenciais em
Administração e Ciências Contábeis. Os cursos investigados na pesquisa são estruturados em
oito semestres letivos, com carga horária total de 3.000 horas cada, abrangendo em suas
propostas pedagógicas disciplinas de formação geral e disciplinas de formação específica.

O sistema de provas eletrônicas (SPE), desenvolvido pela IES no ano de 2008, é uma
modalidade de avaliação eletrônica, do tipo prova, que busca complementar a avaliação das
disciplinas dos respectivos cursos. Nas avaliações do SPE, os acadêmicos tem contato com
questões relacionadas a todo o conteúdo ministrado em disciplinas já cursadas em semestres
anteriores do curso. Os principais objetivos (e finalidades) decorrentes da implementação do
SPE, destacados pelos Coordenadores dos Cursos participantes da pesquisa, são: a) avaliação
dos níveis de aprendizagem dos acadêmicos; b) revisão de conceitos e conteúdos ministrados
no curso; c) reforço de conceitos e conteúdos ministrados no curso; d) consolidação de
conceitos e conteúdos ministrados no curso; e) identificação de oportunidades de melhoria; f)
identificação de conteúdos que necessitam reforço; e, g) identificação de pontos falhos no
ensino das disciplinas.

De acordo com o Coordenador do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Motivação, o
sistema de provas eletrônicas, desenvolvido e utilizado pela instituição, é uma estratégia de
ensino e avaliação da aprendizagem dos acadêmicos destes cursos. “O propósito desta
avaliação é manter os conceitos e conteúdos de disciplinas anteriores presentes no cotidiano
dos alunos, ao mesmo tempo em que é possível se identificar conteúdos que necessitam de
maior reforço, o que é possível trabalhar mediante do desenvolvimento de determinadas
atividades. Com isto, até o aluno concluir o curso, ele revisará todo o conteúdo ministrado no
mesmo, o que poderá contribuir para a melhoria dos níveis de aprendizagem de nosso egresso,



bem como, na aprovação do mesmo no Exame de Suficiência do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), no seu desempenho na avaliação do ENADE, e também nas suas
condições de empregabilidade”.

O sistema de provas eletrônicas desenvolvido pela Faculdade Motivação é aplicado no ensino
dos cursos de Administração e Ciências Contábeis como uma avaliação (eletrônica). Assim,
os acadêmicos dos respectivos cursos deverão realizar duas avaliações bimestrais do SPE. Ao
efetuarem o agendamento eletrônico de suas avaliações do SPE, os alunos deverão se deslocar
ao local de aplicação das respectivas avaliações, nas datas e horários por ele agendados, e,
neste momento, realizarem as respectivas provas. As avaliações do SPE são compostas por 40
questões objetivas que abrangem todo o conteúdo de disciplinas já cursadas pelo aluno em
semestres anteriores. O resultado obtido pelos alunos nesta avaliação será somado às demais
avaliações de todas as disciplinas que o aluno está cursando, para a apuração da sua média
final em cada disciplina. A Tabela 1 apresenta uma síntese da metodologia de elaboração das
avaliações do sistema de provas eletrônicas utilizado pela instituição.

Tabela 1 – Metodologia de elaboração das avaliações do sistema de provas eletrônicas (SPE)

Fonte: Dados da Pesquisa.

Analisando-se as informações apresentadas na Tabela 1, pode-se verificar que ao longo do
curso os alunos constantemente acabam por revisar os conceitos e conteúdos de disciplinas
ministradas em semestres anteriores, o que tende a oportunizar momentos de auto avaliação
dos níveis de aprendizagem, revisão, reforço e consolidação de conteúdos. Logo, é possível se
admitir que a utilização de tais sistemas possa contribuir na melhoria da qualidade de ensino e
dos níveis de aprendizagem dos egressos destes cursos.
Buscando dar maior transparência a estas avaliações realizadas na instituição, todas as
questões elaboradas pelos docentes dos respectivos cursos são identificadas inicialmente pelo
nome da disciplina e, a seguir, pelo bimestre letivo que este conteúdo foi ministrado. Desta
forma, os alunos ao realizarem a avaliação, terão condições de identificar de qual disciplina se
refere à questão, bem como, a qual conteúdo está relacionado. As questões elaboradas e
revisadas pelos docentes são cadastradas em um banco de dados únicos, utilizado pelo sistema
para a elaboração da avaliação. Esta seleção é aleatória, sendo realizada pelo próprio sistema,
considerando o cadastro dos alunos, curso ao qual está vinculado, disciplinas já cursas e em
curso. A Figura 1 evidencia a forma de apresentação das questões na avaliação do SPE.

Q01 – CNT_INT_II_1°_BIM – A contagem periódica dos materiais existentes para efeito de comparação com
os estoques registrados e contabilizados em controle da empresa, a fim de se comprovar sua existência e
exatidão, denomina-se:
(  ) contabilização de estoques
(  ) inventário físico

Especificação
das Avaliações

Semestre letivo em
que se encontram

os acadêmicos
Conteúdo das avaliações

Total de disciplinas
cursadas (ou em

curso)

Qtde. de
questões por
disciplinas

Total de questões
da avaliação

1a Aval. SPE 1° Semestre Disciplinas do 1° Bimestre 5 8 40
2a Aval. SPE 1° Semestre Disciplinas do 1° e 2° Bimestre 5 8 40

... ... ... ... ... ...
1a Aval. SPE 3° Semestre Disciplinas 1° e 2° Semestre 10 4 40
2a Aval. SPE 3° Semestre Disciplinas 1° e 2° Semestre 10 4 40

... ... ... ... ... ...
1a Aval. SPE 6° Semestre Disciplinas do 1° ao 5° Semestre 25 1,6 40
2a Aval. SPE 6° Semestre Disciplinas do 1° ao 5° Semestre 25 1,6 40

1a Aval. SPE 8° Semestre Disciplinas do 1° ao 7° Semestre 35 1,1 40
2a Aval. SPE 8° Semestre Disciplinas do 1° ao 7° Semestre 35 1,1 40



(  ) conferencia de embarque
(  ) inventário contábil
(  ) custo ponderado móvel

Figura 1 – Exemplo de questão aplicada na modalidade de avaliação do SPE
Fonte: Dados da Pesquisa.

Diante do exposto, tendo em vista os achados revisitados na literatura e considerando-se os
potenciais benefícios atribuídos pela instituição à utilização do sistema de provas eletrônicas,
torna-se oportuno investigar qual a percepção de discentes dos cursos de Administração e
Ciências Contábeis, sobre a utilização de um sistema de provas eletrônicas como estratégia de
ensino e avaliação de aprendizagem. Os resultados desta análise são apresentados a seguir.

4.2 Percepção discente sobre o Sistema de Provas Eletrônicas (SPE)

Após a análise realizada junto aos coordenadores dos cursos de graduação presenciais em
Administração e Ciências Contábeis, referente à adoção de um sistema de provas eletrônicas
(SPE) pela instituição pesquisada, procurou-se identificar a percepção de 235 discentes, sendo
130 do curso de graduação presencial em Administração e 105 do curso de Ciências
Contábeis (105), sobre a utilização de um sistema de provas eletrônicas como estratégia de
ensino e avaliação de aprendizagem. O critério utilizado para a seleção dos discentes
participantes da pesquisa foi a sua participação regular nas quatro avaliações do SPE
realizadas no ano de 2011 (duas no 1º e duas no 2º semestres letivos deste período).

A coleta de dados foi realizada a partir de um instrumento de pesquisa composto por 38
questões objetivas, que aferem o grau de concordância do discente utilizando uma escala
likert de 7 pontos, sendo 1 o grau de discordância máxima (discordo totalmente) e 7 o grau de
concordância máxima (concordo totalmente). O instrumento de pesquisa utilizado no estudo
foi desenvolvido a partir da revisão da literatura e das entrevistas realizadas com os
coordenadores dos cursos pesquisados e uma amostra de 25 alunos de cada curso, o qual foi
estruturado em sete blocos: 1. Inserção de TICs no ambiente de ensino; 2. Finalidades da
utilização de TICs no ambiente de ensino; 3. Objetivos e finalidades do SPE no ensino de
ADM/CNT; 4. Benefícios obtidos no ensino de ADM/CNT a partir da utilização do SPE; 5.
Dificuldades percebidas pelos discentes em relação ao SPE; 6. Oportunidades de melhorias
em relação ao SPE; e, 7. Avaliação geral da utilização do SPE no ensino de ADM/CNT.

A síntese dos resultados encontrados na pesquisa é evidenciada na Tabela 2.

1. Inserção de TICs no ambiente de ensino: Média Mediana Moda D.Padrão Assimetria Mínimo Máximo

Necessidade de incorporação de tecnologias da
informação e comunicação no ambiente de ensino

6,44 7,00 7,00 0,71 -0,90 5,00 7,00

Necessidade de incorporação de tecnologias da
informação e comunicação no ensino de
Administração/Ciências Contábeis

6,60 7,00 7,00 0,50 -0,43 6,00 7,00

A inserção de recursos tecnológicos no ambiente de
ensino pode proporcionar benefícios as IES

6,08 6,00 6,00 0,86 -0,59 4,00 7,00

A inserção de recursos tecnológicos no ambiente de
ensino pode contribuir na melhoria dos níveis de
aprendizagem dos acadêmicos

6,20 6,00 6,00 0,82 -0,90 4,00 7,00

2. Finalidades da utilização de TICs no ambiente de
ensino:

Média Mediana Moda D.Padrão Assimetria Mínimo Máximo

Apoio aos processos de ensino 6,00 6,00 6,00 0,50 0,00 5,00 7,00

Preparação e avaliação dos acadêmicos 5,76 6,00 6,00 0,44 -1,30 5,00 6,00

Controle dos níveis de aprendizagem dos acadêmicos 6,24 6,00 6,00 0,44 1,30 6,00 7,00



Promoção de aprendizagens relevantes na formação dos
acadêmicos

5,60 6,00 6,00 0,71 -0,77 4,00 7,00

3. Objetivos e finalidades do SPE no ensino de
ADM/CNT:

Média Mediana Moda D.Padrão Assimetria Mínimo Máximo

Avaliação dos níveis de aprendizagem dos acadêmicos 5,92 6,00 6,00 0,49 -0,22 5,00 7,00

Revisão de conceitos e conteúdos ministrados no curso 6,08 6,00 6,00 0,40 0,75 5,00 7,00

Reforço de conceitos e conteúdos ministrados no curso 6,08 6,00 6,00 0,40 0,75 5,00 7,00
Consolidação de conceitos e conteúdos ministrados no
curso

5,88 6,00 6,00 0,60 0,03 5,00 7,00

Identificação de oportunidades de melhoria 6,52 7,00 7,00 0,59 -0,76 5,00 7,00

Identificação de conteúdos que necessitam reforço 6,68 7,00 7,00 0,48 -0,82 6,00 7,00

Identificação de pontos falhos no ensino das disciplinas 6,52 7,00 7,00 0,65 -1,05 5,00 7,00
4. Benefícios obtidos no ensino de ADM/CNT a
partir da utilização do SPE:

Média Mediana Moda D.Padrão Assimetria Mínimo Máximo

Identificação de áreas de melhoria 6,60 7,00 7,00 0,50 -0,43 6,00 7,00

Reforço de conteúdos ministrados durante o curso 6,12 6,00 6,00 0,44 0,69 5,00 7,00

Consolidação de conceitos básicos 5,92 6,00 6,00 0,57 -0,03 5,00 7,00

Ampliação dos conhecimentos gerais (aprendizagem
multidisciplinar)

6,00 6,00 6,00 0,58 -1,41 4,00 7,00

Melhores níveis de aprendizagem 6,04 6,00 6,00 0,45 0,19 5,00 7,00

Maior qualidade de ensino 6,12 6,00 6,00 0,53 0,18 5,00 7,00

5. Dificuldades percebidas pelos discentes em
relação ao SPE:

Média Mediana Moda D.Padrão Assimetria Mínimo Máximo

Recursos tecnológicos disponíveis na IES 4,92 5,00 4,00 0,91 -0,19 3,00 6,00

Familiaridade do software utilizado 2,36 2,00 2,00 1,19 0,53 1,00 5,00

Metodologia utilizada para a elaboração das provas 1,64 1,00 1,00 0,81 1,29 1,00 4,00

Forma como as questões são elaboradas 1,48 1,00 1,00 0,65 1,05 1,00 3,00

Funcionalidade geral do sistema 1,56 1,00 1,00 0,65 0,75 1,00 3,00

Cadastro geral de questões 2,40 2,00 2,00 1,04 0,29 1,00 4,00

6. Oportunidades de melhorias em relação ao SPE: Média Mediana Moda D.Padrão Assimetria Mínimo Máximo

Desenvolvimento de um tutorial do SPE 6,40 7,00 7,00 0,76 -1,46 4,00 7,00
Possibilidade de acesso ao sistema em ambiente fora da
IES

6,04 6,00 6,00 0,93 -0,75 4,00 7,00

Melhorias nos procedimentos de agendamento
eletrônico

5,56 6,00 6,00 1,23 -0,66 3,00 7,00

Manutenção do cadastro geral de questões 5,64 6,00 7,00 1,38 -1,04 2,00 7,00

Recursos tecnológicos disponíveis na IES 6,16 6,00 6,00 0,75 -0,27 5,00 7,00
Disponibilidade de relatório contendo o desempenho
histórico do acadêmico considerando as diferentes
avaliações realizadas no SPE

6,28 6,00 7,00 0,79 -1,11 4,00 7,00

Não limitação de tempo mínimo de permanência para
realização da prova

4,80 5,00 6,00 1,53 -0,32 2,00 7,00

7. Avaliação geral da utilização do SPE no ensino de
ADM/CNT:

Média Mediana Moda D.Padrão Assimetria Mínimo Máximo

Necessidade de inserção de um sistema de provas
eletrônicas como estratégia de ensino nos Cursos de
Administração e Ciências Contábeis

6,56 7,00 7,00 0,51 -0,26 6,00 7,00

Necessidade de inserção de um sistema de provas
eletrônicas como estratégia de avaliação da
aprendizagem nos Cursos de Administração e Ciências
Contábeis

6,48 7,00 7,00 0,59 -0,59 5,00 7,00

A utilização de um sistema de provas eletrônicas
complementa o ensino recebido em sala de aula

6,28 6,00 7,00 0,74 -0,51 5,00 7,00

A utilização de um sistema de provas eletrônicas
oportuniza uma melhor qualidade no ensino dos Cursos
de Administração e Ciências Contábeis

6,40 7,00 7,00 0,71 -0,77 5,00 7,00

Fonte: Dados da Pesquisa.



O primeiro item questionado aos discentes participantes da pesquisa buscou identificar a
percepção destes em relação à inserção de tecnologias de informação e comunicação no
ambiente de ensino. De maneira geral pôde-se verificar que os alunos participantes da
pesquisa demonstraram-se receptivos a inclusão de tecnologias da informação e comunicação
no ambiente de ensino dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, destacando a
necessidade de inclusão de tais recursos no ambiente de ensino destes cursos, o que é
convergente aos achados de Albrecht e Sack (2000) e David, Maccracken e Reckers (2003).
Da mesma forma, acreditam que a inserção de recursos tecnológicos no ambiente de ensino
pode proporcionar benefícios as IES (O’BRIEN, 2002; KEARNS; SABHERWAL, 2006;
ZHANG, 2007) e aos próprios alunos (BERNSTEIN, 2001; HILLS; TEDFORD, 2003;
VARIS, 2007; BEAK; JUNG; KIM, 2008; LONN; TEASLEY, 2009), contribuindo para a
melhoria dos níveis de aprendizagem dos egressos destes cursos.

O segundo item questionado na pesquisa, refere-se à percepção dos alunos em relação às
finalidades da utilização de TICs no ambiente de ensino. De acordo com a percepção dos
discentes participantes da pesquisa, as principais finalidades de uso das TICs no ambiente de
ensino estão relacionadas ao apoio aos processos de ensino, a preparação e avaliação dos
acadêmicos, o controle dos níveis de aprendizagem e a promoção de aprendizagens relevantes
na formação dos acadêmicos destes cursos. Os resultados encontrados nesta etapa da pesquisa
são convergentes aos apontamentos realizados por Jonassen, Mayes e Mcaleese (1994),
Jonassen; Carr e Yueh (1998) e Van Braak, Tondeur e Valcke (2004). Desta forma pode-se
verificar que além de preferirem atividades focadas em si, os discentes percebem que a partir
da utilização de TICs torna-se possível o desenvolvimento de ações com vistas a apoiar o
processo de ensino e o desenvolvimento de aprendizagens.

O terceiro item questionado no estudo buscou investigar a convergência das percepções dos
discentes, em relação aos objetivos e finalidades do SPE propostos pela instituição, quando da
sua inclusão no ambiente de ensino dos cursos de graduação em Administração e Ciências
Contábeis. De acordo com os dados coletados na etapa de entrevistas, foi possível se verificar
que a instituição pesquisada, ao desenvolver o sistema de provas eletrônicas, procurou
disseminar entre colaboradores, docentes e discentes, a nova estratégia de ensino e avaliação
de aprendizagem proposta, bem como, seus objetivos e finalidades. Os resultados encontrados
mostram que os alunos percebem e compreendem os objetivos e as finalidades propostas para
esta atividade, as quais enfatizam uma preocupação com a qualificação do ensino e a
aprendizagem dos acadêmicos destes cursos.

Os principais objetivos e finalidades do SPE na instituição estão relacionados à avaliação dos
níveis de aprendizagem dos acadêmicos, revisão de conceitos e conteúdos ministrados no
curso, reforço de conceitos e conteúdos ministrados no curso, consolidação de conceitos e
conteúdos ministrados no curso, identificação de oportunidades de melhoria, identificação de
conteúdos que necessitam reforço, e identificação de pontos falhos no ensino das disciplinas.
Portanto, a estruturação de um sistema de provas eletrônicas, considerando a ênfase em tais
fatores, pode contribuir nos processos de aceitação e uso do sistema por parte dos alunos.

O quarto item investigado na pesquisa, buscou identificar a percepção dos discentes em
relação aos potenciais benefícios que podem ser obtidos no ensino de Administração e
Ciências Contábeis, a partir da utilização do SPE. De maneira geral os alunos participantes da
pesquisa destacaram que a partir da utilização de um sistema de provas eletrônicas, torna-se
possível: identificar áreas de melhoria; reforçar conteúdos ministrados durante o curso que
não foram totalmente absorvidos pelos alunos; consolidar conceitos básicos relacionados aos
conhecimentos específicos que devem ser desenvolvidos no curso; ampliar os conhecimentos
gerais das diferentes disciplinas cursadas pelos alunos, contribuindo para uma aprendizagem



(inter)multidisciplinar; melhorar os níveis de aprendizagem dos alunos; e, a qualidade do
ensino.

Os resultados encontrados são convergentes aos achados de estudos anteriores (ALBRECHT;
SACK, 2000; BERNSTEIN, 2001; HILLS; TEDFORD, 2003; VARIS, 2007; BEAK; JUNG;
KIM, 2008; LONN; TEASLEY, 2009; PEREZ et al., 2012; PIMENTA et al., 2012), que
sugerem que a partir da utilização de recursos tecnológicos torna-se possível o
desenvolvimento de um ambiente de ensino favorável a promoção da aprendizagem dos
alunos. Desta forma, torna-se possível a formação de egressos com maiores conhecimentos,
contribuindo para a melhoria das condições de empregabilidade dos acadêmicos e da
formação de profissionais capazes de atenderem as expectativas do mercado de trabalho
(RICCIO; SAKATA, 2004; LIN; XIONG; LIU, 2005, WEFFORT; VANZO; OLIVEIRA,
2005; HOCAYEN-DA-SILVA; CASTRO; MACIEL, 2008; MORAIS; CABRITA, 2008;
SZUSTER; SZUSTER; SZUSTER, 2009; OTT; PIRES, 2010).

O quinto item questionado aos discentes participantes da pesquisa, buscou identificar as
principais dificuldades percebidas por eles, em relação à estrutura atual do sistema de provas
eletrônicas utilizado pela instituição. De maneira geral, identificou-se a partir das entrevistas
realizadas, que, quando da implementação da metodologia proposta, foi necessária uma
adequação de toda a instituição e atores nela envolvidos. O desenvolvimento e a
implementação do sistema de provas eletrônicas requereu da instituição adequação de
infraestrutura física e tecnológica. Recursos humanos (docentes, discentes e colaboradores)
também necessitaram de capacitação para a utilização do sistema. Da mesma forma, aos
docentes foi solicitada a elaboração de questões com base no padrão estabelecido pela IES. As
questões cadastradas no banco de dados utilizado pelo sistema, também necessitam de
manutenção periódica.

Neste contexto, quando da implementação do sistema, diversos problemas ocorreram,
conforme os relatos identificados nas entrevistas, como questões cadastradas incompletas,
questões em duplicidade, problemas de hardware, de rede ou de infraestrutura física e
tecnológica. No entanto, conforme sua ocorrência a instituição pesquisada procurou
solucionar tais demandas, a fim de viabilizar a implantação e utilização do SPE nos
respectivos cursos. Atualmente, as principais dificuldades percebidas pelos discentes em
relação ao sistema de provas eletrônicas estão relacionadas aos recursos tecnológicos
disponíveis na IES.

De posse destas informações, a seguir, a partir do sexto item investigado no estudo, procurou-
se identificar as oportunidades de melhorias que podem ser implementadas pela instituição,
considerando-se a estrutura atual de funcionamento do sistema de provas eletrônicas. De
acordo com os participantes da pesquisa, as principais oportunidades de melhorias que podem
ser implementadas pela instituição estão relacionadas ao desenvolvimento de um tutorial do
SPE; a possibilidade de acesso ao sistema em ambiente fora da IES; melhorias nos
procedimentos de agendamento eletrônico; a manutenção do cadastro geral de questões; aos
recursos tecnológicos disponíveis na IES; e, a disponibilização de um relatório contendo o
desempenho histórico do acadêmico considerando as diferentes avaliações realizadas no SPE.

Os resultados encontrados mostram que há uma preocupação dos discentes para com a
viabilização da utilização do sistema, em face da infraestrutura física e tecnológica existente
na instituição. Desta forma, observa-se que há uma aceitação por parte dos acadêmicos destes
cursos, em relação à utilização do SPE. Portanto, pode-se verificar que o sistema de provas
eletrônicas está institucionalizado no ensino dos cursos de Administração e Ciências
Contábeis da instituição, sendo sua utilização aspirada pelos discentes.



Por fim, no último item questionado aos discentes participantes da pesquisa, procurou-se
promover uma avaliação geral em relação à utilização do SPE pela instituição. Convergente
com os achados de Albrecht e Sack (2000) e David, Maccracken e Reckers (2003), os
resultados encontrados evidenciam que os alunos percebem como necessária a utilização do
sistema de provas eletrônicas no ensino e avaliação da aprendizagem dos Cursos de
Administração e Ciências Contábeis da IES. Da mesma forma, percebem a utilização deste
sistema como uma oportunidade para complementar o ensino recebido em sala de aula, bem
como, de se melhorar a qualidade do ensino destes Cursos.

5 Considerações Finais

Este estudo objetivou analisar a percepção de discentes de uma instituição de ensino superior
sobre a utilização de um sistema de provas eletrônicas (SPE) como estratégia de ensino e
avaliação de aprendizagem. Estudo de caso, de natureza exploratória e descritiva, com
abordagem qualitativa e quantitativa dos dados, foi realizado por meio de levantamento junto
a 235 alunos dos cursos de graduação presencial em Administração e Ciências Contábeis de
uma instituição de ensino superior, localizada na Região Sul do Brasil.

Inicialmente procurou-se identificar a forma de utilização do SPE na instituição pesquisada.
Verificou-se que o SPE é uma modalidade de avaliação eletrônica, do tipo prova,
desenvolvida pela instituição com o propósito de manter os conceitos e conteúdos de
disciplinas anteriores presentes no cotidiano dos alunos, identificando conteúdos que
necessitam de maior reforço. As avaliações do SPE são compostas por 40 questões objetivas
que abrangem todo o conteúdo de disciplinas já cursadas pelo aluno em semestres anteriores,
complementando as avaliações das disciplinas em curso pelos discentes.

Os principais objetivos e finalidades do sistema de provas eletrônicas no ensino de
Administração e Ciências Contábeis da IES pesquisada estão relacionados à: avaliação dos
níveis de aprendizagem dos acadêmicos; revisão de conceitos e conteúdos ministrados no
curso; reforço de conceitos e conteúdos ministrados no curso; consolidação de conceitos e
conteúdos ministrados no curso; identificação de oportunidades de melhoria; identificação de
conteúdos que necessitam reforço; e, identificação de pontos falhos no ensino das disciplinas.

A seguir, procurou-se verificar a percepção de discentes que realizaram regularmente as
quatro avaliações do SPE no ano de 2011, sobre a utilização de um sistema de provas
eletrônicas como estratégia de ensino e avaliação de aprendizagem.

Os resultados encontrados mostram que, segundo os discentes participantes da pesquisa, o
sistema de provas eletrônicas desenvolvido pela instituição contribui positivamente nos
processos de ensino e avaliação da aprendizagem, possibilitando: à identificação de áreas de
melhoria, o reforço de conteúdos ministrados durante o curso, a consolidação de conceitos
básicos, a ampliação dos conhecimentos gerais (aprendizagem multidisciplinar), maior
qualidade de ensino e melhores níveis de aprendizagem. Evidenciam também que estes alunos
percebem como necessária a utilização do sistema de provas eletrônicas no ensino e avaliação
da aprendizagem dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis da IES, uma vez que, a
partir deste, torna-se possível complementar o ensino recebido em sala de aula e maximizar os
níveis de aprendizagem.

A aceitação por parte dos alunos da inserção de tecnologias da informação e comunicação no
ambiente de ensino pode contribuir e facilitar o(s) processo(s) de implantação, utilização e
institucionalização de sistemas de provas eletrônicas no ambiente de ensino acadêmico. Os
potenciais benefícios percebidos pelos discentes a partir da utilização do sistema de provas
eletrônicas podem estimular a utilização deste sistema, visto que o aluno percebe um ganho de



aprendizagem futuro. Por consequência, poderá empreender maior esforço para a
resolutividade das questões. Neste contexto, pode-se concluir que o SPE pode ser uma
eficiente estratégia de ensino e avaliação de aprendizagem a ser utilizada por instituições de
ensino superior.

Os achados da pesquisa são convergentes aos apontamentos encontrados na literatura,
indicando uma influência positiva da utilização dos recursos tecnológicos nos processos de
ensino-aprendizagem. Nesta perspectiva, observa-se que o uso de tecnologias da informação e
comunicação no ambiente de ensino, como o sistema de provas eletrônicas, pode facilitar a
aprendizagem dos alunos, uma vez que tais recursos podem atuar como uma estratégia de
ensino e avaliação dos níveis de aprendizagem, visto que proporcionam oportunidades de
ensino ao revisarem conceitos e conteúdos ministrados em sala de aula, estimulam a auto
avaliação por parte dos discentes em relação aos conhecimentos já consolidados e permite a
identificação de conteúdos que requerem reforço para a consolidação da aprendizagem, sobre
os quais instituição, professores e alunos poderão atuar. Tais evidências estimulam a
realização de novos estudos.
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Resumo: O objetivo deste trabalho é compreender o processo de inovação de pequenos
produtores rurais que participam da Feira do Produtor de Toledo-PR. Esse tipo de feira
representa a principal fonte de renda de muitos produtores rurais, por isso, a importância de
se compreender como ocorre a inovação ao longo da cadeia produtiva. De acordo com
Sbicca e Pelaez (2006), a inovação pode ser entendida, de uma forma geral, como um
processo no qual as firmas apreendem e introduzem novas práticas, produtos, desenhos e
processos. Quanto à coleta de dados para este estudo, foram realizadas entrevistas com os
produtores responsáveis pela feira, mediante perguntas para identificar seu perfil, tipos de
inovações, fontes de informação para inovação e principais problemas e obstáculos
enfrentados. As respostas apontam, em linhas gerais, para o fato de que os produtores
realizam principalmente inovações de processo que envolvem conhecimento tácito, por
meio da interação e aprendizagem com outros atores de seu ambiente local.

Palavras-chave: inovação, produtores rurais, aprendizagem

Abstract: : The purpose of this work is to understand the innovation process of small rural
producers that participate in the Producer Fair of Toledo-PR. This type of fair represents
the main source of revenue for many rural producers, hence the importance to understand
how the innovation is led along the production chain. According to Sbicca and Pelaez
(2006), innovation can be understood, in general, as a process in which the companies
apprehend and introduce new practices, products, designs and processes. Regarding the
collection of data to execute this study, those in charge of the fair were interviewed to
identify the profile of the producers, types of innovations, information sources to
innovation and the main challenged obstacles. The results indicate, generally speaking, that
the producers mainly produce process innovations that involve an implicit knowledge, by
means of the interaction and learning with other actors of their local environment.

Key Words: innovation, rural producers, learning

1 Introdução e Objetivos

O objetivo principal deste estudo é compreender o processo de inovação que ocorre entre
os produtores rurais que participam da Feira do Produtor da cidade de Toledo, localizada



no estado do Paraná, no Brasil. Toledo é considerada, pelo IBGE (2013), município de
porte médio e, segundo o Censo Demográfico de 2010, possui 119.313 habitantes.

A Feira do Produtor existe desde 2001 e é coordenada pela Prefeitura Municipal de Toledo
e pela Emater (Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural). De acordo
com dados da Emater (2012), essa feira reúne um total de 44 produtores, os quais
produzem e comercializam diversos produtos, tais como: hortifrutigranjeiros, alimentos
típicos da região, peixes, massas e derivados, embutidos, artesanatos e lanches. Essa feira,
além de gerar empregos e renda aos pequenos produtores, também representa um espaço
de lazer para os moradores de Toledo, o que contribui para o aumento dos seus
frequentadores nos bairros onde os produtores estão autorizados a realizar a feira.

Para compreender a inovação nesse espaço, foram aplicadas entrevistas semiestruturadas
durante os meses de outubro a novembro de 2012, com 31 produtores que participam da
feira de Toledo/PR que é realizada no centro da cidade, na rua XV de Novembro todas as
quartas-feiras. Nessa pesquisa foi possível destacar algumas características do perfil dos
produtores, os tipos de inovação, fontes de informação para a inovação, bem como
principais problemas e obstáculos enfrentados. Sobre a inovação, é importante salientar
que existe um sistema formado por diversos atores, os quais exercem diferentes papéis para
determinar como ela será concebida e desenvolvida pelas organizações. Assim, neste
artigo, sobressai o conceito de sistema local de inovação para enfatizar as características do
processo de inovação desses pequenos produtores rurais. É importante ressaltar que, neste
estudo, se faz necessário entender como o sistema local influencia as práticas de inovação
desses produtores, num esforço coletivo e interativo de apropriação do conhecimento
gerado entre os agentes para a realização de inovações.

Nesse sentido, o conceito de instituições ganha relevância na medida em que é incorporado
ao sistema de inovação. Segundo Gregersen, Johnson e Segura (2004), o papel exercido
pelos diferentes tipos de instituições no sistema de inovação está relacionado com o poder
de influenciar o aprendizado e a capacitação organizacional sob três perspectivas: direção
de mercado e o papel das instituições como suporte para o processo de globalização em
curso; as instituições apoiando o desenvolvimento de recursos humanos e as instituições
como forma de apoio para a interação e cooperação.

Assim, para melhor compreensão, este artigo é composto por seis partes: 1) esta breve
introdução, que apresenta os objetivos deste estudo e contextualiza o caso a ser
investigado; 2) os sistemas de inovação– parte fundamental do texto na qual o arcabouço
teórico é desenvolvido para explicar sobre a dimensão local-espacial do processo de
inovação, no qual se faz necessário resgatar os conceitos de sistemas nacionais de inovação
e de sistemas setoriais de inovação. Dessa forma, inicialmente serão abordados esses dois
conceitos mais abrangentes para, em seguida, se apresentar os sistemas locais de inovação,
detalhados no terceiro tópico; 3) sistemas de inovação local: importância do processo de
aprendizagem nos aglomerados; 4) A metodologia – tópico que detalha os procedimentos
da entrevista semiestruturada elaborada para os responsáveis por cada negócio montado na
feira; 5) os resultados da pesquisa são apresentados, assim como a discussão gerada
comparando a literatura especializada da área e sua aplicação na prática de inovações; 6)
enfim, são traçadas algumas conclusões possíveis a partir desses resultados, bem como
algumas sugestões para aprofundamento ou complementação das informações colhidas.



2 Os sistemas de inovação

Antes de explicar o conceito de sistemas de inovação, faz-se necessário resgatar o conceito
de inovação. Trata-se de conceito que ganha destaque na abordagem schumpeteriana que
considera a figura do empreendedor de fundamental importância para a concretização do
processo de inovação. Para Schumpeter (1982), o desenvolvimento econômico está
relacionado às inovações introduzidas pelos empresários. Essas inovações podem consistir
na introdução de um novo produto, da introdução de um novo método de produção, da
abertura de um novo mercado, da conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-
primas e/ou de uma novidade na organização industrial, como por exemplo, a criação de
uma posição de monopólio ou a fragmentação de uma posição de monopólio.

De forma complementar, Szmrecsányi (2006) afirma que, em termos econômicos, a
inovação corresponde à aquisição, introdução e aproveitamento de novas tecnologias,
entendidas como o conjunto de conhecimentos técnicos, na produção e/ou distribuição de
quaisquer bens ou serviços para o mercado.

Para Sbicca e Pelaez (2006), a inovação pode ser entendida, de uma forma geral, como um
processo no qual as firmas apreendem e introduzem novas práticas, produtos, desenhos e
processos. A inovação é fruto de um processo que só pode ser analisado quando se leva em
conta seu caráter interativo, isto é, na medida em que envolve uma relação entre diversos
atores, tais como empresas, agências governamentais, universidades, institutos de pesquisa
e instituições financeiras.

De acordo com o Manual de Oslo (2005, p. 55-61), inovação é “[...] a implementação de
um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou
um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de
negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas”. Assim, grosso
modo, considera-se uma inovação tecnológica de produto ou processo aquela que tenha
sido implementada e introduzida no mercado – inovação de produto – ou utilizada no
processo de produção – inovação do processo, ou a implementação de um “[...] novo
método de marketing com mudanças significativas na concepção do produto ou em sua
embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de preços”(p.
59) ou ainda a “[...] implementação de um novo método organizacional”(p. 61), tanto
internamente quanto externamente, representando a inovação organizacional.

Quanto aos “sistemas de inovação”, essa expressão foi inicialmente utilizada por Friedrich
List em seu livro: “O Sistema Nacional de Política Econômica” (1841), sendo que a
preocupação de List se concentrava nas políticas necessárias para que a Alemanha, naquela
época, um país atrasado em comparação ao Reino Unido, entrasse num processo de
aceleração de industrialização e de crescimento econômico. Friedrich List concebia o
sistema nacional de inovação como um conjunto de políticas, desenvolvidas no intuito de
se acelerar ou tornar possível a industrialização e o crescimento econômico (NELSON,
2006a; FREEMAN, 1995).

Um sistema nacional de inovação (SNI) pode ser definido como uma rede de instituições
públicas e privadas que interagem para promover o desenvolvimento científico e
tecnológico de um país. Universidades, escolas técnicas, institutos de pesquisa, agências
governamentais de fomento, empresas de consultoria, empresas industriais, associações
empresariais e agências reguladoras são exemplos de instituições que promovem a
inovação, num esforço de geração, importação, modificação, adaptação e difusão de
inovações (PERUSSI FILHO; ESCRIVÃO FILHO; BISCELGI, 2005).



Ressalta-se que os sistemas de inovação podem conter as seguintes delimitações:
espacial/geográfica; setorial; e de acordo com a gama de atividades que se fazem presentes
no sistema. Geograficamente os sistemas podem ser locais, regionais, nacionais e
supranacionais. O limite setorial somente incluiu uma parte do sistema regional, nacional
ou internacional. Em um sistema setorial há delimitação para um campo tecnológico
especifico ou áreas de produto. Da mesma forma existe ênfase na interação dos agentes,
mas com foco no desenvolvimento de diferentes setores produtivos (MALERBA, 2003).

Já no conceito sistema nacional de inovação setorial há ênfase na interação dos diversos
agentes para o desenvolvimento da atividade produtiva nos diferentes setores econômicos,
considerando a evolução dos setores de acordo com seus próprios regimes e oportunidades
tecnológicas, além da relação que mantêm com outros setores (MALERBA, 2003).

Dessa forma, a noção de sistemas setoriais de inovação e produção complementa outros
conceitos dentro da literatura sobre sistemas de inovação, a citar o próprio conceito de
sistema nacional de inovação que delimita os limites nacionais e foca no papel de
organizações e instituições (FREEMAN, 1987; NELSON, 1994; LUNDVALL, 1993);
sistemas de inovação regional/local em que o limite é a região (COOKE et al., 1997) e
sistemas tecnológicos em que o foco principal está nos relacionamentos entre os agentes
para geração, difusão e utilização de tecnologias e para a inovação (CARLSSON,
STANKIEWITZ, 1995; HUGHES, 1984; CALLON, 1992; ANDERSEN et al., 2001 apud
MALERBA, 2003).

Tomando-se em particular o conceito de sistemas locais de inovação, López e Lugones
(1998) afirmam que o estudo sobre a formação e a dinâmica existente nesses sistemas se
torna mais complexo quando se pensa no peso da globalização sobre as trajetórias de
desenvolvimento e as relações que se constituem entre o “global” e o “local”. Nesse
sentido, Diniz (2000) ressalta que, para se manter competitivo em um mundo cada vez
mais globalizado, por um lado, e mais regionalizado, por outro, o aumento do conteúdo de
conhecimento científico e tecnológico nos bens e serviços traz um novo desafio para os
países e regiões, localidades, empresas ou sociedades, no sentido da capacitação científica
e tecnológica como pré-condição para o sucesso produtivo e comercial.

Ao se considerar o processo de inovação interativo e não linear, Lemos (1999) salienta que
a interação se dá em vários níveis, entre diversos departamentos de uma mesma empresa,
entre empresas distintas e com outras organizações, como aquelas de ensino e pesquisa.
Um fator complementar à interação existente no processo de inovação tecnológica é
destacado pelos autores Tavares, Kretzer e Medeiros (2005), que consideram a influência
do ambiente de incentivo à pesquisa presente nas estruturas formais de P&D, ou seja, nas
instituições públicas e privadas. Sendo assim, as inovações só são viáveis se existir, de
fato, a interação entre as estruturas institucionais bem definidas.

De acordo com Carlsson e Stankiewicz (apud Johnson, Edquist e Lundvall, 2003), há uma
infraestrutura institucional presente nos sistemas de inovação, destacando-se: pesquisa e
desenvolvimento industrial, infraestrutura acadêmica, política de Estado e outras
instituições. Sendo assim, o termo “instituições” está relacionado às estruturas que
promovem padrões de interação social necessárias ao desempenho das funções vitais à
sociedade. Por infraestrutura entende-se o arranjo institucional que, direta ou
indiretamente, suporta, estimula e regula o processo de inovação e difusão da tecnologia.
Além disso, as políticas, a educação e as instituições que regulam as relações de trabalho
influenciam a geração, o desenvolvimento, a transferência e a utilização das tecnologias.

Freeman (1995) ressalta a importância das instituições no processo de inovação quando
afirma que a inovação está relacionada a uma rede de instituições nos setores públicos e



privados cujas atividades e interações iniciam, importam, modificam ou difundem novas
tecnologias.

Um aspecto pontual atribuído ao papel das instituições apresentado por Nelson e Sampat
(2001) é o de que as instituições influenciam ou definem as formas de ação dos agentes
econômicos, em contextos que envolvem a interação humana, fazendo com que certos
tipos de transações ou interações sejam mais gerais, atrativas ou fáceis, e outras mais
custosas. Segundo North (1990), as instituições são importantes na medida em que
conseguem reduzir custos de transação envolvidos no processo econômico, permitindo um
ambiente de negócios com menor nível de incertezas, por meio do estabelecimento de uma
estrutura estável para a interação humana.

Os autores Gregersen, Johnson e Segura (2004) identificam três perspectivas sobre
instituições. Na primeira, elas apoiam o aprendizado e a capacitação tecnológica, sem
desconsiderar a influência que o mercado exerce no aprendizado e na inovação. Alguns
fatores importantes para a sustentação dessa perspectiva estão no processo de liberação do
comércio internacional e financeiro, regulação e, privatização de muitas atividades da
economia, pois representam mudanças institucionais cruciais no nível macroeconômico
que afetam o cenário de crescimento e desenvolvimento econômico.

Em uma segunda perspectiva, as instituições representam locus de aprendizado e inovação,
em que se considera importante a interação entre os agentes, entre os quais constam
produtores, fornecedores, clientes e institutos de pesquisa que, se estimulados, poderão
desenvolver maiores atividades inovativas. Se, no entanto, for considerado que de um lado
estão as instituições e o aprendizado e a inovação, de outro, Gregersen, Johnson e Segura
(2004) conduzem uma reflexão sobre a possível necessidade de mudanças na organização
institucional, principalmente quando se considera que a promoção dos sistemas de
inovação como parte das políticas de desenvolvimento é, em grande medida, uma questão
de melhorar as instituições.

No sistema nacional de inovação,o financiamento à inovação também exerce papel
fundamental sobre o processo de inovação, devido aos riscos inerentes ao investimento em
inovações que podem ser mais altos que em outros tipos de investimentos. De acordo com
Coriat e Weinstein (apud Gregersen, Johnson e Segura, 2004), as influências que as
instituições que compõem um sistema de financiamento podem exercer sobre as atividades
de inovação referem-se, essencialmente, às modalidades de empréstimos e à natureza das
inovações a serem realizadas.

Deste modo, verifica-se que um vasto arranjo institucional está necessariamente envolvido
na formação do aprendizado e da capacitação tecnológica. Assim, portanto, na segunda
perspectiva, segundo Gregersen, Johnson e Segura (2004), o foco está nas instituições
apoiando o desenvolvimento de recursos humanos envolvidos no acesso, na produção e na
distribuição de conhecimento no sistema de educação do país. As universidades e os
centros de pesquisa, os sistemas de formação profissional, os conselhos de pesquisa, redes
de telecomunicações, livrarias e base de dados são recursos básicos para a capacitação de
indivíduos e empresas. Nesse sentido, uma importante questão é levantada por estes
autores, ou seja, a capacidade de aprendizagem. Conforme Lundvall (1992), as políticas
sociais precisam dar atenção à distribuição e à redistribuição das capacidades de
aprendizagem e às instituições envolvidas nesse processo.

A capacidade de aprendizagem nos países em desenvolvimento, e até mesmo ainda nos
desenvolvidos, é balizada pelo gap existente entre investimentos públicos e privados no
desenvolvimento de recursos humanos. No caso dos países em desenvolvimento, há uma
distribuição desigual de acesso à informação, educação e treinamento, ademais de



universidades e institutos de pesquisa atuarem relativamente isolados e pouco
colaborativos com empresas privadas. Sendo assim, sem novas instituições para lidar com
essas questões, dificulta-se o alcance das exigências da economia globalizada
(GREGERSEN, JOHNSON e SEGURA, 2004).

Finalmente, a terceira perspectiva do papel das instituições no aprendizado e na
capacitação tecnológica está justamente relacionada ao apoio que elas exercem na
interação e cooperação. Para Gregersen, Johnson e Segura (2004), a relação estabelecida
entre a ciência básica e o setor produtivo possibilita interações dentro do sistema de
inovação que alimentam os processos nos quais o conhecimento é criado. O caráter
sistêmico e interativo da inovação pressupõe instituições que promovam a colaboração,
vínculos dinâmicos e redes de relacionamento, fatores considerados cruciais para estimular
a aprendizagem e a capacidade de inovação.

A aprendizagem e a capacidade de inovação estão relacionadas a processos de geração de
novos conhecimentos que, segundo Cimoli et al. (2006), envolvem uma ampla variedade
de atores, frequentemente incluindo empresas, instituições públicas de pesquisa e
treinamento, “comunidades de intercâmbio”, sociedades técnicas e sindicatos, entre outros.
Cimoli et al. (2006, p. 5) ainda afirmam que “[...] as instituições e políticas voltadas para o
aprendizado tecnológico devem tratar da construção de sistemas nacionais de produção e
de inovação”.

3 Sistemas de inovação local: importância do processo de aprendizagem
nos aglomerados
No enfoque dos sistemas locais de inovação, sugere-se que a facilidade dos agentes em
produzir e compartilhar conhecimento tácito depende da proximidade espacial ou de
afinidades culturais, tornando importante a proximidade institucional na qual o
compartilhamento de valores, expectativas, rotinas, normas e convenções resultam na
experiência comum moldada pelas instituições (GERTLER apud CAMPOS et al., 2002).

A complexa interação entre os agentes gera a dinâmica do sistema, onde eles se combinam
de modo a incentivar ou bloquear os processos de aprendizagem e de inovação (SBICCA;
PELAEZ, 2006). Assim, a aprendizagem é condição para a inovação e, de acordo com
Queiroz (2006), pode ser entendida como:

a) learning-by-doing, aprendizado identificado como decorrente da própria
atividade produtiva, em que quanto maior for a produção acumulada, tanto
maior será a experiência adquirida e o desempenho tecnológico da firma;

b) learning-by-using,aprendizado verificado na acumulação da capacidade
tecnológica decorrente do uso do produto em sistemas complexos;

c) learning-by-interacting, sendo definido como o aprendizado conjunto, a partir
da cooperação no contexto organizacional para a inovação de produto;

d) outros processos de aprendizado aparecem também na literatura, associados a
contratações (learning-by-hiring), treinamento (learning-by-training),
pesquisa (learning-by-researching).

Os processos de aprendizagem anteriormente apresentados podem ser complementados
com a visão do modelo Cohen e Levinthal (apud Britto, 2004) sobre a geração de
conhecimento. Um dos impactos se refere ao estabelecimento de laços sistemáticos entre
firmas que aumenta a capacidade de absorção de cada uma delas para um mesmo montante



de esforço inovativo; outro impacto é o efeito “vazamento” (spill-over) associado às fontes
externas de conhecimento e, finalmente, o intercâmbio sistemático de informações entre os
agentes ao nível que favoreça o processo de absorção dos conhecimentos gerados.

Cabe ressaltar ainda os processos de aquisição de conhecimento pelas organizações,
segundo Nonaka e Takeuchi (1998):

a) aquisição externa: através da contratação de especialistas, assistência técnica,
treinamentos fora da empresa e outros;

b) aquisição interna: pela execução e acompanhamento das diferentes atividades
internas de processo, produção, pesquisas, experimentações e outros;

c) aquisição pela socialização: encontros formais e informais para solução de
problemas ou busca por melhorias;

d) aquisição de conhecimento pela transformação do que é tácito em codificado,
isto é, padronização, organização e divulgação dos conhecimentos que estavam
fracionados no interior da empresa e que a partir de então se tornam disponíveis
para todos os funcionários, como é o caso dos seminários e workshops.

De uma forma geral, verifica-se que os processos de aprendizagem são baseados na
realização de esforços conjuntos. Sob a perspectiva de aglomerações de empresas
sustentada por Porter (1999), a localização afeta a vantagem competitiva através da
influência sobre a produtividade e, em especial, sobre o crescimento da produtividade dos
aglomerados. A produtividade e a prosperidade de uma localidade estão relacionadas à
maneira pela qual se desenvolve a competição. A rivalidade entre os competidores locais
exerce um forte efeito estimulante, já que existe uma facilidade de comparação constante
entre eles, e ainda devido ao fato de que os rivais de uma mesma localidade enfrentam
circunstâncias gerais mais ou menos semelhantes.

Ainda segundo Porter (1999), outros pontos se tornam importantes na análise dos
aglomerados. À medida que um aglomerado cresce e se desenvolve, ele passa a exercer
maior influência nas atividades das outras empresas, nas instituições públicas e
particulares, e nas políticas governamentais. O desenvolvimento dos aglomerados gera
também pontos de interseção entre eles, gerando novos negócios, tendo a diversidade do
aprendizado como estimulador da inovação. A atração de investimentos diretos e de
pessoas intensifica o desenvolvimento do aglomerado.

O papel do governo no desenvolvimento e sustentação dos aglomerados é ressaltado por
esse autor, que cita cinco papéis principais do governo em relação aos aglomerados: (i)
assegurar a estabilidade macroeconômica e política, através do desenvolvimento de
instituições sólidas, políticas macroeconômicas sensatas, bem como prudência nas finanças
públicas e baixo nível de inflação; (ii) melhorar a capacidade microeconômica geral da
economia, por meio do aumento da eficiência e da qualidade dos insumos básicos, e do
fomento às instituições que fornecem esses insumos à empresa; (iii) definir regras
microeconômicas gerais e criar incentivos que regulem a competição incentivando o
crescimento da produtividade; (iv) promover o desenvolvimento e aprimoramento dos
aglomerados, sem preferências; e (v) desenvolver e implementar um programa de ação
econômica a longo prazo que mobilize o governo, empresas, instituições e os cidadãos
visando melhorar o ambiente geral dos negócios e o conjunto de aglomerados locais.



4 Metodologia

Este trabalho é um estudo de caso de natureza descritivo-exploratória realizado na Feira do
Produtor Rural do município de Toledo/PR. Segundo Yin (2005), o estudo de caso é uma
estratégia de pesquisa escolhida ao se examinarem acontecimentos contemporâneos ou
quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos, buscando-se levantar questões
do tipo “como” e “por que”.

Sendo assim, a natureza descritivo-exploratória deste estudo é justificada pela necessidade
de descrever fatores gerais relacionados com o processo de inovação de pequenos
produtores rurais e, a partir disso, entender a experiência vivenciada por eles. De acordo
com Gil (1999),a pesquisa descritiva busca a descrição das características de um
determinado fenômeno, enquanto a pesquisa exploratória busca maior familiaridade com o
problema, com vistas a torná-lo mais explícito.

Optou-se por um corte temporal de dois anos para atender à recomendação do Manual de
Oslo (2005, p.73), que aconselha que a extensão do período de observação “não exceda
três anos nem seja inferior a um ano” em investigações sobre inovação. Assim, para
investigar as principais características dos produtores rurais e a atividade de inovação deles
durante o ano de 2010 a 2012, buscou-se, por meio de entrevistas com produtores,
identificar: perfil; tipos de inovação; fontes de informação e principais problemas e
obstáculos enfrentados durante o processo de inovação.

A escolha por esse instrumento de coleta de dados se deu, principalmente, por dois fatores.
O primeiro desses fatores foi apontado por Vergara (2009, p. 5) ao ele ressaltar a utilidade
da entrevista nos casos de se querer conhecer “[...] experiências vividas ou tendências
futuras [...]", quando se pretende captar o "[...] dito e o não dito, os significados, os
sentimentos, a realidade experimentada pelo entrevistado, as reações, os gestos, o tom e o
ritmo da voz [...], enfim, a subjetividade inerente a todo ser humano”. O segundo fator, no
caso de entrevistar atores que não compreendem a amplitude da questão, ela possa ser
explicada pelos entrevistadores.

As entrevistas semiestruturadas foram aplicadas durante os meses de outubro e novembro
de 2012 para 31 produtores rurais que realizaram algum tipo de inovação e que
fabricassem todos os produtos comercializados na feira e/ou utilizassem algum desses seus
produtos para fabricar outros produtos, bem como aqueles que comercializam produtos in
natura.No registro da Prefeitura Municipal encontram-se inscritos 44 participantes, mas
efetivamente foram identificados na feira 38, pelo fato de alguns dividirem o mesmo
espaço. Ressalta-se que as entrevistas foram realizadas com um dos responsáveis pelo
negócio. Apenas dois dentre eles não quiseram participar e cinco foram desprezados na
pesquisa pelo fato de os produtos apresentados não corresponderem à característica de
produtos rurais, tal como entendida neste trabalho.

É importante esclarecer que o produtor rural de pequeno porte se caracteriza
principalmente pelos seguintes fatores: (i) agricultura familiar como mão de obra, (ii)
disponibilidade de pouca tecnologia e (iii) a pequena propriedade rural. De acordo com a
Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006:

O pequeno produtor rural é aquele que, residindo na zona rural, detenha a posse
de gleba rural não superior a 50 (cinquenta) hectares, explorando-a mediante o
trabalho pessoal e de sua família, admitida a ajuda eventual de terceiros, bem
como as posses coletivas de terra considerando-se a fração individual não
superior a 50 (cinquenta) hectares, cuja renda bruta seja proveniente de



atividades ou usos agrícolas, pecuários ou da silvicultura ou do extrativismo
rural em 80% (oitenta por cento) no mínimo.

5 Resultados e discussão

Para iniciar a apresentação dos resultados obtidos neste estudo, cabe esclarecer algumas
informações importantes sobre o estudo de caso investigado. A Feira do Produtor de
Toledo teve início em agosto de 2001, sendo uma iniciativa da Prefeitura local, da Emater
e do Sindicato dos Produtores Rurais de Toledo. No início, o principal objetivo era gerar
emprego para o pequeno produtor rural, aumentando sua renda familiar.

Atualmente a feira é coordenada pela Prefeitura Municipal e pela Emater, e conta com 44
barracas, que comercializam diversos produtos, como hortifrutigranjeiros, alimentos
típicos da região, peixes, massas e derivados, embutidos, artesanatos e lanches. Para
participar, o feirante tem que ser produtor, independentemente do ramo em que atua, não
podendo ser apenas comerciante; ter firma legalmente aberta; e possuir a liberação do
serviço de inspeção sanitária municipal. Cumpridos esses requisitos, qualquer produtor de
Toledo pode ser um expositor na feira, apresentando-se de forma individual ou por
intermédio de associações (GHIZZO; TEIXEIRA; FANTINEL, 2008).

As feiras são sempre iniciadas às 17 horas e têm duração média de quatro horas e meia.
Cada feira conta com exposições dos mesmos produtores às quartas-feiras no Centro, às
quintas-feiras no Jardim Coopagro, às sextas-feiras no Jardim Porto Alegre e Vila Pioneiro
e, aos sábados, no Panorama e na Vila Industrial. Ressalta-se que, neste estudo, foi
selecionada para investigação apenas a feira que ocorre às quartas-feiras no centro da
cidade, na rua XV de Novembro, uma vez que a área central concentra o maior número de
produtores da cidade.

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que os produtores entrevistados atuam na
feira, em média, há sete anos, contando principalmente com os membros da família para
produzir e comercializar os produtos; poucos produtores fazem isso por meio de
associações e cooperativas.

Pela própria característica da atividade de pequeno produtor rural, são membros da família
que essencialmente participam de todo o processo de fabricação e inovação dos produtos
e/ou processos. Apenas 10% empregam entre 1 a 3 pessoas que não mantêm grau de
parentesco.

O grau de escolaridade do principal responsável pela atividade rural predominante é de
ensino médio (45%); os demais graus de escolaridade estão distribuídos entre 26% ensino
fundamental; 23% ensino primário e apenas 6% possuem graduação.

Dentre os produtos fabricados que predominam entre os entrevistados constam
hortifrutigranjeiros, panificação, embutidos e lanches elaborados a partir de ingredientes de
produção própria. Dentre os entrevistados há também produtores orgânicos. Estes
comercializam seus produtos na feira com apoio da Associação dos Produtores Orgânicos
de Toledo (APROORTO) e representam apenas 6% da amostra.

Quanto às principais inovações realizadas pelos produtores, a maioria (44%) realizou
inovações no processo de cultivo, conservação e/ou fabricação;29% realizaram inovação
de produtos, 17% inovaram em marketing, em especial,relacionadas ao formato de



apresentação do produto e embalagens em geral; e 10% dos entrevistados realizaram mais
do que um tipo de inovação.

A maioria dos produtores (61%) não soube responder com qual frequência são realizadas
as inovações e nem informar sobre resultados. Esse fato aponta que os produtores, de
forma geral, não conseguem planejar as inovações, portanto há dificuldade em dimensionar
os resultados esperados e aferi-los posteriormente. Quanto a isso, Hashimoto (2006, p.
128) argumenta que apenas uma parcela da inovação é criatividade, o restante é um
trabalho “metódico, rotineiro, tradicional, padronizado, consistentemente estruturado, pois
inclui testes exaustivos, documentação farta, análise de estudos, medições [...]”, etc.,
trabalho que poderia ser desenvolvido em interação com as instituições já citadas.

Quanto às fontes de informação para inovação, os cursos são significativamente as mais
citadas, pois 43% dos entrevistados os mencionam e afirmam que esses cursos provêm da
Emater (29%), da Prefeitura Municipal (3%), da Associação Comercial de Toledo-PR
(1%) e de instituições privadas (10%). Outras fontes são pesquisas na internet (12%),
experiências próprias (10%), ajuda de amigos (10%), dicas de clientes (8%) e observação
da concorrência (5%).

Cabe ressaltar que apenas 6% não souberam responder sobre as fontes de informações que
impulsionam a inovação. Além disso, foram citados: leitura de revistas especializadas,
dicas de fornecedores e a busca por qualificação de ensino superior, totalizando 6%.

Alguns problemas e obstáculos enfrentados pelos produtores na realização de inovações
referem-se à falta de tempo (33%), à falta de pessoal qualificado para apoiar as inovações
(27%), à dificuldade de acesso a crédito (11%) e à falta de informação (2%). É importante
mencionar que 9% não souberam responder a essa questão e 18% apontaram diversos
fatores, principalmente relacionados com a resistência dos consumidores às inovações,
com a falta de acesso a tecnologias específicas, com a falta de assistência profissional
personalizada e com baixo incentivo ao setor.

Apesar de o pequeno produtor ser responsável pela maior parte da produção dos alimentos
consumidos pelas famílias brasileiras eo governo tenha aumentado o incentivo e o apoio ao
pequeno produtor, ele ainda enfrenta dificuldades para desenvolver sua produção e inseri-
la no mercado (GHIZZO; TEIXEIRA; FANTINEL, 2008). Em âmbito local esse cenário
também é percebido. Desse modo, os produtores rurais precisam desenvolver formas de se
organizar para sobreviver no mercado; uma delas sendo justamente através das feiras de
produtores, incentivadas e autorizadas pelo poder público.

Alguns comentários relatados pelos produtores merecem destaque:  “não me sinto
motivado a inovar, por mais simples que seja, as coisas são muito burocráticas”; “não
concordo com várias barracas venderem produtos semelhantes”; “o bom relacionamento
com os clientes já é suficiente”; “inovação é apenas tecnologia”. Algumas dessas frases são
em geral atribuídas a atores que têm dificuldade de aceitar que a inovação não é apenas um
diferencial, pois é sobrevivência também. Hashimoto (2006), por exemplo, atribui a
resistência ao novo um dos maiores dificultadores para a inovação. Além disso, esses
comentários podem sinalizar que alguns produtores desconhecem o que é inovação ou
ainda não têm amplo acesso a informações sobre as políticas municipais, estaduais ou
federais destinadas ao setor.

Quanto a esse último aspecto, cabe salientar que a Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (SEAB) viabiliza diversos tipos de incentivos aos pequenos agricultores no
município de Toledo,apoiados pelos governos estadual e federal. Alguns desses incentivos
são:



a) Programa de Aquicultura: visa incentivar a produção pesqueira, ofertando
orientação técnica continuada na implantação dos viveiros, na criação e na
comercialização do pescado, proporcionando renda para as famílias rurais;
b) Programa de Fruticultura: oferece assistência técnica aos produtores de
frutas através da implantação de pomares; plantio de mudas; adubação,
condução e poda de frutíferas; controle de pragas e doenças; tratamento de
inverno; e colheita;
c) Crédito: o acesso ao crédito é viabilizado por meio do Plano Safra, do
Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o objetivo de incentivar os
agricultores familiares a produzir mais alimentos, com mais renda e mais
sustentabilidade;
d) Assistência Técnica: é oferecida pelos órgãos e autarquias estaduais como a
Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná (CODAPAR), as
Centrais de Abastecimento do Paraná (CEASA/PR), o Instituto Paranaense de
Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e a Agência de Defesa
Agropecuária do Paraná (ADAPAR).

Nesse sentido, as políticas são representadas por diferentes instituições que exercem o
papel de apoiar o desenvolvimento dos pequenos agricultores e de regulamentar o
exercício da atividade.

Somadas às políticas públicas estão as instituições de ensino e institutos de pesquisas que
visam apoiar o desenvolvimento da inovação. Em âmbito local, cabe citar a Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste). Elas, como principais instituições de ensino de graduação e de pós-graduação,
também integram atividades de pesquisa e extensão, muitas destinadas ao desenvolvimento
produtores em geral e dos pequenos produtores das feiras livres em questão.

Neste estudo não é possível afirmar em que grau essas políticas incentivam efetivamente o
desenvolvimento de inovações por parte dos agricultores familiares que participam da feira
do produtor de Toledo-PR. A instituição que aparece com maior evidência no
desenvolvimento de ações junto aos pequenos produtores da cidade é a Emater, justamente
porque é esta a principal organizadora da feira. Acredita-se que, mesmo assim, não deve
ser apenas a Emater a responsável pelo estímulo ao processo inovativo desses produtores.
Para o desenvolvimento de um sistema local de inovação, diversos atores devem atuar
nesse processo.

Torna-se importante o desenvolvimento de um sistema local de inovação à medida que um
determinado setor se articula em conjunto para fomentar o processo de inovação. No caso
dos pequenos produtores, a implementação de inovações pode permitir maior
competitividade, pois assim cada produtor tem a possibilidade de buscar diferentes formas
de se diferenciar na feira. Quanto à diferenciação, Hashimoto (2006, p. 121) comenta que
as oportunidades podem aparecer de diversas formas: através de um problema, por uma
necessidade ou tendência de mercado, “inseridas em um comentário de uma dona de casa”
ou derivadas de outros locais que já desenvolveram determinada tecnologia, prontas para
aqueles que estão com as “antenas ligadas”.

Diante deste cenário, a dimensão local-espacial do processo de inovação se consolida
através do fortalecimento interativo, visando garantir maior competitividade. Segundo
Asheim e Cooke (apud Diniz 2000), o conhecimento e o aprendizado constituem o recurso
mais importante para a inovação e a competição, para o que a interação local se torna
central. Nesse sentido, distância geográfica, acessibilidade, aglomeração e presença de



externalidades proveem uma poderosa influência nos fluxos de conhecimento, aprendizado
e inovação e sua interação exerce papel central.

6 Conclusões
O objetivo do trabalho foi compreender o processo de inovação dos pequenos produtores
rurais que participam da feira do produtor da cidade de Toledo, estado do Paraná, no
Brasil. Segundo a literatura pesquisada, é possível identificar esse tipo de colaboração
como aglomerado. Esse tipo de identificação é importante na medida em que a literatura,
além de compreender, fornece perspectivas futuras para apoio à inovação. Outro
entendimento possível é o papel dos atores em um sistema local de inovação que
oportuniza a cooperação e o aprendizado entre eles.

Neste estudo, verificou-se que uma instituição em particular exerce maior influência e
também regulamenta a atividade dos produtores naquele espaço. Seria importante que mais
instituições, como as sugeridas anteriormente, também se fizessem mais presentes como
parte desse sistema, na medida em que se percebe que as ações são viabilizadas pela
proximidade das firmas e dos agentes, que constituem fortes alavancas no desenvolvimento
de uma região.

Assim como nos sistemas nacionais e setoriais, é necessário o apoio e investimento do
governo para que esses aglomerados se desenvolvam. Esses investimentos vão desde a
infraestrutura básica até o financiamento de investimentos cooperativos. Essas ações são
fundamentais para que qualquer aglomerado possa crescer e desenvolver a região na qual
está inserido.

Por fim, torna-se importante a identificação de prioridades regionais, baseada no
conhecimento local acumulado nas organizações (setor produtivo), universidades,
institutos de pesquisa e órgãos governamentais. Essa identificação é importante porque
somente a partir disso poderão ser reavaliados os papéis de cada um dos agentes num
esforço interativo visando garantir a competitividade e a produtividade.

É possível afirmar que este estudo possibilitou avaliar as peculiaridades do processo de
inovação de pequenos produtores rurais, tendo em vista que a constante inovação pode
agregar mais valor aos produtos fabricados /ou comercializados, possibilitando incremento
de renda. Nesse sentido, é possível perceber que não há uma cultura forte de inovação, seja
pelo entendimento inicial do que vem a ser inovação, seja pela atual importância da
inovação no mercado de forma geral. Daí decorre que ficam falhos os processos de
planejamento, implementação e acompanhamento/avaliação do impacto das inovações de
toda ordem.

Foi possível verificar que as inovações realizadas pelos produtores rurais ocorreram
principalmente por meio de um processo de aprendizagem, em que as fontes de inovação
citadas são os agentes mais próximos ou mesmo a busca individual por informações na
internet e com amigos.

Seguindo nessa direção, a colaboração, tanto das instituições das esferas municipal e
estadual (Prefeitura, Emater, Sindicato dos Produtores Rurais, etc.), quanto às instituições
de ensino superior da cidade, poderia oferecer cursos e elaborar projetos que incitassem a
inovação. Além disso, os produtores, por meio dessas instituições, poderiam ser colocados
em contato com outras feiras das cidades vizinhas para troca de informações, formando
uma rede de relacionamentos entre as feiras livres da região. Entre as várias ações



possíveis, por exemplo, pode ser sugerida a utilização de datas comemorativas para o
lançamento de novos produtos, a exemplo de outras feiras da região.

O fortalecimento da interação entre os agentes do sistema local de inovação pode estimular
a realização de maior número de inovações de produtos, não apenas incrementais, mas que
tenham impacto na renda dos produtores da feira. Esse tema seria uma sugestão para
estudos futuros junto à feira, em relação à mensuração do grau de impacto das inovações
para incremento de renda.
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Análisis Exploratorio del Sistema de Gestión de la Tecnología, Según
la Norma Mexicana NMX-GT-003-IMNC.

Resumen

En el presente trabajo tiene un doble objetivo con respecto a la norma NMX-GT-003 y el Modelo
del Premio Nacional de Tecnología e Innovación de México: i) hacer un diagnóstico de la
importancia y nivel de cumplimiento de las variables implicadas en la norma para 19 empresas en
un Parque Tecnológico Universitario, ii) Validar el modelo mediante un análisis con estadística
descriptiva y análisis factorial exploratorio (componentes principales). Se explica las
interrelaciones de 82 variables, de las cinco áreas de la norma, en términos de 14 factores
representativos. El modelo quedó parcialmente validado mediante los análisis estadísticos
desarrollados, tanto a nivel descriptivo como con el análisis factorial exploratorio. La norma
proporciona las directrices para gestionar la I+D+i, y fomentar estas actividades. Para lograr la
excelencia de las organizaciones, es fundamental el desarrollo de actividades de I+D, y para el
logro de innovaciones se debe trabajar de forma sistemática y estructurada.

Palabras-clave: sistema de gestión de la tecnología, empresas de base tecnológica, normativa.

Abstract

This paper has two objectives with respect to the mexican standar NMX-GT-003 and the
National Award for Technology and Innovation Model: i) make a diagnosis about the importance
and level of compliance of the variables involved in the norm for 19 companies located in
Technology Park of an University, ii) Validate the model trough a quantitative analysis with
descriptive statistics and exploratory factor analysis (principals components). It was achieved the
interrelationships of 82 variables, of five areas of the norm, in terms of 14 representative factors.
The model is partially validated by the developed statistical analysis in both, descriptive and the
exploratory factor analysis. The standar provides guidance for managing and organizing the R+D+i,
and to promote these activities. To achieve excellence in organizations, it is essential to develop R+D, and
the achievement of innovation should work systematic and structured.

1. Introducción y Objetivo.

En los últimos años distintos organismos internacionales competentes en materia de innovación
(Comisión Europea, OCDE) han abordado y justificado la importancia de la I+D+i en el
desarrollo competitivo de las empresas y económico de los países. En México, donde existe un
importante déficit de esta actividad en relación con su entorno socioeconómico, esta necesidad ha
sido atendida con la introducción del Premio Nacional de Tecnología (PNT) en 1999, cuyo
modelo inicial ha sido analizado por varios autores (Pedroza y Sánchez, 2005; Medellín, 2013),



2

originalmente el modelo incluía las fases de vigilar, planear, implantar y proteger, actualmente
incluye la innovación (PNTi), Ver figura 1.

Figura 1. Modelo del Premio Nacional de Tecnología e Innovación (PNTi)1

México, con base en las experiencias pioneras de España y Portugal en la normalización de la
gestión I+D+i2 promulgó sus respectivas Normas de Gestión de la Tecnología (Como se presenta
en el Tabla 1), mismas que se están considerando como criterios para otorgar apoyo
gubernamental al desarrollo e innovación de carácter tecnológico.

Recientemente se dieron lineamientos puntuales para impulsar las actividades científicas,
tecnológicas y de innovación como plataforma para el desarrollo económico de país. Este paquete
incluye el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012,3 el Programa Sectorial de Economía
(PSE) 2007-20124 y el Programa Nacional de Innovación” (PNI),5 así como a las metas de la
Visión México 2030.  El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) establece los objetivos
nacionales, las estrategias generales y las prioridades de desarrollo que deberán regir la acción del
gobierno, de tal forma que el país tenga un rumbo y dirección clara. El PND propone articular
todos los esfuerzos en torno a cinco ejes, siendo el principal el eje 2, “Economía competitiva y
generadora de empleos”, la ciencia, tecnología e innovación juegan un papel preponderante como
variables estratégicas del cambio estructural para el desarrollo del país.

1 Numerosos ejemplos de la implementación del modelo se encuentran en la sección de Ganadoras del PNTi:
http://www.fpnt.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=35
2 son herramientas que proporcionen una referencia a las organizaciones para ayudarse a implementar un sistema de
gestión de la tecnología e incrementar su competitividad. Definen los requerimientos que deben cumplir las empresas
para implantar y certificar Proyectos y Sistemas en Gestión de la Tecnología en sus organizaciones.
3 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31/05/2007.
4 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14/05/2008.
5 http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/innovacion/Programa_Nacional_de_Innovacion.pdf
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Tabla 1. Las Normas de Gestión de la Tecnología (México)
Sistema Gestión de la Tecnología – Terminología (GT-001-IMNC-2007) Describe los

principales términos que homologan los conceptos de Gestión de la Tecnología. Entró en
vigencia Diciembre 2007.

Entraron en vigencia  en Abril 2009:

Gestión de la Tecnología – Proyectos Tecnológicos – Requisitos (GT-002-IMNC-2008)
Facilita la caracterización de proyectos de I+D, el desarrollo de registros y controles de
cada proyecto, y la aplicación de resultados.

Sistema de Gestión de la Tecnología

– Requisitos (GT-003-IMNC-2008) Propone un modelo aplicable a todo tipo de empresa
o centro de investigación.

– Directrices para la Auditoría a los Sistemas de Gestión de la Tecnología (GT-005-
IMNC-2008) Facilita la certificación y la evaluación objetiva de los Modelos de Gestión de
la Tecnología de las empresas.

– Directrices para la Implementación de un Proceso de Vigilancia Tecnológica (GT 004 –
IMNC -2012)

Como parte de este eje, el objetivo 5, “Potenciar la productividad y competitividad de la
economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de
empleos”. En particular, la estrategia 5.5 pretende “Profundizar y facilitar los procesos de
investigación científica, adopción e innovación tecnológica para incrementar la productividad de
la economía nacional.” El objetivo 6, “Promover la creación, desarrollo y consolidación de las
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)” provee un foco de atención. El objetivo 13,
“Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en
coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada
región, entre regiones y a nivel nacional”.

El ámbito del presente trabajo tiene un doble objetivo: i) hacer un diagnóstico a cerca de la
importancia y nivel de cumplimiento de las variables implicadas en la norma NMX-GT-003-
IMNC 2008 Sistemas de gestión de la tecnología –Requisitos y el Modelo del Premio Nacional
de Tecnología e Innovación de México para las 19 pequeñas empresas de base tecnológica (EBT)
ubicadas en el Parque Tecnológico Universitario del ITESO (PTUI). ii) validar el modelo
mediante un análisis cuantitativo basado en estadística descriptiva y un análisis multivariante,
usando como técnica el análisis factorial exploratorio mediante la técnica de componentes
principales.

2. Métodologia de investigación

Inicialmente se efectuó una revisión de la literatura pertinente sobre la innovación en empresas de
base tecnológica, así como los modelos que orientan su proceso. Se elaboró un cuestionario cuyo
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constructo está fundamentado en la norma NMX-GT-003-IMNC 2008, Sistemas de gestión de la
tecnología –Requisitos, el cual recoge ochenta y dos variables sobre el sistema de gestión de
tecnología. En el instrumento se ofrecen 5 categorías de respuesta en preguntas de actitud y
opinión. En cuanto al nivel de confiabilidad, se utilizó el método alfa de Cronbach con los datos
de cumplimiento, dando un coeficiente de 0.9814. El cual se aplicó en 23 pequeñas empresas de
base tecnológica ubicadas en el Parque Tecnológico Universitario del ITESO y se obtuvo
información de 19, cuatro de ellas requirieron ayuda para completar sus respuestas.

Posteriormente, se hizo un análisis cuantitativo de la información obtenida mediante dicho
cuestionario. El análisis cuantitativo está basado en estadística descriptiva y en análisis
multivariante, usando como técnica el análisis factorial exploratorio mediante la técnica de
componentes principales. El análisis descriptivo constituye el primer nivel de análisis y permite
además de describir los datos, establecer la forma de distribución de las variables en el colectivo,
explicar los mismos e identificar vínculos y patrones. Además se identifican las brechas más
relevantes del sistema de innovación de las EBT del PTUI.

Finalmente, se pretende explicar las interrelaciones de las variables a través de un modelo con
factores representativos, correspondientes a los temas de Requisitos Generales, Compromiso de
la Dirección, Gestión del Capital Intelectual, Requisitos de los Procesos del Sistema de Gestión
de la Tecnología y Análisis, Evaluación y Mejora.

3. Marco Teórico

Hay distintos modelos de gestión de la tecnología que se pueden usar de referencia para el
análisis de esta norma, siendo los más importantes: el desarrollado por Morin (1985), el modelo
de Gregory, Probert y Cowell (1996), la subsecuente adaptación al TEMA Guide (1998), y el del
Premio Nacional de Tecnología e innovación (PNTi) de México (Ver Tabla 2). Los procesos
descritos en los modelos hablan de identificar oportunidades de innovación que permitan hacer
mejoras en las empresas, pasando por la vigilancia, la definición de estrategias para incorporar
nuevas capacidades en las empresas por diferentes vías, el alineamiento de las estrategias
tecnológicas con las estrategias de negocio, el resultado proponen salvaguardarlo a través del
registro de la propiedad e implantar las innovaciones.

Hay coincidencias y diferencias en estos modelos, el de Morín y PNT consideran 6 procesos
mientras que Probert y Tema Guide sólo 5. En los cuatro coinciden en la vigilancia como un
medio para detectar oportunidades de innovación; para Morín y Probert el identificar tecnologías
disponibles es importante como el segundo proceso de gestión de la tecnología, mientras que el
definir líneas de acción para obtener una ventaja competitiva es lo que sigue para Tema Guide y
el PNT. Tres modelos consideran a la protección como un proceso relevante para cuidar la
integridad del patrimonio de la organización y evitar que otros se apropien de sus ideas (Morin,
Gregory y PNT). Los demás procesos no coinciden entre sí.
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Tabla 2. Modelos de Gestión de la Tecnología
Morin  y Seurat (1985) Gregory et

al. (1996)
TEMA guide (1998) Premio Nacional de Tecnología e

innovación (2012)
Vigilar: los nuevos avances
tecnológicos que se están
produciendo en el mundo, ya que
éstos pueden suponer excelentes
oportunidades para nuevos
productos, servicios o mercados,
pero también serias amenazas que
pueden dejarla obsoleta en poco
tiempo

Identificaci
ón:
encontrar
tecnologías
nuevas/no
utilizadas

Vigilar: Explorar el entorno
(interno y externo) para
identificar y procesar señales
potenciales de innovación

Vigilar: Es la búsqueda en el entorno de
señales e indicios que permitan
identificar amenazas y oportunidades de
desarrollo e innovación tecnológica que
impacten en el negocio.

Inventariar: inventario de
tecnologías disponibles a nivel
mundial relevantes a la actividad de
la empresa; habría que añadir el
inventario de las tecnologías
utilizadas y dominadas por la
empresa, y que constituye su
patrimonio tecnológico.

Selección:
criterios
para elegir
una
tecnología
nueva/no
utilizada

Focalizar: Seleccionar
aquellas líneas de acción que
ofrecen las mayores
posibilidades de obtener una
ventaja competitiva, teniendo
en cuenta que los recursos con
que cuenta cualquier
organización son limitados.

Planear: Es el desarrollo de un marco
estratégico tecnológico que le permite a
la organización seleccionar líneas de
acción que deriven en ventajas
competitivas. Implica la elaboración de
un plan tecnológico que se concreta en
una cartera de proyectos.

Evaluar: determinar su potencial
tecnológico para afrontar nuevas
estrategias de desarrollo.

Adquisició
n: métodos
para obtener
una
tecnología
nueva/no
utilizada

Capacitarse: El
conocimiento de la tecnología
en sí no es suficiente, también
se necesita dominar
conocimientos adyacentes a la
misma.

Alinear: Es la integración organizada de
la tecnología en todas las operaciones de
la empresa. Implica la alineación de la
estrategia tecnológica con la estrategia
de negocios.

Proteger: Combatir todo suceso,
tanto externo como interno que
pueda atentar contra la integridad
del patrimonio; pero también para
no perder el beneficio de la
optimización.

Explotació
n: métodos
utilizados
para
desarrollar
la
tecnología
para una
necesidad
específica

Implantar: Finalmente se
implanta la innovación
siguiendo las distintas fases de
desarrollo hasta su lanzamiento
final como nuevo producto o
servicio en el mercado externo,
o como un nuevo proceso o
método dentro de la
organización.

Habilitar: Es la obtención, dentro y
fuera de la organización, de tecnologías
y recursos necesarios para la ejecución
de los proyectos incluidos en la cartera.

Enriquecer: Conseguir que el
patrimonio aumente, o al menos
que no se devalúe.

Protección:
prevenir que
otros se
apropien de
sus ideas

Aprender: Necesidad de
reflexionar sobre los elementos
previos y revisar las
experiencias de éxitos o
fracasos, para poder captar el
conocimiento pertinente de la
experiencia.

Proteger: Es la salvaguarda y cuidado
del patrimonio tecnológico de la
organización, generalmente mediante la
obtención de títulos de propiedad
intelectual.

Optimizar: analizar
sistemáticamente nuevas
aplicaciones en otras áreas que
presenten posibilidades de obtener
beneficios. Deben examinarse
también las combinaciones de
nuevas tecnologías.

Implantar: Es la realización de los
proyectos de innovación hasta el
lanzamiento final de un producto nuevo
o mejorado en el mercado, o la adopción
de un proceso nuevo o sustancialmente
mejorado dentro de la organización.
Incluye la explotación comercial de
dichas innovaciones y las expresiones
organizacionales que se desarrollan para
ello.
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En una comparación del PNTi y de la norma encontramos que el primero está comprendido
en el Tema IV de la norma, ambos presentan 5 procesos en donde la descripción de cada
proceso se puede leer sus coincidencias aunque redactadas de distinta forma. Las
diferencias están en que el PNT al proceso de habilitar la norma lo refieren como proveer,
sin embargo leyendo sus descripciones se refieren a lo mismo. La Norma, adicionalmente,
le da mucha relevancia al tema del compromiso de la dirección (I), al capital intelectual (II)
y, a la mejora del sistema (V).

La Norma NMX-GT-003-IMNC 2008 Sistemas de gestión de la tecnología –Requisitos

Esta norma está integrada por cinco temas ver Figura 2 (algunos de ellos relacionados con
lo descrito en la Tabla 2):

Tema I: Requisitos Generales.
Tema II: Compromiso de la Dirección
Tema III: Gestión del Capital Intelectual
Tema IV: Requisitos de los procesos del Sistema de Gestión de la Tecnología.
Tema V: Análisis, Evaluación y Mejora.

Figura 2. Modelo del Sistema de Gestión de la Tecnología de la NMX-GT-003

El centro de la misma está en el tema IV, requisitos de los procesos del sistema de gestión
de la tecnología, que incluyen: vigilar, planear, proveer, proteger e implantar. Cada
organización debe determinar su propio modelo de acuerdo a sus características y
necesidades para que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la gestión tecnológica y
que contribuyan a la competitividad.   Los procesos sustantivos son:

 Vigilar, la organización debe evidenciar el uso de un proceso de vigilancia de
mercados y  tecnológica mediante, por ejemplo:

o Evaluación de productos, procesos y servicios con relación a los de los
competidores u organizaciones líderes den su campo.

o Identificación de los segmentos de mercados actuales y futuros.
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o Detección de necesidades, oportunidades de mejora y expectativas no
satisfechas para desarrollar nuevos productos.

o Evaluación y seguimiento del comportamiento del mercado.
o Análisis de tendencias tecnológicas.
o Información de normas técnicas, regulaciones relevantes, patentes,

tecnologías emergentes.
o Investigación científica.

 Planeación, la organización debe documentar e implantar un proceso de planeación
tecnológica que incluya:

o Señalar la posición estratégica pretendida y objetivos tecnológicos.
o Plan tecnológico.
o Marco de referencia para definir la cartera de proyectos.
o Documentar el estado de avance de los proyectos en desarrollo.
o Plan de seguimiento y medición del desempeño de los procesos

incorporados.
o Documentar los recursos y beneficios previstos y utilizados.

 Proveer, debe documentar e implantar un proceso para proveer los recursos
tecnológicos para la organización:

o Considerar los recursos humanos, financieros, materiales, de infraestructura
y conocimiento necesario para el desarrollo de los proyectos de la cartera
antes, durante y después de su realización.

o Definir modalidades de vinculación, adquisición o desarrollo utilizadas.
o Llevar un control de ejercicio de los recursos asignados.

 Proteger, la organización debe documentar e implantar un proceso para definir la
salvaguarda y cuidado del patrimonio tecnológico de acuerdo con su entorno,
posición competitiva y tipo de negocio, debe evidenciar:

o Las políticas relacionadas con la protección de la propiedad intelectual de la
organización.

o Los criterios y mecanismos de protección de la propiedad intelectual.
o El diseño de un plan que incluya como se documentará la propiedad

intelectual, la creación de un acervo documental y la explotación de los
recursos de dicha propiedad de la organización.

o La existencia y salvaguarda de los títulos y registros de su propiedad
intelectual.

o Los convenios de confidencialidad establecidos con aliados estratégicos y
proveedores.

 Implantar, se debe documentar e implantar un proceso para generar, desarrollar
proyectos tecnológicos y colocar en el mercado innovaciones tecnológicas, se debe
dar evidencias de:

o Los proyectos tecnológicos incluidos en la cartera.
o Los beneficios derivados de los proyectos.
o Los resultados con objeto de decidir la protección de su propiedad

intelectual.
o La cobertura e impacto de las innovaciones tecnológicas desarrolladas.
o Las modalidades organizacionales para el uso y/o explotación comercial de

las innovaciones.
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4. Resultados y discusión preliminar

El cuestionario permitió i) hacer un diagnóstico para las 19 pequeñas empresas de base
tecnológica ubicadas en el Parque Tecnológico Universitario del ITESO (PTUI) acerca de
la importancia y nivel de cumplimiento de las variables implicadas en la norma NMX-GT-
003-IMNC 2008 Sistemas de gestión de la tecnología –Requisitos y el Modelo del Premio
Nacional de Tecnología e Innovación de México. ii) realizar un análisis factorial
exploratorio que permitiera sintetizar e identificar los elementos más relevantes en el
sistema de innovación de las empresas alojadas en el PTUI.

4.1 Diagnóstico de las EBT en el Parque Tecnológico Universitario del ITESO (PTUI)

Las 19 EBT asociadas en el PTUI, de las cuales el 78% son empresas micro, 19% son
pequeñas empresas y el 3% son medianas, aunque su planta está fuera del PTUI.  Del total
de empresas 8 de ellas son del ramo de la electrónica, 7 son de Software, y 2 tanto de
biotecnología como de servicios

Los resultados generales obtenidos respecto de la importancia y cumplimiento de cada tema
y los correspondientes subtemas se muestran en el Tabla 3. En ella se ve que la menor
brecha por tema es el III, gestión del capital intelectual (.89) y la mayor en el tema V,
análisis, evaluación y mejora (1.57).  Al interior de este último, en los subtemas de acciones
correctiva (1.95) y preventiva (2) se tienen las mayores brechas de todo el sistema.

Así mismo la menor brecha por subtema es el de influencia del entorno (.77), ya que los
empresarios consideran que atienden las demandas y necesidades de los stake holders de la
empresa y hacen benchmarking.

Al comentar las respuestas sobre capital intelectual, los empresarios consideran que el tema
se refiere al personal que tienen y sus conocimientos, no profundizan en la administración
de las capacidades del personal y su formación desde una perspectiva estratégica y directiva
del talento humano. Se enfocan a la administración del recurso humano.

El tema de la acción correctiva derivada de la evaluación del desempeño del sistema
considera el identificar las diferencias entre lo que se buscaba lograr y lo logrado, definir
acciones para corregir las desviaciones, la revisión de la efectividad de las mismas y
establecer retroalimentar el sistema. La acción preventiva considera el tener documentado
que identifica los riesgos en el modelo de gestión tecnológica y define la forma de
atenderlos, así como la revisión de la eficacia de las acciones definidas.

Parece inconsistente que en las generalidades del tema IV, requisitos de los procesos
sustantivos del sistema de gestión de la tecnología, en el subtema generalidades se obtenga
una brecha de (1.53) mientras que en los subtemas vigilar, planeación y proveer existan
brechas menores a uno, esto se debe a que las empresas consideran que realizan dichas
funciones aunque fuera del enfoque de la gestión de la tecnología y sin una metodología
formal y en forma continua.
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Tabla 3 Importancia y Cumplimiento de los Temas de la Norma NMX-GT-003

Temas y Sub temas Importancia Cumplimiento Brecha

Tema I. Requisitos Generales 4.32 2.97 1.34

Tema II. Compromisos de la Dirección 4.26 3.23 1.03

Generalidades 4.32 3.12 1.20

Influencia del Entorno 4.71 3.93 0.77

Política tecnológica 4.01 3.02 0.98

Responsabilidad y comunicación 4.18 3.32 0.86

Revisión por la dirección 4.09 2.74 1.35

Tema III. Gestión del capital intelectual 4.54 3.66 0.89

Tema IV. Requisitos de los procesos sustantivos
del sistema de gestión de la tecnología.

4.35 3.20 1.15

Generalidades 3.95 2.42 1.53

Vigilar 4.63 3.74 0.89

Planeación 4.24 3.28 0.96

Proveer 4.44 3.46 0.98

Proteger 4.62 3.24 1.38

Implantar 4.23 3.08 1.15

Tema V. Análisis, evaluación y mejora 4.02 2.458 1.57

Generalidades 4.44 3.61 0.82

Evaluación y seguimiento 3.95 2.63 1.32

Análisis de datos 3.95 2.26 1.68

Auditorías internas 3.74 1.94 1.8

Mejora del sistema de gestión de la tecnología 4.16 2.76 1.42

Acción correctiva 3.95 2 1.95

Acción preventiva 3.95 1.95 2

4.2 Análisis factorial exploratorio

Se consideró el análisis factorial exploratorio como el más adecuado en función de la
naturaleza de la investigación; específicamente componentes principales, así como una
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medida de adecuación muestral (KMO)6. Al respecto la Tabla 4 se muestra un resumen de
dichos resultados.

Tabla 4 Análisis Factorial Exploratorio y Medida de Adecuación Muestral

N° de
factores

%
explicación

de la
variabilidad
de los datos

KMO

I Compromiso de la dirección
Comp 1: Habilitar e implantar
Comp 2: Planeación tecnológica y su control
Comp 3: Inteligencia de mercado y habilitación
Comp 4: Comunicación

4 0.8377 0.7415

II Gestión del capital intelectual
Comp 1: Desarrollo de competencias medulares
Comp 2: Control del capital intelectual
Comp 3: Clima organizacional apropiado para innovar

3 0.8916 0.5588

III Funciones de la gestión de la tecnología
Comp 1: Planeación tecnológica y su control
Comp 2: Inteligencia competitiva

2 0.6987 0.5109

IV Apropiación del conocimiento
Comp 1: Gestión de propiedad intelectual
Comp 2: Políticas de la propiedad intelectual

2 0.7785 0.8181

V Análisis, evaluación y mejora
Comp 1: Auditoría tecnológica
Comp 2: Evaluación desempeño
Comp 3: Nivel de implementación de la norma

3 0.8054 0.5689

El compromiso de la dirección tiene 4 componentes. En el componente 1 (0.5236)7, están
incluidos las funciones de asegurar la disponibilidad de recursos humanos y materiales,
aprobar en tiempo y forma el presupuesto destinado a gestión de la tecnología y, el
desarrollo, operación y supervisión de la ejecución de los procesos y llevar a cabo
revisiones periódicas del sistema. En el componente 2 (0.6863), incluye el establecimiento
de modelo, la política tecnológica y los objetivos del sistema de gestión de la tecnología y

6 Índice Kaiser, Meyer y Olkin (KMO). Si KMO > 0,5 se considera aceptable la adecuación de los datos a un
modelo factorial.
7 En adelante, los valores mostrados representan el % acumulado de explicación de la variabilidad de los
datos
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el manteniendo la integridad del sistema de gestión de la tecnología cuando planifique e
implanto cambios en él. Respecto al componente 3 (0.7689) incluye la asignación de
responsabilidades para la operación, la atención de la demanda de los proveedores y
clientes, la atención de las innovaciones y los cambios tecnológicos requeridos por el
mercado y la comparación con otras organizaciones (benchmarking). Por último, el
componente 4 (0.8377), comprende la organización de la política tecnológica, los objetivos,
e importancia de procesos y actividades del sistema de gestión de la tecnología.

La gestión del capital tiene tres componentes, el primero (0.45900) incluye el desarrollo de
las competencias del personal que permitan implementar el sistema de gestión de
tecnología y el establecimiento de las relaciones clave con clientes, proveedores y otras
organizaciones. El componente 2 (0.7014), abarca la identificación, documentación y
demostración de los avances en desarrollo de su capital intelectual en función de su
planeación tecnológica, sus objetivos, dando especial atención al capital humano. Por
último, el componente 3 (0.8916) se refiere a la promoción del ambiente para generar
innovaciones.

En las funciones de la gestión de la tecnología están comprendidos dos componentes. En el
1° (0.3994) comprende señalar en el plan tecnológico la posición estratégica pretendida y
objetivos tecnológicos como marco de referencia para definir la cartera de proyectos.
Documentar el estado de avance de los proyectos en desarrollo en un plan de seguimiento y
medición del desempeño de los procesos incorporados. Documentar los recursos y
beneficios previstos y utilizados. Considerar los recursos humanos, financieros, materiales,
de infraestructura y conocimiento necesario para el desarrollo de los proyectos de la cartera
antes, durante y después de su realización. Definir modalidades de vinculación, adquisición
o desarrollo utilizadas. Llevar un control de ejercicio de los recursos asignados. El
Componente 2 (0.6987) considera la evaluación de productos, procesos y servicios con
relación a los de los competidores y organizaciones líderes den su campo. Identificar los
segmentos de mercados actuales y futuros. Detectar necesidades, oportunidades de mejora
y expectativas no satisfechas para desarrollar nuevos productos. Evaluación y seguimiento
del comportamiento del mercado. Análisis de tendencias tecnológicas. La explicación de la
variabilidad de los datos en este tema no es adecuada, se espera una explicación mayor al
80%. Es posible debida a la poca relación (coeficiente KMO bajo) entre las variables.

La apropiación del conocimiento tiene dos componentes: Componente 1 (0.5795) Diseño
de un plan que incluya como se documentará la propiedad intelectual, la creación de un
acervo documental y la explotación de los recursos de propiedad intelectual de la
organización. Existen y se salvaguardan los títulos y registros de su propiedad intelectual.
Se tienen los convenios de confidencialidad establecidos con aliados estratégicos y
proveedores. Se realizaron los proyectos tecnológicos incluidos en la cartera. Se evaluaron
los beneficios derivados de los proyectos. Se evalúan los resultados con objeto de decidir la
protección de su propiedad intelectual. Se tiene evidencia de la cobertura e impacto de las
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innovaciones tecnológicas desarrolladas. Se ha desarrollado modalidades organizacionales
para el uso y/o explotación comercial de las innovaciones. Componente 2 (0.7785) Tiene
políticas relacionadas con la protección de la propiedad intelectual de la organización.
Definen los criterios y mecanismos de protección de la propiedad intelectual.

Finalmente, el análisis, evaluación y mejora está conformado por 3 componentes. El 1°
(0.6015) incluye programar y llevar a cabo auditorías al sistema de gestión de tecnología,
evaluar los resultados y beneficio, se definen las causas y los efectos de la no conformidad,
se determina e implantan las acciones necesarias, se revisa la eficacia de las acciones
correctivas tomadas para la mejora del sistema de gestión de la tecnología. El componente
2 (0.7147), cuando no se alcanzan los resultados planeados, se determinan las causas de las
desviaciones y se programa y lleva a cabo auditorías a los proyectos tecnológicos.  El
componente 3 (0.8054) incluye la revisión del cumplimiento de los requisitos de la norma
mexicana de Gestión de la Tecnología.

 Conclusiones

Dado que el número de variables consideradas en el instrumento es elevado (82), se
consideró pertinente recurrir a un procedimiento estadístico que permitiera sintetizar e
identificar los elementos más relevantes en el sistema de innovación de las EBT. Por tales
hechos, se considera el análisis de componentes principales como el más adecuado en
función de la naturaleza de la investigación, porque no se conocen a priori el número de
factores y es en la aplicación empírica donde se determina este número (Salvador y
Gargallo, 2006). Por el contrario, el análisis factorial confirmatorio se realiza cuando se
tiene un conocimiento previo de la estructura de los factores, lo cual no es nuestro caso. Es
preciso aclarar, que el análisis factorial se utiliza para analizar las interrelaciones entre un
número elevado de variables métricas, explicando dichas interrelaciones en términos de un
menor número de variables conocidas como factores (Tapia, 2007).

Se logró explicar las interrelaciones de las 82 variables, correspondientes a las áreas de: I.
Compromiso de la dirección, II. Gestión del capital intelectual, III. Funciones de la gestión
de la tecnología, IV. Apropiación del conocimiento y, V. Medición, análisis y mejora, en
términos de un menor número de variables conocidas como factores, presentándose
finalmente 14 factores representativos de las cinco áreas estudiadas y que se muestra en la
Tabla 4. El modelo queda parcialmente validado8 mediante los análisis estadísticos

8 excepto para el grupo 3 (Funciones de la gestión de la tecnología) donde la relación entre las variables es
baja y la explicación del modelo también es baja. Para el grupo 2 y 5 la adecuación de las variables en el
modelo es baja,
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desarrollados, tanto a nivel descriptivo como con el análisis factorial exploratorio mostrado
en dicha Tabla. Adicionalmente al desarrollo teórico elaborado a continuación.

Podría suponerse que las funciones de gestión de la tecnología descritas en el PNTi se
centrarían en los temas de la norma definidos como requisitos de los procesos sustantivos
de la gestión de la tecnología, sin embargo estas funciones también aparecen en el tema de
compromiso de la dirección. Lo cual indica que si la dirección no tiene una clara
convicción para diseñar, implantar y gestionar el proceso, por más completas y específicas
que estén los procesos sustantivos de GdeT no se llevarán a cabo.

En el compromiso de la dirección resalta, además de las funciones de vigilar, planear,
habilitar e implantar; el tema de la comunicación, el cual no se menciona en el modelo del
PNTi, sin embargo la gestión de las comunicaciones es una de las herramientas clave en la
gestión de proyecto de I+D+i. Así mismo, la gestión del capital intelectual no es
mencionado explícitamente en el modelo del PNTi siendo un factor importante en nuestro
análisis de la norma, habrá que revisar a fondo el énfasis en el capital intelectual y la
existencia de procesos y procedimientos al interior de cada empresa ya que es la plataforma
base para la gestión de la innovación y la tecnología. (Baraño, 2003).

Para Jiménez y Sanz (2004) la implicación y el compromiso de la dirección son elementos
claves para el éxito de las innovaciones, siendo especialmente requeridos en la etapa de
implementación. El compromiso de la dirección debe comenzar con el convencimiento de
que el proceso de I+D+i es estratégico (CIDEM, 2002), en consecuencia así debería
comunicarlo al conjunto de la organización; a través de objetivos claros, la política y
transmitiendo la importancia de este proceso. Con respecto a la comunicación, Carballo
(2007) señala que las cosas mejoran cuando se mejora la calidad de la comunicación, es
decir, se mejora el ambiente interno y sus relaciones de cooperación, de integración, de
interrelación, de trabajo común; adicionalmente se ve mejor el entorno, conociendo mejor a
los clientes, a los proveedores y se aprende de otros que hacen cosas similares. Según Silva
(2005), para desarrollar el potencial del individuo en las organizaciones se considera
necesario proporcionarle los estímulos y reconocimientos para que mejore sus habilidades
de comunicación.

Muchos estudios se han hecho para medir el capital intelectual de las empresas (Sánchez et
al. 2007; Rodrigues, Dorrego & Fernández-Jardón, 2011), pero pocos demuestran su
relación con la creación de ventajas competitivas que se transformen en utilidades
(Sánchez, 2007). Existe el convencimiento general de que la sobrevivencia de las
compañías y su capacidad de generar utilidades están muy vinculadas a su habilidad de
reinventarse. Afortunadamente la innovación no proviene necesariamente de altas
inversiones en investigación, su fuente principal es el capital intelectual que mejora los
productos y servicios y la eficiencia en el uso de los recursos. Varios autores (Navas et al.,
2009; Ugalde, 2011) han recopilado información sobre el capital intelectual y estudios
anteriores sobre factores de éxito relacionados con la innovación. Convertir el capital
intelectual en una ventaja competitiva y las innovaciones en utilidades debe ser la meta de
toda empresa.

Respecto al área de funciones de la gestión de la tecnología observamos un diferencial
relativamente alto entre la importancia y el cumplimiento, por lo que se requiere verificar la
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existencia de proceso y procedimientos que soporten las funciones de vigilar, planear,
habilitar, implementar y proteger.

En la actualidad la globalización y el cambio tecnológico acelerado son factores clave del
entorno en el cuál se desempeñan las empresas. De allí la importancia de la innovación de
base tecnológica como elemento fundamental para el desarrollo de una ventaja competitiva,
en la cual ser pionero en el lanzamiento de un nuevo producto, lograr mejoras en los
productos que satisfagan al mercado, desarrollar e implantar nuevos procesos y/o mejoras
organizacionales,  constituyen fuentes de ventaja competitiva.

En este sentido, la norma NMX-GT-003-IMNC 2008 Sistemas de gestión de la tecnología
–Requisitos, proporciona las directrices para gestionar y organizar eficazmente la I+D+i,
además de fomentar estas actividades. De esta manera se reconoce que para lograr la
excelencia de las organizaciones, es fundamental el desarrollo de actividades de I+D en
éstas para el logro de innovaciones y, más que un “chispazo”, se debe trabajar de forma
sistemática y estructurada.  Se ha confirmado empíricamente el modelo de la norma NMX-
GT-003-IMNC 2008 sobre implantación de sistemas de innovación para las diecinueve
pequeñas empresas albergadas en el PTUI del ITESO. También se diagnosticaron las
brechas entre la importancia y el cumplimiento de las 82 variables que componen el
cuestionario para realizar propuestas de trabajo vía consultoría universitaria a fin de
desarrollar las capacidades tecnológicas y de innovación de dichas empresas.
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Criatividade, Cultura Organizacional e Inovação Aberta

Abstract

Dealing with creativity is to conceive freedom to express the imponderable and unusual, to
praise fluency, diversity and divergence of ideas. On the other hand, it is considered that in
the organizational context, this level of freedom to express ideas is always permeated by
organizational culture and strategies. As companies increasingly adopt open innovation,
with respect to collaborative projects, creativity for innovation is focused on participation
of people related to different organizational contexts, i.e., immersed in different cultures.
On the other hand, organizations that adopt open innovation translate an organizational
culture focused on innovation, in which other components are valued in the organizational
dynamics. As part of a larger study, this article aims to conduct a bibliographic research to
identify how the approaches on organizational culture for innovation - especially regarding
creativity stimulation - focus on the interaction between people involved in cooperation
projects between one or more organizations.

Keywords: creativity, open innovation, organizational culture.

Resumo

Tratar da criatividade é conceber a liberdade de exprimir o imponderável e inusitado, é
valorizar a fluência, a diversidade e a divergência de ideias. Por outro lado, considera-se
que, no âmbito organizacional, esse nível de liberdade de expressão das ideias é sempre
permeado pela cultura e pelas estratégias da organização. Com a crescente adoção da
inovação aberta, no que concerne a projetos colaborativos, a criatividade para a inovação
está voltada à participação de pessoas vinculadas a diferentes contextos organizacionais, ou
seja, imersas em diversas culturas. Por outro lado, organizações que adotam a inovação
aberta traduzem uma cultura organizacional voltada à inovação, em que outros
componentes são valorizados na dinâmica organizacional. Como parte de uma pesquisa
mais ampla, o presente artigo tem como objetivo realizar pesquisa bibliográfica visando
identificar como as abordagens sobre cultura organizacional para a inovação,
principalmente no que tange ao estímulo à criatividade, enfocam a interação entre as
pessoas envolvidas em projetos de cooperação entre uma ou mais organizações.

Palavras-chave: criatividade, inovação aberta, cultura organizacional.

1. Introdução e objetivos

Uma organização que tem a inovação como estratégia competitiva deve
fundamentar-se em padrões culturais muito diversos da gestão por custos ou da gestão
voltada para as tendências imediatas do mercado (LAU; NGO, 2004).

A estratégia da inovação aberta vem crescentemente sendo praticada a partir de
projetos colaborativos entre instituições e empresas, além dos limites e fronteiras
intraorganizacionais, sendo o projeto o locus dos inputs das ideias de pessoas provenientes
de diversos contextos organizacionais (partes envolvidas no projeto).

São variados os tipos de organizações que podem unir-se em um esforço conjunto e
encadeado de geração, desenvolvimento e difusão das inovações tecnológicas, de variadas
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maneiras (MOTA; LUCCHESI, 1998), apresentando uma tendência crescente de
desenvolvimento de projetos de inovação em redes colaborativas em torno de projetos
comuns (ENKEL et al., 2009). Os autores enfatizam que tem sido menos importante para
as empresas ter um laboratório central (close innovation) se o conhecimento externo está
mais disponível.

Nesse aspecto, em particular, emergem inúmeras questões relacionadas à dinâmica
de integração das pessoas em torno de projetos (inovação aberta). As novas tendências da
gestão da inovação baseada no open innovation, proposto por Chesbrough (2003),
oferecem vasto campo de investigações por abranger variadas interações,
compartilhamento de conhecimentos, comunicação ágil e frequente e cooperação entre
pessoas em torno de projetos cooperados por duas ou mais organizações.

Nas variadas interações, compartilhamentos, cooperação, entre outros, entre as
pessoas, o estímulo e o fruir da criatividade se dão além do contorno intraorganizacional,
sendo o grupo envolvido no projeto o lócus privilegiado para que a criatividade manifeste-
se. Esse enfoque é pouco pesquisado pelos autores que abordam o tema e é explorado no
presente estudo.

Com base no brevemente exposto, o presente artigo, como parte de estudo mais
amplo, tem como objetivo realizar pesquisa bibliográfica visando identificar como as
abordagens sobre cultura organizacional para a inovação, principalmente no que tange ao
estímulo à criatividade, enfocam a interação entre as pessoas envolvidas em projetos de
cooperação entre duas ou mais organizações.

A primeira parte do artigo apresenta a fundamentação teórica sobre criatividade,
cultural organizacional para a inovação e inovação aberta. Na sequência, apresenta a
metodologia do estudo e as discussões e, por último, as conclusões e sugestões de
desdobramentos de novos estudos sobre o tema.

2. Fundamentação teórica

A fundamentação teórica é apresentada a seguir, tendo como base, por um lado, as
abordagens sociointeracionistas da criatividade para a inovação, aspectos da cultura
organizacional para a inovação e inovação aberta.

2.1 Abordagens sociointeracionistas da criatividade para a inovação

Tratar sobre criatividade é conceber a liberdade de exprimir o imponderável e
inusitado, é valorizar a fluência, a diversidade e a divergência de ideias. Por outro lado,
considera-se que, no âmbito organizacional, esse nível de liberdade de expressão das ideias
é sempre permeado pela cultura e pelas estratégias da organização.

As abordagens sociointeracionistas1 da criatividade partem do pressuposto da
organização e sua dinâmica intraorganizacional com a unidade de análise. Consideram que
as condições para que o processo criativo ocorra incluem: a pessoa que cria, as relações
interpessoais, o papel do ambiente organizacional e as relações da pessoa que cria com os
líderes e com os projetos organizacionais. Vários autores que abordam a criatividade, nessa
perspectiva, foram estudados e os principais pontos de convergência entre eles,
relacionados ao presente estudo, referem-se a:

1 O termo sociointeracionista, também denominado socioconstrutivista, é usado para distinguir a corrente teórica de
Vigotsky do construtivismo de Piaget, embora ambos sejam construtivistas em suas concepções do desenvolvimento
intelectual, pois sustentam que a inteligência é construída a partir das relações recíprocas entre o homem e o meio.
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– o consciente não se afasta do processo criativo e, se um colaborador for
adequadamente envolvido para se comprometer com resultados, estará canalizando a sua
capacidade criativa para esse fim;

– o esforço (energia pulsante), o empenho (persistência na atividade) e o desempenho
(resultado alcançado) são alguns dos componentes comportamentais apresentados pela
pessoa motivada ao trabalho. A pessoa motivada direcionará esforços e habilidades ao seu
trabalho e discute-se o papel dos gestores em mobilizar condições para reduzir os fatores
impeditivos ao processo;

– para que o pensamento criativo (pensamento divergente ou lateral) invista
livremente no inconsciente e, ao mesmo tempo, municie-se das informações ofertadas pelo
pensamento racional (pensamento convergente ou vertical), as barreiras emocionais e
relacionais devem ser afastadas ou minimizadas;

– o processo criativo exige equilíbrio entre as doses de ludicidade durante os estágios
de incubação e as doses de racionalidade nos estágios de verificação, considerando-se que
há um período em que a produtividade não aparece;

– o processo de autorrealização é a mola propulsora para a imersão no processo
criativo, pelo sentimento de descoberta e liberdade que deflagra, e depende muito mais dos
processos internos que externos;

– sistemas de prêmios e recompensas podem servir de estímulos externos ao
desempenho criativo nas organizações, como alternativas de aceleramento dos insights
individuais e coletivos, como forma de garantir um processo contínuo e duradouro e como
compensação ao empenho dos colaboradores diante dos resultados alcançados;

– o clima organizacional, traduzido nas condições ambientais ofertadas e nas inter-
relações entre colaboradores, líderes e gestores, é componente básico no encorajamento à
expressão da criatividade e deve manifestar segurança e confiança;

– os colaboradores da área técnica recebem maior suporte organizacional para a
expressão da criatividade, em razão dos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento,
como estratégia de inovação permanente. Esse suporte poderá estender-se a outras áreas da
organização, até mesmo àquelas que se relacionam com as rotinas sustentadoras do
cotidiano organizacional;

– as empresas comprometidas com a inovação devem manter o elo entre a
criatividade individual, a autorrealização e o desempenho da empresa (PAROLIN, 2003, p.
23-24).

O referido estudo ainda propõe que o sentido do trabalho criativo deve ser mais
amplamente discutido na relação de trabalho, pela inerente condição de transformação que
promove do meio. Tidd et al. (2008, p. 494-518) não abordam o tema exatamente dessa
maneira, mas discutem a atuação do indivíduo-chave, ou de um grupo de pessoas,
preparado para defender a causa da inovação e conduzir energia e entusiasmo para
conduzir o processo da inovação por meio do sistema organizacional. Ou seja, pessoas
capazes (e com fôlego) de influenciar várias áreas da organização, remover os obstáculos e
promover as transformações necessárias para que o projeto de inovação alcance seus
resultados, criando a atmosfera criativa propícia à inovação. Para os autores, “enquanto
que a inovação é geralmente vista como sendo da esfera de especialistas em P&D,
marketing, design ou TI, as habilidades criativas fundamentais e as capacidades de solução
de problemas são de domínio de todos” e “apesar de cada indivíduo ser capaz de somente
desenvolver inovações incrementais limitadas, a soma desses esforços pode ter impactos
profundos” (TIDD et al., 2008, p. 503). Vê-se, portanto, que no contexto organizacional, o
estímulo à criatividade ocorre na interação da pessoa que cria com as outras pessoas, com o
ambiente organizacional, com líderes e com os projetos organizacionais.
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No mesmo pressuposto da organização como a unidade de análise, uma linha de
pesquisa sobre a criatividade evidenciada é a que investiga sobre as características de clima
de trabalho em ambientes considerados criativos (EKVALL, 1996; ISAKEN et al., 2000-
2001; KWASNIESWSKA; NECKA, 2004). São os estudos de Amabile e Gryskiewicz
(1989) e Amabile et al. (1996), desenvolvidos por meio de pesquisas sobre ambientes
organizacionais e seus efeitos na criatividade pessoal, que mais vêm influenciando as
pesquisas sobre criatividade em nível mundial. Os autores citados analisaram os aspectos
socioambientais relacionados à influência dos fatores do ambiente de trabalho sobre a
motivação intrínseca do indivíduo, para um modelo de inovação.

Vasconcellos (2001), apud Fiss (2003, p. 33), pela perspectiva das estruturas
organizacionais para a inovação, infere que as barreiras à criatividade apresentam
características referentes ao indivíduo, ao grupo (pares e chefias) e à organização.
Qualidades inversas para as mesmas características são consideradas facilitadores e
compreendem: diretrizes claras, políticas de remuneração e carreira, investimentos em
tecnologias, recompensas por iniciativas à inovação, princípios em vez de normas e
procedimentos, cooperação entre as áreas, autonomia e delegação, entre outros.

Em síntese, as categorias propostas por Amabile et al. (1996) e demais autores que
abordam o estímulo à criatividade para a inovação na perspectiva sociointeracionista
compuseram os referencias em estudo:

Encorajamento para a criatividade
Concebido como receptividade e incentivo da organização, dos gestores e do grupo

de trabalho na busca de soluções inovadoras e de manifestação das ideias, com estímulo ao
comportamento espontâneo e à continuidade do estudo das ideias, além de “tolerância ao
erro” proveniente do exercício criativo.

Ambiente de tarefa
A autonomia e a liberdade de decisão e ação determinadas pelo indivíduo ou grupo

em consonância com a filosofia, valores e objetivos organizacionais; equilíbrio entre carga
de trabalho e destinação do tempo para a realização das tarefas a fim de cumprir os prazos
com qualidade, além da capacidade de lidar com mudanças organizacionais.

Recursos
Concebido como a disponibilidade de equipamentos e materiais diversos; condições

do ambiente físico para o trabalho; recursos financeiros e tecnológicos disponíveis para a
execução das atividades; destinação de tempo adequado para a experimentação de ideias e
projetos inovadores.

Impedimentos organizacionais
São as influências sociais, políticas e administrativas, como pressões internas e

externas relacionadas às mudanças organizacionais que obstruem a participação e o
engajamento dos colaboradores, ou que comprometem as relações de confiança recíprocas.

Alguns aspectos da área comportamental relacionados à criatividade são tratados a
seguir.

Carmeli e Spreitzer (2009) desenvolveram estudo sobre a relação entre
comportamento de prosperidade e comportamento inovador. Comentam que o
comportamento inovador vai além da criatividade voltada à adoção, à produção e à
implementação de ideias novas e úteis. Inclui como buscar novas ideias, defender ideias no
ambiente de trabalho, pensar “fora da caixa” (out-of-the-box), assegurar fundos, planejar a
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implementação das ideias, assumir riscos e pensar em resultados. Os autores concluem
sobre a importância do sentimento de prosperidade dos colaboradores, que sugere uma
vitalidade emocional que retroalimenta o comportamento inovador.

A relação entre a lealdade às regras e rotinas e criatividade individual, segundo
Kirkhaug (2009), tem sido considerada pela literatura como incompatíveis, ou seja, que
uma só pode existir em detrimento da outra. Para o autor, no entanto, cada vez mais as
organizações operam sob condições que demandam a coexistência entre lealdade às regras
e criatividade, a fim de atender demandas por eficiência e ideias construtivas no sentido de
melhorias de métodos de trabalho e rotinas. Afirma Kirkhaug (2009) que os pressupostos
convencionais de que criatividade somente pode florescer na ausência de formalização não
se sustentam, porém, não invalida que a ausência de regras resulta em criatividade. Para
ele, as organizações não teriam melhorias desenvolvidas sem que seus funcionários não
estivessem intensamente familiarizados com as regras existentes para, então, sugerir as
mudanças. Se os funcionários têm a oportunidade de propor ideias de melhorias, também
serão fiéis a elas. Com essa hipótese de pesquisa, o autor conclui que a criatividade é a
causa da lealdade.

Importante salientar que a maioria dos estudos busca relacionar criatividade para a
inovação com componentes do clima organizacional que, por sua vez, reflete os elementos
da cultura organizacional (McLEAN, 2005, p. 229).

2.2 Cultura organizacional para a inovação

Para Schein (2013), cultura organizacional é definida pelo conjunto estruturado de
pressupostos básicos que um determinado grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao
aprender a lidar com os problemas de adaptação externa e de integração interna. Ao serem
validados pela prática que espelha esses pressupostos (valores manifestos), são ensinados
aos membros da organização como a forma correta de perceber, pensar e sentir, como
respostas aprendidas, menos confrontáveis e menos passíveis de debate e estranhamento.

Em uma abordagem contextualista sobre cultura organizacional, Pettigrew (1996)
aborda o tema pelos aspectos práticos da mudança. Envolve pensamento e ação, tanto no
nível das crenças básicas como de suas manifestações culturais. Os motivos que levam
uma organização a promover a mudança (link entre contexto externo e interno) determinam
em que áreas as mudanças deverão ocorrer (tecnologia, mão de obra, produtos,
posicionamento geográfico ou cultura organizacional) e quais processos deverão ser
implementados (como), tendo em vista as várias interações das partes interessadas, à
medida que a empresa move-se do estágio presente, tendo em vista o estágio futuro. O
autor ainda enfatiza o papel de grupos de interesse, dentro e fora das organizações, para
promover a mudança organizacional.

Outra maneira de interpretar a cultura para a inovação é verificar de que forma a
organização está estruturada, pois se trata de uma maneira explícita de evidenciar sua
dinâmica de gestão, mais ou menos hierarquizada, o que influencia diretamente na
criatividade para a inovação (FELDMAN, 1993). Pela ótica da estrutura organizacional
para a inovação, Vasconcellos e Hemsley (2003, p. 23-28) dão ênfase à estrutura por
projetos, em uma dinâmica matricial, considerada por eles como a mais viável ao ambiente
inovativo.

Claver et al. (1998) analisam vários estudos empíricos e teóricos que demonstram
suficiente suporte para propor um modelo com as mais importantes condições da cultura
organizacional para a inovação tecnológica. Suas conclusões são apresentadas no quadro 1
a seguir.
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Categorias Abrangência
Agregação de valor na
Pesquisa e Desenvolvimento

A organização tem compromisso com a experimentação.
Estímulo à criatividade.
O mais importante é a qualidade da ideia e não a autoridade de quem a
propôs.
Pessoas criativas devem ser estimuladas e devem receber suporte da
organização.

Gestão de Recursos Humanos Predisposição de todos para o aprendizado constante.
Preferência a trabalhos em grupos.
Membros da organização são alçados a níveis de autonomia e iniciativa.
Os colaboradores da organização têm razoável liberdade de seguir suas
inclinações para a inovação tecnológica.

Processo Decisório Deve existir uma habilidade para agir de modo rápido e flexível para dar
início ao processo de inovação tecnológica.
A predisposição de assumir riscos é percebida em todos os membros da
organização.
Em riscos de maior impacto, as decisões são tomadas gradualmente.

Orientação para o Mercado Há uma evidência de entendimento de que o principal objetivo da
inovação tecnológica é satisfazer as necessidades dos clientes.
Existe um longo período da origem da pesquisa até o alcance dos
resultados.
Existe uma forte tendência de adaptação de produtos e mercados com
diversificação relativa.
A cultura baseada em inovação tecnológica está relacionada à ética no
comportamento na pesquisa.

Estrutura Organizacional A organização tem estrutura descentralizada.
A mudança organizacional deve ser aceita como algo inerente e habitual.
Prevalece uma relativa atmosfera de relacionamento informal entre os
membros da organização.
A postura de pensamento sistemático para a inovação prevalece em
relação a posturas de pensamentos mais esporádicos.

Quadro 1 – Categorias da Cultura Organizacional baseada em Inovação Tecnológica
Fonte: Elaborado pelos autores, com base em Claver et al. (1998).

Para complementar este item, citam-se Lau e Ngo (2004) que, a partir de uma
profunda pesquisa, ressaltam que a cultura para a inovação deve incluir o trabalho em
grupos (team-based work), capacitações contínuas e deve conferir autonomia ao seu líder,
como elementos-chave na gestão estratégica de pessoas em organizações que pretendem
ser mais inovativas. Dessa forma, para os autores, a cultura organizacional configura como
variável mediadora entre os sistemas de gestão de pessoas e a performance da organização
com inovação.

2.3 Inovação aberta

O princípio primordial da inovação aberta (open innovation) é que o conhecimento
útil à inovação está amplamente distribuído, pela velocidade e capilaridade com que vem
sendo gerado. Nem a mais sofisticada área de P&D será capaz de reproduzir todo o
conhecimento. O surgimento da noção de inovação aberta visa inverter a lógica do P&D



7

(close innovation) e volta-se à identificação e à exploração de fontes de conhecimento
internas e externas à organização, transformando-se em uma unidade de inovação
interativa na busca de soluções (CHESBROUGH, 2003). Chesbrough propõe um valioso
modelo de negócios em inovação, sendo que os métodos, as práticas e os aspectos
operacionais da inovação aberta ainda estão sendo explorados e não estão totalmente
descritos na literatura.

Diversos estudos apontam a relevância da consolidação das redes de atuação para a
inovação em função dos resultados que vêm sendo apontados (MOTA; LUCCHESI, 1998;
SATO, 2005; TIGRE, 2006). Tidd et al. (2008, p. 311) defendem que “nenhuma forma de
colaboração é ideal em qualquer sentido genérico” e que “características tecnológicas e de
mercado limitarão as opções, e a cultura da companhia e considerações estratégicas
determinarão o que é possível e o que é desejável”.

Baldwin e Hippel (2011) avaliam a viabilidade econômica da inovação (vantagens e
desvantagens) em produtores individuais e nos de inovação aberta e colaborativa a partir
das propriedades tecnológicas da inovação, dos custos de design e arquitetura e requisitos
de comunicação. Cada um tem um papel importante a desempenhar na economia. Um
projeto de inovação aberta e colaborativa envolve compartilhamento do trabalho em gerar
um projeto, revelam os resultados individuais e os esforços coletivos para o design do
projeto. Os custos são compartilhados e incidem nas frações do trabalho, mas obtêm valor
em uma arquitetura de projeto que suporta a tecnologia distribuída. Os autores enfatizam
que a questão da comunicação é bastante relevante em projetos de inovação colaborativos.
Para que o trabalho de cada membro do grupo do projeto seja eficazmente complementar,
as pessoas devem comunicar-se com as outras de maneira rápida e frequente, sem
formalidades, de forma que esta comunicação possa ser facilitada e incentivada.

O efeito positivo da cooperação nas atividades de inovação e no desempenho das
empresas, segundo Faria et al. (2010), também depende do tipo de parceiro, das
características das empresas e dos tipos de atividades de inovação que compõem a
cooperação. Indústrias com altos níveis de densidade tecnológica atribuem maior valor a
projetos em cooperação.

Swan et al. (1999) defendem que é no compartilhamento de conhecimento por meio
das fronteiras organizacionais e de equipes interorganizacionais que ocorre o efetivo uso de
conhecimento para a inovação. Para os autores, existem duas opostas sobre inovação: a
visão estruturalista e a visão de processos. Na visão estruturalista, a inovação é vista como
uma “coisa” ou “entidade” com parâmetros fixos (exemplo: uma nova tecnologia, ou uma
nova prática gerencial). Sob esse enfoque, as redes são consideradas como estruturas pelas
quais a informação e o conhecimento podem ser transferidos de fornecedores a usuários,
até que a nova “coisa” possa ser adotada dentro da firma. No entanto, desconsidera a
influência do contexto social e organizacional. Na visão de processo, a inovação envolve
múltiplos grupos sociais dentro das organizações, de forma mais dinâmica (inserido no
contexto sociopolítico), no qual o processo da inovação se desenvolve. Essa perspectiva
também é corroborada por Lundval (1999), que concebe a inovação como um sistema,
como um processo interativo, de feedbacks do mercado, de inputs de conhecimento de
clientes, interagindo com criação de conhecimento e iniciativas empreendedoras.

Para Giannopoulou et al. (2011), o tema open innovation tornou-se um dos tópicos
mais relevantes e propagados na gestão da inovação na atualidade, apresentando um
grande desafio para os gestores na condução da organização para a abertura, na cocriação
de valor para a organização, na liderança para diversidade e propriedade intelectual (PI) e
na gestão do capital intelectual. Para os autores, dos operários à média gerência, dos
gerentes de projetos aos gestores do topo da organização, são as pessoas que determinam o
grau de abertura da empresa e da cultura da empresa para a inovação aberta e que uma
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mudança cultural é essencial para as atividades de inovação, com mandatos claros de seus
líderes para “acesso externo inovação”.

3. Metodologia

Como foi apresentado no início do presente artigo, em função das novas tendências
da gestão da inovação a partir do modelo de negócios baseado no open innovation,
proposto por Chesbrough (2003), percebeu-se a necessidade de identificar como as
abordagens sobre cultura organizacional para a inovação, principalmente no que tange ao
estímulo à criatividade – que vem sendo pesquisada no contexto intraorganizacional –
enfocam a interação entre as pessoas envolvidas em projetos de cooperação entre uma ou
mais organizações.

Para tanto, foi realizada pesquisa em artigos científicos publicados sobre o tema,
compreendendo que o objetivo da pesquisa bibliográfica tem, como uma das finalidades,
explorar novas áreas nas quais o problema de pesquisa não se cristalizou o suficiente ou
proporcionar um reforço paralelo nas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas pelo
pesquisador (MARCONI; LAKATOS, 1999; GIL, 1999).

Assim, a estruturação do estudo fundamentou-se no objetivo proposto, seguindo os
seguintes parâmetros de análise:

– estímulo à criatividade: verificar se a fundamentação teórica aponta conceituação
diversa quando se trata de projetos em cooperação entre duas ou mais
organizações;

– cultura organizacional para a inovação: verificar como a literatura aborda os
aspectos da cultura organizacional na interação entre as pessoas de diferentes
organizações, envolvidas em projetos de inovação;

– inovação aberta: verificar como a literatura aborda a cultura organizacional para a
inovação, incluindo o estímulo à criatividade.

4. Discussão

Como primeiro parâmetro de análise, verificou-se se a fundamentação teórica aponta
conceituação diversa sobre o estímulo à criatividade quando se trata de projetos em
cooperação entre duas ou mais organizações. Como a abordagem sociointeracionista da
criatividade para a inovação foi estruturada considerando uma organização como unidade
de análise, a interação entre pessoas de diferentes organizações não foi nela concebida.

Na fundamentação teórica sobre cultura organizacional para a inovação tecnológica,
o estímulo à criatividade é evidenciado como agregador de valor à pesquisa e ao
desenvolvimento. Na fundamentação teórica sobre inovação aberta, o tema criatividade
não foi abordado diretamente, mas somente o compartilhamento do conhecimento e a
ampla comunicação, que propiciam o compartilhamento de ideias entre as pessoas. Ou,
como Swan et al. (1999) comentam, é no compartilhamento de conhecimentos por meio
das fronteiras organizacionais e entre equipes interorganizacionais que ocorre o uso efetivo
do conhecimento para a inovação.

Com isso, vê-se que a estrutura conceitual da abordagem sociointeracionista da
criatividade para a inovação não se modifica e pode ser ampliada com as contribuições do
presente estudo.

A pesquisa de Kirkhaug (2009) sobre a relação entre lealdade às regras e rotinas e
criatividade individual oportuniza adicionar algumas reflexões às barreiras emocionais e
relacionais para que o pensamento criativo manifeste-se (vide item 2.1). Regras e rotinas
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não são, em si, barreiras ou impedimentos organizacionais à criatividade. A lealdade, por
outro lado, não se evidencia como causa da criatividade se não houver clima de confiança e
de encorajamento no ambiente da tarefa para que ela se expresse que, em uma análise mais
ampla, são elementos que compõem a cultura organizacional.

O segundo parâmetro de análise verificou como a cultura organizacional para a
inovação aborda a interação entre as pessoas de diferentes organizações, envolvidos em
projetos de inovação.

Destaca-se que a abordagem da cultura organizacional pelos aspectos da mudança,
defendida por Pettigrew (1996), pela ênfase nos grupos de interesse e nos links entre
contexto externo e interno à organização, oferece maior aderência à dinâmica de integração
em torno de projetos (inovação aberta, projetos em cooperação entre uma ou mais
organizações) em função de abranger as variadas interações entre as partes interessadas.

No parâmetro sobre como a literatura aborda a cultura organizacional para a
inovação aberta, percebeu-se que o conceito de Schein (2013) pode oferecer contribuições
às discussões.

Compreendendo a cultura organizacional como comportamento apreendido e
ajustado à organização, a discussão de Schein (2013) sobre “problemas de adaptação
externa e integração interna” pode incluir a integração entre pessoas de organizações
diversas em torno de um ou mais projetos, portanto, de culturas organizacionais diversas
entre si.

Seguindo por esse raciocínio, os “problemas de adaptação externa e integração
interna” referentes à cultura organizacional são os de ajuste no grupo de forma a promover
a integração entre seus membros, por período determinado (tempo do projeto), em torno de
um objetivo comum. Contudo, isso somente torna-se possível se a cultura organizacional
para a inovação de origem de cada um dos membros do grupo tiver como pressupostos
básicos a interação entre parceiros externos e, de forma indissociável, a retroalimentação
de comportamentos compatíveis a esses mesmos pressupostos. Ou seja, mesmo a
integração com membros externos da organização em torno de um ou mais projetos
contém pressupostos básicos da cultural organizacional que sustentam essa prática de
inovação aberta. Essa concepção ganha reforço na afirmação de Giannopoulou et al. (2011)
de que são as pessoas que determinam o grau de abertura e da cultura da empresa para a
inovação aberta.

Por outro lado, a cultura organizacional surge como mediadora das práticas voltadas
à inovação em cooperação com diferentes organizações. Percebeu-se o papel decisivo da
liderança apontada na literatura para a promoção da inovação, mais especificamente o do
indivíduo-chave (TIDD et al., 2008, p. 494-518), comparando-o ao comportamento de
prosperidade para a inovação, de vitalidade emocional, que retroalimenta o comportamento
inovador (CARMELI; SPREITZER, 2009).

A par das discussões acima, outro ponto a ressaltar refere-se à probabilidade de se
obter ideias mais originais na interação e compartilhamento entre pessoas em torno de
projetos cooperados por duas ou mais organizações. As pessoas traduzem a cultura
organizacional pelo comportamento apreendido e emitem suas ideias de alguma maneira
encharcadas por esse caldo cultural. Na interação em projetos configurados pela
cooperação externa, a criatividade para a inovação pode ser favorecida pelo contraste de
ideias pelas diferentes influências da cultura organizacional.

A partir dessas análises, as abordagens sociointeracionistas da criatividade para a
inovação ampliam-se para além dos limites e fronteiras intraorganizacionais, em
consonância à concepção da inovação aberta, conforme apresentado no quadro 2 a seguir.
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Variáveis das
abordagens
sociointeracionistas da
criatividade

Definição original Ampliação da definição no escopo
da cultura organizacional para a
inovação aberta (projetos de
cooperação)

Encorajamento para a
criatividade

Concebido como receptividade e
incentivo da organização, dos
gestores e do grupo de trabalho na
busca de soluções inovadoras e de
manifestação das ideias, com
estímulo ao comportamento
espontâneo e à continuidade do
estudo das ideias, além de “tolerância
ao erro” proveniente do exercício
criativo.

Estímulo ao sentimento de
prosperidade que retroalimenta o
comportamento inovador.
Ética do comportamento na pesquisa.
Valorização do contraste entre
diferentes culturas organizacionais
como “ingrediente” ao estímulo à
criatividade.
Comunicações intensas, frequentes e
desprovidas de formalidades entre os
membros das organizações
envolvidas no projeto.
Compartilhamento de conhecimento
por meio das fronteiras
organizacionais e de equipes
interorganizacionais.

Ambiente de tarefa A autonomia e a liberdade de decisão
e ação determinadas pelo indivíduo
ou grupo em consonância com a
filosofia, valores e objetivos
organizacionais; equilíbrio entre
carga de trabalho e destinação do
tempo para a realização das tarefas a
fim de cumprir os prazos com
qualidade, além da capacidade de
lidar com mudanças organizacionais.

Valorização da lealdade para com a
organização, mesmo na ausência de
regras claras ou quando o
colaborador se encontre diante de
regras que precisam ser modificadas,
face ao desafio da inovação.
O projeto é o lócus das ideias,
independente do espaço
organizacional.
Unidade de inovação interativa na
busca de soluções a partir da
exploração de fontes de
conhecimento internas e externas à
organização.
Atuação em redes.
Cocriação de valor para a
organização, liderança para
diversidade e propriedade intelectual
(PI) e gestão do capital intelectual.

Recursos Concebido como a disponibilidade de
equipamentos e materiais diversos;
condições do ambiente físico para o
trabalho; recursos financeiros e
tecnológicos disponíveis para a
execução das atividades; destinação
de tempo adequado para a
experimentação de ideias e projetos
inovadores.

Intensificação de trabalho em grupos
(team-based work), disponibilização
de recursos compatíveis e
capacitações contínuas.

Impedimentos
organizacionais

São as influências sociais, políticas e
administrativas, como pressões
internas e externas relacionadas às
mudanças organizacionais que
obstruam a participação e o
engajamento dos colaboradores, ou
que comprometem as relações de
confiança recíprocas.

Pensamento sistemático para a
inovação deve prevalecer (criar o
hábito) em relação a posturas de
pensamentos mais esporádicos.

Quadro 2 – Abordagens Sociointeracionistas da Criatividade em Projetos de Cooperação (inovação aberta)
para a Inovação Tecnológica
Fonte: Elaborado pelos autores.
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O estudo não abordou sobre os tipos de organizações que podem estar envolvidas nos
projetos de cooperação e sobre as formas de cooperação existentes. Naturalmente que se
trata de uma questão de suma relevância para determinar o que será desenvolvido, que tipo
de cooperação será adotado, entre outras particularidades. Tidd et al. (2008, p. 311)
defendem que “nenhuma forma de colaboração é ideal em qualquer sentido genérico” e
que “características tecnológicas e de mercado limitarão as opções, e a cultura da
companhia e considerações estratégicas determinarão o que é possível e o que é desejável”.
Os autores apresentam seis tipos de colaboração (terceirização/relações de suprimentos,
licenciamento, consórcios, alianças estratégicas, joint ventures e redes) e suas
características de duração, vantagens e desvantagens.

Assim, na figura 1, apresenta-se uma visualização do processo de interação entre
pessoas envolvidas em projeto de inovação em cooperação externa para evidenciar que o
projeto torna-se o lócus privilegiado da criatividade, sendo a cultura organizacional a
mediadora do processo em cada organização. O enfrentamento dos diferentes traços da
cultura organizacional ocorre na dinâmica do projeto.

Figura 1: Processo de Interação em Projetos de Inovação em Cooperação Externa (inovação aberta)
Fonte: Elaborada pelos autores.

Compreendendo que não há linearidade na interação entre as organizações e que as
intensidades nas interações variam conforme o grau de envolvimento no projeto,
determinada pela estratégia organizacional, o estímulo à criatividade será proporcional ao
grau de envolvimento e de expectativas em torno dos resultados do projeto.

5. Conclusões

O artigo buscou discutir como as abordagens sobre cultura organizacional para a
inovação, principalmente no que tange ao estímulo à criatividade, enfocam a interação
entre as pessoas envolvidas em projetos de cooperação entre uma ou mais organizações.

Sem pretender apresentar uma revisão da literatura de forma exaustiva, algumas
conclusões podem ser aqui apontadas.

No que tange à verificação sobre se a fundamentação teórica das abordagens
sociointeracionistas de criatividade aponta conceituação diversa quando se trata de projetos
em cooperação entre duas ou mais organizações, observou-se que a literatura apontou uma
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ampliação de conceitos, sem excluir variáveis, apesar de terem sido concebidas tendo a
organização como unidade de análise.

Sobre a cultura organizacional para a inovação, a literatura adotada apontou aspectos
que favorecem a interação entre as pessoas de diferentes organizações, envolvidas em
projetos de inovação, como assumir riscos, preferência a trabalhos em grupos, autonomia e
liberdade de seguir suas inclinações para a inovação tecnológica.

A cultura organizacional para a inovação, no âmbito da inovação aberta, é
evidenciada no estímulo ao compartilhamento de conhecimento por meio das fronteiras
organizacionais e de equipes interorganizacionais, envolvimento de múltiplos grupos
sociais dentro e fora das organizações, com iniciativas empreendedoras, entre outras. Para
aprofundamento desse tema, sugere-se pesquisa que vise identificar quais dimensões da
cultura para a inovação aberta são determinantes no desenvolvimento de projetos de
inovação tecnológica em cooperação entre uma ou mais organizações e se essas dimensões
configuram como mediadoras das práticas voltadas à inovação aberta.

Um último ponto a ressaltar trata-se do papel decisivo da liderança no processo da
promoção da inovação (indivíduo-chave), tanto no estímulo à criatividade, quanto no
desenvolvimento de projetos em colaboração externa. Carmeli e Spreitzer (2009) referem-
se ao indivíduo com comportamento de prosperidade que retroalimenta o comportamento
inovador. Para maior aprofundamento sobre o tema, sugere-se pesquisa que vise identificar
se as organizações em que esse comportamento é evidenciado adotam estratégias de gestão
de pessoas alinhadas à obtenção de resultados com inovação.
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O objetivo do artigo é analisar o surgimento e a difusão de programas de diversidade de
recursos humanos especificamente visando aqueles que trabalham com a inclusão de
negros e mulheres. Para isto, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o
surgimento de iniciativas legais e de programas de diversidade de recursos humanos de
governo, empresas e outros tipos de organizações nessa área, além de uma entrevista com
uma profissional da área de recursos humanos. No Brasil, a difusão dessas iniciativas se
encontra em um estágio inicial quando comparado com outros países, como os Estados
Unidos, porém, deve-se salientar o número crescente de iniciativas.

The purpose of this paper is to analyse the emergence and diffusion of diversity programs
for human resources developed to the inclusion of legal initiatives blacks and women. For
this, we conducted a literature review on the emergence of programs for human resources
diversity and a research of various government, businesses and other organizations in this
area, as well as an interview with a professional in the field of human resources. The
diffusion of these initiatives is in an initial stage in Brazil when compared with other as the
United States, however it should be noted the increasing number of initiatives.

1. Introdução

O objetivo do artigo é analisar o surgimento e a difusão de programas de diversidade de
recursos humanos. Serão analisados particularmente os programas desenvolvidos para
inclusão de mulheres e negros.
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Os programas de diversidade de recursos humanos visam a inclusão de grupos
discriminados nas empresas, como, por exemplo, mulheres, negros, idosos, jovens,
deficientes, homossexuais, entre outros. Apesar de pouco difundido no Brasil, este tema já
tem aparecido em publicações da área de gestão. Nestas, alguns dos argumentos para a
adoção desses programas são: aumentar a variedade interna, como uma maneira de ampliar
as opiniões sobre uma mesma questão; fazer com que o cliente se aproxime e se sinta
confortável por estar em contato com alguém como ele, com quem ele se identifica e que
está lhe prestando serviços; dinamizar a identificação das necessidades dos clientes, por
haver uma variedade maior de pessoas com características semelhantes as do público alvo
(RH central, 2010).

Ainda de acordo com essa publicação, as empresas estão cientes do fato de que estes
programas são capazes de agregar valor ao negócio, haja vista que a homogeneidade é
menos criativa e mais restritiva, pois há uma tendência a olhar para as questões que surgem
diariamente no trabalho a partir de uma mesma visão, criando uma unanimidade. O
levantamento de ideias contrárias as da maioria pode trazer novas contribuições com
questões que antes não foram pensadas. Como uma maneira de evitar que pontos de vista
diferentes sejam perdidos, as empresas buscam, por meio de programas estruturados,
incluir a diversidade em seu quadro de colaboradores.

Alexim (1999) afirma que o objetivo das políticas de diversidade é a adoção de iniciativas
e atividades que reconheçam e promovam a diferença entre pessoas ou grupos como um
valor positivo, para funcionar como instrumento de integração social, em benefício da
produtividade das empresas e da democratização das oportunidades de acesso e tratamento
no mercado de trabalho, haja vista que, de acordo com Bellan (2002), o mercado de
trabalho é composto por uma população diversificada em termos de seus traços
constitutivos, seus valores, seus modos de vida, suas aspirações e suas concepções de
mundo.

Muitos textos que tratam do tema procuram mostrar as vantagens de sua adoção. Mendes
(2005) aponta como principais efeitos positivos destacados pela literatura da área: a
solução de problemas; criatividade; inovação; desempenho; tomada de decisão; novos
mercados consumidores; produtividade; agilidade; vantagem competitiva e flexibilidade.
Cox (1994), Fernandes, Ferreira e Lebarcky (2011) e Santos et al (2008) ainda acrescentam
a atração de talentos e a conquista de mercados e segmentos.

Greene e Kirton (2004) afirmam que a implantação da diversidade não é uma tarefa fácil,
sobretudo, porque envolve o enfrentamento de questões arraigadas em valores e tradições
da sociedade, como o choque com pessoas que não estão acostumadas a conviver com
deficientes, que não enxergam o negro sem o prisma do preconceito, incapazes de verem as
mulheres como profissionais e não como esposas, a homofobia, entre outros preconceitos
que permeiam a vida em sociedade, inclusive no ambiente de trabalho (RH central, 2010).

Tendo em vista os objetivos deste artigo, foi realizado um levantamento bibliográfico
sobre o surgimento de iniciativas legais e programas de diversidade de recursos humanos
de governo, empresas e outros tipos de organizações nessa área e uma entrevista com uma
profissional da área de recursos humanos.
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O item a seguir apresenta o contexto em que a diversidade começou a ser discutida, os
motivos que fizeram com que esse discurso alcançasse o meio organizacional e como ele
se relaciona com a legitimidade social da organização. O capítulo 3 apresenta exemplos de
abordagens e difusão da diversidade no país e, também, internacionalmente. O ultimo
capítulo finaliza o artigo apresentando as conclusões do mesmo.

2. Abordagens da Diversidade

Mendes (2005) e Santos et al (2008) afirmam que a diversidade se tornou foco de
discussões nos Estados Unidos a partir dos anos de 1960, década em que as mobilizações
sociais em prol da igualdade racial resultaram na elaboração das primeiras leis contra
discriminação. As Affirmative Actions foram uma forma do governo impor políticas de
integração racial às organizações que prestavam serviços para o setor público, visando,
basicamente, que a população organizacional refletisse a diversidade do país.

Zanoni (2010) e Ahonem e Tienari (2009) afirmam que o termo diversidade remonta a
meados da década de 1980, por causa das projeções demográficas do relatório da Força de
Trabalho 2000, publicado pelo Hudson Institute, que projetou uma força de trabalho mais
heterogênea que no passado para os Estados Unidos, com números significativamente
maiores de mulheres, minorias raciais e imigrantes. O relatório sugere aos líderes políticos
e às organizações que se preparem para lidar com esta diversidade crescente.

Segundo a Redação dos Administradores (2004), lidar com minorias ou diversidade étnica,
racial e sexual faz parte do cotidiano das empresas norte-americanas. Ahonem e Tienari
(2009) ressaltam que a gestão da diversidade tem sido objeto de transferência para outras
nações, mas cada uma desenvolve suas próprias políticas.

De acordo com Mendes (2005) e Santos et al (2008), no Brasil, as políticas de diversidade
começaram a ser implementadas na década de 1990 por organizações norte-americanas.
Neste mesmo período iniciaram os estudos motivados pelas ações das multinacionais e,
posteriormente, pela introdução de algumas leis, como a inclusão de deficientes físicos, em
1991, com cotas nas empresas e na administração pública; cotas mínimas para candidatura
de mulheres a cargos eletivos, em 1995; e o Sistema de Cotas para Negros no Vestibular,
em 2004.

Antes mesmo dessas leis, a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), já estabelecia que
“todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo”.

Tratar de diversidade humana é partir do pressuposto de igualdade perante a lei, embora as
pessoas sejam diferentes entre si. Por isso, tais diferenças não devem ser motivo de
discriminação (DIPRO e SEMPLA, 2007).

Hanashiro, Carvalho e Nassif (2004), distinguem as políticas de inclusão das práticas de
diversidade.

As primeiras são práticas compulsórias e estão
voltadas a colocar o diverso na empresa para cumprir
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uma Lei, em especial a de Cotas para pessoas
portadoras de necessidades especiais, no Brasil. A
segunda diz respeito a ações voluntárias e isoladas de
diversidade (2).

A promoção da diversidade tem feito parte de programas de responsabilidade social
(Myers, 2003; Hanashiro, Carvalho e Nassif 2004). Por isso, os programas de diversidade
de recursos humanos muitas vezes são introduzidos como parte de programas de qualidade
de vida no trabalho ou, ainda, com os programas de responsabilidade social, como parte do
marketing cultural de uma empresa1 (Hanashiro, Carvalho e Nassif 2004) e (Fernandes,
Ferreira e Lebarcky 2011).

Saraiva e Irigaray (2009), no entanto, alertam que os discursos de diversidade,
propagandeados por organizações para serem reconhecidas como socialmente
responsáveis, podem não ser efetivados na prática. Ao investir em práticas não
discriminatórias, as organizações tendem a ser percebidas como mais socialmente
responsáveis do que outras que não adotam a mesma postura, contudo, deve-se considerar
sua efetividade, ou seja, os desdobramentos do discurso na prática e suas consequências.

O próximo item apresentará exemplos de como a diversidade é abordada e tem se
difundido tanto no país, como internacionalmente.

3. A difusão das práticas de diversidade

A seguir são listados alguns exemplos de iniciativas que mostram como a questão da
diversidade tem se difundido e, ao mesmo tempo, essas iniciativas atuam no seu processo
de difusão em nível internacional:

a) O Programa Igualdade de Gênero da ONU (Organização das Nações Unidas);

A ONU Mulheres é uma entidade das nações unidas criada em 2010 para garantir a
igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres, reforçando o direito das mesmas a
uma vida livre de discriminação, violência e pobreza, além de difundir a noção de que a
igualdade de gênero é um requisito central para se alcançar o desenvolvimento (ONU
Mulheres, 2012).

De acordo com a ONU Mulheres (2012), Essa entidade foi criada a partir dos esforços dos
Estados-Membros da ONU e dos ativistas dos direitos das mulheres, pois eles
reconheceram que questões de gênero e a promoção da igualdade nas vidas de mulheres,
demanda uma organização de alcance mundial, além de uma experiência consolidada e de
recursos disponíveis. Por isso quatro organizações da ONU se juntaram: a Divisão da ONU
pelo Avanço das Mulheres, o Instituto Internacional de Pesquisa e Treinamento pelo

1 O marketing cultural é um elemento da estratégia de comunicação que objetiva a promoção, defesa, patrocínio e
valorização de bens e padrões culturais, sejam de cunho literário, científico, artístico, educacional e a vinculação desses
valores com a empresa para a valorização da marca ou da instituição perante os agentes econômicos (Baracho e Félix
2002).
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Avanço das Mulheres, o Escritório da Assessora Especial para Questões de Gênero e o
Avanço das Mulheres, e o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para as
Mulheres.

A participação feminina é defendida pela ONU Mulheres (2012), com foco em cinco áreas:

1. Aumentar a liderança e a participação das mulheres;
2. Eliminar a violência contra as mulheres e meninas;
3. Engajar as mulheres em todos os aspectos dos processos de paz e segurança;
4. Aprimorar o empoderamento econômico das mulheres;
5. Colocar a igualdade de gênero no centro do planejamento e dos orçamentos de

desenvolvimento nacional.

b) O Programa Interagencial de Promoção da Igualdade de Gênero, Raça e Etnia da
ONU;

De acordo com a ONU Br (2012), este programa é uma iniciativa do Fundo para o Alcance
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, com recursos do governo espanhol, para
promover as metas de desenvolvimento humano acordadas pelos Estados-Membros da
ONU. O Programa é executado por seis organismos da ONU (ONU Mulheres, UNICEF,
UNFPA, OIT, ONU-HABITAT e PNUD) e pelo governo do Brasil, por meio da Secretaria
de Políticas para as Mulheres e da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial.

Segundo a ONU Br (2012), o programa foi lançado em 2009 com término previsto para
2012. O programa apoia a implementação dos Planos Nacionais de Políticas para as
Mulheres e de Promoção de Igualdade Racial, estimulando o controle social de políticas
públicas através da sociedade civil e a consolidação da transversalidade dos princípios de
equidade de gênero, raça e etnia nas políticas de desenvolvimento humano.

No fim de 2012, as entidades assinaram uma Carta de Intenções pela promoção de políticas
conjuntas que visa dar continuidade às ações e reafirmar o empenho do governo brasileiro
e da ONU no Brasil em desenvolver conjuntamente um plano de ação detalhado para
promoção da igualdade de gênero, raça e etnia. O documento aponta para o compromisso
de incentivar a formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas
públicas setoriais e intersetoriais. Além, do treinamento de gestoras/es com foco na
erradicação do sexismo e racismo institucional (ONU Br, 2012).

c) O ranking de igualdade de gênero elaborado pelo Fórum Econômico Mundial
(WEF);

O Ranking de Igualdade de Gênero do Fórum Econômico Mundial (WEF) mede a redução
da desigualdade de gêneros em decorrência dos avanços em políticas públicas. Este é
elaborado com base em quatro critérios: participação econômica e oportunidade; acesso à
educação; saúde e sobrevivência; e participação política (Portal Brasil, 2012).
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O ranking foi desenvolvido em 2006, em parte para atender à necessidade de uma medida
consistente e abrangente de igualdade de gênero capaz de acompanhar o progresso de um
país ao longo do tempo. O índice aponta os países que são líderes em dividir os recursos de
forma mais equitativa entre homens e mulheres, independentemente do nível global dos
recursos disponíveis (World Economic Forum, 2013).

Acompanha-se a correlação entre a diferença de gênero de um país e sua competitividade
nacional, porque as mulheres representam metade da base potencial de talentos. Portanto,
para a Weforum, a competitividade de uma nação a longo prazo depende
significativamente de como educa e aproveita a mão-de-obra feminina (World Economic
Forum, 2013).

Segundo a organização, em 2012, 61% dos países pesquisados registraram uma diminuição
da desigualdade entre os gêneros e 39% tiveram aumento. Os dados apontam que o Brasil
obteve melhorias em educação primária e crescimento na porcentagem de mulheres em
posições ministeriais, inclusive uma presidente mulher, mas teve uma avaliação pior em
participação econômica, está em 73º entre os países avaliados. Em relação a participação
política o Brasil ocupa a 72ª posição. Com isso, o Brasil ganhou 20 posições no ranking,
deixando a 82ª posição para a 62ª posição entre 135 países pesquisados (Portal Brasil,
2012).

A lista é liderada pela Islândia, pelo quarto ano consecutivo, seguida pela Finlândia,
Noruega, Suécia e Irlanda. No lado oposto do ranking, o Iêmen é considerado o país com a
pior desigualdade de gênero do mundo, seguido por Paquistão, Chade, Síria e Arábia
Saudita. A Nicarágua foi o país que registrou o maior avanço na eliminação da
desigualdade entre os gêneros nos últimos seis anos, saindo da 62ª posição em 2006 (entre
115 países pesquisados naquele ano) para a 9ª posição em 2012 (Portal Brasil, 2012).

d) Programa de Igualdade de Gênero e Raça, Erradicação da Pobreza e Geração de
Emprego da OIT (Organização Internacional do Trabalho);

De acordo com a OIT Brasil [200-?], a promoção da igualdade de oportunidades e a
eliminação de todas as formas de discriminação são alguns dos elementos fundamentais da
Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais do Trabalho e da Agenda do Trabalho
Decente da OIT. Para haver crescimento econômico com menos pobreza e maior bem-estar
e justiça social, deve-se melhorar a situação relativa das mulheres, negros e outros grupos
discriminados da sociedade, aumentar sua possibilidade e acesso a empregos capazes de
garantir uma vida digna para si próprios e suas famílias.

A OIT Brasil [200-?], afirma que a pobreza está diretamente relacionada aos níveis e
padrões de emprego, assim como às desigualdades e à discriminação existente na
sociedade. Gênero e raça são fatores importantes para determinar as diferentes
possibilidades dos indivíduos de terem acesso a um emprego e nas suas condições de
trabalho: remunerações, benefícios e possibilidades de proteção social. Desse modo,
gênero e raça condicionam a forma através da qual os indivíduos e as famílias vivenciam a
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situação de pobreza e conseguem ou não superá-la. Por isso, estão sendo realizados
esforços para que as necessidades das mulheres e negros sejam consideradas de forma
explícita e efetiva nas estratégias de redução da pobreza e nas políticas de geração de
emprego e renda.

A estratégia da OIT para a promoção do emprego pleno, produtivo, de qualidade e
livremente escolhido inclui os seguintes resultados principais: políticas coordenadas e
coerentes para gerar crescimento do emprego inclusivo; políticas de desenvolvimento de
competências para aumentar a empregabilidade dos trabalhadores e trabalhadoras, a
competitividade das empresas e o crescimento inclusivo; e políticas e programas para
promover a sustentabilidade das empresas e o empreendedorismo.

O enfrentamento da discriminação e a promoção da igualdade de gênero e raça é uma das
prioridades da atuação da OIT no Brasil. Desde 2004 com o apoio da Equipe de Trabalho
Decente da OIT para o Cone Sul da América Latina em Santiago do Chile, do Escritório
para Igualdade de Gênero da OIT em Genebra e do Centro Internacional de Formação da
OIT, em Turim, Itália.

O Programa se organiza a partir das seguintes estratégias:

1. Assistência técnica ao governo brasileiro, com destaque para o Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM),
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), às centrais
sindicais e às organizações de empregadores;

2. Fortalecimento institucional, a partir de ações de capacitação de gestores/as
públicos/as, representações de trabalhadores/as e empregadores/as e
organizações da sociedade civil;

3. Ampliação da base de conhecimentos sobre gênero, raça e mercado de trabalho;
4. Promoção da transversalização de gênero e raça na Agenda e no Plano Nacional

de Emprego e Trabalho Decente, assim como nas Agendas Estaduais e
Municipais de Trabalho Decente;

5. Desenvolvimento de ações em parceria com outras agências das Nações Unidas
no Brasil;

6. Apoio ao desenvolvimento de campanhas de sensibilização.

e) Prêmios de organizações não governamentais, como no caso da Catalyst;

Uma das pesquisas mais conhecidas no campo da atuação feminina em organizações é o
relatório divulgado em 2011 pela ONG norte-americana Catalyst. De acordo com o
presidente da Catalyst essas iniciativas mostram que estratégias globais de diversidade de
gênero nas multinacionais podem ser implementadas de acordo com as necessidades
regionais.

Fonseca (2013) afirma que a Catalyst premiou três empresas em 2013 por suas iniciativas
que aumentam as oportunidades para mulheres nos negócios: Alcoa, Coca-Cola e Unilever.
Na Alcoa o programa para aumentar a presença feminina na companhia surgiu em 2008,
sendo que suas ações se estendem ao recrutamento, iniciativas de mentoring,
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desenvolvimento de lideranças e revisões rigorosas dos talentos, além do planejamento de
sucessão.

Na Coca-Cola, o programa é supervisionado por um conselho global dedicado ao tema e
por subconselhos regionais que customizam a iniciativa de acordo com as necessidades
locais. A iniciativa prioriza o recrutamento, desenvolvimento, progresso e retenção de
mulheres, com a meta de atingir a paridade de gênero em todos os níveis hierárquicos da
companhia até 2020.

Na Unilever, as iniciativas começaram em 2009, visando atingir a igualdade de gênero em
todos os níveis gerenciais. Para isso, criaram um conselho de diversidade global, prestam
contas do equilíbrio de gênero, apresentam metas para os executivos em cargos de
liderança e implementaram um programa global de mentoring. Os programas foram
adaptados localmente, para atender normas culturais e necessidades específicas de cada
região (Fonseca, 2013).

f) Sua inclusão no ranking das melhores empresas para as mães trabalharem da
revista norte-americana Working Mother, the smart guide for a whole life;

Gonçalves (2002) afirma que, anualmente, a revista norte-americana “Working Mother, the
smart guide for a whole life” publica uma lista com as 100 melhores empresas americanas
para mães trabalharem. As organizações que entram nesse ranking proporcionam algumas
facilidades para que as mães possam manter um equilíbrio saudável entre o trabalho e a
família, sem precisar abdicar de um ou de outro.

Cada ano a pesquisa tem um foco diferente, pode ser na existência de horários de trabalho
flexíveis (incluindo a possibilidade de uma jornada de horário reduzida), vantagens que
promovam a carreira profissional das mulheres, o tempo de licença maternidade, entre
outros (Gonçalves, 2002).

O ranking busca mostrar que é possível para as mulheres trabalharem sem que abram mão
da vida com sua família e seus filhos. Para isso, a pesquisa enfoca a disponibilidade e
acompanhamento de programas de incentivo, bem como a quantidade de gerentes
comprometidos com esses programas. Também são coletados documentos que permitam
comprovar a existência de tais benefícios e programas (Gonçalves, 2002).

Como apontado por Mendes (2005) e Santos et al. (2008), algumas empresas norte-
americanas foram pioneiras na adoção de projetos de diversidade no Brasil. Isso foi
confirmado na entrevista com a profissional de recursos humanos.

Segundo a entrevistada, a multinacional em que ela trabalhou já desenvolvia programas de
diversidade desde a década de 1980, antes mesmo do que é apontado pelos autores
mencionados. Essas políticas eram impostas pela Matriz, localizada em São Francisco,
Califórnia, cujo cargo de chefe de recursos humanos era ocupado por um negro.

A matriz da empresa estipulava a contratação de um número mínimo de negros e mulheres
a fim de garantir a diversidade. As unidades que não respeitassem a proporção estipulada
recebiam uma advertência. No momento da contratação, “se existisse uma situação de
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empate, dava-se preferência a negros e mulheres”. Segundo a entrevistada, os
trabalhadores não apresentavam problemas de convivências com a diversidade, porque
fazia parte da cultura da empresa.

Segundo a avaliação da entrevistada, no entanto, as “empresas brasileiras ainda não estão
preparadas para desenvolver programas de diversidade por si só. Aquelas que desenvolvem
seguem ordens da matriz e há uma grande diferença entre a política pregada pela empresa e
o que realmente acontece durante as seleções. A seleção é a porta de entrada e existe um
padrão [discriminatório], com algumas exceções [de pessoas] altamente qualificadas”. Ela
ressalta, como exemplo, o padrão de aparência exigido pelos bancos, onde as pessoas que
realizam atendimento direto ao cliente são, em sua maioria, “brancas, altas, magras. As
mulheres, com cabelos compridos, lisos e maquiadas”.

De acordo com a entrevistada, “o pessoal que trabalha com recursos humanos está
cuidando da porta de entrada da empresa e não existem políticas de diversidade bem
estabelecidas. As empresas que dizem que possuem, apresentam apenas ensaios. É muito
diferente o que acontece em São Paulo [normalmente onde ficam as sedes] e o que
acontece no interior [e demais lugares em que as outras unidades se estabelecem]”. A
entrevistada ainda se questiona se os selecionadores realmente seguem as políticas
estabelecidas.

Apesar desses problemas, também apontados por vários pesquisadores, nos últimos anos,
surgiram outras iniciativas voltadas à diversidade no Brasil, como:

a) Observatório Brasil da Igualdade de Gênero;

O Observatório Brasil da Igualdade de Gênero surgiu em 2009, a partir da iniciativa da
Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, em parceria com
outras instituições públicas, organizações da sociedade civil e organismos internacionais. A
ideia surgiu a partir de diálogo com a iniciativa da Comissão Econômica para América
Latina e o Caribe – CEPAL, como estratégia de disseminação de informações acerca das
desigualdades de gênero e dos direitos das mulheres com vista a subsidiar o processo de
formulação e implementação de políticas de gênero e de políticas públicas com perspectiva
de gênero no país (observatório Brasil, [200-?]).

As atividades pretendem levantar indicadores, produzir e disseminar os conteúdos e
incentivar o diálogo internacional. Suas principais missões são contribuir para a promoção
da igualdade de gênero e dos direitos das mulheres no Brasil, considerando as múltiplas
formas de desigualdades e as mulheres em sua diversidade. Servindo de ferramenta para
fortalecer e estimular a participação social, subsidiar a formulação, implementação e
avaliação de políticas públicas, além de, dar visibilidade às políticas públicas e ações que o
Estado brasileiro realiza no país e internacionalmente (observatório Brasil, [200-?]).

Os objetivos do observatório são:

1. Monitorar indicadores de gênero e de promoção e garantia de direitos das
mulheres;
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2. Promover o acesso à informação e produzir conteúdos sobre igualdade de
gênero e políticas para as mulheres para o fortalecimento da participação social;

3. Monitorar a mídia brasileira sobre os temas mulheres e gênero;
4. Garantir o diálogo nacional e internacional para o intercâmbio e disseminação

de informações, dados e estatísticas (observatório Brasil, [200-?]).

b) O Programa Pró-equidade de Gênero e Raça do governo federal, ao qual aderiram o
BNDES, a Eletros, a Prefeitura da cidade de São Carlos, a Petrobras, entre outras;

Seu objetivo é a implementação de ações que promovam a igualdade de oportunidades
para mulheres e homens, de qualquer raça ou etnia, no ambiente de trabalho. Foi criado em
2005, a partir da iniciativa do Governo Federal junto com a Secretaria de Políticas para as
Mulheres da Presidência da República (SPM/PR) e do II Plano Nacional de Políticas para
as Mulheres, além de contar com o apoio da Entidade das Nações Unidas para Igualdade
de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres) e da Organização
Internacional do Trabalho – (OIT - Escritório Brasil) (Senado Federal, 2013).

Este programa tem como objetivos específicos:

1. Conscientizar e sensibilizar dirigentes, empregadores/as e trabalhadores/as para
a promoção da igualdade de gênero e estimular práticas de gestão que
promovam a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres dentro das
organizações;

2. Criar a rede pró-equidade de gênero;
3. Construir um banco de boas práticas de gestão que possibilite a troca de

experiências de promoção da equidade de gênero no mundo do trabalho
(BNDES, 2008).

O Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça certifica que a organização, seja ela pública ou
privada, promove a igualdade entre trabalhadores e adota os requisitos do programa. Ao
aceitar as condições do programa, a organização traça um plano de ação que, se
implementado, permite que a mesma receba o Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça, que
poderá ser usado em suas campanhas publicitárias, documentos e peças institucionais, de
modo a divulgar o seu compromisso com o tema (BNDES, 2008).

O BNDES aderiu ao Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça em 2008, ano em que criou
um grupo de trabalho relacionado ao tema para criar um plano de ação. O grupo concluiu
que era necessário melhorar a sistematização dos dados relativos ao corpo funcional, de
modo a permitir um diagnóstico mais preciso sobre o tema. Essa avaliação é o ponto de
partida para a construção do Plano de Ação, que teve como principais metas: o diagnóstico
e gestão dos dados relativos ao tema e a divulgação junto ao corpo funcional da adesão do
BNDES ao programa, bem como sensibilização e conscientização dos problemas das
desigualdades e das vantagens da equidade de oportunidades, por meio de eventos,
palestras e seminários (BNDES, 2008).
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Na Eletros, Fundação Eletrobrás de Seguridade Social, o objetivo geral do plano de ação é
alinhar o programa ao planejamento estratégico da organização, voltado para a gestão dos
seus recursos humanos, priorizando o respeito aos direitos, valorizando as opiniões
individuais, por meio da criação e manutenção de relações e tomadas de decisões pautadas
na ética e na responsabilidade (eletros, 2012).

A prefeitura da cidade de São Carlos recebeu o selo do programa em 2010 na categoria de
municípios. De acordo com o prefeito da época, Oswaldo Barba, o selo representa o
reconhecimento do trabalho feito pela prefeitura nesta área da diversidade, sendo que foi
destacada a atualização de todo o banco de dados dos servidores municipais, com ênfase
no quesito raça (Prefeitura Municipal de São Carlos, 2012).

A Petrobras participou de todas as edições do Programa Pró-Equidade de Gênero e recebeu
selo em todas elas, por ter cumprido as iniciativas propostas. A Petrobras possui uma
Subcomissão de Diversidade, composta por representantes das distintas áreas de negócios
da organização. Sob a coordenação da Gerência de Orientações e Práticas de
Responsabilidade Social, a subcomissão tem como objetivo propor ações que garantam a
defesa dos princípios de diversidade humana e de não discriminação em todo o sistema
Petrobras (Petrobras, 2013).

c) Prêmio “Melhores Executivas” do jornal Valor Econômico;

No dia Internacional da Mulher, 08 de março de 2013, foi publicada a terceira edição do
especial “Valor Liderança — Executivas”, com o prêmio para “Melhores Executivas”, que
indica as dez melhores gestoras do país. Para compor o ranking levou-se em consideração
a complexidade da gestão, o tempo no cargo, mudanças de impacto no negócio, o
desempenho financeiro, o grau de inovação e a reputação das empresas sob comando das
executivas (Campos, 2013).

As eleitas foram: Celina Antunes (Cushman & Wakefield); Carla Schmtzberger
(Alpargatas); Eliaria Tameirão (Genzyme); Liliana Aufiero (Lupo); Luiza Helena Trajano
(Magazine Luiza); Graça Foster (Petrobras) e Maria Eduarda Kertész (Johnson &
Johnson); Chieko Aoki (BlueTree Hotels); Tania Cosentino (Shneider Electric)e Andréa
Alvares (Pepsico).

Segundo as executivas, a nova geração conta com algumas vantagens, como a crescente
percepção dentro das organizações sobre a importância das características femininas no
comando, por exemplo, a intuição e a capacidade de se relacionar, haja vista, que as
companhias estão mais dispostas a desenvolver políticas que auxiliem essas profissionais a
lidar melhor com essa dupla e até tripla jornada, que envolve trabalho, família e estudos
(Campos, 2013).

Existem características femininas que são valorizadas dentro de uma organização, como as
chamadas "soft skills", que incluem habilidades de ouvir, intuir e se sensibilizar com o
outro, sem deixar de lado o domínio técnico. De acordo com Campos (2013), além dessas
habilidades, as mulheres são mais flexíveis. Por serem historicamente discriminadas, as
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profissionais desenvolveram uma grande habilidade de adaptação. E possuem uma maior
disposição que os homens em admitir erros e realizar uma alteração de rota.

d) Sua inclusão dentre os temas centrais da Responsabilidade Social indicados pelo
Instituto Ethos;

O instituto Ethos, que tem atuado na difusão da responsabilidade social no Brasil, incluiu a
diversidade entre os indicadores que recomenda que as organizações monitorem.

O instituto Ethos (2007) ao comparar os resultados obtidos em 2007 com os de 2005, sobre
as 500 maiores empresas do país, divulgados pelo ranking “maiores e melhores” da revista
Exame, mostra que aumentou o número de organizações que afirmam desenvolver algum
tipo de ação afirmativa em prol da diversidade e da igualdade, de 52% para 79%. As ações
afirmativas desenvolvidas são:

1. Apoio a projetos na comunidade que visam melhorar a oferta de profissionais
qualificados provenientes de grupos usualmente discriminados no mercado de
trabalho. Aumentou de 33% para 46%;

2. Desenvolvimento de programas para a contratação de pessoas provenientes de
grupos discriminados no mercado de trabalho Aumentou de 11% para 22%;

3. Desenvolvimento de programas que visam melhorar a qualificação das
mulheres Aumentou de 4% para 23%;

4. Estabelecimento de metas para ampliar a participação de mulheres nos cargos
de direção Aumentou de 0% para 20%;

5. Desenvolvimento de programas que visam melhorar a qualificação dos negros
Aumentou de 4% para 16%;

6. Estabelecimento de metas para ampliar a participação de negros nos cargos de
direção Aumentou de 0% para 6%;

e) Sua inclusão dentre os critérios de avaliação do levantamento “As Melhores na
Gestão de Pessoas” da revista Valor;

A revista Valor (2012) esclarece que lidar com a diversidade nas organizações é
fundamental e que o alinhamento de políticas é o que diferencia as 30 organizações mais
bem qualificadas do ranking “As Melhores na Gestão de Pessoas”.  A porcentagem de
organizações que aceita e estimula a diversidade entre as 30 mais bem posicionadas é de
82%, sendo de apenas 64% nas demais organizações participantes.

As questões respondidas pelos trabalhadores buscam verificar se o ambiente de trabalho
valoriza diferenças pessoais e trata as pessoas de forma justa, independente de suas
particularidades. Normalmente, as organizações mais preocupadas com os funcionários são
as grandes empregadoras, que estão direcionadas à responsabilidade social corporativa e
que precisam de mão-de-obra qualificada (Valor, 2012).
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A preocupação com a diversidade é constante dentre as empresas mais desejadas para se
trabalhar. A revista afirma que, na IBM, a inclusão ocupa lugar de destaque dentre as
práticas de gerenciamento. A diretora de recursos humanos da organização afirma que “a
inovação está na diversidade”. A companhia criou conselhos para atender negros,
portadores de necessidades especiais e funcionários (as) lésbicas, gays, bissexuais e
travestis - LGBT (Valor, 2012).

f) Sua inclusão dentre os critérios de avaliação do levantamento “Melhores Empresas
para Você Trabalhar no Brasil” da revista Você S/A.

A Fundação Instituto de Administração (FIA), responsável pela pesquisa que define
anualmente “As Melhores Empresas para Você Trabalhar do Brasil”, publicada pela revista
Você S/A em 2012, disponibilizou dados relativos às políticas e práticas que a empresa
adota para os seus empregados.

Em 2011, dentro do grupo de questões, relacionadas à responsabilidade social é perguntado
se a organização adota programas ou ações formais visando à diversidade social, racial ou
de gênero dentro da empresa (FIA, 2012).

As questões relacionadas às mulheres buscam saber se a empresa adota programas voltados
especificamente para o atendimento, atração e retenção de mulheres em seu quadro de
funcionários, especificando se:

1. Há instalações para atendimento e cuidados com os filhos dos funcionários;
2. Há programas educacionais e/ou de complementação educacional para os filhos;
3. Há aconselhamento e suporte ao planejamento familiar;
4. Há discussão assistida para debater e empreender ações de melhoria da qualidade

de vida das mulheres no trabalho;
5. Há orientação para o desenvolvimento da carreira da mulher;
6. Há comitês específicos para discutir a ascensão de mulheres em cargos de

liderança;
7. Há adoção da licença-maternidade de seis meses;
8. Há um programa de mentoring oferecido para esse público e o seu tempo de

atuação (FIA, 2012).

4. Conclusões

O levantamento realizado até o momento mostra que existem diversas iniciativas voltadas
à diversidade e à inclusão de grupos discriminados em diferentes tipos de organizações.
Identifica-se uma forte influência de multinacionais e mais recentemente, de programas do
governo federal que têm levado à difusão dessas iniciativas principalmente em empresas
estatais. Nota-se também, os programas e organizações internacionais como a ONU e a
OIT. A diversidade de recursos humanos também se tornou tema em diferentes tipos de
certificações e rankings, o que indica que deve se tornar cada vez mais constante nos
próximos anos.
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Outro fato que deve ser ressaltado é a maior atenção voltada para a questão das mulheres,
sendo que não apareceu nenhuma iniciativa voltada apenas para a questão da etnia. Quando
se mencionou a preocupação em relação à discriminação por diferenças raciais, esta veio
junto com preocupações ligadas a discriminação de gênero.
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Estrategias de Acumulación de Capacidades Tecnológicas en
Grandes Empresas de Calzado en México.

Andrés Morales Alquicira y Araceli Rendón Trejo1

 Resumen

Al analizar el comportamiento tecnológico de las dos mayores empresas nacionales
productoras de calzado en México, Emyco y Flexi, en el marco de las transformaciones
económicas generadas por los dos últimos modelos de industrialización en el país, se
observa que aunque se ubican en la misma actividad y siguen algunas estrategias similares
como la integración vertical, la modernización de su planta industrial gy la capacitación de
sus trabajadores, entre otras, emprenden comportamientos tecnológicos diferentes. Emyco
sigue un modelo de negocio basado en la adquisición de licencias para producir y
comercializar calzado de grandes empresas multinacionales. Por su parte Flexi adopta un
modelo basado en el establecimiento de alianzas con diferentes proveedores locales e
internacionales, los que se articulan en un modelo de gestión de calidad internacional. En
este artículo se busca explicar las causas ese comportamiento diferenciado.

Palabras clave: Aprendizaje y acumulación de capacidades tecnológicas,  estrategias de
acumulación tecnológica, comportamiento tecnológico, grandes empresas del calzado.

 Abstract

This paper analyses the technological behavior of the two largest footwear companies in
Mexico, Emyco and Flexi. It considers the economic transformations generated by the two
models of industrialization in the country; it shows that, although the firms are in the same
activity and follows some similar strategies such as vertical integration, modernization of
its industrial plant, and the training of their workers, undertake different technological
behaviors. Emyco follows a business model based on the acquisition of multinational
companies licenses to produce and sell shoes. On the other hand Flexi adopts a model
based on the establishment of alliances with different local and international suppliers,
which are articulated in a model of international quality management. This article explains
the causes that different behavior.

Key words: learning and accumulation of technological capabilities, strategies of
technological accumulation, technological behavior, large footwear companies.

 Introducción y objetivo

En 1982 México enfrentó una crisis de deuda que lo llevó a realizar reformas estructurales
en su modelo de desarrollo. En 1985 las transformaciones se concretaron con el cambio del
modelo de economía cerrada, que había adoptado desde la Segunda Guerra Mundial, a uno
de economía abierta. A partir de ese año las empresas mexicanas han participado
directamente en la competencia global. Para permanecer en el mercado las empresas han

1 Profesores-Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. México.



tenido que realizar transformaciones tecnológicas y organizacionales que se manifiestan en
su comportamiento tecnológico. Al analizar el comportamiento tecnológico de las grandes
empresas mexicanas de la industria del calzado se observa que aunque se encuentran
ubicadas en una misma rama industrial y son empresas con características similares,
realizaron y mantienen comportamientos tecnológicos y organizacionales diferentes.

En esta investigación se estudia el comportamiento tecnológico de las dos mayores
empresas mexicanas productoras de calzado en México. Cada una de ellas ha tenido
diferencias en sus acciones y resultados al respecto ¿Cuáles son las causas que explican
eso? Para tratar de responder el planteamiento anterior se requiere considerar, además de la
naturaleza cambiante del entorno económico y las características particulares  de las
empresas, aspectos que determinan la forma en que aprenden y acumulan capacidades
tecnológicas.

El objetivo de este artículo es identificar y explicar las causas del comportamiento
tecnológico diferenciado de las dos más grandes empresas nacionales productoras de
calzado en México, Emyco y Flexi, en el marco de las transformaciones económicas que
han generado los modelos de Industrialización vía Sustitución de Importaciones (ISI) y de
Industrialización Orientada al Mercado Externo (IOME).

Hay que señalar que aunque su presencia es importante en la industria nacional del calzado
en México, desde el punto de vista metodológico, no es posible generalizar los resultados
obtenidos al resto de las grandes empresas de esta rama industrial.

El trabajo se desarrolla en tres capítulos, en el primero se contextualiza el entorno que
enfrentan las empresas en los dos últimos  períodos de industrialización; en el  segundo se
analiza el comportamiento tecnológico de Emyco y Flexi; en el tercero se da una
explicación de las diferencias de comportamiento de las empresas estudiadas. Finalmente
se elaboran algunas conclusiones.

 Método

En esta investigación se entiende por Comportamiento Tecnológico (CT) los resultados
visibles de acciones realizadas por las empresas para construir capacidades tecnológicas.
Para capacidades tecnológicas se utiliza la definición de Kim (1997: 86): “… la habilidad
de hacer uso efectivo del conocimiento tecnológico para asimilar, usar, adaptar y cambiar
las tecnologías existentes. También permite crear nuevas tecnologías y desarrollar nuevos
productos y procesos en respuesta al entorno económico cambiante…”

Para explicar el CT de cada empresa se examinan las acciones tecnológicas y
organizacionales que han realizado. El estudio enfatiza la búsqueda de capacidades
tecnológicas y organizacionales desarrolladas, así como la identificación de la naturaleza
del conocimiento (objetivos principales, dirección de la acumulación, fuentes de
conocimiento, mecanismos de aprendizaje y socialización).

Naturaleza de la información. Se utilizaron diferentes fuentes de información: libros,
revistas especializadas, anuarios estadísticos, fuentes oficiales, periódicos, libros y revistas
electrónicas, bases de datos en línea y páginas electrónicas de las empresas y de sus
proveedores. La  información revisada y estudiada incluye análisis teóricos sobre el
comportamiento de las empresas, estudios de caso, artículos sobre el tema, entrevistas
publicadas realizadas a directivos, operarios y proveedores de las empresas analizadas.
Para la información directa se realizó trabajo de campo en plantas de producción y oficinas



corporativas. El trabajo de campo incluyó visitas de observación y entrevistas
semiestructuradas e informales a directivos y operarios de las empresas.

Estructura. El artículo se integra por tres capítulos; el  primero se orienta a contextualizar
el entorno que enfrentan las empresas en los períodos ISI e IOME. Con este fin se
describen los principales valores y percepciones que caracterizan los períodos en materia
económica. El  segundo aborda el CT de Emyco y Flexi; se examinan y analizan sus
principales acciones en la fase de producción con el fin de identificar el proceso, naturaleza
y dirección de las capacidades tecnológicas y organizacionales desarrolladas. El capítulo
tres se enfoca a explicar las diferencias en el CT de las dos empresas. Finalmente se
elaboran algunas conclusiones.

 Resultados y discusión

1. Percepciones y Valores que Caracterizan los Períodos ISI e IOME.

En este capítulo se presentan algunas ideas, percepciones y valores que han caracterizado
el entorno económico de México en los dos períodos más recientes de su desarrollo
económico: el de Industrialización vía Sustitución de Importaciones (ISI), y el de
Industrialización Orientada al Mercado Externo (IOME). El período ISI estuvo vigente de
1938 a 1984 y se caracterizó por implementar una economía cerrada. El IOME ha estado
vigente de 1985 a la fecha y se identifica por impulsar y operar en una economía abierta.
La exposición de esos períodos es fundamental ya que en ellos se han desarrollado las
empresas estudiadas.

Los períodos ISI e IOME han transitado por diferentes etapas de desarrollo; cada una ha
tenido impactos en el entorno económico. Reconociendo esos cambios y haciendo un
esfuerzo por caracterizar el entorno en forma general, se puede decir que durante el
período ISI la economía se guiaba por la producción y, dado que era una economía cerrada,
se vendía lo que se producía internamente, la producción era masiva y estandarizada (ver
tabla 1). Para las grandes empresas productoras de calzado en México  (al igual que para
muchas otras empresas de diferentes sectores), el mercado era local y físico, la red de
distribución también era física, la mayoría del calzado que fabricaban era uniforme y
estandarizado, el ciclo de vida del producto era largo (en los aparadores se podía encontrar
los mismos modelos por años).

La competencia entre las grandes empresas del calzado era básicamente vía precio-calidad,
siempre buscando maximizar su participación en el mercado. A nivel operativo había un
enfoque que separaba la manufactura y el marketing. La producción se planeaba por
pronóstico y la ventaja competitiva de las empresas se basaba en la dotación de factores
(mano de obra e insumos baratos). En el mejor de los escenarios las empresas se
organizaban buscando la calidad en todos sus procesos. Esas eran las ideas, percepciones y
prácticas con las que Emyco y Flexi convivieron durante el período ISI.

Con la liberación del 89% de las fracciones arancelarias de importación en 1985, dio inicio
la etapa de implementación del modelo IOME que  concluyó en 1996 con la asimilación de
los efectos que trajeron la adhesión de México al Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y la fijación del tipo de cambio por el mercado; todos ellos eventos
ocurridos en 1994.



En 1997 la economía mexicana estaba prácticamente abierta por completo a la
competencia global (con excepción de sectores cerrados a la inversión extranjera como el
del petróleo y la electricidad y otros liberados, pero protegidos con cuotas compensatorias
como los textiles, juguetes, bicicletas y calzado), por lo que a partir de ese año el modelo
IOME entra en una nueva etapa de desarrollo que impacta todas las ramas industriales. La
industria del calzado no fue la excepción; en el caso particular de las grandes empresas
nacionales de esta rama, las nuevas políticas industriales, tecnológicas y de comercio
exterior implementadas por el gobierno, así como las ideas, percepciones y valores
derivados del nuevo entorno económico influyeron en su comportamiento.

El entorno económico, comercial y productivo que han enfrentado las grandes empresas
nacionales del calzado en el modelo IOME, se puede caracterizar -en términos generales-
por una manifiesta conducción del mercado, un enfoque a la demanda (cliente), una
economía que produce lo que se vende, donde la producción es variada, flexible y en
algunos casos hasta personalizada.

En este modelo la variedad de productos, servicios y soluciones integrales al cliente son
factores potenciales para la permanencia y desarrollo de las empresas. El mercado es
global y se puede acceder a él mediante el internet. A nivel del marketing se privilegia la
especialización y variedad de los productos, el ciclo de vida del producto es corto (en el
calzado hay dos temporadas al año: primavera-verano, otoño-invierno), en la
determinación del precio del calzado de alta calidad se incluye, además del costo por
unidad y el margen de utilidad, el valor percibido por el cliente.

Además de la competencia por el mercado entre empresas en forma individual, hay una
competencia cooperativa vía alianzas estratégicas. También ocurre que algunas empresas
además de buscar maximizar su participación en el mercado, seleccionan clientes más
rentables.

A medida que el modelo IOME se desarrolla, las operaciones de manufactura y marketing
se ven como un proceso integral, se implantan sistemas de producción flexible y la
producción empieza a programarse por pedido. En este modelo se considera que la
dotación de factores (mano de obra e insumos baratos) ya no constituye la principal fuente
de ventaja competitiva de la empresa, ésta es sustituida por la facultad de aprender y
acumular capacidades tecnológicas y organizacionales. Esta facultad, constituye una
capitalización en conocimiento que resulta fundamental para el desarrollo de la empresa, y
es más importante en la medida que incluye una cantidad mayor de operarios en cada
eslabón de la cadena de valor en que participa.

La instrumentación de este proceso de capitalización implica para la empresa, la
realización de diferentes acciones encaminadas a aprender y acumular capacidades
tecnológicas y organizacionales en las diferentes fases de su cadena de valor.

Las acciones constituyen las respuestas que las empresas dan al entorno, su análisis
permite identificar las estrategias que las empresas adoptan. En este trabajo se analizan
exclusivamente acciones ligadas con la fase de producción. El estudio se enfoca a
identificar el impacto del entorno en el comportamiento tecnológico de las empresas desde
la perspectiva de aprendizaje y acumulación de capacidades tecnológicas y
organizacionales. Con este enfoque las acciones son analizadas en cinco aspectos
fundamentales: objetivos principales, dirección de la acumulación, principales capacidades
tecnológicas y organizacionales desarrolladas, naturaleza del conocimiento y,
socialización del conocimiento.



Tabla 1.

Percepciones y Valores que Caracterizan los Períodos ISI e IOME.

Características ISI IOME
1.- Paradigmas de

manufactura y
marketing.

 Economía guiada por la producción.
 Producción masiva estandarizada.
 Economías de escala y mínimo costo.

 Economía orientada por el mercado.
 Enfocada al cliente.
 Producción flexible y personalizada.

2.- Características
del mercado.

 Local y físico.
 Red de distribución física.

 Global y en red.
 Red de distribución física y electrónica.

3.- Marketing.  Producto uniforme y estandarizado.
 Ciclo de vida del producto largo.
 Precio: Costo por unidad + margen de

utilidad.

 Producto variable y personalizado.
 Ciclo de vida del producto corto.
 Precio: Costo por unidad + margen de

utilidad + valor percibido por el cliente.

4.- Competencia en
el mercado.

 Competencia entre empresas vía precio-
calidad.

 Las empresas buscan maximizar su
participación en el mercado.

 Competencia cooperativa, alianzas E.
 Además de perseguir maximizar su

participación en el mercado las
empresas buscan clientes más rentables.

5.- Operatividad de
la manufactura y
marketing.

 Enfoque divisional (por
departamentos).

 Producción: por pronóstico.

 Enfoque  por proceso.
 Integración de los procesos de

producción y marketing.
 Sistemas de producción flexibles.
 Producción por pedido.

6.- Ventaja
competitiva.

 Dotación de factores (mano de obra e
insumos baratos)

 Capitalización vía aprendizaje y
acumulación de capacidades
tecnológicas de la mano de obra.

Fuente: Elaboración de los autores.

2. El Comportamiento Tecnológico de Emyco y Flexi.

2.1. EMYCO.

El 14 de diciembre de 1926, los Sres. Jesús Escamilla, Felipe B. Martínez Chapa y Daniel
Martínez fundaron una empresa productora de calzado a la que denominaron “Escamilla,
Martínez y Compañía”, contaba con 20 trabajadores y tenía una producción anual de 6,240
pares de calzado. (SCRIBD, 1997, p. 1). En 1934 cambian la razón social por “Compañía
Manufacturera de Calzado Emyco S.A.” (AMAT, 2010). En la actualidad es un grupo
industrial familiar de capital privado nacional conformado por varias empresas que se
integran verticalmente en la cadena cuero calzado.

Entre 2007 y 2011 la compañía destinó alrededor de 91% de su producción al mercado
nacional y 9 % a la exportación2. En esos años el grupo ha ocupado de manera creciente el
primer lugar del valor total de ventas de calzado en el mercado mexicano. En 2008 por
ejemplo, participó con 11.3 % y en 2011 con 12.6 % de ese valor (EUROMONITOR
INTERNATIONAL, 2012). En esos años sus marcas propias (Emyco, Gran Emyco y Lady
Emyco) participaron con 8.2 % y 9.3 % respectivamente, en tanto que su principal marca

2 En 2010 por ejemplo tuvo una producción anual de 4,160,000 pares de calzado de los cuales 3,785,600 pares se
vendieron en las 110 tiendas propias y franquiciadas que tiene en México, así como en los grandes almacenes que
distribuyen sus productos en el país. El resto 374,400 pares se comercializaron principalmente en Estados Unidos
mediante la cadena de tiendas departamentales Macy’s. (KANDELL, 2010).



licenciada (Hush Puppies) contribuyó con  3.2 % en ambos años. La compañía generó
alrededor de 4,000 empleos directos en 2010 y, tiene como centro de producción,
distribución y comercialización la ciudad de León Guanajuato en México.

Durante el período ISI (1938-1984) en México se implantó una política de
industrialización, encaminada a sustituir las importaciones de productos y dirigir la
producción hacia el mercado interno. Esa política tuvo un doble efecto; ante la nula
competencia externa las empresas se beneficiaron por la exclusividad del mercado interno,
pero al tenerlo prácticamente asegurado se rezagaron tecnológicamente y sus estructuras
organizacionales poco se desarrollaron. El caso de Emyco es relevante porque en un
entorno con pocos incentivos para competir en el mercado interno, desarrolló e
implementó estrategias y acciones que lo llevaron a posicionarse durante ese periodo
como uno de los grupos líderes en el mercado nacional e incluso incursionar al final del
período en el mercado externo.

Desde su origen Emyco trabajo con una filosofía de mejora continua que fue conformando
una misión corporativa definida “Ser el más respetado y dominante comercializador y
fabricante de calzado de marcas de prestigio para los segmentos del mercado alto y medio
de México, y con participación creciente en los mercados de Estados Unidos y de Canadá;
reconocido por su calidad, servicio a clientes y su compromiso por el desarrollo integral
de sus colaboradores y de la sociedad” (SCRIBD, 1997, p. 2). Con esa misión presente en
sus actividades, Emyco logró un crecimiento sostenido que lo llevó a posicionarse en los
primeros lugares del mercado interno; no obstante para alcanzar los mercados de Estados
Unidos y de Canadá requería mejorar la calidad de sus productos. Para ello necesitaba en
principio de una mejor tecnología e insumos. Ante la carencia de tecnología con esas
características en México, a partir de 1968 comenzó a impulsar su desarrollo tecnológico
mediante la asimilación de tecnología extranjera. Ésta la obtuvo de empresas
norteamericanas líderes en la elaboración de calzado para diferentes nichos de mercado. El
mecanismo que utilizó fue el establecimiento de alianzas vía licencias para diseñar,
producir, distribuir y comercializar calzado de marcas internacionales en México y en los
países donde la empresa tenía presencia.

La primera licencia la obtuvo en 1968 de la empresa norteamericana Wolwerine World
Wide, Inc. Con ella Emyco pudo diseñar, producir, distribuir y comercializar calzado de la
marca Hush Puppies3. La licencia le permitió abrir una nueva línea de producción,
modernizar su proceso de manufactura, capacitar su mano de obra en nuevos procesos de
producción, así como participar en una cadena global de producción de calzado de confort
que ya se había posicionado exitosamente entre los consumidores norteamericanos desde
1958. En 1972 obtuvo su segunda licencia, esta vez de la compañía norteamericana
International Shoe Company (INTERCO). Esta licencia le permitió diseñar, producir,
distribuir y comercializar calzado de la marca Florsheim; con ello pudo incursionar en el
nicho de calzado de vestir de alta calidad para los segmentos del mercado alto y medio de
México. El acuerdo incluyó abrir una cadena de tiendas Florsheim en México (en 1990
Emyco compró la cadena y el uso de su marca, KANDELL, 2010). Al igual que en el caso
de la licencia para producir calzado de la marca Hush Puppies, esta licencia le permitió
abrir una nueva línea de producción, modernizar su proceso de manufactura, capacitar su
mano de obra; así como participar en una cadena global de producción de calzado de vestir
de prestigio en el mercado norteamericanos desde 1929.

3 En 1967 Emyco llegó a un acuerdo con Wolwerine World Wide, Inc.,  para distribuir calzado de la marca Hush Puppies
en México, (KANDELL, 2010).



La estrategia de fortalecimiento de Emyco basada en licencias,  tuvo un impacto global en
el comportamiento tecnológico de cada uno de los eslabones de su cadena de valor.

El impacto de las licencias en el proceso de aprendizaje y acumulación de capacidades
tecnológicas de Emyco se puede identificar en las acciones que esta empresa realizó en los
diferentes eslabones de su cadena de valor. Esas acciones tuvieron efectos variados, tanto
limitados como profundos, esto hace que algunas acciones puedan pasar desapercibidas en
tanto que otras sean notorias y por lo tanto aclaren el impacto que tuvieron en la dirección
del aprendizaje y acumulación de las capacidades tecnológicas de la empresa. El impacto
de las acciones se comprende con relativa facilidad cuando éstas ocurren contiguas a la
adquisición de las licencias, no sucede lo mismo cuando se presentan lejanas; esto se debe
a que las acciones lejanas suelen incluir, además del impacto de las licencias, el de otros
factores o estrategias de Emyco.

En esta investigación se considera que las acciones que Emyco llevó a cabo desde la
adquisición de la licencia y hasta un año después, son impactos que ocurren en el corto
plazo, por ejemplo, la modernización de la planta en 1968 (un año después de que Emyco
llegó a un acuerdo con Wolwerine World Wide, Inc., para diseñar, producir, distribuir y
comercializar calzado de la marca Hush Puppies) y en 1972 (una vez lograda la licencia
para producir calzado Florsheim) son acciones de corto plazo. Las acciones que ocurren
entre uno y tres años son de mediano plazo, por ejemplo el reconocimiento del mercado
con productos propios en 1970; las acciones que realiza después de tres años son efectos
que ocurren en el largo plazo; la creación de los sinerequipos en 1980 es un ejemplo de
este tipo de acciones.

Como se expuso anteriormente, en esta investigación se entiende por comportamiento
tecnológico, los resultados visibles de acciones realizadas por las empresas para construir
capacidades tecnológicas. También se mencionó que estas capacidades se refieren a la
habilidad de hacer uso efectivo del conocimiento tecnológico para usar, adaptar y crear
nuevas tecnologías o desarrollar nuevos productos y procesos en respuesta al entorno
económico cambiante. Desde esta perspectiva, la adquisición de licencias forma parte de
las acciones que Emyco realizó en respuesta al entorno, y los efectos que se observan en la
construcción y acumulación de sus capacidades tecnológicas son parte del impacto en su
comportamiento tecnológico.

Para contar con una visión de los efectos en el proceso de aprendizaje y acumulación de
capacidades tecnológicas (comportamiento tecnológico) de Emyco, enseguida se muestra
el impacto de las acciones realizadas por la empresa en la fase de producción. Para ello se
consideran cinco aspectos característicos del proceso de aprendizaje: objetivos principales,
dirección de la acumulación, principales capacidades tecnológicas y organizacionales
desarrolladas, naturaleza del conocimiento y, socialización del conocimiento.

Acciones realizadas en materia de producción.

Objetivos Principales. En materia de producción, Emyco pretendía por medio de las
licencias: incrementar y homogenizar en todas sus plantas la calidad de su calzado;
modernizar y actualizar sus procesos de manufactura; acceder a nueva tecnología de
construcción; lograr la manufactura de nuevos modelos; participar en líneas globales de
producción e incrementar la competitividad de su mano de obra.



Dirección de la acumulación. Si bien las licencias aumentaron la dependencia tecnológica
de Emyco en materia manufacturera (especialmente en los procesos  de construcción de
calzado de mayor calidad y comodidad), también le permitieron insertarse en líneas
globales de producción de las licenciantes. Otro beneficio para esta empresa fue la
oportunidad que tuvo para desarrollar proyectos de manufactura de calidad con marca
propia (Lady Emyco en 1981 y Gran Desing en 1982, esta última es calzado fino para
caballero semejante al de la marca Florsheim).

Principales capacidades tecnológicas desarrolladas.

Productivas. Entre las capacidades productivas desarrolladas destacan las siguientes (ver
gráfica 1): la de haber podido adoptar nueva tecnología para la elaboración del calzado
licenciado; la de transferir esas capacidades tecnológicas a la elaboración de calzado de
marca propia; la de desarrollar procesos de trabajo que permitieron la socialización del
conocimiento. Estas capacidades se reflejaron primero en la calidad del calzado licenciado
y después en todas sus líneas de calzado de marca propia.

Adicionalmente se dieron acciones como la creación y uso de manuales de producción
detallados por tipo de montado, las que sin ser notorias, repercutieron de manera
importante en la formación de capacidades tecnológicas entre los trabajadores.

Organizacionales. La operación de las licencias generó cambios en la estructura
organizacional de Emyco. En el caso de la estructura productiva ocurrieron cambios físicos
y organizacionales. Entre los primeros se puede mencionar que en 1969 (un año después de
adquirir la licencia para producir calzado de la marca Hush Puppies) Emyco estrena nuevas
instalaciones productivas, y que en 1972 (año en que se adquiere la licencia para producir
calzado de la marca Florsheim), se instala nueva tecnología. Entre los cambios
organizacionales se  puede citar la creación de nuevos departamentos de producción en
1968 y 1969 en la Dirección de Operaciones.

Principales fuentes de conocimiento y mecanismos de aprendizaje.

Fuentes. Básicamente eran manuales de: especificaciones técnicas del calzado; procesos de
construcción (del calzado licenciado) y; uso de la nueva tecnología.
Mecanismos: Los mecanismos de aprendizaje documentados incluyen la capacitación
(dada por los técnicos de las empresas licenciantes) y el aprendizaje interactivo en las áreas
de trabajo. Un mecanismo que contribuyó a estimular el aprendizaje fue el incentivo
económico. Cuando la productividad y la calidad eran superadas, o se reducía tiempo
desperdiciado, materiales o fabricación de productos defectuosos; los trabajadores obtenían
estímulos, prestaciones o incrementaban su salario en forma temporal o permanente.
Adicionalmente, es importante mencionar que en todas las actividades se aludía una
filosofía de mejoramiento constante.

Socialización del conocimiento. Capacitación exclusiva para los operarios ligados a los
procesos de manufactura de los productos licenciados.

2.2. FLEXI.

Grupo Flexi es un grupo industrial familiar de capital privado nacional integrado
verticalmente que se dedica al diseño, manufactura y comercialización de calzado casual,



sport y semivestir. Fue fundado en 1935 por Roberto Plasencia Gutiérrez4. En 2012 la
tercera generación de los Plasencia son quienes dirigen el grupo.

El grupo ha crecido hasta convertirse en el mayor fabricante de calzado en México; en
2011 produjo más de 13 millones de pares de zapatos (el 5.1 por ciento de la producción
nacional, la cual ese año ascendió a 254 millones de pares). Ese año el grupo contaba con
17 plantas manufactureras propias (16 ubicadas en el municipio de León y una en San Luis
de la Paz, Guanajuato) y 13 plantas subcontratadas. Cuenta además con convenios de
subcontratación con empresas del calzado en Vietnam.

Del 100 por ciento de su producción (13 millones de pares), el 95 por ciento se
comercializó en el mercado nacional (12 millones 350 mil pares), lo que representó el 4.12
por ciento del consumo nacional aparente de calzado. En términos de valor su participación
en el mercado nacional ocupó la tercera posición y fue de 9.8 porciento. Para lograrla Flexi
cuenta con una red de zapaterías de su propiedad (“Zapaterías Flexi”), además, distribuye
sus productos en tiendas departamentales, otras cadenas de zapaterías, zapaterías
independiente, por catálogo y tienda en línea. En cuanto al mercado externo, exporta el 5
por ciento de su producción (650 mil pares) a los mercados de Estados Unidos, Canadá,
Centroamérica, Sudamérica y Japón, para ello cuenta con una red de más de 3,000
distribuidores en Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica. En 2011tenía una
plantilla de 2,400 trabajadores permanentes y de 1,200 a 2,000 temporales.

Acciones realizadas en materia de producción.

Flexi inició sus actividades en la Ciudad de León Guanajuato, sus primeras instalaciones
consistieron en un pequeño taller ubicado en el centro de la ciudad, ahí fabricaba calzado
para niños. En esa etapa de la empresa, su proceso de elaboración de calzado incluía una
mayor actividad artesanal que industrial. El amplio contacto entre maestros y aprendices
estimuló la adquisición de nuevos conocimientos para el diseño y elaboración del calzado.

En 1945, Flexi orientó su producción hacia la calidad y comodidad de sus productos, para
ello incorporó nuevos elementos técnicos en sus procesos de producción. Ese año, su
producción alcanzó los 110,000 pares anuales, cantidad muy importante en esa época. En
esa etapa de su desarrollo Flexi se distinguió por el proceso de estructuración de sus áreas
de operación. Entre sus principales líneas de calzado dominaban los montados stitcher5

(GRUPO FLEXI, 2010; p. 5) y opanka6, eso le permitió que su diseño y calidad fueran
reconocidos en el mercado nacional. En ese año (1945) el grupo inició ventas en la Ciudad
de México y dos años después en el norte del país. En 1963 su producción aumentó debido
al inició de la sistematización, mecanización y transportación automática de su producción
en serie. Dos años después (1965) nace la marca Flexi.

Con la creación del Grupo Pieles y Curtidos Cosmos en 1969 y la inauguración de su
Planta Central de Avíos en 1970, Flexi inició un proceso de integración vertical que le dio
un nuevo impulso a su proceso de producción al asegurar el abastecimiento y la calidad en
pieles e insumos críticos. En 1973 su proceso de producción se ve influido por la

4 Roberto Plasencia Gutiérrez nace en 1917 en el estado de Jalisco en la región de “Los Altos”, es el tercer hijo de Marcos
Plasencia y  Refugio Gutiérrez de Plasencia. A la edad de 18 años se inicia en la fabricación de calzado al hacerse cargo
de un pequeño taller que había iniciado su padre (DÍAZ,  2012).
5 Es una construcción de calzado en la que se une el corte a la suela mediante costura y pegados. La costura sobresale
ligeramente sobre la suela, alrededor del contorno del zapato. (FLEXI, 2013).
6 Construcción de calzado en la que se une la suela al corte mediante costura a mano. La costura es visible por el lado de
la suela como por el lado del corte. (FLEXI, 2013).



elaboración de calzado para exportación bajo el concepto make up7 de marcas
internacionales como Nike, Clarks of England y  The Rock Sport.

Con la creciente competencia que se produjo desde el inicio de la apertura comercial de
1985, Flexi ha adoptado y adaptado nuevas tecnologías en sus procesos de producción,
ejemplo de ello es la adquisición de tecnología de punta para el montado de inyección
directa al corte. Otro ejemplo es la modernización de su tecnología en logística. En 2008
Flexi estableció una alianza con la empresa JDA Software Group, Inc.8 para el manejo de
su cadena de suministro. Las soluciones de este software han provocado un importante
cambio positivo en la cadena de suministro de la empresa.

Capacidades tecnológicas desarrolladas. Con la reconversión tecnológica implementada
en 1963 por Flexi en sus procesos de producción, sus operarios aprendieron y acumularon
nuevas capacidades tecnológicas y organizacionales producto de la mecanización y
sistematización de los procesos de producción en serie (ver gráfica 1), con ello su
productividad se incrementó. A partir de esa reconversión Flexi comienza a delinear una
integración vertical que le permitió controlar con mayor precisión los requerimientos que
las pieles y otros insumos debían tener para producir calzado de calidad. El surgimiento del
Grupo Pieles y Curtidos Cosmos y la Planta Central de Avíos fue el resultado de esa
estrategia. Esta estrategia estimuló el desarrollo de capacidades tecnológicas en sus
trabajadores dedicados a la elaboración de insumos. Con el abastecimiento y calidad
asegurado en materia prima y una manufactura mejorada, la empresa incrementó su
imagen y reconocimiento de marca. Adicionalmente la estructura organizacional que se
generó estimuló el desarrollo de nuevas capacidades para administrar mayores volúmenes
de: insumos, productos, personal, comercialización y estructura.

La adopción y adaptación de nuevas tecnologías en los procesos de producción de Flexi, -
por ejemplo la de montado de inyección directa al corte y el uso de software para el
manejo de su cadena de suministro- (JDA SOFTWARE, 2013), han desarrollado
capacidades tecnológicas y organizacionales en sus operarios. Este desarrollo de nuevas
capacidades ha dado al grupo más ventajas para competir en el mercado internacional y por
lo tanto mayor presencia y reconocimiento de los consumidores.

En 2010 Flexi obtuvo la acreditación de la norma ISO 9001:2008, la cual certifica que la
empresa opera bajo un Sistema de Gestión de Calidad Internacional. A partir de entonces
ese sistema es utilizado para normar las operaciones internas de la empresa, como para
fines contractuales con sus proveedores. El sistema no solo ha permitido que Flexi
establezca normas de producción en sus plantas de producción, también le ha dado las
herramientas para normar y controlar los procesos de producción de sus proveedores.

Es importante tomar en cuenta que la mejora en la producción no solo corresponde a las
estrategias y acciones realizadas dentro de la empresa, también es resultado de las alianzas
que ha establecido con entidades científicas y educativas9.

7 Recibir materiales obsoletos de otras marcas y armar productos de la mayor calidad posible para aparador o para
consumidor final (RÁBAGO, 2008, p. 10).
8 JDA Software Group, Inc.  Es una empresa líder a nivel global en el desarrollo de soluciones administrativas de
cadenas de suministro, comercialización y fijación de precio.  Las soluciones de JDA se han convertido en el estándar
para los principales minoristas, fabricantes y distribuidores en el mundo ( JDA SOFTWARE, 2012).
9 Flexi ha establecido vínculos con instituciones de investigación  y educación superior para el desarrollo de proyectos
tecnológicos, como ejemplo se puede citar el  diseño e implementación de una plataforma automatizada que optimice el
proceso de colocación de piezas en la piel para maximizar su aprovechamiento. Este proyecto lo realizó en colaboración
con  la Unidad de Desarrollo Tecnológico de Querétaro de la Facultad de Ingeniería de la  UNAM (UDETEQ) y el
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N, Unidad Saltillo (CINVESTAV-IPN-US), con el  apoyo del
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica Conacyt-Gobierno del Estado de Guanajuato.



Con la globalización de la economía y la intensificación de la competencia, Flexi ha
recurrido en forma creciente a la asesoría, apoyo y contratación de servicios de empresas
que le brinden soluciones en su cadena de suministro. Esto le ha permitido responder con
mayor eficiencia a los cambios del mercado y la competencia.

Naturaleza del conocimiento. En 1973 Flexi realizó trabajo de maquila para marcas de
prestigio internacional como Nike, Clarks of England y The Rockport Co., la actividad le
obligó y dio acceso a nuevas tecnologías que demandaban esas marcas. La maquila implicó
que Flexi adoptara nueva tecnología y procesos de producción que en algunos casos las
marcas le facilitaron. De igual forma le apoyaron en la formación de los trabajadores ya
que requerían que sus productos se elaboraran bajo sus estándares de calidad.

Fuentes de conocimiento. Durante el modelo ISI Flexi basó su desarrollo en dos estrategias
generales, la primera consistió en un proceso de integración vertical que le permitió
asegurar su abastecimiento de pieles y otros insumos para producir calzado de calidad. La
segunda radicó en utilizar la maquila como fuente de aprendizaje para acceder a la
elaboración de calzado con estándares de calidad internacional. Durante el modelo IOME
estas capacidades se fortalecieron mediante el establecimiento de alianzas con empresas e
instituciones de investigación y educación superior.

Mecanismos de aprendizaje y socialización del conocimiento. La difusión e introyección
de la filosofía de trabajo de Flexi en su estructura organizacional han favorecido su
crecimiento y desarrollo. La empresa se ha caracterizado por interactuar con el personal
tanto en los procesos de producción como en las diferentes tareas de su cadena de valor. La
comunicación con los trabajadores ha jugado un papel importante. Entre las actividades
que promueve Flexi está la convivencia de dueños, directivos y operarios en actividades
sociales y deportivas en su propio centro deportivo y social. Esta actividad forma parte de
su misión. La cual la empresa (FLEXI 2013) define como: “Brindar a través de nuestros
productos y servicios en el sector cuero-calzado, la óptima satisfacción al consumidor y
cliente sustentados por una empresa económicamente próspera, comprometida con el
desarrollo de su personal y de la sociedad en que se ubica”. En este contexto y con el
objetivo de alcanzar las metas de la empresa y de sus trabajadores, Flexi trabaja bajo la
filosofía de “equipos auto dirigidos”10. De acuerdo con una revista especializada en
negocios  (FASHIONMAG.COM, 2011), la empresa “está organizada mediante células
operativas que trabajan en sincronia”. Esta forma de organizar a los trabajadores se basa en
la filosofía de las 5`S11, una práctica de calidad ideada en Japón y empleada para al
mantenimiento integral de las empresas; no sólo de maquinaria, equipo e infraestructura
sino del propio entrono de trabajo con la participación activa de los trabajadores. Esta
forma de trabajo permite delegar a los trabajadores responsabilidades sin la necesidad de
una férrea supervisión,  a la vez de que participen en la mejora de los procesos asignados.
Con estas estrategias de socialización, el conocimiento se ha difundido ampliamente entre
los trabajadores. La estrategia se complementa con un esquema de estímulos temporales y
mejoras salariales ante los resultados que cada trabajador y su equipo obtiene.

10 “Un equipo auto dirigido tiene poder para tomar decisiones operativas en los procesos diseñados por la administración.
Estos equipos requieren un programa de capacitación muy intenso y, sobre todo, mucha confianza de la
administración”.(CANTÚ, 2011, p. 76).
11 Las 5`s representan: Seiri - Clasificación, Seiton - Organización, Seiso - Limpieza, Seiketsu - Higiene, Shitsuke-
Disciplina.



Gráfica 1

Capacidades desarrolladas en Emyco y Flexi en los períodos ISI e IOME.

Fuente: Elaboración de los autores.

3. Diferencias de comportamiento tecnológico.

El análisis de las acciones realizadas por Emyco y Flexi muestra que aunque ambas tienen
características comunes y atienden a nichos de mercado similares, su comportamiento
tecnológico es diferente. Enseguida se muestran las diferencias.

3.1. EMYCO.

Objetivos principales. El análisis de las acciones que Emyco realizó en el período IOME
revelan que tenía los siguientes objetivos: incrementar la calidad de sus productos para
satisfacer las exigencias de los clientes; reducir sus costos y gastos e incrementar su
eficiencia operativa; tener una mayor presencia en el mercado; modernizar su cadena de
valor; continuar creciendo como modelo de negocio basado en licencias; incorporar
modernos sistemas de información para el control de sus actividades.



Dirección de la acumulación. Las fases de diseño, manufactura y comercialización
continuaron siendo las principales fases de acumulación. Esta se expresó tanto en la
adquisición de tecnología para la producción como en la implantación de sistemas para las
actividades de diseño, logística, distribución y comercialización. Esa acumulación
capitalizó la planta laboral y mejoró las estructuras organizacionales de la empresa. El
conocimiento acumulado durante el modelo ISI reforzó la posición competitiva de la
empresa con productos propios. Las nuevas licencias y la renegociación de las ya pactadas
facilitaron el acceso a nuevos procesos de diseño, manufactura y comercialización.

Principales capacidades tecnológicas desarrolladas.

Proceso de producción de calzado de piel-cuero. Capacidad para: desarrollar diseños
acordes con la moda; aplicar controles de calidad más eficientes en sus procesos rutinarios;
realizar adopciones y adaptaciones en la manufactura de suelas y procesos de montado.

Administración de proyectos de inversión e ingeniería. Capacidad para: seleccionar fuentes
y proveedores de tecnología; negociar proyectos de tecnología vía licencias; introducir y
administrar cambios organizacionales; implantar y desarrollar sistemas de información
para la gestión de las operaciones de la empresa en su cadena de valor.

Principales fuentes de conocimiento y mecanismos de aprendizaje.

Fuentes. Emyco concede mayor importancia a las fuentes extranjeras. Entre ellas las más
importantes son las de las empresas licenciantes y las de los proveedores de éstas.
Mecanismos. Los mecanismos de aprendizaje más utilizados son los cursos de capacitación
interactiva y la asesoría en tiempo real a operarios. Los cursos y la asesoría son negociados
con las licencias. Otros mecanismos son la interacción con empresas vinculadas a la
actividad (diseñadores de moda, empresas de publicidad) y la propia investigación interna.
Socialización del conocimiento. Aunque la capacitación y asesoría que brindan las
empresas licenciantes es exclusiva para los trabajadores de las líneas de calzado licenciado,
la rotación interna ha difundido el conocimiento en la empresa. La actitud de innovación y
los esquemas de estímulo al trabajo han estimulado la socialización del conocimiento.

3.2. FLEXI.

Objetivos principales. Los objetivos identificados fueron: expandir la producción a bajo
costo; aumentar la eficiencia operativa; mantener homogeneidad en la calidad del calzado;
desarrollar permanentemente nuevos diseños de calzado con marca propia; desarrollar
nuevas técnicas para modernización la cadena de valor; expandir sus ventas de productos
propios al exterior; crear alianzas estratégicas; e impulsar la innovación.

Dirección de la acumulación. La ingeniería mecánica y la administración de proyectos
siguen siendo las principales áreas de acumulación. Se continúa reduciendo el costo de
expandir las capacidades de la planta. También se avanzó en la acumulación de experiencia
en diseño, adaptación y manufactura del calzado. Se adquirió nuevas tecnologías. La
norma ISO 9000 (2008) permitió la creación de un sistema de gestión de calidad.

Principales capacidades tecnológicas desarrolladas.

Proceso de producción de calzado de piel-cuero. Innovaciones básicas en la calidad y
confort del calzado. Escaza diversificación de los productos.

Administración de proyectos de inversión e ingeniería. Capacidad para: adaptar los diseños
existentes y las especificaciones del equipo; diseñar nuevas plantas con tecnología más



moderna; adoptar nuevas tecnologías; implementar un Sistema de Gestión de Calidad en
toda su cadena de valor; establecer alianzas estratégicas con distribuidores externos.

Principales fuentes de conocimiento y mecanismos de aprendizaje.

Fuentes. El estudio de las acciones en este período mostró que las fuentes de conocimiento
empleadas por Flexi fueron tanto internas como externas. La empresa experimentó con
nuevos materiales y técnicas de producción. Tuvo también nuevas experiencias en
proyectos de inversión y transferencia de tecnología asociada con la compra del equipo.
Mecanismos. Para acceder al conocimiento negoció capacitación y asesoría permanente en
tiempo real para sus procesos de producción con proveedoras de tecnología, además
estableció convenios con empresas para contar con soporte logístico de clase mundial.

Socialización del conocimiento. En este período el conocimiento se socializó por grupos de
actividad denominados equipos autodirigidos, la capacitación por empresas privadas.

3.3. Diferencias en el comportamiento tecnológico de las empresas.

Para tener una visión que explique las causas y muestre los efectos de las diferencias en el
comportamiento tecnológico de Emyco y Flexi, las diferencias identificadas se agrupan en
dos rubros: las suposiciones básicas que guían el comportamiento de la empresa y los
aspectos impactados del comportamiento tecnológico.

Suposiciones básicas de Emyco. El éxito de una empresa en el mercado depende de su
actualización permanente. Debido a que la experiencia, conocimiento y tecnología de las
grandes empresas multinacionales de calzado son mayores que las de las grandes empresas
nacionales, éstas compiten con menos riesgo, de esta forma, una empresa nacional que
aspire participar en un nicho de mercado de consumidores globales, requiere acceder por lo
menos a un nivel de tecnología similar. Acceder a la tecnología es posible en el mercado,
no sucede lo mismo con el conocimiento o la experiencia. Para facilitar el acceso una vía
posible es el establecimiento de alianzas con empresas líderes. Hay que tener en cuenta que
las empresas protegen sus marcas, y por lo tanto sólo se alían con aquellas que les reportan
algún beneficio. Por esa razón antes de establecer alguna alianza, las empresas se deben
enfocar a lograr la mejora continua.

Aspectos impactados del comportamiento tecnológico de Emyco. Como resultado de estos
supuestos Emyco ha dirigido su acumulación de capacidades tecnológicas a la adopción y
adaptación de licencias de marcas de prestigio internacional.

Suposiciones básicas de Flexi. La acciones de Flexi muestran que reconoce que el éxito en
el mercado depende de responder con eficiencia a las necesidades del nicho que atiende, y
que para lograrlo requiere una permanente actualización tecnológica. También reconoce
que esta tecnología y su manejo se pueden adquirir principalmente de grandes empresas en
el extranjero. Por esa razón ha establecido alianzas y negociado servicios con grandes
empresas líderes en cada una de las fases de su cadena de valor. También considera que es
posible desarrollar procesos eficientes en forma interna sin depender de licencias. Por esa
razón su modelo de negocio no se basa en ellas. Las vías que ha utilizado para acceder a
nueva tecnología son: maquila de marcas de prestigio internacional; compra directa a
proveedores de tecnología; negociación de servicios de información y logística;
establecimiento de alianzas con empresas proveedoras líderes; estímulo a la creatividad



tecnológica al interior de la empresa y la vinculación con centros de educación superior,
universidades e institutos de investigación para el desarrollo y adaptación de tecnología.

Aspectos impactados del comportamiento tecnológico de Flexi. Flexi ha desarrollado una
planta industrial que combina tecnología de punta con adaptaciones y procesos
desarrollados internamente, ha establecido alianzas estratégicas y negociado servicios que
le permiten contar con apoyo en tiempo real para resolver sus necesidades de diseño,
manufactura, distribución y comercialización en punto de venta en forma expedita. Este
proceso ha fortalecido su integración vertical y su control tanto de sus actividades como las
de sus proveedores, asegurándole mayor calidad y continuidad en sus operaciones.

 Conclusiones.

El tránsito y desarrollo de los modelos de industrialización en México provocaron cambios
en el entorno económico y en las percepciones y valores de las grandes empresas para
competir en el mercado, por lo que su comportamiento tecnológico se modificó. Durante el
modelo ISI el comportamiento tecnológico y la estructura organizacional de las empresas
tenían por objetivo lograr la estabilidad para crecer; en el modelo IOME el objetivo es
promover el cambio para permanecer y expandirse en el mercado.

Con el cambio del modelo de industrialización ISI al IOME, ocurrieron transformaciones
en el comportamiento tecnológico de Emyco y Flexi, las dos más grandes empresas
mexicanas productoras de calzado. Las transformaciones fueron resultado del nuevo
contexto y de las capacidades internas desarrolladas por cada empresa durante el modelo
ISI. El comportamiento tecnológico de esas empresas, no se limita a la acumulación de su
tecnología, se expresa también en la formación de sus capacidades tecnológicas, las cuales
revelan aspectos más profundos como las razones por las que siguieron una dirección
específica.

Emyco y Flexi han operado en un entorno económico común, no obstante, sus procesos
para definir e implementar sus mecanismos de aprendizaje, adopción, adaptación,
innovación y formación capacidades tecnológicas para la producción, comercialización y
organización, han sido diferentes.

Emyco ha adoptado un comportamiento tecnológico que se sustenta en dos estrategias
generales: a) un modelo de negocio basado en la adquisición de licencias para desarrollar,
manufacturar, distribuir y comercializar calzado de marcas de prestigio internacional y b)
un procesos de integración vertical. Con la primera estrategia ha logrado asegurar
tecnología, insumos y capacitación competitiva para competir en los nichos de calzado
para estratos medios y altos de México y de los mercados extranjeros en los que participa.
Con la segunda estrategia aprovecha el aprendizaje y acumulación de capacidades
tecnológicas logradas produciendo y comercializando calzado de marca propia.

Flexi ha impulsado su crecimiento mediante la compra y adaptación de tecnología variada,
la negociación de servicios con diferentes proveedores líderes y la adopción de sistemas de
gestión de calidad internacionales. El sistema de gestión de calidad “Flexi” y la diversidad
de proveedores con que opera en su cadena de valor, han permitido que esta empresa
crezca con mayor seguridad y menos dependencia. El desarrollo productivo de Flexi se
completa con un fuerte proceso de integración vertical que abarca las fases de diseño,
abastecimiento, distribución, comercialización.



De esta forma, las diferencias de comportamiento tecnológico entre Emyco y Flexi se
basan en suposiciones ligadas con la importancia o valoración que cada empresa da a la
tecnología utilizada en sus nichos de mercado, a los procesos y formas de organización
para lograr sus objetivos.
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Resumen
Estudios recientes que analizan la carrera de doctores, señalan que la academia sigue
siendo un sector preferente de empleo. Sin embargo, se ha demostrado que la oferta excede
a la demanda en este sector y la industria está surgiendo como una importante fuente de
empleo para estos recursos humanos. En este estudio nosotros analizamos los factores que
influyen en la decisión de un doctor de seguir una carrera en la industria. Los resultados
muestran la influencia de factores académicos, relacionados con la naturaleza de la
investigación realizada durante sus estudios de doctorado, y de factores no académicos,
relacionados con su entorno socioeconómico. El estudio también analiza la situación actual
de los doctores en empresas y concluye que éstos perciben que están ocupando posiciones
que no requieren los conocimientos y habilidades conseguidas durante sus estudios de
doctorado.

Abstract
Recent studies undertaking an analysis of PhD careers, have pointed out that academia
remains as the sector of employment preference.  Nonetheless, it has also been revealed
that an excess of PhD holders prevail for the academic sector and that the industry is rising
as an important source of employment for these human resources.  In this study we have
analyzed the factors that shape a doctor’s decision to carry out a career in the industry.
Results revealed the significance of academic factors, related to the nature of the PhD
research carried out during graduate studies, together with non-academic factors,
associated to the socioeconomic environment of doctors.  The study also analyzed the
current situation of PhD in firms arriving to the conclusion that doctors perceive that they
hold positions which do not necessarily require the previous knowledge and abilities
obtained during their PhD training.

1. Introducción

La incorporación de doctores en las empresas es una actividad que ha crecido en los
últimos años gracias al reconocimiento de que el avance científico tiene un importante
impacto en el desarrollo y crecimiento de la industria. Al respecto, la literatura ha señalado
que los doctores son una fuente primaria de conocimiento científico  con valor comercial
para las empresas y   juegan un rol importante en los procesos de transferencia y adopción
de conocimiento externo. Los doctores pueden estar empleados en la búsqueda y
acumulación de conocimiento (STEN, 2008), pero también para analizar y evaluar
sistemáticamente el potencial de los nuevos descubrimientos desde un punto de vista
comercial (ZELLNER, 2003). Recientemente, se ha demostrado que su incorporación en
las empresas no solo tiene valor añadido en lo relativo a la transferencia de conocimiento
tecnológico, sino también en la transferencia de competencias. Durante sus estudios de
doctorado, los investigadores adquieren habilidades para resolver un amplio rango de
problemas algunos de los cuales no requieren conocimiento específico. De acuerdo con
ZELLNER (2003), estas habilidades podrían ser más valoradas por las empresas que
aquellas que surgen del conocimiento específico y son aplicables a un amplio rango de
problemas empresariales que van más allá de generar y absorber conocimiento tecnológico.
Entre ellas se destaca el desarrollo de capital social durante su carrera investigadora que
luego puede ser utilizado por las empresas para acercarse a redes de conocimiento
científico y formar alianzas con otros investigadores, universidades o centros de
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investigación (MURRAY, 2004; DIETZ y BOZEMAN, 2005; HESS y ROTHAERMEL,
2011). Por otro lado, también se ha señalado que la visibilidad científica de los
investigadores es en sí misma un sello de calidad que incrementa la credibilidad científica
de la empresa y su habilidad para atraer financiación (COROLLEUR et al., 2004). Estudios
también han detectado que estos recursos humanos tiene una influencia positiva y
significativa  no solo en los inputs del proceso innovador, incrementando las inversiones en
I+D de las empresas, sino también en los outputs del proceso a través del desarrollo de
patentes y productos con un alto grado de novedad (ETTLIE, 1985; ZUCKER et al., 1998;
DEEDS et al., 2000; HERMANN y PEINE, 2011).

En este contexto, conocer los factores que influyen en la movilidad de doctores a las
empresas es importante  para definir su mercado de trabajo y el rol que pueden desempeñar
en las empresas. La academia está dejando de ser el principal sector de empleo para los
doctores y la industria surge como una potencial fuente de empleo (CRUZ- CASTRO y
SANZ-MENÉNDEZ, 2005; LANCIANO-MORANDAT y NOHARA, 2006; MASSO et
al. 2009; LEE et al., 2010). Sin embargo, como señala MANGEMATIN et al., (2000) los
doctores suelen estar entrenados para seguir una carrera de investigación en la academia y
no en la industrial y, esto puede impedir que obtengan valor de su grado en el sector
privado 1. Se ha demostrado que cuando las empresas contratan doctores pueden surgir
problemas derivados principalmente de la integración de su conocimiento científico al
stock de conocimiento de la empresa. Esta integración no suele ser automática debido a la
naturaleza tacita del conocimiento incorporado en los investigadores académicos
(KESSLER et al., 2000) y a los diferentes regímenes de producción de conocimiento en la
academia y la industria. (STERN, 2004; SAUERMAN y STEPHAN, 2010). Mientras que
los investigadores académicos su tendencia es hacia la “open science”, la búsqueda de
prestigio, así como la difusión de los resultados de su investigación, las empresas prefieren
proteger los nuevos conocimientos. La investigación académica también puede tener un
menor ritmo de producción que el de la industria, lo que podría requerir enfocar el trabajo
a proyectos orientados al producto y a la carrera contra el tiempo en el lanzamiento de
nuevos productos (LEE et al., 2010)

A pesar de la importancia atribuida a los doctores en la actividad innovadora de las
empresas, la investigación empírica sobre los factores que determinan su decisión de seguir
una carrera en la industria es todavía escasa y poco concluyente. La literatura que analiza
las carreras de doctores se ha centrado más en el estudio de carreras en la academia y no en
la industria. Estas investigaciones se desarrollan fundamentalmente a nivel de estudiantes
de doctorado a quienes se pregunta sobre sus preferencias por seguir una carrera en el
sector público o en el privado. Aunque se ha avanzado en el conocimiento de los factores
que tienen una influencia temprana en la elección de un sector de ocupación, algunos
estudios señalan que el análisis en estudiantes podría no ser el mejor método para detectar
los factores determinantes de la elección por una carrera en la industria. Los estudios de
doctorado son de largo plazo y el estudiante podrían cambiar sus preferencias en cualquier
momento (SAUERMANN y ROACH, 2012). Adicionalmente como se señala el estudio de
DANY y MANGEMATIN (2004), algunos estudiantes podrían no tener claro cuál será el

1 (son entrenados para la investigación académica y no para la investigación en general, los doctores son incapaces de
obtener valor de su grado en el sector privado, ya sea en puestos relacionados con investigación o no).
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desarrollo futuro de su carrera profesional. Estudios que analizan preferencias por carreras
en la empresa de individuos en posesión del título de doctor, han encontrado como factores
determinantes: el área de conocimiento, la financiación recibida durante los estudios de
doctorado y las relaciones previas con la industria, entre otros. En general, los estudios dan
más importancia a los factores académicos que a los no académicos, sin profundizar en
factores claves como el tipo de investigación realizada durante los estudios de doctorado o
el capital social del individuo. Estudios recientes han argumentado que el deseo de los
científicos por actividades que les acercan a la industria un “taste for business”, como: el
deseo de realizar investigación aplicada o desarrollo o el deseo de obtener rendimientos
económicos de la investigación, están estrechamente relacionados con la naturaleza de su
investigación y su capital social (ROACH y SAUERMANN, 2010; FRITSCH y KRABEL,
2012). En este estudio nosotros analizamos estos dos tipos de factores y contrastamos la
hipótesis general de que la naturaleza de la investigación realizada en el doctorado (factor
académico) y el origen socio económico del individuo (factor no académico) pueden ser
factores claves para orientar la decisión de un doctor de seguir una carrera en la industria.
Estas hipótesis se contrastan con datos de 3956 doctores de los cuales 406 se incorporaron
a empresas después de finalizar sus estudios de doctorado. Aunque la discusión de este
articulo gira entorno a esta hipótesis general, el estudio también analiza el efecto de
variables como la duración del doctorado o las condiciones de la oferta de trabajo. La
muestra utilizada abarca distintas áreas de conocimiento para superar las limitaciones de
los estudios que analizan una sola.

El estudio se estructura como sigue. En la segunda sesión se revisa la literatura que analiza
la incorporación de doctores a las empresas. En la tercera, se presentan los datos, variables
y la metodología. En la cuarta se discuten los resultados y en la quinta sesión se presentan
las conclusiones.

2. Carreras de doctores en empresas.

Debido a que las empresas no pueden producir todo el conocimiento que exige el  continuo
cambio tecnológico, desarrollan estrategias para adquirir conocimiento externo a través de
distintos mecanismos que incluye la incorporación de recursos humanos altamente
cualificados. En este contexto, la contratación de doctores se ha convertido en un
importante nivel de análisis ya que los doctores son entrenados para la investigación,
tienen el más alto nivel educativo y son considerados la mejor mano de obra cualificada
para la implementación y difusión del conocimiento y la innovación (AURIOL, 2010).

El estudio de las carreras de doctores en la industria se ha analizado en estudiantes de
doctorado y en doctores graduados. Las investigaciones en estudiantes de doctorado se han
centrado en analizar los factores que predicen las preferencias por trabajos en la industria
versus la academia. Estos estudios han detectado que el área de conocimiento y las
relaciones con la industria influyen positiva y significativamente en la decisión de un
estudiante de seguir una carrera en el sector privado. Aunque la academia sigue siendo un
sector preferente, estudiantes de doctorado en ciencia e ingeniería tienen una mayor
propensión a continuar carreras en la industria (ver: ROACH y SAUERMANN, 2010;
BIENKOWSKA y KLOFSTEN, 2012; GEMME y GINGRAS, 2012; SAUERMANN y
ROACH, 2012). El estudio de ROACH y SAUERMANN (2010) es quizá uno de los que
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más aporta información sobre los factores que influyen en esta propensión y concluye que
la elección por una carrera en la industria se encuentra bajo la influencia de factores como:
el acceso continúo al último conocimiento, el interés individual por la investigación
aplicada y el desarrollo y las normas establecidas en su departamento sobre el trabajo en la
industria. A pesar de que la literatura ha avanzado en determinar qué factores influyen en
el interés temprano de los doctores por la industria, estudios recientes cuestionan que el
análisis en estudiantes de doctorado sea el mejor método para entender el complejo
proceso de movilidad de los doctores. De acuerdo con SAUERMANN y ROACH (2012),
los estudiantes de doctorado tienen intereses distintos en el inicio y el final del programa
de doctorado y puede ser difícil predecir con exactitud en que sector van a terminar
trabajando. Por otro lado, el estudio de DANY y MANGEMATIN (2004) hace notar que
los estudiantes de doctorado podrían no tener bien definido un plan sobre sus carreras.

Los estudios que analizan las carreras en la industria de individuos que han obtenido el
título de doctor han adoptado distintas perspectivas y proceden de distintos campos del
conocimiento. Muchos de estos estudios no analizan explícitamente los determinantes de
una carrera en la industria y, sin embargo, obtienen conclusiones importantes sobre el
mercado de trabajo de los doctores. Por ejemplo, estudios que analizaron patrones de
movilidad geográfica de nuevos doctores encontraron que no es particularmente probable
que los doctores trabajen en empresas localizadas en la misma área geográfica donde
realizaron sus estudios de doctorado (STEPHAN, 2007; SUMELL et al., 2009). Otros
estudios han analizado la utilidad percibida del conocimiento y las habilidades adquiridas
durante los estudios de doctorado y han concluido que muchos doctores considera que el
trabajo en la empresa no es una extensión de su doctorado (LEE et al., 2010). La literatura
también se ha ocupado de determinar qué factores influyen en el salario, la productividad y
la satisfacción en el puesto de trabajo. Entre otras cosas, los estudios han detectado que: los
individuos con posdoctorado no ganan más  (RECOTILLET, 2007); los doctores
graduados en programas de prestigio consiguen más patentes (SAUERMAN y COHEN,
2010) y que la calidad de la investigación (medida por el número de publicaciones) no es
un criterio decisivo para encontrar una posición permanente en las empresas
(MAGEMATIN, 2000).

En nuestro mejor conocimiento los estudios que analizan los factores que determinan la
elección de un doctor de seguir una carrera en la industria son escasos y se centran en el
estudio de factores académicos más que en factores no académicos. Dentro de los factores
académicos, se ha analizado principalmente el impacto del área de conocimiento, seguido
por la financiación recibida,  la colaboración con el sector privado y la duración de los
estudios de doctorado. Entre estos factores, el área de conocimiento es quizá el factor más
importante. Distintos autores parecen coincidir en que los doctores que trabajan en la
industria realizaron estudios de doctorado en áreas donde las aplicaciones comerciales
pueden ser más visibles como en las ciencias y las ingenierías (MARTINELLI, 2001;
FRITSCH y KRABEL, 2012; ROACH y SAUERMANN, 2012). Sin embargo, aunque el
interés de los investigadores por trabajar en el sector privado está relacionado con el
atractivo comercial de su investigación (FRITSCH y KRABEL. 2012), el estudio de
CRUZ-CASTRO y SANZ-MENENDEZ (2005) argumentan que para los doctores también
resulta atractiva la posibilidad de tener una experiencia profesional en el  sector privado.
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Los estudios también han establecido que existe una conexión entre la financiación
recibida durante el doctorado y el sector de empleo después de la graduación
(MANGEMATIN, 2000; DANY y MANGEMATIN, 2004; CRUZ-CASTRO y SANZ-
MENENDEZ, 2005; THUNE, 2009). Los doctores que estudiaron con una beca de
investigación, les resulto particularmente difícil encontrar trabajos en el sector privado
(MANGEMATIN et al., 2000). Sin embargo, si la financiación se obtuvo a través de
colaboraciones universidad-empresa, colaborar con el sector privado incrementa la
probabilidad de obtener una posición permanente en la industria (MANGEMATIN, 2000).
En la literatura, persiste la idea de que los candidatos más apreciados por la industria son
aquellos que proceden de laboratorios con los cuales se han mantenido relaciones de
colaboración (DANY y MAGEMATIN, 2004). Estas relaciones reducen las
incertidumbres del mercado trabajo y ocurren principalmente en industrias fuertemente
dependientes del conocimiento científico y que requieren personal con habilidades de
investigación (THUNE, 2010), lo que refuerza la importancia del área de conocimiento.

Aunque el área de conocimiento parece explicar una parte importante de la carrera de un
doctor en la industria, en general, los estudios no han analizado exhaustivamente cual es el
impacto de la naturaleza de la investigación que los doctores realizan durante su PhD
training. De acuerdo con MANGEMATIN et al. (2000), el proceso a través del cual se
obtiene el grado de doctor influye fuertemente en el valor que puede ser obtenido de él. De
ahí que el tipo de investigación realizado durante los estudios de doctorado pueda ser un
factor que determine la incorporación de doctores en las empresas. Tradicionalmente,
empresas trabajando en áreas cercanas a la ciencia básica, contratan doctores no solo para
tener acceso al conocimiento científico más actualizado, sino también a las habilidades
necesarias para producirlo y explotarlo (LEE et al., 2010). El conocimiento científico es un
input clave del proceso innovador de las empresas y tiene una alta complejidad y
dimensión tacita, lo que dificulta su transferencia y requiere la participación activa de
aquellos que lo poseen  (ZUCKER et al., 1998). Como en las universidades, las empresas
también desarrollan actividades de I+D para obtener ese conocimiento. Por ejemplo, la
investigación básica es una actividad de largo plazo que realizan las empresas para ser
conscientes de los últimos avances tecnológicos  en el campo donde ellas proveen la base
para la investigación aplicada (HENARD y MCFADYEN, 2006). Mientras que, la
investigación aplicada y el desarrollo tecnológico son actividades que generan
conocimiento más cercano al dominio tecnológico de la empresa y su mercado (ROPER et
al., 2004). Estas actividades, en general, son de corto plazo y permiten a las empresas
tomar distancia de sus competidores (HENARD y MCFADYEN, 2006). Estudios
recientes, resaltan que las empresas podrían estar más interesadas en doctores que realizan
actividades de investigación aplicada y desarrollo tecnológico (SAUERMANN y COHEN,
2010; ROACH y SAUERMANN, 2010; FRITSCH y KRABEL, 2012). Existe la visión de
que la investigación básica es costosa para las empresas y está más ligada al ámbito
académico, mientras que la investigación aplicada y el desarrollo son actividades que
buscan objetivos específicos y pueden estar más relacionadas al ámbito industrial
(PARTHA y DAVID, 1994; SAUERMAN y STEPHAN, 2010). Por esta razón, es
razonable pensar que individuos que desarrollan investigación aplicada y desarrollo
tecnológico tengan una mayor propensión a elegir una carrera en la empresa.

H1: Doctores que desarrollaron investigación aplicada y desarrollo tecnológico son más
propensos a encontrar trabajo en la industria.
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En cuanto a los factores no académicos, nosotros hemos encontrado que, en general, la
literatura se limita al estudio de variables demográficas para identificar las características
de los doctores. Estas variables recogen información sobre el género, la edad y el estado
civil (MANGEMANTIN, 2000; BORNMANN y ENDERS, 2004; CRUZ-CASTRO y
SANZ-MENÉNDEZ, 2005; RECOTILLET, 2007). En general, la literatura no ha obtenido
resultados significativos de estas variables. Entre ellas, el género y el estado civil son los
atributos más analizados, ya que resulta de interés conocer el avance de la mujer en la
carrera científica (DUBERLEY y COHEN, 2010) y controlar el hecho de que las áreas
académicas que presentan mayores índices de movilidad de doctores a las empresas (como
ingeniería y ciencias) tienen una gran presencia masculina. Al respecto se ha concluido que
las mujeres doctoras tienen una mayor propensión a encontrarse desempleadas (CRUZ-
CASTRO y SANZ- MENÉNDEZ, 2005) y que las casadas  tienen patrones distintos de
movilidad frente a los hombres casados. De acuerdo con SUMELL et al. (2009) es más
probable que una doctora casada no salga de la región donde obtuvo sus estudios de
doctorado. En cuanto a la edad, el estudio de ENDERS (2002) encontró que es un
elemento de importancia cuando el doctor decide seguir una carrera académica, ya que este
sector tiende a premiar la juventud.

Los factores no académicos son todavía un elemento poco analizado en la literatura y en
nuestra opinión pueden ser claves para explicar la decisión de un doctor de seguir una
carrera en la industria. En este estudio queremos explorar el efecto del origen social en esta
decisión. En la literatura, se ha establecido que el nivel educativo de los padres  es un
importante predictor de la decisión de un individuo de aplicar a un programa de doctorado
(ANDERSEN, 2001; MULLEN ET AL., 2003; DUBERLEY Y COHEN, 2010; LIN,
2011; PAN Y LEE, 2012). BORNMAAN Y ENDERS (2004), para el caso alemán,
encontraron que aunque la mayoría de doctores vienen de  entornos familiares no
académicos, en ciertas disciplinas como: la ingeniería eléctrica, los estudios alemanes, las
matemáticas y en los estudios empresariales y de economía, los doctores provienen de
padres con un nivel formativo medio alto, comparado con graduados universitarios en la
misma disciplina. Sin embargo, no hay suficiente evidencia para establecer si esa relación
se extiende hasta la elección de una carrera en la industria. En nuestro mejor conocimiento
solo el estudio de ENDERS (2002) analiza el origen social y la probabilidad de empleo de
los doctores dentro o fuera del ámbito académico (en organizaciones gubernamentales,
industria y organizaciones sin fines de lucro) y no encuentra indicaciones de un sesgo de
clases en la mayoría de disciplinas bajo análisis, excepto en el caso de estudios
empresariales y de economía donde encuentra un sesgo bajo significativo hacia un
antecedente académico alto de los padres para el empleo fuera del sector académico y la
investigación. En la literatura que analiza la implicación de los científicos en el mundo
empresarial, se ha concluido que aquellos científicos con miembros de la familia
trabajando en empresas serían más propensos a implicarse en actividades comerciales o a
buscar empleos fueran del ámbito académico (SANDERS y NEE, 1996; HAEUSSLER y
COLYVAS, 2011). Un entorno familiar vinculado a actividades económicas permite
construir capital social que podría facilitar a los científicos el acceso a información crítica
y a redes de contacto con el sector privado. De acuerdo con DYER y HANDLER (1994)
los vínculos que proporcionan las relaciones interpersonales de la familia son muy
importantes al momento de entablar relaciones personales, encuentros formales o
informales y actividades sociales con otros miembros de la industria. El estudio de
HAEUSSLER y COLYVAS (2011) presenta una fuerte evidencia empírica de la relación
entre un entorno familiar empresarial y el interés de los científicos por las actividades
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comerciales. Por esta razón, en este estudio se formula la hipótesis de que doctores en un
ambiente familiar cercano a la industria pueden ser más propensos a elegir carreras en el
sector privado.

H2: Los antecedentes socioeconómicos y el nivel educativo de los padres influyen en la
decisión de los doctores en seguir una carrera en la industria.

3. Datos, Metodología y Variables

Los datos utilizados en este análisis proceden de la Encuesta sobre Recursos Humanos en
Ciencia y Tecnología, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en España.
La encuesta forma parte del plan general de estadísticas de ciencia y tecnología y se realiza
cada tres años siendo los años 2006 y 2009 los únicos disponibles para la investigación. La
encuesta recoge información destallada de las características de los doctores, su entorno
familiar y social, sus estudios de doctorado y su situación laboral actual. En este estudio se
utilizaron los datos del año 2009 que recoge información del periodo 2007-2009. La
muestra final utilizada la componen 3,956 doctores de los cuales 406 encontraron trabajo
en la empresa una vez finalizados sus estudios de doctorado.

Para analizar los factores que influyen en la propensión de los doctores de seguir una
carrera en el sector privado, nosotros empleamos un modelo probit y estimamos los efectos
marginales para conocer la importancia relativa de estos factores. La variable dependiente
tomo el valor de 1 si en el año 2009 el doctor estaba trabajando en una empresa y se había
incorporado a ella después de finalizar sus estudios de doctorado. El conjunto de variables
explicativas fue divido en dos grupos. El primero incluyó factores académicos relacionados
con sus estudios de doctorado. Para el contraste de la Hipótesis 1, nosotros incluimos
variables para analizar el efecto de la naturaleza de la investigación. Tres variables
dummies tomaron el valor de 1 si el doctor realizó investigación básica, investigación
aplicada o desarrollo tecnológico durante sus estudios de doctorado y 0 en el caso
contrario. En el estudio también incluimos variables dummy para cada una de las áreas de
conocimiento bajo análisis: ciencias naturales, ingeniería y tecnología, ciencias médicas,
ciencias de la agricultura y ciencias sociales. Dos variables dummy se incluyeron para
controlar el efecto que puede producir la duración de los estudios de doctorado. Una de las
variables indicó si la duración de los estudios fue relativamente corta, es decir de 3 años a
4 años aproximadamente y la otra variable si los estudios fueron de larga duración, esto es
de 5 años o más. Ya que la investigación ha demostrado que la financiación de los estudios
de doctorado es un factor determinante, nosotros incluimos tres variables dummy que
indicaban si los doctores recibieron becas del gobierno central, becas de gobiernos
extranjeros o financiación familiar. En este grupo de factores nosotros también incluimos
dos variables para conocer la influencia de la percepción que tiene los doctores de los
estudios requeridos para realizar su actual puesto de trabajo. Una variables dummy tomó el
valor de 1 si el doctor pensaba que los estudios requeridos para su actual puesto de trabajo
son los de un nivel técnico (estudios universitarios de grado medio como diplomatura) y la
otra tomó el valor de 1 si consideraba que los estudios requeridos eran de grado
universitario superior (licenciatura).
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En el grupo de factores no académicos, nosotros incluimos variables que recogían
información del nivel educativo y la actividad profesional de los padres para contrastar la
Hipótesis 2. Tres variables dummy indicaron si los padres tenían: estudios básicos,
estudios universitarios al nivel de grado o estudios universitarios de posgrado. En cuanto a
la actividad profesional tres variables dummy indicaron si los padres trabajaban en los
siguientes sectores: empresas, Administraciones Públicas o Universidades. Como en otros
estudios, nosotros incluimos la edad del individuo (el logaritmo de la edad), el género (1 si
el individuo es hombre), el estado civil (1 si está casado) y el lugar de nacimiento. Esta
última variable tomó el valor de 1 si el individuo nació en una región tecnológica como las
Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra. Estas regiones
concentran más del 60% de gasto en I+D y el mayor número de universidades con una
importante actividad investigadora.

4. Resultados y discusión

La Tabla 1 muestra los resultados del modelo probit y los efectos marginales. En el grupo
de factores académicos nosotros encontramos evidencia que soporta la Hipótesis 1. Los
doctores que realizaron actividades de desarrollo tecnológico durante sus estudios de
doctorado fueron más propensos a encontrar trabajo en el sector privado. El desarrollo
tecnológico es una actividad claramente dirigida a encontrar aplicaciones prácticas al
conocimiento científico y requiere que el investigador tenga una cercanía al mercado y las
empresas. Otros estudios han señalado que los investigadores que realizaban investigación
básica serían más propensos a seguir una carrera en la academia (PARTHA y DAVID,
1994; SAUERMANN y STEPHAN, 2010). Los resultados también revelan, como lo han
hecho otros estudios, que el área de conocimiento es un factor determinante. Doctores en
ingeniería y tecnología son más propensos a seguir una carrera en la industria, seguidos por
doctores en ciencias naturales, ciencias de la agricultura y ciencias médicas. Una
estimación de los efectos marginales muestra que tener un doctorado en ingeniería y
tecnología, ceteris paribus, aumentaría esta propensión en 16 puntos porcentuales. Es
ampliamente aceptado que empresas contratan frecuentemente doctores desde las ciencias
naturales y las ingenierías (AURIOL, 2010) y como resultado estas áreas presentan
mayores niveles de movilidad de doctores a la industria.

En este grupo de factores, nosotros también hemos encontrado un resultado interesante en
el caso de la financiación. Mientras que en otros estudios se apoyan la idea de que los
estudiantes que tienen una beca tienden a permanecer en la academia (MANGEMATIN et
al., 2000), en el caso español los resultados revelan que obtener financiación del gobierno
influye positivamente en la decisión de seguir una carrera en la industria. Este parece ser
un resultado específico del caso español. CRUZ-CASTRO y SANZ-MENÉNDEZ (2005)
muestran que cerca de un 93% de los doctores españoles analizados obtuvo algún tipo de
financiación durante sus estudios de doctorado. A diferencia de otros estudios, nosotros
consideramos la familia como una fuente de financiación y encontramos que tuvo una
influencia positiva y significativa que puede ser más importante incluso que la obtención
de una beca internacional, lo que revela una importante influencia del contexto familiar. El
estudio también encontró que la duración de los estudios de doctorado es un determinante
para seguir una carrera en el sector privado. Estudios de doctorado de 5 años o más
reducen significativamente la propensión a encontrar trabajo en el sector privado. Este
resultado apoya el obtenido por MANGEMATIN (2000) quien concluye que los
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individuos que terminaron el doctorado recientemente tienen una mayor propensión
obtener contratos de corto plazo. Individuos con largos estudios de doctorado serían más
propensos a permanecer en la academia ya que durante ese tiempo establecen importantes
vínculos con grupos y departamentos de investigación.

En cuanto a los factores no académicos el estudio presenta resultados que apoyan la
Hipótesis 2. El nivel educativo y profesional de los padres influye en la decisión de seguir
carreras en el sector privado. Si bien, la literatura ha establecido que puede existir una
relación entre los antecedentes de los padres y la decisión de realizar estudios de doctorado
(ANDERSEN, 2001; MULLEN ET AL., 2003; DUBERLY y COHEN 2010; LIN, 2011;
PAN y LEE, 2012) nosotros encontramos que la influencia familiar puede extenderse hasta
la elección de una carrera o trabajo. Sin embargo, aunque hijos de padres con un nivel
educativo medio alto pueden ser más propensos a realizar estudios de doctorado, los
doctores hijos de padres con educación básica son más propensos a trabajar en empresas.
De igual manera, nosotros comprobamos que el sector de ocupación de los padres influye
significativamente. Doctores con padres trabajando en empresas son más propensos a
trabajar en la industria. Se demuestra entonces que un entorno familiar que mantiene lazos
con la industria estimula positivamente el deseo de seguir una carrera en este sector. Los
doctores pueden valorar desde su entorno familiar la dinámica de trabajo en la industria y
establecer conexiones con el mundo empresarial.

El estudio también muestra que la edad y el lugar de nacimiento tienen una influencia
positiva y significativa. En otros estudios la influencia de la edad no ha resultado
significativa, sin embargo en nuestro estudio se muestra como la variable de mayor
impacto. Un cambio en la edad, ceteris paribus, aumentaría la propensión de un doctor a
trabajar en la empresa en 26 puntos porcentuales. Mientras que la academia premia la
juventud (ver ENDERS, 2002), nuestro estudio muestra que en el sector privado ocurre
todo lo contrario. La larga duración de los estudios de doctorado y la entrada tarde en el
mercado laboral pueden explicar que la edad tenga una influencia positiva (AURIOL,
2010). Por otro lado, si consideramos la edad como un proxy de la experiencia, las
empresas estarían más interesadas en vincular doctores con una trayectoria científica y
profesional. En cuanto al lugar de nacimiento, nosotros encontramos que los doctores
nacidos en regiones tecnológicas son más propensos a encontrar trabajo en la industria.
Estas regiones concentran más empresas y recursos  tecnológicos y cuentan con una
cultura que promueve la investigación y la innovación. Al respecto, el estudio de SUMELL
et al. (2009) muestra que las regiones que atraen más doctores son aquellas que acumulan
mayor gasto en I+D y patentes, lo que reduce la movilidad a otras regiones.

Finalmente, el estudio incluyó dos variables que recogen información de la percepción que
tiene el doctor sobre el nivel de estudios requerido por la empresa para desempeñar su
actual puesto de trabajo. Los resultados muestran que los doctores perciben que su actual
puesto de trabajo en las empresas no requiere estudios de doctorado, de hecho entre más
bajo es el nivel de estudios requerido (por ejemplo la diplomatura) mayor es la propensión
de los doctores a ocupar un   puesto de trabajo en la empresa. Dicho de otra manera, los
doctores de nuestro estudio creen que ocupan puestos de trabajo que no requieren los
conocimientos y las habilidades conseguidas en sus estudios de doctorado. Un resultado
similar lo obtuvo ENDERS (2002), para el caso alemán, quien concluyó que los doctores
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encontraron que el valor de los estudios de doctorado fue bajo para el desarrollo de su
carrera profesional y el actual puesto de trabajo.

5. Conclusiones

En este estudio nosotros realizamos un análisis exploratorio de los factores que influyen en
la elección que hacen los doctores de seguir una carrera en la industria. Estudios recientes
señalan que los doctores no solo transfieren a las empresas conocimiento desarrollado y
acumulado en universidades y centros tecnológicos, sino también conocimientos
incorporados en la forma de competencias útiles para el desarrollo y comercialización de
invenciones (ZELLNER, 2003; AGRAWAL, 2006). A pesar de la importancia atribuida a
los doctores en los procesos de cambio tecnológico, la academia sigue siendo un destino
preferente de empleo de estos recursos humanos. Sin embargo, la literatura alerta de que su
oferta excede la demanda en este sector (MANGEMATIN, 2000) y que comienza a
observase un movimiento de doctores hacia trabajos en áreas donde los estudios de
doctorado no son necesarios (LEE et al., 2010). Frente a esto debe producirse un mayor
nivel de conocimiento de los factores que determinan la elección de seguir una carrera en
la industria.  Conocer estos factores resulta clave para estimular una movilidad a la
industria y delimitar el mercado de estos recursos humanos.

La literatura que analiza la incorporación de doctores a la industria es todavía escasa y
poco concluyente. Sin embargo, ha permitido avanzar en identificar que hay factores
académicos y no académicos que influyen en la elección por carreras en la industria.
Aunque la literatura es heterogénea, abarcando estudios desde el cambio tecnológico a los
de educación superior, parece existir cierto consenso en que el área de conocimiento de los
estudios de doctorado, la financiación y las relaciones con la industria son factores
determinantes. En este estudio pretendemos avanzar en el conocimiento de estos factores
analizado el impacto de la naturaleza de la investigación (factor académico) y el origen
socioeconómico (factor no académico) de los doctores. En este estudio, nosotros
discutimos que estos factores son esenciales para la incorporación en el sector privado. Por
un lado, la naturaleza de la investigación llevada a cabo durante los estudios de doctorado
claramente revela el interés del individuo por transformar el conocimiento científico en
bienes y servicios y, por otro, su convivencia en un entorno familiar cercano a la industria
le permite valorar la dinámica de este sector y le provee de información y conexiones con
el mundo empresarial.

Los resultados del estudio confirman nuestra hipótesis y revela que los doctores que
realizaron actividades de desarrollo tecnológico (i.e. transformaron el conocimiento
científico en prototipos de bienes y servicios) y tenían padres trabajando en empresas
fueron más propensos a elegir una carrera en la industria. Aunque la discusión del estudio
gira en torno a estos dos factores, el estudio también reveló que el área de conocimiento, la
financiación, la duración de los estudios de doctorado, la edad y el lugar de nacimiento
tuvieron una influencia significativa. Doctores en ingeniería y ciencias, con apoyo
financiero (del gobierno central o de la familia), nacidos en regiones tecnológicas fueron
más propensos a encontrar trabajo en el sector privado. Es de resaltar que la edad alcanzo
una importante influencia significativa. Mientras otros estudios señalan que la academia
premia la juventud, el nuestro señala que la industria premia la experiencia. No obstante, si
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el individuo ha invertido más de 5 años en realizar sus estudios de doctorado reduce
significativamente su propensión a encontrar trabajo en la industria. De estos resultados
podría interpretarse que los doctores que van a la industria han iniciado sus estudios de
doctorado más tarde.

En el estudio, nosotros también incluimos una variable para controlar la percepción que
tienen los doctores de su actual puesto de trabajando. El estudio revela que los doctores
claramente perciben que están ocupando posiciones donde los estudios requeridos están
muy por debajo del grado de doctor. De hecho, la variable que indicó que el nivel de
estudios requerido era de nivel técnico (formación universitaria de tres años que no da el
título de graduado) tuvo una mayor importancia relativa que la variable que indicaba que el
nivel requerido era el de graduado universitario. Como resultado, el estudio muestra el
drama en el mercado de trabajo, ya que para el trabajo en la industria, los doctores no
encuentran valor a los conocimientos y habilidades adquiridos durante sus estudios de
doctorado.

Distintos estudios ya han alertado de la necesidad de acercar los programas de doctorado a
la industria (ENDERS, 2005; THUNE, 2009). Una conclusión a la que se ha llegado desde
una perspectiva que considera principalmente la influencia de factores académicos. Las
universidades deberán: estimular líneas de investigación orientadas a transformar el
conocimiento científico en bienes y servicios; promover las colaboraciones universidad
empresa e incluso permitir la movilidad temprana a la empresa durante los estudios de
doctorado. Sin embargo, nuestro estudio muestra que la elección de una carrera en la
empresa también puede verse influenciada por factores no académicos que deben ser
explorados en futuras líneas de investigación. El conocimiento profundo de los factores
académicos y no académicos será clave para el desarrollo de políticas de estímulo a la
contratación de doctores en las empresas. De igual manera, deberán analizarse los factores
que influyen en el lado de la demanda y conocer cuáles determinan la contratación de
doctores en las empresas.
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Tabla 1. Determinantes de la incorporación de doctores a las empresas

Variables 2009

Coef. E.M.

Factores Académicos

Tipo de investigación

Investigación fundamental 0,01

Investigación aplicada -0,08

Desarrollo experimental 0,21 *** 0,02 ***

Campos de ciencia y tecnología

Ciencias Naturales 0,70 *** 0,09 ***

Ingeniería y Tecnología 0,86 *** 0,16 ***

Ciencias Médicas 0,46 *** 0,06 ***

Ciencias de la Agricultura 0,56 ** 0,09 **

Ciencias Sociales 0,13

Años de duración de doctorado 3-4 0,03

Años de duración de doctorado 5 años o más -0,28 ** -0,03 **
Fuente de
Financiación

Beca de la Administración Pública nacional 0,40 *** 0,05 ***

Beca de una Administración Pública extranjera 0,39

Financiación Familiar 0,23 ** 0,03 **

Factores No Académicos

Nivel educativo de los padres

Nivel educativo básico 0,20 *** 0,02 ***

Nivel educativo 1er y 2do ciclo 0,08

Nivel educativo 3er ciclo 0,08

Nivel profesional de los padres

Empresas 0,25 *** 0,03 ***

Administraciones Públicas 0,09

Universidades -0,12

Edad 2,47 *** 0,26 ***

Hombre -0,05

Casado 0,06

Lugar de Nacimiento 0,32 *** 0,04 ***

Nivel mínimo requerido para el puesto Diplomatura 0,77 *** 0,14 ***

Nivel mínimo requerido para el puesto Licenciatura 0,77 *** 0,09 ***

N 3956

Número de doctores que se incorporaron a las empresas 406

Número de doctores que no se incorporaron a las empresas 3550

Log likelihood
-

1016,59

Pseudo R² 22,32%

Correctamente clasificados 90,12%

E.M. = Efectos Marginales

*** significativo al 1%, ** significativo al 5%, *significativo al 10%

Fuente: Elaboración propia
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Resumen
Este estudio analiza los factores que afectan el proceso de creación de empresas por parte
de individuos que han adquirido el grado académico de doctor. Los resultados muestran
que dicho proceso está influido por factores académicos, relacionados con el área de
conocimiento y la productividad científica, y por factores no académicos, asociados con el
origen socioeconómico del doctor y la experiencia profesional. De forma específica el
estudio concluye que el área de conocimiento, el desarrollo de patentes, el trabajo previo
en empresas y un entorno familiar relacionado con la industria tienen una influencia
positiva y significativa en la propensión de los doctores a crear empresas.

Abstract
This study has analyzed the factors or conditions that have an effect on the creation process
of firms by individuals holding a PhD. Results determined the impact of academic factors,
related to the area of knowledge and to scientific output, together with non-academic
factors, linked to the socioeconomic background of individuals. The study concludes that
the area of knowledge, the development of patents, previous work carried out in firms and
a family background associated to the industry all display a positive and significant effect
on the propensity of PhD holders to create firms.

1. Introducción

Durante años ha existido un amplio debate sobre la importancia de la investigación
académica para la actividad innovadora de las empresas. A pesar de que hay argumentos a
favor y en contra de la utilidad económica de esta investigación (LUNDVALL, 1992;
PAVITT, 1991, 2000; BOZEMAN et al., 2001; SALTER Y MARTIN, 2001), en general
hay consenso en la literatura de que es una fuente importante de conocimiento para las
empresas y un factor que influye en el cambio tecnológico (NELSON y WINTER, 1982;
MANSFIELD, 1991). Los resultados de dicha investigación llegan a las empresas a través
de distintas fuentes, siendo la creación de empresas por parte de científicos una las más
importantes.

Estudios recientes han demostrado que los científicos que crean empresas son altamente
innovadores, tienen una fuerte orientación al desarrollo de productos y/o procesos y entran
al mercado empleando una estrategia de empuje de la ciencia y la tecnología
(Technology/Science-Push Strategy) (ROININEN y YLINENPAA, 2009). Estas empresas
favorecen la creación de empleo de alta cualificación (PÉREZ y SÁNCHEZ, 2003;
STEFFENSEN, 2000; WALTER, 2006) y aportan un alto valor añadido al tejido
productivo (SHANE, 2004). Su importancia en la transferencia de conocimiento científico
ha sido respaldada por la aparición de programas públicos que: 1) fomentan la creación de
empresas desde universidades e instituciones públicas y privadas de investigación, y 2)
reconocen que estos recursos humanos son auténticos motores en la transferencia de
conocimiento científico a la industria.
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Este estudio se limita al análisis de la creación de empresas por parte de individuos que
adquieren el grado de doctor. Los doctores tienen el más alto nivel educativo y son
considerados claves para la creación y difusión del conocimiento y las innovaciones
(AURIOL, 2010). Estos recursos humanos pueden transferir conocimientos al sector
privado buscando fuentes de empleo en la industria o creando empresas, por iniciativa
propia o con el apoyo de universidades y/o organismos públicos y privados de
investigación (spin-offs). De acuerdo con la literatura, sus empresas se caracterizan por una
fuerte base tecnológica y una importante actividad innovadora. De ahí que, en distintos
estudios señalan la existencia de diferencias importantes entre los emprendedores
académicos y aquellos que no lo son (ROININEN y YLINENPAA, 2009). De acuerdo con
ZUCKER et al. (1999), quizá la principal diferencia procede del uso del conocimiento
científico. Los doctores suelen aprovechar el conocimiento derivado de su actividad
investigadora para crear empresas e introducen en el mercado productos y/o procesos
innovadores. Recientemente, la literatura señala que podrían existir otros elementos que
diferencien el emprendimiento científico del tradicional. Estos elementos pueden ser
agrupados en factores derivados de su formación académica (DING y CHOI, 2011) y
factores no académicos (GOETHNER et al., 2010). Respecto a los primeros, se ha
señalado que los doctores se ven motivados a crear empresas cuando encuentran valor
económico a los resultados de su investigación (BERCOVITZ y FELDMAN, 2008;
STUART y DING, 2006). En este caso, es frecuente que el doctor proteja los resultados de
su investigación o conocimiento a través de patentes, con el objetivo de obtener
rendimientos económicos y los comercialice a través del proceso de creación de empresas
(DING y STUART, 2006). Los factores no académicos han sido menos analizados en la
literatura. En este sentido, se han analizado variables demográficas como el género, la edad
o el estado civil para determinar cuáles son las características del emprendedor científico
(LEVIN y STEPHAN, 1991; SHANE y KHURANA, 2003). Hasta ahora la literatura ha
seguido el sesgo de la productividad científica para entender las motivaciones del
emprendimiento científico, sin obtener resultados concluyentes que esclarezcan qué otros
factores pueden ser claves para iniciar el proceso de creación de empresas.

Estudios recientes sugieren que pueden existir otros factores que van más allá de la
productividad científica y que pueden o no estar relacionados con sus estudios académicos
(CLARYSSE et al., 2011, HAEUSTER y COLYVAS, 2011). Como resultado, el objetivo
de este estudio es analizar la influencia de los factores académicos, relacionados con el
área de conocimiento, productividad científica y la naturaleza de la investigación realizada
durante sus estudios de doctorado, y factores no académicos, relacionados con su origen
socioeconómico y experiencia profesional.

Este estudio se estructura como sigue: en la sección dos se analizan los factores influyen en
la creación de empresas por parte de doctores y se proponen las hipótesis del estudio. En la
sección tres se describen los datos, la metodología y las variables utilizadas. En la sección
cuatro se discuten los resultados obtenidos y en la sección cinco se presentan las
conclusiones, limitaciones y futuras líneas de investigación.



4

2. Revisión de la Literatura e Hipótesis.

Es ampliamente aceptado que los investigadores emprendedores son claves en el
descubrimiento de oportunidades tecnológicas que facilitan el avance tecnológico y
aumentan la actividad innovadora de las empresas (KLEVORICK, 1995; MANSFIELD,
1995; BIERLY et al., 2009; BISHOP et al., 2011). En este sentido, se ha señalado que las
empresas creadas por investigadores son empresas con un alto contenido tecnológico y una
amplia gama de productos y servicios innovadores, con una fuerte orientación
internacional. Aunque estas empresas suelen adaptarse rápidamente a situaciones
impredecibles para alcanzar el éxito (SMITH, 2007), su dependencia del conocimiento
tecnológico requiere que inviertan importantes recursos en el desarrollo de productos y,
como resultado, necesiten una mayor financiación y una estructura empresarial más
avanzada. Por tanto, se trata de empresas que en general crean demanda en el mercado
siguiendo una estrategia de empuje de la ciencia y la tecnología Technology/Science-Push
Strategy (ROININEN y YLINENPAA, 2009). Contrariamente, las empresas de
emprendedores sin una formación en ciencia y tecnología, por lo general, ofrecen
productos y servicios ya conocidos por el cliente, se pueden financiar con recursos propios
y tienden a recuperar la inversión en un tiempo más corto. Estas empresas se
internacionalizan poco y tienen una estructura administrativa más simple y sólida,
generalmente encabezada por el propietario como gerente o administrador de la misma
(BYGRAVE, 1989). Por lo tanto, estas diferencias revelan la existencia de dos clases de
emprendedores y conceptos de negocio diferentes y, como resultado, este estudio parte de
la premisa de que el proceso de creación de empresas y las motivaciones también son
distintas.

La literatura señala que las motivaciones y ambiciones de los empresarios académicos son
factores cruciales en la decisión de crear una empresa, su crecimiento, evolución y éxito
(DAVIDSSON, 1991; WESTERBERG, 1998). Por esta razón, el análisis de las
motivaciones de los investigadores académicos para iniciarse en la actividad emprendedora
es clave no solo para la investigación académica, sino también para las Administraciones
Públicas, las universidades, los centros tecnológicos y las empresas de capital de riesgo. En
general, la literatura se ha centrado en motivaciones asociadas a la productividad científica
como uno de los principales motores del emprendimiento científico. Para que un doctor
cree una empresa o decida continuar su actividad investigadora en la industria debe
encontrar valor de mercado a los resultados de su investigación. (STUART y DING, 2006;
BERCOVITZ y FELDMAN, 2008). En el caso de los denominados científicos estrella
(con un alta productividad científica), ZUCKER et al. (2002) encontraron que se mueven
más rápido del mundo académico al sector privado si tienen un mayor capital humano y si
este es relevante para las empresas. En este sentido, el estudio de FRITSCH y KRABEL
(2010) encontró que los científicos con experiencia en patentes valoran mejor continuar
una carrera en la industria, que los científicos sin patentes. Un resultado similar fue
obtenido en el estudio de CRESPI et al. (2007) quienes encontraron que los inventores con
patentes y aplicaciones tecnológicas tienen una mayor propensión a seguir una carrera en
la industria.

Asimismo, los científicos que patentan mejoran su reputación, generan conocimiento y
aumentan su participación en actividades comerciales (KRABEL y MULLER, 2009).
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Adicionalmente, se ha demostrado que los investigadores, cuando trabajan en actividades
ligadas a la protección de la propiedad intelectual, son más propensos a crear spin-offs
(LANDRY, 2010). Aunque los estudios realizados han obtenido resultados positivos y
significativos sobre la influencia de las patentes en el proceso de creación de empresas
(STUART y DING 2006; BERCOVITZ y FELDMAN 2008; PRODMAN y DRNOVSEK
2010; TOOLE y CZARNITZKI 2010; HAEUSSLER y COLYVAS 2011; CLARYSSE et
al., 2011; DING y CHOI 2011; GOETHNER et al., 2011), la literatura se ha ocupado muy
poco de analizar la influencia de factores académicos ligados a sus estudios de doctorado,
como el área de conocimiento o el tipo de investigación realizada. De acuerdo con
MANGEMATIN et al. (2000), el proceso a través del cual se obtiene el grado de doctor
influye fuertemente en el valor que puede ser obtenido de él. El conocimiento científico es
un input clave del proceso innovador de las empresas y tiene una alta complejidad y
dimensión tácita, lo que dificulta su transferencia y requiere la participación activa de
aquellos que lo poseen (ZUCKER et al., 1999). Por esta razón, el tipo de conocimiento
obtenido y la investigación realizada durante los estudios de doctorado puede ser un factor
determinante del proceso de creación de empresas en individuos doctores, lo que nos lleva
a plantear la siguiente hipótesis.

Hipótesis 1. El área de conocimiento y la investigación realizada durante los estudios de
doctorado influye positivamente en la propensión de doctores a crear empresas.

Aunque en la investigación sobre creación de empresas por científicos hay un importante
sesgo hacia la importancia de la productividad científica, la influencia de factores no
académicos ha recibido menos atención en la literatura. En general, se analiza la influencia
del género, la edad o el estado civil para identificar las características de los
emprendedores. En la literatura, el género ha demostrado ser un factor significativo en la
probabilidad de establecer un negocio (BRUSH Y HISRICH, 1991; BATES, 1995).
Además, la intensidad en la creación de empresas suele estar más relacionada con hombres
que con mujeres (ABDESSELAM et al., 2004). Por este motivo, se elige el género para
analizar si las diferencias existentes entre hombres y mujeres pueden afectar sobre dicha
propensión (HARDING, 2006). Por lo que respecta a edad, también parece existir una
relación con la probabilidad de crear una empresa. En este sentido, la intensidad en la
creación de empresas suele estar, en mayor medida, más relacionada con emprendedores
de edad media (ABDESSELAM et al., 2004). No obstante, a medida que los individuos se
aproximan a la edad de jubilación es menos probable que inviertan en las actividades
necesarias para comenzar una nueva empresa (EVANS Y LEIGHTON, 1989; BATES,
1995). En cuanto al estado civil, en la literatura se pueden encontrar estudios que
consideran la estructura familiar utilizando dos factores de control: si el emprendedor está
viviendo con un cónyuge o pareja, y si tienen hijos a su cargo (HONING y KARLSSON,
2004). Otros estudios en los que se utiliza el estado civil son BATES (1998), HONING
(1998), BODEN y NUCCI (2000).

En este estudio también se analiza la influencia del origen, entorno socioeconómico y
experiencia profesional del doctor. La literatura señala que el entorno familiar del
emprendedor (ALDRICH et al., 1998; PARKER, 2004) y la actividad profesional que ha
desarrollado en el pasado (STUART y DING, 2006) podrían influir en su decisión de crear
una empresa. En la mayoría de estudios estos factores se han analizado de forma
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independiente, argumentando su influencia (positiva o negativa), pero no su importancia
relativa en la decisión de crear una empresa.

La teoría define al entorno social del emprendedor como el compuesto por el entorno
profesional y el entorno familiar. El primero lo componen los compañeros de trabajo o
departamento científico (STUART y DING, 2006) y el segundo la familia del
emprendedor (DYER y HANDLER, 1994). Este entorno social permite a los científicos
extraer beneficios de su estructura social, redes y asociaciones (LIN et al., 1981; PORTES,
1998) y tiene efectos directos en la educación, la experiencia y el capital financiero
(BOURDIEU, 1983; LOURY, 1987; COLEMAN, 1988). En el caso del entorno
profesional, los científicos emprendedores a menudo toman decisiones como resultado de
las relaciones existentes basadas en la amistad o el consejo (BRUDERL y
PREISENDORFER, 1998; PAXTON, 1999). Por ejemplo, los fuertes lazos mantenidos
con empresarios y otros miembros del departamento científico pueden ayudar en el proceso
de decidir crear una empresa. Cuando un compañero de trabajo o del departamento se
convierte en empresario, su ejemplo tiene un impacto positivo (AZOULAY et al., 2007;
STUART y DING, 2006). También ocurre lo mismo si los compañeros en el entorno
académico están a favor de dicha actividad (RAHM, 1994). Como resultado, el
comportamiento emprendedor sería más fuerte si encuentra respaldo en sus compañeros de
trabajo (GOETHNER et al., 2011). De igual manera, el impacto es positivo si el futuro
emprendedor ha participado en grupos de trabajo, tiene acceso a los conocimientos
generados por el grupo y comparte recursos, prestigio, visibilidad y reconocimiento
(BAMMER, 2008). En consecuencia, los académicos con amplia participación
institucional son más propensos a estar expuestos a múltiples fuentes de conocimiento y
métodos que pueden ser aplicados en su investigación, y que puede favorecer el
descubrimiento de nuevos avances tecnológicos (RAFOLS, 2007). Aunque parece clara la
influencia de su departamento o entorno profesional, establecer su efecto empíricamente es
difícil, principalmente por la disponibilidad de datos que permitan conocer el alcance de la
influencia de la red social. Por esta razón, este estudio se centra en la influencia del entorno
familiar y la ocupación previa al proceso de creación de empresas.

En este sentido, aunque en la literatura sobre creación de empresas la influencia del
entorno familiar ha sido ampliamente analizada, no ha sido el caso cuando se analiza el
emprendimiento científico. Los estudios más cercanos a esta investigación señalan que los
científicos con miembros de la familia que han creado empresas tienen una mayor
propensión a implicarse en la actividad empresarial (HAEUSSLER y COLYVAS, 2009), y
son más propensos a desear el empleo por cuenta propia (SANDERS y NEE, 1996). Un
entorno familiar vinculado al mundo empresarial ofrece al científico la oportunidad de
obtener una ventaja competitiva gracias al acceso a información, relaciones y al
conocimiento procedente de experiencias previas en la industria. Esto le ayudaría a
solucionar problemas complejos y a la toma de decisiones empresariales, utilizando la
interacción de conocimientos tácitos y explícitos (BOZEMAN et al., 2001; MURRAY,
2004). Los vínculos que proporcionan las relaciones interpersonales como la familia son
muy importantes en el momento de entablar relaciones personales, encuentros formales o
informales y actividades sociales con otros miembros de la industria (DYER y
HANDLER, 1994). Desde una perspectiva empresarial, la familia proporciona redes que
facilitan el descubrimiento de oportunidades, así como la identificación, recolección y
asignación de recursos escasos (BIRLEY, 1985; GREENE y BROWN, 1997; UZZI, 1999).
El entorno familiar también puede ayudar a la provisión y difusión de información crítica y
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de otros recursos esenciales para la creación de empresas. Como resultado, en este estudio
se contrasta la hipótesis de que el entorno familiar influye en la creación de empresas por
parte de doctores.

Hipótesis 2: El entorno familiar influye positivamente en la propensión de los doctores a
crear empresas.

En cuanto a la actividad profesional previa al proceso de creación de empresas, la literatura
distingue entre actividades de docencia y actividades profesionales en la industria. En el
primer caso, los estudios de CLARYSSE et al. (2011) y HAEUSSTER y COLYVAS
(2011) señalan que los doctores involucrados en docencia, y que pertenecen a
departamentos con una alta calidad científica, son más propensos a participar en el
desarrollo de patentes y en actividades de transferencia de tecnología y, como resultado,
también en el proceso de creación de empresas. A esto hay que añadir que las
universidades ofrecen a sus docentes, cada vez con más frecuencia, servicios de apoyo a
través de incubadoras de empresas que facilitan compatibilizar la actividad docente con la
empresarial, animándoles a permanecer en el ambiente universitario. Aunque la relación
esperada entre la actividad docente y la creación de empresas es positiva, debido al apoyo
institucional, algunos autores han señalado un efecto contrario o poco claro. Los estudios
de GULBRANDSEN y SMEBY (2005) y BERCOVITZ y FELDMAN (2008) encontraron
que no tiene un efecto significativo el haber trabajado como profesor universitario, porque
la actividad empresarial tiene un riesgo inherente importante para la carrera científica,
reduciendo las responsabilidades de investigación y aumentando las empresariales (LEE y
GAERTNER, 1994). Además, en las últimas décadas, la creación de empresas por parte de
docentes se ha considerado un tema polémico en el mundo académico. Sin embargo,
actualmente esta práctica aumenta y tiene componentes que claramente benefician el
acercamiento de la ciencia a la industria. Como resultado, se espera que trabajos previos en
la Administración Pública o la Enseñanza Superior no reduzcan la propensión a crear
empresas.

Por otro lado, la colaboración o interacción con la industria se identifica como un indicador
eficaz de la transferencia de tecnología. Así, GRANDI y GRIMALDI (2005) y LANDRY
et al. (2007) muestran que las interacciones de los investigadores con la industria, están
positiva y significativamente asociadas con la medida en la que el investigador se dedica a
actividades de transferencia de conocimiento tecnológico. A nivel organizativo,
FELDMAN y DESROCHERS (2004) y JONG (2006) muestran que las universidades y
departamentos con una tradición de investigación en colaboración con empresas son más
propensos a reconocer las oportunidades comerciales de sus actividades de investigación.
Por su parte, D`ESTE et al. (2012) señalan que cuanto mayor es el nivel de interacción con
la industria, es más probable que los investigadores encuentren aplicaciones de su
investigación en el mercado, aumentando su comprensión del mismo y de los procesos
comerciales. Los científicos con experiencia profesional en el sector industrial tienen una
mayor facilidad de establecer redes de negociación con otras empresas, clientes y/o
proveedores potenciales y con entidades financieras, que podrían ser esenciales en el
proceso de creación de empresas. Además, KRABEL y MULLER (2009) analizan
empresas de alta tecnología y muestran que la experiencia previa en la industria es un
importante predictor de la capacidad de obtener fondos para un nuevo proyecto. Por lo
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tanto, una experiencia previa en la industria conduce a una mayor probabilidad de iniciar
una nueva empresa.

Hipótesis 3: La actividad profesional previa influye positivamente en la propensión de los
doctores a crear empresas.

3. Datos, metodología y variables utilizadas.

Los datos utilizados para el análisis proceden de la Encuesta sobre Recursos Humanos en
Ciencia y Tecnología realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La encuesta
se realiza cada 3 años y recoge información de individuos con el Título de Doctor,
incluyendo información sobre: características personales, información de su doctorado,
situación laboral, desempleo, movilidad internacional, experiencia profesional,
productividad científica y creación de empresas. En este estudio se emplearon los datos del
año 2009 en el que cerca de 4.000 doctores contestaron la encuesta. La unidad básica de
análisis es el individuo residente en España, que haya obtenido la Titulación de Doctor
entre 1990-2009 y que cuente con menos de 70 años cumplidos. El periodo de recogida de
los datos es el año 2009. Para estudiar la experiencia profesional y la productividad
científica se pregunta por los 3 años inmediatamente anteriores a dicho periodo de
referencia. Estos periodos vienen determinados por organismos internacionales como
EUROSTAT o la OCDE, con el fin de facilitar la comparación de los resultados con el
resto de los países que llevan a cabo esta encuesta. Dado que la fuente de datos recoge
información de doctores en múltiples ocupaciones, para este estudio la muestra se limitó a
doctores que, a la fecha de la encuesta, no estaban empleados ni en la Administración
Pública ni en la Enseñanza Superior, dado que la creación de empresas podría ser
incompatible con su trabajo en estos organismos. Un total de 737 doctores fueron
considerados, de los que 121 afirmaron crear empresas en el periodo 2007-2009.

Para el análisis de los factores que influyen en la decisión de un doctor de crear una
empresa se empleó un modelo Probit, en el que la variable dependiente tomó el valor de 1
si el doctor indicó haber constituido una empresa entre enero del 2007 y diciembre de
2009. El conjunto de variables explicativas se eligió de acuerdo a la literatura que analiza
el emprendimiento científico (GULBRANDSEN y SMEBY 2005; CLARYSSE et al.,
2011; DING y CHOI 2011; HAEUSSTER y COLYVAS 2011). Para contrastar la
Hipótesis 1, relacionada con la influencia de factores académicos, se incluyeron variables
que recogen información del tipo de investigación y el área de conocimiento. Por un lado,
dos variables dummies indican si la investigación desarrollada durante los estudios de
doctorado fue investigación aplicada o desarrollo tecnológico. Por otro, cinco variables
dummies indican si el doctorado se realizó en: Ciencias Naturales, Ingeniería y Tecnología,
Ciencias Médicas, Ciencias de la Agricultura o Ciencias Sociales. Como en otros estudios,
también se incluyó una variable dummy si el doctor tenía solicitudes de patentes para
controlar el sesgo de la productividad científica.

Para contrastar las Hipótesis 2 y 3, relacionadas con factores no académicos, se incluyeron
variables que recogen información del entorno familiar y la experiencia profesional. En el
primer caso, una variable dummy indica si los padres del doctor trabajan en empresas y
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tienen vínculos con la industria. Adicionalmente, se tuvo en cuenta el nivel educativo de
los padres a través de tres variables dummies, que indican si los padres tenían un nivel
educativo básico, universitario de 1º y 2º Ciclo y estudios de posgrado (3º Ciclo). En el
caso de la Hipótesis 3 tres variables dummies recogen información sobre la experiencia
previa del doctor en: la empresa, la Administración Pública y la Enseñanza Superior.
Finalmente, dentro de este grupo de variables se incluyó: el género (1 si es masculino), la
edad a 2009 (logaritmo de la edad), el estado civil (1 si estaba casado) y el lugar de
nacimiento (1 si nació en una región tecnológica). En este último caso se consideró si el
individuo nació en Madrid, Cataluña, el País Vasco o Navarra, regiones que concentran
más del 60% del gasto en I+D en España, atraen recursos para la investigación y tienen una
importante cultura hacia la innovación.

4. Resultados.

El estudio revela que la creación de empresas por parte de los doctores es una práctica
poco habitual. De un total aproximado de 4.000 doctores encuestados por el Instituto
Nacional de Estadística solo el 0.03% comenzó una actividad emprendedora entre 2007 y
2009. Consecuentemente, estas cifras no dejan patente solo la mínima actividad
emprendedora de los doctores en España, sino también la escasa utilización de este
mecanismo para transferir conocimiento tecnológico a la industria en España.

Los resultados del análisis Probit y los efectos marginales estimados se recogen en la
Tabla I. El estudio muestra que la Hipótesis 1, relacionada con la influencia de factores
académicos, se cumple parcialmente. Aunque hay áreas de conocimiento de los estudios de
doctorado con una mayor propensión a crear empresas (Doctores en Ingeniería y
Tecnología, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales), el tipo de investigación no parece ser
determinante. Además, si bien el emprendimiento científico y la transferencia de
tecnología pueden ser mayores en las dos primeras áreas, sorprende que los doctores en
ciencias sociales muestren una mayor propensión. Un cambio en la variable ciencias
sociales, ceteris paribus, aumentaría la propensión a crear empresas en 18 puntos
porcentuales, frente a los 11 y 10 puntos porcentuales de las Ingenierías y las Ciencias
Médicas, respectivamente. En cuanto al tipo de investigación, no se encontraron resultados
significativos, lo que refuerza la importancia del área de conocimiento. Como en otros
estudios, en este, se tuvo en cuenta la influencia de la productividad científica. El estudio
muestra que los doctores con solicitudes de patentes tuvieron una mayor propensión a crear
empresas. Un cambio en esta variable, ceteris paribus, aumentaría positivamente esa
propensión en 11 puntos porcentuales. Como se comentó anteriormente, los doctores son
más propensos a crear empresas (o a trabajar en la industria) si encuentran valor
económico a los resultados de su investigación y protegen esos resultados con derechos de
propiedad intelectual.

En el caso de factores no académicos, el estudio presenta evidencia que confirma la
influencia del entorno familiar (Hipótesis 2). Así, los individuos con padres que realizaron
estudios de posgrado y que trabajan en el sector privado fueron más propensos a crear
empresas. Además, los doctores con un entorno familiar altamente cualificado y cercano a
la industria pueden valorar de primera mano la dinámica de este sector y aprovechar las
conexiones de su entorno con el mundo empresarial, para acceder a redes de contacto y
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financiación, aspectos críticos en el proceso de creación de empresas. De acuerdo con la
estimación de los efectos marginales, la vocación empresarial de los padres podría alcanzar
una mayor influencia significativa frente el nivel educativo.

En cuanto a la experiencia profesional de los doctores, el estudio revela que haber
trabajado previamente en empresas tiene una influencia positiva y significativa frente a la
experiencia en el sector público o la enseñanza superior, confirmándose la Hipótesis 3.
Probablemente, en el caso de España, los doctores emprendedores ya habían iniciado
contacto con la industria durante el desarrollo de sus estudios de doctorado, lo que
facilitaría obtener resultados de investigación transferibles a ideas de negocio. En la
literatura, se ha demostrado el efecto contrario para individuos con experiencia en la
academia. Por ejemplo, el estudio de PRODAN y DRNOVSEK (2010) encontró que un
mayor número de años en una institución académica desempeñando actividades docentes,
obstaculiza las intenciones empresariales de los académicos. Además, impartir cátedras de
manera permanente garantizaría a los académicos un nivel socioeconómico básico seguro
que les motiva menos a reorientar sus intereses hacia actividades emprendedoras.

En este estudio también se analizó la influencia de variables demográficas para determinar
las características de los doctores emprendedores. La edad, el género, el estado civil o el
lugar de nacimiento no presentaron una influencia significativa. Podría interpretarse que el
emprendimiento en doctores no hay sesgo hacia indicadores demográficos y si hacia la
naturaleza del conocimiento adquirido en su formación y su entorno socioeconómico. Una
posible explicación a estos resultados puede derivarse de la medida de las variables. En el
caso de la edad, algunos estudios han encontrado resultados positivos al analizar la relación
no lineal de esta variable con puesta en marcha de la empresa (PREISENDORFER y
VOSS, 1990). Por lo que se refiere al género, parece que la creación de empresas no es
algo exclusivo de hombres, ya que los resultados sugieren que las mujeres recurren, cada
vez con más frecuencia, a la puesta en marcha de un negocio como una elección a su
carrera profesional. Por lo que se refiere al estado civil, en la actualidad el matrimonio no
parece ser un requisito imprescindible para crear una empresa, debido a unos importantes
cambios en la sociedad, que van desde una emancipación del hogar familiar más tardía, la
búsqueda del matrimonio en edades más avanzadas, así como la aparición de otras
estructuras familiares (parejas de hecho o hogares monoparentales). En cuanto al lugar de
nacimiento del doctor, la ausencia de influencia significativa pudiera ser debida al cambio
sustancial en los hábitos de la población, dónde el trabajo para toda la vida es ya una
utopía, que afectaría los padres del individuo, con mayor frecuencia en el cambio de
residencia, incluso la movilidad el doctor, que podría haber estudiado en lugares muy
distintos al del lugar de nacimiento, incluso cursar el doctorado en otras localidades en las
que pudo haber cursado el 2º Ciclo.



11

Tabla 1. Determinantes para la creación de empresas por parte de los Doctores.

Variables 2009

Coef. E.M.
Factores Académicos

Campos de ciencia y tecnología
Ciencias Naturales 0.37 0.04
Ingeniería y Tecnología 0.69 * 0.11 *
Ciencias Médicas 0.70 * 0.10 *
Ciencias de la Agricultura 0.38 0.05
Ciencias Sociales 0.99 *** 0.18 ***

Tipo de investigación
Investigación aplicada -0.02 -0.01
Desarrollo experimental -0.23 -0.02

Solicitudes de Patentes
Patentes 0.66 ** 0.11 **

Factores No Académicos
Sector de la organización  en la que Trabajaba

Trabajo en Empresas 0.42 ** 0.06 **
Trabajo en Administración
Pública -0.29 -0.02
Trabajo en la Enseñanza Superior 0.34 0.05

Nivel educativo de los padres
Nivel educativo básico 0.07 0.01
Nivel educativo 1er y 2do ciclo -0.04 -0.01
Nivel educativo 3er ciclo 0.51 ** 0.07 **

Nivel profesional de los padres
Empresas 0.42 ** 0.04 **

Edad 0.29 0.03
Sexo 0.12 0.01
Casado 0.03 0.01
Lugar de Nacimiento -0.21 -0.02

N 737
Número de doctores que crearon empresas 121
Número de doctores que no crearon empresas 616
Log likelihood -166.51
Pseudo R² 10.19%

Correctamente clasificados 92.94%

E.M. = Efectos Marginales
*** significativo al 1%, ** significativo al 5%,
*significativo al 10%
Fuente: Elaboración propia
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5. Conclusiones.

En este estudio se analiza conjuntamente la influencia de factores académicos y no
académicos en la decisión de doctores de crear una empresa. Estudios recientes señalan
que los doctores son un elemento clave en los procesos de transferencia de conocimiento al
sector industrial y que el emprendimiento científico es uno de los mecanismos más
importantes. A pesar de la importancia atribuida a estos recursos humanos en los procesos
de cambio tecnológico y en el desarrollo de productos innovadores, la literatura que analiza
los factores que influyen en su decisión de crear empresas es todavía escasa. En general,
los estudios tienen un importante sesgo hacia la productividad científica como el principal
determinante y, al respecto, se ha argumentado que los doctores son más propensos a crear
empresas cuando encuentran valor comercial a los resultados de su investigación y/o tienen
patentes.

Se ha realizado un análisis exploratorio para conocer la influencia de un grupo más amplio
de factores. Un primer grupo lo comprenden factores académicos, que se incluyen bajo la
premisa de que el proceso a través del cual se obtiene el grado de doctor influye en el valor
que puede ser obtenido de él (MANGEMANTIN et al., 2000). Para ello se contrasta la
hipótesis de que la naturaleza de la investigación y el área de conocimiento son factores
determinantes. Los resultados confirman parcialmente la hipótesis y muestran una clara
influencia del área de conocimiento, del tal forma que los Doctores en Ingeniería y
Tecnología, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales serían más propensos a crear empresas.
El tipo de investigación no arrojó resultados significativos, sin embargo el estudio revela
que el desarrollo de patentes continúa siendo un factor determinante, y que los doctores
emprendedores crean empresas cuando han encontrado valor económico a los resultados de
su investigación.

El segundo grupo de factores analizados, recogía información del entorno socioeconómico
del individuo y sus características (factores no académicos). El estudio muestra claramente
la influencia del entorno familiar, de tal forma que los doctores con padres trabajando en la
empresa o con estudios de posgrado son más propensos a crear empresas. Además, estos
doctores pueden valorar, desde su entorno familiar, la dinámica del sector industrial y
tomar ventaja de las contactos establecidos en él. El estudio también señala que la
experiencia profesional del doctor, previa a la creación de una empresa, fue un factor
determinante. En este sentido, los Doctores que desarrollaron una carrera en empresas
fueron más propensos a crear sus propios negocios frente a doctores en la Administración
Pública o la Enseñanza Superior.

Una estimación de los efectos marginales ha permitido concluir que el área de
conocimiento, el desarrollo de patentes y unos padres trabajando en empresas fueron los
factores de mayor importancia. Aunque el estudio confirma que la posesión de
conocimientos científicos con valor comercial es clave para diferenciar al emprendedor
doctor de otros, futuras investigaciones deberán ampliar el espectro de factores no
académicos clave como su origen socioeconómico, para tener una visión más amplia de los
factores que afectan la naturaleza del emprendimiento científico.
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Los resultados de este estudio tienen importantes implicaciones para la política de
innovación y las empresas. Aunque muchos programas públicos fomentan la creación de
empresas desde la universidad (spin-offs), son los doctores sin vinculación aparente con
Administraciones Públicas e Instituciones de Enseñanza Superior los que están fomentando
la creación de empleo y el desarrollo de productos innovadores en el mercado. Como
resultado deberían diseñarse programas de apoyo al emprendimiento científico a la medida
de aquellos que no cuentan con respaldo institucional. Adicionalmente, las universidades
deberían acercar la investigación de sus programas de doctorado a las necesidades del
mercado, para que la transferencia de conocimiento científico sea provechosa al desarrollo
económico. En ciertas áreas, estos programas deberían contar con la formación empresarial
para dar herramientas de gestión a los doctores que deseen crear empresas.

La investigación no está exenta de limitaciones, especialmente derivadas de los datos.
Aunque la fuente de datos provee información novedosa de las características de los
doctores, no hay preguntas directas sobre los factores que realmente motivaron el proceso
de creación de empresas y las conclusiones del estudio deben ser tomadas con precaución.
Adicionalmente, convendría disponer, en el caso de algunas de las variables, de un panel
anual de datos, así como de datos de otros países para realizar estudios comparativos con el
caso español.
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Modelo Spin Off en Biotecnología en la Universidad del Valle

Resumen

El propósito de este trabajo es desarrollar una propuesta de un modelo Spin Off para la
creación de empresas en la Universidad del Valle focalizándose en la biotecnología. La
investigación parte con el estudio e identificación de los factores importantes para el
desarrollo de Spin Off, donde posteriormente se clasifican en variables fuertes y
dependientes. En el Capítulo II se identifican los agentes externos que pueden influir en el
proceso de creación de empresas de base tecnológica; en el Capítulo III se determinan los
agentes internos que posee la Universidad del Valle que influencian las variables del
modelo. Finalmente en el Capítulo IV se realiza la propuesta del modelo. Como resultado
del estudio se observa que la Universidad tiene potencial en biotecnología, además que esta
área es considerada fundamental en el plan de desarrollo del Valle del Cauca, y que a nivel
nacional existen algunos actores interesados en la generación de proyectos de base
biotecnológica. Sin embargo la Universidad carece de lineamientos para transferir el
conocimiento por Spin Off; de esta manera se hace una propuesta de dichos lineamientos
para la Universidad del Valle y finalmente se realiza el modelo de acuerdo a las variables
estudiadas.

Abstract

The purpose of this work is to develop a proposal for a model for creating spin-off
companies in Valle University focusing on biotechnology. The investigation begins with
the study and identification of the important factors for the development of spin-off, where
he subsequently classified into strong and dependent variables. In Chapter II identifies
external agents that can influence the process of creation of technology-based companies;
in Chapter III identifies the internal agents possessing Valley University that may influence
the model variables. Finally in Chapter IV shows the proposed model. As a result of the
study shows that the University has potential in Biotechnology, further that this area is
considered critical in the development plan of the Valle del Cauca, and that nationally
there are some actors interested in the generation of biotechnology-based projects.
However University lacks guidelines for transferring knowledge Spin Off; in this way we
make a proposal of such guidelines for Valle University and finally the model is made
according to the variables studied.

Capítulo I

1. Spin Off Universitarias

A lo largo de la historia las universidades han tenido cambios, han pasado de ser una
fuente principal del conocimiento y el saber, a convertirse en uno de los principales
agentes de los procesos de cambio social, económico y cultural, donde es reconocida como
un pilar fundamental del nuevo modelo productivo que se articula en torno al
conocimiento, la tecnología y la innovación. Esta nueva concepción sitúa a la universidad
en el corazón de la sociedad como eje transversal de las políticas de desarrollo, y esto ha
dado lugar a que las universidades adquieran una nueva función, denominada “Tercera
Misión” que se orienta a la necesidad de transferir el conocimiento a la sociedad. (Bueno.
E, 2007) Esta Tercera Misión abarca actividades relacionadas con la generación, uso,
aplicación y explotación del conocimiento. (De la Calle. A, 2010) Los procesos de



innovación pueden depender de la base de conocimiento. Asheim (2007) y Cooke et al.
(2007) proponen distinguir tres tipos básicos de conocimientos: Conocimiento analítico (de
base científica), sintético (basado en ingeniería) y simbólico (de base creativa).

En la base de conocimiento analítico prevalecen actividades como la biotecnología y
tecnologías de la información, en donde el conocimiento científico es muy importante. El
desarrollo de este conocimiento requiere de investigación básica y aplicada, pero también
desarrollo sistemático de productos y procesos. Las universidades y centros de
investigación juegan un papel importante en el desarrollo de este conocimiento; la
aplicación de este conocimiento toma con más frecuencia la forma de nuevos productos y
procesos caracterizados por la innovación, los cuales van acompañado por la creación de
nuevas empresas y procesos de Spin Off. (Navarro. M, 2007)

El término “Spin Off” hace referencia a un proyecto nacido como extensión de otro
anterior, o también de una empresa nacida de otra empresa o institución. Referirse al Spin
Off universitario significa que a partir de la universidad surjan iniciativas de creación de
Empresas de Base Tecnológica (EBT). Diferentes autores han identificado cuatro etapas
relevantes para explicar la transformación de la investigación académica en un valor
económico. Estas etapas son: Generar, Completar, Lanzar y Fortalecer; cada etapa tiene
una función en el desarrollo del proceso Spin Off. La primera etapa generar, evalúa las
ideas con respecto a la posible comercialización; la segunda etapa considera las ideas más
prometedoras, la tercera etapa  contempla la creación de las nuevas empresas y la cuarta
etapa consolida y fortalece el valor económico de las empresas creadas. (Montoya. E,
Robledo. J, Vélez. J, 2009).

1.1 Factores importantes en la creación de Spin Off

Varios autores han realizado estudios sobre las estrategias que se han efectuado en algunas
universidades para crear EBT. Lockett et al. (2005) se basaron en una investigación
cualitativa realizada en E.E.U.U y Gran Bretaña, encontraron seis tópicos claves en el
desarrollo de una Spin Off creada en una institución investigación pública: reconocimiento
de la oportunidad, la decisión de comercializar, la decisión frente a licenciar o Spin Off, el
tiempo de acompañamiento desde la Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI), el acceso a los recursos y complementar el desarrollo tecnológico
con conocimientos financieros. (Lockett. A, SiegeL. D, Wright. M, & Ensley. M, 2005)

Gregorio y Shane (2003) hicieron un estudio sobre las empresas creadas a partir del
conocimiento desarrollado en las universidades. Este estudio se basó en 101 universidades
pertenecientes a la Association of University Technology Managers de E.E.U.U entre 1994
y 1998. Ellos observaron cuatro factores que podrían contribuir a desarrollar condiciones
favorables para que una nueva compañía sea exitosa: a) la actividad local de riesgo (capital
de riesgo), b) la orientación comercial de la investigación, c) eminencia intelectual de la
universidad y d) las políticas de la universidad. (Gregorio. D, & Shane. S, 2003)

Link & Scott analizaron los factores determinantes en la creación de Spin Off en un parque
de investigación universitario. A partir de 51 entrevistas en los parques de investigación
universitaria de E.EU.U, los autores observaron que las empresas Spin Offs se concentran
más en parques tecnológicos con experiencia y en parques que están asociados con
ambientes de investigación solventes. (Link. A, Scott. J, 2005)



Según Lockett et al. (2005) señalan que para entender la formación de Spin Off es
importante tener en cuenta la diferencia entre la base de conocimiento de la empresa y el
conocimiento que se requiere para que sea exitosa. Para los autores, el desarrollo de una
incubación exitosa requiere una cantidad substancial de aprendizaje organizacional. Es
decir, se requiere tiempo para que los recursos sean desplegados y para que el
conocimiento sea generado e interiorizado en la incubadora.

Los factores identificados por investigadores van desde las políticas de la universidad hasta
la experiencia del investigador, pasando incluso por aprendizaje organizacional; sin
embargo los autores consideran que el emprendedor académico debe ser un innovador
dispuesto a crear empresa. (Lockett. A, Siegel. D, Wright. M, & Ensley. M, 2005)

1.2 Variables Fuertes y Dependientes

De acuerdo a los factores importantes descritos por varios autores en el proceso Spin Off
se identifican las variables fuertes e independientes del proceso. Las variables fuertes son
aquellas variables que se han identificado como las variables más influenciables en el
proceso Spin Off; mientras que las variables dependientes son aquellas que influyen en el
proceso Spin Off pero dependen de alguna manera de las variables fuertes.

1.2.1 Variables fuertes

Se han identificado algunas variables fuertes que influyen en el proceso Spin Off con base
a los factores importantes descritos por varios autores en la sección 1.1:

 Política interna de emprendimiento en la universidad.

 El apoyo financiero a los proyectos en las diferentes etapas del proceso Spin Off.

 Las leyes gubernamentales.

 La relación con empresarios y redes de aliados.

 Los estatutos de propiedad intelectual de la universidad.

 El recurso humano disponible: investigadores y científicos.

 La infraestructura, relacionada con los laboratorios especializados disponibles.

1.2.2 Variables Dependientes

Con base a las variables fuertes anteriormente identificadas se determinaron las siguientes
variables dependientes: a) los incentivos a investigadores, b) la experiencia del personal de
la OTRI en evaluación de propuestas de proyectos, c) la capacitación y el acompañamiento
a emprendedores, d) la búsqueda de ideas innovadoras y el reconocimiento de una
oportunidad potencial, e) la protección intelectual y f) la existencia de capital semilla,
capital de riesgo y ángeles inversionistas en la región.

Capítulo II

2. Agentes Externos



Existen variables importantes en el modelo Spin Off que las universidades no pueden
administrar en los proyectos, las cuales han llegado a ser un impedimento en la creación de
EBT.  Por tanto se busca suplir estas necesidades con actores externos que permitan dar las
herramientas necesarias para el desarrollo de las empresas Spin Offs. Entre estas variables
importantes podemos destacar: fortalecimiento de la cultura emprendedora y el
financiamiento en etapa temprana y en etapa madura.

2.1 Financiamiento en etapa tempranas

El emprendimiento de base tecnológica se caracteriza por presentar etapas de planeación
intensas y prolongadas en comparación con otro tipo de emprendimientos. Los periodos de
gestión de las EBT son más largos. Además, el nivel de riesgo asociado a este tipo de
empresas no es asumido en su totalidad por agentes privados, por ello se hace difícil el
acceso al financiamiento en el mercado durante las primeras etapas de desarrollo.
(Colciencias, 2009) Los agentes que pueden aportar a esta necesidad de financiamiento en
etapa temprana en Colombia son los siguientes.

2.1.1 COLCIENCIAS: Empresas de Base Tecnológica

Colciencias es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta
entidad promueve las políticas públicas para fomentar la CT+I en Colombia. Las
actividades alrededor del cumplimiento de su misión implican concertar políticas de
fomento a la producción de conocimientos, construir capacidades para CT+I y propiciar la
circulación y usos de los mismos para el desarrollo integral del país. (Colciencias, s.f)
Mediante la convocatoria 523: “Convocatoria para el apoyo de ideas de base tecnológica
orientadas a la creación de nuevas empresas o unidades de negocio en empresas
existentes,” propone brindar apoyo financiero y no financiero a las ideas de negocio de
base tecnológica. El objetivo es fortalecer la idea de negocio a través de acompañamiento,
asesoría y financiamiento que contribuyan a la formulación de un plan de negocio para la
búsqueda de financiamiento privado. (Colciencias, 2009)

2.1.2 INNPULSA: Emprendimiento Dinámico y Emprendedor

Innpulsa Colombia es la unidad del Gobierno Nacional creada para promover la
innovación empresarial y el emprendimiento dinámico como motores para la
competitividad y el desarrollo regional. Con el programa de Emprendimiento Dinámico
Innovador (EDI), INNPULSA estimula la creación de empresas que tengan como base el
conocimiento y la innovación. Con el fin de aumentar el caso de EDI, se trabaja en: 1)
fortalecimiento a las instituciones que brindan apoyo a este tipo de emprendimiento, 2)
brindar capital semilla a los emprendedores  por medio de convocatorias de recursos no
reembolsables y 3) Incentivan la creación de nuevos vehículos de financiación en etapas
tempranas. (Innpulsa Colombia, s. f)

Algunas de las convocatorias a través de las cuales se otorga capital semilla son:

 La convocatoria EDI 015. Busca cofinanciar un proyecto de transferencia y
comercialización de biotecnología de EDI de base biotecnológica.

 La convocatoria EDI 07. Busca adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsable
de capital semilla para una idea de negocio validada comercialmente con el potencial
de convertirse en un EDI.

2.2 Financiamiento en etapa madura



Tradicionalmente el crédito bancario ha sido la principal fuente de recursos de inversión,
sin embargo existen otros medios como los ángeles inversionistas, los fondos de capital de
riesgo y los fondos de capital privado.

Tras la entrada en vigencia del Decreto 2175 de 2007 en Colombia, se incremento el
interés por los fondos de capital de riesgo en el país. A la fecha existen once fondos
cerrados que cuentan con recursos por USD 924 millones. Existen otras 19 iniciativas de
este tipo de fondos en proceso de conseguir aportes de capital por USD 1.447 millones,
aproximadamente. Por iniciativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y Bancóldex S.A., se ha diseñado el programa
BANCÓLDEX CAPITAL con el propósito de apoyar el desarrollo de los fondos de capital
privado a gran escala en Colombia. BANCÓLDEX CAPITAL tiene como objetivos
principales: 1) tener nuevas fuentes de financiamiento de largo plazo a través de capital
fresco para las empresas Colombianas; 2) promover la industria de fondos capital privado
en el país y 3) atraer nuevos inversionistas que participen en esta industria. (Catalogo:
Fondos de Capital privado en Colombia, 2010)

Entre los once fondos de capital de riesgo existentes en el país, se destacan: Aureos
Capital, Nexus Capital Partners, Promotora de Proyectos, Progresa Capital y  SEAF
Colombia. Estos fondos tienen prioridad en invertir en negocios relacionados con
biotecnología.

2.3 Fortalecimiento de la Cultura Emprendedora y Formación Empresarial

2.3.1 Red Regional para el Emprendimiento del Valle del Cauca y VALLE E

En el 2008 fue celebrado entre el Ministerio de Industria-Turismo y Comercio, la
Gobernación del Valle, Cámara de Comercio de Cali, Comfandi, las fundaciones y las
Universidades del Valle del Cauca, el convenio marco de cooperación "Red Regional para
el emprendimiento del Valle del Cauca" (RREV), que tiene por objeto la creación y
operación de la Red Regional para el Emprendimiento del Valle del Cauca, y tiene las
siguientes actividades principales: a) Promover el desarrollo económico regional, la
creación de empresas, el fortalecimiento de la competitividad y productividad, b)
establecer políticas y directrices orientadas al fomento de la cultura para el
emprendimiento y c) ser articuladora de organizaciones que apoyan acciones de
emprendimientos innovadores y generadores de empleo. (Universidad ICESI, S. F)

Para el año 2012 la RREV y la Cámara de Comercio de Cali  lideraron la primera iniciativa
conjunta de la región “VALLE E” que busca promover el Emprendimiento  y la
Innovación de alto impacto en la región. Esto se realiza por medio de un concurso el cual
busca promover espacios de formación y exhibición a las ideas innovadoras de
emprendedores, y fomentar el emprendimiento de alto impacto en la región. (Cámara de
Comercio de Cali, s. f)

2.3.2 Tecnoparque SENA- Cali

Tecnoparque SENA tiene como objetivo apoyar el desarrollo de proyectos innovadores de
base tecnológica para generar productos y servicios que contribuyan al crecimiento
económico y la competitividad del país. Las líneas de desarrollo de la red tecnoparque
Colombia agrupan las Tecnologías Virtuales,  la Electrónica –Telecomunicaciones, el
Diseño e Ingeniería y la Biotecnología. Los servicios que presta el Tecnoparque son: la
asesoría técnica personalizada, la transferencia tecnológica, la generación y apropiación de



conocimiento, el acompañamiento en emprendimiento de base tecnológica y el acceso a
infraestructura física y tecnológica de laboratorios especializados. (Sena, s. f)

2.3.3 Bancoldex

El programa de formación y capacitación presencial que le permite a los emprendedores y
microempresarios actualizar sus conocimientos en cuatro temas básicos con el fin de
mejorar la gestión empresarial y de esta forma contribuir al incremento de sus niveles de
competitividad y productividad. Este programa comprende los siguientes temas:

 Gestión contable y financiera, planeación y perdurabilidad empresarial.
 Selección, desarrollo y administración de personal.
 Estrategias innovadoras de mercadeo, exhibición, ventas y servicio al cliente.
 Planeación y gerencia estratégica.
 Conceptos básicos de comercio exterior. (Bancoldex, s. f)

Capítulo III

3. Universidad del Valle

Para el desarrollo del modelo Spin Off en biotecnología en la Universidad del Valle se
requiere conocer los agentes internos y agentes externos que determinan influencia en las
variables del modelo. Los agentes internos son aquellos que la universidad posee, entre los
cuales tenemos oficinas, laboratorios, personal, entre otros, que ayudan potencializar y
fortalecer el modelo Spin Off en biotecnología.

Uno de los agentes importantes con los que cuenta la Universidad del Valle (Univalle) es
la OTRI que es la encargada de actuar como enlace entre la Universidad y el entorno socio-
económico, donde promueve y gestiona las relaciones entre grupos de investigación,
laboratorios, centros de desarrollo tecnológico e institutos de la Universidad con el sector
industrial e instituciones del sector público y privado. Esta se rige por unos Estatutos de
Propiedad Intelectual  que se han identificado como variable fuerte en el modelo Spin Off,
y en los cuales se estipulan  los lineamientos para la transferencia tecnológica.

Otra de las variables fuertes en el proceso Spin Off son las políticas e iniciativas de
emprendimiento dentro de las universidades. Entendiendo que una de las funciones de la
Universidad del Valle es contribuir al fomento del emprendimiento, a la innovación y al
desarrollo de capacidades asociadas en la comunidad universitaria, la Universidad del
Valle creó el programa “Emprendedores Univalle”, el cual tiene como objetivo general
fortalecer el potencial emprendedor de los estudiantes de la universidad, a través del
desarrollo de habilidades para concebir, planear y poner en marcha nuevas empresas.
(Universidad del Valle, 2005)

3.1 Estatutos de Propiedad Intelectual de la Universidad del Valle

La Universidad del Valle tiene estipulado en el Manual de Propiedad Intelectual los
procedimientos de transferencia tecnológica en cuanto al licenciamiento de tecnología y a
la transferencia por patente; pero no se menciona el procedimiento que debe realizarse para
el proceso Spin Off. Sin embargo la Universidad del Valle, como entidad pública puede
adelantar este tipo de actividades de acuerdo a las leyes estipuladas por el Gobierno. Otra
variable importante en el proceso Spin Off es la protección intelectual; una de las formas



más comunes de protección intelectual para las tecnologías en el proceso Spin Off es la
patente. El proceso de patente que realiza la Universidad del Valle inicia con las
propuestas de proyectos de investigación y su aprobación; si el proyecto es aprobado se
radica, revisa y se evalúa el acta de propiedad intelectual. En caso en que surjan derechos
patrimoniales en la ejecución del proyecto se continúa con el trámite de cesión de derechos
patrimoniales a la Universidad. Si dicha invención tiene aplicación industrial se presenta la
solicitud al comité de propiedad intelectual donde se evalúa el potencial patentable; si la
invención tiene potencial patentable se elabora el reporte de invención patentable para
posteriormente realizar el trámite de patente.

Otra variable importante en el proceso Spin Off son los incentivos financieros a
investigadores que desarrollen tecnología. Sobre esto se menciona en el artículo 3 del
acuerdo 023 de la Universidad del Valle que “La Universidad del Valle apoya todos los
esfuerzos y reconoce que los derechos de propiedad intelectual deben beneficiar a los
creadores en cuanto sea posible.” La Universidad del Valle también estipula que
compartirá con los autores e inventores las regalías resultantes de la explotación comercial
de invenciones; los términos de esta coparticipación de los derechos patrimoniales deben
estar regulados por un Acta de Acuerdo de Propiedad Intelectual; en dicha acta deben estar
suscrita la proporción de los derechos correspondientes a la Universidad, a los autores,
investigadores u otros participantes que intervengan. (Universidad del Valle, 2003) En el
artículo 46 del acuerdo 008 del Consejo Superior en donde se reglamenta el sistema de
investigación, también se estipula que para el caso de productos de innovación y desarrollo
tecnológico, la Universidad del Valle reglamentará la participación de los investigadores
en el disfrute de las regalías si estas innovaciones las generaran. (Universidad del Valle,
2006) En cuanto a la participación de los investigadores en el disfrute de las regalías es una
de las barreras que tiene los Spin Off que se desarrollan en la universidades públicas en
Colombia, debido a que no se establecen una cifra clara en cuanto a los incentivos
financieros a los investigadores por continuar con un proceso Spin Off y por el contrario
existen fuertes impedimentos de acuerdo a las leyes nacionales en cuanto a la celebración
de contratos de los investigadores con empresas externas. Por otro lado los investigadores
encuentran mayores beneficios personales realizando otros tipo de  actividades.

3.2 Leyes Gubernamentales

Las universidades públicas se rigen por leyes estipuladas por el Gobierno Nacional.
Alguna de las leyes a las que se hace referencia son: La Ley 489 de 1998 artículo 96, la
Ley 30 de 1992, la Ley 29 de 1990, la Sentencia de estado 16653 de 2009, el Decreto 393
de 1991 y la Ley 1286 del 2009. Las universidades públicas han tenido un cuestionamiento
sobre la creación de empresas, y el conflicto radica en el Artículo 127 de la Constitución,
que dice “los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en
representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que
manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales”. (Memoria del
Encuentro de Vicerrectores de Investigación de Universidades Públicas Colombianas,
2012) Por su parte las Normas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
dice que “el Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los
valores culturales de la nación…” y con fundamento en esta norma hay una serie de
desarrollos legislativos y jurisprudenciales que apuntan a desarrollar la norma. (Memoria
del Encuentro de Vicerrectores de Investigación de Universidades Públicas Colombianas,
2012) Por otro lado la ley 489 de 1998 estipula que las entidades públicas podrán asociarse
con entidades privadas o crear personas jurídicas particulares. (Senado de la República de



Colombia, 1998) En la ley 30 de 1992 se establecen objetivos de las instituciones de
educación superior, entre los cuales se menciona que las universidades deben trabajar  por
la creación, el desarrollo y la transmisión de conocimiento en todas sus formas y
expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades
del país; también se considera que las Instituciones de Educación Superior deben ser un
factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y
regional. (Congreso de Colombia, 1992) Según el decreto 393 de 1991 la Nación y sus
entidades pueden asociarse bajo dos modalidades para adelantar actividades científicas,
desarrollo de tecnologías y proyectos de investigación. Estas modalidades son: a) Creación
y organización de sociedades civiles- comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro y
b) mediante la celebración de convenios especiales de cooperación. Entre algunos
propósitos de estas asociaciones se establece el de adelantar la investigación científica,
apoyar la creación, el fomento, el desarrollo y la financiación de empresas que incorporen
innovaciones científicas o tecnológicas aplicables a la producción nacional, al manejo del
medio ambiente o aprovechamiento de los recursos naturales. (Decreto 393, 1991)

Las leyes 29 de 1990 y 1286 de 2009, plantean que “… Corresponde al Estado promover y
orientar el adelanto científico y tecnológico y, por lo mismo, está obligado a incorporar la
ciencia y la tecnología a los planes y programas de desarrollo económico y social del país y
a formular planes de ciencia y tecnología… Asimismo, deberá establecer los mecanismos
de relación entre sus actividades de desarrollo científico y tecnológico… La acción del
Estado en esta materia se dirigirá a crear condiciones favorables para generar conocimiento
científico y tecnologías nacionales; a estimular la capacidad innovadora del sector
productivo, a orientar la importación selectiva de tecnología aplicable a la producción
nacional; a fortalecer los servicios de apoyo a la investigación científica y al desarrollo
tecnológico…” Es así como la ley 29 de 1990 y la ley 1286, son normas que empiezan a
sentar las bases para lograr un desarrollo socio económico e impactar en el desarrollo de
EBT que pueda generarles elementos diferenciadores en el mercado, asumiendo desde la
universidad el reto de hacer investigación aplicada.  Esto puede ser posible si se impulsa
proyectos Spin Off mediante las convocatorias de creación de empresas. Sin embargo
actualmente se observan los impedimentos que tienen los funcionarios públicos en la
celebración de contratos con entidades públicas. (Memoria del Encuentro de Vicerrectores
de Investigación de Universidades Públicas Colombianas, 2012)

3.3 Fomento de la cultura emprendedora en la Universidad del Valle

La Universidad actualmente brinda a los estudiantes asignaturas formales para algunos
programas académicos, cursos cortos y acompañamiento a emprendedores; sin embargo
todavía no representa un fuerte acceso al área del emprendimiento y creatividad para la
creación de ideas innovadoras y empresariales. Las facultades que mayor participación
tienen en el tema de emprendimiento son la facultad de ingeniería, ciencias de la
administración y artes integradas. En los talleres y foros de emprendimiento que se han
desarrollado por parte del Programa de Emprendedores Univalle han promulgado el
emprendimiento y se sigue trabajando en la construcción de mecanismos de
emprendimiento y estructuración de proyectos. Se han planteado alternativas para mejorar
el desarrollo del espíritu empresarial en la Universidad, alguna de estas alternativas son: a)
Generación de nuevas asignaturas electivas, b) la formación de formadores para que los
docentes de cualquier asignatura que contemple el emprendimiento como parte de su
temática a desarrollar, c) espacios extracurriculares que motiven al estudiante interesado a



completar su formación fuera del aula y e) la realización de proyectos que contengan el
emprendimiento. (Bermúdez. A, 2012)

3.4 Asesoría y consultoría en diversos temas

El centro de Desarrollo Empresarial AYALA de la Universidad del Valle constituye una
estrategia de extensión y relaciones con la comunidad, que ofrece servicios generales de
consultoría, asesoría y capacitación en temas relacionados con la creación y gestión de
empresas, especialmente en temas de prospectiva y vigilancia tecnológica, visión
estratégica y propiedad intelectual. Los servicios que ofrece AYALA podrían contribuir al
fortalecimiento de las nuevas empresas que se generen por medio del conocimiento
generado en la Universidad del Valle. En la actualidad existen 115 empresarios vinculados
al centro de desarrollo con empresas ya constituidas, sin embargo todavía no se ha
brindado asesorías a algún emprendimiento de nuevas empresas. Los campos en donde el
centro ALAYA da mayor asesoría por necesidades de los empresarios son los siguientes:
asesorías Jurídico/ legal, asesorías contables y de tipo tributario, asesorías de marketing-
publicidad y asesorías administrativas y organizacional. (Orejuela A, Vergara E, Gálvez E,
2012)

3.5 Recurso Humano

Concerniente al capital humano adscrito a la Universidad del Valle para el año 2010 en
cuanto a docentes nombrados, se reportaron un total de 268 docentes con doctorado, 377
docentes con maestría, 162 docentes con especialización y 66 docentes con pregrado. Para
este mismo año se encontraron matriculados 22317 estudiantes en carreras profesionales,
629 en especialización, 2063 en Maestrías y Especialidades clínicas y 255 estudiantes en
doctorado. Para el desarrollo de las investigaciones, la Universidad del Valle cuenta con
230 grupos de investigación, de los cuales 155 grupos están categorizados por Colciencias;
de estos 155 grupos de investigación existen 21 grupos  que están relacionados con la
biotecnología. Según datos actualizados de Colciencias del año 2012, existen 324 personas
que pertenecen a los 21 grupos de investigación que trabajan en líneas relacionadas a la
biotecnología en la Universidad del Valle. Para determinar los sectores en los que los
grupos de investigación se enfatizan, se consideró cuatro líneas principales en las cuales
los grupos trabajan actualmente. En la Figura No 2 se muestra el porcentaje de
participación de los grupos de investigación en los sectores propuestos.

Las áreas a las que pertenecen los grupos de investigación son: 1) Ciencias Biológicas:
Genética, Microbiología, Química y Farmacología, 2) Ciencias de la Salud, 3) Ciencias



Sociales, 4) Ciencias Agrarias y 5) Ingenierías: Biomédica, Química y Sanitaría. En la
Figura No 3 se observa la participación de los grupos de investigación de las áreas
anteriormente mencionadas.

Figura No 3. Áreas a las que pertenecen los grupos de investigación

Fuente: Elaboración propia, 2012

Capítulo IV

4. Spin Off en la Universidad del Valle

En Colombia no existe evidencia formal de creación de Spin Off, sin embargo en Medellín
se están realizando grandes esfuerzos en varias universidades para sacar adelante proyectos
que se puedan consolidar en EBT. Estas iniciativas son el punto de partida de una
estrategia que le permitirá al país fortalecer su actividad empresarial. Por su parte, la
Universidad del Valle, por medio de la OTRI está comenzando a trabajar en iniciativas de
proyectos Spin Off de profesores y egresados, en la consecución de capital semilla y en el
fortalecimiento de los planes de negocios por medio de las convocatorias de EBT de
COLCIENCIAS y la convocatoria RUPIV-CAMBRIDGE.

4.1 Matriz de variables

Con las variables influyentes en el proceso Spin Off identificadas en el capítulo I, se
realiza una matriz donde se cruzan con las capacidades internas de la Universidad del Valle
y las capacidades del entorno, para así observar los factores de éxito y las debilidades del
proceso Spin Off, ver Figura No 4.

Figura No 4. Matriz de las variables fuertes y dependientes

Variables Fuertes y
dependientes

Capacidades de la Universidad
del Valle

Capacidades del entorno

Política Interna de emprendimiento de
la Universidad

Carencia de normatividad institucional

Financiamiento en cada etapa del
proceso Spin Off

a) Convocatorias COLCIENCIAS, b)
Convocatoria INNPULSA, c) Ángeles
Inversionistas, d) Capital de riesgo:
Bancoldex y e) Bancos

Leyes Gubernamentales Existen normas que permiten desarrollar
Spin Off en entidades públicas.

Ley 489 de 1998, Ley 30 de 1992, Ley 29



de 1990 y Ley 1286 de 2009

Relación con empresarios y redes de
aliados

Por medio de la OTRI Por medio de RUPIV

Estatutos de propiedad intelectual Hace falta consolidar los lineamientos
para la normativa de creación de Spin
Off. (OTRI)

Recurso humano disponible:
investigadores enfocados a la
biotecnología

Investigadores con estudios
profesionales, especialización, maestría,
doctorado y posdoctorado

Infraestructura: laboratorios
especializados en biotecnología

Laboratorios internos de la Universidad  Tecnoparque SENA

 Corporación BIOTEC

Incentivo a investigadores No se especifica la participación de los
investigadores en la nueva empresa.

Obstáculo en cuanto al Artículo 127 de la
Constitución

Experiencia del personal de la OTRI Incipiente.

Capacitación y acompañamiento a
investigadores

a)Centro ALAYA, b) Programa de
Emprendedores Univalle

a) Capacitaciones Bancoldex, b) SENA y
c) Otras universidades

Búsqueda de ideas innovadoras a)Investigadores, b) Grupos de
Investigación y c) OTRI

Sector empresarial

Protección intelectual Asesoría de la OTRI

4.2 Propuesta del proceso de creación de Spin Off en la Universidad del Valle

La Universidad del Valle no tiene establecido lineamientos para la creación de Spin Off,
por esta razón se realiza una propuesta que se puede observar en la Figura No 5.

Figura No 5. Propuesta creación de empresas Univalle



Fuente: Elaboración propia, 2012

Figura No 5. Propuesta creación de empresas Univalle

(Continuación)



Fuente: Elaboración propia, 2012

4.3 Propuesta del Modelo Spin Off

El modelo propuesto se basa en el modelo Triple Hélice, que permite interactuar a las tres
hélices: Universidad del Valle, Estado y el Sector Privado, con el fin de promover el
alcance de los objetivos individuales y objetivos comunes de los tres actores. El modelo
planteado permite plantear perspectivas de cooperación entre las hélices, con el propósito
de generar nuevas empresas basados en los conocimientos y tecnologías que se generan en
la Universidad del Valle. En las relaciones entre estas hélices se crean las interfaces:
Interfaz Universidad-Industria, Interfaz Universidad- Estado, Interfaz Industria- Estado.
Los actores que se han identificado para el modelo Spin Off de la Universidad del Valle y
están involucrados en estas interfaces son los siguientes:

 Corporación Biotec (Interfaz Universidad del Valle-Industria): es una organización
privada sin ánimo de lucro; la Corporación trabaja en investigación y desarrollo de
innovación tecnológica en el área de  biotecnología; este actor puede interactuar en el



modelo en el desarrollo de proyectos conjunto con la Universidad del Valle basados en
investigación, desarrollo de tecnología y vigilancia tecnológica de mercados.

 Programa de Biotecnología COLCIENCIAS (Interfaz Universidad del Valle-
Gobierno): busca contribuir al incremento del desarrollo, bienestar y competitividad
en el país, reuniendo capacidades de investigación e innovación en universidades y
centros de investigación. Este actor interactúa en el modelo como un agente que
contribuye a la financiación de proyectos investigativos, promueve la protección
intelectual, promueve la creación y el desarrollo de consorcios empresariales y
gestiona la creación de nuevos centros de biotecnología.

 Tecnoparque SENA (Interfaz Universidad del Valle-Gobierno): tiene como objetivo
apoyar el desarrollo de proyectos innovadores de base tecnológica para generar
productos y servicios que contribuyan al crecimiento económico y competitividad del
país, apalancados en los sectores de clase mundial; entre estas áreas esta la
biotecnología. Este actor interactúa en el modelo como un agente que proporciona
asesoría técnica, transferencia tecnológica, capacitaciones en emprendimiento y acceso
a infraestructura física y tecnológica de laboratorios especializados.

 RUPIV (Interfaz Universidad del Valle-Gobierno): La RUPIV es la red encargada de
fomentar, facilitar y promover la innovación en la región del Valle del Cauca, donde
se procura consolidar relaciones entre las universidades, las empresas y el estado.

 Fondos de Capital de Riesgo (Interfaz Industria-Gobierno): el programa
BANCÓLDEX CAPITAL tiene el propósito de apoyar el desarrollo de los fondos de
capital privado a gran escala en Colombia. Este actor interactúa en el modelo como un
agente que proporciona a las nuevas EBT colombianas fuentes de financiación de
largo plazo, promueve la industria de fondos de capital privado y atrae nuevos
inversionistas locales y extranjeros.

Figura No 6. Actores que interactúan en el Modelo Triple Hélice

Capítulo V

5. Conclusiones



Existen diversos factores asociados al éxito de la creación de una Spin Off universitaria, y
se evidencia que este tema está en construcción, en el cual aún no hay una teoría articulada
que permita aliarse con un único modelo específico que comprenda todos los frentes.

La Universidad del Valle posee potencial para el desarrollo de investigaciones en
biotecnología, además que el contexto de la región potencializa el desarrollo de estas
tecnologías que pueden transferirse de la Universidad por medio de Spin Off; esto debido a
los planes de desarrollo de la región se articula con el desarrollo de tecnologías
biotecnológicas.

Por otro lado, la Universidad del Valle tiene que empezar a definir y establecer en sus
normas unos lineamientos que permitan tener una clara visión de cómo se abordará los
proyectos de creación de empresas Spin Off, ya que actualmente no se tiene estos
lineamientos; aunque la OTRI está adelantando algunas actividades de incubación de
algunos proyectos con potencial Spin Off. En cuanto a la incubación de los Spin Off, la
Universidad puede ir adelantando estos proyectos con el capital semilla que las
convocatorias de EBT conceden a los proyectos. Sin embargo existe un obstáculo en el
desarrollo de Spin Off en Colombia debido a que el Articulo 127 de la Constitución les
imposibilita a los funcionarios públicos celebrar contratos, lo que les impide participar en
dividendos que la Spin Off pudiera generar en su momento.
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Abstract	  

We	  focus	  this	  paper	  on	  higher	  education	  systems	  and	  related	  public	  policies	  in	  emerging	  societies	  and	  

developing	   regions	   worldwide,	   with	   emphasis	   for	   Latin	   America,	   and	   observe	   that	   effective	  

institutional	  autonomy	  and	   integrity	  of	  modern	  universities	  are	   to	  be	  promoted	   in	  a	  context	  where	  

building	  human	  capital	   is	  a	  priority	  and	  alliances	  and	  partnerships	  among	  universities	  worldwide,	  as	  

well	   as	  between	   them	  and	   industry,	   gain	   significant	   relevance.	   For	   those	   societies	   and	   regions,	  our	  

analysis	   identifies	   ten	  different	   themes	  oriented	   towards	  norms	   that	  may	  be	  helpful	   in	   guiding	   the	  

development	  of	  higher	  education	  systems	  and	  related	  public	  policies.	  

	  

	  

1.	  Introduction	  

In	  this	  paper	  we	  forward	  ideas	  to	  contribute	  to	  the	  development	  of	  modern	  universities	  and	  systems	  

of	   higher	   education,	   with	   particular	   attention	   to	   new	   developments	   in	   emerging	   societies	   and	  

developing	   regions	   in	   Latin	   America.	   Our	   main	   hypothesis	   is	   that	   universities	   need	   to	   be	   both	  

adaptable	   and	   resilient	   and	   this	   requires	   policies	   towards	   effective	   institutional	   autonomy	   and	  

integrity	  of	  higher	  education	  institutions.	  	  

Our	   rational	   derives	   from	   the	   fact	   that	   universities	   should	   consider	   accommodating	   new	  

configurations	  of	  knowledge	  production	  by	  establishing	  alliances	  with	  an	   increasingly	   large	  range	  of	  

“knowledgeable”	   institutions	  (Nowotny	  et	  al.,	  2003).	   In	  addition,	  they	  should	  secure	  and	  promote	  a	  

sufficiently	   stable	   environment	   to	   train	   and	   supply	   talented	   people,	   including	   researchers	   for	   that	  

increasingly	  large	  range	  of	  “knowledgeable”	  institutions.	  This	  leads	  to	  our	  main	  observation	  about	  the	  

need	   for	   higher	   education	   systems	   and	   related	   public	   policies	   to	   promote	   effective	   institutional	  

autonomy	  and	  integrity	  of	  modern	  universities,	  in	  a	  context	  where	  alliances	  and	  partnerships	  among	  
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universities	  worldwide,	   as	  well	   as	   between	   them	   and	   corporations,	   gain	   significant	   relevance	   (e.g.,	  

Shapiro,	  2005).	  

Two	  main	  emerging	  issues	  drive	  the	  rationale	  for	  this	  paper.	  First,	  the	  recent	  explosion	  in	  demand	  for	  

higher	  education	  by	  millions	  of	  young	  people	  around	  the	  world	   (Altbach	  et	  al.,	  2009)	  related	  to	  the	  

growing	  perceived	  evidence	  of	   the	  potential	   benefits	   resulting	   from	  economic	   appropriation	  of	   the	  

results	   and	  methods	   of	   science	   by	   society.	   This	   is	   associated	   with	   the	   changing	   perception	   of	   the	  

“academic/scientific	   divide”	   at	   world	   level	   (Ajakaiye	   and	   Kimenyi,	   2011).	  Many	   developing	   regions	  

and	   countries	   are	   now	   facing	   the	   need	   and	   the	   opportunity	   of	   large	   investments	   in	   science,	  

technology	   and	   higher	   education	   (public	   and	   private),	   aiming	   at	   responding	   to	   the	   explosive	   social	  

demand	  for	  higher	  education	  and	  to	  the	  vast	  social	  and	  political	  transformations	  already	  induced	  by	  

new	  waves	  of	  educated	  youth	  (Chen,	  2004;	  Willis,	  2005;	  Roberts	  and	  Hite,	  2007).	  	  

This	   is	   the	   case	   of	   the	   recent	   investments	   in	   hundred	   new	   campi	   in	   Northern	   Brazil,	   Ecuador,	   or	  

Colombia	   (among	   many	   others	   in	   China,	   Russia	   and	   Africa	   (e.g,	   Arusha	   in	   Tanzania	   and	   other	  

developments	  in	  South	  Africa,	  Rwanda,	  Turkey).	  These	  investments	  not	  only	  seek	  to	  foster	  new	  skills	  

and	  knowledge,	  but	  also	   the	  certification	  of	  quality	   that	  may	  be	  expected	   from	  working	  along	  with	  

well-‐established	   academic	   and	   scientific	   institutions	   from	   developed	   countries	   (Gide	   et	   al.,	   2010).	  

Such	  institutional	  arrangements	  provide	  new	  forms	  of	  expansion,	  as	  they	  tend	  to	  help	  securing	  new	  

financial	   or	   human	   resources,	   and	   to	   challenge	   their	   own	   traditional	   competences	   and	   agendas	  

(Umemiya,	  2008).	  

Second,	  a	  new	  paradigm	  of	   international	  academic	  and	  scientific	  cooperation	  seems	  to	  emerge	  as	  a	  

major	   shaping	   factor	   for	  development	   at	   an	  unprecedented	   level.	   It	   is	  well	   known	   that	  universities	  

from	  developed	  countries	  are	  now	  operating	   internationally,	  addressing	  not	  only	  potential	   students	  

individually	  (this	  was	  the	  traditional	  paradigm),	  but	  increasingly	  addressing	  foreign	  universities,	  local	  

authorities	   and	   governments,	   in	   order	   to	   develop	   new	   types	   of	   institutional	   arrangements	   (Knight,	  

2011).	  	  

These	   include	   helping	   creating,	   monitoring	   or	   evaluating	   emerging	   institutions	   in	   other	   countries,	  

transferring	   organizational	   skills,	   operating	   training	   programs	   for	   teachers	   and	   researchers,	  

contributing	  to	  higher	  education	  and	  research	  capacity	  abroad	  and	  to	  the	  marketing	  of	  its	  benefits	  for	  

economic	  and	  social	  progress	   in	  other	  societies	  (Altbach	  and	  Knight,	  2007).	  Such	  new	  arrangements	  
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may	  also	  include	  the	  coaching	  and	  steering	  of	  research	  programs	  in	  developing	  countries,	  their	  early	  

inclusion	  in	  international	  networks,	  and	  the	  affiliation	  of	  private	  companies	  to	  academic	  and	  research	  

programs	  (see	  Heitor	  and	  Bravo,	  2010).	  	  

However,	   this	   new	   paradigm	   in	   international	   academic	   cooperation	   does	   not	   appear	   to	  match	   the	  

usual	  model	  for	  exporting	  services.	  Franchising,	  for	  instance,	  may	  seem	  attractive	  at	  short	  notice	  but	  

its	  glamour	  fades	  away	  under	  increasing	  academic	  and	  political	  criticism	  (Kim	  and	  Zhu,	  2010).	  It	  seems	  

that	   a	   new	   reality	   is	   emerging,	   in	   which	   the	   export	   of	   services	   is	   intimately	   associated	   with	   the	  

development	   of	   national	   institutional	   capacities	   deriving	   their	   strengths	   from	   the	   much	   needed	  

accumulation	   of	   qualified	   human	   resources	   as	   well	   as	   from	   institutional	   participation	   in	   and	  

recognition	  from	  international	  academic	  and	  research	  networks.	  	  

It	   is	   in	   this	   context	   that	   this	  paper	   contributes	   to	  address	   challenges	  and	  opportunities	   for	  building	  

and	   modernizing	   higher	   education	   systems	   and	   universities	   in	   emerging	   societies	   and	   developing	  

regions	  and	  countries	  in	  coming	  years.	  It	  was	  written	  having	  in	  mind	  the	  unique	  opportunities	  many	  

regions	  worldwide	  are	  facing	  to	  develop	  new	  and	  modern	  universities.	  The	  key	  role	  for	  policy	  makers	  

and	  governments,	   in	  those	  regions	  where	  major	   investments	  in	  higher	  education	  are	  being	  made,	   is	  

to	  select	  priority	  actions	  and	  make	  the	  correct	  decisions:	  where	  and	  how	  to	  start	  the	  process?	  	  

For	  the	  purposes	  of	  this	  paper,	  we	  will	  use	   international	  comparisons	  but	  draw	  also	  on	  examples	  of	  

the	  recent	  Portuguese	  higher	  education	  reform	  in	  order	  to	  illustrate	  our	  main	  arguments.	  It	  should	  be	  

clear	  that	  the	  paper	  is	  not	  about	  Portugal.	  Rather,	  it	  uses	  the	  evidence	  provided	  by	  reforming	  higher	  

education	  in	  a	  small	  south-‐western	  European	  region,	  mainly	  because	  a	  throughput	  legal	  reform	  of	  the	  

Portuguese	  higher	  education	  system	  was	  successfully	  completed	  (OCDE,	  2007).	  It	  considers	  significant	  

changes	  in	  the	  internal	  system	  of	  governance	  of	  universities	  (including	  the	  management	  structure),	  as	  

well	  as	   in	   their	  external	   societal	   relations	   (including,	   internationalization,	   research	  partnerships	  and	  

business	   links,	   as	   well	   as	   external	   evaluation	   and	   accountability),	   which	   have	   been	   implemented	  

together	  with	  a	  unique	  increase	  in	  the	  public	  investment	  in	  science	  and	  technology.	  

It	   should	   also	   be	   noted	   that	   this	   paper	   is	   not	   intended	   to	   provide	   any	   type	   of	   recipe.	   Rather,	   it	  

discusses	  lessons	  learned,	  in	  a	  scope	  where	  we	  do	  strengthen	  the	  message	  of	  Nowotny	  et	  al	  (2003)	  in	  

that	  “science	  is	  contextualized”.	  We	  attempt	  to	  explore	  the	  dynamic	  relationship	  between	  society	  and	  

knowledge	   production	   and	   consider	   the	   social	   construction	   of	   technological,	   scientific	   and	   higher	  
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education	  systems,	  as	  seminally	  described	  by	  Bijker	  et	  al.	  (1987).	  Following	  Conceição	  et	  al	  (2001)	  and	  

Conceição	  and	  Heitor	   (2002),	  we	   foster	   the	   idea	   that	  knowledge	  diffusion	  processes,	  and	   therefore	  

higher	   education,	   are	   “context-‐sensitive”	   and	   should	   be	   pursued	   towards	   “inclusive	   learning”.	   In	  

other	  words,	  any	   region	  and	  university	  worldwide	  have	   to	   learn	   their	  own	  way	  and	  built	   their	  own	  

development	  path.	  Certainly,	  continuously	  adapting	  and	  improving	  lessons	  learned	  from	  others.	  

	  

2.	  Promoting	  higher	  education	  in	  emerging	  economies	  

In	  the	  following	  paragraphs	  we	  discuss	  potential	  norms	  guiding	  higher	  education	  systems	  and	  related	  

public	  policies	  in	  emerging	  societies	  and	  developing	  regions	  worldwide.	  Our	  analysis	  draws	  from	  our	  

self-‐experience	  as	   researchers	  and	  policymakers	   in	   the	   field	  of	   science	  and	  higher	  education	  policy,	  

but	  also	  on	  on-‐site	  visits,	  the	   literature	  and	  many	  discussions	  with	  researchers	  and	  policymakers	  on	  

the	  challenges	  for	  higher	  education	  in	  many	  Latin	  America	  regions.	  	  

We	   underline	   the	   process	   of	   human	   capital	   building,	   and	   the	   role	   that	   adaptable	   and	   resilient	  

universities	   have	   in	   it.	  Human	   capital	   is	   vital	   for	   the	   creation	   and	  dissemination	  of	   knowledge,	   and	  

striving	   towards	   greater	   human	   capital	   is	   of	   the	   utmost	   importance	   for	   both	   developed	   and	  

developing	   countries,	   but	   particularly	   for	   the	   latter	   (Lall,	   1990).	   This	   ultimate	   goal	   requires,	  per	   si,	  

policies	  and	  strategies	  towards	  effective	   institutional	  autonomy	  and	  integrity	  of	  modern	  universities	  

in	  a	  context	  where	  alliances	  and	  partnerships	  among	  universities	  worldwide,	  as	  well	  as	  between	  them	  

and	   corporations,	   gain	   significant	   relevance.	   It	   also	   highlights	   the	   need	   to	   give	   constant	   priority	   to	  

people	  and	  knowledge	  in	  a	  way	  that	  provides	  networks	  of	  institutions	  with	  the	  necessary	  critical	  mass	  

capable	  of	  promoting	   the	   international	   standing	  of	   scientific	  and	  higher	  education	   institutions.	  Two	  

further	  issues	  should	  be	  emphasized.	  	  

First,	   innovation	  must	   be	   considered	   together	   with	   competence	   building	   and	   advanced	   training	   in	  

individual	   skills	   through	   the	   complex	   interactions	   between	   formal	   and	   informal	   qualifications	  

(Helpman,	   2004).	   This	   requires	   a	   broadening	   of	   the	   social	   basis	   for	   knowledge	   activities,	   including	  

higher	  education	  enrolment,	  and	  strengthening	  the	  top	  of	  the	  research	  system	  leading	  to	  knowledge	  

production	   at	   the	   highest	   level.	   Figure	   1	   underlines	   the	   importance	   of	   having	   critical	   mass	   of	  

researchers	   to	   create	  and	   reshape	  knowledge.	   The	  most	  developed	   regions	  of	   the	  world	  have	  high	  

rates	  of	  researchers	  per	  1000	  labour	  force	  (see	  Japan	  and	  the	  US),	  and	  are	  striving	  to	  increase	  even	  
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more	  those	  rates	  (see	  the	  case	  of	  the	  OECD	  countries	  and	  Europe).	  With	  the	  exception	  of	  Russia,	  all	  

the	  other	  regions	  are	  striving	  to	  attract	  and	  accumulate	  talented	  people.	  

Second,	   strengthening	  experimentation	   in	   social	  networks	  necessarily	   involves	   flows	  of	  people.	   It	   is	  

the	  organized	  cooperation	  among	  networks	  of	  knowledge	  workers,	  together	  with	  different	  arrays	  of	  

users	  that	  will	  help	  diffuse	  innovation	  and	  the	  design	  of	  products	  and	  services	  (Ernst	  and	  Kim,	  2002).	  

But	   establishing	   these	   innovation	   communities	   requires	   the	   systematic	   development	   of	   routines	   of	  

collaboration	   on	   the	   basis	   of	   formal	   education	   programs,	   sophisticated	   research	   projects,	   and	   a	  

diversified	  and	  non-‐structured	  array	  of	   informal	  processes	  of	  networking	  (see	  Saxenian,	  2006;	  Tung,	  

2008).	   This	   requires	   public	   policies	   to	   foster	   “brain	   circulation”	   between	   leading	   institutions	  

worldwide.	  

	  

Figure	  1	  –	  Total	  researchers	  (FTE)	  per	  thousand	  labor	  force,	  2008	  or	  latest	  available	  data	  
	  

	  	  
Source:	  OECD,	  MSTI	  dataset;	  UNESCO,	  Institute	  for	  Statistics	  

	  

	  

As	   this	   point,	   we	   must	   recognize	   that	   scientific	   progress	   is	   a	   source	   of	   development	   and	   that	  

universities	  play	  a	  critical	  role	  in	  this	  process	  (Geiger	  and	  Sá,	  2008).	  Public	  resources	  invested	  under	  

rigorous	   international	  assessment	  policies	   lead	   to	  new	  knowledge,	  better	  advanced	   training	  of	  new	  

human	   resources	   for	   the	   society,	   new	   ideas	   and	  processes,	  which	   increasingly	   result	   in	   innovation,	  

modernization	   of	   institutions,	   improved	   quality	   of	   living,	   economic	   productivity	   and	   better	  
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employment	  (European	  Commission,	  2004).	  	  

Consequently,	   our	   goals	   require	   the	   renovation	   and	   expansion	   of	   the	   social	   basis	   for	   scientific	   and	  

technological	   development.	   This	   calls	   upon	   strong	   conviction	   not	   only	   from	   the	   scientific	   and	  

technical	  professions	  and	  of	  public	  and	  private	  research	  organizations,	  but	  also	  from	  students	  and	  the	  

general	  population.	   In	  this	  context,	  the	  growing	  appropriation	  of	  scientific	  and	  technological	  culture	  

by	  society	  is	  of	  critical	  importance	  (see	  Heitor,	  2008).	  	  

Under	  this	  context,	  we	  concentrate	  our	  analysis	  on	  ten	  different	  themes	  oriented	  towards	  norms	  that	  

may	  be	  helpful	  in	  guiding	  the	  development	  of	  higher	  education	  systems	  and	  related	  public	  policies	  in	  

emerging	  societies	  and	  developing	  regions	  worldwide.	  

	  

2.1	  Promoting	  autonomy:	  independent	  legal	  status	  

Our	   initial	   theme	  is	  about	  the	   legal	  status	  of	  universities,	  because	  we	  have	  seen,	  especially	   in	  many	  

regions	  of	   continental	   Europe	   that	   raising	   the	   level	   of	   autonomy	   for	   these	   institutions	   has	   become	  

one	  of	  the	  main	  objectives	  of	  sector	  reforms	  across	  different	  countries	  in	  recent	  years	  (see	  Estermann	  

et	  al.,	  2011).	  Granting	  independent	  legal	  status	  to	  universities	  is	  one	  means	  of	  achieving	  this	  goal:	  it	  

gives	   institutions	   greater	   autonomy	   to	   self-‐govern	   and	   function	   as	   they	   see	  most	   appropriate,	   in	   a	  

free	  and	  independent	  way,	  in	  pursuit	  of	  work	  that	  is	  deemed	  essential	  to	  society.	  

In	  addition,	  recognizing	  scientific	  knowledge	  as	  a	  “public	  good”	  introduces	  the	  need	  to	  consider	  new	  

policy	   dimensions	   designed	   and	   implemented	   in	   a	   way	   that	   fosters	   independent	   scientific	   and	  

academic	   institutions.	   Hasan	   (2007)	   identified	   two	   directions	   of	   change	   concerning	   institutional	  

autonomy:	   1)	   expanding	   the	  degree	  of	   institutional	   autonomy,	   and	  2)	   strengthening	   the	   regulatory	  

regime	  to	  facilitate	  more	  autonomous	  institutions	  in	  line	  with	  the	  requirements	  of	  public	  interest.	  

However,	   it	   should	   also	   be	   noted	   that	   any	   of	   these	   solutions	   are	   very	  much	   “context-‐specific”	   and	  

should	  be	  discussed,	  above	  all,	  as	  a	  function	  of	  the	  level	  of	  state	  bureaucracy,	  which	  is	  to	  be	  avoided	  

in	   managing	   knowledge-‐based	   institutions.	   Also,	   their	   implementation	   is	   only	   recommended	   in	  

“environments”	  favouring	  changes	  in	  the	  higher	  education	  system.	  	  

First,	  the	  most	  important	  contextual	  change,	  shared	  by	  all	  emerging	  regions	  and	  developing	  countries,	  

is	  the	  rapid	  expansion	  of	  the	  higher	  education	  sector	  associated	  to	  social	  and	  economic	  aspirations.	  

Second,	  along	  with	  an	  expanding	  demand,	  there	  is	  a	  need	  for	  greater	  diversity	  of	  provision,	  in	  order	  



 8 

to	   better	   address	   diversified	   “publics”.	   Third,	   competition	   among	   emerging	   regions	   is	   becoming	  

intense,	  with	   the	   realization	   that	  quality	  higher	  education	  and	   research,	  and	   its	  permeability	   in	   the	  

economy,	   holds	   the	   key	   to	   economic	   growth.	   Fourth,	   pressures	   for	   change	   are	   also	   coming	   from	  

governments	   towards	   more	   responsive	   institutions	   associated	   to	   new	   public	   management	  

approaches	  and	  steering	  at	  a	  distance	  models.	  	  

We	   believe	   this	   last	   issue	   has	   become	   the	   most	   important	   factor	   behind	   the	   recommendation	   to	  

foster	   independent	   legal	   status	   to	   universities	   and	   other	   higher	   education	   institutions	   in	   emerging	  

and	  developing	  regions	  worldwide.	  This	  is	  because	  the	  expanding	  higher	  education	  put	  pressures	  on	  

government	  budgets	  and	   the	   responsiveness	  of	  universities	   to	  attract	  additional	   sources	  of	   funding	  

strongly	  depends	  on	   flexible	   institutions,	  most	  of	   the	  time	  requiring	  “independent	   legal	  status”	   in	  a	  

way	  to	  avoid	  traditional	  bureaucratic	  procedures	  of	  public	  administrations.	  	  

It	   is	   under	   this	   context	   that	   lessons	   learned	   with	   the	   increasingly	   relevant	   role	   that	   “University	  

Foundations”	   are	   playing	   at	   the	   international	   scene	   offer	   instructive	   insights	   into	   the	   conditions	  

associated	  with	   their	   success.	   “University	   Foundations”	   should	   not	   be	   considered	   as	   typical	   private	  

foundations	  per	  se,	  but	   rather	  as	  public	   institutions	  governed	  by	  private	   law.	  We	  briefly	   select	   four	  

issues	   from	   the	   analysis	   of	   Hasan	   (2007)	   with	   application	   to	   emerging	   and	   developing	   regions	  

worldwide.	   First,	   accepting	   the	   foundation	   status	   should	   be	   voluntary.	   Second,	   because	   not	   all	  

universities	   are	  either	  willing	  or	   capable	  of	   taking	  up	   the	   foundation	  option,	   the	  process	   should	  be	  

planned	  on	  a	  case-‐by-‐case	  basis.	  Third,	  the	  level	  of	  autonomy	  granted	  has	  to	  be	  meaningful	  and	  based	  

on	  a	  carefully	  decided	  strategic	  research	  and	  academic	  agenda.	  Fourth,	  the	  transition	  to	  a	  foundation	  

status	   requires	  many	   support	   structures	   and	  arrangements,	   as	  well	   as,	   a	   professional	  management	  

structure.	  

It	   is	   in	   this	   context	   that	   legal	   regimes	   of	   higher	   education	   should	   establish	   the	   organizational	  

principles	  of	  the	  higher	  education	  system,	  the	  autonomy	  and	  accountability	  of	  institutions,	  setting	  up	  

governing	   boards	   with	   external	   participation,	   diversity	   of	   organization	   and	   legal	   status	   of	   public	  

institutions,	  namely	  as	  public	  foundations	  governed	  by	  private	  law,	  establishment	  of	  consortia,	  as	  well	  

as	  the	  recognition	  of	  research	  centers	  as	  part	  of	  university	  management	  framework.	  	  

Overall,	   it	   is	   clear	   that	   the	   “University	   Foundation”	   approach	   would	   take	   time	   to	   produce	   fruitful	  

results	  and	  it	  should	  not	  be	  treated	  as	  a	  panacea	  for	  all	  higher	  education	  ills	  or	  needs.	  This	  requires	  a	  
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package	  of	  reforms	  addressing	  various	  aspects	  of	  the	  autonomy	  issue.	  In	  particular,	  special	  attention	  

would	  need	  to	  be	  paid	  to	  ensuring	  that	  higher	  levels	  of	  autonomy	  are	  appropriately	  monitored	  so	  that	  

they	  are	  put	  into	  the	  service	  of	  public	  interest.	  

	  

2.2	  Fostering	  systems	  diversification	  and	  specialization,	  together	  with	  adequate	  funding	  levels	  

Our	  research	  hypothesis	  considers	  that	  the	  institutional	  integrity	  of	  universities	  should	  be	  preserved	  

and	  this	  requires	  that	  their	  public	  funding	  should	  be	  secured.	  Both	  are	   important	  points	   in	  terms	  of	  

public	   policy	   in	   any	   emerging	   region	   worldwide.	   However,	   these	  measures	   by	   themselves	   are	   not	  

enough.	  From	  a	  more	  pragmatic	  viewpoint,	  universities	  should	  respond	  to	  the	  needs	  of	  society,	  which	  

include	  rapid	  and	  unforeseeable	  changes	  in	  the	  structure	  of	  the	  employment	  market	  and	  the	  need	  to	  

furnish	   its	   graduates	  with	   new	   skills	   beyond	   purely	   technical	   ones,	   in	   particular	   learning	   skills.	  We	  

respond	  to	  these	  two	  issues	  in	  terms	  of	  institutional	  diversification,	  which	  per	  si	  requires	  an	  adequate	  

allocation	  of	  public	  funding.	  

The	   response	   to	   the	   first	   issue,	   relating	   to	   changes	   in	   the	   structure	   of	   the	   employment	  market	   in	  

developing	   and	   emerging	   regions,	   involves	   public	   policies	   designed	   to	   strengthen	   and	  preserve	   the	  

institutional	  integrity	  of	  higher	  education.	  Universities	  cannot	  be	  expected	  to	  foresee	  the	  demands	  of	  

the	  employment	  market	   five	  or	   six	  years	   in	  advance.	   If	   they	  were	   to	   try,	   this	  would	  certainly	  entail	  

jeopardizing	   their	   integrity.	   This	   problem	   could	   be	   partially	   addressed	   by	   developing	   a	   diversified	  

higher	  education	  system,	   including	  various	   institutions	  with	  different	  vocations,	   in	  such	  a	  way	  as	   to	  

promote	   a	   functional	   stratification	   of	   the	   system.	   In	   Portugal	   this	   issue	   has	   been	   addressed	   by	  

strengthening	   the	   role	   of	   polytechnics	   (i.e.,	   community	   colleges)	   and	   implementing	   a	   regulatory	  

actions	  towards	  their	  increasingly	  diversification	  from	  universities.	  	  

Non-‐university	  institutions	  are	  seen	  in	  many	  countries	  as	  nearer	  to	  the	  labour	  market	  and	  the	  more	  

flexible	   arm	   of	   higher	   education.	   But,	   how	   to	   identify	   labour	   market	   needs?	   how	   to	   provide	   the	  

necessary	   skills,	   qualifications,	   and	   technical	   know-‐how?	   Are	   non-‐university	   institutions	   more	  

regionally	   specific	   institutions	   and	   consequently	   in	   a	   better	   capacity	   to	   detect	   the	   needs	   of	   local	  

industry	  and	  promote	  local	  and	  regional	  clusters	  of	  innovation?	  	  

At	  a	  large	  extent,	  these	  questions	  remain	  to	  be	  solved.	  At	  the	  same	  time	  there	  is	  the	  need	  to	  increase	  

the	   number	   of	   adult	   students	   in	   higher	   education	   –	   even	   in	   countries	   with	   a	   young	   demographic	  



 10 

outlook	   -‐	   by	   removing	   barriers	   to	   their	   entrance	   and	   success	   with	   due	   attention	   to	   social	   and	  

economic	  roots.	  This	  certainly	  reinforces	  the	  need	  for	  diversified	  systems	  of	  higher	  education,	  leading	  

to	  greater	  differences	  in	  the	  learning	  and	  teaching	  systems	  in	  professionally	  oriented	  and	  academic-‐

driven	  programs.	  	  

This	  could	  be	  a	  way	  to	  ensure	  sustained	  adaptation,	  and	  flexibility,	  capable	  of	  providing	  society	  with	  

the	   instruments	   it	  needs	   to	  deal	  with	   instability	   in	  employment	  and,	  more	  generally,	   the	   inevitable	  

changes	   in	  technology,	   tastes,	  markets	  and	  needs.	  This	  seems	  moreover	  to	  be	  the	  way	  to	  meet	  the	  

challenge	   of	  maintaining	   excellence.	   The	   expansion	   of	   higher	   education	   is	   obviously	   irreversible	   in	  

emerging	   regions	   and	  developing	   countries,	   but	   this	   fact	   cannot	  be	  allowed	   to	   stand	   in	   the	  way	  of	  

creating	   centers	  of	  excellence.	  On	   the	   contrary,	   it	   should	  encourage	   their	  development,	  notably	  by	  

means	  of	  the	  diversification	  suggested	  above.	  

The	  US	  higher	  education	  system,	  among	  many	  others,	  can	  give	  some	  pointers	  towards	  a	  possible	  path	  

to	   follow,	   in	   particular	   if	   we	   understand	   the	   range	   of	   institutions	   beyond	   the	   so-‐called	   “elite	  

universities”.	  According	  to	  the	  Carnegie	  Foundation	  for	  the	  Advancement	  of	  Teaching,	  which	  produces	  

a	   semi-‐official	   classification	   of	   American	   higher	   education	   institutions,	   there	   are	   around	   a	   few	  

hundred	   “research	   universities”.	   These	   institutions	   operate	   within	   a	   system	   of	   about	   6,500	  

institutions,	   including	   those	   providing	   vocational	   training.	   In	   this	  way,	   the	   diversity	   (and	   functional	  

stratification	  of	  the	  system	  as	  a	  whole)	  helps	  to	  respond	  to	  rapid	  changes	  in	  the	  employment	  market,	  

particularly	   through	   those	   institutions	  oriented	  more	   towards	   teaching	  and	  with	  shorter	  graduation	  

times,	  without	  putting	  undue	  pressure	  on	  the	  research	  universities.	  

A	  diversified	  system	  also	  presents	  advantages	  with	  relation	  to	  the	  second	  issue	  mentioned	  above,	  the	  

need	  to	  create	  and	  promote	   learning	  skills,	  which	   is	  analyzed	  below	  in	  this	  paper	  under	  the	  various	  

sub-‐functions	  associated	  with	   research	  activities.	  Now,	  we	  complete	  our	  arguments	  on	   institutional	  

diversification	  and	  specialization	  by	  briefly	  addressing	  the	  need	  to	  consider	  the	  expansion	  of	  “distance	  

learning”	  in	  developing	  and	  emerging	  regions	  worldwide.	  

We	   prefer	   to	   use	   “distance	   learning”	   (DL),	   as	   opposed	   to	   “distance	   education”	   (DE)	   in	   order	   to	  

emphasize	   the	   centrality	   of	   learners	   in	   the	   teaching	   and	   learning	   process.	   In	   addition,	   it	   is	   also	  

important	   to	  clarify	   that	   the	  “distance”	  component	  of	  DL	   is	  a	  continuum	  that	   ranges	   from	  a	   largely	  

face-‐to-‐face	   or	   “presential”	   mode	   of	   delivery	   to	   a	   largely	   distance	   delivery	   mode.	   For	   example,	  
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distance-‐learning	   students	   interact	   with	   tutors	   in	   face-‐to-‐face	   situations	   or	   undergo	   assessments	  

under	   supervision.	   Hence,	   the	   use	   of	   on-‐line	   systems	   does	   not	  mean	   that	   it	   is	   a	   full	   DL	   system	   of	  

provision	   because	   the	   on-‐line	   systems	   could	   be	   used	   simply	   to	   support	   face-‐to-‐face	   mode	   of	  

provision.	  

The	   international	   experience	   with	   DL	   shows	   two	   dominant	   trends.	   First,	   from	   the	   paper-‐based	  

classical	   pedagogy,	  DL	  has	  moved	   to	   virtual	   and	   interactive	   teaching	   and	   learning	  processes,	  which	  

represent	   a	   dramatic	   shift	   from	   the	   dimension	   of	   “space”	   in	   distance	   learning	   to	   the	   dimension	   of	  

“time”.	   Second,	   the	   use	   of	   the	   blended	  models	   by	   traditional	   universities,	   which	   uses	   the	   new	   DL	  

pedagogy	  in	  support	  of	  classical	  face-‐to-‐face	  instruction	  has	  spread	  rapidly	  and	  represents	  the	  wave	  

of	  the	  future.	  

A	   leading	   example	   worldwide	   is	   that	   of	   Brazil,	   where	   DL	   has	   been	   successfully	   attained	   through	  

Universidade	   Aberta	   do	   Brasil	   (UAB)	   and	   CEDERJ	   in	   Rio	   de	   Janeiro.	   UAB	   is	   a	   publicly	   funded	   joint	  

program	  of	  Brazil’s	  Ministry	  of	  Education	  with	  the	  State	  and	  Municipalities,	  with	  a	  co-‐operative	  offer	  

by	  70	  public	  higher	  education	  institutions,	  now	  has	  more	  than	  100,000	  students	  in	  undergraduate	  and	  

graduate	  programmes.	  These	  institutions	  share	  some	  550	  learning	  centers	  distributed	  all	  over	  Brazil	  

and	  several	  other	  facilities,	  like	  materials	  production	  and	  delivery,	  internet	  facilities,	  training	  in	  DL	  for	  

the	  professors,	  tutors	  and	  technical	  staff,	  among	  others.	  The	  learning	  centers	  and	  the	  infrastructure	  

are	  partially	  provided	  by	  the	  State	  and	  Municipal	  governments.	  

CEDERJ	   is	   a	   consortium	   composed	   of	   six	   public	   universities,	   offering	   nine	   programs	   for	  more	   than	  

twenty	   thousand	   students,	  with	   33	   learning	   centres	   distributed	   in	   the	   State	   of	   Rio	   de	   Janeiro.	   The	  

disciplines	  in	  one	  particular	  program	  are	  shared	  among	  the	  universities.	  To	  support	  these	  activities	  a	  

State	  Foundation,	  CECIERJ,	  was	  created	  with	  a	  specific	  budget,	  which	  produces	  the	  materials	  with	  the	  

professors	   of	   the	   universities,	   administers	   the	   DL	   process,	   the	   learning	   centres,	   the	   platform,	   the	  

teaching	  and	  the	  DL	  tutorial	  systems.	  

A	   major	   argument	   for	   DL	   as	   a	   tool	   for	   promoting	   higher	   education	   is	   its	   lower	   marginal	   cost	   per	  

student	  compared	  with	  face-‐to-‐face	  instruction.	  On	  this	  logic,	  expansion	  of	  DL	  could	  be	  achieved	  with	  

comparatively	   smaller	   investment.	   Nonetheless,	   setting	   up	   DL	   programmes	   requires	   large	   initial	  

investments,	  which	  can	  pay-‐off	  in	  lower	  marginal	  costs	  per	  student	  only	  after	  several	  years	  and	  with	  

high	   levels	  of	  student	   intake.	  Quality	  of	  provision	   is	  other	   issue,	  which	  has	  been	  dealt	  with	   in	  many	  
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regions	  worldwide,	  namely	  through	  specific	  assessment	  exercises.	  

Turning	   now	   to	   the	   ultimate	   goal	   of	   securing	   and	   allocating	   public	   funding	   of	   higher	   education	   in	  

association	  with	  policies	  of	   institutional	  diversification,	  we	  note	   that	   it	   is	   important	   to	  separate-‐out	  

real	  resources	  from	  monetary	  resources	  and	  to	  explain	  their	  relationship	  with	  other	  factors	  relevant	  

to	   the	   operation	   of	   higher	   education	   institutions.	   This	   is	   because	   the	   traditional	   approach	   in	  many	  

regions	   worldwide	   is	   that	   resources	   (faculty,	   administrative	   staff,	   students,	   R&D	   projects)	   and	   the	  

university’s	  facilities	  directly	  generate	   income.	  The	  latter,	   in	  turn,	  must	  be	  spent	  on	  maintaining	  the	  

resources.	   In	   fact,	   in	   many	   funding	   systems,	   resources	   are	   the	   only	   element	   considered	   in	  

determining	   public	   core	   funding,	   the	   logic	   of	   determining	   income	   being	   limited	   to	   supporting	  

resources.	  

An	  alternative	  model	  of	  the	  university	  financial	  flows	  should	  explicitly	  deal	  with	  activities	  and	  results,	  

as	  well	  as	  resources	  and	  infrastructure.	  This	  model	  of	  the	  university’s	  operation	  presents	  the	  idea	  of	  

the	   institution	   as	   a	   productive	   system,	   that	   is,	   resources	   and	   infrastructure	   (inputs)	   are	   used	   in	  

activities,	   producing	   results	   (outputs).	   But	   these	   results	   in	   turn	  will	   generate	   income	   that	   finances	  

activities,	  which	  as	  they	  unfold	  entail	  expenditure	  in	  order	  to	  support	  resources.	  This	  second	  part	  of	  

the	  cycle	  represents	  the	  financial	  flows	  associated	  with	  the	  operation	  of	  the	  university.	  	  

Conceição	   and	   Heitor	   (2005)	   developed	   this	   alternative	   model	   in	   the	   general	   framework	   of	   a	  

“context-‐input-‐process-‐output-‐outcome”	  system.	  The	  unit	  of	  analysis	  for	  modeling	  was	  the	  university,	  

with	   a	   view	   to	   selecting	   indicators	   that	   characterize	   the	   institution	   in	   such	   a	   way	   as	   to	   allow	  

differentiation	  between	  different	   institutions.	   The	  model	   itself	   is	  based	  on	   the	   conceptualization	  of	  

the	   university’s	   relationship	   with	   society	   and	   on	   the	   modeling	   of	   the	   university’s	   operation,	  

highlighting	  the	  existence	  of	  intangible	  flows	  as	  well	  as	  the	  tangible	  flows	  identified	  with	  teaching	  and	  

research.	  

Our	  aim	  here	  is	  to	  reinforce	  the	  role	  of	  the	  university	  as	  an	  autonomous	  and	  independent	  knowledge	  

infrastructure	  that	  is	  able	  to	  create	  knowledge	  and	  promote	  creativity,	  namely	  through	  public	  funding	  

policies,	   since	   the	   well-‐established	   ability	   to	   disseminate	   knowledge	   through	   teaching	   has	   been	  

traditionally	  well	  supported.	  Our	  analysis	  shows	  that	  diversified	  weights	  should	  be	  given	  to	  teaching	  

and	  research	  activities	  through	  the	  operationalization	  of	  funding	  models	  that	  respect	  the	  functioning	  

of	  each	  institution.	  
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This	   issue	   has	   been	   addressed	   by	  Horta	   et	   al	   (2008)	   in	   terms	   of	   the	   evolution	   of	   higher	   education	  

systems	  along	  the	  20th	  century,	  as	  they	  adapted	  to	  deal	  with	  mass	  education.	  In	  this	  context,	  higher	  

education	   diversity	   became	   critical	   to	   respond	   to	   the	   various	   needs	   and	   several	   policies	   were	  

enforced	   to	   consolidate	   it.	   Two	  different	   regulation	   rationales	  were	   implemented	  worldwide	  based	  

on	  “state	  control”	  or	  “market	  control”	   type	  of	  models.	  The	  benefits	  and	  problems	   inherent	   in	  each	  

regulation	   have	   now	   been	   identified	   and	   the	   states	   are	   aligning	   their	   higher	   education	   policies	  

towards	  a	  model	  of	  state	  supervision	  that	  combines	  elements	  of	  both	  regulatory	  frameworks.	  Based	  

on	  the	  evolution	  of	  higher	  education	  systems	  in	  the	  last	  century,	  we	  follow	  Horta	  et	  al	  (2008)	  in	  terms	  

of	   the	   idea	   to	   use	   research	   funding	   related	  mechanisms	   as	   a	   major	   policy	   instrument	   to	   diversify	  

higher	  education.	  	  

Under	  this	  context,	  our	  analysis	  leads	  us	  to	  propose	  that	  institutional	  diversity	  in	  higher	  education	  can	  

be	   mostly	   achieved	   by	   funding	   mechanisms	   for	   the	   component	   of	   academic	   research.	   There	   are	  

several	  benefits	  to	  use	  such	  competitive	  funding	  strategy	  and	  one	  of	  them	  is	  the	  partly,	  but	  strong,	  

competitive	   nature	   associated	  with	   a	   well-‐consolidated	   evaluation	   framework.	   On	   the	   other	   hand,	  

funding	  for	  the	  education	  component	  of	  higher	  education	  in	  emerging	  and	  developing	  regions	  should	  

be	   mostly	   noncompetitive	   because	   it	   mainly	   supports	   existing	   infrastructures	   and	   activities.	   Even	  

when	   competition	   exists	   in	   the	   education	  market,	   promoting	   diversity	   is	   relatively	   ineffective.	   This	  

occurs	  because	  of	  a	  lack	  of	  relevant	  information	  for	  students	  and	  also	  because	  of	  the	  powerful	  impact	  

of	  positional	  goods,	  which	  model	  students'	  choices.	  	  

But	   this	   competitive	   framework	   has	   to	   be	   very	   well	   established	   in	   terms	   of	   guaranteeing	   the	  

continuous	  and	  periodic	  opening	  of	  competitive	  calls	   for	  research	  grants	  and	  fellowships,	  as	  well	  as	  

the	   quality	   of	   the	   evaluation	   process,	   since	   it	   needs	   to	   take	   into	   account	   the	   missions	   of	   higher	  

education	  institutions	  in	  order	  to	  allow	  differentiation	  (otherwise,	  it	  would	  simply	  backfire	  and	  create	  

further	  homogenization).	  The	  other	  benefit	  is	  that	  the	  allocation	  of	  such	  funding	  it	  is	  not	  so	  strongly	  

impacted	  by	  positional	  goods	  as	  it	  is	  with	  respect	  to	  education	  (particularly	  at	  undergraduate	  level).	  

It	   should	  be	  noted	   that	   the	  starting	  point	   for	  many	  developing	   regions	   is	   the	  need	   to	  guarantee	  an	  

adequate	  organizational	  structure	  to	  organize	  the	  periodic	  calls	  for	  applications	  and	  their	  evaluation,	  

which	   is	   strongly	   recommended	   to	   use	   international	   expertise	   (see	   Conceição	   and	   Heitor,	   2005;	  

Horta,	   2010).	   That	   is	   a	  main	   lesson	   learned	   from	   the	  Portuguese	   experience	   since	   the	   early	   1980s,	  
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which	  has	  been	  an	  important	  driving	  mechanism	  for	  the	  evolution	  of	  the	  entire	  academic	  system.	  

It	   should	  also	  be	  noted	   that	   the	  competitive	  character	  of	   funding	   seems	   to	  be	  able	   to	  differentiate	  

between	   institutions	   according	   to	   their	   capabilities	   to	   develop	   research.	   These	   capabilities	   include:	  

available	  human	   resources,	   infrastructure,	   incentive	   systems	  and	   institutional	   culture	   (Conceição	  et	  

al.,	   2003).	   This	   differentiation	   is	   supported	   by	   empirical	   data	   on	   the	  USA	   and	  UK	   higher	   education	  

systems,	  where	  R&D	  funding	   is	  concentrated	   in	   relatively	   few	  universities	   (Conceição	  et	  al.,	  2006a).	  

Extrapolation	   of	   these	   observations	   to	   emerging	   and	   developing	   regions	   worldwide	   should	   be	  

carefully	  taken	  and,	  above	  all,	  looking	  specifically	  at	  local	  conditions.	  

	  

2.3	  Attracting	  students	  and	  promoting	  a	  culture	  towards	  knowledge	  

A	  key	  issue	  in	  higher	  education	  is	  the	  need	  to	  open-‐up	  higher	  education	  in	  emerging	  economies	  and	  

developing	   regions	   by	   strengthening	   the	   “bottom	   of	   the	   pyramid”.	   We	   address	   this	   issue	   in	   two	  

different,	  but	  related	  levels:	  i)	  operationally,	  looking	  at	  the	  process	  of	  attracting	  and	  funding	  students;	  

and	  ii)	  strategically,	  looking	  at	  society,	  in	  general,	  and	  the	  process	  of	  gaining	  societal	  trust	  through	  a	  

vigorous	  relationship	  between	  universities	  and	  the	  remaining	  education	  system.	  

First,	  our	  underlined	  assumption	   is	  that	  “students	  matter”	  and	  that	   it	  should	  be	  clear	  that	  the	  main	  

reason	  for	  governments	  to	  increase	  funding	  for	  higher	  education	  is	  to	  increase	  participation	  rates	  and	  

extend	  the	  recruitment	  base	  (Barr,	  2004;	  Barr	  and	  Crawford,	  2005).	  At	  the	  same	  time,	  it	  is	  also	  clear	  

that	  new	  opportunities	  are	   required	   to	  give	   students	  more	   flexible	  pathways	  across	  different	   types	  

and	   levels	   of	   educational	   qualification,	   including	   through	   recognition	   of	   prior	   learning	   and	   credit	  

transfer,	   in	   order	   to	   reduce	   repetition	   of	   learning.	   As	   a	   result,	   increased	   diversified	   systems	   are	  

required,	  as	  discussed	  in	  the	  previous	  section	  of	  this	  paper.	  

But	   the	  need	   to	  modernise	   funding	  mechanisms	  and	  ensure	  a	  better	  balance	  between	   institutional	  

and	  competitive	  funding	  for	  higher	  education	  is	  leading	  the	  discussion	  in	  governments	  worldwide.	  It	  

appears	  that	  more	  important	  than	  discussing	  the	  details	  of	  funding	  formulas	  for	  institutional	  funding	  

mechanisms,	   it	   is	   to	   review	   the	   overall	   share	   of	   institutional	   and	   competitive	   funding	   sources	   (as	  

mentioned	  in	  the	  previous	  section),	  as	  well	  as	  to	  promote	  student	  support	  mechanisms.	  This	  certainly	  

includes	  the	  need	  to	  create	  flexible	  financial	  mechanisms	  to	  attract	  and	  secure	  people	  in	  academia.	  	  

Still,	  the	  key	  issue	  is	  how	  to	  increase	  and	  balance	  loans	  and	  grants	  for	  students,	  as	  well	  as	  to	  develop	  
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innovative	   loan	   systems	  and	   to	   combine	   them	  with	   flexible	   legislation	   to	   accommodate	   reasonable	  

student	   incomes	   through	   part	   time	   work.	   Barr	   (2004)	   keeps	   remembering	   us	   that	   the	   goal	   is	   to	  

provide	  free	  education	  to	  all	  students,	  by	  guaranteeing	  graduates	  to	  share	  the	  costs.	  The	  question	  is	  

that	   the	   correct	   amount	   to	   be	   shared	   among	   the	   taxpayer	   and	   graduates,	   as	  well	   as	   other	   private	  

sources,	  is	  still	  to	  be	  shown	  (at	  least	  using	  scientific	  grounds).	  

Although	   income-‐contingent	   loan	   systems	   are	   becoming	   a	   typical	   reference	   worldwide,	   as	  

acknowledged	  by	  the	  OECD,	  it	  should	  be	  noted	  that	  their	  applicability	  is	  particularly	  dependent	  on	  the	  

characteristic	   of	   the	   existing	   fiscal	   system	   and	   very	   much	   inadequate	   for	   most	   developing	   and	  

emerging	   regions	   worldwide.	   This	   is	   why,	   as	   part	   of	   the	   Portuguese	   higher	   education	   reform,	   an	  

innovative	   system	   of	   student	   loans	   with	   mutual	   guarantee	   underwritten	   by	   the	   State,	   which	  

complements	   the	   system	   of	   public	   grants	   was	   introduced,	   thereby	   improving	   access	   to	   higher	  

education	   for	   all	   students.	  Michael	  Gallagher,	   on	   a	   personal	   comment	   stated	   that	   “the	   Portuguese	  

initiative	  satisfies	  the	  key	  policy	  criteria:	  it	  is	  a	  horizontally	  equitable	  scheme;	  it	  represents	  good	  value	  

for	   students;	   it	   is	   financially	   sustainable	   at	   higher	   volumes	   of	   student	   take-‐up;	   it	   is	   low	   risk	   for	  

government	  and	  financial	  institutions;	  it	  avoids	  the	  need	  for	  additional	  administrative	  infrastructure.	  

The	   loan	   facility	   reduces	   disincentives	   to	   study	   by	   covering	   reasonable	   living	   costs	   while	   deferring	  

repayment	   obligations	   till	   after	   graduation.	   The	   allowable	   repayment	   period	   (twice	   the	   period	   of	  

study)	   is	   normally	   sufficient	   to	   permit	   students	   to	   make	   loan	   repayments	   without	   committing	   a	  

disproportionate	  share	  of	  their	  income	  after	  graduation”.	  	  

Still	   regarding	   the	   new	   Portuguese	   Loan	   System,	   Nicholas	   Barr,	   also	   on	   a	   personal	   comment,	   has	  

recently	   “applaud	   the	   facts	   that:	   1)	   the	   scheme	   is	   universal;	   2)	   supplements	   existing	   grants	   rather	  

than	   replacing	   them,	   hence	   extends	   students'	   options;	   3)	   has	   no	   blanket	   interest	   subsidy;	   4)	   has	   a	  

very	  innovative	  mutuality	  element,	  which	  is	  the	  key	  that	  makes	  it	  possible	  for	  the	  scheme;	  5)	  to	  make	  

use	  of	  private	   finance”.	  The	   loans	   scheme	  also	  has	   incidental	  benefits,	  by	  virtue	  of	   the	  progression	  

requirements	  and	  the	  incentives	  for	  improving	  grade	  point	  averages.	  In	  particular,	  it	  has	  the	  potential	  

to	   encourage	   students	   to	   progress	   and	   complete	   their	   studies,	   and	   it	   may	   encourage	   students	   to	  

undertake	  courses	  that	  are	  more	  likely	  to	  lead	  to	  positive	  employment	  outcomes.	  

Our	  second	  leveI	  of	  analysis	  is	  associated	  with	  the	  need	  to	  strengthen	  external	  societal	  links	  as	  critical	  

steps	  in	  fostering	  the	  role	  of	  higher	  education	  in	  society	  and	  to	  meet	  the	  needs	  of	  global	  competition	  
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and	   the	   knowledge	   economy.	   This	   issue	  was	   particularly	   discussed	   in	   the	   context	   of	   the	   European	  

Union	   (European	   Commission,	   2004),	   either	   in	   terms	   of	   renewing	   science	   education,	   or	   creating	  

science	   culture,	   and	   here	   we	   reinforce	   this	   argument	   with	   a	   specific	   application	   to	   emerging	   and	  

developing	  regions.	  

The	  need	  is	  to	  better	  explain	  to	  society	  the	  role	  universities	  on	  scientific	  and	  technical	  development	  

and	   to	   foster	   the	  public	  understanding	  of	   science.	   In	   this	   regard,	  Miller	  et	  al.,	   (2002)	  acknowledges	  

the	  leading	  role	  of	  national	  programs	  such	  as	  the	  “La	  Main	  a	  la	  Pate”	  in	  France,	  or	  the	  “Ciência	  Viva”	  

in	   Portugal,	   but	   also	   recognize	   the	   still	   difficult	   climate	   for	   promoting	   science	   (and	   knowledge…)	  

culture	  in	  Europe.	  The	  continued	  implementation	  of	  actions	  fostering	  “science	  for	  all”	  is	  a	  practice	  to	  

follow,	  where	   the	   concept	   of	   “Knowledge	   integrated	   communities”	   appears	   particularly	   suitable	   to	  

facilitate	  the	  joint	  enrolment	  of	  researchers,	  universities	  and	  basic	  and	  secondary	  schools	   in	  specific	  

projects	  driving	  society	  at	  large.	  It	  is	  clear	  that	  this	  requires	  new	  knowledge	  about	  social	  behaviors,	  as	  

well	   as	   new	  methodological	   developments	   to	   help	  moving	   emerging	   regions	   worldwide	   towards	   a	  

knowledge	  society	  in	  a	  fast	  moving	  landscape.	  The	  objective	  is	  to	  integrate	  systems	  of	  knowledge	  and	  

ways	  of	  practicing,	  where	   schools	   interact	  with	  universities	   in	   systematic	  ways,	  building	   routines	  of	  

cooperative	  work.	  

	  

2.4	  Fostering	  the	  substance	  of	  teaching	  and	  learning	  and	  its	  relation	  with	  research	  

We	  move	  now	  to	  learning	  and	  teaching	  with	  particular	  application	  to	  developing	  regions.	  In	  fact,	  the	  

challenges	   facing	   higher	   education	   in	   contexts	   characterized	   by	   a	   shortage	   of	   qualified	   human	  

resources	   and	   low	   levels	   of	   public	   expenditures	   on	   R&D	   underscore	   the	   need	   to	   engage	   higher	  

education	  since	  the	  very	  first	  years	  to	  address	  science	  and	  technology	  challenges.	  	  	  

In	  this	  context,	  here	  are	  many	   lessons	  to	  be	   learnt	  from	  the	  European-‐wide	  Bologna	  process,	  which	  

was	   above	   all	   an	   opportunity	   to	   address	  many	   of	   the	   problems	   that	   have	   long	   existed	   in	   Europe.	  	  

There	   are,	   however,	   challenges	   that	   still	   remain	   in	   this	   movement	   to	   adapt	   higher	   education	   in	  

emerging	   and/or	   developing	   regions	   to	   the	   global	   landscape	   and	   to	   improve	   funding	   for	   R&D.	  	  

Understanding	  the	  relationship	  between	  higher	  education,	  the	  social	  and	  national	  contexts	  in	  which	  it	  

takes	   place,	   and	   expanding	   the	   policy	   dialogue	   in	   higher	   education	   to	   include	   a	   modern	   rational	  

considering	  the	  broad	  value	  of	  “research	  and	  learning”,	  remain	  significant	  challenges	  worldwide.	  	  	  
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But,	  overall,	  changing	  the	  patterns	  of	  teaching	  and	  learning,	  promoting	  active	  (less	  passive)	  work	  by	  

the	   students	   themselves	   and	   fostering	   student-‐centred	   education	   schemes	   are	   ultimate	   goals.	  We	  

need	   to	   allow	   students	   to	   determine	   their	   own	   learning	   paths	   and	   trajectories,	   namely	   along	  

education	  cycles,	  but	  also	  across	  institutions	  in	  different	  regions	  and	  countries.	  	  

The	  debate	  requires	  universities,	  at	   large,	  to	  better	  understand	  “how	  people	   learn?”.	   It	   is	  clear	  that	  

learning	   systems	   vary	   considerably	   across	   the	   full	   spectrum	   of	   disciplines,	   with	   arts	   and	   medicine	  

leading	   project-‐based	   approaches	   and,	   probably,	   engineering	   and	   the	   social	   sciences	   following	   a	  

rather	   intense	   “academic	   drift”.	   But	   if	   the	   ultimate	   goal	   is	   to	   enlarge	   participation	   rates	   and	   the	  

recruitment	   base	   of	   higher	   education,	   we	   believe	   the	   debate	   will	   gain	   from	   current	   knowledge	   of	  

basic	  and	  secondary	  education	  levels.	  	  

The	   US´s	   National	   Research	   Council	   (2000)	   provides	   evidence	   that	   “designing	   effective	   learning	  

environments	   include	   considering	   the	   goals	   for	   learning	   and	   goals	   for	   students”.	   Given	   the	   many	  

changes	   in	   student	  populations,	   tools	  of	   technology,	   and	   society’s	   requirements,	   different	   curricula	  

have	   emerged	   along	  with	   needs	   for	   new	   pedagogical	   approaches	   that	   are	  more	   child-‐centred	   and	  

more	  culturally	   sensitive.	  The	  requirements	   for	   teachers	   to	  meet	  such	  a	  diversity	  of	  challenges	  also	  

illustrates	  why	  assessment	  needs	  to	  be	  a	  tool	  to	  help	  teachers	  determine	  if	  they	  have	  achieved	  their	  

objectives.	  But	   supportive	   learning	  environments,	  namely	   fostering	  a	   culture	  of	   “beliefs	   in	   science”,	  

need	  to	  focus	  on	  the	  characteristics	  of	  classroom	  environments	  that	  affect	  learning.	  In	  this	  aspect,	  the	  

authors	   were	   referring	   to	   the	   social	   and	   organizational	   structures	   in	   which	   students	   and	   teachers	  

operate,	   including	  the	  environments	  created	  by	  teachers,	  but	  also	  the	   learning	  environments	  out	  of	  

school.	  

The	  idea	  that	  science	  should	  be	  considered	  as	  an	  open	  system,	  with	  different	  and	  diversified	  ways	  of	  

participation,	  mainly	  derived	  from	  the	  fact	  that	  scientific	  activity	  in	  increasingly	  part	  of	  people’s	  live,	  

so	   that	   the	   training	  of	   researchers	   should	  not	  be	   closed	   to	  a	   specific	   group	  of	  people,	  but	   rather	  a	  

broad	   action	   and	   part	   of	   today’s	   education.	   Under	   this	   context,	   it	   has	   become	   clear	   that	   the	  

development	   of	   education	   systems	   has	   been	   particularly	   influenced	   by	   constructivism	   (Bennett,	  

2003).	   Following	   Piaget’s	   (1973)	   view	   of	   knowledge	   construction	   by	   using	   “active	   methods	   which	  

require	  that	  every	  new	  truth	  to	  be	  learned	  be	  rediscovered	  or	  at	  least	  reconstructed	  by	  the	  student”,	  

Papert	   (1991)	   added	   the	   idea	   that	   the	   knowledge	   construction	   “happens	   especially	   felicitously	   in	   a	  
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context	  where	  the	  learner	  is	  consciously	  engaged	  in	  constructing	  a	  public	  entity”.	  This	  occurs	  because	  

“without	  knowledge,	  practice	  is	  limited	  and	  without	  practice,	  knowledge	  will	  never	  be	  fully	  realized”	  

(Rotondi	   and	  Reeve,	  1997).	   This	   constructionism	  viewpoint	   facilitates	   the	   “new	  milieu	  of	  discovery,	  

learning,	   and	   sharing”	  mentioned	   above,	   and	   leading	   experiences	   suggest	   that	   it	   allows	   to	   expose	  

students	   to	   a	   multi-‐disciplinary	   design	   experience;	   prompt	   participants	   to	   think	   about	   systems	  

architecture;	   raise	   issues	   of	   organizational	   processes	   in	   a	   technical	   context;	   and	   build	   learning	  

communities	  of	  students,	  faculty,	  and	  staff.	  

Following	   the	   practices,	   skills,	   attitudes	   and	   values	   described	   above,	   education	   at	   all	   levels	   must	  

consider	  that	   learning	  a	  new	  practice	  requires	  moving	  through	  discovery,	   invention,	  and	  production	  

not	   once,	   but	   many	   times,	   in	   different	   contexts	   and	   different	   combinations	   (see	   European	  

Commission,	  2007).	  To	  achieve	  these	  objectives,	  we	  must	  learn	  from	  new	  research	  and,	  certainly,	  we	  

also	  need	  to	  foster	  evidence	  based,	  project	  and	  experimental	  work,	  as	  well	  as	  to	  focus	  our	  attention	  

on	  the	  transferable	  skills	  students	  should	  acquire.	  But	  we	  also	  need	  to	  reduce	  drop-‐out	  (failure)	  rates	  

in	   higher	   education	   and	   to	   involve	   students	   in	   research	   activities	   since	   their	   early	   stages	   at	   our	  

institutions.	   In	   summary,	   we	   need	   to	   go	   beyond	   the	   higher	   education	   structure	   and	   gradually	  

concentrate	   our	   efforts	   in	   measuring	   and	   taking	   stock	   of	   the	   diversity	   and	   evolution	   of	   concrete	  

student-‐centred	  parameters.	  

For	  example,	  taking	  Pine	  and	  Gilmore’s	  contentions	  (1999)	  about	  what	  they	  termed	  “the	  experience	  

economy”	  and	  the	  role	  experiences	  play	   in	  building	  stronger	  and	  more	  personal	  relationships	   in	  the	  

corporate	  world,	  our	   analysis	   suggests	   that	  universities	  must	  deliver	   authentic	  experiences	   to	  build	  

and	   encourage	   sustainable	   and	   entrepreneurial	   growth.	   Pine	   and	   Gilmore	   explore	   the	   idea	   of	  

experiences	  as	  a	   fourth	  economic	  offering,	  as	  distinct	   from	  services	  as	  services	  are	   from	  goods,	  but	  

one	   that	   has	   until	   now	   gone	   largely	   unrecognised.	   While	   services	   may	   be	   considered	   as	   a	   set	   of	  

intangible	  activities	  carried	  out	  on	  behalf	  of	  a	  person,	  experiences	  are	  memorable	  events	  that	  engage	  

that	   person	   in	   an	   individual	   way,	   so	   that	   they	   determine	   and	   guide	   transformations.	   Experiencing	  

sustainable	   and/or	   entrepreneurial	   processes	   at	   the	   university	   thus	   sets	   the	   stage	   for	   the	   societal	  

transformations	  required	  to	  progress	  successfully	  towards	  the	  future	  (Conceição	  et	  al.,	  2006b).	  	  

In	   addition,	   it	   should	   also	   be	   noted	   that	   the	   potential	   revolution	   for	   learning	   that	   the	   “networked	  

world”	  provides	   is	   the	  ability	   to	  create	  scalable	  environments	   for	   learning	   that	  engages	   the	   tacit	  as	  
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well	   as	   the	   explicit	   dimensions	  of	   knowledge.	   The	   term	   that	   John	   Seely	  Brown	   (2010)	   has	  used	   for	  

this,	  borrowed	  from	  Polanyi,	  is	  “indwelling”.	  Understanding	  this	  notion	  requires	  us	  to	  think	  about	  the	  

connection	  between	  experience,	  embodiment,	  and	  learning.	  	  

First,	  that	  the	  world	  of	  the	  21st	  century	  is	  characterized	  by	  a	  sense	  of	  constant	  change	  and	  that	  such	  a	  

landscape	   requires	   us	   to	   further	   rethink	   our	   notions	   of	   interaction	   with	   new	   knowledge	   toward	   a	  

deeper	   understanding	   of	   participation	   (knowing).	   Second,	   how	   the	   notion	   of	   experience	   (and	  

participation)	  within	  new	  media	  contexts	  has	  shifted	  from	  a	  traditional	  sense	  of	  experiencing	  content	  

to	   using	   content	   as	   context	   to	   construct	   a	   social	  world	  with	   others	   (making).	   Third,	   understanding	  

how	   networked	   media	   supports	   a	   kind	   of	   play	   (playing)	   that	   allows	   people	   to	   navigate	   the	  

complexities	  of	  a	  constantly	  changing	  world.	  What	  may	  be	  most	  important	  to	  understand	  is	  that	  each	  

of	  these	  dimensions	  of	  learning	  is	  in	  the	  process	  of	  evolving	  in	  response	  to	  the	  demands	  of	  the	  21st	  

century.	  Following	  again	   John	  Seely	  Brown	   (2010),	   in	  our	  emerging	  societies,	  knowing,	  making,	  and	  

playing	  emerge	  as	  critical	  components	  of	  “becoming”.	  

	  

2.5	  Promoting	  research	  and	  teaching	  relationships:	  training	  and	  attracting	  a	  teaching	  body	  through	  

“University-‐Science”	  relationships	  

Let	   us	   turn	   now	   to	   the	   issue	   of	   reinforcing	   the	   top	   of	   tertiary	   education	   systems	   in	   emerging	   and	  

developing	   regions	  worldwide,	   by	   attracting	   and	   training	   a	   quality	   teaching	   body	   and	   fostering	   the	  

specialization	   of	   universities.	   The	   key	   issue	   is	   the	   creation	   of	   the	   conditions	   able	   to	   strengthen	  

institutions	  and	  to	  form	  the	  necessary	  critical	  masses	  to	  help	  facilitating	  quality	  higher	  education.	  	  

In	  this	  respect,	  and	  following	  some	  of	  the	  issues	  raised	  by	  Ziman	  (1968)	  and	  also	  by	  Ernst	  (2003),	  one	  

critically	   important	   and	   emerging	   institutional	   issue	   refers	   to	   the	   training	   of	   students	   and	   young	  

scientists	   in	   order	   to	   provide	   them	   with	   core	   competencies	   that	   help	   them	   to	   become	   successful	  

researchers	   and	   prepare	   them	   with	   the	   adequate	   “transferable	   skills”	   for	   the	   job	   market	   outside	  

research	  and	  academia.	  The	  issue	  can	  be	  further	  oriented	  in	  three	  different	  lines	  of	  discussion.	  

First,	   this	   requires	   the	  adequate	  public	   funding	   to	   train	  and	  attract	   a	   teaching	  body,	  making	  use	  of	  

proper	  research	  environments,	  at	  home	  and	  abroad.	   It	  must	  consider	  the	  concentration	  of	   funds	  to	  

spur	   forms	   of	   international	   academic	   and	   scientific	   cooperation	   oriented	   towards	   the	   research	  

training	  of	  young	  scientists	  and	  future	  teachers.	  Increasing	  the	  investment	  in	  science	  and	  technology	  
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in	  emerging	  regions	  worldwide	  is	  becoming	  critical	  to	  facilitate	  the	  conditions	  to	  nurture	  knowledge	  

intensive	   environments	   where	   researchers	   and	   academics	   can	   be	   trained	   and	   develop	   knowledge	  

based	  activities	  (Figure	  2).	  	  

	  

Figure	  2	  –	  Gross	  Expenditure	  on	  R&D	  as	  a	  percentage	  of	  GDP	  in	  emerging	  countries	  of	  Asia,	  Africa	  
and	  South	  America,	  2009	  or	  latest	  available	  year	  

	  
Notes:	  2009:	  Macao,	  Hong	  Kong,	  Indonesia,	  Rwanda;	  2008:	  Morocco,	  Tunisia,	  Chile,	  Paraguay,	  

Uruguay,	  Singapore;	  2007:	  Philippines,	  Thailand;	  Malawi,	  2006:	  Malaysia;	  2002:	  Vietnam,	  Cambodia,	  
Laos.	  Source:	  UNESCO,	  Institute	  of	  Statistics	  

	  

Second,	   at	   the	   institutional	   level,	   attracting	   teaching	   staff	   has	   been	   particularly	   facilitated	   by	  

establishing	  Graduate	   Schools,	   which	   have	   been	   developed	   progressively	   worldwide	   over	   the	   past	  

decade	  in	  diversified	  ways,	  ranging	  from	  interdisciplinary	  structures	  and	  based	  in	  a	  single	  university,	  

to	   subject-‐specific	   inter-‐university	   structures.	   In	   general	   they	   aim	   to	   provide	   a	   better	   link	   between	  

research	   training	   and	   research	   strengths	   and,	   in	   a	   few	   cases,	   have	   provided	   flexible	   structures	   to	  

attract	   and	   contract	   researchers	   and	   graduate	   students	   in	   a	   way	   far	   beyond	   that	   provided	   in	  

traditional	   university	   departments.	   But,	   how	   to	  ensure	   that	   graduate	   schools	   in	  developing	   regions	  

permit	  better	  employability	  conditions?	  And	  how	  is	  quality	  assurance	  ensured?	  	  

Our	   research	   shows	   that	   international	   academic	   and	   scientific	   cooperation	   seems	   to	   emerge	   as	   a	  

major	   shaping	   factor	   for	   development	   at	   an	   unprecedented	   level	   to	   address	   these	   issues	   (Heitor,	  

2012).	   It	   is	   well	   known	   that	   academic	   institutions	   from	   developed	   countries	   are	   now	   operating	  

internationally,	  addressing	  not	  only	  potential	  students	  individually	  (this	  was	  the	  traditional	  paradigm),	  
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but	  increasingly	  developing	  new	  types	  of	  institutional	  arrangements,	  such	  as	  “international	  graduate	  

schools”.	   These	   should	   be	   considered	   a	   major	   goal	   for	   emerging	   economies	   if	   developed	   in	   an	  

“inclusive	   way”	   and	   further	   develop	   current	   postgraduate	   activities	   in	   many	   universities	   in	   those	  

regions,	   as	   illustrated	   in	   Figure	   3.	  We	   refer	   to	   foster	   effective	   international-‐wide	   training,	   helping	  

monitoring	   or	   evaluating	   emerging	   institutions	   in	   those	   countries,	   transferring	   organizational	   skills,	  

operating	  training	  programs	  for	  teachers	  and	  researchers,	  contributing	  to	  research	  capacity	  in	  a	  trans-‐

national	   path	   and	   to	   the	  marketing	   of	   its	   benefits	   for	   economic	   and	   social	   progress	   in	   developing	  

societies.	  	  

	  

Figure	  3–	  Percentage	  of	  postgraduate	  students	  in	  relation	  to	  total	  students,	  selected	  universities	  
from	  emerging	  countries	  in	  Asia,	  Africa	  and	  South	  America	  

	  

	  
Source:	  universities	  websites	  

	  

	  

Third,	   it	   should	   also	   be	   noted	   that	   the	   debate	   has	   confirmed	   that	   the	   progress	   of	   scientific	   and	  

technological	   knowledge	   is	   a	   cumulative	   process,	   depending	   in	   the	   long-‐run	   on	   the	   widespread	  

disclosure	  of	  new	  findings.	  For	  example,	  David	  (2007)	  has	  systematically	  shown	  that	  “open	  science	  is	  

properly	  regarded	  as	  uniquely	  well	  suited	  to	  the	  goal	  of	  maximizing	  the	  rate	  of	  growth	  of	  the	  stock	  of	  

reliable	  knowledge”.	  As	  a	  result,	  universities	  should	  behave	  as	  “open	  science”	  institutions	  and	  provide	  

an	  alternative	  to	  the	  intellectual	  property	  approach	  to	  dealing	  with	  difficult	  problems	  in	  the	  allocation	  

of	  resources	  for	  the	  production	  and	  distribution	  of	  information.	  Consequently,	  the	  main	  challenge	  for	  
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public	  policies	   is	  to	  keep	  the	  proper	  balance	  between	  open	  science	  and	  commercially	  oriented	  R&D	  

based	  upon	  proprietary	  information.	  	  

	  

2.6	  Stimulating	  research	  and	  economic	  development	  and	  university-‐industry	  relationships	  	  

In	  this	  section	  we	  further	  extend	  the	  issue	  of	  reinforcing	  the	  top	  of	  higher	  education	  systems,	  but	  now	  

in	   terms	   of	   research	   and	   development	   and	   university-‐industry	   relationships.	   This	   has	   become	   a	  

“commonplace”	  worldwide,	  with	  the	  US	  system	  often	  taken	  as	  a	  world	  reference,	  although	  analysis	  

has	  shown	  that	  it	  is	  of	  utmost	  importance	  to	  understand	  its	  policy	  diversity	  and	  mix	  set	  of	  public	  and	  

private	  incentives	  (Conceição	  et	  al.,	  2004).	  Moreover,	  its	  long	  history	  of	  past	  investments	  and	  current	  

division	  of	  labour	  or	  specialization	  cannot	  be	  replicated	  in	  systems	  with	  a	  lower	  scale	  and	  complexity.	  

The	   key	   elements	   of	   the	   US	   academic	   history	   are	   those	   of	   diversity	   of	   policies	   and	   increasing	  

“institutional	   specialization”	   and	   of	   the	   clarification	   of	   the	   unique	   roles	   of	   the	   private	   and	   public	  

incentives	  to	  support	  science	  and	  technology	  (Conceição	  et	  al.,	  2006a).	  	  

The	  same	  way	  the	  US	  system	  as	  a	  whole	  is	  taken	  as	  a	  worldwide	  reference,	  the	  US	  university	  system	  is	  

also	  used	  as	  a	  role	  model	  for	  its	  fast	  rate	  of	  responsiveness	  to	  the	  economic	  changes	  and	  contribution	  

to	  the	  creation	  of	  wealth	  through	  relationships	  with	  firms	  (NAE,	  2003).	  The	  understanding,	   that	  the	  

universities	  are	  gradually	  viewed	  as	  important	  engines	  of	  economic	  growth	  and	  development	  instead	  

of	  mere	  institutions	  of	  higher	  education	  learning	  is	  evident	  for	  many	  years	  (Saxenian,	  1986).	  There	  is	  

increasing	   evidence	   of	   their	   importance	   as	   developers	   of	   regional	   industrial	   and	   technological	  

development	   (Cooke	   and	   Huggins,	   1996).	   This	   is	   a	   role	   that	   US	   universities,	   especially	   research	  

universities,	  have	  assumed	  throughout	  the	  second	  half	  of	  the	  20th	  century	  (Rosenberg,	  2002).	  	  

Here,	  too,	  as	  with	  the	  whole	  US	  system,	  there	  is	  the	  perception	  that	  private	  funding	  associated	  to	  a	  

high	   level	   of	   industry-‐science	   relationships	   is	   very	   high	   and	   stimulates	   a	   very	   dynamic	   academia,	  

which	  contributes	  in	  a	  much	  more	  direct	  and	  with	  bigger	  impact	  to	  the	  social	  economic	  development	  

at	  both	  regional	  and	  national	  level.	  The	  possibility	  of	  getting	  funding	  from	  private	  sources	  and	  private	  

incentives	   (e.g,	   Intellectual	   Property	   Rights)	   is	   very	   appealing	   for	   universities	   that	   strive	   with	  

increasing	  demands	  for	  change	  and	  for	  being	  more	  closely	  engaged	  with	  society.	  However,	  research	  

suggests	  this	  to	  be	  potentially	  dangerous	  for	  the	  development	  of	  universities	  (Conceição	  et	  al,	  2006a).	  

At	  a	  time	  that	  universities	  have	  increasing	  financial	  difficulties,	  derived	  from	  public	  budget	  constrains,	  
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there	   is	   the	  expectation	   that	   these	  closer	   links	  between	   research	  and	  application	  and	  usefulness	   in	  

society	  will	  be	  translated	  in	  more	  direct	  and	  immediate	  financial	  flows	  (Neave,	  1995).	  This	  perception	  

is	  leading	  to	  an	  institutional	  convergence	  between	  what	  universities	  do	  (and	  are	  supposed	  to	  do)	  and	  

what	  firms	  and	  other	  agents	  do.	  In	  fact,	  more	  than	  a	  decade	  after	  Clark	  (1998)	  launched	  the	  idea	  of	  

“Entrepreneurial	   Universities”,	   much	   remains	   to	   be	   learned	   about	   their	   impact	   and	   analysis	   has	  

considered	  this	  convergence	  a	  potential	  threat	  to	  the	  institutional	  integrity	  of	  the	  university	  and	  the	  

future	  of	  scientific	  research	  due	  to	  the	  commoditization	  of	  knowledge	  (Nelson,	  2004).	  	  

Above	  all,	  we	  follow	  Charles	  Vest	  (2007),	  former	  MIT´s	  President,	  which	  stated:	  “…what	  is	  best	  about	  

American	  higher	  education	  –	  we	  create	  opportunity.	  That	  is	  our	  mission.	  That	  is	  our	  business.	  That	  is	  

first	  and	  foremost	  what	  society	  expects	  of	  us.”	  The	  issue	  is	  not	  to	  “save	  the	  university”,	  but	  rather	  to	  

understand	  who	  will	  play	  the	  fundamental	  and	  unique	  role	  that	  universities	  have	  played	  in	  the	  overall	  

cumulative	   system	   of	   knowledge	   generation	   and	   diffusion.	   It	   appears	   that	   the	   US	   is	   willing	   not	   to	  

allow	  this	   integrity	  to	  be	  jeopardized.	  By	  misunderstanding	  the	  US	  policies	  towards	  university-‐based	  

research,	   there	   is	   a	   grave	   danger	   that	   university	   policy	   in	   developing	   and	   emerging	   regions	   will	  

destroy	  these	  basic	  functions,	  which	  would	  be	  detrimental	  to	  the	  global	  production	  of	  knowledge,	  but	  

also	  certainly	  would	  harm	  the	  development	  prospects	  of	  those	  regions.	  

To	  address	  this	  issue,	  international	  academic	  and	  scientific	  cooperation	  may	  help	  creating,	  monitoring	  

or	   coaching	   and	   steering	   research	   programs	   with	   industry	   in	   developing	   countries,	   their	   early	  

inclusion	  in	  international	  networks,	  and	  the	  affiliation	  of	  private	  companies	  to	  academic	  and	  research	  

programs	  (Heitor,	  2012).	  

In	   addition,	   the	   discussion	   above	   leads	   to	   the	   idea	   that	   a	   new	   paradigm	   of	   technology	  

commercialization	   through	   international	   academic	  and	   scientific	   cooperation	   is	   also	  emerging	  at	  an	  

unprecedented	   level.	  We	   refer	   to	   the	   capacity	   to	   turn	   science-‐based	   inventions	   into	   commercially	  

viable	  innovations	  and	  related	  new	  potential	  factors	  of	  progress	  on	  a	  global	  scale,	  in	  association	  with	  

a	  growing	  perceived	  evidence	  of	  the	  potential	  benefits	  resulting	  from	  economic	  appropriation	  of	  the	  

results	   and	  methods	   of	   science	   by	   society.	   Our	   approach	   is	   on	   sustained	   growth	   in	   emerging	   and	  

developing	   regions,	  which	   can	  occur	  only	  with	   the	   continuous	   introduction	  of	   truly	  new	  goods	  and	  

services,	  namely	  in	  the	  form	  of	  radical	  technological	  innovations	  that	  disrupt	  markets	  and	  create	  new	  

industries.	  
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At	   this	   stage	   it	   should	   remembered	   that	   the	   accumulation	   of	   knowledge	   by	   skilled	   people	   and	  

institutions	  in	  the	  area	  of	  technology-‐based	  entrepreneurship	  require	  a	  specific	  learning	  process,	  that	  

takes	  place	  together	  with	  the	  building-‐up	  of	  the	  necessary	  critical	  masses	  in	  the	  research	  community,	  

but	  needs	  to	  be	  oriented	  to	  external	  and	  emerging	  markets	  worldwide.	  Making-‐off	   local	  knowledge	  

intensive	   communities,	   which	   are	   associated	   with	   local	   and	   specific	   institutional	   and	   university	  

contexts,	  able	  to	  operate	   in	  global	  and	  sophisticated	  markets	  requires	  organized	  networks	  fostering	  

new	   competences	   in	   international	   technology	   commercialization	   and	   diffusion.	   In	   other	  words,	  we	  

propose	  a	  consideration	  of	  the	  challenges	  associated	  with	   implementing	  country-‐	  and	  regional-‐wide	  

“university	  technology	  enterprise	  networks”	  for	  stimulating	  competences	  in	  a	  way	  that	  fosters	  access	  

of	  technology-‐based	  start-‐ups	  to	  emerging	  markets	  worldwide.	  

	  

2.7	  Promoting	  Internationalization	  

Following	   our	   observations	   in	   previous	   sections	   on	   the	   role	   of	   international	   networks	   on	   the	  

production	  and	  dissemination	  of	  knowledge	  in	  emerging	  and	  developing	  regions,	  we	  now	  deepen	  the	  

issue	   of	   reinforcing	   the	   top	   of	   higher	   education	   systems	   in	   those	   regions	   by	   focusing	   on	   the	  

increasingly	  relevant	  theme	  of	  internationalizing	  the	  university.	  	  

Although	   it	   is	  well	   known	   that	   this	   process	  will	   depend	  on	   the	   level	   of	   foreign	   faculty	   and	   student	  

involved,	  analysis	  has	  also	  shown	  that	  it	  is	  critical	  that	  the	  internationalization	  process	  is	  moulded	  to	  

the	  characteristics	  and	  institutional	  missions	  of	  the	  university	  in	  order	  to	  preserve	  its	  own	  institutional	  

integrity.	   In	  this	  context,	  Horta	  (2009)	  argued	  for	  the	  need	  of	  research-‐oriented	  universities	  to	  start	  

focusing	  the	  internationalization	  of	  the	  student	  body	  on	  postgraduate	  students.	  He	  also	  argued	  that,	  

in	   research-‐oriented	   universities,	   the	   internationalization	   of	   the	   faculty	   is	   strongly	   related	   to	   the	  

internationalization	   of	   postgraduate	   students	   and	   thus,	   in	   alignment	   with	   the	   scope	   of	   research	  

activities.	  	  

It	   is	   under	   this	   context	   that	   our	   focus	   is	   to	   broaden	   the	   ultimate	   goal	   of	   internationalizing	   the	  

university	   in	   emerging	   economies	   in	   terms	   of	   university	   networks	   able	   to	   foster	   attractive	   and	  

competitive	   research	   and	   learning	   environments	   and	   to	   attract	   and	   train	   highly	   qualified	   human	  

resources	  (Horta,	  2010).	  The	  key	  issue	  is	  the	  creation	  of	  international	  partnerships	  able	  to	  strengthen	  

institutions	  and	  the	  necessary	  critical	  masses	   to	  compete	  at	  an	   international	   level	  and,	  at	   the	  same	  
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time,	   guarantee	   the	   adequate	   level	   of	   institutional	   integrity	   of	   universities	   in	   emerging	   and	  

developing	   regions	   (Marginson,	   2004).	   These	   networks	  may	   have	   an	   important	   impact	   in	   doctoral	  

education,	  helping	  to	  attract	  students,	  as	  well	  as	  to	  help	  training	  their	  future	  teaching	  staff	   in	  times	  

when	  higher	  education	  systems	  at	  those	  regions	  are	  becoming	  increasingly	  relevant.	  

Understanding	  the	  new	  paradigm	  of	  international	  partnerships	  in	  higher	  education	  will	  gain	  from	  our	  

increasing	  knowledge	  of	  the	  operational	  advantages	  and	  shortcomings	  of	  large	  international	  research	  

consortia	   and	   organizations.	   It	   also	   requires	   the	   understanding	   of	   the	   local	   characteristics	   of	   the	  

processes	  of	  technical	  change	  and	  of	  their	  specific	  regulatory	  and	  institutional	  constraints	  and	  it	  calls	  

upon	  our	  knowledge	  of	  the	  social	  construction	  of	  technological	  systems.	  This	  new	  model	  of	  academic	  

cooperation,	   that	   includes	   but	   does	   not	   seem	   to	   be	   a	   hostage	   of	   the	   traditional	   forms	   of	   services’	  

international	   commerce,	  may	  derive	   its	  uniqueness	   from	   the	  very	  nature	  of	   academic	   communities	  

and	  from	  the	  strong	  meritocratic	  and	  universalistic	   ideals	   that	  prevail	   in	  science	  on	  an	   international	  

scale,	  as	  well	  as	  by	  the	  flow	  of	  students	  and	  researchers,	  and	  by	  the	  citizen	  sense	  of	  being	  part	  of	  a	  

“mission”	   for	   scientific	   and	   social	   development	   that	   motivates	   some	   of	   the	   best	   professionals	   in	  

academic	  institutions	  worldwide.	  However,	  under	  which	  conditions	  is	  such	  a	  model	  sustainable?	  

To	  answer	  this	  question,	  Table	  1	  summarizes	  major	  lessons	  learned	  from	  the	  Portuguese	  experience	  

in	   setting-‐up	   international	   research	  networks.	   It	   considers	   three	  main	   focuses,	   including:	   i)	   training	  

the	   trainees,	   through	   co-‐hiring	   of	   young	   researchers	   and	   exchange	   programmes	   for	   faculty;	   ii)	  

institutional	   building,	   by	   promoting	   the	   role	   of	   scientific	   institutions	   in	   society,	   their	   links	  with	   the	  

private	  sector	  and	  adopting	  policies	  that	  foster	  the	  creation	  of	  critical	  mass,	  including	  those	  oriented	  

towards	   fostering	   R&D	   consortia;	   and	   iii)	   test	   beds	   and	   thematic	   R&D	   networks,	   facilitating	   the	  

integration	   of	   researchers	   and	   scientific	   institutions	   in	   international	   thematic	   networks	   with	   local	  

relevance,	   as	   living	   laboratories	   for	   the	  production	  and	  dissemination	  of	   knowledge	  and	   facilitating	  

ideas	   for	   markets	   worldwide.	   Test	   beds	   should	   be	   assembled	   and	   integrated	   in	   international	  

collaborative	   programs	   in	   a	  way	   to	   boost	   local	   companies’	   capacity	   to	   export	   and	   access	   emerging	  

markets.	  
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Table	  1	  -‐	  Potential	  guidelines	  to	  foster	  international	  research	  networks	  	  

Major	  objectives	  and	  policy	  instruments	   Justification	  	  
People	  

Train,	  attract	  and	  co-‐hire	  researchers,	  
fostering	  their	  exchange	  and	  the	  training	  

of	  a	  teaching	  body	  

	  
• Sustain	   excellence	   and	   internationalization	   in	  
doctoral	  programmes	  	  

• Foster	   and	   systematize	   the	   hiring	   of	   researchers	  
with	  PhDs	  

	  
Institutions	  

Reinforce	  and	  promote	  the	  role	  of	  
scientific	  institutions	  in	  society,	  and	  their	  
links	  with	  the	  private	  sector	  (promoting	  

R&D	  in	  business	  enterprises)	  

	  
• Reinforce	   institutional	   evaluation	   mechanisms,	   in	  
order	   to	   improve	   systemic	   and	   organizational	  
efficiencies	  

• Adopt	   policies	   that	   foster	   the	   creation	   of	   critical	  
mass,	   including	   policies	   oriented	   towards	   fostering	  
R&D	   consortia.	   Promote	   the	   training	   of	   a	   new	  
generation	   of	   technicians	   and	   other	   human	  
resources	  to	  support	  R&D	  activities	  	  

Test	  beds	  and	  thematic	  R&D	  networks	  
Facilitate	  the	  integration	  of	  researchers	  
and	  scientific	  institutions	  in	  international	  
networks	  focused	  on	  “test	  beds”,	  as	  living	  

laboratories	  for	  the	  production	  and	  
dissemination	  of	  knowledge	  with	  local	  
relevance	  and	  facilitating	  ideas	  for	  

markets	  worldwide	  

	  
• Reinforce	   international	   partnerships	   and	   foster	  
participation	   in	   international	   knowledge-‐based	  
networks	  as	  a	  way	  to	  improve	  scientific	  quality	  and	  
the	  employability	  of	  researchers	  	  

• Foster	  S&T	  thematic	  networks	  in	  terms	  of	  test	  beds	  
and	   living	   laboratories	   that	   can	   boost	   companies’	  
capacity	  to	  export	  and	  access	  emerging	  markets.	  	  

	  
	  

	  

2.8	  Developing	  assessment	  and	  evaluation	  practices:	  beyond	  quantitative	  methodologies	  

In	   discussing	   lessons	   learned	   from	   the	   Portuguese	   experience	   over	   the	   last	   decades	   in	   the	  

development	   of	   science,	   technology	   and	   higher	   education	   capacity,	   we	   must	   certainly	   refer	   to	  

assessment	  practices,	  at	  two	  main	  distinct,	  but	  related	  levels.	  First,	  the	  research	  evaluation	  practice	  

set	   as	   an	   independent	   system	   from	   teaching.	   Second,	   the	   implementation	   of	   an	   independent	  

institutional	   accreditation	   and	   assessment	   of	   teaching	   programs	   and	   higher	   education	   institutions	  

based	  on	  the	  best	  international	  practices.	  

Creating,	  strengthening	  and	  restructuring	  a	  network	  of	  research	  centers	  in	  emerging	  and	  developing	  

regions,	   including	   those	   in	   universities	   and/or	   related	   non-‐profit	   institutions,	   require	   the	  

implementation	   of	   a	   systematic	   research	   assessment	   practice,	   with	   a	   periodic	   nature	   (e.g.,	   every	  

three	   years)	   and	   with	   direct	   impact	   on	   funding	   levels.	   This	   has	   been	   widely	   established	   in	  

industrialized	   countries	   and	   we	   argue	   that	   there	   is	   no	   other	   way	   to	   foster	   research	   capacities	   in	  

emerging	  regions	  worldwide.	  Also,	  it	  should	  be	  entirely	  implemented	  making	  use	  of	  external	  experts	  

and/or	  with	  internationally	  relevant	  and	  independent	  institutions.	  
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In	   addition,	   independent	   accreditation	   and	   assessment	   of	   teaching	   programs	   and	   higher	   education	  

institutions	  do	  require	  flexible	  and	  stable	  organizations	  to	  be	  established	  for	  an	  indeterminate	  period	  

of	   time.	   They	   should	   be	   responsible	   for	   the	   assessment	   and	   accreditation	   of	   universities	   and	   their	  

study	   cycles,	   as	   well	   as	   the	   execution	   of	   every	   task	   intrinsic	   to	   the	   integration	   of	   every	   region	   in	  

international	  systems	  of	  quality	  assurance	  of	  higher	  education.	  

In	  this	  process,	  a	  rather	  important	  and	  additional	  procedure	  needs	  to	  be	  stressed,	  which	  is	  emerging	  

worldwide.	   The	   assessment	   of	   knowledge	   production	   results	   should	   not	   be	   based	   solely	   on	  

quantitative	   methodologies.	   This	   is	   because	   although	   quantitative	   evaluative	   methods	   may	  

complement	  peer-‐review	  practices,	  overcoming	  the	  recognised	  criticisms	  and	  pointing	  out	  the	  faults	  

of	   'pure'	   peer-‐review	   assessments	   (Relman,	   1990),	   the	   “extreme”	   quantification	   of	   the	   academic	  

activity	   may	   impose	   a	   culture	   of	   “bureaucratization	   of	   knowledge”,	   which	   is	   to	   be	   avoided.	   In	  

addition,	  whereas	  research	  evaluation	  is	  a	  well-‐consolidated	  assessment,	  it	  is	  still	  difficult	  to	  measure	  

and	  evaluate	  teaching	  performance	  (Dixit,	  1998).	  

Also,	   although	   certain	   authors	   defend	   the	   robustness	   of	   teaching	   evaluation	   processes	   such	   as	  

student	   ratings	   (Marsh,	   2007),	   faculty	   and	   higher	   education	   administrators	   have	   expressed	   doubts	  

about	  their	  meaningfulness	  and	  suitability	   (Gilliot,	  2001).	  The	  same	  problem	  arises	  when	  evaluating	  

faculty	  work	   as	   a	  whole,	   or	   universities	   as	   a	  whole,	  where	   institutional	   evaluation	   assessments	   are	  

often	  revealed	  to	  be	  a	  paradox	  as	  they	  either	  rely	  too	  much	  on	  subjective	  features	  or	  on	  an	  excess	  of	  

quantitative	  features	  (Schloegl	  et	  al.,	  2003).	  In	  other	  words,	  the	  robustness	  of	  performance	  indicators	  

for	   research,	   if	   complemented	   by	   more	   qualitative	   procedures	   provides	   a	   sound	   basis	   for	   making	  

judgements.	  	  

	  

2.9	  Optimizing	  organizational	  design	  	  

We	   briefly	   consider	   in	   this	   section	   the	   internal	   organization	   of	   the	   university	   and	   use	   a	   range	   of	  

experimental	  evidence	  reported	  in	  the	  literature,	  as	  well	  as	  on-‐going	  projects	  worldwide,	  with	  specific	  

application	  to	  developing	  and	  emerging	  regions.	  	  

The	   evolution	   of	   the	   university´s	   organizational	   environment	   is	   characterised	   by	   an	   increase	   in	  

complexity	  and	  instability.	  In	  addition,	  our	  research	  shows	  that	  the	  traditional	  resistance	  to	  change	  of	  

university	   structures,	   which	   can	   be	   an	   advantage	   in	   a	   more	   stable	   environment,	   is	   slowing	   the	  
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evolution	  to	  adaptive	  organizations.	  For	  example,	  universities	  do	  need	  to	  take	  full	  advantage	  of	   the	  

new	   opportunities	   created	   by	   the	   digital	   economy	   and	   communication	   technologies.	   Their	  

consideration	   together	  with	   the	  preservation	  of	   the	   institutional	   integrity	   requires	   that	   these	   issues	  

are	  fully	  integrated	  into	  the	  university´s	  organizational	  model.	  

Analysis	   also	   suggests	   that	   modern	   universities	   in	   developing	   and	   emerging	   regions	   should	   evolve	  

towards	   a	   new	   perspective	   of	   departmental	   functions	   in	   the	   university,	   exclusively	   focused	   on	  

managing	  their	  human	  resources	  and	  teaching	  staff,	  but	  avoiding	  the	  management,	  or	  execution,	  of	  

teaching	  or	  research	  activities.	  Those	  should	  rely	  exclusively	  on	  undergraduate	  and	  graduate	  schools,	  

preferably	   run	   under	   international	   collaborative	   arrangements	   and	   in	   a	   way	   to	   emphasize	   great	  

adaption	  and	  stability	  of	  operation.	  The	  links	  between	  departments	  (where	  the	  teaching	  and	  research	  

resources	   are	   located)	   and	   the	   activities	   themselves	   should	   be	   conducted	   though	   a	  mechanism	   of	  

mutual	  adjustment,	  based	  on	  a	  resource	  management	  system	  for	  the	  university,	  allocating	  resources	  

to	  the	  activities.	  

In	  addition,	  the	  guiding	  principles	  for	  the	  university	  should	  be	  knowledge-‐driven	  authority.	  This	  form	  

of	   authority	   establishes	   different	   styles	   of	   management	   according	   to	   the	   different	   types	   of	   units	  

found	  in	  the	  university.	  This	  principle	  also	  implies	  a	  bottom-‐up	  attitude	  towards	  decision-‐making	  and	  

the	   need	   to	   guarantee	   the	   integrity	   of	   the	   institution	   through	   visionary	   leadership,	   which	   brings	  

coherence	   and	   unity.	   A	   decisive	   element	   of	   the	   university	   structure	   is	   the	   external	   board,	   which	  

serves	  to	  validate	  the	  most	  important	  decisions	  and	  to	  strive	  for	  effectiveness	  and	  added	  value	  of	  the	  

university´s	  activities	  for	  society.	  

	  

2.10	  Look	  at	  the	  spatial	  dimension,	  integration	  and	  design	  

Our	   final	   point	   is	   about	   the	   spatial	   integrating	   of	   “university	   campus”	   and	   related	   “knowledge	  

infrastructures”	   in	   growing	   urban	   areas	   worldwide	   (OECD,	   2011),	   with	   emphasis	   on	   developing	  

regions	   and	   countries.	   Our	   starting	   point	   considers	   emerging	   issues	   associated	   with	   urban	  

environments	   as	   complex	   technological	   systems	   and	  with	   new	  paradigms	   of	   collaborative	   research	  

and	   training,	   in	   association	   with	   the	   increasing	   internationalization	   of	   the	   sources	   of	   knowledge	  

production	  and	  diffusion.	  

Sustainable	   design	   and	   related	   practices	   has	   not	   been	   always	   associated	  with	   design	   excellence	   or	  
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design	   innovation	   and	   requires	   novel	   ways	   of	   design	   thinking	   that	   can	   contribute	   to	   the	   trans-‐

disciplinary	   knowledge	   required	   to	   better	   understand	   complex	   urban	   environments	   (Mostafavi	   and	  

Doherty,	   2010).	   How	   best	   to	   propose	   a	   contribution	   at	   the	   intersection	   of	   emerging	   design	  

methodologies	   and	   technical	   solutions	   (i.e.,	   sustainable	   energy,	   intelligent	   grids,	   intelligent	  

transportation),	   but	   also	   in	   line	   with	   the	   urban	   as	   site	   of	   complex	   economic,	   political,	   social	   and	  

cultural	   relations,	   requires	   understanding	   the	   complexity	   of	   integrated	   systems	   and	   imagining	   new	  

futures	  as	  potential	   factors	  of	  progress	  at	  a	  global	   scale.	  Consequently,	   the	   issue	   to	  be	  discussed	   is	  

how	   to	   apply	   theses	   considerations	   to	   the	   design	   of	   future	   “university	   campus”	   in	   developing	  

countries	  and	  emerging	  regions.	  

Our	  proposed	  approach	   is	   to	  engage	  designers,	  scholars,	   students	  and	  experts	  worldwide,	   including	  

policy	   makers,	   in	   deepening	   the	   discussion	   about	   potential	   scenarios	   for	   integrating	   “knowledge	  

infrastructures”	  in	  growing	  urban	  areas	  worldwide,	  as	  well	  as	  to	  guide	  the	  design	  of	  future	  “university	  

campus”	   and	   better	  materialize	   (spatially)	   the	   opportunities	   for	   technology-‐enabled	   active	   learning	  

environments	   (Fisher,	   2010).	   It	   may	   consider	   the	   preparation	   and	   development	   of	   studios	   and	  

workshops,	  together	  with	  policy	  briefs,	  academic	  publications	  and	  coherent	  strategies	  to	  help	  guiding	  

the	  adequate	  planning	  and	  design	  of	  “knowledge	  infrastructures”	  oriented	  towards	  the	  development	  

of	  modern	  societies	  in	  emerging	  world	  regions.	  

It	   should	  aim	   to	  consider	  design	  practices	   that	   facilitate	  multi-‐objectives	  under	  diversified	  contexts,	  

including:	   1)	   fostering	   the	   learning	   capacity	   of	   students	   in	   modern	   university	   environments,	   by	  

“balancing”	   an	   improved	   usage	   of	   technology-‐enabled	   active	   learning	   environments,	   social	  

interaction	  and	  other	  forms	  of	  “experiencing”	  the	  campus;	  2)	  but,	  preserving	  the	  uniqueness	  of	  the	  

“university	  campus”;	  3)	  together	  with	  engaging	  public	  spaces	  and	  lives	  of	  people	  in	  the	  cities,	  with	  a	  

potential	   emphasis	   in	   facilitating	   the	   interaction	   of	   university	   and	   college	   students	   with	   key	  

stakeholders	  (e.g.,	  companies)	  and	  the	  population	  at	  large,	  including	  less	  favoured	  people.	  

Although	  university	  campus	  have	  existed	  for	  more	  than	  2000	  years,	  including	  the	  very	  initial	  “Budhist	  

learning	  centers"	   in	   India	   (namely	   in	  Taxila,	  6th	  Century	  BC,	   in	  Nalanda,	  3rd	  Century	  BC	  and	  Ajanta,	  

2nd	  Century	  BC)	  and	  at	  least	  since	  the	  11th	  century	  in	  Islamic	  societies	  (namely	  with	  the	  creation	  of	  

the	  Universities	  of	  Bagad	  and	  Nishapour	  in	  1060	  and,	  therefore,	  earlier	  than	  the	  creation	  of	  European	  

universities	  in	  the	  12th	  century),	  most	  of	  comprehensive	  and	  comparative	  overviews	  of	  the	  historical	  
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development	  of	  university	  design	  have	  been	  published	  with	  reference	  to	  the	  American	  Campus	  in	  the	  

20th	   century.	  Notably,	   the	  work	  by	   Turner	   (1984)	   is	   still	   today	   considered	   throughout	   the	   technical	  

literature	   as	   the	   most	   significant	   review	   and	   historical	   analysis	   of	   the	   evolution	   of	   the	   university	  

campus.	   It	   mainly	   surveys	   the	   architecture	   of	   US	   universities	   since	   the	   beginning	   of	   colonial	  

settlement	  until	  the	  mid-‐1980s,	  including	  a	  brief	  description	  of	  the	  English	  college	  as	  the	  precursor	  of	  

the	   American	   college.	   Nevertheless,	   emerging	   opportunities	   and	   potential	   trends	   for	   technology-‐

enabled	  active	  learning	  environments,	  including	  the	  way	  they	  are	  changing	  the	  traditional	  “University	  

campus”	  concept,	  remain	  to	  be	  understood,	  namely	  in	  spatial	  terms.	  

	  

Discussion	  and	  summary	  

The	   rapid	   development	  of	   science	   and	   technology	   at	   a	  world	   level,	   particularly	   in	  many	   “transition	  

economies”	   and	   developing	   regions	   across	   the	   world,	   as	   well	   as	   the	   growth	   in	   higher	   education	  

worldwide	   and	   the	   prospects	   for	   its	   rapid	   evolution	   in	   many	   developing	   countries	   in	   the	   years	   to	  

come,	  is	  calling	  for	  the	  need	  to	  better	  understand	  and	  frame	  inclusive	  science,	  technology	  and	  higher	  

education	  policy	  actions	  in	  quite	  diversified	  national	  and	  regional	  contexts	  at	  a	  global	  scale.	  

But	  developing	  research	  and	  higher	  education	  in	  emerging	  and	  developing	  regions	  requires	  the	  need	  

to	   concentrate	   public	   policies	   and	   institutional	   strategies	   on	   a	  myriad	   of	   issues	   that	  will	   ultimately	  

open	  the	  “Black	  Box”	  associated	  with	  all	  type	  of	  institutions,	  preserving	  autonomy	  while	  building-‐up	  a	  

new	   set	   of	   relationships	   with	   society	   at	   large	   and	   introducing	   an	   “intelligent	   accountability”	  

associated	  with	  a	  renewed	  structure	  of	  incentives.	  	  

To	  cope	  with	  such	  a	  variety	  of	  demands	  and	  with	  a	  continuously	  changing	  environment,	  we	  all	  know	  

that	  higher	  education	  systems,	  in	  particular,	  need	  to	  be	  diversified.	  But	  the	  challenge	  of	  establishing	  

modern	   higher	   education	   systems	   requires	   effective	   international	   networks	   and	   a	   platform	   of	  

research	  institutions,	  notably	  for	  stimulating	  the	  political	  debate	  among	  the	  various	  stakeholders	  and	  

for	  assisting	  in	  the	  networking	  of	  national	  constituencies	  promoting	  the	  positioning	  of	  our	  institutions	  

in	  the	  emerging	  paths	  of	  brain	  circulation	  worldwide.	  	  	  

Following	  Nowotny	  et	  al	  (2003),	  the	  university,	  even	  in	  mass	  higher-‐education	  systems,	  continues	  to	  

fulfil	   two	  basic	   functions	   that	  depend	  on	   it	  being	  a	   relatively	  stable	   institution.	  First,	   it	   remains	   the	  

most	   important	   incubator	   of	   the	   next	   generation	   of	   researchers,	   and	   this	   do	   require	   effective	  
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“University-‐Science”	   relationships,	   because	   there	   is	   no	   other	   way	   to	   train	   researchers	   except	   in	  

research-‐intensive	   environments.	  No	  other	   institution	   is	   so	  well	   equipped	   to	  undertake	   this	   task	   in	  

modern	  societies	  (European	  Commission,	  2011).	  But	  this	  function	  is	  gaining	  greater	  relevance	  through	  

innovation	  and	  the	  need	  to	  secure	  and	  explore	  “University-‐Industry”	  relationships	  (D’Este	  and	  Patel,	  

2007).	  Among	  the	  most	  precious	  and	  valuable	  roles	  of	  the	  universities,	   is	   the	  supply	  and	  training	  of	  

talented	   young	   people.	   Increasingly,	   this	   becomes	   one	   of	   the	   most	   essential	   contributions	   that	  

universities	  are	  expected	  to	  make.	  	  

Second,	  is	  the	  university	  function	  of	  generating	  and	  promoting	  “cultural	  norms”,	  which	  Nowotny	  et	  al.	  

(2003)	  claim	  that	  the	  university	  should	  promote	  in	  both	  substantive	  and	  procedural	  terms.	  Nussbaum	  

(1997)	  is	  more	  ambitious	  and	  claims	  for	  the	  maintenance	  of	  a	  “culture	  of	  liberal	  rationality”.	  Here	  we	  

adapt	   and	   expand	   the	   notion	   explored	   by	   Conceição	   and	   Heitor	   (1999)	   that	   on	   the	   21st	   century,	  

universities	   should	  promote	   the	  necessary	   institutional	   integrity	   to	   facilitate	   students	   to	  experience	  

environments	   of	   free	   knowledge	   production	   and	   diffusion.	   Again,	   no	   other	   institution	   is	   so	   well	  

equipped	   to	  undertake	   this	   task	   in	  modern	   societies.	   For	  example,	  Conceição	  et	   al	   (2006b)	  explore	  

this	  idea	  in	  terms	  of	  building	  “green	  campus”	  and	  making	  the	  university	  a	  “living	  laboratory”	  to	  better	  

educate	  youngsters	  towards	  a	  sustainable	  society.	  

It	   is	  well	   known	   that	  higher	  education	   systems	  are	  under	  pressure	   to	  meet	  demands	   imposed	  by	  a	  

globalised	   knowledge-‐society	   without	   compromising	   quality	   deliverance.	   For	   example,	   in	   Europe,	  

although	  most	   institutions	  and	   their	   staff	  have	   recognized	   the	  need	   for	  change	   for	  many	  years,	   the	  

way	   institutions	  are	  organized,	  either	   internally,	  or	   through	   traditional	   links	  with	   society,	  as	  well	   as	  

their	   structure	   of	   incentives,	   have	   continuously	   delayed	   reforms	   (Enders	   and	   De	   Boer,	   2009).	  

Consequently,	   it	   is	   only	   in	   recent	   years	   that	   reforms	   have	   emerged	   directly	   conducted	   by	  

governments	   in	  many	  different	  countries	  and	  political	  regimes	  (including	  Portugal;	  Gago	  and	  Heitor,	  

2007).	  	  

The	   evidence	   provided	   in	   this	   paper	   has	   been	   discussed	   in	   terms	   of	   ten	   different	   themes	   oriented	  

towards	  norms	  guiding	  systems	  of	  higher	  education	  and	  related	  public	  policies	  in	  emerging	  societies	  

and	  developing	  regions	  worldwide.	  These	  themes	  are	  associated	  to	  challenges	  that	  are	  characteristic	  

of	  many	  areas	  in	  the	  world,	  and	  most	  particularly	  to	  Asia	  (see	  Shin	  and	  Harman,	  2009).	  Our	  discussion	  

is	   framed	   in	   the	   context	   of	   the	   increasingly	   relevant	   role	   universities	   play	   to	   foster	   socially-‐robust	  
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knowledge	  and	  to	  supply	  talented	  people	  and	  researchers	  in	  a	  globalized	  society	  and	  fully	  integrated	  

economic	  context.	  

In	   internal	   organizational	   terms,	   this	   requires	   adaptable	   and	   resilient	   institutions.	   In	   public	   policy	  

terms,	   by	   focusing	   governmental	   activity	   on	   strengthening	   institutional	   autonomy,	   we	   require	  

political	   actions	   to	   concentrate	   on	   the	   external	   dimension	   of	   knowledge	   institutions	   and,	   thereby,	  

universities	   should	   strengthen	   their	   capacity	   to	  make	   the	   critical	   internal	   changes	   for	   building	   and	  

modernising	   their	   systems	   of	   teaching	   and	   research	   within	   a	   path	   of	   diversity	   and	   specialisation,	  

without	   compromising	   quality.	   Furthermore,	   by	   strengthening	   their	   institutional	   integrity	   together	  

with	   enhancing	   their	   external	   links	   with	   society,	   universities	   are	   asked	   to	   carefully	   improve	   their	  

relationships	  with	  economic,	  social	  and	  political	  actors,	  thereby	  creating	  “new”	  reinforced	  institutions	  

that	  have	  gained	  societal	  trust.	  	  

Our	  final	  observation	  is	  that	  effective	  institutional	  autonomy	  and	  integrity	  of	  modern	  universities	  are	  

to	  be	  promoted	  in	  a	  context	  where	  building	  human	  capital	  is	  a	  priority	  and	  alliances	  and	  partnerships	  

among	  universities	  worldwide,	  as	  well	  as	  between	  them	  and	  firms,	  gain	  significant	  relevance.	  
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Alianzas tecnológicas: factores que influyen en la

implementación de tecnología desarrollada en colaboración

Abstract

Government incentives promoting collaborative networking within the Mexican
industry have prompted more companies consider joint technology oriented projects
with other partners such as universities and national research centers. However, a
significant proportion of technologies developed through these projects are not
deployed. This article presents the results of a study whose purpose is to explore the
factors that determine the deployment of technologies developed in collaboration. The
study was conducted through the application of a survey to a group of 28 project
leaders, business unit managers, engineers and researchers involved in collaborative
projects aimed to develop technology. The results provide important elements that
both companies and their partners should consider to increase the likelihood of
exploitation of technologies developed in collaboration.

Resumen

Los estímulos gubernamentales que promueven la creación de redes de colaboración
en la industria mexicana han provocado que cada vez más empresas consideren la
realización de proyectos tecnológicos en conjunto con socios como universidades y
centros de investigación nacional. No obstante, una proporción importante de las
tecnologías desarrolladas a través de esos proyectos no llega a ser implementada. Este
artículo presenta los resultados de un estudio cuyo propósito es explorar los factores
que determinan la implementación de tecnologías desarrolladas en colaboración. El
estudio se condujo a través de la aplicación de una encuesta a un grupo de 28 líderes
de proyecto, gerentes de unidades de negocio, ingenieros e investigadores que han
participado en proyectos de colaboración para el desarrollo de tecnología. Los
resultados ofrecen elementos importantes que tanto las empresas como sus
colaboradores deben tomar en consideración para aumentar la probabilidad de
explotación de tecnologías desarrolladas en colaboración.

1. Introducción

Las empresas tienen diferentes motivos para adquirir tecnología. Ford & Probert
(2010) sostienen que hay cuatro motivos principales: desarrollo de capacidades
tecnológicas, desarrollo de opciones estratégicas en el mediano y largo plazo,
obtención de mejoras en la eficiencia operativa y respuesta a su entorno competitivo.
Las empresas pueden tener las capacidades y recursos internos para desarrollar el
conocimiento tecnológico requerido para apoyar estrategias empresariales tácticas o
estratégicas, pero eventualmente estas pueden optar por adquirir estos a partir de una
fuente externa (Stock y Tatikonda 2008).

La tecnología puede adquirirse de diferentes maneras, por ejemplo, expertos en
reclutamiento, desarrollo de colaboración con otras organizaciones o mediante la
compra de la empresa que posee los derechos de explotación de la tecnología
(Gregory 1995, Jones et al. 2001, Ranf & Lord 2002, Van Haverbeke 2002,



2

Cetindamar et al. 2010). Las fuentes más comunes de tecnología son clientes,
proveedores, competidores, universidades y centros públicos de investigación (Arranz
& Fernández de Arroyabe 2008). Además, la adquisición de tecnología desarrollada
externamente puede ser gobernada por diversos mecanismos tales como las
inversiones de capital de riesgo corporativo, alianzas tecnológicas, joint ventures,
participaciones minoritarias y fusiones y adquisiciones (van de Vrande et al. 2009).

La adquisición de tecnología implica una serie de actividades y decisiones que van
desde la definición de la tecnología necesaria hasta la aplicación de los conocimientos
tecnológicos adquiridos en las operaciones  actuales o en un nuevo producto (Durrani
et al. 1999, Baines 2004, Daim & Kocaoglu 2008). Para lograr la adquisición efectiva
de tecnología, las empresas no sólo tienen que ser exitosas su identificación y
asimilación, sino también en su aplicación para fines prácticos (Jiménez-Barrionuevo
et al., 2011).

La revisión de la literatura de gestión tecnológica sugiere que hay un número amplio
de factores que podrían afectar los proyectos de adquisición de tecnología. Sin
embargo no existen evidencias sustantivas que indiquen la importancia de los factores
mencionados en los proyectos de adquisición de tecnología desarrollados en
colaboración. Los investigadores han reportado un gran número de factores que
pueden afectar las colaboraciones tecnológicas, pero hasta ahora la exploración de la
importancia de factores específicos sobre proyectos de adquisición de tecnología ha
sido marginal.

Bajo este contexto, el propósito de esta investigación es explorar la relevancia de un
grupo de factores que podrían afectar el éxito de proyectos de adquisición de
tecnología que involucran la participación de un socio tecnológico en el desarrollo de
la misma.

El estudio se condujo a través de la aplicación de una encuesta a un grupo de 28
líderes de proyecto, gerentes de unidades de negocio e investigadores de empresas
establecidas en México y Reino Unido que han participado en proyectos de
colaboración. Los más de 30 factores explorados en la encuesta fueron identificados a
partir del análisis de entrevistas, casos de estudio y un taller. La encuesta explora la
relevancia de los factores en tres áreas de impacto: estabilidad de la relación,
ejecución del proyecto de desarrollo y transferencia de los resultados a las
operaciones de la empresa destino.

2. Factores relevantes en la adquisición de tecnología.

Hay varios factores reportados la literatura que pueden afectar el éxito de la
adquisición de tecnología. El análisis de 17 trabajos publicados entre 1990 y 2011
reporta un gran número de factores que pueden influir en los resultados de procesos
de adquisición de tecnología. Esos factores se pueden dividir ampliamente en dos
tipos(Tabla 1): ejecución de proyecto y factores contextuales. Dentro de los factores
que pueden afectar la ejecución del proyecto están aquellos relacionados con la
selección de tecnología, medios para identificar opciones tecnológicas, administración
del proyecto, recursos, términos contractuales y características de la tecnología. Por
otro lado, los factores que pueden repercutir en las condiciones bajo las cuales se
ejecutan los proyectos de adquisición se pueden agrupar en aquellos que tienen
influencia sobre los drivers de negocio, capacidad organizacional para asimilar la
tecnología, entorno competitivo, riesgos y otras influencias de carácter externo.
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Tabla 1 Factores que afectan la adquisición de tecnología encontrados en la literatura de gestión de
tecnología.

Tipo de factor Categoría
(tipo de
influencia)

Factor Referencias
(Ver notas al
final de la
tabla)

Ejecución del
Proyecto

Selección de
Tecnología

Acceso a reportes de inteligencia tecnológica 7

Costos adicionales de utilización de la tecnología 7

(Interno) Disponibilidad de datos técnicos para evaluar la
tecnología

7

Autonomía en la toma de decisiones 6

Evaluadores de la tecnología 11

Falta de información 1

Métodos de evaluación de tecnología 4, 7
Medios para
identificar

Habilidad para identificar tecnologías emergentes 6

Acceso a patentes e información de literatura 7, 9

opciones
tecnológicas

Lazos de negocios con proveedores y empresas
cliente

9

(Interno) Contacto con intermediarios tecnológicos 7

Inversiones corporativas de capital de riesgo 15

Planeación del portafolio 9

Participación en consorcios 7

Redes de personal de investigación y desarrollo
con otras empresas e instituciones de
investigación

6

Administración Capacidad para el control de gastos del proyecto 6

del proyecto Capacidad para proteger el conocimiento
codificado/tácito y habilidades

6

(Interno) Comunicación 6, 9

Proyecciones financieras de los costos del
proyecto

6

Experiencia gerencial 6

Coordinación 5, 6

Velocidad de incorporación en nuevos
productos/procesos

6

Confianza 16
Recursos Disponibilidad de recursos financieros 6

(Interno) Capacidad de Diseño / fabricación 6

Contratación de individuos conocedores de la
tecnología

7

Capacidades internas de R&D 1, 6

Recursos internos necesarios para asimilar
tecnologías externas

7

Competencias profesionales y nivel de Educación
del personal  de investigación y desarrollo

9
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Tabla 1 Factores que afectan la adquisición de tecnología encontrados en la literatura de gestión de
tecnología (cont.)

Tipo de factor Categoría
(tipo de
influencia)

Factor Referencias
(Ver notas al
final de la
tabla)

Ejecución del Términos Método de colaboración 7

Proyecto (cont.) contractuales Poder de negociación de los proveedores 1

(Externo) Términos del acuerdo 2, 10, 12, 13, 17
Características Desarrollo adicional para adaptar la tecnología 7

de la Tecnología Intangibilidad (tacitness) 8

(Externo) Complejidad técnica 1, 2

Atributos de la Tecnología 10, 12, 14

Madurez de la tecnología para la aplicación 3, 11

Novedad de la tecnología 13
Factores
contextuales

Drivers de Estrategia de negocio 8
negocio Prioridades estratégicas de la empresa 6
(Interno) Ajuste con objetivos corporativos 6

Ganar acceso a nuevos mercados 6
Importancia del proyecto 1, 12
Tecnología necesaria para mejorar los productos
actuales

7

Estrategia tecnológica 1
Capacidad
organizacional

Desarrollo de competencias 2
Falta de entendimiento de la tecnología 7

de asimilación. Aprendizaje organizacional 2
(Interno) Familiaridad con la tecnología 13
Entorno
competitivo

Desempeño de los productos actuales en relación
a los competidores

7

(Externo) Turbulencia del entorno competitivo 13
Bases de competencia del sector 8
Requisitos de mercado 6
Alcance de la protección de los derechos de
propiedad intelectual

9

Nivel tecnológico de los competidores y otras
empresas

9

Riesgos Riesgos de mercado 6
(Externo) Costo de oportunidad 6

Dependencia de habilidades y conocimientos
altamente especializados

8

Riesgos técnicos 6
Dinamismo tecnológico de la industria 2, 3, 8

Otras
influencies

Características de la firma adquiriente 12, 14, 16
Alineación del negocio con proveedor 5

externas Características de la empresa proveedora 11
(Externo) Compatibilidad organizacional con el proveedor 16

Relación previa con el proveedor 13
Proveedor de soporte 16
Urgencia 2

Referencias: 1 Sen & Rubenstein 1990; 2 Steensma 1996; 3 Lambe & Speckman 1997; 4 De Piante 1997; 5
Monczka et al., 1998; 6 Durrani et al. 1999; 7 Slowinski et al. 2000; 8 Ranf & Lord 2002; 9 Hemmert 2004; 10
Stock & Tatikonda, 2004; 11 Galbraith et al., 2006; 12 Stock & Tatikonda, 2008; 13 van der Vrande et al., 2009;
14 Karlsson et al., 2010; 15 van de Vrande et al., 2011; 16 Park & Ghauri, 2011; 17 Cantarello et al., 2011.
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Dentro de los factores que han sido abordados con mayor frecuencia en los
documentos analizados destacan los términos del acuerdo de adquisición, atributos de
la tecnología, dinamismo tecnológico de la industria y características de la empresa
que adquiere la tecnología. La gran mayoría de los factores son solamente
mencionados en las publicaciones por lo que no existen evidencias claras que
indiquen que todos ellos son relevantes en los procesos de adquisición de tecnología.

3. Adquisición de tecnología a través de desarrollo colaborativo

Desarrollo colaborativo (o co-desarrollo) es una opción para adquirir tecnología, en
particular cuando las empresas tienen una fuerte familiaridad con un mercado en
particular o producto pero no están familiarizadas con las tecnologías integradas en el
producto (Roberts & Berry, 1985). Co-desarrollo es también una opción cuando las
compañías no tienen todos los recursos y conocimientos necesarios para desarrollar
un producto o proceso por si mismos, o cuando ninguna solución comercial cubre un
problema o requerimiento de negocio particular (Steensma y Corley 2000).

En un proceso de co-desarrollo los socios trabajan juntos para aplicar o integrar
tecnología en un producto. En este proceso es posible distinguir dos papeles
principales: el proveedor de tecnología y el receptor (Neale & Corkindale 1998,
Cummings & Teng 2003). El proveedor de tecnología es el responsable de entregar
conocimientos técnicos y habilidades requeridas para el desarrollo e incorporación de
tecnología en un producto. En cambio, el receptor de la tecnología generalmente
define las especificaciones del producto final basado en las necesidades de negocio
particulares (Neale & Corkindale 1998).

Hay una serie de factores que influyen en la adquisición de tecnología cuando
organizaciones independientes trabajan en colaboración. En la última década los
investigadores han propuesto modelos que indican factores que afectan el desempeño
de las colaboraciones tecnológicas. Los factores considerados en estos modelos se
presentan en la Tabla 2.

Cada modelo abarca conjuntos diferentes de factores. Los modelos sugeridos por Kim
y Lee (2003), Barnes et al., (2006) y Paixao-Garcez et al (2010) cubren ampliamente
tres grupos de factores: factores relacionados con el proyecto, factores relacionados
con el socio y factores contextuales. Por otro lado los modelos propuestos por Mora
Valentin et al., (2004) y Emden et al (2006) hacen más énfasis en los factores
relacionados con la relación entre las organizaciones asociadas.
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Tabla 2 Modelos que describen los factores que afectan el desempeño de colaboraciones tecnológicas.

Referencia
- Enfoque del modelo

Tipo de factor Factor

Kim & Lee (2003)
- Factores clave de

éxito en
colaboraciones
tecnológicas

Características
del proyecto

 Certeza de la demanda
 Costo de compartir la gestión
 Complejidad tecnológica
 Importancia estratégica

Características
del socio

 Confianza en la relación
 Compatibilidad de los objetivos estratégicos con el

proyecto

Prácticas de
gestión de
colaboración

 Especificidad del proceso y el resultado
 Compromiso de la empresa sponsor en la planificación

del proyecto
 Intercambio de información
 Tipo de socio y rol

Mora-Valentin et al.
(2004)

- Factores clave en los
acuerdos de
colaboración de R&D

Factores
contextuales

 Previas experiencia en proyectos de colaboración
 Reputación de los socios
 Definición de objetivos
 Institucionalización
 Proximidad geográfica

Factores
organizacionales

 Compromiso
 Comunicación
 Confianza
 Nivel de conflicto
 Dependencia entre socios

Emden et al. (2006)
- Selección del socio

Alineación
Tecnológica

 Habilidades técnicas
 Complementariedad de recursos técnicos y

conocimiento del mercado
 Superposición de conocimiento base

Alineación
estratégica

 Correspondencia de motivaciones
 Correspondencia de objetivos

Alineación
relacional

 Culturas compatibles
 Propensión a cambiar
 Orientación a largo plazo

Barnes et al. (2006)
- Gestión de proyectos

de I+D entre
industria y
universidades

Cuestiones
relacionadas al
socio

 Evaluación del socio
 Líder del proyecto

Establecimiento
del Proyecto y
ejecución

 Gestión del proyecto
 Asegurar igualdad
 Influencias externas

Otras Influencias  Cuestiones de gap cultural
 Factores de éxito universal
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Tabla 2 Modelos que describen los factores que afectan el desempeño de colaboraciones tecnológicas (cont).

Referencia
- Enfoque del modelo

Tipo de factor Factor

Paixao-Garcez et al.
(2010)

- Selección del socio

Factores
relacionados con
la tarea / factores
de proyecto

 Complementariedades entre los socios del proyecto
 Demandas de financiamiento para el proyecto
 Riesgo del proyecto
 Tiempo de desarrollo

Factores
relacionados con
el socio

 Experiencia previa en alianzas
 Confianza entre socios
 Convergencia en las expectativas de los socios para la

continuidad del proyecto
 Grado de similitud de la cultura organizacional

Factores
contextuales

 Tamaño de la empresa
 Nacionalidad de los socios
 Tipo de proyecto de R&D

4. Metodología

Los factores explorados en esta investigación fueron identificados a través del análisis
de entrevistas a expertos, once casos de estudio y un taller. En esta etapa de la
investigación se contó con representantes de industrias como biocombustibles,
productos químicos, manufactura de equipo industrial, producción de petróleo,
petroquímica, electrónicos, pinturas y recubrimientos y materiales de construcción
entre otros. Los resultados indicaron 33 factores que podrían tener un impacto
significativo en los proyectos de adquisición de tecnología por colaboración. El
impacto de dichos factores se observó en tres ámbitos (Figura 1): estabilidad de la
relación entre las entidades participantes, ejecución del proyecto de co-desarrollo y en
la transferencia de la tecnología a las operaciones de la empresa destino. Los factores
fueron divididos en seis categorías: alineación de negocio, gestión del desarrollo,
recursos y habilidades, incertidumbre tecnológica, oportunidad de implementación de
la tecnología y factores contextuales.

Con el fin de conocer la relevancia de los factores identificados, se elaboró y aplicó
una encuesta a 28 personas que laboran en diferentes sectores industriales y en
distintos países, incluyendo Reino Unido y México. Los sectores industriales
representados por los participantes incluyen petróleo y gas, productos químicos,
tecnologías de la información, alimentos, fabricación de equipo industrial, salud y
servicios financieros entre otros. Los participantes forman parte de la red de contactos
profesionales de los autores, por lo que dicha selección se realizó por facilidad de
acceso (Easterby-Smith et al. 2008). Para esta investigación se seleccionaron personas
que se desempeñan en su empresa como líderes de proyecto, ingenieros,
investigadores y gerentes de unidad de negocio dado que se considera que esos roles
tienen a estar íntimamente involucrados en el desenvolvimiento de los proyectos de
colaboración.
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Figura 1 Impacto de diversos factores sobre la adquisición de tecnología desarrollada en colaboración.
Fuente: Ortiz-Gallardo, 2013.

La encuesta consistió de dos partes. En la primera parte los participantes describieron
su ámbito de trabajo y experiencia en proyectos de colaboración. La segunda parte
consistió en la evaluación de la importancia de los factores que afectan el desarrollo e
implementación de tecnologías desarrolladas en conjunto con una entidad externa. En
la evaluación, se les solicitó a los participantes calificar cada uno de los factores en
una escala de cinco opciones: no es relevante, no estoy seguro, algo relevante,
relevante y muy relevante. A cada opción se le asignó un valor numérico del 1 al 5
respectivamente para realizar el análisis estadístico. La encuesta se aplicó a través de
una plataforma informática, lo que facilitó la participación de personas ubicadas en
distintas ubicaciones geográficas.

El análisis de los datos contempló la separación de los resultados de acuerdo a la
experiencia de los participantes en proyectos de colaboración tecnológica. Esto fue
con el fin de observar la influencia de la experiencia sobre la evaluación de los
factores identificados.

5. Resultados y discusión

En términos generales, los resultados indican que la mayoría de los factores son
considerados como relevantes o muy relevantes. Los resultados señalan que existe
una convergencia general entre las opiniones de profesionistas cuyas empresas
participan activamente en proyectos de colaboración (más de cuatro proyectos
anuales) con aquellos cuyas empresas tienen una participación moderada (tres o
menos proyectos por año). Las evaluaciones muestran una ligera diferencia entre las
opiniones de esos dos grupos de personas en algunos factores. Aunque el tamaño de la
muestra no permite asegurar que se trata de diferencias determinantes, si nos indica la
posible controversia de la relevancia de tales factores.

La Tabla 3 muestra un resumen condensado de la evaluación de cada factor. Los
factores con mayor dispersión en las evaluaciones de todos los participantes son
acuerdos sobre riesgos y beneficios, compatibilidad de prácticas de gestión del
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desarrollo de producto entre los socios y la relación previa con el socio. Los tres
factores son considerados de relevancia menor, no obstante la desviación estándar
observada en las evaluaciones es un indicador del desacuerdo entre los participantes
sobre su relevancia. Este nivel de desacuerdo podría ser un indicador de que bajo
ciertas condiciones esos factores pueden llegar a ser relevantes, dicho en otras
palabras esos factores podrían ser contingentes a la situación del proyecto.

Tabla 3 Evaluación de los factores que afectan la adquisición de tecnología desarrollada en colaboración.

Tomando en consideración sólo las opiniones del grupo de mayor experiencia es
posible observar desviaciones significativas en otros factores como acuerdo sobre la
posesión de derechos de propiedad intelectual, cuestiones contractuales, novedad de
la tecnología para la empresa, relevancia del proyecto y características del socio.
Estos datos podrían ser un indicador de factores que también pueden llegar a ser
relevantes o muy relevantes en determinados contextos. En relación al resto de los
factores, los resultados indican la relevancia de estos sin una aparente influencia del
contexto particular del proyecto.

Todos
n=28

Grupo con
menor

experiencia
n=10

Grupo con
mayor

experiencia
n=18

Alineación de negocio
Confianza entre los socios 4.64 (0.67) 4.30 (0.90) 4.83 (0.37)
Acuerdo sobre la posesión de los derechos de PI resultantes del proyecto 4.39 (0.94) 4.30 (0.78) 4.44 (1.01)
Compatibilidad de movaciones para colaborar entre los socios 4.04 (0.63) 4.10 (0.54) 4.00 (0.67)
Alineación de visión con el socio 3.93 (1.00) 3.60 (1.11) 4.11 (0.87)
Cuestiones contractuales 3.79 (0.90) 3.90 (0.54) 3.72 (1.04)
Acuerdo sobre riesgos y beneficios 3.79 (1.05) 3.70 (1.27) 3.83 (0.90)

Gestión del desarrollo
Definición clara del alcance del proyecto 4.82 (0.38) 4.90 (0.30) 4.78 (0.42)
Competencia del líder de proyecto 4.57 (0.49) 4.60 (0.49) 4.56 (0.50)
Entusiasmo de los equipos de desarrollo 4.43 (0.62) 4.50 (0.50) 4.39 (0.68)
Facilidad de comunicación entre los equipos de desarrollo 4.32 (0.54) 4.30 (0.46) 4.33 (0.58)
Facilidad en la toma de decisiones 4.00 (0.71) 3.90 (0.83) 4.06 (0.62)
Compatibilidad de las prácticas de gestión del desarrollo de producto entre los socios 3.21 (1.05) 3.40 (1.02) 3.11 (1.05)

Recursos y habilidades
Estabilidad financiera del proyecto 4.36 (0.81) 4.60 (0.66) 4.22 (0.85)
Acceso a equipos e infraestructura especializada para desarrollar y probar el producto 4.21 (0.67) 4.00 (0.63) 4.33 (0.67)
Experiencia complementaria con el socio 4.21 (0.77) 3.90 (0.54) 4.39 (0.83)
Acceso a los derechos de explotación de propiedad intelectual relevantes 4.07 (0.88) 3.90 (0.83) 4.17 (0.90)
Estabilidad organizacional de los socios 4.04 (0.73) 4.10 (0.54) 4.00 (0.82)

Incertidumbre tecnológica
Desempeño de la tecnología para la aplicación requerida 4.46 (0.63) 4.40 (0.66) 4.50 (0.60)
Facilidad de escalamiento de la fabricación del nuevo producto 4.39 (0.56) 4.40 (0.49) 4.39 (0.59)
Familiaridad del socio con la tecnología 4.32 (0.60) 4.40 (0.49) 4.28 (0.65)
Madurez de la tecnología 4.04 (0.63) 3.90 (0.70) 4.11 (0.57)
Novedad de la tecnología para mi empresa 3.75 (0.95) 3.70 (0.78) 3.78 (1.03)

Oportunidad de implementación de la tecnología
Condiciones organizacionales para implementar el nuevo producto 4.46 (0.57) 4.40 (0.66) 4.50 (0.50)
Desempeño del proyecto de desarrollo 4.29 (0.88) 4.10 (1.14) 4.39 (0.68)
Relevancia del proyecto 4.29 (0.88) 4.40 (0.49) 4.22 (1.03)
Plan de implementación del nuevo producto 4.25 (0.78) 4.30 (1.00) 4.22 (0.63)
Existencia de un 'project champion' 4.11 (0.94) 3.60 (1.20) 4.39 (0.59)
Familiaridad con la aplicación del nuevo producto 3.96 (0.73) 4.00 (0.77) 3.94 (0.70)

Factores contextuales
Características del proyecto 4.29 (0.59) 4.10 (0.54) 4.39 (0.59)
Riesgos de mercado y de la industria 4.11 (0.90) 4.10 (0.94) 4.11 (0.87)
Afinidad con el socio 3.79 (0.77) 3.60 (0.80) 3.89 (0.74)
Relación previa con el socio 3.50 (1.05) 3.70 (0.64) 3.39 (1.21)
Características del socio 3.36 (0.97) 3.40 (0.80) 3.33 (1.05)

Media (desviación estándar)
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La Tabla 4 muestra los factores de impacto general así como aquellos de impacto
contingente.

Tabla 4 Factores de impacto general y contingente.

La Figura 2 muestra los resultados de las opiniones sobre los factores agrupados en la
categoría alineación de negocio. De los seis factores comprendidos en esta categoría,
cuatro parecen tener una influencia significativa en los proyectos. Los participantes
señalan que la confianza entre los socios, acuerdos sobre la posesión de derechos de
propiedad intelectual, compatibilidad de motivaciones y alineación de visión con el
socio son aspectos relevantes para mantener la estabilidad de la relación de negocio
entre las entidades que participan en el desarrollo conjunto de tecnología.

La Figura 3 muestra los resultados de la evaluación para los factores comprendidos en
la categoría gestión de desarrollo. La figura muestra que con excepción de
compatibilidad de prácticas de gestión del desarrollo de producto entre los socios, el
resto de los factores son considerados como relevantes o muy relevantes. Ambos
grupos de participantes coinciden significativamente en las evaluaciones y señalan la
definición clara del alcance del proyecto como un factor de mayor importancia.

Factores de impacto general
Definición clara del alcance del proyecto 4.82 (0.38) 4.90 (0.30) 4.78 (0.42)
Confianza entre los socios 4.64 (0.67) 4.30 (0.90) 4.83 (0.37)
Competencia del líder de proyecto 4.57 (0.49) 4.60 (0.49) 4.56 (0.50)
Desempeño de la tecnología para la aplicación requerida 4.46 (0.63) 4.40 (0.66) 4.50 (0.60)
Condiciones organizacionales para implementar el nuevo producto 4.46 (0.57) 4.40 (0.66) 4.50 (0.50)
Entusiasmo de los equipos de desarrollo 4.43 (0.62) 4.50 (0.50) 4.39 (0.68)
Facilidad de escalamiento de la fabricación del nuevo producto 4.39 (0.56) 4.40 (0.49) 4.39 (0.59)
Estabilidad financiera del proyecto 4.36 (0.81) 4.60 (0.66) 4.22 (0.85)
Familiaridad del socio con la tecnología 4.32 (0.60) 4.40 (0.49) 4.28 (0.65)
Facilidad de comunicación entre los equipos de desarrollo 4.32 (0.54) 4.30 (0.46) 4.33 (0.58)
Desempeño del proyecto de desarrollo 4.29 (0.88) 4.10 (1.14) 4.39 (0.68)
Características del proyecto 4.29 (0.59) 4.10 (0.54) 4.39 (0.59)
Plan de implementación del nuevo producto 4.25 (0.78) 4.30 (1.00) 4.22 (0.63)
Experiencia complementaria con el socio 4.21 (0.77) 3.90 (0.54) 4.39 (0.83)
Acceso a equipos e infraestructura especializada para desarrollar y probar el producto 4.21 (0.67) 4.00 (0.63) 4.33 (0.67)
Existencia de un 'project champion' 4.11 (0.94) 3.60 (1.20) 4.39 (0.59)
Riesgos de mercado y de la industria 4.11 (0.90) 4.10 (0.94) 4.11 (0.87)
Acceso a los derechos de explotación de propiedad intelectual relevantes 4.07 (0.88) 3.90 (0.83) 4.17 (0.90)
Estabilidad organizacional de los socios 4.04 (0.73) 4.10 (0.54) 4.00 (0.82)
Compatibilidad de movaciones para colaborar entre los socios 4.04 (0.63) 4.10 (0.54) 4.00 (0.67)
Madurez de la tecnología 4.04 (0.63) 3.90 (0.70) 4.11 (0.57)
Facilidad en la toma de decisiones 4.00 (0.71) 3.90 (0.83) 4.06 (0.62)
Familiaridad con la aplicación del nuevo producto 3.96 (0.73) 4.00 (0.77) 3.94 (0.70)
Afinidad con el socio 3.79 (0.77) 3.60 (0.80) 3.89 (0.74)

Factores de impacto contingente
Acuerdo sobre la posesión de los derechos de PI resultantes del proyecto 4.39 (0.94) 4.30 (0.78) 4.44 (1.01)
Relevancia del proyecto 4.29 (0.88) 4.40 (0.49) 4.22 (1.03)
Alineación de visión con el socio 3.93 (1.00) 3.60 (1.11) 4.11 (0.87)
Acuerdo sobre riesgos y beneficios 3.79 (1.05) 3.70 (1.27) 3.83 (0.90)
Cuestiones contractuales 3.79 (0.90) 3.90 (0.54) 3.72 (1.04)
Novedad de la tecnología para la empresa receptora 3.75 (0.95) 3.70 (0.78) 3.78 (1.03)
Relación previa con el socio 3.50 (1.05) 3.70 (0.64) 3.39 (1.21)
Características del socio 3.36 (0.97) 3.40 (0.80) 3.33 (1.05)
Compatibilidad de las prácticas de gestión del desarrollo de producto entre los socios 3.21 (1.05) 3.40 (1.02) 3.11 (1.05)

Todos
n=28

Grupo con
menor

experiencia
n=10

Grupo con
mayor

experiencia
n=18
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Figura 2 Alineación de negocio.

Figura 3 Gestión del desarrollo.

En cuanto a los factores relacionados con recursos y habilidades, todos son señalados
como relevantes (Figura 4). En este grupo de factores se observan ligeras diferencias
entre las opiniones de los dos grupos de participantes principalmente en tres factores:
estabilidad financiera del proyecto, acceso a equipos e infraestructura especializada
para desarrollar el producto y experiencia complementaria con el socio. Los
participantes del grupo de menor experiencia señalan la estabilidad financiera del
proyecto como factor de mayor relevancia en relación al grupo de mayor experiencia.
Esta diferencia podría indicar que la estimación y disponibilidad de recursos
financieros mejora con la práctica.
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Figura 4 Recursos y habilidades.

Con relación los factores comprendidos en la categoría de incertidumbre tecnológica
(Figura 5) se observa que, con excepción de la novedad de la tecnología para la
empresa receptora, los factores son considerados como relevantes por ambos grupos
de participantes. En esta categoría destacan el desempeño de la tecnología para la
aplicación requerida, facilidad de escalamiento y familiaridad del socio con la
tecnología como los factores de mayor relevancia.

Figura 5 Incertidumbre tecnológica.

En la Figura 6 se muestran los resultados de la evaluación de los factores relacionados
con la oportunidad de implementación de la tecnología en las operaciones de la
empresa receptora. En términos generales todos los factores son considerados
relevantes, siendo la existencia de condiciones organizacionales adecuadas para
implementar el nuevo producto el factor de mayor relevancia. En esta categoría llama
la atención la diferencia de opiniones entre los dos grupos de participantes. Los
participantes en el grupo de mayor experiencia señalan que la existencia de un project
champion es tan relevante como el desempeño del proyecto de desarrollo, mientras
que los participantes en el grupo de menor experiencia lo consideran como un factor
de menor relevancia. Esta diferencia podría indicar que se trata de un factor de éxito
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al que deben prestar mayor atención las empresas, particularmente aquellas que tienen
poca experiencia en proyectos de colaboración.

Figura 6 Oportunidad de implementación.

Entre los factores contextuales, los participantes de ambos grupos coinciden en que
tanto las características del proyecto y los riesgos de mercado y de la industria son
factores relevantes que pueden afectar los resultados globales del proyecto de
adquisición (Figura 7). Los participantes también indican que la afinidad con el socio,
la relación previa y las características del socio son factores de menor importancia
pero que podrían llegar a tener impacto en el resultado global.

Figura 7 Factores contextuales.
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6. Conclusiones

Los resultados de esta investigación ofrecen dos contribuciones principales. Por un
lado, los resultados confirman que los 33 factores analizados tienen un impacto
significativo en la implementación de tecnología desarrollada en colaboración. En
consecuencia, los resultados podrían sugerir que la efectividad de los procesos de
adquisición de tecnología por medio de colaboraciones inter-organizacionales
dependen de tres circunstancias: estabilidad de la relación entre los participantes,
ejecución efectiva del proyecto de co-desarrollo y éxito en la transferencia de los
resultados. Ello sugiere que los modelos que se han propuesto en la literatura para
describir los factores que afectan el desempeño de las colaboraciones tecnológicas
podrían ser insuficientes para explicar los factores que influyen en la implementación
de tecnología desarrollada en colaboración. Los modelos presentados en la tabla 2
consideran principalmente factores relacionados con la estabilidad de la relación y
con la ejecución del proyecto de co-desarrollo. Tales modelos no consideran factores
relacionados con la transferencia de los resultados a la empresa destino.

Por otro lado, los resultados sugieren que la importancia de la mayoría de los factores
analizados no depende de un contexto específico; sólo nueve de los factores podrían
ser relevantes bajo ciertas circunstancias (Tabla 4). Este resultado aporta indicios
sobre la relevancia de factores reportados en la literatura sobre el proceso de
adquisición de tecnología desarrollada en colaboración. Tal como se puede apreciar
en la Tabla 1, existe una gran diversidad de factores que son señalados como
relevantes en los procesos de adquisición de tecnología. No obstante, no existen
evidencias claras que indiquen la relevancia de dichos factores en determinadas
situaciones. Particularmente, se le ha prestado poca atención a distinguir la relevancia
que pueden tener diferentes factores sobre la efectividad de proyectos de adquisición
de tecnología desarrollada en colaboración.

El tamaño de la muestra analizada no permite hacer generalizaciones determinantes a
partir de los resultados observados; no obstante, los resultados de este estudio ofrecen
elementos importantes, que tanto las empresas que adquieren tecnología como sus
colaboradores deben tomar en consideración para aumentar la probabilidad de éxito
en la implementación de tecnologías desarrolladas en colaboración.

De igual forma, los resultados ofrecen elementos a considerar por las instituciones
gubernamentales encargadas de promover la creación de redes de colaboración. Los
incentivos para promover colaboraciones para el desarrollo de tecnología deben
fomentar que el producto de la colaboración sea transferido a la empresa usuaria de
tal forma que se genere valor a través de su aplicación. Por lo tanto, las propuestas de
colaboración podrían requerir a las entidades participantes un análisis de las barreras
que tendría el producto del co-desarrollo para ser implantado y un plan para mitigar
sus efectos. De esta forma, los incentivos gubernamentales podrían incrementar su
impacto y cumplimiento de sus objetivos.
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1Abstract: The knowledge of consumers is important in order to trace the profile of 

customers. But to gain knowledge of customers as well as the characteristics is necessary for 

organizations to get the most from these data. Information related to the Customers at 

companies are collected and stored in databases. The administration of these data often 

requires the use of a computational tool. However the amount of data can be harmful to 

analysis the data. In the data mining context there is one task that is called of Attribute 

Selection. The Attribute Selection is a dimensionality reduction method in order to remove 

redundant information and improve the performance of the learning process as the speed as 

in the performance of classifier. The present search applied this method in order to 

comparison the Filter and Wrapper approach in the Customer domain, using one base in the 

customer domain, in the banking sector.  

Keywords: Dimensionality Reduction. Attribute Selection. Customer Domain. Attributes. 

Resumo: O conhecimento de consumidores é importante para traçar o perfil de cliente. Mas, 

para obter conhecimento de clientes, bem como, as características é necessário para as 

organizações a obtenção dessas a partir dos dados. Informações relacionadas aos clientes nas 

empresas são coletadas e armazenadas em banco de dados. A administração desses dados 

frequentemente demanda o uso de uma ferramenta computacional. Porém, a quantidade de 

dados pode ser prejudicial para a análise de dados. No contexto de mineração de dados existe 

uma tarefa chamada Seleção de Atributos. A Seleção de Atributos é um método de redução 

de dimensionalidade para remover a informação redundante e melhorar o desempenho do 

processo de aprendizagem e velocidade no desempenho do algoritmo classificador. A 

presente pesquisa aplicou este método para comparação da Abordagem Filtro e Wrapper no 

domínio de clientes, usando uma base do setor bancário.  

Palavras-chaves: Redução de Dimensionalidade, Seleção de Atributo. Domínio Cliente. 

Atributos. 

 

1. INTRODUCTION 

 

Currently there is a need to comprehend new expectations, abilities and behaviors of final 

consumers, constantly shifting, allowing the identification of business opportunities. With 

the obtained insights, companies can identify innovative opportunities while reducing 

market risks. This kind of analysis favors the company through the fact that the knowledge 

obtained about their consumers will result in a reduced market risk at the time of the choice 

between which innovation project to be implemented. 

                                                             
1 Acknowledgments to support of the CAPES (Coordination for the Improvement of Higher Level-or-

Education-Personnel) on the realization of this survey.  

 



 

The key to success for companies is in the creation of value through new products and 

services (innovations) shaped in the insights obtained from transactional data. The new 

competitive panorama requires the continuous analysis of data in search of insights, so as to 

recognize and interpret the emergent market tendencies. 

It is the manager's job to provide mechanisms for the process of comprehending this 

information and extracting from new ideas from it. There is a need to use quantitative models 

in data analysis, in order to transform them into a form of knowledge useful in decision 

making (PRAHALAD, KRISHNAN, 2008). 

Administrating and cherishing the information and data collected about clients requires the 

adherence of an information technology tool that contributes with the administration of 

information and the obtainment of knew knowledge. 

In order for a continuous analysis to be done, there is a need to appeal to computational tools. 

In this way, many Data Mining techniques have been employed, using specific algorithms 

for the extraction of patterns. These patterns allow the obtainment of potentially useful 

information (CHEN; HEN; YU, 1996; MITRA; PAL; MITRA, 2002). 

There are successful Data Mining applications in several areas including WEB, marketing, 

financial and banking, telecommunications, among others (ROMDHANE; FADHEL; 

AYEB, 2010). 

However the amount of data can be harmful to analysis the data. In the data mining context 

there is one task that is called of Attribute Selection that can assist this process. The present 

search applied this method in order to comparison the Filter and Wrapper approach in the 

Customer domain, using one base in the customer domain, in the banking sector.  

This article is organized as follows: The section 2 shows the literature about dimensionality 

reduction. The section 3 reports the current situation regarding the database. The section 4 

describes the methodology used in this paper. The section 5 reports the results found using 

the Filter and Wrapper Approach. After, the section 6 shows the applicability of the results. 

Finally, the last section presents the final considerations of this work. 

 

2. DIMENSIONALITY REDUCTION 
 

As far as the dimensionality, theoretically, it is intuitive to think that the higher the amount 

of attributes, more information would be available supposedly for the algorithm of data 

mining. Nevertheless, with the growth of attributes in the data, these tend to become sparser 

(DY, 2007).  

When it comes to dimensionality reduction, two approaches are commonly used: attributes 

selection and attributes transformation. According to Guyon and Elisseeff (2003) the 

attributes selection has as a goal the elimination of redundant and irrelevant attributes. The 

process of attributes selection refers to selection of an attributes subset from the original 

database, through of following of certain criteria. Thus, the selected attributes keep the 

original physical interpretation, making easier the comprehension of the generated model 

(LIU et al, 2005). 

However, the transformation of attributes may bring several benefits such as: facilitation of 

the comprehension, visualization of the data and the reduction of the computational cost of 

the algorithm of data mining applied. 



The process of dimensionality reduction is an important task in the process of acquiring 

automatically knowledge to determine the best variables for modeling, but also for 

comprehensibility and scalability aspects of the resulting models (KIM et al., 2000). 

The process of attributes selection ensures the quality that the data get to the mining phase 

(LIU; SETIONO, 1996).  

Whether the target task is the classification, the attributes selection will search to minimize 

the error rate of the classifier, the complexity of the knowledge to be generated for it, and 

the number of selected attributes to compound the new base (BORGES; NIEVOLA, 2007). 

According to Dash and Liu (1997) the method of attributes selection consists of 4 (four) 

main steps as the figure 1 shows. 

 

 

Figure 1 - Basic steps of the attributes selection process (Dash and Liu; 1997, p.133) 

Thus, it is noted that the process input is given for a data set of one only base. Therefore, it 

is described in the next section the method proposed in which it is analyzed more than one 

base in one domain. 

 

3. CURRENT SITUATION REGARDING THE DATABASE 

 

Currently, most databases follow the relational model and relational object. The relational 

model is based in the presentation of data in the form of tables. Each column of a table has 

a unique name, and one line of the object represents a relationship between a group of values. 

The relational model object allows for relations outside of the first normal form and other 

characteristics of an object-oriented model (SILBERSCHATZ, KORTH, SUDARSHAN, 

2006). 

The development of models, also called profiles, is an important step for directed marketing. 

Many marketing managers can develop pleasant long-term relationships with their 

consumers if they detect and predict changes in their consuming habits and behavior 

(ROMDHANE; FADHEL; AYEB, 2010). 

When concerning the customer, CRM is the tool of choice, consisting of four dimensions 

that are customer identification, customer attraction, customer retention and customer 

development. Many data mining tasks are applied alongside CRM to develop these four 

dimensions (NGAI; XIU; CHAU, 2009). 



In this way, many Data Mining techniques have been employed using specific algorithms 

for the extraction of patterns. These patterns allow the obtainment of previously unknown 

knowledge and potentially useful information (CHEN; HEN; YU, 1996; MITRA; PAL; 

MITRA, 2002).  

Recently, the segmentation of customers is based in transactional and behavioral data, such 

as: types, volume, shopping history, call center complaints, vindications, WEB access data 

(LEE; PARK, 2005). From these data it is possible to obtain the patterns that contribute to 

the generation of useful knowledge. 

Decision trees are employed to extract models and describe sequences of interrelated 

decisions or predict future tendencies among customer data (BERRY; LINOFF, 2004; 

CHEN et al., 2003; KIM et., 2005). 

There is also the use of rules of association with the discovery of potential relations between 

data, which permits the construction of models to predict the value of a future customer 

(WANG et al., 2005). 

Many Data Mining techniques are applied to the development of each of CRM's dimensions. 

In customer retention, techniques like Clustering, Sequence Discovery, Classification and 

Association Rules are used focusing on loyalty programs and customer complaint, which are 

elements of CRM. 

With relation to the customer development dimension, the tools of task classification, 

clustering, regression, association and sequence discovery are also employed. These 

techniques are applied in CRM elements such as: cost of living and Market Basket Analysis, 

which analyses the customer's behavior through consuming habits. 

There are successful Data Mining applications in several areas including WEB, Marketing, 

financial and banking, telecommunications, among others. Romdhane, Fadhel and Ayeb 

(2010) have developed an approach for customer profiling composed of three stages, the first 

one consisted in using the FCM-based algorithm to group customers, also using information 

entropy2. The last stage consisted in building a customer profile through a neural network 

called backpropagation (ROMDHANE; FADEL; AYEB, 2010). The research resulted in the 

prediction of consuming habits and customer behavior, the organizations are able to develop 

long-term relationships with these customers. 

In the work of Park and Chang (2009), there was a development of a model of a customer 

profile based on group and individual behavior information such as clicks, shopping cart 

insertions, purchases and fields of interest, also using Data Mining. 

Jiang and Tuzhilin (2009) point out, in their work, that the quantity of available data for the 

creation of models is one of the biggest difficulties encountered by Data Mining, that is, the 

accommodation, the irregularity in the data and the necessity to capture the imprecise nature 

of human behavior. 

A new approach of hybrid algorithm, called Hybrid Evolutionary Algorithm in the selection 

of attributes, with the goal of reducing dimensionality. By means of the obtained results, it 

was possible to conclude that the use of this algorithm produced good results in relation to 

the classifiers and a high level of consistency when compared to other algorithms (TAN; 

TEOCH; GOH, 2009). 

The works in the area of Attribute Selection seek the reduction of dimensionality, but there 

was no work found using the algorithms CFS, CSE in Filter approach and Naïve Bayes, J48 

                                                             
2Information entropy is used to quantify the importance of an attribute. 



and SVM in the Wrapper approach for the domain of customers. Thus, this search used one 

database in the banking sector.  

 

4. METHODOLOGY 

 

In this step, it was made the database selection, that is, the sample. The amount of the sample 

to this work was 1 (one) database. The experiment in this research focuses on the customer 

profile; the base selected was in this domain. In order to realization of the experiment, 

database of public domain was selected. Thus is described the database that was used in this 

work, as follows (UCI, 2011). 

 Database 1 – Stalog:  credit data of a German bank, that is, in the banking sector: the 

base contains data about people that classified them according to the risk of credit 

that these people may present; being classified as good or bad. The base has a total 

of 1000 instances, with 20 attributes, where 7 are numerical and 13 are categorical. 

This work was operationalized into five steps: Choice of Database, Preparation of Database, 

Application of the Attribute Selection, Execution of Classification Algorithms and 

Evaluation of the obtained results, as illustrated in Figure 2. 

 

Figure 2 - General process of work development 

Source: Author 

The choice of Database this stage comprises the selection of the database, that is, the sample. 

As the experiment in this research deals in client, the selected base were in the Client domain, 

which are available for download from the Machine Learning Repository (UCI, 2011) 

website. For the realization of the experiment, database from public domain which contained 

client data and attributes were selected.  

The database preparation stage involves some processes, which are: Identifying the 

environment in order to Data Mining; Performing Database and preparing the database to 

the environment to the Data Mining. After, the Application of Attribute Selection consists 

of the submission of database to the Attribute Selection Method applying Filter and Wrapper.  

The Frame 1 illustrates the search criteria and the evaluation measure used in order to 

create each subset in the database prepared in the Filter and Wrapper Approach. 

 

 



 Algorithm Search Criteria Evaluation Measure Subset  

F
il

te
r CFS Sequential Dependence Subset 1.1 

CSE Sequential Consistency Subset 1.2 
W

ra
p
p
er

 Naïve Bayes Sequential Wrapper (Naive Bayes) Subset 1.3 

J48 Sequential Wrapper (J48) Subset 1.4 

SVM Sequential Wrapper (SVM) Subset 1.5 

Frame 1 – Algorithms of Attribute Selection 

Source: Authors 

The subset of attributes more relevant created are characterized as the output of Attribute 

Selection Algorithm. In the present search was created the amount of 5 subsets for each 

database, Stalog as showed in the Frame 1.  

The classification step of the experiment consists in the execution of classification 

algorithms and the WEKA tool. The entrance of the classification algorithm consists in the 

obtainment of the base from the second stage as well as the base and subsets originated in 

the third stage. The classification algorithms used in the search are Naïve Bayes, J48 and 

SVM. The fifth stage of this research is destined to evaluate the method of attribute selection. 

This stage comprehends the phases of post-processing of the KDD process. 

The next section describes the each step with details in order to understand the present 

experiment. 

 

4. 1 Choice of Database  

 

This stage comprises the selection of the database, that is, the sample. The sampled quantity 

for this work was of 1 (one) base. One example application, in this work, represents a 

segment of a given domain. Considering Data Mining, there is no established minimum. 

As the experiment in this research deals in client, the selected base was in the Client domain, 

which is available for download from the Machine Learning Repository (UCI, 2011) 

website. For the realization of the experiment, database from public domain, which 

contained client data and attributes, was selected. The next section reports the step called 

database preparation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 2  Preparation of Database 

 

The database preparation stage involves some processes, which have been described by the 

algorithm illustrated in Frame 2.  

 

 

 

 

 

Frame 2 – Preparing Database Algorithm 

Source: Author 

The Preparing Database Algorithm has, as entry, the base that were selected in the first step, 

that is, Database 1, and after the execution of the tree processes, the output are the prepared 

base, containing consistent data. The processes are described as follows. 

 

4.2. 1 Identifying the environment for Data Mining 

 

In order to apply Data Mining, it is necessary to define the environment for the execution of 

its tasks. This work utilized WEKA, that is a public domain package consisting of algorithm 

implementations and several Data Mining techniques, written in Java, with the perk of being 

portable, that is, it can be executable in many platforms (WEKA, 2010). 

With the environment set for Data Mining, there is the need to prepare the base in the format 

that the tool of choice, in this case, WEKA, executes its algorithms. Thus, it is necessary to 

clean the database. The next section presents this process.  

 

4.2.2 Performing data cleaning 

 

This process comprehends the pre-processing phase of the KDD process, that is 

characterized as the cleaning and treatment of data, aiming for integrity. 

At the end of the experiment's first stage, the selected base was downloaded. The base was 

in text format (.txt). The .txt format file was opened in a spreadsheet application, in this case 

Excel, and each base was transformed in a .xls file format for the standardization of data 

cleaning. The sub-steps correspond to the steps belonging to the pre-processing of the 

Knowledge Discovery in Database (KDD) process, namely the cleaning, codification and 

enrichment of data. 

After the sub-steps, the database was formatted in .arff files, as required by WEKA. The next 

section reports the last process of this step. 

 

 

Algorithm: Preparing Database 

Input: Database 1 

Process:  

 Identifying the environment in order to Data Mining 

 Performing Database  

 Preparing the database to the environment to the Data Mining 

Output: Database 1-P 



4.2.3 Preparing the base for the Data Mining environment 

 

For the Data Mining environment, the database must be in the adequate file format. 

Following the creation of .arff (WEKA format) files, after cleaning, codification and 

enrichment, the spreadsheet data was saved initially in the Comma-Separated Values 

extension (CSV). 

Upon saving the file in this format, the values belonging to the attribute domain are divided 

only by semicolons (;), but WEKA needs them to be divided only by commas (,). This way, 

the .csv files were opened in an application capable of reading text, like Notepad, and the 

semicolons were replaced by commas. 

After this procedure, the file was saved in the .arff extension. As a result, the prepared base 

was obtained, named: Base 1-P. 

 

4.3 Application of Attribute Selection 

 

This section aims to describe the third step of the search where is applied the Attribute 

Selection. 

The database prepared, namely, in this experiment, Stalog (Database 1-P) is submitted to the 

Attribute Selection Method. This method will be detailed by the algorithm called Attribute 

Selection, illustrated in the Frame 3. 

 

 

 

 

 

Frame 3 – Algorithms of Attribute Selection 

Source: Authors 

 

The input of this algorithm consists in the database which was prepared to the WEKA 

environment (Database 1-P). Thus, each one of the database was opened in the WEKA 

environment and submitted to the process of Attribute Selection algorithm. The processes of 

this algorithm involve applying the Filter and Wrapper approach described as follows. 

 

4.3.1 Applying Filter and Wrapper  

 

In the Filter Approach each one of the database was submitted to the algorithms Correlation 

Feature Selection (CFS) and Consistency Subset Eval (CSE). But, in the Wrapper approach 

were executed the algorithm: Naive Bayes, J48 and SVM in each database.  

After the choice of the algorithms, it is defined which search method and evaluation criteria 

must used to the execution of the selection algorithms. Thus, when these algorithms are used 

these is created several attribute subsets named of: Subset 1.1 Database 1-P, Subset 1.a 

Algorithm: Attribute Selection 

Input: Database 1-P 

Process:  

 Applying the Filter and Wrapper Approach 

Output: Selected Attributes  

           Subset 1.1 Database 1-P 

           Subset 1.2 Database 1-P 

                     

                    .        

           Subset 1.a Database 1-P   



Database 1-P, where “a” represents the amount of algorithms used.  An attribute subset 

represents the attributes more relevant of a determined base, with their respective instances.  

The Frame 4 illustrates the search criteria and the evaluation measure used in order to 

create each subset in the database prepared. 

 Algorithm Search Criteria Evaluation Measure Subset  

F
il

te
r CFS Sequential Dependence Subset 1.1 

CSE Sequential Consistency Subset 1.2 

W
ra

p
p

er
 Naïve Bayes Sequential Wrapper (Naive Bayes) Subset 1.3 

J48 Sequential Wrapper (J48) Subset 1.4 

SVM Sequential Wrapper (SVM) Subset 1.5 

 

Frame 4 – Algorithms of Attribute Selection 

Source: Authors 

The subset of attributes more relevant created are characterized as the output of Attribute 

Selection Algorithm. In the present search was created the amount of 5 subsets for the 

database, Stalog. 

After the subsets were submitted to execution of the classifiers algorithms, however, this 

procedure belongs to the fourth step of the experiment that will be detailed in the next 

section. 

 

4.4 Execution of Classification Algorithms 

 

The classification step of the experiment consists in the execution of classification 

algorithms and the WEKA tool. For this stage, refer to the classification algorithms in Frame 

5, summarizing the adopted procedure. 

 

 

 

 

 

Frame 5 - Classification algorithm 

Source: Author 

The entrance of the classification algorithm consists in the obtainment of the base from the 

second stage as well as the base and subsets originated in the third stage. Following is a 

description of this algorithm. 

 

 

5.4.1 Application of classification algorithms (NaiveBayes, J48 and SVM) 

  

Algorithm: Classification 

Input: Database 1-P 

           Subset 1.1, ...., Subset 1.a Database 1-P 

Process: Application of the Classifiers Algorithms (Naive Bayes, J48 e SVM) 
Output: Hit Rate of the Classifiers  



This process occurs for the subsets of attributes generated in the attribute selection method 

as well as the Framework concepts method. 

Employs the Cross-validation method for the execution of the classification algorithms. This 

method consists in subdividing the database in 3 parts, where 2 consist in a training base and 

the other part is destined for testing. In other words, a proportion of 2/3 of training data and 

1/3 for testing. For all generated subsets, training and testing base were created. 

After this division, initially two thirds of the base are destined to be a part of the Training 

base 1 (Part 1 and Part 2), and one third will be the Testing base (Part 3). For the posterior 

Training and Testing base, the procedure must be repeated, with the alternation of the Testing 

base. If in test 1 it was Part 3, in the upcoming tests it should be parts 2 and 1. The Figure 3 

can be show this process of cross-validation: 

 

Figure 3: Partitioning in training and tests – Cross-Validation Method 

Source: Authors 

The next step is applying the classification algorithms: Naïve Bayes, J48 and SVM, that are 

already encoded in the WEKA environment. Finishing the execution of algorithms, the 

success rates are saved for input in the next stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Evaluation of Results 

 

The fifth stage of this research is destined to evaluate the method of attribute selection. This 

stage comprehends the phases of post-processing of the KDD process. 



The evaluation algorithm, shown in Frame 6, illustrates the steps that were taken during this 

last stage of development. 

 

 

 

 

 

 

 Frame 6 - Evaluation algorithm 

Source: Author 

This algorithm utilized as input all the success rates obtained from the execution of 

classification algorithms, considering all base and subsets generated from the second to 

fourth stages.  

In this algorithm, there are two main processes, which will be described below. 

 

4.4.1 Calculating mean and standard deviation 

 

Since Cross-validation of 2/3 was used, for each obtained database, we obtain three values 

of success rate, as per the generation of, always, three training base and three testing ones. 

In this process, several evaluations are realized, like the calculation of the arithmetic mean 

and the standard deviation considering the success rates obtained in during the execution of 

the trainings and testing for each of the base in each of the classifications, with the 

characteristics: 

 

 All attributes (Base 1-P); 

After these evaluations, a general comparison between the best and worst performances of 

classification algorithms for each of the base was done.  

The next section describes the results attained by means of the present experiment. 

 

5. RESULTS OF ATTRIBUTE SELECTION ON THE DATABASE 

 

In order to apply the attribute selection were used two approaches: Filter and Wrapper. It 

was used as the search criteria the sequential for both approaches. However, in the Filter, 

approach the evaluation measure or criteria used for the CFS algorithm was the dependence 

and for CSE algorithm was the consistence.  

Table 1 shows the attribute numbers created in each subset for the three databases: Stalog, 

Customer and Insurance, as well as, for each algorithm: 

 Table 1 – Numbers of Attribute selected for each database 

  Algorithms Stalog 

Algorithm: Evaluation 

Input: Hit Rate of the Classifiers for each one of the following elements: 

                     Database 1-P 

        Subset 1.1, ...., Subset 1.a Database 1-P                      

Process: Calculating Average and Standard Deviation 

Output: Average Values 

            Best and Worst Algortihms 

            Relation of the Attributes using the Attribute Selection  



F
il

te
r 

Subset 1.1 CFS 3 

Subset 1.2 CSE 14 

W
r
a
p

p
er

 

Subset 1.3 Naïve Bayes 6 

Subset 1.4 J48 6 

Subset 1.5  SVM 10 

Source: Authors. 

The Subset 1.1 has the subset of attributes selected in each database for the CFS algorithm, 

as well as, for the others subsets considering the CSE algorithms, J48, Naive Bayes, SVM 

respectively (Subset 1.2, …, Subset 1.5).  

 

5.1 Filter Approach 

 

As mentioned, the database Stalog was submitted to Filter Approach, for the CFS and CSE 

algorithm. With the execution of theses, algorithms were created two attribute subsets.  

Thus, with the application of CFS algorithm was created the Subset 1.1 and for the CSE 

algorithm was originated the Subset 1.2. The Subset 1.1 consists of the attribute subset 

created in each database, Stalog, as well as, the subset of attributes 1.1 considering the CSE 

algorithm.  

After the generation of attributes, the classification task with the J48, Naive Bayes and SVM 

algorithms using the cross-validation method. Table 2 illustrates the results of the average 

hit rate of the classifiers and standard deviations for the attribute subsets created with the 

CFS algorithm.  

Table 2 – Results of the classifiers to the CFS Algorithm. 

Subset 1.1 

 Naïve Bayes J48 SVM 

 Average D.S.3 Average D.S. Average D.S. 

Stalog 73,50% 1,39% 71,60% 1,66% 70,80% 0,32% 

Source: Authors. 

It is possible to check that the Naïve Bayes had the best performance in Stalog database. But, 

the SVM algorithm was considered which had the worst performance for in this database. 

However, each database presented average result to the three algorithms, thus, there were 

not high dispersions.  

Table 3 illustrates the average and standard deviations of results of the classifiers with 

respect to the Subset 1.2 created with the application of CSE algorithm. 

  

Table 3 – Results of the classifiers to the CSE Algorithm 

Subset 1.2 

 Naive Bayes J48 SVM 

 Average D.S. Average D.S. Average D.S. 

                                                             
3 D.S means Deviation Standard. 



Stalog 74,30% 2,55% 73,27% 2,00% 75,00% 3,74% 

Source: Authors. 

Therefore with the results is observed that in the Stalog database the algorithm which had 

the best performance was SVM. The worst performance of the algorithms in the Stalog 

database was checked with the J48 algorithm, with the average value 73,26%.  

Through of the hit rate obtained by the Filter Approach is possible to affirm that the best 

performance was observed for the CSE algorithm presented a best performance only in the 

Stalog database.  

The next section brings the obtained results to the Wrapper Approach.  

 

5.2 Wrapper Approach 

 

This approach consists of the application of the J48, Naive Bayes and SVM to generation of 

the attribute subsets. In this step were created three subsets using the attribute selection 

method. The subset 1.3 through of the application of the algorithm Naïve Bayes, the Subset 

1.4 using the SVM algorithm and the Subset 1.5 through of J48 algorithm.  

After generation of the subsets, these were submitted to the classification task, in which also 

was made the database partitioning in training and tests to the application through cross-

validation method.  

After database partitioning, the Subset 1.3 created was submitted to classification task, using 

only the Naive Bayes algorithm. In the subset 1.4 was submitted to the J48 algorithm and in 

the last subset 1.5 was executed the SVM algorithm. The Table 4 presents the results 

obtained to the Naive Bayes, J48 and SVM.  

Table 4 – Results of the Classifiers to the Wrapper Approach 

 Subset 1.3 Subset 1.4 Subset 1.5 

 Naive Bayes J48 SVM 

 Average D.S. Average D.S. Average D.S. 

Stalog 73,70% 3,81% 73,20% 0,33% 74,40% 1,90% 

Source: Authors. 

The best performance of the classifier algorithm in the Stalog database was the SVM 

algorithm where it presented an average value of hit rate of 74,40%. Considering the Stalog 

database the worst method of the attribute selection was using the J48 algorithm, because it 

presented the lowest value of hit rate of this method.  

It is possible to verify that the SVM algorithm presented the best performance among the 

other algorithms, showing that it was the best attribute selection method in the Wrapper 

Approach. Also with respect to the worst selection methods is possible to highlight the J48 

in this approach.  

 

5.3 Comparison of the Filter and Wrapper Approaches  

 



Posteriorly to the results of the execution of algorithm of attribute selection, using the Filter 

and Wrapper Approach, these results were submitted to an analysis in order to verify which 

the best approach to the generation of subsets was.  

Table 6 shows the average values of the classifiers obtained to the Subset 1.1 Stalog with all 

the attributes and the subsets submitted to Filter Approach (CFS and CSE) and Wrapper. It 

is important to highlight that in the Wrapper Approach the values illustrated are the results 

of the classification of each algorithm. However, in relation the analysis of the Filter 

Approach it is necessary the use of arithmetic average to point which of two algorithms, CFS 

and CSE, was the best among then. In the Wrapper Approach is done the isolated analysis 

of the results, without applying the arithmetic average obtained of each classifier to check 

of the Naïve Bayes and SVM algorithms, which was the best in the attribute selection.  

 

Table 5 - Results of the Classifiers to the Subset Stalog using the Attribute Selection Method 

Stalog 

 Naive Bayes J48 SVM 

 Average D.S. Average D.S. Average D.S. 

All Attributes 57,12% 0,76% 54,32% 2,37% 56,61% 1,14% 

CFS 73,50% 1,39% 71,60% 1,66% 70,80% 0,32% 

CSE 74,30% 2,54% 73,27% 2,00% 75,00% 3,74% 

Wrapper 73,70% 3,81% 73,20% 0,33% 74,40% 1,90% 

Source: Authors. 

 

It is observed that in this subset the best results were with the use of attribute selection in the 

Wrapper Approach, together with SVM algorithm. The CFS and CSE algorithms in the 

average of the classifiers were not higher to Wrapper. The worst results presented were 

observed without the use of the Selection Method.  

 

6. APPLICABILITY OF THE RESULTS 

 

From the identification of the best subsets it is possible to use the Data Mining tasks to 

identify the customer's profile. 

According to the observed results, the best subsets of attributes of generated in each base 

were identified. For the Stalog base, the subset 1.5 showed the best results of success rate. 

With classification by the J48 algorithm and with the result of the use of the applicability 

algorithm, a set of rules was created, building a model for classifying instances. 

The Figure 4 exemplifies one of the rules generated for the attribute called Status of existing 

checking account, which indicates the situation of the transactional account existing in the 

Stalog base. 



 

Figure 4 - Rules generated with the employment of the J48 algorithm 

Source: Author 

From the generated rules it is possible to come to conclusions in respect of the customer in 

the decision-making process. For example, according to the rule generated in Frame 14, the 

A11 value assigned to attribute 1 indicates the customers that currently have no financial 

activity in this bank. These customers have an effective credit operation, since because of 

the attribute 16 it is possible to identify that they possess only one operation. Out of the 

customers that already performed loans in this bank, the generated rule uses the values A30, 

A31 and A32, which indicate that they fulfilled their obligations within the stated period. 

The class attribute of base Stalog aims to classify a customer as good or bad. This way, 

through application of algorithm J48, decisive rules and relations for decision-making about 

the customer can be acquired. Moreover, behavioral knowledge is also obtained. 

In this case the relationships are established between attributes and their values. With the 

use of a determined classification algorithm, after the dimensionality reduction procedure 

the manager has the pattern and knowledge of their customers through data analysis. From 

this, market strategies are defined to maintain competitiveness. Through reduction 

algorithms, the quantity of generated rules is smaller, containing only the most relevant 

attributes, in order to facilitate data analysis. 

 

 

 

 



7. CONCLUSION 

 

The application of the dimensionality reduction methods is important, because the search of 

useful knowledge and standards in databases does not require the presence of a significant 

number of attributes.  

The use of databases with all the algorithms can harm the performance of the learning 

process of the algorithms. Thus, there is the need of applying methods that ensure the data 

quality that arrive in the data mining step. The amount of redundant information can confuse 

the algorithm and does not assist in the search of a correct model to the knowledge.  

These two methods were applied in the customer domain, using the banking segment. In this 

paper, the database was denominated: Stalog, respectively. 

Analyzing the results obtained, using as criteria of evaluation the cross-validation verified 

that the used of these methods resulted in an improvement of the hit rate when is compared 

with the databases having all the attributes.   

Among the methods of Attribute Selection, Filter and Wrapper Approach the best result 

found to Stalog was using the Wrapper Approach. However, the best approach the Wrapper, 

using the SVM algorithm. This approach normally presents a higher performance compared 

to other algorithms according to the literature, fact also observed in this paper.  

Thus, the use of a determined classification algorithm, after the dimensionality reduction 

procedure the manager has the pattern and knowledge of their customers through data 

analysis. 
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Abstract

This article has as objective to present a discussion about the importance of the innovation
management process in the definition and formulation of custom policies on science,
technology and innovation – PSTI (PCTI, from Portuguese). It is an exploratory study
based on the qualitative analysis of the variables that compose the research Bússola da
Inovação®. As the result, it is highlighted that the ensemble of variables of the research
offers precise information of how the innovation management process is established in
industries, favoring the definition of more effective policy agendas. The PSTI should
contemplate more customized actions, meeting sectorial and regional requirements. On
that way, the detailed comprehension of whole innovation process is essential.

Keywords: Innovation; Science, Technology and Innovation Policy; Industrial Policy.

1 Esta pesquisa teve apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.



Resumo

Este artigo tem o objetivo de apresentar uma discussão sobre a importância do processo de
gestão da inovação na definição e formulação de políticas customizadas em ciência,
tecnologia e inovação (PCTI). Trata-se de um estudo exploratório, com base na análise
qualitativa das variáveis que compõem a pesquisa Bússola da Inovação®. Como resultado,
destaca-se que o conjunto de variáveis da pesquisa pode fornecer informações mais
pontuais de como o processo de gestão da inovação é estabelecido nas indústrias,
favorecendo a definição de agendas políticas mais efetivas. As PCTI deveriam contemplar
ações mais customizadas, respondendo às demandas de forma setorial e regional. Nesse
sentido, a compreensão detalhada de todo o processo de inovação torna-se fundamental.

Palavras-chave: Inovação; Política de Ciência, Tecnologia e Inovação; Política Industrial.

1 Introdução e objetivos

Este artigo tem como contribuição demonstrar que a compreensão do processo de gestão
da inovação é fundamental para a definição customizada e efetiva de políticas de ciência,
tecnologia e inovação (PCTI). No Brasil, a Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica –
PINTEC2 é a principal referência sobre pesquisa de inovação realizada no país, a qual
levanta informações que em geral são relacionadas aos esforços das empresas para inovar
(investimentos, recursos humanos, etc.) e aos resultados da inovação (receitas, patentes,
etc.). No entanto, o processo de gestão da inovação nas indústrias não é explorado de
forma mais detalhada pela PINTEC, ou seja, ela busca compreender os inputs e outputs do
processo de inovação, sem explorar com mais detalhes como as empresas fazem a gestão
desse processo. Essa é uma carência que precisa ser trabalhada para que se possam
desenvolver políticas mais assertivas de promoção da inovação e do desenvolvimento.

As PCTI para serem mais efetivas nas suas proposições devem ser desenvolvidas
considerando o entendimento ampliado do processo de gestão da inovação nas indústrias,
ponderando as particularidades e os pontos chave que podem ser explorados pelas políticas
públicas em prol do desenvolvimento industrial. Além disso, o processo de gestão da
inovação pode variar entre os diversos setores (CIMOLI et al., 2007) e entre os diferentes
portes de empresas, (TEECE, 1986; JENSSEN; NYBAKK, 2009), o que justifica políticas
customizadas para atender as diferentes problemáticas relacionadas à inovação.

Para este estudo a gestão da inovação compreende o processo de gerir recursos tangíveis e
intangíveis para transformar as invenções em inovações, incluindo habilidades como: (i)
prospecção de oportunidades; (ii) alinhamento à estratégia organizacional; (iii) aquisição
de conhecimento e tecnologia; (iv) geração de tecnologia por meio de P&D; (v)
gerenciamento de projetos; (vi) gerenciamento de mudanças e novas rotinas; (vii)
aprendizagem; etc. (TIDD; BESSANT; PAVITT, 1997).

Para realizar essa análise, utilizou-se dos dados da pesquisa Bússola da Inovação®,
realizada em 1.240 indústrias do estado do Paraná em 2012, cuja iniciativa é do Sistema
Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP. Esta pesquisa foi idealizada com o
propósito de coletar dados e informações sobre esforços, resultados e, sobretudo, na
identificação do processo de gestão da inovação por setor e por porte de indústria.

2 Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.



Portanto, a principal contribuição deste artigo é proporcionar, à luz do crivo acadêmico,
uma reflexão sobre a importância de conhecer em profundidade o processo de gestão da
inovação para definir políticas públicas mais alinhadas às particularidades de cada setor e
tipologia de indústria. Trata-se de um estudo exploratório, com base na análise qualitativa
das variáveis que compõem a pesquisa Bússola da Inovação®, sempre sob o prisma das
PCTI.

Além desta breve introdução, este artigo contempla uma conceituação sucinta sobre
políticas públicas, com destaque para o processo de formulação das mesmas e uma breve
contextualização sobre políticas de C,T&I (seção 2). Na sequência (seção 3), o caminho
metodológico desta reflexão é apresentado. Em seguida, após a base conceitual e
metodológica, o leitor é conduzido aos resultados e discussões desta pesquisa, à luz dos
resultados desta análise reflexiva (seção 4), seguida de considerações finais de todo este
processo cognitivo (seção 5); e as bases referenciais (seção 6).

2 Políticas Públicas

Por se tratar de uma área multidisciplinar, muitas vezes carregada de valores e ideologias,
as definições sobre políticas públicas possuem certas variações, conforme a tipologia de
escola e a área do conhecimento que está explorando o tema. Souza (2006, p. 26), por
exemplo, conceitua políticas públicas resumidamente,

[...] como o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o
governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando
necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável
dependente).

Segundo Souza (2006), a Europa e os EUA tiveram caminhos distintos nos estudos na área
de política pública. A Europa focou inicialmente na análise sobre o Estado, buscando
estabelecer teorias explicativas sobre o papel do mesmo. Por outro lado, nos EUA, a
política pública foi desenvolvida como área de conhecimento e disciplina acadêmica,
focando a produção (ações) do Estado. Os estudos sobre políticas públicas tiveram maior
avanço em países com democracias estáveis, onde os pesquisadores conseguiam
estabelecer suas análises com mínima interferência do Estado, formulando cientificamente
suas reflexões.

Heidemann (2009), por sua vez, destaca que a política pública vai além da política
governamental, indicando e exemplificando que o governo não é a única instituição a
servir à comunidade política, ou seja, a promover política pública. Existem outros atores
que, mesmo sem apoio do governo, prestam “serviços públicos” para a sociedade.

Souza (2006, p. 25) destaca que os estudos referentes às políticas públicas são campos
multidisciplinares que possuem foco nas explicações sobre a sua natureza e seus processos.
Várias áreas do conhecimento exploram e contribuem com o tema, no entanto, existem
eixos comuns entre as distintas conceituações sobre políticas públicas, ou seja, em geral, as
definições sobre as mesmas assumem “uma visão holística do tema, uma perspectiva de
que o todo é mais importante do que a soma das partes [...]”.



2.1 Formulação de Políticas Públicas

A formulação de políticas públicas é a etapa em que os governos democráticos
transformam suas ideias, propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações, cujos
efeitos poderão gerar transformações na sociedade (SOUZA, 2006).

Nesse sentido, vários estudos demonstram que a participação de segmentos não
governamentais na formulação de políticas públicas é cada vez maior, tornando o processo
mais complexo. No entanto, mesmo com o envolvimento de outros segmentos
institucionais, o governo continua com significativa autonomia e soberania para governar a
sociedade (SOUZA, 2006).

Segundo Dye (2009), os modelos utilizados para estudar essas políticas são conceituais e
servem para simplificar e explicar as políticas públicas, bem como para prever suas
consequências. Nesse sentido, o autor destaca alguns modelos utilizados na análise de
políticas públicas, a saber: (i) modelo institucional; (ii) modelo de processo; (iii) modelo de
grupo; (iv) modelo de elite; (v) modelo racional; (vi) modelo incremental; (vii) modelo da
teoria dos jogos; (viii) modelo da opção pública; e (ix) modelo sistêmico. Esses modelos
são complementares e não excludentes, focalizando distintos aspectos da política pública.

Vários autores apresentam modelos de análises de políticas que podem ser categorizados
como “processo”. O sombreamento é bastante significativo, variando na nomenclatura de
algumas etapas ou, quando muito, na definição e objetivos das mesmas.

Desenvolvido a partir do avanço da teoria comportamental, segundo Dye (2009), o modelo
de processo visa, como um de seus objetivos principais, determinar padrões de atividades
(processos) de atores relacionados ás políticas públicas (eleitores, legisladores, burocratas,
juízes, etc.). Nesse mesmo sentido, Souza (2006) destaca que a política pública pode ser
vista como um “ciclo deliberado”, o qual é formado por várias etapas, constituindo um
processo dinâmico e, principalmente, de aprendizado, conforme a Figura 1.

Figura 1 – O Ciclo da Política Pública

Fonte: elaboração própria a partir da análise de SOUZA, (2006, p. 29-30).
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Outra visão de modelo é estabelecida na teoria de John Kingdon (Multiple Streams Model),
o qual considera as políticas públicas como um conjunto de quatro processos: (i) o
estabelecimento de uma agenda; (ii) a identificação de alternativas para sua formulação;
(iii) a definição da escolha da alternativa dominante; e (iv) a implementação da decisão
(CAPELLA, 2007). Esses processos estão visualmente destacados na Figura 2.

Figura 2 – Os Quatro Processos da Política Pública de Kingdon

Fonte: elaboração própria a partir da análise de CAPELLA, (2007, p. 88).

Entretanto, Dye (2009, p. 105) faz uma ressalva importante: “não é o conteúdo das
políticas públicas que se deve estudar, mas antes os processos por cujo intermédio elas são
desenvolvidas, implementadas e mudadas”. Portanto, por mais que se estabeleçam modelos
de análises do processo de formulação de políticas públicas, o cientista deve manter-se,
sempre que possível, isento de ideologias e opiniões quanto ao conteúdo das mesmas,
visando compreender e extrair os aspectos constitutivos desse processo.

Além disso, Dye (2009) destaca que uma mudança no processo de formulação de uma
política não necessariamente indica transformações no conteúdo da mesma, ou seja,
mesmo modificando processos, o conteúdo final pode não se alterar. Portanto, o que se
extrai desta afirmação é que não existe uma relação determinista entre processo de
formulação e conteúdo das políticas públicas.

Talvez as restrições sociais, econômicas ou tecnológicas a respeito dos
formuladores de políticas sejam tão grandes que faça pouca ou nenhuma
diferença ao conteúdo da política se o processo de formulação é aberto ou
fechado, competitivo ou não competitivo, pluralista ou elitista, ou o que quer que
seja (DYE, 2009, p. 106).

Independente de modelo, a definição de agenda (agenda setting) é fundamental no
processo de formulação da política. Vários pesquisadores destacam certa importância para
esta etapa (SOUZA, 2006; CAPELLA, 2007; DYE, 2009).

Segundo Souza (2006, p. 30), as agendas são originadas a partir de três situações: (i)
focalizada nos problemas, ou seja, entra na agenda quando é preciso fazer algo sobre eles;
(ii) focalizada na política, construindo consciência coletiva sobre a necessidade de tratar
determinado problema; e (iii) focalizada nos participantes, como políticos, mídia, partidos,
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grupos de pressão, incentivando o debate para o estabelecimento de uma nova agenda
(SOUZA, 2006, p. 30).

2.2 Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)

A inovação é uma temática complexa, interdisciplinar e não linear, a qual gera ganhos de
competitividade e retornos significativos para as empresas que a exploram como estratégia
de negócio. Nesse sentido, várias pesquisas abordam a importância do processo de
inovação e sua relação com a competitividade organizacional e o desenvolvimento
econômico (GUIMARÃES, 2000; CASSIOLATO; LASTRES, 2005; REIS; CARVALHO;
CAVALCANTE, 2009).

Devido sua importância e relação com a competitividade, várias políticas foram
desenvolvidas e impulsionadas nos últimos anos, e isso é corroborado com algumas
pesquisas que indicam ser fundamental o apoio público no desenvolvimento da C,T&I. As
indústrias necessitam de apoio público para conseguirem explorar inovações expressivas
que reflitam no desenvolvimento do país, o que inclui as políticas públicas de C,T&I. Os
investimentos privados em P&D associados aos programas públicos de fomento têm um
papel significativo nesse processo, destacando a importância das políticas públicas de
fomento à inovação (AVELLAR, 2009).

De acordo com Cimoli et al. (2007), o desenvolvimento econômico está estreitamente
relacionado à qualidade das políticas públicas, bem como á eficácia das instituições
complementares de apoio à indústria. Os autores destacam ainda que geralmente as
políticas públicas são desenvolvidas para minimizar falhas de mercado (postura reativa), ao
qual deveriam ser promovidas de forma mais ativa, com a participação de diversos atores
institucionais na promoção do desenvolvimento industrial:

[...] todos os processos de geração de novos conhecimentos científicos e
tecnológicos, tanto quanto os de imitação e adequação tecnológica, envolvem
uma ampla variedade de atores complementares, frequentemente incluindo
empresas mercantis mas, junto com elas, instituições públicas de pesquisa e
treinamento, “comunidades de intercâmbio”, sociedades técnicas e sindicatos,
entre outros (CIMOLI et al., 2007, p. 62).

Cimoli et al. (2007) apontam, também, que a dinâmica do desenvolvimento industrial está
baseada nas grandes transformações estruturais que acarretam uma variação da importância
dos diferentes ramos de atividade econômica na geração das inovações tecnológicas e
organizacionais. Em outras palavras, as oportunidades tecnológicas variam entre produtos
e setores, corroborando na tese de customização de políticas públicas para nichos e
segmentos específicos.

[...] no interior de cada tecnologia e de cada setor, as capacidades tecnológicas de
cada firma e de cada país estão associadas ao processo real de produção e de
inovações vigentes na área. Assim, os mecanismos relativos à alocação de
recursos afetam hoje também aqueles cujas competências técnicas serão
acumuladas, e nos quais (possivelmente) se empreenderão inovações e se
colherão benefícios gerados por economias de escala, etc. Mas o potencial de tais
efeitos difere largamente entre tecnologias e setores (CIMOLI et al., 2007, p. 73-
74).



As políticas públicas precisam evoluir à medida que as transformações tecnológicas vão
ocorrendo, gerando a necessidades de diferentes pacotes de políticas, apropriados para
diferentes públicos (CIMOLI et al., 2007).

Cassiolato e Lastres (2005) destacam que alguns países conseguiram definir e implementar
novas estratégias capazes de reforçar e ampliar suas políticas científicas, tecnológicas e
industriais, impulsionando o sistema de inovação. No Brasil, a inovação tem sido incluída
na agenda das políticas industriais e tecnológicas, no entanto, os resultados dessas políticas
e o desempenho inovativo brasileiro são incipientes, em sua maioria, baseados em
estratégias defensivas e adaptativas. Além disso, os autores destacam ainda que:

[...] a incompreensão das particularidades do processo inovativo e de suas
consequências para o desenvolvimento tem levado a equívocos que impedem
avançar no sentido de criar propostas e implementações políticas que deem conta
dos desafios e oportunidades colocados atualmente à sociedade e à economia
brasileira (CASSIOLATO; LASTRES, 2005, p. 35).

Diante desse contexto, para compreender melhor o processo de inovação, vários
pesquisadores empreenderam esforços significativos para tentar mensurar as atividades de
C,T&I. Como exemplos, tem-se a proposta do Índice Brasileiro de Inovação empreendido
por Furtado e Queiros (2005), os quais destacam a importância de mensurar esse processo;
a pesquisa de Pinto (2004), o qual aponta que os instrumentos utilizados para mensurar o
desempenho do processo de inovação não são apropriados e que precisam ser revistos; e a
proposta de Zackiewicz (2005), que se destaca pela iniciativa para mensurar a atividade de
C&T de por meio do Método de Avaliação em Múltiplas Dimensões. Estes são alguns
exemplos de iniciativas que fornecem importantes avanços nesta área, todas apontando
para a necessidade de testar instrumentos e métodos que possam mensurar a atividade
inovativa das empresas, como esta apresentada como objeto desta reflexão: a Bússola da
Inovação®.

3 Aspectos Metodológicos

Este estudo pode ser classificado como uma pesquisa exploratória, com base na análise
qualitativa das variáveis que compõem o projeto Bússola da Inovação®, à luz da
formulação de políticas de C,T&I. O objetivo não é apresentar essas variáveis, mas
promover uma discussão sobre a importância do processo de gestão da inovação na
definição e formulação de políticas customizadas em ciência, tecnologia e inovação
(PCTI).

De acordo com Cervo e Bervian (2002), a pesquisa exploratória auxilia na formulação de
hipóteses significativas para posteriores pesquisas e tem como objetivo familiarizar-se com
o fenômeno e descobrir novas ideias. Foram usados para este fim dados secundários e
documentos de base do projeto Bússola da Inovação®, do Sistema Federação das Indústrias
do Estado do Paraná, portanto, esta pesquisa também pode ser classificada como pesquisa
documental.

Para a discussão e conclusão desta pesquisa foram utilizadas as técnicas de indução e
dedução científica. A indução e dedução são processos que se complementam e que
demonstram a verdade das proposições submetidas à análise. Por isso, a indução reforça-se



pelos argumentos dedutivos. Por meio da indução científica pode ser possível chegar à
conclusão de alguns casos observados a partir da espécie que os compreende e a lei geral
que os rege. Já a técnica da dedução consiste em construir estruturas lógicas por meio do
relacionamento entre antecedentes e consequentes, entre premissas e conclusões (CERVO;
BERVIAN, 2002).

4 Resultados e Discussões

Os diagnósticos de inovação ganharam destaque no meio acadêmico e, consequentemente,
na literatura especializada a partir dos sucessivos debates que a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2013) vem proporcionando nos
últimos anos, consolidando alguns documentos importantes para este fim, como o Manual
Frascati (6 edições) e o Manual de Oslo (3 edições). Estes manuais fornecem à
comunidade propostas de diretrizes para coleta e interpretação do fenômeno inovação.

Nesse sentido, várias pesquisas mundiais foram realizadas considerando as diretrizes da
OCDE (2005) como, por exemplo, a Pintec (Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica)
no Brasil, Survey of Innovation and Business Strategy no Canadá e UK Innovation Survey
no Reino Unido. Essas pesquisas são de grande valia e certamente contribuem para melhor
compreender o fenômeno inovação.

A ênfase dada por essas pesquisas, principalmente no caso da Pintec, está baseada em
medir, basicamente, dois pilares: (i) esforços – indicadores relacionados aos inputs para a
inovação; e (ii) resultados – indicadores ligados aos outputs da inovação.

O pilar referente aos “esforços” engloba diversas variáveis de entrada como, por exemplo:
(i) financiamento – público e privado; (ii) recursos humanos – mestres, doutores; (iii)
infraestrutura – máquinas e equipamentos, laboratórios, softwares; (iv) serviços –
consultorias, aquisição de pesquisas, treinamentos; (v) atividades de inovação – estrutura
contínua ou ocasional de P&D.

O pilar “resultados”, por sua vez, contempla variáveis de saída como, por exemplo: (i)
tipos de inovação – produto, processo; (ii) receitas – novos produtos, transferência de
tecnologia; (iii) abrangência da inovação – setorial, regional, mundial; (iv) cooperação –
pública e privada; (v) métodos de proteção – patentes, marcas. Este modelo está
sinteticamente representado na Figura 3.

Figura 3 – Modelo de Esforço-Resultado da Pintec

Fonte: elaboração própria a partir de interpretação do questionário da Pintec/IBGE, 2011.

Com os resultados da Pintec, o Brasil começou a orientar melhor suas políticas públicas
(TIRONI, 2005), principalmente políticas de ciência e tecnologia (C&T), de inovação e
industrial. No entanto, apesar da contribuição destas pesquisas para o melhor entendimento
do fenômeno inovação, os processos internos, de como as organizações industriais
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realizam inovação, são pouco explorados. Em outras palavras, as pesquisas que buscam
mensurar o fenômeno, em grande parte, não contemplam como as organizações realizam o
processo de gestão da inovação. A Pintec, por exemplo, não possui este enfoque e seus
resultados não permitem obter um entendimento melhor desse processo, como
representado na Figura 4.

Figura 4 – A “Caixa Preta” da Gestão da Inovação

Fonte: elaboração própria.

Nesse sentido, as políticas públicas desenhadas a partir de uma visão determinista de causa
e efeito (esforço-resultado) possuem abordagem muito abrangente e genérica, não
considerando as especificidades do processo de gestão da inovação. Essas políticas tem
dificuldade de garantir a efetividade dos esforços empregados nas organizações
(indústrias), nem mesmo setorialmente.

Por exemplo, uma política de fomento deveria ser conduzida setorialmente, priorizando
características que precisam ser desenvolvidas (carências setoriais) e potencializando os
pontos fortes previamente identificados.

O fato é que duas empresas de mesmo porte e setor, com características semelhantes de
infraestrutura e de pessoal (qualificação), com os mesmos incentivos governamentais, se
beneficiando das mesmas políticas públicas, podem ter resultados de inovação totalmente
distintos e opostos. Ou ainda, duas empresas (“a” e “b”, da Figura 5), igualmente
semelhantes como as anteriores, podem obter resultados idênticos, porém advindo de
caminhos totalmente distintos na forma de condução do processo de inovação.

Figura 5 – Abrindo a Caixa Preta da Gestão da Inovação

Fonte: elaboração própria.
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A forma de conduzir o processo de gestão da inovação deve ser objeto de políticas
públicas, desta forma, os resultados poderiam ser mais efetivos, impulsionando a
competitividade e melhorando a relação investimento público e desenvolvimento.

4.1 Bússola da Inovação®: Esforços, Gestão e Resultados

A Bússola da Inovação® é uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado do Paraná
(FIEP) que visa “analisar e impulsionar as atividades de pesquisa, desenvolvimento e
inovação nas indústrias paranaenses, bem como contribuir para situar o estado em posição
competitiva no cenário nacional e internacional” (FIEP, 2011).

Além de coletar os dados sobre inovação nas indústrias do estado, o projeto visa conceber
um índice para mensurar o fenômeno, bem como orientar os empresários/executivos sobre
aspectos-chave relacionados à temática e fornecer um diagnóstico personalizado, em
tempo real e online, para cada empresa participante.

Ao todo 1.240 empresas participaram do estudo, sendo que 1.098 são consideradas
indústrias de transformação, ou seja, 24 setores industriais segundo divisão CNAE 2.0
(IBGE, 2004).

A Bússola da Inovação® foi concebida e alicerçada basicamente em três pilares: (i)
esforços; (ii) gestão; e (iii) resultados. Cada pilar possui um conjunto de variáveis
distribuídas por algumas dimensões temáticas. O Quadro 1 apresenta a descrição para cada
pilar adotado no projeto.

Quadro 1 – Pilares do Processo de Inovação

Pilar Descrição

Esforços
Investimentos realizados pela empresa para subsidiar o processo de gestão da
inovação e, consequentemente, alcançar os resultados almejados, tais como recursos
financeiros, humanos, técnicos, infraestrutura, entre outros.

Gestão

Atividades executadas para viabilizar os esforços, tais como captação de recursos,
interações externas, práticas para criação de ambientes propícios à inovação, ações
para suplantar obstáculos administrativos, uso de ferramentas de gestão e a
execução organizada das diferentes fases do processo de inovação.

Resultados

Conjunto de benefícios que a empresa obtém a partir dos seus esforços e da gestão
destes, tais como: aumento da receita advinda de produtos ou serviços inovadores,
diminuição de custos devido à inovação em processos internos, número de projetos
finalizados, conquista de mercados, métodos de proteção, etc.

Fonte: FIEP, 2013.

As dimensões que estruturam o instrumento de pesquisa estão assim distribuídas: (i)
interação externa; (ii) captação de recursos; (iii) investimentos; (iv) informação e
conhecimento; (v) ambiente interno; (vi) atividades de inovação; (vii) pesquisa e
desenvolvimento; (viii) gestão da inovação; (ix) métodos de proteção; e (x) resultados da
inovação.

Algumas dimensões foram consideradas variáveis de primeira ordem, com desdobramentos
em variáveis de segunda ordem quando a complexidade da dimensão aumentava. Esses
desdobramentos permitiram ampliar a possibilidade de leitura sobre o constructo,
contribuindo, também, para uma melhor compreensão sobre o fenômeno inovação. A



dimensão “Ambiente Interno”, por exemplo, foi estruturada considerando 7 subvariáveis:
(i) reconhecimento e recompensa; (ii) intraempreendedorismo; (iii) confiança; (iv)
liderança; (v) pessoas; (vi) criatividade; e (vii) trabalho em equipe (ver Figura 6).

Figura 6 – Dimensão Ambiente Interno e suas Variáveis

Fonte: elaboração própria a partir de FIEP (2013).

4.2 A Definição das Variáveis

O método para identificar as variáveis que atualmente compõem o instrumento de pesquisa
da Bússola da Inovação® compreende 5 estágios. Os estágios iniciais podem ser
observados na Figura 7.

Figura 7 – Bússola da Inovação®: Processo de Identificação das Variáveis

Fonte: adaptado de FIEP (2013).
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• Classificação do universo coletado;
• Leitura e análise dos documentos;
• Análise e proposição de variáveis propostas;

Estágio III



Inicialmente, no Estágio I, foram orientados esforços na compreensão de documentos
referenciais sobre inovação (Manual de Frascati, Manual de Oslo, etc.), extraindo o
primeiro conjunto de variáveis da pesquisa.

Na sequencia, Estágio II, foi levantado documentos referentes a pesquisas nacionais e
internacionais sobre inovação para cruzar, de forma matricial, com as variáveis
previamente levantadas no Estágio I. Os documentos selecionados são: (i) Manual de
Bogotá; (ii) Canada Innovation Survey; (iii) Community Innovation Survey; (iv) United
Kingdom Innovation Survey; (v) New Zeland Innovation Survey; (vi) UNU Intech –
Policy Innovation; (vii) Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica – PINTEC; e (viii)
Índice Brasileiro de Inovação – IBI. A análise deste cruzamento gerou o 2º conjunto de
variáveis, com a validação, inserção e lapidação das mesmas.

No Estágio III foram pesquisados artigos, nacionais e internacionais, publicados entre 2005
(ano da última versão do Manual de Oslo – 3ª edição) e 2010 (ano em que foi realizada
esta etapa de pesquisa do projeto Bússola da Inovação®). A seleção desses documentos foi
realizada nas bases de periódicos da CAPES, por meio de uma pesquisa booleana por
palavras-chave (inovação/innovation). Como critério de seleção, foram escolhidos somente
periódicos das seguintes áreas do conhecimento: (i) Administração, Ciências Contábeis e
Turismo; (ii) Ciências Sociais Aplicadas; (iii) Economia; (iv) Ecologia e Meio Ambiente; e
(v) Engenharias I, II, III, IV. Além disso, foram exploradas teses e dissertações nacionais,
literatura clássica sobre inovação (entendida como “estado da arte”), e documentos
disponíveis no portal do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Em seguida, foram selecionados documentos que poderiam contribuir em 3 aspectos: (i) na
identificação de variáveis; (ii) na definição de conteúdos, e (iii) na mensuração do
fenômeno inovação; resultando em 652 documentos. Na etapa seguinte, foram ponderados
esses documentos conforme o nível de aderência do mesmo à pesquisa (alta, média e baixa
aderência), selecionando aqueles que obtiveram alta aderência em pelo menos uma
“variável” e/ou alta aderência em “mensuração” + marcação em “possíveis novas
variáveis”, “métodos de análise” e/ou “índice”; resultando em 282 documentos.

Após essa última etapa, utilizou-se como critério a classificação Qualis de periódicos da
CAPES3, selecionando artigos com avaliação A1, A2, B1 e B2. Esse último filtro resultou
no portfólio de pesquisa com 218 documentos classificados para leitura. Todo o processo
referente ao Estágio III está sinteticamente representado na Figura 8.

3 Modelo brasileiro de classificação de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES).



Figura 8 – Portfólio de Documentos da Pesquisa Bússola da Inovação®

Fonte: adaptado de FIEP (2013).

No Estágio IV (ver Figura 9), as variáveis passaram por processo de refinamento interno
(equipe do projeto) e, na sequencia, foi validada por pesquisadores da academia e
especialistas sobre a temática. E por último, no Estágio V, as variáveis foram testadas
juntamente com o instrumento de pesquisa em teste piloto realizado com 103 indústrias do
Paraná. O resultado deste piloto permitiu lapidar o instrumento de pesquisa e realizar os
últimos ajustes das variáveis (reagrupamento).

Figura 9 – Bússola da Inovação®: Processo de Identificação das Variáveis (continuação)

Fonte: adaptado de FIEP (2013).

Todo o processo de construção do instrumento de pesquisa culminou na identificação das
variáveis, distribuídas em questionário com aproximadamente 50 questões. A base teórica
apoiou, também, o desenvolvimento do conteúdo instrucional que norteou as animações
3D, criadas especificamente para orientar e sensibilizar os respondentes. Este processo foi
denominado pela equipe do projeto como processo de “coleta-aprendizagem”. Além disso,
a base teórica foi utilizada para embasar as sugestões de melhorias que foram geradas
automaticamente pela plataforma de coleta do projeto Bússola da Inovação®, resultando
em diagnóstico personalizado para cada empresa participante, com dicas e sugestões de
melhorias do processo de gestão da inovação.
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• Análise e validação entre a equipe de pesquisa;
• Validação com pesquisadores e especialistas;Estágio IV

• Teste piloto com 103 empresas;
• Ajuste final das variáveis.Estágio V



4.3 Customização das Políticas de Inovação

Formular políticas mais assertivas e robustas, que contribuam de forma mais efetiva para o
desenvolvimento econômico, passa pelo melhor entendimento do processo de inovação das
empresas. As ações relacionadas às políticas de inovação, incluindo também políticas de
C&T, setoriais e industriais, devem responder às demandas, dificuldades e potencialidades
das indústrias, e isso perpassa pelo conhecimento do processo de inovação. Porém, como
destacado por Zackiewicz (2005), a avaliação em C,T&I é um processo complexo que
possui vários desafios que precisam ser considerados.

Compreender o processo de inovação na perspectiva não determinista, ou seja, não
somente pela relação de causa (esforços) e efeito (resultados), mas também incluindo na
análise as diversas variáveis que compõem o processo de gestão da inovação pode, por sua
vez, fornecer informações que contribua para a definição de agendas mais efetivas para as
políticas públicas, conforme a Figura 10.

A efetividade das ações (y), na Figura 10, está relacionada à qualidade da agenda de
política pública (x), cuja formulação desta última deveria decorrer de um maior
entendimento do processo de inovação das indústrias, explorando as especificidades
setoriais e regionais, bem como as diferenças de porte das empresas. De forma
simplificada, as ações (y) estão em função da agenda política (x), podendo assumir uma
função simples do tipo “y = f(x)”, onde diversas variáveis poderiam ser consideradas.

Figura 10 – Leitura do Processo de Inovação para Definição de Agenda

Fonte: elaboração própria.

Na prática, muitas políticas não passam por um processo de exaustão do problema,
culminando em definições de agendas do tipo “tentativa e erro” ou “x = f(y)”, ou seja, onde
“x” depende da evolução de “y”, sem compreender de fato se a ação proposta é
determinante para a promoção da inovação e para o desenvolvimento do país.

5 Considerações Finais

Como resultado deste estudo, destaca-se o conjunto de variáveis de gestão da inovação que
foram identificadas, validadas e utilizadas, pela equipe do projeto Bússola da Inovação®,
para medir esse processo nas indústrias do estado do Paraná. Trata-se de um exemplo de
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aplicação que poderia ser explorada pelas PCTI, obtendo panoramas setoriais e por porte
da inovação, podendo extrapolar em agrupamentos regionais, quando a massa de dados for
representativa.

A customização de políticas de inovação é importante à medida que os recursos são
escassos e sua otimização passa, também, por escolhas de temáticas pontuais que poderiam
ser fomentadas de modo a incentivar a melhoria do processo de gestão da inovação nas
indústrias.

O fato de tentar medir esse processo por meio de diferentes componentes endógenos à
organização pode gerar elementos significativos para formulação de políticas públicas. Por
exemplo, os incentivos governamentais poderiam ser destinados a determinadas áreas ou
variáveis. Alguns setores industriais poderiam ter tratamentos diferenciados, recebendo
atenção especial em determinadas temáticas em detrimento de outras. As empresas
demandam pacotes distintos de políticas, conforme suas necessidades e dificuldades para
inovar.

As agendas de políticas de ciência e tecnologia, industrial e de inovação precisam
incorporar uma leitura mais apurada do processo gestão da inovação, focando
problemáticas específicas e pontuais, procurando otimizar os recursos públicos.
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Resumo 
A transferência de tecnologia é um processo essencial para que as pesquisas produzidas 
nas universidades sejam disponibilizadas para o mercado, seja através de novos produtos 
para a empresa ou novos negócios. O objetivo do artigo foi propor um modelo de 
transferência de tecnologia para classificar projetos de pesquisa em parceria com empresas, 
segundo seus diferentes estágios. A pesquisa foi do tipo qualitativa e o método de pesquisa 
foi grounded theory. Os indicadores do modelo foram construídos com base na literatura 
sobre processo de transferência de tecnologia e validados por seis especialistas da área. O 
instrumento de coleta de dados foi a entrevista semiestruturada que permitiu a 
consolidação do modelo. Como resultado, foi proposta uma ferramenta de análise dos 
projetos desenvolvidos nas universidades públicas em parceria com empresas. A aplicação 
do modelo em futuros projetos permitirá a definição de políticas e ações direcionadas para 
as especificidades da relação universidade-empresa.  

Abstract 
Technology transfer is an essential process to make the researches done in universities 
available in the market through new products or new businesses. This article aims to 
propose a technology transfer model to classify research projects developed in 
cooperation with companies in accordance with different steps. The research was 
qualitative and had an exploratory character. The research method used was the grounded 
theory. The indicators were created from technology transfer literature and university-
company cooperation literature and it was validated by six specialists. The data collect 
instrument was the semi-structured interview which made the consolidation of the model 
possible. As a result, the creation of a tool for analyses of the projects developed in public 
universities in partnership with companies was proposed. These results will allow the 
definition of policies and actions directed to the university-company cooperation 
specificities.  

 
Introdução 
No século XXI a busca pelo conhecimento é claramente observada. As universidades, 
como produtoras e detentoras de grande conhecimento, são uma fonte valiosa de pesquisas. 
Muitas dessas pesquisas são de ponta e podem gerar produtos inovadores úteis para 
sociedade. No panorama mundial, o Brasil não tem uma competitividade representativa no 
que se refere à inovação tecnológica. O processo de Transferência de Tecnologia (TT) é 
trabalhoso e ainda embrionário, pois o país investe pouco em Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D), se comparado com outros países como os Estados Unidos. Neste contexto, a 



transferência de tecnologia torna-se um processo essencial para que as pesquisas 
produzidas nas Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICT&I) sejam 
disponibilizadas para o mercado, seja através de um novo produto para a empresa ou um 
novo negócio.  
As empresas inovadoras que precisam manter a sua liderança tecnológica podem buscar o 
conhecimento fora de seus limites. Para tanto, um dos caminhos são as universidades. 
Porém, existem algumas barreiras para o estabelecimento da parceria universidade-
empresa. Nas universidades, as pesquisas precisam de um tempo de amadurecimento e, 
normalmente, não existe o objetivo de criar um produto com aplicação industrial. Já as 
empresas buscam rapidez em suas pesquisas e que o produto a ser comercializado gere 
lucro e a mantenha num alto patamar de competitividade.  

Para que essa tecnologia chegue ao mercado é necessária a sua transferência. Para muitas 
empresas, as parcerias ainda não são uma realidade, contudo estas precisam conhecer a 
importância e as inúmeras vantagens desse processo. Para o pesquisador, a transferência de 
tecnologia não é vista como prioridade. As novas pesquisas são definidas por afinidade 
com área de atuação e visando futuras publicações. 
Neste contexto, torna-se importante definir um modelo de transferência de tecnologia 
universidade-empresa que possa ser aplicado nas universidades públicas brasileiras e 
possibilite aos gestores destas universidades identificarem áreas de conhecimento que 
precisem ser estimuladas para o processo de transferência de tecnologia, bem como o 
estabelecimento de políticas e ações que intensifiquem esse processo.  

Este artigo tem por objetivo propor um modelo para que os projetos de pesquisa das 
universidades públicas brasileiras em parceria com empresas sejam classificados, segundo 
seus estágios de transferência de tecnologia. O artigo está dividido em cinco seções, a 
saber: panorama da transferência de tecnologia no Brasil; indicadores de transferência de 
tecnologia; método; proposta de um modelo de transferência de tecnologia para as 
universidades públicas brasileiras; considerações finais; e referências. 

 

1 Panorama da transferência de tecnologia no Brasil  
Novas tecnologias devem ser desenvolvidas para suprir o mercado cada vez mais 
competitivo. Lotufo (2009) coloca a necessidade da inovação por parte das empresas, de 
modo que inovando, estas poderão garantir sua sobrevivência no mercado. Quando um 
empresário opta por adotar a tecnologia desenvolvida em uma instituição de pesquisa, este 
visa obter vantagem competitiva a partir dessa aquisição (NICOLO, 1997). Segundo Tidd, 
Bessant e Pavitt (2008, p.86), “A inovação é um processo de fazer de uma oportunidade 
uma nova ideia e de colocá-la em uso da maneira mais ampla possível”. Esta então é uma 
oportunidade das empresas manterem-se em destaque no mercado, a partir de novas 
tecnologias que possam ser adquiridas a partir de uma ICT&I. 

A inovação ocorre quando uma invenção é desenvolvida e chega de fato ao mercado 
(ALMEIDA, 1986). Betz (1997) corrobora com esta afirmação ao definir que a inovação é 
o lançamento de um produto novo com aceitação e valor no mercado. Esta inovação chega 
ao mercado por meio das empresas, contudo não são estas as únicas que estão envolvidas 
no processo. O desenvolvimento de produtos tecnológicos e inovadores têm a participação 
de diversas organizações, fazendo as universidades parte deste processo (STAUB, 2001). 

Para que a inovação aconteça dentro de uma empresa é essencial que esta realize atividades 
de P&D (CALLIGARIS; TORKOMIAN, 2003). O desenvolvimento tecnológico não 



resulta em primeira mão da produção científica (FELIPE, 2007), este decorre da busca 
empresarial por posicionamento de destaque no mercado e de uma P&D desenvolvida. 
A transferência de tecnologia é “a movimentação da inovação tecnológica de uma 
organização de P&D para uma organização receptora” (ROGERS; TAKEGAMI; YIN, 
2001, p.254). O processo de transferência de tecnologia se dá a partir do momento em que 
há uma invenção ou inovação que pode ser compartilhada de alguma forma entre 
diferentes organizações, sejam elas privadas ou públicas. A tecnologia produzida a partir 
da transferência, ou seja, o produto ou processo a ser comercializado deve gerar um 
impacto econômico favorável as partes envolvidas (BRAGA JR; PIO; ANTUNES, 2009). 

Parker e Zilberman (1993 p.89) definem a transferência de tecnologia como “qualquer 
processo pelo qual o conhecimento básico, a informação e as inovações se movem de uma 
universidade, de um instituto ou de um laboratório governamental para um indivíduo ou 
para empresas nos setores privados e semi-privados”. 

A Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores – 
ANPROTEC (2013) define transferência de tecnologia como o intercâmbio de 
conhecimentos e habilidades tecnológicas entre instituições de ensino superior e/ou centros 
de pesquisa e empresas. A Association of University Technology Managers (AUTM) 
define a transferência de tecnologia como um processo de transferência de descobertas 
científicas de uma organização para outra com a finalidade de desenvolvimento e 
comercialização (AUTM, 2013). Ambas as definições têm por finalidade um benefício 
econômico social promovido pela transferência de tecnologia. 
No contexto deste artigo, foi adotado o conceito da AUTM (2013) de transferência de 
tecnologia. 
O processo de transferência de tecnologia envolve geralmente duas partes: a emissora e a 
receptora da tecnologia. A partir de Moreira et al (2007), pode-se perceber que  a 
transferência de tecnologia também leva em consideração as condições locais e a atuação 
das partes envolvidas. A universidade é conhecida como produtora de conhecimento e 
detentora de alto potencial tecnológico, possuindo muitas vezes um caráter inovador, 
podendo gerar produtos e serviços que possam vir a ser úteis para a sociedade. Na maioria 
das vezes, as empresas não têm acesso a estes novos conhecimentos. Entre os motivos 
desta falta de acesso estão as características do sistema nacional de pós-graduação, que 
valoriza a publicação de artigos em periódicos;  as características do ambiente acadêmico;  
e as diferenças de tempo e resposta da academia e das empresas. 
Do lado das empresas, que Moreira et al (2007) denominam mercado, os incentivos são de 
curto prazo e inviabilizam o investimento em pesquisas aplicadas que estejam em estágio 
inicial. A pouca presença de pesquisadores nas empresas dificulta a interlocução com a 
universidade. O registro de patente é burocrático e oneroso. A cultura da inovação ainda 
não está disseminada e há baixo nível de investimento em P&D por parte das empresas 
nacionais. Do lado da ciência, os Centros Universitários cumprem um importante papel na 
produção do conhecimento, sendo considerados como grandes “celeiros de tecnologia” 
com potencial de mercado (MOREIRA et al, 2007 p.5). 
Os órgãos que tratam da transferência de tecnologia dentro das universidades são 
resultados da Lei de Inovação de 2004 (BRASIL, 2004) e, por isso, ainda muito 
embrionários. É fato que muitas pesquisas geradas nas ICT podem vir a gerar produtos e 
serviços para a sociedade. Antigamente, a tecnologia era vista pelas empresas, mais 
precisamente pela área técnica, como assunto das universidades e centros de pesquisa e 



ocorria somente em países desenvolvidos. Assim, a tecnologia deveria ser buscada no 
exterior, pagando-se altos preços por isso (ALMEIDA, 1986).  
Para que haja transferência de tecnologia é necessário que ocorra a interação universidade-
empresa. Nesse contexto, modelos de transferência de tecnologia foram propostos para 
analisar essa interação.  

As autoras Fracasso e Santos (1992) propuseram dois modelos conceituais de transferência 
de tecnologia. Na ocasião do estudo, segundo as autoras, pouco se discutia sobre a 
conceituação de modelos de transferência de tecnologia universidade-empresa. 
Os modelos desenvolvidos foram denominados como Modelo “i” e Modelo “n”, e diferem 
em aspectos como missão da universidade, função da pesquisa, conceito de tecnologia e o 
processo de transferência de tecnologia (FRACASSO; SANTOS, 1992). 

No contexto da interação, Rothwell (1994) foi um dos pioneiros nos estudos envolvendo 
modelos de interação. Este apresenta um processo de inovação tecnológica evoluindo em 
cinco gerações. O autor relata que para que haja de fato uma inovação tecnológica, a 
invenção precisa adquirir um valor de mercado. Cita então que, uma das formas de 
transferir esta nova tecnologia é pela interação universidade-empresa. Nesta tipologia, cada 
geração supera a outra, sendo assim, os modelos de interação universidade-empresa vão 
evoluindo. 
Outro autor que trabalhou os modelos de interação é Rogers (1996), que descreve três 
modelos de interação, a partir de Rothweell (1994). Nestes modelos, a autora utiliza de 
elementos como visão, estratégia, gestão, comunicação, foco da pesquisa, relação, valor e 
indicador de sucesso para caracterizá-los. Os modelos propostos por Rogers foram: 
Membership model, Relationship model e Partnership model. 

Em 1999, Cunha e Fracasso adotaram os modelos descritos por Rogers (1996) e Amidon 
(1997 apud CUNHA; FRACASSO, 1999) e definiram indicadores que permitiram a 
classificação de projetos nos diferentes modelos de sua pesquisa. Os modelos resultantes 
dessa nova tipologia foram: Modelo Clássico, Modelo de Mercado e Modelo de Parceria.  
Na elaboração dos modelos, as autoras levaram em consideração os itens: visão, estratégia, 
gestão, foco da pesquisa, relação, e indicador de sucesso. Ressalta-se que, na época da 
elaboração desses modelos, ainda não existiam as políticas de incentivo à inovação e 
transferência de tecnologia que existem no Brasil hoje. A conjuntura econômica e de 
ciência e tecnologia era outra o que justificava um estudo com tais indicadores. Hoje, a 
abordagem de Cunha e Fracasso (1999) precisa ser atualizada e uma nova tipologia de 
modelos pode ser definida. 
Takahashi e Sacomano (2002) propuseram um modelo conceitual de transferência de 
tecnologia que visa medir o sucesso da transferência de tecnologia em empresas do setor 
farmacêutico, abordando, a partir da literatura, os fatores de sucesso para essa 
transferência, sendo estes: Capacidades tecnológicas; Desempenhos alcançados; 
Capacidade de absorção; Capacidades gerenciais; e Modos de transferência. 

Um modelo conceitual de cooperações tecnológicas universidade-empresa em parques 
tecnológicos, que objetivou entender o processo de transferência de tecnologia 
universidade-empresa, foi proposto por Noveli e Segatto (2012). O modelo relaciona 
quatro elementos: Natureza dos sujeitos; Conteúdo transacional; Forma; e Estrutura de 
interface. No artigo, os autores vão sugerindo melhorias no modelo com base em estudos 
de caso e nas respostas das entrevistas realizadas. Por fim, no escopo do modelo, os autores 
caracterizam os motivadores da relação universidade-empresa no conjunto de casos 
estudados. 



No intuito de descrever as relações existentes entre universidade, empresa e governo foram 
propostos também modelos teóricos ao longo dos anos. Sábato e Botana (1975) descrevem 
o Triângulo de Sábato. Segundo estes autores, o desenvolvimento é resultado da ação 
múltipla e coordenada entre o governo, a estrutura produtiva e a infraestrutura de ciência e 
tecnologia. A relação que se estabelece entre estes três elementos pode ser representada por 
um triângulo, logo a denominação com o nome de seu criador: Triângulo de Sábato. Outro 
modelo reconhecido é o da Tripla Hélice, que constitui um referencial teórico, que 
demonstra os diferentes agentes envolvidos no processo de inovação, sendo estes a 
universidade, a indústria e o governo (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000). Os 
modelos do Triângulo de Sábato e Tripla Hélice se diferenciam pela forma em que se 
estruturam e pelos tipos de interação estabelecidos entre os agentes envolvidos. 

O Brasil passou por diversos momentos em que a inovação esteve pautada como uma meta 
a ser alcançada. Nos anos 1960, o foco das universidades latino-americanas era o de formar 
recursos humanos. Gradativamente, foram criadas pró-reitorias de extensão com a 
finalidade de aproximar a universidade da comunidade externa (SBRAGIA et al, 2006). 

Em termos de tecnologia, o compromisso brasileiro até meados dos anos 1960 era pautado 
na visão de que deveria se “capacitar para absorver a tecnologia estrangeira”, mas somente 
no final dos anos 1960 nota-se que o olhar para a Ciência e Tecnologia (C&T) mudou, 
havendo a preocupação com as necessidades do país (SBRAGIA et al, 2006). A demanda 
por P&D local neste período é reconhecida de certa forma, porém muitos produtos ainda 
eram importados, mas adequados ao interesse e necessidade do país (GUIMARÃES; 
ERBER; ARAÚJO-JR, 1985 apud SBRAGIA et al, 2006). 
Na década seguinte, ainda não se buscava inovação de fato, mas o Brasil já contava com 
uma política de C&T que visava o aumento da capacidade competitiva e autonomia pelas 
empresas (SBRAGIA et al, 2006). Esta política ainda era muito incipiente e o abismo entre 
a universidade e a empresa permanecia. 
Apesar das mudanças no marco regulatório brasileiro, a partir da década de 90, que deram 
incentivos para proporcionar oportunidades para que empresas e universidades inovassem, 
Matias-Pereira e Kruglianskas (2005) afirmaram que, na época, o Brasil ainda não possuía 
uma estrutura institucional sólida no que se refere à área científico-tecnológica. 

A maior parte da oferta de conhecimentos proporcionada pela implementação da 
política de C&T parece não ter sido aproveitada pelo setor produtivo da 
economia ou, poder-se-ia dizer, parece não ter encontrado sua demanda. O 
dinamismo tecnológico do país continuou a depender essencialmente da 
absorção de tecnologias geradas ou aperfeiçoadas no exterior e as motivações 
usuais para essa absorção – a incorporação de novos setores à economia ou o 
crescimento do mercado interno – perderam força (VIOTI, 2008, p. 143). 

Ressalta-se que, hoje, esta estrutura institucional está mais consolidada a partir da Lei de 
Inovação nº 10.973 (BRASIL, 2004) e da Lei do Bem nº 11.196 (BRASIL, 2004), além de 
outros incentivos e linhas de financiamento que priorizam projetos que apresentem 
articulação com empresas.  

A Lei da Inovação nº 10.973(BRASIL, 2004) foi criada para regulamentar e incentivar a 
parceria entre universidades, institutos de pesquisa e empresas por meio de mecanismos de 
interação e definindo a criação de Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) que devem 
gerenciar o processo de proteção e transferência de tecnologia da instituição. Esta Lei traz 
ainda o direito de participação do criador, tendo este o direito mínimo de 5% e máximo de 
1/3 dos ganhos econômicos auferidos pela instituição. Os ganhos podem ser de resultados 
de contratos de transferência de tecnologia. 



Os NITs surgem com a Lei da Inovação de forma a beneficiar as universidades, quando 
estes facilitam o processo de transferência de tecnologia e fazem a interlocução entre 
empresário e pesquisador (SANTOS, 2009). Estes então passam a ser criados dentro de 
ICT. Contudo, antes mesmo da Lei de Inovação, já existiam escritórios que auxiliavam no 
processo de transferência de tecnologia nas universidades, porém em diferentes níveis de 
estruturação. Com a Lei da Inovação, os NIT passaram a se fortalecer nas universidades, 
tendo o suporte legal e visando de fato gerira política de inovação dentro da ICT 
(TORKOMIAN, 2009). 
Os resultados das pesquisas realizadas nas universidades tinham como maior propósito a 
publicação de artigos, sem haver uma preocupação com a proteção do conhecimento ali 
gerado. Após a Lei da Inovação, novas definições surgiram, e, começa a se pensar na 
proteção deste conhecimento, parcerias com o setor privado e amadurecimento dos NIT 
(SANTOS, 2009). 

A Lei do Bem nº11.196 (BRASIL, 2005) trouxe incentivos à inovação e demais atividades 
que a envolvem. A Lei favorece as empresas que aplicam inovação, reduzindo o valor de 
diversos impostos pagos por estas. 
Hoje, pode-se observar que, com o apoio da legislação, o vínculo entre universidade e 
empresa é incentivado por políticas governamentais. Já é possível também vislumbrar as 
vantagens da interação para os dois lados, pela Lei da Inovação e Lei do Bem. 

O Sistema Nacional de Inovação (SNI) compreende uma rede de instituições no âmbito 
público e privado, realizando atividades que visem à disseminação de novas tecnologias 
pela promoção da inovação tecnológica (MOTA, 2001). O SNI no Brasil conta com 
agências de fomento e financiamento como Banco Nacional de Desenvolvimento 
(BNDES), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e as Fundações de Amparo a 
Pesquisa, Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) as universidades as 
ICT&I, as empresas e o governo. Todos esses agentes estão envolvidos com o objetivo de 
desenvolver a inovação de um país. 
As ICT são importantes no âmbito de promoverem o desenvolvimento econômico a partir 
das atividades de ensino e pesquisa que realizam. Assim, as universidades são estimuladas 
a licenciar suas tecnologias, patenteá-las e a realizar cooperação com as empresas 
(SANTOS, 2009). Estas, também devem focar na importância da proteção da propriedade 
intelectual, levando-se em consideração a proteção antes da publicação. 

O desenvolvimento tecnológico depende em boa parte da interação entre os centros de 
pesquisa universitários e as empresas (MATEI et al, 2012), porém no Brasil, há poucos 
pesquisadores dentro das empresas, o que dificulta o desenvolvimento tecnológico 
(CALLIGARIS; TORKOMIAN, 2003). 

As universidades são uma importante fonte de oportunidades científicas e tecnológicas 
para a inovação. O Estado também tem o importante papel de criar condições e estimular a 
cooperação entre as instituições de CT&I e empresas (MATEI et al, 2012). 

 

2 Em busca de indicadores de transferência de tecnologia para 
caracterização de um modelo 
A partir do referencial teórico sobre o panorama da transferência de tecnologia no Brasil, é 
possível identificar alguns elementos que possam servir como indicadores para caracterizar 
o processo de transferência de tecnologia das ICT&I para o mercado.  



A priori, não é preocupação do pesquisador atender ao mercado com o resultado de sua 
pesquisa (SANTOS, 2009). Promover a formação do pesquisador ou capacitá-lo quanto à 
gestão de projetos e interação empresarial seria uma das ações que auxiliariam no processo 
de transferência de tecnologia.  
A geração da ideia do projeto é um elemento que pode caracterizar o processo de TT, 
mostrando se ela nasce de uma iniciativa do pesquisador ou de uma necessidade de 
mercado. Utterback (1974 apud ALMEIDA 1986) apresenta a geração de ideia como uma 
das fases do processo de inovação.  
Um dos pontos relevantes sobre o processo de transferência de tecnologia é o sucesso da 
tecnologia transferida. Esta medida de sucesso pode ser avaliada pelo desempenho 
alcançado em nível econômico, desenvolvimento de produtos, nível de satisfação obtida 
com a tecnologia transferida e nível de domínio tecnológico alcançado (YIN, 1992; 
KUMER et al., 1999; SHRADER, 2001; MCCUTCHEN JR; SWAMIDASS, 1998; 
BARANSON; ROAK, 1985; WESTPHAL et al., 1985; LEONARD-BARTON, 1995; 
KUMAR et al., 1999 apud TAKAHASHI; SACOMANO, 2002). 

O número de patentes de uma empresa pode ser considerado como um grande avanço em 
suas atividades de P&D. Quanto maior o número de patentes da empresa, mais se tem 
conhecimento científico trabalhado (MANGEMATIN; NESTA, 1999 apud TAKAHASHI; 
SACOMANO, 2002). No Brasil, o sistema de patentes funciona com base na Lei nº 9.279 
de 15 de Maio de 1996 (BRASIL, 1996). As universidades brasileiras têm maior número 
de pedidos de patentes comparado às empresas (DAGNINO; SILVA, 2009).  

O gerenciamento do projeto de pesquisa é outro elemento que pode caracterizar o processo 
de transferência de tecnologia.  Para que uma pessoa exerça a função de gerente, esta deve 
ter várias habilidades, conhecimentos e experiências a fim de exercê-la com qualidade e de 
forma eficaz (KATZ, 1986; KANTER, 1989; MINTZBERG, 1994; BARTLETT; 
GHOSHAL, 1997; SHUMAN; THAMHAIN, 1996; FLOYD; WOOLDRIDGE, 1997 apud 
TAKAHASHI; SACOMANO, 2002). 

Toda pesquisa envolve, em algum momento, uma tomada de decisão. O rumo a partir 
dessa tomada de decisão é que direcionará as atividades da pesquisa (BROOKS, 1979 apud 
STOKES, 2005). Neste contexto, a atividade de P&D foi pensada como um possível 
indicador de transferência de tecnologia. As atividades de P&D podem ocorrer somente 
dentro da universidade ou somente dentro das empresas. Quando se pensa o processo de 
transferência de tecnologia essas atividades devem ser realizadas em conjunto. 

A literatura aponta alguns elementos que caracterizam o processo de transferência de 
tecnologia e alguns indicadores que podem mostrar que a tecnologia foi efetivamente 
transferida. Porém, percebe-se a necessidade da criação de um modelo que caracterize os 
diferentes estágios de transferência de tecnologia de acordo com algumas características do 
pesquisador, da empresa envolvida, da própria tecnologia desenvolvida, do processo de 
desenvolvimento da pesquisa entre outras.  

Neste sentido, torna-se importante a definição deste modelo de transferência de tecnologia, 
formado por 3 estágios: inicial, intermediário e avançado. A próxima seção mostra o 
método de pesquisa adotado neste artigo, bem como a técnica utilizada para a coleta dos 
dados e como esses estágios foram construídos e denominados. 

 

  



3 Método 
A pesquisa realizada foi qualitativa e de caráter exploratório, onde foi elaborado um 
modelo contendo diferentes estágios de transferência de tecnologia. A pesquisa qualitativa, 
de acordo com Malhotra (2006), proporciona melhor visão e compreensão do problema. A 
pesquisa qualitativa é apropriada para situações de incerteza, quando os resultados 
conclusivos diferem das expectativas. 

O método de pesquisa utilizado foi a construção de teoria. De acordo com Roesch (2007, p. 
171) 

Significa a construção de teoria a partir de dados baseados na realidade. Seus 
proponentes consideram que a formulação de interpretações teóricas de dados 
baseados na realidade é um meio poderoso para o entendimento da realidade e 
para desenvolver estratégias de ação e medidas de controle da realidade 
(ROESCH, 2007, p. 171). 

Ainda, segundo a mesma autora, “o objetivo da análise, neste método, é construir uma 
teoria a partir de dados (...). Essa formulação teórica não apenas pode ser usada para 
explicar a realidade, mas também provê um esquema de referência para a ação” 
(ROESCH, 2007, p. 171). 

A partir da revisão de literatura, foi possível estabelecer um modelo de transferência de 
tecnologia, composto por três estágios distintos. Estes estágios foram, previamente, 
caracterizados por um conjunto de indicadores, quais sejam: geração da ideia; resultado da 
pesquisa; transferência de tecnologia; gestão do projeto; predisposição para cooperação; 
relação custo-benefício da pesquisa; fonte de financiamento; postura do pesquisador; e 
motivação da pesquisa. Estes indicadores foram construídos com base na revisão da 
literatura. A partir destes indicadores, foram realizadas entrevistas com especialistas que 
atuam dentro de diferentes elementos do processo de transferência de tecnologia para que 
fosse possível identificar as barreiras e as oportunidades do processo de transferência de 
tecnologia e, posteriormente, chegar ao modelo proposto neste artigo. 
O instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevista semiestruturada. Foram 
realizadas entrevistas com seis especialistas na área de gestão da transferência de 
tecnologia. Como não foi possível a autorização de todos os entrevistados, os nomes dos 
mesmos não serão citados. Serão feitas apenas referências às áreas ou aos papéis que estas 
pessoas desempenham no processo de transferência de tecnologia, no Brasil. Foram 
entrevistados: um representante de agência de inovação de uma universidade pública 
federal de São Paulo; um gerente de incubadora de empresas de base tecnológica do 
interior de São Paulo; um representante da Agência Brasileira de Desenvolvimento e 
Inovação – ABDI; uma consultora em inovação e transferência de tecnologia e parcerias 
tecnológicas da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas 
Inovadoras - ANPEI; um representante de escritório de transferência de tecnologia de uma 
universidade da região sul do Brasil; e um pesquisador, considerado empreendedor. As 
entrevistas foram transcritas ipsis verbis para garantir a fidedignidade dos dados. As 
entrevistas permitiram a consolidação do modelo de transferência de tecnologia. 
A entrevista com o pesquisador justifica-se pelo fato do mesmo atuar em universidade 
pública com pesquisa e ter a visão empreendedora, possuindo patentes e buscando a 
relação entre universidade-empresa. 

Os entrevistados foram questionados sobre as barreiras e os facilitadores do processo de 
transferência de tecnologia, as fontes de geração da ideia do projeto, sucesso da 
transferência, aspectos sobre o gerenciamento do projeto dentre outros. Durante a 



entrevista, foi apresentado o modelo de transferência de tecnologia com os três estágios 
preliminares oriundos da revisão de literatura. A partir das entrevistas, foi possível 
denominar os diferentes estágios de transferência de tecnologia do modelo, bem como a 
definição dos indicadores que permitirão estabelecer em qual estágio os projetos 
desenvolvidos dentro das universidades públicas brasileiras, podem ser alocados. 

 

4 Proposta de um modelo de transferência de tecnologia para 
universidades públicas brasileiras 
Pelos resultados das entrevistas, percebe-se o distanciamento existente entre a universidade 
e as empresas no que se refere ao tempo; à interlocução entre a universidade e a empresa; 
às questões burocráticas da proteção da propriedade intelectual; à dificuldade de 
disponibilizar, para o mercado, as tecnologias patenteadas pela universidade. Além disso, 
existem algumas dificuldades legais que ainda ocorrem nas universidades, mesmo com a 
Lei da inovação, pelo fato desta ainda ser recente e porque os órgãos jurídicos das 
universidades não estão familiarizados com o contexto desta Lei e da Lei do Bem. 
Por outro lado, são reconhecidos alguns facilitadores do processo de interação 
universidade-empresa, tais como: a existência dos núcleos de inovação tecnológica; a 
disponibilidade de recursos a partir de projetos que contemplam a parceria da universidade 
com as empresas; as oportunidades criadas a partir da Lei da Inovação e da Lei do Bem; o 
surgimento de uma cultura mais voltada para a transferência de tecnologia por parte das 
empresas; o fato de algumas universidades estarem adequando seus órgãos jurídicos para 
darem suporte aos pesquisadores na parceria com empresas.  
Tendo conhecimento das barreiras e facilitadores e partindo da revisão de literatura, foi 
possível identificar diferentes estágios. O primeiro estágio é caracterizado pelo pesquisador 
que não está sensibilizado para a transferência. Ele pensa em desenvolver e publicar as 
pesquisas de acordo com sua linha de pesquisa. O segundo estágio é caracterizado pelo 
pesquisador que já está sensibilizado para alguma necessidade e demanda do mercado. Ele 
busca desenvolver projetos que possam ter algum tipo de aplicação nesse mercado. O 
terceiro estágio é caracterizado pelo pesquisador que efetivamente já tem uma tecnologia 
transferida. Ele já busca o mercado, participa do NIT e tem uma visão do quanto a 
transferência de tecnologia é importante. 

Realizadas as entrevistas, foi possível nomear os estágios e construir um Modelo de 
Transferência de Tecnologia a partir da teoria olhando para a realidade, que é a proposta do 
método grounded theory. Os estágios passaram a ser denominados então como: Estágio 1 – 
Alfa, Estágio 2 – Beta e Estágio 3 – Gama. Esses estágios contemplam  nove indicadores 
de transferência de tecnologia, que foram construídos também a partir da teoria com a 
visão da realidade relatada pelos especialistas entrevistados. A seguir, são apresentadas as 
caracterizações de cada indicador do modelo. 
 

1) Geração da ideia.  
O indicador leva em consideração de onde partiu a ideia da pesquisa realizada na 
universidade. O pesquisador tem a ideia e obtém financiamento.  

O representante de agência de inovação relata que “O mais recorrente é o próprio 
pesquisador, é o laboratório ter uma ideia e obter financiamento para desenvolver essa 
ideia, isso depois é protegido e busca-se uma empresa para explorar comercialmente”. 



No caso do pesquisador que já trabalhou por muito tempo com certa indústria, esta acaba 
por procurar o pesquisador para resolver seus problemas. Em casos assim, a geração da 
ideia parte muitas vezes do problema que o empresário traz ao pesquisador. A 
representante da área de Inovação da ABDI coloca que “temos também o lado da empresa 
como geradora de ideias”. Assim, a demanda pela geração pode surgir da empresa para a 
universidade. 
A representante do Escritório de Transferência de Tecnologia da região sul, coloca ainda 
que “o pesquisador que já tem uma ideia mais voltada para o mercado, a própria ideia já 
vem com esse direcionamento”. Assim, a geração da ideia direcionada levará a 
transferência de tecnologia. Contudo, a representante contrapõe que há muitos 
pesquisadores que “não tem a priori uma preocupação com a aplicação. O interesse dele é 
saber como os fenômenos ocorrem”. Nesses casos, a pesquisa acaba por ficar na 
universidade sem muitas perspectivas para o mercado. 

A representante de Inovação e Transferência de Tecnologia e Parcerias Tecnológicas da 
ANPEI coloca ainda que “para as áreas tecnológicas, que tem uma vocação tecnológica, aí 
é muito importante que o pesquisador esteja atento ao que o mercado está querendo”. 
Partindo destes depoimentos, podemos estabelecer o indicador geração de ideia para os 3 
estágios do modelo. No estágio Alfa, a geração da ideia surge da curiosidade de 
pesquisador em pesquisar um tema relevante no âmbito de sua linha de pesquisa. No 
estágio Beta, o pesquisador identifica uma oportunidade na empresa ou a empresa 
demanda do pesquisador. Há uma busca pelas necessidades do mercado, quando o 
pesquisador identifica oportunidade na empresa. No último estágio, Gama, a ideia nasce do 
pesquisador em conjunto com a empresa. 

 
2) Resultado da pesquisa. 

Na construção do indicador resultado da pesquisa, foram relatados os estágios que o 
contemplam, partindo da realidade descrita pelos especialistas.  Para o representante da 
incubadora, o resultado da pesquisa, no estágio Alfa, é a publicação do artigo pelo 
pesquisador, visto que este ainda realiza a transferência de tecnologia. No estágio Beta, o 
resultado da pesquisa é a empresa receber e incorporar a tecnologia. No estágio Gama, há 
diferencial competitivo para empresa, que resulta da pesquisa. 

Empresas e universidades que obtiveram resultado de sucesso no processo de transferência 
de tecnologia são apontadas pela pesquisa de Dagnino e Gomes (2003), onde o processo de 
interação ocorreu entre a Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP) e uma empresa privada. A empresa já buscava a universidade para 
desenvolvimento de pequenos projetos. Com o passar do tempo e após reestruturação da 
empresa em seu planejamento, esse contato ficou cada vez mais próximo, levando a 
interação. 

 

3)Transferência de tecnologia.  

Uma das finalidades da transferência de tecnologia é que ela traga resultados que 
beneficiem a sociedade, visto que a tecnologia transferida pode solucionar problemas de 
diferentes aplicações. Para o representante da agência de inovação, um fator de sucesso no 
processo de transferência de tecnologia “é fazer com que a tecnologia desenvolvida na 



Universidade chegue à sociedade”. O especialista também afirma que esta não resulte 
somente em valor econômico, mas que traga, também, benefícios à sociedade. 
É colocado pela representante do Escritório de Transferência de Tecnologia da região sul 
que a empresa precisa “se apropriar dessa tecnologia”. Notamos assim que, a transferência 
de tecnologia pode ocorrer quando ambos estiverem envolvidos, pesquisador e empresário, 
visto que apropriação da tecnologia pela empresa pode levar a um novo produto no 
mercado. 

Quando o pesquisador busca somente a realização e conclusão de sua pesquisa encontra-se 
no estágio Alfa de transferência de tecnologia. No estágio Beta há licenciamento da 
tecnologia e sua negociação. No estágio Gama, chega-se à inovação de fato, com 
agregação de valor para a empresa. 

 
4)Gestão do projeto. 

Na gestão do projeto, são necessárias algumas habilidades que proporcionem uma 
interlocução de ideias entre as partes envolvidas. O representante da agência de inovação 
coloca que a gestão do projeto em si deve ser realizada pelo pesquisador, visto que este 
está envolvido com o grupo de pesquisa e conhece os prazos e valores da tecnologia 
resultante da pesquisa. Quando se pensa na negociação da tecnologia, o especialista relata 
que, quando há o apoio do NIT, é ele quem fará esse processo de negociação e de proteção 
da propriedade intelectual. 

Segundo a representante da área de inovação da ABDI, “a questão técnica deve ser 
realizada pelo pesquisador, mas as questões de gerenciamento, parte financeira, de recursos 
humanos e a parte legal deveriam ser feitos por uma agência da universidade”. 

O importante é que a gestão seja feita, ou seja, “assegurar que esta função de gestão seja 
feita” ressalta a representante do escritório de transferência de tecnologia da região sul. 

O indicador gestão do projeto aponta o pesquisador como gerente do processo no estágio 
Alfa de transferência de tecnologia. No estágio Beta, o pesquisador realiza a gestão do 
projeto com apoio do Núcleo de Inovação Tecnológica. No estágio Gama, a gestão é 
realizada pelo pesquisador, executivo e Núcleo de Inovação Tecnológica. 

 
5) Predisposição para cooperação.  

Ao iniciar a pesquisa acadêmica, o pesquisador possui um foco para seu desenvolvimento. 
Este pesquisador, em alguns estágios, possui predisposição para cooperar com a empresa. 

A pesquisa acadêmica e a empresarial têm focos diferentes (DAGNINO; GOMES 2003), o 
que nos remete ao tempo de pesquisa ser diferente. Segundo o representante da agência de 
inovação “um papel fundamental é o pesquisador estar disponível, querer ver que aquela 
tecnologia realmente chegue ao mercado”. Entende-se que, havendo uma predisposição do 
pesquisador, isso facilita o processo de transferência de tecnologia. 
Um ponto colocado pelo pesquisador empreendedor é que, parte dessa predisposição vem 
do pesquisador. Este coloca que “os pesquisadores deveriam sair da universidade, ir para o 
mercado, pegar as ideias e os problemas reais que estão no mercado e trazer para 
universidade, junto com a empresa e trabalhar numa coisa prática”. 
Quando se pesquisa somente pela descoberta e para manter a atividade de pesquisador, 
satisfazendo os objetivos iniciais propostos da pesquisa, este enquadra-se no estágio Alfa 



de transferência de tecnologia. No caso do pesquisador buscar uma aplicação industrial, 
este está disposto à cooperação, estando no estágio Beta. No estágio Gama, houve a 
transferência de tecnologia, com as pesquisas focando em novos desdobramentos da 
mesma com potencial para novas tecnologias. 
Dificilmente, um pesquisador, ao delinear o tema de sua pesquisa, passando pelo processo 
de tomada de decisão, não será influenciado por sua possível aplicabilidade. Algumas 
pesquisas tendem a ser vistas desta forma por muitos cientistas, contudo, também são 
levados em conta sua promessa científica e seu papel social (BROOKS, 1979 apud 
STOKES, 2005). 

 

6)Relação custo-benefício da pesquisa.  

Matei et al (2012) coloca, por meio de um diagrama de afinidade da qualidade demandada, 
que uma das características de qualidade da gestão do projeto é ter uma boa relação custo-
benefício do investimento. Neste âmbito que o indicador relação custo-benefício da 
pesquisa foi elaborado. 

No estágio Alfa de transferência de tecnologia, o pesquisador não se preocupa e não 
relaciona o custo-benefício da pesquisa, pensando somente em pesquisar seu tema e 
concluir sua pesquisa. No estágio Beta, o pesquisador sabe que há custo-benefício da 
pesquisa, porém não o prioriza. Quando o pesquisador conhece esta relação, quer priorizar 
e coloca isso como relevante em sua pesquisa, enquadra-se no estágio Gama de 
transferência de tecnologia. 

 
7)Fonte de financiamento. 

Com relação à fonte de financiamento, temos hoje um número maior de recursos que é 
disponibilizado para pesquisas, relata o representante da incubadora. Estes são 
considerados como facilitadores do processo de transferência de tecnologia. O especialista 
ainda reforça que nos “Projetos em conjunto que são desenvolvidos com a FINEP, CNPq, 
as Fundações de Amparo à Pesquisa, em geral, a quantidade de recursos disponibilizados 
para esse tipo de desenvolvimento tem sido enorme”.  

Neste indicador, são representadas as possíveis fontes de financiamento da pesquisa, 
sabendo-se que isto está relacionado ao processo de transferência de tecnologia. Quando a 
fonte de financiamento é pública vinda do envio do projeto as Fundações de Apoio a 
Pesquisa dos estados ou outras fontes de fomento, no âmbito federal ou estadual, este se 
encaixa no estágio Alfa de transferência de tecnologia. Quando a fonte de financiamento é 
pública, advinda de editais de financiamento para pesquisas da Política Industrial e Política 
de CT&I, este, enquadra-se no estágio Beta, pois o pesquisador busca o financiamento para 
pesquisa mais direcionada ao mercado. No estágio Gama de transferência de tecnologia, há  
financiamento público, por meio da subvenção econômica de créditos com juros 
subsidiados pelo BNDES e FINEP, e há também financiamento privado, advindo da 
empresa parceira. 

 

8) Postura do pesquisador.  
O indicador leva em consideração a postura do pesquisador quanto às pesquisas realizadas 
na universidade. “Às vezes esse pesquisador, que é diferenciado, quando ele está fazendo 
sua pesquisa em laboratório, está pensando em quem vai utilizá-la, como utilizá-la”, relata 



o representante da agência de inovação. O representante também afirma que um perfil 
como este faz toda a diferença neste processo. 
Um pesquisador com postura “individualista” não busca, necessariamente, transferir sua 
tecnologia. É necessária uma postura mais aberta para a transferência, como coloca a 
representante da área de Inovação e Transferência de Tecnologia e Parcerias Tecnológicas 
da ANPEI que um ponto importante “é o pesquisador querer agir”. Essa ação se daria mais 
nos Estágios Beta e Gama do Modelo aqui proposto. 

Existe a dificuldade por parte do pesquisador em demonstrar o valor econômico de sua 
tecnologia, visto que a intenção do mesmo ao fazer a pesquisa é buscar conhecimento e 
não um produto como resultado (FUJINO; STAL, 2004). Alguns pesquisadores têm um 
perfil individualista quando se trata da pesquisa que realizam e, como já citado, não 
esperam mais que a satisfação do cumprimento de seu projeto. No estágio Alfa de 
transferência de tecnologia, o pesquisador tem justamente essa postura individualista. Já o 
pesquisador que tem interesse em agregar o conhecimento de sua pesquisa às ideias da 
empresa para desenvolvimento de um projeto em comum, tendo perfil colaborativo e 
empreendedor, enquadra-se no estágio Beta. No estágio Gama, o pesquisador tem um 
perfil de construir parcerias, indo atrás da empresa para alinhar suas pesquisas às ideias do 
empresário que, neste caso, desenvolverá um produto. 
 

9)Motivação da pesquisa.  
Este indicador foi elaborado pensando-se na motivação que o pesquisador tem para realizar 
a pesquisa em laboratório e se isso pode vir a ser transferido para o mercado. Se há 
motivação, o processo de transferência de tecnologia tem mais chances de ocorrer. 
Portanto, os pesquisadores precisam ter motivação na pesquisa para também estar 
motivados a ter contato com o mercado (NICOLO, 1997). São apontados como fatores 
motivadores para interação universidade-empresa o acesso as pesquisa universitárias, a 
estrutura e a redução dos custos com a pesquisa, levando-se em conta a capacitação 
universitária para execução da pesquisa e desenvolvimento da tecnologia (CLOSS; 
FERREIRA, 2012). 

Este indicador está intimamente relacionado aos desejos do pesquisador, que estão 
relacionados a diferentes motivações de sua vivência. O gerente da incubadora afirma que 
num estágio em que a transferência de tecnologia ocorreu, a motivação surge “a partir do 
desejo do pesquisador em interagir com o mercado e auferir ganho econômico”. 

O pesquisador, que tem como motivação somente manter sua linha de pesquisa, encontra-
se no estágio Alfa de transferência de tecnologia. Quando a motivação é buscar uma 
aproximação com o mercado, enquadra-se no estágio Beta. No estágio Gama, a motivação 
ocorre por conta do anseio do pesquisador em interagir com o mercado e obter ganho 
econômico a partir da interação. 
Os indicadores, bem como os estágios, são apresentados no Quadro 1, que representa o 
Modelo de Transferência de Tecnologia para as universidades públicas brasileiras, 
resultado deste artigo. 
  



 

Quadro 1 - Modelo de Transferência de Tecnologia para Universidades Públicas Brasileiras 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir do referencial teórico e da coleta de dados 

5 Considerações finais 
A transferência de tecnologia é um processo complexo que envolve diferentes atores para 
que se alcance resultados efetivos. Nesse sentido, as parcerias entre universidades e 
empresas são cada vez mais necessárias, visto que possibilitam o aumento da capacidade 
competitiva da empresa e permitem alavancar os laboratórios das universidades para o 
desenvolvimento de novas pesquisas.  

Para que a interação universidade-empresa ocorra, nota-se que é necessário vencer diversas 
barreiras, colocadas no artigo, que fazem com o que o processo seja demorado e oneroso. 
O arcabouço legal brasileiro é um dos pontos relevantes para vencer essas barreiras. Assim 
como o perfil do pesquisador e a disponibilidade de recursos, que são apontados no artigo 
como facilitadores do processo. A transposição dessas barreiras também depende da 



universidade que, enquanto instituição de pesquisa, deve buscar também o 
desenvolvimento de pesquisas inovadoras. 
Os indicadores, construídos a partir da visão de especialistas e da literatura sobre o tema, 
apontam que promover a formação do pesquisador ou capacitá-lo quanto à gestão de 
projetos e interação com empresas seria uma das ações que auxiliariam no processo de 
transferência de tecnologia. Estes indicadores puderam qualificar diversas especificidades 
que estão relacionadas aos estágios de transferência de tecnologia aqui desenvolvidos. 

Cada estágio qualificou-se de forma que os indicadores estivessem intrinsecamente 
relacionados a realidade do pesquisador e de suas pesquisas, para que então possa-se 
aplicar o modelo em universidades públicas brasileiras. 

Classificar de que forma se dá o processo de transferência de tecnologia nas universidades 
se mostra válido, levando-se em consideração os impactos positivos do processo para a 
universidade e para a empresa e os possíveis retornos para a sociedade. 

Como contribuição teórica, o artigo apresentou a proposta de um modelo de transferência 
de tecnologia, embasado na literatura atualizada e em obras clássicas de autores da área. O 
uso do método de grounded theory permitiu um aprofundamento do tema e posterior 
comparação com as entrevistas que mostraram como acontece a transferência de tecnologia 
na realidade das universidades públicas brasileiras. Essa comparação entre a teoria e a 
prática permitiu a validação do modelo para o contexto das universidades públicas 
brasileiras. 
Como contribuição prática, o modelo, composto pelos estágios Alfa, Beta e Gama, permite 
um olhar diferenciado para essa relação universidade-empresa e oportuniza que novas 
ações sejam pensadas e desenvolvidas dentro das universidades brasileiras e de outras que 
possuam as mesmas características para que o processo de transferência de tecnologia seja 
estimulado.  

O modelo de transferência de tecnologia elaborado neste artigo poderá tornar-se uma 
ferramenta útil na classificação de projetos desenvolvidos nas universidades públicas 
brasileiras pela classificação dos diversos indicadores e poderá oferecer possibilidades de 
minimizar as diversas barreiras do processo de interação da universidade com as empresas.  
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Resumo
Este artigo procura descrever e analisar os processos de comunicação científica
etransferência detecnologia (TT) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-
Embrapa. Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa descritiva, utilizando-se de documentos
impressos, eletrônicos e documentos internos. Também foi realizada pesquisa com
empregados que atuam nestes processos nas esferas estratégicas e operacionais. Os
resultados demonstram que, apesar da Embrapa contar com um processo estruturado de
comunicação, este está mais fortemente voltado para comunicação institucional, havendo
necessidade de ampliar e melhorar a comunicação científica. Em relação ao processo de
TT, este ainda não conta com instrumentos, normas e estratégias padronizadas o que pode
vir a comprometer sua efetividade. Propõe-se assim a criação de novos modelos de
comunicação e de transferência de tecnologia, considerando sempre a diversidade de seu
público-alvo e a natureza de suas atividades.

Palavras-chave: ComunicaçãoCientífica, Instituições Públicas de Pesquisa, Transferência
de Tecnologia, Embrapa.

Abstract
This article describes and analyzes the process of scientific and technology transfer (TT)
from the Brazilian Agricultural Research Corporation-Embrapa. For this, we developed a
descriptive research using printed documents, electronic and internal documents. Research
was also conducted with employees who work in these processes in the strategic and
operational levels. The results demonstrate that, despite the Embrapa to have a structured
process of communication, this is more heavily focused on institutional communication;

1 Este artigo contou com auxílio financeiro do CNPq (projeto PROSPECÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O
DESENVOLVIMENTO LOCAL - Edital de Ciências Sociais Aplicadas Nº 07/2011) e Fundação Araucária.



there is a need to expand and improve scientific communication. Regarding the process of
TT, this still does not have instruments, standardized the rules and strategies that may
ultimately compromise its effectiveness. It is therefore proposed to create new models of
communication and transfer of technology, always considering the diversity of your target
audience and the nature of its activities.

Keywords: Scientific Communication, Public Institutions for Research, Technology
Transfer, Embrapa.

1. Introdução e objetivo

As instituições públicas que atuam na área de C&T são atores sociais mantidos pela
sociedade que acredita queobterá retorno dos recursos públicos investidos. Estas
instituições têm a responsabilidade social de prestar constas do uso dos recursos e
contribuir com a evolução da sociedade, por meio da divulgação do conhecimento
produzido. Segundo Geller (2010), é preciso considerar queos avanços científicos por si só
não irão solucionar os problemas da humanidade, mas podem contribuir para melhorar
determinadas condições políticas, sociais e econômicas. Portanto, é fundamental que os
temas científicos sejam amplamente divulgados, para que os cidadãos tenham elementos
para opinar e influenciar nas situações que afetam suas vidas. Porém, em se tratando de
instituições públicas de pesquisa não basta apenas comunicar os resultados científicos
alcançados. È necessário encontrar uma forma eficiente de transferi-los aos usuários.
A preocupação com a comunicação técnico-científica e a transferência de tecnologia (TT)
tem sido objeto de pesquisa desde a década de1970. Araújo (1979) afirma que uma grande
barreira no processo de TT é a inabilidade de comunicar-se de forma efetiva com os
usuários potenciais das tecnologias geradas. Para Wildner et al. (1993), a transferência
inadequada pode ser resultante de comunicação deficiente entrea instituição e os usuários.
Os autores observaram também que a tecnologia inapropriada é mais comum do que a
transferência inadequada, como causa de sua baixa adoção pelos usuários, enquanto que
Fujisaka (1994) afirma que as principais razões da não adoção de tecnologias pelos
usuários são: a tecnologia resulta de um problema mal definido pela pesquisa; a prática dos
produtores é igual ou melhor que a sugerida pelos pesquisadores; a tecnologia difundida
não se adapta às condições dos produtores; a transferência não foi eficiente; foi dirigida ao
público errado; o custo da tecnologia é muito elevado. Para Schlottfeldt (1991) embora
tenha havido avanços no campo de TT, ainda nãohá um modelo que consideremais a
demanda e o mercado e menos a oferta de pacotes tecnológicos. O autor afirma que,apesar
esforço dosprofissionais de TT e pesquisadores e do reconhecimento da necessidade de
manter canais de comunicação de duas vias com os diversos públicos, permanece a visão
de TT como mera disseminação de resultados da pesquisa.
A Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária é a maior e principal
instituição de pesquisa brasileira. Considerando sua atuação em diferentes áreas e sua
responsabilidade de buscar soluções para a agropecuária brasileira, é de suma importância
que a mesma conte com processos eficientes de comunicação de transferência de
tecnologia. O objetivo deste trabalho é descrever e analisar os processos de comunicação
científica e de TT utilizados pela mesma.O artigo está estruturado em sete partes: a
primeira é a introdução do trabalho, seguida da metodologia. A terceira parte traz conceitos
e definições sobre comunicação científica e TT. Na quarta parte é feita uma
contextualização sobre acomunicação científica e a TT em instituições de C&T. A
quintaparte está dividida em dois momentos: a caracterização e atuação da  Embrapa,e seus
processos de comunicação científica e TT A sexta parte apresenta a caracterização da



Embrapa Suínos e Aves e seus processos de comunicação e de TT, encerrando-se com as
conclusões, na sétima parte.

2. Metodologia
Para analisar o processo de comunicação e de transferência de tecnologia na Embrapa e em
uma de suas unidades de pesquisa, utilizou-se da metodologia qualitativa exploratória que
teve como foco principal o processo e seu significado, considerando o ambiente natural
como fonte direta para coleta de dados e o pesquisador como instrumento-chave (SILVA;
MENEZES, 2005). Trata-se de um estudo de caso constituído de três etapas: exploratória,
descritiva e analítica. A fase exploratória objetivou analisar e discutir os processos de
comunicação científica e TT, com técnicas de revisão bibliográfica, análise documental e
entrevistas semi-estruturadas. Na fase descritiva realizou-se uma análise documental,
utilizando-se dedocumentos disponíveis de forma impressa e eletrônica, e documentos
internos da Embrapa. Na fase analítica, foram utilizados os dados obtidos nas entrevistas,
além da literatura consultada.
Na Embrapa sede, o processo de comunicação é coordenado pela Secretaria de
Comunicação (SECOM), e o processo de Transferência de Tecnologia pelo Departamento
de Transferência de Tecnologia (DTT). Para obter informações sobre estes processos,
foram entrevistados dois gerentes de cada um desses departamentos.Os dados foram
coletados a partir de entrevistas semi-estruturadas cujas questões versaram sobre:
formulação das estratégias de comunicação e TT na Embrapa, instrumentos utilizados, a
forma de participação das unidades descentralizadas, o uso de instrumentos para medir a
eficiência dos processos, percepção sobre a eficiência do processo, e sugestões de
melhorias. Além disso, foram feitasobservações diretas e análises documentais e
deregistros em arquivos. Para entender como estes processos se desenvolvem junto às
unidades de pesquisa, foi selecionada a unidade denominada Embrapa Suínos e Aves,
localizada em Concórdia-SC. Na unidade, foram entrevistados osempregados lotados junto
ao Núcleo de Comunicação (NCO), responsável pelo processo de comunicação e dos
setores de Prospecção e Avaliação Tecnológica (SPAT) e Setor de Articulação e
Implementação de Tecnologia (SPIT), responsáveis por atividades de transferência de
tecnologia. Os dados foram coletados a partir de entrevistas semi-estruturadas cujas
questões versaram sobre: o público-alvo da instituição, a forma de interaçãocom opúblico,
estratégias e instrumentos de comunicação e TT utilizados, a eficiência destes
instrumentos, a disponibilização de banco de dados com o resultado das pesquisas, a
divulgação dos resultados dos projetos e sugestões de melhorias nos processos. As
entrevistas foram realizadas no período entre janeiro aabril de 2013.

3. Comunicação científica e transferência de tecnologia: Conceitos e
definições.

Apesar de os processos de comunicação cientifica e transferência de tecnologia estar
interligados e a comunicação ser um elemento-chavepara o sucesso do processo de
transferência de tecnologiafaz-se necessário apontar as diferenças existentes entre estes
dois processos. A comunicação científica é conceituada por autores clássicos como Garvey
(1979) e Griffith (1989) como a comunicação que incorpora as atividades associadas à
produção, disseminação e uso da informação, desde o momento em que o cientista concebe
uma idéia para pesquisar até que a informação acerca dos resultados é aceita como
constituinte do estoque universal de conhecimentos. De acordo com Chris Bryant (2004,



p.1), fundador doNational Centre for the Public Awareness of Science, a comunicação
científica é o processo pelo qual a cultura científica e seu conhecimento se incorporam à
cultura comum. Para Lievrouw (1992) a comunicação científica ocorre em três etapas
subseqüentes: a conceituação, onde os processos comunicacionais se dão num âmbito
bastante restrito, entre os indivíduos que possuem um relacionamento harmonioso e de
confiança mútua, em ocasiões informais; a documentação, que é um processo mais bem
elaborado e formal, envolvendo a avaliação pelos pares e regras, como a submissão de
artigos para periódicos; a popularização, que envolve a divulgação do conhecimento de
forma ampla para os pares e para o público em geral.
A transferência de tecnologia, na concepção de Lima (2004), é a aquisição,
desenvolvimento e utilização de conhecimento tecnológico por outro ambiente que não
seja onde foi gerado. Cysne (1995, p. 8), aborda a transferência de tecnologia como“a
aquisição, entendimento, absorção e aplicação de uma tecnologia ou de um processo
tecnológico”. Rogers e shoemaker (1974) esclarecem que a diferença entre comunicação e
transferência é que a primeira compreende todos os tipos de mensagens enquanto a
segunda se refere apenas a novas idéias. Ao contrário da comunicação, quando o receptor
recebe mensagens rotineiras, na transferência a conduta deste é diferente porque envolve
um grau de risco: aceitar ou rejeitar a novidade (ROGERS; SHOEMAKER1974, p. 12).
Segundo o National Technology Transfer Center- NTTC (1999) existem três tipos
principais de transferência de tecnologia:
 Spin-off Technology – Neste caso, a tecnologia é desenvolvida por uma organização

federal e transferida ao setor privado, à outra agência federal ou a governos locais.
 Spin-on Technology - Se refere às tecnologias viáveis comercialmente, desenvolvidas

por organizações privadas, mas com potencial aplicação em organizações públicas.
 Dual-Use Technology – É co-desenvolvimento da tecnologia por uma organização

pública e privada, com os custos divididos e ambas são beneficiadas pela nova
tecnologia.

A transferência de tecnologia também pode ocorrer de forma contratual. Os tipos de
contratos mais comuns, segundo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial –INPI
(2013) são:
 Licença para exploração de patente e desenho industrial: autoriza a exploração por

terceiros do objeto de patente, regularmente depositada ou concedida no país e pedido
de desenho industrial, identificando direito de propriedade industrial.

 Licença para uso de Marca: autoriza o uso efetivo, por terceiros, de marca
regularmente depositada ou registrada no país.

 Fornecimento de Tecnologia: estipula as condições para a aquisição de
conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos, incluindo conhecimentos e
técnicas não amparados por propriedade industrial depositados ou concedidos no Brasil
(know how).

 Serviços de Assistência Técnica e Científica: estipulam as condições de obtenção de
técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas, estudos e projetos
destinados à execução ou prestação de serviços especializados.

 Franquia: envolve serviços, transferência de tecnologia e transmissão de padrões, além
de uso de marca ou patente.

Rogers Takegami e Yin (2001) apresentam cinco mecanismos detransferênciade tecnologia
entre instituições públicas e a indústria:
 Contratos de P&D, com compartilhamento de pessoas, equipamentose direitos

intelectuais;
 Encontros com interação entre os pesquisadores e troca de informação técnica;



 Publicaçõescientíficas, ressaltando que estas geralmente são direcionadas para parceiros
científicos e não aos usuários potenciais das tecnologias geradas;

 Contratos de licenciamentos;
 Spin-off acadêmico, onde a tecnologia será gerada por uma nova companhia, formada

geralmente por ex-empregados da organização de origem.

4. A comunicação científica e a transferência de tecnologia em
Instituições de C&T

Na opinião de Oliveira (1998) é preciso defender a necessidade de divulgar-se C&T por
duas razões: justificar a pesquisa que é realizada, e por acreditar que há uma demanda
reprimida de divulgação de C&T no Brasil. Paraa autora, uma das dificuldades no processo
de comunicação em C&T no Brasil é a ausência de uma cultura científica tanto nos
profissionais da mídia, como no receptor das mensagens, grande parte incapaz de julgar
criticamente ações edecisões políticas em C&T.
Para Geller (2010) é vital que a comunicação científica seja ampla, divulgando as
descobertas científicas que possam influenciar a vida das pessoas. Neste processo, as
instituições científicas desempenham importante papel, poisalém de geraram conhecimento
podem contribuir para a popularização da ciênciae a apropriação de seus benefícios pela
sociedade, considerando que a comunicação científica é uma das ferramentas mais potentes
este fim (GELLER, 2010; DURAN, 2010).  Para Duarte (2004), as instituições públicas de
C&Tsão atores sociais que tem a responsabilidade de contribuir com a evolução da
sociedade, por meio da divulgação do conhecimento produzido eda inserção daC&T no
cotidiano das pessoas. Entretanto, tem se chamado atenção para a dificuldade de
comunicação entre as instituições públicas e a sociedade.Bueno (2006) e Duarte (2004)
ressaltam que nas instituições públicas a ausência de uma cultura de comunicação cria
dificuldade para a existência de uma cultura eficaz e transparente, pois há pouca
participação de profissionais de comunicação na tomada de decisão, uma vez que as
pessoas que compõe as instituições de C&T brasileiras são responsáveis pela comunicação
do conhecimento gerado e ao mesmo tempo, pela criação de uma imagem pública que lhes
garanta credibilidade e recursos.
Araújo (1979) esclarece que livros, catálogos, folhetos técnicos, feiras
técnicas,conferências, cursos de treinamento são responsáveis pelo despertar daatenção
para avanços tecnológicos, masnão conduzema uma efetiva transferência de tecnologia
uma vez queas capacidades necessárias para uma seleção eassimilação de tecnologia a
partir destas fontes primárias, são extremamenteraras, opinião corroborada por Dereti
(2009), que acredita que é necessário diferenciar as ações, técnicas e instrumentos de
comunicação que fazem parte do processo de TT, da transferência em si, pois a
transferência não pode prescindir de ações de comunicação para atingir seus objetivos, mas
ações de comunicação não caracterizam a transferência de tecnologia. Na opinião de
Schaun (1981), a TT é a consagração da energia gasta para a geração do conhecimento e a
segurança da validade da pesquisa, via adoção de tecnologia; daí porque, dentre os fatores
limitantes à adoção das tecnologias geradas, está à forma de transferência das mesmas. O
conhecimento gerado nas ICTs é uma rica fonte de informação e capacitação para o
desenvolvimento de novas tecnologias e, portanto, ter um processo eficaz de transferência
de tecnologia consiste em um caminho alternativo e complementar para o alcance de um
patamar tecnológico superior das empresas brasileiras (GARNICA; TORKOMIAN, 2009).
Outro aspecto que deve ser considerado é a possibilidade da tecnologia gerada não estar
em consonância com a realidade do sistema social que se quer modificar, devido,
principalmente, à falta de integração entre pesquisa-usuário (WILDNER et al., 1993).



Neste sentido, Fujisaka (1994) elenca uma série de razões pelas quais as tecnologias
geradas não são adotadas:a tecnologia resulta de um problema mal formulado pela
pesquisa, ou seja, os usuários não enfrentam o problema que os pesquisadores supunham,o
que conduz à necessidade de se estabelecer um processo de comunicação de "mão dupla",
ou seja, a integração entre os diversos atores envolvidos no processo de geração de
tecnologias, visando possibilitar o ajuste da tecnologia às condições prevalecentes na
unidade produtiva (TAGLIARI, 1984). Estudo realizado por Santoro & Gopalakrishnan
(2001) concluiu que a confiança, a proximidade geográfica e a flexibilidade das políticas
dos centros para os direitos de propriedade intelectual, de patentes e licenças têm um papel
importante no sucesso das atividades de transferência de tecnologia. O estudo confirmou
que quanto maior for aconfiançaentre asinstituições de pesquisas e as empresas, a
proximidade geográfica, a efetividade da comunicação equanto mais flexíveis forem às
políticas para os direitos de propriedade intelectual, de patentes e de licenças, maior será o
grau de sucesso da TT.
Analisando a literatura citada, pode-se afirmar que os processos de comunicação científica
e de TT estão interligados e de certa forma, são interdependentes.  Um processo eficaz de
comunicação resulta na capacidade do usuário emcompreenderos conhecimentos gerados e
colocá-los em uso, enquanto que a TT representa o movimento da tecnologia, sua
disseminação, adaptação e aplicação pelo usuário. Assim, estes processos devem estar em
sintonia, fornecendoinformaçõespara aumentar a efetividade de ambos.

5. Embrapa: Características e abrangência de atuação

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa foi criada em 26 de abril de
1973, com as funções de execução de pesquisa, desenvolvimento e inovação e a
transferência destas para o meio produtivo. É uma empresa pública de direito privado,
vinculada ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, constituindo-se na maior e
principal instituição de pesquisa agropecuária brasileira, destacando-se na esfera
internacional, como o principal centro de tecnologia agropecuária tropical do mundo. Atua
por meio de 15 Unidades administrativas e 47 Unidades de Pesquisa ou Serviço,
denominadas Unidades Descentralizadas (UDs), presentes em quase todos os Estados
brasileiros, os mais diferentes biomas. Atua também na América do Norte, Europa, Ásia,
África e na América Latina, por meio de Laboratórios Virtuais e projetos. Coordena o
SistemaNacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), constituído por instituições públicas
federais, estaduais, universidades, empresas privadas e fundações que executam pesquisas
nas diferentes áreas geográficas e campos do conhecimento científico. Seu quadro de
pessoal é composto por 9.783 empregados (em 2012). Deste total, 2.389 são pesquisadores.
Destes, 18% são mestres, 74% são doutores e 7% tem pós-doutorado, sendo que a maior
parte deles está lotada nas Unidades Descentralizadas. O orçamento da Empresa em 2012
foi R$ 2,3 bilhões.

5.1. O processo de comunicação cientificana Embrapa

O processo de comunicação na Embrapa segue as diretrizes traçadas em sua Politica de
Comunicação, instituída em 1996, e é coordenado pela Secretaria de Comunicação -
SECOM - Unidade Central da Embrapa.A Embrapa trabalha com diferentes modalidades
de comunicação, para atingir diferentesobjetivos e públicos: comunicação científica,
comunicação social; comunicação governamental; comunicação administrativa;
comunicação mercadológica ecomunicação para transferência de tecnologia. Conforme
citado pelos entrevistados, as estratégias e ações utilizadas partem das orientações da



Política de Comunicação e estão voltadas para atender as vertentes P&D, TT e Negócios e
Desenvolvimento Institucional e variam de acordo com os objetivos e públicos a serem
atingidos. Foram citados os seguintes instrumentos de comunicação: revista XXI; central
de pautas para imprensa, articulação com a mídia; campanhas de promocionais de
produtos/serviços; visitasde jornalistase formadores de opinião às Unidades;Programa
Embrapa & Escola, exposições, feiras, reuniões, seminários técnicos, dias-de-campo,
cursos, programas de TV e rádio e publicações técnicas, científicas e
institucionais.Percebe-se que há um grande esforço, por parte da Embrapa em utilizar-se de
mecanismos variados de comunicação, para atingir seus diversos públicos.
As estratégias de comunicaçãosão coordenadas pela SECOM e baseia-se incialmente na
análise dos ambientes externo e interno e nas demandas da direção da empresa.Neste caso,
pode-se dizer que contar com uma coordenação central é positivo para padronizar as ações
nas unidades, porém, como cada unidade tem um público-alvo distinto, a participação das
unidades na formulação destas estratégias poderia tornar o processo mais eficiente, uma
vez que as mesmas tem um maior conhecimento de seus públicos-alvo.
A SECOM realiza de pesquisas de opinião, análise da presença da empresa na mídia,
estudos de cenários e avaliação de eventos institucionais/técnicos. Nota-se que as pesquisas
estão bastante voltadas para a comunicação institucional. Havendo, portanto, necessidade
de incluir pesquisas para a sua comunicação científica. Os entrevistados acreditam que as
estratégias e canais de comunicação utilizados atingem os diversos públicos-alvo, porém
têm a percepção de que se devebuscar melhorar seus canais de comunicação científica.
Em relação às melhorias no processo, os entrevistados afirmam que a instituição está,
constantemente, buscando melhorar sua comunicação. Ambos acreditam que há
necessidade criar novos instrumentos de comunicação científica assim como
depotencializarasações nas redes sociais. Na opinião dos entrevistados, houve um grande
avanço no processo de comunicação da Embrapa, percebido pelo aumento do espaço
dedicado a ela tanto na imprensa quanto nos debatesem fóruns públicos, o que resultou em
um maior interesse da sociedade em assuntos de ciência e tecnologia.
Analisando o processo de comunicação da Embrapa, percebe-se que,apesar das políticas de
comunicação implantadas, o processo de comunicação da instituição está mais fortemente
voltado para a comunicação institucional, o que reforça a visão de Duarte (2004) que
acredita que as ICTs vivem um dilema na questão da comunicação, pois devem divulgar e
democratizar o conhecimento e, ao mesmo tempo criar uma imagem pública que lhes
garanta credibilidade e recursos. No entanto, por se tratar de uma ICT pública, é
imprescindível para a Embrapa que a mesma busque estratégias para ampliar e melhorar a
comunicação científica, garantindo desta forma sua legitimidade perante seus públicos.
Neste contexto, pode-se afirmar que a dimensão da sua estrutura, a abrangência e
complexidade de suas ações criam desafios contínuos que novas soluções contínuas de
comunicação.

5.2. O processo deTransferência de Tecnologia na Embrapa

A transferência de tecnologia na Embrapa visa disponibilizar os conhecimentos e as
tecnologias geradas pelas unidades de pesquisa aos diferentes segmentos da sociedade.
Segundo o documento “Diretrizes para transferência de tecnologia: modelo de incubação
de empresas”(GOMES; ATRASAS 2005) a Embrapa utiliza as seguintes modalidades de
transferência:
Difusão de tecnologia: a apropriação pelo público-alvo de conhecimentos isentos de
proteção intelectual,promovida por agentes de extensão rural, assistência técnica, redes de
difusão, utilizando-se de dias de campo, unidades de observação, cursos, palestras,
publicações e mídias e Comercialização de tecnologias, que compreende:



a) Licenciamento de uso: transferência da exploração comercial e uso da marca, mediante
licitação e contrato, cobrando remuneração pela transferência e pagamento de royalties
sobre as vendas, assistência técnica e garantia de qualidade do produto comercializado.

b) Alienação ou venda direta: transferência integral dos direitos de exploração da
patente, mediante pagamento. Sujeita a licitação publica e regulamentada por contrato.

c) Outras modalidades como prestação de serviços, consultorias e assessorias.

O tipo de transferência de tecnologia mais comumente utilizada pela Embrapa éo Spin-off
Technology, onde a tecnologia é desenvolvida por uma organização federal e transferida ao
setor privado ou outros órgãos do governo. Os tipos de contratos mais utilizados neste
processo são os classificados de acordo com o INPI (2013) como: Licença para exploração
de patente; Fornecimento de Tecnologia e Serviços de AssistênciaTécnica e Científica.
O Departamento de Transferência de Tecnologia (DTT) foi criado para sistematizar as
estratégias prioritárias de TT junto às Unidades, porém, ainda não conseguiu atingir esse
objetivo, devido à existência de outras unidades centrais de serviços que coordenam parte
dos subprocessos de TT. Assim, o processo de TT ainda não conta com uma coordenação
central. Neste aspecto, Eldred e McGrath (1997) afirmam que para que a TT ocorra de
forma eficaz, é fundamental a existência de um processo de gerenciamento estruturado,
com uma clara definição de papéis e responsabilidade tanto para cada indivíduo envolvido
quanto para o grupo em sua totalidade. Para os autores, o fracasso nos esforços de TT
deve-se geralmente não a incompetência ou à falta de motivação da equipe, mas sim à falta
de metodologias claramente definidas e gerenciadas.
As estratégias de TT na instituição são desenvolvidas de forma descentralizada,
diretamente pelas unidades de pesquisa, uma vez que a Embrapa não dispõe de uma
politica de TT para orientar este processo. As unidades de pesquisa desenvolvem suas
próprias estratégias, de acordo com o que acreditam ser o mais apropriado.Os principais
instrumentos utilizados para a TT são os cursos técnicos, dias de campo, palestras,
unidades demonstrativas e de observação, vitrines tecnológicas, eventos planos de negócio,
publicações técnicas, programas de radio e TV e Minibibliotecas. Nesse caso, os
instrumentos utilizadosno processo TT são os mesmos utilizados no processo de
comunicação. Na opinião de Araújo (1979), esses instrumentos são mais eficientes no
processo de comunicação, pois despertam o interesse do cidadão para os avanços
tecnológicos, mas não conduzem a uma efetiva transferência e tecnologia.
Até o momento, não houve uma pesquisa amplapara medir a eficiência dos instrumentos e
estratégias utilizados no processo de TT, porém o DTT executando alguns estudos
específicos voltados para algumas cadeias produtivas. O processo de TT não foi
considerado eficiente pelos entrevistados, devido a forma como é feito (descentralizado) e
sem uma política orientadora ou normas padronizadas. Para os entrevistados, apenas
algumas unidades possuem capacidade técnica e estratégia para realizar este processo de
forma eficiente. Como afirmado anteriormente, apesar das unidades de pesquisa ter um
melhor conhecimento do seu público-alvo, a falta de padronização das ações pode levara
ações desarticuladas entre os profissionais de TT das unidades e da sede, afetando a troca
de informações e experiências, podendo fazer com que a Embrapa seja vista de maneira
fragmentada pela sociedade.
As melhorias de processo propostas pelos entrevistados foram:
 Elaboração de uma política norteadora de TT;
 Definição de uma governança interna para o processo;
 Redefinição de perfis profissionais;
 Recursos financeiros e materiais para melhoria do processo nas unidades;
 Otimização da integração entre P&D e TT;



 Fortalecimento das agencias publicas e privadas de TT nos estados;
 Maior integração da Embrapa com as redes de TT;
 Identificação das demandas das redes por tecnologias e ações de TT;
 Qualificação e organização do conhecimento e tecnologias por demandas;
 Identificação melhores práticas e estratégias e TT;
 Avaliação dos impactosde tecnologias, estratégias, programação de P&D e da evolução

tecnológica em regiões e territórios.
Nota-se, pelas sugestões de melhorias apresentadas, que o processo de TT ainda é bastante
incipiente na Embrapa Sede, não havendo instrumentos e estratégias padronizadas ou
normas que regem este processo, o queconfirma a percepção de Heberlê e Sapper (2007)
de que naEmbrapa, não é clara a relação que envolve as etapas de geração e de
transferência de tecnologia. Esta falta de clareza, aliada à carência de atores na área rural
no Brasil, pode tornar-se um ponto vulnerável para a instituição.
Partindo deste pressuposto, é importantepara a Embrapa contar com um efetivo processo
de TT para que possa reduzir o tempo entre a produção do conhecimento e das tecnologias
e sua disponibilizaçãoao usuários. A partir dos conceitos de Eldred e McGrath (1997),
Garnica e Torkomian (2009) e Schaun (1981), caberia aqui sugerir que a Embrapa
buscasse contar com um processo de gerenciamento de TT bem estruturado, com uma clara
definição de papéis e responsabilidade para todos empregados envolvidos, pois o sucesso
do processo de transferência, segundo esses autores, depende em grande parte, de
metodologias claramente definidas e gerenciadas.

6. A Embrapa Suínos e Aves
A Embrapa Suínos e Aves é uma unidade de pesquisa da Embrapa e tem como missão
"Viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da
suinocultura e avicultura em benefício da sociedade brasileira" (EMBRAPA SUÍNOS E
AVES..., 2011). Criada em 13 de junho de 1975, como Centro Nacional de Pesquisa em
Suínos, sendo que em 1978, recebeu também a incumbência da pesquisa em aves,
passando a se chamar Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves, hoje denominada
Embrapa Suínos e Aves, localizada em Concórdia/SC. Conta com um quadro de 211
empregados, composto de 51 analistas, 110 assistentes e 50 pesquisadores – destes, 86%
são doutores e 14% são mestres.

6.1.O processo de comunicação científica na Embrapa Suínos e Aves.

O processo de comunicação científica permeia por diversos setores: o Comitê Local de
Publicação (CLP),o Comitê de Local de Propriedade Intelectual (CLPI) e o Núcleo de
Comunicação Organizacional (NCO), sendo este último responsável pelo processo
decomunicação institucional e científica. O processo de comunicação científica da unidade
inicia-se na elaboração do projeto de pesquisa, que prevê a forma de divulgação dos
resultados, como uma das metas a serem atingidas. O acompanhamento é feito por meio de
um programa corporativo, onde o pesquisador responsável preenche relatórios semestrais.
A forma de divulgação é escolhida pelo pesquisador, considerando o público-alvo da
pesquisa. Além de papers em revistas nacionais e internacionais, possui publicações
próprias dirigidas a diferentes públicos, disponibilizadas em seu site, denominadas
“Publicações da Série Embrapa”: Boletins de Pesquisa; Circulares Técnicas; Comunicados
Técnicos; Série Documentos; Sistemas de produção; Cartilhas; Folders; Instruções
Técnicas para o Avicultor e Instruções Técnicas para o Suinocultor.



Para entender este processo, foram entrevistados os empregados que atuam no Núcleo de
Comunicação Organizacional-NCO. Do total de seis empregados, cinco participaram da
pesquisa realizada (83,34%). De forma geral, todos os entrevistados consideram como
público-alvo da instituição, a cadeia produtiva de aves e seus diversos elos. Também tendo
sido citado por um entrevistado, o público formador de opinião, como imprensa e empresas
do ramo do agronegócio.
As principais formas de interação com este público citadas foram os eventos, tendo sido
ainda citadas notícias reproduzidas na mídia, twiter, e as publicações disponibilizadas no
sitee em revistas científicas.Estas mesmas formas foram citadas como principais
instrumentos de comunicação científica, além de relatórios,publicações especializadas
realeses, programas de rádio e TV, treinamentos, assessorias, dias de campo, etc.Para os
entrevistados, os instrumentos utilizados para interação com o público e para divulgação
científica, são os mesmos.
Em relação à formulação de estratégias de comunicação científica, não há uma percepção
comum quanto à metodologia empregada. Foi citado que estas ocorrem na elaboração do
projeto de pesquisa, no planejamento anual ou de acordo com pesquisas, observações e até
situações que precisam de respostas rápidas. Também foi citado que estas são traçadas
pelo NCO, por meio de contato direto com o pesquisador ou ainda que o NCO elabora um
projeto para cada resultado consolidado ou ainda, por meio de contatos com órgãos
competentes. Nota-se que não está clara a forma como são traçadas essas estratégias, o que
demonstra a falta de um planejamento estratégico para este fim. Quando perguntado sobre
a existência de pesquisa para avaliar a eficiência dos instrumentos de comunicação
utilizados, três dos entrevistados citaram avaliações pontuais de eventos realizados pela
Unidade, enquanto que outro acredita que não há este tipo de pesquisa. Somente um
entrevistado afirmou que a SECOM desenvolve ações deste tipo, que, mesmo pontuais,
dão respostas interessantes, mencionando que uma pesquisa de imagem realizada em 2013
demonstrou que a Embrapa possui uma imagem positiva junto ao público em geral, mas
tem dificuldades de inserir-se em segmentos mais organizados do agronegócio e precisa
melhorar sua relação com a extensão rural e com outros órgãos públicos de pesquisa. Estas
respostas levam a crer que a Embrapa, assim como a unidade pesquisada, não conta com
um instrumento para avaliar a eficiência de seu processo de comunicação científica, apenas
para medir a imagem da instituição junto à sociedade. Porém, de forma geral, os
entrevistados acreditam que as estratégias e canais de comunicação utilizados atingem o
objetivo de comunicar C&T, mas há necessidade de melhorar a comunicação científica,
criando novos instrumentos e formas de comunicar-se com este publico específico.
Em relação à existência de um banco de dados com os resultados das pesquisas realizadas,
os entrevistados responderam que os resultados das pesquisas encontram-se disponível no
site, porém um dos entrevistados afirmou que esta disponibilização é dispersa e cada
unidade a disponibiliza de uma forma, não havendo padronização para isso. Outro
entrevistado acredita que a unidade deve tentar fazer com que seus resultados de pesquisa
se transformem em serviços/produtos aplicáveis no campo, a partir de um recorte mais
correto dos problemas de pesquisa.Observa-se pelas respostas, que os resultados das
pesquisas são disponibilizados, porém de forma dispersa. Em relação à definição do
público-alvo das pesquisas e a forma de comunicar os resultados para o mesmo, todos os
entrevistados responderam que público-alvo é definido no projeto de pesquisa, assim como
a forma de comunicar os resultados obtidos, esta prática é recente, e ainda não está
totalmente estabelecida na Unidade. Outro entrevistado citou que apesar das pesquisas
terem um público-alvo definido, este fato não gera resultados positivos, pois as mesmas
apresentam um problema de recorte do problema, ou seja, se não se escolhe o problema
que mais afeta o público focado, e desta forma, dificilmente se chegará ao final do projeto



com a resposta necessária.Pelas respostas obtidas, percebe-se que há um esforço, por parte
da equipe de comunicação para divulgar os resultados das pesquisas, porém, estas nem
sempre trazem a resposta que o público-alvo necessita. Os entrevistados sugeriram
algumas melhorias que, segundo os mesmos, poderia tornar este processo mais eficiente
(Quadro 1).

Quadro 1 – Melhorias sugeridas pelos entrevistados para o processo de Comunicação da
Embrapa Suínos e Aves.
Melhoria sugerida Nr.  de entrevistados

que sugeriram
Não há necessidade de melhorias. 1
Melhorar a disposição das informações no site. 2
Maior divulgação do site. 1
Fazer um planejamento da comunicação no momento de elaboração do projeto. 1
Melhorar o modelo de portfólios e arranjos da instituição. 1
Não sabe 1
Fonte: Dados de pesquisa (2013).

Foram sugeridas melhorias em diferentes etapas do processo, desde o planejamento da
comunicação, até sua disponibilização para o usuário, sendo esta citada por mais de um
entrevistado como uma etapa que necessita de melhorias.
Analisando o processo de comunicação da Embrapa Suínos e Aves, percebe-se que as
atividades estão ainda bastante voltadas para a comunicação institucional, em detrimento
da comunicação científica. As informações são disponibilizadas no site de forma dispersa,
dificultando seu acesso. Além disso, o uso da mídia eletrônica não atinge os produtores
rurais, pois a maioria destes não tem acesso a Internet, conforme demonstrado em pesquisa
realizada por Bassi e Monticelli (2011). O mesmo pode-se afirmar das estratégias de
participação em congressos, onde o público-alvo são estudantes, técnicos especialistas.
Evidencia-se assim, a necessidade buscar novos modelos de comunicação mais interativos
e adequados para seus diferentes públicos. Observa-se também a falta de interação entre
pesquisador responsável pelo projeto e a equipe de comunicação, resultado em uma
comunicação falha ou tardia dos resultados dos projetos.

6.2. O processo de transferência de tecnologia na Embrapa Suínos e Aves

Os instrumentos formais de transferência de tecnologia utilizados na Embrapa Suínos e
Aves são os mesmos citados no documento Diretrizes para transferência de tecnologia
modelo de incubação de empresas (GOMES; ATRASAS 2005) 2 : Os conhecimentos
gerados que são isentos de proteção intelectual são repassados ao público por meio de
publicações técnicas, mídias e eventos técnicos.  As demais tecnologias são transferidas de
forma contratual. Neste caso, são utilizados contratos de cooperação técnica, onde a
tecnologia é desenvolvida em parceria com a empresa privada, e após comercializada por
esta por meio de contrato de licenciamento de uso. Também há contratos para
comercialização das tecnologias desenvolvidas somente pela unidade, como por exemplo,
a comercialização de material genético de aves e de suínos, onde é repassado para o
comprador o material genético e este comercializa os animais, pagando royalties sobre a
venda. A venda direta é utilizada no caso de resíduos de pesquisa como ovos, aves e
suínos. A unidade ainda utiliza a modalidade de prestação de serviços de consultorias,
cursos e treinamentos. O tipo de transferência que ocorre na Unidade é classificada,
segundo o NTCC (1999) como Spin-offTechnology e Dual-Use Technology.

2Informações obtidas em conversa informal com um dos dirigentes da Unidade.



O processo de TT permeia por diversas áreas da Unidade, principalmente pelos setores de
Prospecção e Avaliação Tecnológica (SPAT) e Setor de Articulação e Implementação de
Tecnologia (SPIT). Para um melhor entendimento deste processo, foram entrevistados os
empregados que atuam diretamente nestes dois setores. Nesse caso, trata-se de 10
empregados, sendo que nove (90%) participaram da pesquisa.
Segundo os entrevistados, o principal público-alvo da unidade é a cadeia avícola e
suinícola brasileira, tendo sido citado por oito, dos nove entrevistados. Alguns, porém, tem
uma visão mais segmentada deste público, citando instituições públicas de pesquisa e
empresas de economia de mercado (dois entrevistados), grandes agroindústrias (dois
entrevistados) instituições internacionais (dois entrevistados) e alunos e técnicos de
instituições públicas e privadas (um entrevistado).  Um dos entrevistados citou apenas que
o público alvo deveria ser “o homem do campo somado a vertentes estratégicas de grandes
arranjos definidas em âmbito governamental”. Apesar das cadeias avícolas e suinícolas
serem consideradas o grande público-alvo da unidade, não há concordância em relação a
qual segmento destas cadeias é considerado prioritário para a instituição.
Quanto às formas de interação com estes públicos, as respostas foram as mais diversas.
Dois entrevistados citaram os eventos, SAC, projetos de P&D, cursos, assessorias. Outro
entrevistado acredita que ocorre quando a agroindústria não consegue resolver um
problema e procura a instituição para “trabalhar para ele”. Para outro entrevistado, a
interação é feita em contato direto com diretores das empresas, secretários de organizações
governamentais, ministros e agentes de mercado.Um entrevistado citou que ocorre somente
após a demanda por parte dos interessados, ou ainda, por meio da disponibilização dos
resultados das pesquisas. Um entrevistado acredita que há pouca interação com o público,
exceto os mais tecnificados e com acesso aos meios de comunicação digitais. Nesse caso,
os que interagem são profissionais habilitados que buscam as tecnologias na Embrapa.
Percebe-se que, para os profissionais da TT a interação ocorre não apenas pela
disponibilização das informações, mas pelo contato direto com o público, havendo uma
interação com o mesmo. Porém, a visão de como isso ocorre é bastante diversificada.
Em relação à estratégia e instrumentos de comunicação científica, as publicações tipo
Embrapa, eventos, cursos, livros, apostilas, maquetes, vídeos, banners, dias de campo e
unidades demonstrativas foram citados por seis entrevistados, sendo que um deles ressaltou
a dificuldade em encontrar a informação no site. Um entrevistado citou que a participação
em feiras é uma estratégia ineficaz. Dois entrevistados afirmaram que não há uma
estratégia implantada, sendo que um deles citou que o Núcleo de Comunicação
Organizacional - NCO define o calendário de participação em eventos e busca junto aos
pesquisadores tecnologias que podem ser divulgadas, enquanto outro ressaltou que muitos
resultados acabam em papers não lidos. Neste aspecto, nota-se que apesar da maioria dos
entrevistados citarem os eventos e publicações como principais instrumentos de
comunicação científica, três (33%) dos entrevistados acreditam que estes instrumentos são
ineficazes e outros dois (22%) afirmam não haver estratégias para a divulgação dos
resultados das pesquisas da unidade.
Quanto a elaboração das estratégias de TT, também há diferentes percepções por parte dos
membros das equipes. Dois dos entrevistados afirmam que depende do resultado da
pesquisa e do público-alvo. Outro acredita que depende dos interesses governamentais e
acesso ao público-alvo. Para outros dois entrevistados,as estratégias são traçadas no
projeto de pesquisa e executadas pelas áreas responsáveis, enquanto que um afirma que
estas são traçadas apenas no final dos projetos, quando o resultado já está disponível.
Ainda foi citado que ocorre em reuniões entre a equipe de comunicação e os pesquisadores
e após, com a equipe de TT. Dois dos entrevistados não sabem informar.Percebe-se que as
estratégias de TT não estão claramente definidas e quando traçadas, são bem pontuais,



direcionadas para projetos específicos e discutidas sem a participação dos profissionais de
transferência.
Em relação ao uso de instrumentos para apurar a eficiência da TT, sete dos entrevistados
afirmam que não há este tipo de pesquisa, enquanto que um acredita é feito pela Embrapa
Sede, e outro entrevistado afirma que já foram realizados trabalhos, porém os resultados
não são devidamente considerados pela direção da empresa.
Quando perguntado se as estratégias e canais e comunicação e TT utilizados atingem os
objetivos, dois entrevistados acreditam que atingem o objetivo de comunicar C&T, mas
não de transferi-la. Outros três afirmam que atingem apenas em parte, havendo necessidade
de uma maior efetividade no processo. Para dois entrevistados, não há estratégias voltadas
para os produtores, que não tem acesso aos meios eletrônicos e não possuem o hábito de
ler informações técnicas.  Apenas um entrevistado acredita que as estratégias usadas
atingem seus objetivos.
Quanto à disponibilização de um banco de dados com os resultados das pesquisas, todos os
entrevistados citaram as publicações disponibilizadas nos site da instituição, afirmando,
porém, que estas são difíceis de serem encontradas e acessadas pelos usuários. Este fato
também foi percebido pelos profissionais da comunicação, indicando a necessidade de
rever e melhorar a forma de disponibilizar estas informações.
Em relação à definição do público-alvo das pesquisase a forma de disponibilizar os
resultados, quatro entrevistados afirmaram que o público-alvo é definido no momento de
elaboração do projeto, porém as estratégias de comunicação e TT são feitas de maneira
bastante simplória, pelo próprio pesquisador.Um entrevistado afirmou quehá um método
para isso, mas o mesmo não está sendo exigido e pouco utilizado. Para outro, não há
definição de público-alvo, exceto quando as pesquisas atendemdemanda da agroindústria,
que se encarrega de comunicar a quem interessa. Outros dois entrevistados consideram que
os projetos de pesquisa da unidade não têmestratégias de TT, estas são definidas somente
após o termino do projeto.As respostas demonstram que, para os entrevistados, o público-
alvo é determinado pelo tipo depesquisa que é realizado, o que é coerente coma natureza
das atividades da instituição, porém as estratégias são traçadas sem a participação da
equipe de transferência. Também foi perguntando sobre as possíveis melhorias no processo
e apesar de se tratar de uma questão aberta, algumas melhorias foram sugeridas por mais
de um entrevistado. Assim, para um para um melhor entendimento, as melhorias sugeridas
foram classificadas e estão sumariamentedescritas no quadro 2.

Quadro 2 – Melhorias sugeridas pelos entrevistados para o processo de TT da Embrapa Suínos e
Aves.
Melhoria sugerida Nr. de entrevistados

que sugeriram
Desenvolver pesquisas voltadas para solução de problemas das cadeias 2
Desenvolver tecnologias com aplicação prática 2
Envolver as equipe de TT e Comunicação na elaboração dos projetos 3
Desenvolver formas para medir a eficiência dos instrumentos de TT utilizados 1
Utilizar impressos (mala direta) para os diversos públicos 1
Desenvolver um plano de TT em parcerias com agentes externos 1
Desenvolver ações de prospecção tecnológica para orientar os projetos de pesquisa 1

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

As sugestões apresentadas pela equipe de TT estão mais voltadas para o desenvolvimento
de pesquisas que geram resultados práticos para as cadeias nas quais a unidade está
inserida. Autores como Wildner et al., (1993); Fujisaka (1994); Tagliari (1984) e Rosa
Neto (2006) ressaltam que um dos problemas do processo de TT é de que a tecnologia
gerada resulta de um problema mal formulado pela pesquisa, ou seja, os usuários não



enfrentam o problema que os pesquisadores supunham. Além disso, percebe-se que as
equipes de TT não participam da elaboração de estratégias de transferência dos projetos de
pesquisa, o que pode tornar este processo menos eficiente, uma vez que o pesquisador
muitas vezes não tem conhecimento necessário para desenvolver estratégias de TT.

7. Conclusões

As estratégias de comunicação da Embrapa, apesar de utilizar uma grande diversidade de
instrumentos, ainda estão bastante voltadas para a comunicação institucional,
havendonecessidade de criar novos modelos de comunicação voltados para a comunicação
científica, uma vez que se trata de uma instituição pública de C&T.
O processo de comunicação na Embrapa Suínos e Aves segue a mesma estratégia da
Embrapa Sede. Seus principais instrumentos de comunicação são publicações técnicas
disponibilizadas no site e participação em eventos. Porém, por se tratar de uma instituição
pública que tem como parte de seu público-alvo os produtores rurais estes instrumentos
não são considerados eficientes, pois este tipo de público tem acesso restritoa mídia
eletrônica. Sugere-se que a instituição crie novos mecanismos de aproximação com a
sociedade que permita a interação da mesma com seus públicos, o que pode ser feito
melhorando a interação entre a equipe de comunicação e o pesquisador responsável pelo
projeto de pesquisa.
Em relação à transferência de tecnologia, a nível estratégico, este processo é bastante
incipiente, não havendo padronização de estratégias e instrumentos, ou uma instancia
coordenadora, o que pode vir a tornar este processo menos efetivo. Na Embrapa Suínos e
Aves, percebe-se também que não há um processo padronizado para a TT, sendo esta
definida, na maioria das vezes, pelo próprio pesquisador responsável pelo projeto. Sugere-
se assim, uma maior participação da equipe de TT na formulação das estratégias e
instrumentose TT, poisentende-se que esta participação poderácontribuir de forma decisiva
para a corretadefinição das estratégias e instrumentos o processo.
Com base nas melhorias apresentadas, sugere-seque seja criado um mecanismo para
identificar as principais demandas de tecnologias das cadeias de aves e suínos, para o
desenvolvimento de soluções adequadas para estas demandas, uma vez que a existência de
demanda da tecnologia ou serviço é condição necessária para a transferência, e é através do
conhecimento desta que se torna possível identificar as necessidades de P&D.
Por se tratar de uma ICT, o processo de TT é parte integrante e essencial do processo de
pesquisa e desenvolvimento e deve ser incorporado aos procedimentos adotados pelos
técnicos da instituição, tanto na elaboração dos projetos quanto no processo de
comunicação.Práticas como integração interinstitucional, diagnóstico das necessidades
tecnológicas do público-alvo, abertura de canais de comunicaçãocom a sociedade, podem
ser diretrizes metodológicas que venham tornar os processos de comunicação e
transferência mais eficazes. Assim, é importante explorar novas alternativas que permitam
tratar simultaneamente as questões de planejamento, pesquisa e desenvolvimento e
comunicação e transferênciade forma a redefinir o atual modelo.
O tipo de TT adotado mais comumente pela unidade spin-offtecnology, que, apesar de
apresentar um grau maior de liberdade de escolha por parte do pesquisador sobre atipo
pesquisa e tecnologia a ser gerada, apresenta um menor grau de interação com os
potenciais usuários da tecnologia e com o mercado, o que pode resultar no
desenvolvimento de tecnologias com um menor grau de aplicação prática, conforme
constatado por alguns entrevistados. Nesse caso, o usodo tipo de transferência Dual-Use
Technology, caracterizado por uma maior interação a cadeia produtiva e os potenciais



usuários da tecnologia, poderá fazer com que as pesquisas resultem em tecnologias
aplicadas que possam trazer melhores soluções para os problemas dos usuários.
Como sugestão de continuidade deste tema, sugere-se desenvolver estudos para verificar a
percepção dos pesquisadores da instituição sobre as estratégias adotadas e a viabilidade de
mudanças para buscar um resultado mais efetivo, no atingimento dos objetivos da
instituição.
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Empreendedorismo: A percepção dos gestores de instituições
públicas de ensino superior – estudo de caso na Universidade

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

Resumo: O empreendedorismo é fenômeno multifacetado que requer a ampliação do
foco de análise além da pessoa, englobando a organização e os processos de inovação.
Com as mudanças sociais decorrentes das crescentes interdependências culturais e
econômicas em nível global, os processos de inovação e de empreendedorismo podem
contribuir para a sobrevivência das organizações. Enfatiza-se a necessidade de se
aprofundar as pesquisas sobre o empreendedorismo em organizações públicas. Este
estudo indaga o grau de aplicabilidade do empreendedorismo nas organizações públicas.
O método de pesquisa utilizado foi estudo de caso com aplicação de questionários em
instituição pública de ensino superior. Os resultados demonstram a percepção dos
gestores da Instituição a respeito do empreendedorismo e sua importância dentro de uma
organização pública. O objetivo deste artigo é apresentar os resultados da pesquisa sobre a
investigação da percepção dos gestores quanto a importância do empreendedorismo, e
rever o referencial teórico sobre aspectos correlatos ao empreendedorismo.
Palavras-chave: empreendedorismo – empreendedorismo público- percepção dos
gestores.

Abstract: Entrepreneurship is a multifaceted phenomenon which requires the expansion
of the scope of analysis beyond the person, to include the organization and its innovation
processes. With the social changes due to the increasing cultural and economic
interdependencies at a global level, the entrepreneurial and innovation processes can
contribute to the survival of organizations. Emphasizes the need for further research on
entrepreneurship in public organizations. This study investigates the degree of
applicability of entrepreneurship in public organizations. The research method used was a
case study with questionnaires at a public institution of higher education. The results
demonstrate the managers' perception of the institution concerning entrepreneurship and
its importance within a public organization. The objective of this paper is to present the
results of research on the investigation of the perception of managers about the
importance of entrepreneurship, and review the theoretical aspects related to
entrepreneurship.
Keywords: entrepreneurship - entrepreneurial public - managers' perception.

1. Introdução e Objetivos

O objetivo da pesquisa é investigar a percepção dos gestores quanto a importância e
a aplicabilidade do empreendedorismo no dia a dia da gestão de uma instituição pública de
ensino superior, bem como rever o referencial teórico que aborda aspectos correlatos ao
empreendedorismo.

Brazeal (1999) defende que o incentivo à consistência da terminologia e o método
que se propôs organizar do modelo geral de processo são apresentados como potenciais
meios para gerar a continuidade do campo de uma forma pró-ativa e dar orientação para os



estudos futuros sobre o tema. É importante, então, elencar conceitos que  definam
empreendedorismo e termos a ele correlatos, tais como inovação, empreendedor,
intraempreendedor, empreendedorismo coletivo, social e público, bem como sua
interferência no desenvolvimento econômico.

Na visão de Feger (2009), “a necessidade de competição e inovação das
organizações, para fazer frente aos efeitos da globalização, tem reavivado as discussões
sobre o empreendedorismo.” Neste mesmo sentido, Alencar (1998), para quem devido à
globalização, competição no ambiente de negócios e ritmo acelerado da mudança, as
organizações têm sido pressionadas a fazer um melhor uso de seus recursos disponíveis,
incluida a criatividade de seus recursos humanos.

Matias-Pereira (2010) entende que as mudanças de paradigmas advindas da
globalização, e que abrangem todas as áreas – política, econômica, social, cultural,
tecnológica, ambiental, estão reverberando na humanidade toda e, consequentemente, no
Estado, de forma a exigir deste a construção de um novo modelo de Estado e de gestão
pública.

Um modelo de gestão empreendedora no setor público pode ser uma alternativa
para responder às mudanças atuais e agregar valores aos serviços prestados à comunidade.

Pinchot (1989) afirma que nesta época de mudanças rápidas, tanto econômicas
quanto tecnológicas, o espírito empreendedor pode ser uma vantagem única e importante,
desde que se aprenda a usá-lo.

Ao falar sobre inovação e competitividade, Carvalho (2011) atenta para o fato de
que a inovação “pode contribuir decisivamente para transformar o tão propagado 'Brasil,
país do futuro' em 'Brasil, país do presente'.”

Para Drucker (2002), “inovar também significa mudar seus produtos e serviços para
acompanhar os mercados, que estão mudando com uma rapidez inédita.”

É neste contexto que se dá o presente estudo.

2. Metodologia

Quanto à metodologia, a pesquisa foi aplicada a um estudo de caso em uma
instituição pública de ensino superior com característica multicâmpus (UTFPR –
Universidade Tecnológica Federal do Paraná com campus em 12 cidades do Estado do
Paraná), utilizando uma abordagem fundamentada em questionários com amostragem não-
probabilista intencional. Para a consecução da pesquisa foi elaborada uma listagem dos
gestores vinculados à Reitoria e gestores dos 12 Campi da UTFPR, descentralizados no
Paraná. Como instrumentos, foram utilizadas fontes bibliográficas e aplicações  de
questionários com questões predominantemente fechadas para diferentes categorias, sendo
elas: Gestores do Sistema Reitoria e Gestores dos Campi. O artigo estrutura-se em
introdução, desenvolvimento (conceitos de empreendedorismo, empreendedor e inovação,
focos de análise na pessoa, na organização e no processo, empreendedorismo coletivo,
social e público), resultados e discussão sobre o estudo de caso, conclusões e referências
bibliográficas.

3. Conceitos de empreendedorismo, empreendedor e inovação

Para Filion (2003), empreendedorismo traduz-se num conjunto de práticas capazes
de garantir a geração de riqueza e uma melhor performance às sociedades.



Empreendedorismo é um fenômeno social e exprime-se nas sociedades a partir de valores
relativamente consensuais e constrói-se em torno do que é valorizado numa sociedade.

Tidd (2008) alerta que  a inovação é, normalmente, confundida com invenção, mas
esta última é apenas o primeiro passo de um longo processo para difundir e disponibilizar
uma boa ideia. Ou, nas palavras de Schumpeter (1985), “enquanto não forem levadas à
prática, as invenções são economicamente irrelevantes.”

A relação de inovação, mudança e ação empreendedora tende para a reciprocidade.
Mudança é geralmente considerada na literatura de empreendedorismo como sendo uma
precursora ou uma antecedente do evento empreendedor. (BRAZEAL, 1999).

Para Brazeal (1999) a inovação é tradicionalmente definida como a implementação
bem sucedida de ideias criativas. A criatividade é o ponto de origem para a inovação, é
uma condição necessária, mas não suficiente, para que ela ocorra. Inovação, como a
mudança, pode ser conceituada como um processo ou como um resultado. Como processo,
a inovação, muitas vezes, é descrita como contínua e cíclica, envolvendo as fases de
conscientização, avaliação, a adoção, difusão e implementação. Inovações como resultado
podem ser incrementais ou radicais na natureza. Inovações incrementais consistem em
alterações relativamente pequenas ou refinamentos de processos pré-existentes ou estados
fenomenológicos e, tipicamente são considerados eventos discretos dispersos ao longo do
tempo. Criatividade é o processo através do qual a invenção ocorre, é o processo de
capacitação pelo qual algo novo vem à existência.

Inovação e criatividade estão associadas às possíveis motivações que levam à
adoção de intraempreendedorismo nas empresas. Inovações incrementais são mais
aplicáveis àquelas organizações que incorporaram o empreendedorismo na sua estratégia
empresarial e que busca de forma persistente a inovação como uma fonte de vantagem
competitiva,  ou seja, as incrementais. (CHIEH, 2007).

Para Conceição (2010), na inovação radical ocorre mudança de técnica, com
ruptura do padrão tecnológico antes usado.

A inovação quase nunca acontece sem que haja um indivíduo ou um pequeno grupo
dedicado a fazê-la acontecer. Quando atuam dentro das grandes organizações, são
chamados de intraempreendedores. (PINCHOT, 1989).

Segundo Pinchot (1989), invenção não quer dizer inovação.
Ainda no que tange ao empreendedorismo, Brazeal (1999) distingue entre

empreendedorismo individual e empreendedorismo corporativo. A concepção clássica de
empreendedorismo é o do empreendedor individual e independente que assume riscos
financeiros e outros riscos, a fim de explorar uma nova ideia ou possibilidade de produto;

O empreendedorismo corporativo é promovido dentro de um ambiente
organizacional pré-existente, que fornece suporte para o desenvolvimento e exploração de
uma ou mais inovações consideradas estratégicas e financeiramente consistentes com a
missão da organização.

Quanto à figura do empreendedor, assim definiu Schumpeter: “Alguém só é
empresário quando efetivamente 'levar a cabo novas combinações', e perde esse caráter
assim que tiver montado seu próprio negócio, quando dedicar-se a dirigi-lo, como outras
pessoas dirigem seus negócios.” (SCHUMPETER, 1985, p.56).

Lévesque (2005)  discorre sobre as contribuições teóricas de Cantillon, de Weber e
de Schumpeter. Para Cantillon, o empreendedor é o homem racional por excelência, pois
opera numa sociedade onde tudo se regula pela concorrência de mercado, em que se deve
saber avaliar o provável. Isto é, o empreendedor deve ser racional, para saber calcular os
riscos. Para Weber, o empreendedor está longe de ser racional, na medida em que seu
empreendimento se baseia numa acumulação de excedentes, acima de suas próprias
necessidades, e que se recusa a viver a vida para se dedicar a seu projeto. Schumpeter



mostra também que o empreendedor não é puramente utilitarista e racional, pois é um líder
que busca ir além das limitações usuais e caracteriza-se positivamente pela inovação.

Feger (2009) conceitua  empreendedor como aquele que “percebe oportunidades de
crescimento nas circunstâncias mais comuns, não se abate ao encontrar problemas, encara-
os como desafios para o crescimento contínuo; entusiasma-se, pois acredita que se existe
um problema há solução.” (FEGER, 2009, p. 219).

4. Focos de análise

O empreendedorismo pode ser analisado sob os aspectos da pessoa (que é o agente
empreendedor), da organização (empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo, o
qual pode ser privado ou público), ou ainda sob o foco do processo (que trata da estratégia,
aquisição de recursos e o processo de organização do fenômeno empreendedorismo).

4.1. Foco de análise na pessoa

Para Corrêa (2000), “a forma de aprofundar a noção de que o empreendedor é o
introdutor de novas ideias consiste em elencar os aspectos importantes em sua figura.”
Segundo o autor, tais aspectos seriam: versatilidade, ambição – tanto relativa à criação e
expansão de seu negócio como à formação e manutenção da clientela, capacidade de
levantar fundos, e capacidade de reduzir os riscos inerentes à sua atividade. Também Feger
(2009) ressalta as características do empreendedor, divididas nos conjuntos realização,
planejamento e poder. O conjunto de realização é formado por cinco características de
comportamento empreendedor: busca de oportunidade e iniciativa, coragem para correr
riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, persistência e comprometimento.  E
o de planejamento, por três: busca de informação, estabelecimento de metas e
planejamento e monitoramento sistemáticos.

No entender de Alencar (1998), a visão antropocêntrica da criatividade tem sido
questionada e o papel vital de fatores do contexto e das forças sociais têm sido posto em
relevo, pois a pessoa é  parte de um sistema de mútuas influências e informações. Dentre
os fatores ambientais que influenciam e inspiram o indivíduo, destacam-se as
características de seu ambiente de trabalho, que podem contribuir para promover a
criatividade ou inibir a sua expressão. O comportamento do indivíduo sofre ainda
influência de fatores de ordem sócio-cultural, como valores e normas da sociedade, que
contribuem de forma considerável para o cultivo da criatividade ou para sua repressão.

A autora elenca características do indivíduo que se relacionam com a criatividade.
Algumas se relacionam de forma negativa com a expressão de criatividade, como falta de
motivação, falta de habilidades ou experiência, inflexibilidade e despreparo social. Outras
são características observadas em indivíduos que se destacam pela produção criativa,
como:  um elenco de traços de personalidade; automotivação; habilidades cognitivas
especiais;  expertise na área; e habilidades grupais. (ALENCAR, 1998). Para a autora, a
criatividade ocorre no contexto social e depende de processos de pensamento, que têm suas
raízes mais profundas na cultura.

Conclui Feger (2009, p.222) sobre as características da figura do empreendedor:
“São indivíduos criativos e que, por meio do esforço pessoal, criam novas oportunidades;
isso ocorre tanto dentro de uma organização, no caso do empreendedor corporativo, quanto
na criação de negócios próprios.”

Pinchot (1989) afirma que o intraempreendedor – isto é, o empreendedor que atua
dentro de uma organização - pode transformar as ideias em realidades lucrativas. Eles têm
a capacidade de imaginar realidades de negócios e organizacionais e a forma que seus



clientes reagirão à inovação. São naturalmente orientados para a ação e têm a tendência a
preferir por a mão na massa, de forma que ficam em contato com todos os aspectos de seu
intraempreendimento. São, ao mesmo tempo, pensadores e executores, e sua dedicação é
extremada. Frequentemente não veem seu fracasso como um desastre pessoal, mas como
uma experiência de aprendizado. A função básica do intraempreendedor, na visão de
Pinchot (1989), é conceber visões de negócios e transformá-las em realidades de negócios.

No que tange aos intraempreendedores, David (2011) elenca outras características:
anseio por liberdade dentro da organização, orientação por metas, comprometimento e
automotivação, reagem às recompensas e ao reconhecimento da empresa, são indivíduos
que 'põe a mão na massa', fazem o que deve ser feito, gostam de riscos moderados, não
temem ser demitidos, detestam rotinas e são criativos e inovadores

4.2. Foco de análise na organização

O termo intraempreendedorismo foi cunhado na década de 1980 por Gifford
Pinchot III, para quem os intraempreendedores são todos os sonhadores que realizam.
Intraempreendedorismo também surge como uma forma de reter os talentos dentro das
empresas e ao mesmo tempo lidar de forma mais eficaz com as ameaças do mercado
concorrente. (CHIEH, 2007).

Para (Alencar 1998), as organizações vêm sofrendo uma enorme pressão para se
manterem em um processo permanente de inovação. Como a origem da inovação reside
nas ideias criativas dos indivíduos, a criatividade tem recebido uma atenção crescente. Ela
tem sido apontada como uma habilidade humana crítica, que deve ser canalizada e
fortalecida a favor do sucesso da organização. Dentre os requisitos que caracterizam uma
organização criativa, salientam-se especialmente a presença de líderes criativos e o cultivo
de um ambiente criativo.

As qualidades do ambiente que promovem a criatividade: liberdade e controle,
estilo de gerenciamento, flexibilidade, recursos para se colocar a ideia em prática, apoio do
grupo de trabalho, encorajamento, reconhecimento e feedback, tempo adequado para
realização das tarefas. Os fatores que bloqueiam a criatividade: clima organizacional pobre,
excesso de avaliação e pressão, recursos insuficientes, ênfase no status quo, pressão de
tempo, competição acirrada e projeto inadequado de gerenciamento. (ALENCAR, 1998).

Alencar (1998) propõe um modelo de inovação organizacional com três
componentes básicos: Recursos: dizem respeito a fundos, materiais, pessoas e informações
disponíveis para se realizar o trabalho; técnicas: incluem competências no gerenciamento
da inovação, presentes nos distintos níveis da organização; e motivação: é o componente
mais importante, tanto no âmbito do indivíduo quanto da organização.  A motivação é o
elemento catalisador das ações voltadas para a inovação. Segundo ela, as características de
uma organização que se constituem como estímulos à criatividade no ambiente de trabalho
são: Suporte da organização; estrutura organizacional; apoio da chefia; e suporte do grupo
de trabalho.

Conclui Alencar (1998) que é necessário que uma plataforma para a criatividade
individual esteja presente no ambiente das organizações. Ela tem como base a presença de
sentimentos de confiança e respeito, a harmonia nas equipes, a prática das virtudes de
compartilhar ideias, respeitar as diferenças, valorizar o trabalho do indivíduo e do grupo,
reconhecer as potencialidades e oferecer oportunidades para a produção e fertilização de
ideias.

Segundo Drucker (2002), “para permanecer no negócio, a grande organização
precisa inovar.” Ressalta Pinchot (1989) que ou as grandes corporações encontram formas



de tornar o intraempreendedorismo mais recompensador, ou perderão seus melhores
inovadores. Defende que as grandes empresas contam com recursos que podem tornar o
desenvolvimento de uma nova ideia muito mais fácil para um intraempreendedor, do que
seria para um empreendedor, com as seguintes vantagens: poder de marketing, base
tecnológica, pessoas em quem se pode confiar, vantagem de redes limitadas, fábrica piloto
e produção em tempo partilhado e finanças. Como desvantagens, o autor cita o poder de
decisão, investidores sofisticados e propriedade.

Ensina Pinchot (1989) que os fatores de liberdade são uma forma de gerenciar de
forma a olhar o problema de baixo para cima, e de se considerar o que as pessoas que
efetivamente executam o trabalho, em especial os de inovação, necessitam para prosseguir.
A importância das recompensas ao longo da carreira do intraempreendedor
(reconhecimento, créditos múltiplos, promoção, gerência, bônus e liberdade financeira),
também é abordada pelo autor, segundo o qual esta questão já preocupa as corporações. A
medida mais fundamental de progresso para o intraempreendedor é a crescente liberdade
para usar recursos corporativos para construir novos negócios para a corporação.
Intracapital é um orçamento ganho pelo intraempreendedor e usado para financiar novos
intraempreendimentos e inovações para a corporação. É um sistema de recompensa pouco
usual e pode ser um poderoso motivador. Intracapital significa liberdade. Conclui o autor
que, o futuro é intraempreendedor, não só porque esta é uma forma de se aumentar o nível
de inovação e de produtividade das organizações, mas uma forma de se organizar grandes
empresas, de modo que o trabalho volte a ser uma expressão alegre da contribuição da
pessoa à sociedade.

Para Chieh (2007), as organizações modernas adotam medidas para reduzir seus
custos e elevar o nível de qualidade de seus produtos e serviços; mas estudiosos de
assuntos ligados à competitividade empresarial vêm apontando a relevância da inovação na
formação de vantagens competitivas das empresas. Eles consideram a criação de um
ambiente intraempreendedor como fator chave para estimular a inovação e,
consequentemente, alcançar o sucesso empresarial.

4.3. Foco de análise no processo

Para Tidd (2008), a gestão da inovação é uma capacidade aprendida. Mais do que
conceber uma nova ideia, inovação é o processo de desenvolver seu uso prático. Embora as
definições de inovação possam variar, é sempre enfatizada a necessidade de contemplar os
aspectos do desenvolvimento e da exploração do novo conhecimento, não apenas a
invenção. Ser um bom inventor não é garantia de sucesso comercial; há que se ter
preocupação com o projeto gerencial, desenvolvimento mercadológico e financeiro. Sousa
ressalta que a “inovação é um processo, não um simples evento, e precisa ser gerida como
tal.” E também que “a inovação pode ser vislumbrada, ainda, como um processo que
envolve aprendizagem organizacional.” (SOUSA, 2006, p. 107/108).

No que tange ao desenvolvimento de modelos do processo, a importância de se
entender a inovação enquanto processo é que esse conhecimento molda a forma como a
experimentamos e gerenciamos. Os primeiros modelos encaravam a inovação como uma
sequência linear de atividade, mas na prática ela é um processo combinatório, em que a
interação é o elemento crítico. (TIDD, 2008).

Segundo Tidd (2008), a inovação é, e tende a ser, cada vez mais importante nos
próximos anos, e não há uma única receita para o sucesso. Embora de natureza
aparentemente incerta e aleatória, no processo de inovação é possível encontrar um padrão



básico de sucesso. O sucesso é relacionado a todo o processo de inovação e sua capacidade
de contribuir consistentemente para o crescimento.

Um número de diferentes ações precisa ocorrer à medida que se avança pelas
diferentes fases do modelo de processo de inovação; e indicam importantes lições a
respeito de fase da procura, de seleção, de implementação, aquisição de conhecimento,
execução do projeto, lançando a inovação e aprendizagem e reinovação. O processo está
sujeito a uma série de influências internas ou externas (influências contextuais), as quais
podem ser agrupadas em: o contexto estratégico para inovação; a capacidade inovadora da
organização; e a conexão entre a organização e elementos essenciais em seu cenário
externo. (TIDD, 2008).

Assim conclui Sousa:
“A abordagem da inovação como um processo, conforme apontado por diversos
pesquisadores, é uma concepção relativamente recente, de modo que esforços como
o deste estudo, no sentido de compreender as distintas abordagens do fenômeno em
contexto integrado, também inovam em relação a estudos anteriores.” (SOUSA,
2006, p. 118).

5. Empreendedorismo Coletivo, Social e Público

Drucker (2002), ao resumir seu ponto de vista sobre empreendedorismo social,
afirmou que este talvez fosse mais importante até que o empreendedor econômico, porque
pode ser o que “mais necessitamos – em serviços de saúde, educação, nos governos
municipais e assim por diante. Felizmente, há muitas histórias de sucesso que mostram que
isso pode ser feito – e como fazê-lo.”

Segundo Lévesque (2005), a economia social é a parte da economia que reconhece
explicitamente a dimensão social, pelos seus valores e pela prioridade das pessoas sobre o
capital. A economia social se baseia em associação de pessoas e na capacidade de
mobilizar uma grande diversidade de recursos, realizando coletivamente aquilo que não se
pode fazer isoladamente.

Pela teoria da economia clássica, o empreendedor coletivo não se distingue
formalmente do individual; ambos têm que correr riscos calculados, inovar e dispor de um
projeto de empreendedorismo. A distinção ocorre pela natureza dos riscos, dos meios de
que dispõe e do projeto que o anima. (LÉVESQUE, 2005).

No que tange ao empreendedor social, Lévesque (2005) ressalta que este termo não
coincide, necessariamente, com o de empreendedor coletivo, pois o empreendedor social
pode ser um empreendedor individual atento às necessidades coletivas, sem estar
juridicamente submetido a uma organização associativa. Mas ambos, social e coletivo, em
geral apoiam iniciativa enraizada na coletividade local ou numa organização comunitária.

No que se refere ao empreendedor coletivo, ressalta Lévesque (2005) que as
vantagens da economia social não se concretizam sem democracia. Esta é essencial para
que a economia social alcance plenos resultados. A estrutura do empreendimento coletivo
se distingue das demais porque é uma combinação de empreendimento com um
agrupamento de pessoas vinculadas por associação e atividades.

Os empreendimentos coletivos são mais complexos que os individuais e não podem
se desenvolver sem o apoio financeiro e de recursos técnicos. Em compensação, quando
em andamento, tais empreendimentos se mantêm com mais facilidade que os outros.
Empreendimentos coletivos não permitem imperfeição em seu funcionamento
democrático. (LÉVESQUE, 2005).



Meza (2012) afirma que  “as teorias de empreendedorismo público são teorias que
tratam, principalmente, do empreendedorismo coletivo ou social.”

Porém, enquanto que o empreendedorismo social é desenvolvido por quem pode
provocar mudanças sociais, o público está relacionado a instituições que podem solucionar
conflitos  associados ao uso comum de recursos naturais (FEGER, 2009, p. 219).

Ressalta Meza (2012) que: “compreender o empreendedorismo público não é uma
tarefa fácil porque os interesses públicos se modificam ao longo do tempo e são difíceis de
serem identificados, mesmo sob as melhores circunstâncias.” A autora busca a noção de
empreendedorismo por meio das possibilidades de ocorrência do mesmo e descreve quatro
níveis de análise para entender tanto o empreendedor público, quanto a ação
empreendedora pública, momento em que diferencia empreendedorismo privado e público.

Para a autora, o uso das designações “público” e “privado” serve para indicar, não
os meios, mas os fins, de forma que enquanto as organizações privadas buscam o lucro, as
organizações públicas almejam a oferta de bens públicos aos cidadãos, isto é, suas ações
são destinadas ao interesse público.

Num dos níveis de análise que abordou, Meza (2012) alerta para o fato de que a
“atividade empreendedora pública está no processo, não particularmente em programas e
atividades; mas nas relações que podem ser estabelecidas entre o público e o privado
capazes de gerar economias na gestão pública.”

Por fim, assim define empreendedorismo público:
“É um fenômeno gerencial e as ideias empreendedoras são enquadradas,
desenvolvidas, perseguidas, institucionalizadas e promulgadas por meio de
processos que podem ser análogos aos dos empreendedores privados. E, para
realizar os interesses públicos, se demanda esforços criativos, exigindo uma
abordagem mais sofisticada sobre a gestão da inovação no domínio público.”
(MEZA, 2012).
Feger (2009), sobre o empreendedorismo no serviço público: “considerando-se que

o serviço público deve ser oferecido com qualidade e atender adequadamente às
necessidades da comunidade, parece que tais características de comportamento são,
também, relevantes a essas organizações.”

Filion (2003) apresenta seu texto “Um Roteiro para desenvolver o
empreendedorismo”  na perspectiva de que um país deve começar uma reflexão no sentido
de melhor planificar o seu desenvolvimento empreendedor, pois para ele a ideia de
empreendedorismo e da criação de empresas é a peça chave no desenvolvimento de toda
sociedade e a base de criação de sua riqueza. A maior riqueza natural de uma sociedade são
seus recursos humanos, e o autor procura evidenciar um dos maiores recursos inexplorados
de uma sociedade, qual seja o potencial empreendedor dos seus cidadãos.

Ressalta Filion (2003) que o empreendedorismo desenvolve-se onde existe um
conjunto de atores sociais capazes de apostar nessa ideia. A educação desempenha um
papel primordial no desenvolvimento de uma sociedade empreendedora.

Quanto à inovação e ao espírito empreendedor no governo, Drucker ressalta: “os
governos modernos necessitam de inovação...... O governo – e não as empresas ou as
instituições não-lucrativas – será a área mais importante de atuação do espírito
empreendedor e de inovação ao longo dos próximos 25 anos.”

Valadares (2012), busca identificar as evidências de modernização da administração
pública que Minas Gerais obteve por meio do provimento de cargos de confiança como o
cargo de empreendedor público. Sobre esta experiência, conclui o autor  que as
designações para o exercício de cargos e funções de confiança são concebidas como uma
conotação de via dupla. Apesar de atender às necessidades específicas de organização e
funcionamento da gestão pública, constituem particular fonte de atritos e funcionamento da



gestão pública, no que tange aos aspectos da burocracia. No caso estudado, evidenciam-se
algumas inovações que realmente trouxeram avanços para a administração pública mineira.
Um exemplo disso é o fato de que todo empreendedor, para ocupar um cargo, tem de
passar pelo processo de pré-qualificação, instituído pelo programa. Esse processo, de certo
modo, elimina resquícios de clientelismo existentes na administração pública.

6. Resultados e discussão

A pesquisa foi aplicada a um estudo de caso na Universidade Tecnológica Federal
do Paraná – UTFPR. A instituição possui 12 campi no Estado do Paraná. Sua estrutura
central, a Reitoria, responsável pela gestão da Universidade como um todo, é composta
por: Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional,  Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias,  Pró-Reitoria de
Planejamento e Administração, Diretoria de Gestão da Comunicação, Diretoria de Gestão
da Avaliação Institucional, Diretoria de Gestão de Pessoas e Diretoria de Gestão da
Tecnologia da Informação. Esta estrutura central é denominada Sistema.

As unidades distribuídas pelo Estado do Paraná, são compostas, cada uma delas,
pela Diretoria-Geral,  Diretoria de Graduação e Educação Profissional, Diretoria de
Pesquisa e Pós-Graduação,  Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias,   Diretoria
de Planejamento e Administração, Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos e
Coordenadoria de Gestão da Tecnologia da Informação. O conjunto destas unidades é
denominado, nesta pesquisa, de Campi.

Utilizou-se uma abordagem fundamentada em questionário.
O questionário aborda questões de duas ordens. A primeira relativa a percepção dos

gestores quanto a presença de características próprias do empreendedorismo dentro da
instituição. A segunda, com o intuito de verificar o valor que os gestores dão a atributos
essenciais nos empreendedores e nos ambientes onde ele se desenvolve.

Embora o questionário aplicado aos Gestores da Reitoria seja praticamente o
mesmo daquele aplicado aos Gestores dos Campi, pequenas modificações entre eles foram
necessárias para adaptá-los aos destinatários.

O questionário foi enviado para todas as áreas do Sistema da Universidade e,
destas, apenas de uma não foi recebida resposta. Em relação aos Campi, dos 12 existentes,
de 2 não constou retorno. O questionário foi respondido por 12 gestores do Sistema e 24
gestores dos Campi e os resultados foram apresentados separadamente, sob a denominação
de Gestores do Sistema e Gestores dos Campi.

Nas perguntas relacionadas à percepção dos gestores sobre aspectos ligados ao
empreendedorismo, o foco é a realidade na instituição em que atuam.

Assim, foram feitas perguntas para saber se os gestores respondentes percebem a
presença de características como criatividade, espírito inovador, estabelecimento de metas
e objetivos estratégicos, visão sistêmica, postura de assumir riscos, capacidade de trabalhar
em equipe, flexibilidade, liderança, inovação como prática cotidiana, e apoio da chefia para
promover a gestão por objetivos, na instituição em que atuam.

Observe-se que cada uma das características está relacionada ao
empreendedorismo, ao empreendedor, ao intraempreendedor ou à organização
empreendedora, conforme demonstrado no marco teórico.

Sobre a presença de criatividade e espírito inovador, 91% e 83%, respectivamente,
dos respondentes dos Gestores do Sistema consideram que estão presentes na gestão
administrativa. Entretanto, o resultado apresentado pelos Gestores dos Campi indica um



percentual menor de percepção destas características como parte da gestão: 62% para
criatividade e 67% para espírito inovador.

Também quanto à presença de visão sistêmica e estabelecimento de metas e
objetivos estratégicos na gestão administrativa percebe-se discrepância entre a percepção
dos Gestores do Sistema e dos Gestores dos Campi. Enquanto 100% dos Gestores do
Sistema percebem a presença de estabelecimento de metas e objetivos estratégicos e 75%
de visão sistêmica, entre os Gestores dos Campi estes percentuais são de 79% e 71%,
respectivamente.

Essa diferença de percepção sobre a presença de criatividade, espírito inovador,
visão sistêmica e estabelecimento de metas e objetivos estratégicos na gestão
administrativa entre os Gestores do Sistema e dos Campi pode indicar que objetivos
correlatos ao empreendedorismo, estabelecidos pelos gestores centrais da instituição, não
se disseminaram a ponto de atingir a compreensão dos Gestores dos Campi.

Porém, nos itens que se referem à presença da postura de assumir riscos,
capacidade de trabalhar em equipe, flexibilidade, liderança, inovação como prática
cotidiana, suporte organizacional e processos para promover a gestão de objetivos, e apoio
da chefia para promover a gestão por objetivos, as respostas se assemelham. Para a
presença, na gestão administrativa, da postura de assumir riscos, há concordância de 67%
dos Gestores do Sistema e 63% dos Gestores dos Campi; da capacidade de trabalhar em
equipe, 58% dos Gestores do Sistema e 65% dos Gestores dos Campi; para a flexibilidade,
58% dos Gestores do Sistema e 67% dos Gestores dos Campi; para a liderança, 64% dos
Gestores do Sistema e 71% dos Gestores dos Campi; para a inovação como prática
cotidiana, 33% em ambos os grupos de gestores; da existência de suporte organizacional e
processos para promover a gestão de objetivos, 50% dos Gestores do Sistema e 54% dos
Gestores dos Campi; e do apoio da chefia para promover a gestão por objetivos, 66% dos
Gestores do Sistema e 71% dos Gestores dos Campi.

Note-se que as características elencadas nestes itens da pesquisa relacionam-se
intrinsecamente ao empreendedorismo e ao empreendedor, seja ele um indivíduo ou uma
organização.

A despeito da diferença de percepção entre os grupos de Gestores do Sistema e de
Gestores dos Campi no que tange às características de criatividade, espírito inovador,
presença de visão sistêmica e estabelecimento de metas e objetivos estratégicos, a única
característica  pouco percebida na gestão administrativa foi a de inovação como prática
cotidiana, com baixa percepção em ambos os grupos.

O questionário indagou se a atual legislação que regula a atividade da instituição
em que atua inibe uma gestão mais empreendedora. O objetivo da questão é captar a
percepção dos gestores frente a legislação que rege a administração pública federal, muitas
vezes considerada engessadora da atuação do gestor público, e sua implicação na
possibilidade  de uma gestão empreendedora.

Em ambos os grupos, 50% dos gestores concordam que a atual legislação que
regula a atividade da instituição em que atua inibe uma gestão mais empreendedora.

Embora 83% dos Gestores do Sistema e 92% dos Gestores dos Campi concordarem
que os gestores deveriam participar de programa de qualificação que favoreça a atividade
inovadora, apenas 16% dos Gestores do Sistema e 29% dos Gestores dos Campi
concordam que há processo de qualificação do gestor.

Do que, conclui-se que apesar dos gestores considerarem importante a qualificação
nesta área, a mesma não lhes é oferecida satisfatoriamente, seja no âmbito do Sistema, seja
no dos Campi.



Sobre a influência positiva na gestão administrativa de programas de
empreendedorismo e a inclusão de disciplinas de empreendedorismo e de propriedade
intelectual no currículo dos cursos de graduação ofertados pela instituição, também houve
percepção bem diferente entre os Grupos.

Os Gestores do Sistema entenderam que influenciam positivamente a gestão
administrativa os programas de empreendedorismo (75%), a inclusão de disciplinas de
empreendedorismo (92%) e a inclusão de disciplinas de propriedade intelectual (83%).
Entre os Gestores dos Campi, esta percepção foi, respectivamente, de 55%, 38% e 41%.

É notória a diferença de percepção entre os Gestores do Sistema e dos Campi. Uma
possível explicação para este fato é a de que os Gestores centrais percebem mais a
importância da presença de instrumentos de inovação nas universidades, de forma que se
possa disseminar o conhecimento relativo à inovação e ao empreendedorismo.

O questionário elencou os mecanismos de empreendedorismo e inovação presentes
na Universidade, a saber, Programa de Empreendedorismo e Inovação, Hotel tecnológico,
Incubadora, Aceleradora, Parque tecnológico, Eventos de empreendedorismo, Núcleo de
Inovação Tecnológica – NIT e Agência de Inovação (este último item exclusivamente para
o Grupo S).

Dentre eles, o mais lembrado, para os Gestores do Sistema, foi o Hotel Tecnológico
(33%). Em segundo lugar , com 25% das respostas, a Agência de Inovação e, em terceiro
lugar, com 17% das respostas, o Programa de Empreendedorismo e Inovação. Em quarto
lugar (8%), o  Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT.

Para os Gestores dos Campi as respostas foram semelhantes quanto ao mecanismo
mais lembrado, qual seja o Hotel Tecnológico, com 46% das respostas. Em segundo lugar,
empatados (13%), ficaram  o Programa de Empreendedorismo e Inovação, o  Núcleo de
Inovação Tecnológica – NIT e eventos de empreendedorismo. A incubadora ficou em
terceiro lugar, com 8%.

No que tange às questões de importância atribuídas a características ligadas ao
empreendedorismo, os resultados da pesquisa indicaram que os respondentes consideram
importante, ou extremamente importante todas elas, em percentuais sempre acima dos
80%, em ambos os grupos.

Consideram importante ou extremamente importante a visão sistêmica na gestão
administrativa, no sentido de agregar valor aos serviços que presta aos servidores e à
comunidade, 100% dos Gestores do Sistema e 88% dos Gestores dos Campi.

92% dos Gestores do Sistema e 84% dos Gestores dos Campi consideram
importante ou extremamente importante a capacidade de correr riscos na gestão
administrativa. 92% dos Gestores do Sistema e 96% dos Gestores dos Campi consideram a
criatividade uma característica importante ou extremamente importante na gestão
administrativa. 100% dos Gestores do Sistema e 88% dos Gestores dos Campi consideram
importante ou extremamente importante o espírito inovador na gestão administrativa.

Quanto às características de estabelecimento de metas e objetivos estratégicos,
capacidade de trabalhar em equipe, liderança e flexibilidade, ambos os grupos entenderam,
num percentual de 100%, que são característica importantes ou extremamente importantes
na gestão administrativa.

Por fim, foram dadas, ao final do questionário, várias características, as quais
deveriam receber um grau de importância para um gestor público.

Os seguintes itens foram listados: otimismo, criatividade, motivação elevada,
flexibilidade, racionalidade, liderança, percebe novas oportunidades, assume riscos,
introduz novas ideias, transforma adversidades em oportunidades, rapidez na tomada de



decisões, decisões participativas, entendimento do ambiente legal e normativo, estabelece
procedimentos, comunicação informal, comunicação aberta e frequente, busca por
resultados, mantém a estabilidade, busca alternativas, busca soluções e não se contenta
com o status quo.

Exceto  pelo item relativo à comunicação informal, que obteve somente 58% dos
Gestores do Sistema e 50% dos Gestores dos Campi de respostas que consideram a
característica importante ou essencial, todas as demais receberam porcentagens que
indicam alto grau de valorização destas características para os gestores.

Porém, as respostas dos Gestores do Sistema deram valor mais alto para as
características relacionadas ao empreendedorismo que as encontradas entre os Gestores dos
Campi.

Para os Gestores do Sistema, as características de motivação elevada, flexibilidade,
liderança,  entendimento do ambiente legal e normativo e manter a estabilidade, receberam
100% de respostas que as consideram importantes ou essenciais. As de otimismo,
racionalidade, percebe novas oportunidades, introduz novas ideias, transforma
adversidades em oportunidades, rapidez na tomada de decisões, busca alternativas e busca
soluções receberam 92% de respostas neste mesmo sentido. Com 91% ficaram:
comunicação aberta e frequente, estabelece procedimentos, criatividade, assume riscos e
busca por resultados. Com 84%, o item não se contenta com o status quo e com 83%,
decisões participativas.

Os Gestores dos Campi valorizaram com porcentagens altas as característica,
porém numa escala escala menor que os Gestores do Sistema. As percentagens de respostas
que consideram a característica importante ou essencial, em ordem decrescente:  percebe
novas oportunidades (100%); busca soluções (96%); busca alternativas (92%); liderança e
motivação elevada (91%); racionalidade, estabelece procedimentos e comunicação aberta e
frequente (88%); busca por resultados, mantém a estabilidade e decisões participativas
(87%); criatividade (84%); entendimento do ambiente legal e normativo (83%); rapidez na
tomada de decisões (80%); flexibilidade, introduz novas ideias e transforma adversidades
em oportunidades (79%); otimismo (76%); e assume riscos e não se contenta com o status
quo (67%).

Uma interpretação provável para estes indícios é a de que características  como
flexibilidade, introdução de novas ideias, transformação de adversidades em
oportunidades, otimismo, capacidade de assumir riscos e inconformismo com o status quo
são mais assimilados como importantes pelos Gestores centrais da instituição, que pelos
Gestores dos Campi.

7. Conclusões

Devido à globalização, e à consequente concorrência por ela gerada, bem como
pelas mudanças em ritmo acelerado da atualidade, as organizações sofrem a demanda por
inovação e espírito empreendedor para sobreviver. Isto tem acarretado maior necessidade
de se estudar o empreendedorismo em suas diversas facetas.

A inovação não acontece sem a figura do empreendedor, que é o indivíduo ou a
organização que desenvolve o empreendedorismo, que leva a cabo a tarefa de viabilizar
economicamente uma invenção ou um novo processo.

Se as organizações têm sido levadas a se manter em processo de inovação
constante, para garantir sua sobrevivência, não é suficiente a contratação de profissionais



com perfil empreendedor; é necessário criar um ambiente propício ao florescimento do
empreendedorismo dentro da organização.

O processo empreendedor inicia-se por uma mudança ambiental que exige novos
produtos, serviços ou processos. A vontade humana, por meio de uma nova tecnologia ou
uma nova forma de “fazer”, aliada à criatividade, leva à transformação desta invenção em
um produto ou serviço inovador, que traz mudança para a sociedade. Não se pode falar em
organização empreendedora se esta não estiver capacitada para gerenciar a inovação, uma
vez que esta não é um evento, mas um processo.

O empreendedorismo público, cujas teorias tratam mormente do empreendedorismo
social ou coletivo, é um fenômeno gerencial e está relacionado a instituições e gestões
públicas. Diferentemente do empreendedor capitalista, para quem o empreendimento
objetiva a obtenção de riqueza, no setor público o empreendedorismo busca agregar valor
aos serviços que presta para a população, e pode ser poderoso instrumento para que a
Administração Pública atinja sua finalidade, que é o bem comum, de forma mais eficiente.

Organizações públicas empreendedoras podem ser a solução para este conflito e  à
exigência atual de um novo modelo de Estado e de uma nova forma de gestão pública.
Ocorre que o empreendedorismo público só é possível se em torno de líderes políticos que
apostem e valorizem esta ideia. É possível de ser realizado, como bem exemplifica o caso
da modernização da administração pública que Minas Gerais obteve com o provimento de
cargos de confiança como o cargo de empreendedor público.

Uma sociedade empreendedora pode contribuir para um crescimento igualitário em
todo o país, bem como consolidar a democracia. Como bem frisado por Figueiredo (2006),
o Brasil está perto de construir uma sociedade empreendedora, com crescimento
equitativo, sob os pilares da inovação.

O artigo discorreu sobre os conceitos e aspectos relacionados ao
empreendedorismo, abordando um dos temas mais relevantes da atualidade, não só para as
organizações que necessitam se tornar empreendedoras para sobreviver às contínuas
mudanças da sociedade, mas para o próprio Estado, que pode concretizar seu
desenvolvimento econômico, e consequentemente a equidade social e a democracia, por
meio de uma gestão empreendedora.

Também apresentou os resultados da pesquisa sobre a investigação da percepção
dos gestores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, quanto a
importância do empreendedorismo no dia a dia da gestão de uma instituição pública de
ensino superior.

Percebe-se que há diferenças na percepção dos gestores do Sistema da
Universidade em relação aos Gestores dos Campi, no que tange a algumas características
ligadas ao empreendedorismo.

A diferença de percepção sobre a presença de criatividade, espírito inovador,  visão
sistêmica e estabelecimento de metas e objetivos estratégicos na gestão administrativa,
pode indicar que nesses quesitos os objetivos correlatos ao empreendedorismo,
estabelecidos pelos gestores centrais da instituição, não se disseminaram a ponto de atingir
a compreensão dos Gestores dos Campi.

Os Gestores do Sistema percebem em maior grau a presença de estabelecimento de
metas e objetivos estratégicos e de visão sistêmica na gestão administrativa, possivelmente
porque tais metas e objetivos são traçados no âmbito do Sistema. A visão sistêmica é
primordial para a administração geral da Universidade, de forma que parece natural que os
gestores centrais a observem em mais alto percentual.



A despeito destas diferenças, os gestores de ambos os grupos percebem a presença
de características próprias do empreendedorismo na gestão administrativa da instituição em
que atuam, exceção feita ao item “inovação como prática cotidiana”.

A metade das respostas, em ambos os grupos, indica a percepção de que a
legislação que regula a atividade da instituição, que é pública federal, inibe uma gestão
empreendedora.

Ressalte-se uma observação de um dos respondentes entre os Gestores do Sistema
sobre este tema: “A legislação e os processos burocráticos internos não interferem nas
atitudes inovadoras e empreendedoras, mas os entraves externos, governamentais, sim.”

Embora percebam a importância de participar de programa de qualificação que
favoreça a atividade inovadora por parte dos gestores, em ambos os grupos há baixa
percepção de que haja processo de qualificação de gestores no âmbito da instituição em
que atuam.

Outro ponto em que as respostas entre os grupos foi discrepante relaciona-se à
influência positiva na gestão administrativa de programas de empreendedorismo e a
inclusão de disciplinas de empreendedorismo e de propriedade intelectual no currículo dos
cursos de graduação ofertados pela instituição.

Para os Gestores do Sistema há influência positiva num percentual bem mais
elevado que o encontrado nas respostas dos Gestores dos Campi, onde esta percepção foi
pouco considerada, indicando que o grupo dos Gestores centrais percebem mais a
importância da presença de instrumentos de inovação nas universidades, de forma que se
possa disseminar o conhecimento relativo à inovação e ao empreendedorismo, que o grupo
formado pelos Gestores dos Campi.

Nas questões envolvendo os aspectos empreendedores, os gestores de ambos os
grupos consideram importantes ou extremamente importantes todos os itens elencados, em
percentuais acima de 80%, o que indica o elevado grau de importância que eles dão às
características de uma gestão empreendedora.

Em relação aos atributos empreendedores considerados importantes num gestor
público, no entanto, as respostas dos Gestores do Sistema deram valor mais alto para as
características que as encontradas entre os Gestores dos Campi. A maioria das
características foi considerada pelos Gestores do Sistema como importante ou essencial em
porcentagens de 91%, 92% e 100%.

Os Gestores dos Campi valorizaram as característica numa escala menor. Porém,
mesmo em menor grau que o apresentado pelos Gestores do Sistema, os aspectos relativos
ao empreendedorismo foram considerados importantes ou essenciais para um gestor
público.

Pelo apontado e apesar de algumas diferenças em aspectos já apontados no artigo, é
possível concluir que os gestores respondentes, tanto do Sistema quanto dos Campi,
consideram importante num gestor público a presença de características correlatas ao
empreendedorismo, bem como percebem os atributos empreendedores na gestão
administrativa da instituição em que atuam.

Além de outras que possam surgir a partir do presente estudo, propõe-se como
possibilidade de pesquisas futuras, questões destinadas a responder com mais profundidade
por que algumas características relacionadas ao empreendedorismo são menos percebidas
entre os Gestores dos Campi, que entre os Gestores do Sistema, bem como as que
esclareçam quais as potenciais implicações desta diferença de percepção entre os Gestores
do Sistema e dos Campi para a promoção de uma gestão mais empreendedora.
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¿Cómo Clasificar la Ciencia y la Tecnología? Algunas
Propuestas a Partir de las Clasificaciones de la UNESCO y la

OCDE para el Caso de México

Resumen

El empleo de las clasificaciones de la ciencia y la tecnología es una actividad común en los
estudios sobre la ciencia y la tecnología. Sin embargo, frente a diversas propuestas para
clasificar el conocimiento, emerge la pregunta sobre qué categoría debemos emplear. En
este artículo presentamos una revisión de dos clasificaciones comunes para el caso de la
producción científica en México. Aplicando el análisis de redes sociales a las categorías de
los temas donde han sido clasificados los documentos científicos, se hace una comparación
de las clasificaciones de la UNESCO y la OCDE en este país en el periodo de 2001-2010 y
su efecto sobre la estructura científica que se forma al considerar cada una de ellas. Los
resultados muestran diferencias importantes entre ambas clasificaciones. Un análisis de las
disciplinas de física y medicina nos ayuda a contrastar los resultados. Finalmente,
concluimos con señalando algunos elementos que pueden ser útiles para la elección una
clasificación del conocimiento científico.

Palabras clave: clasificación de la ciencia y la tecnología; UNESCO; OCDE; evaluación de
la ciencia y la tecnología.

Abstract

The use of classifications of science and technology is a common activity in studies of
science and technology. However, faced with several proposals to classify knowledge
emerges the question of what category we should use. In this paper we present a review of
two classifications for the case of scientific production in Mexico. Applying social network
analysis to categories of the topics which have been classified scientific documents, we
have made a comparison of the UNESCO and OECD classifications in this country for the
period 2001-2010 and its effect on the scientific structure that is formed by considering
each one of them. The results show significant differences between the two classifications.
An analysis of the disciplines of physics and medicine helps us to contrast the results.
Finally, we conclude by pointing out some elements that may be useful for the selection a
classification of scientific knowledge.

Keywords: classification of science and technology, UNESCO, OECD, assessment of
science and technology.

Introducción
Tanto en los estudios sociales sobre la ciencia y la tecnología como en la evaluación y
estudios de prospectiva, una tarea importante es la de clasificar la producción científica en
campos, áreas o disciplinas. Por ejemplo, en los estudios de la sociología de la ciencia es
importante la caracterización de las comunidades científicas que trabajan sobre un tema o
problema en común (Knorr-Cetina, 1981). En este tipo de estudios, la estratificación de la
ciencia se hace a partir del análisis de los documentos científicos, donde se consideran
comúnmente las co-autorías (Morillo y Aparicio, 2011), los temas de investigación (Rafols,
Porter y Leydesdorff, 2010) y los análisis de citaciones (Bassecoulard, Lelu y Zitt, 2007;
Waltman y van Eck, 2012). Por otra parte, en los estudios sobre indicadores en ciencia y
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tecnología también se utilizan datos sobre las publicaciones científicas. En este caso las
clasificaciones parten de las categorías proporcionadas por las bases de datos en las cuales
son indizadas las revistas científicas, las cuales han sido clasificadas en al menos una de
dichas categorías según su especialización. Estas categorías suelen referirse a una o más
materias, las que a su vez se agrupan en clases, campos o aéreas temáticas1. La forma de
clasificar los artículos publicados en alguna revista es asignándoles la misma clasificación
de la revista. La clasificación de disciplinas más utilizada es la Web of Science (WoS, por
sus siglas en inglés).

Además, en el terreno de indicadores en ciencia y tecnología, dentro de las instituciones
gubernamentales existen diferentes formas de presentar los indicadores sobre las áreas del
conocimiento científico. En este sentido, las clasificaciones propuestas por la UNESCO
(1988) y la OCDE (2002) son las más empleadas en las instituciones gubernamentales
tanto nacionales como internacionales. Donde, por ejemplo, se efectúa comúnmente una
reclasificación de los registros en nuevas clases principales, como es el caso de los
registros clasificados con base a las categorías de la WoS. También existen otras
clasificaciones como el de la Eurostat y las empleadas por algunas bibliotecas (ejemplo,
Library of Congress Subject Headings, LCSH, y la National Library of Medecine, Medical
Subject Headings, MeSH). De manera que cuando trabajamos en el terreno de la
caracterización y evaluación de las capacidades científicas y tecnológicas, frente a esta
diversidad de categorías, una pregunta que emerge es qué esquema de clasificación
categoría debemos utilizar para clasificar la ciencia y la tecnología.

En este trabajo presentamos una revisión de las dos principales clasificaciones para la
ciencia y la tecnología: UNESCO y OCDE. Se efectúa una comparación de estas dos
clasificaciones a partir de datos de la WoS sobre ciencia producida en México en el
periodo de 2001 al 2010. Empleando el análisis de redes sociales en el estudio de estos
datos, en los resultados mostramos diferencias importantes en el análisis relacional entre
ambas clasificaciones y su efecto en la estructura científica que se crea a partir de cada una
de ellas. A través de un análisis estadístico aplicado a las áreas de la medicina y de la física
se contrastan las diferencias entre ambas clasificaciones. Finalmente, en este estudio se
proponen algunos elementos que nos pueden ayudar en la selección del esquema de
clasificación a utilizar. También, los resultados sugieren observar con cuidado el uso de las
clasificaciones disponibles y efectuar comparaciones con otras metodologías para la
clasificación de la ciencia y la tecnología.

Metodología
Los datos utilizados en este estudio son de origen bibliométrico concernientes a los
documentos científicos producidos en México. Estos datos han sido obtenidos de la base de
datos de Redes Académicas del Laboratorio de Redes del Instituto de Investigaciones en
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Esta base de datos que ha sido constituida con información bibliométrica obtenida de las
bases de datos Science Citation Index Expanded (SCI), Social Science Citation Index
(SSCI) y Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) de la WoS. Los datos movilizados en
este estudio son los de las categorías de las disciplinas del conocimiento propuestas por la
WoS (WoS Category). Este esquema de clasificación se aplica a las revistas científicas,
que se han clasificado en 279 categorías, las que a su vez están agrupadas en 22 clases

1 En este texto emplearemos el término de área para referirnos al conjunto de disciplinas que son clasificadas en grandes
áreas del conocimiento.



3

temáticas. Un documento científico puede estar clasificado en más de una disciplina, esto
da el carácter multidisciplinar a la producción científica. Aquí, es pertinente mencionar los
límites que presentan las bases de datos utilizadas y que han sido señalados ampliamente
en la literatura académica, sin embargo, consideramos las bases de datos de la WoS por
tratarse de la mejor estructurada y reconocida en el terreno académico-científico.

Para la reclasificación de los documentos al esquema de la OCDE, nos apoyamos en la
lista de equivalencia de las categorías del esquema de la WoS disponible en su portal de
Internet 2 . Posteriormente, con la descripción de las categorías de este esquema de
clasificación, se hizo una revisión de la reclasificación con el objetivo de verificar su
pertinencia. Por otra parte, para reclasificar al esquema de la UNESCO se usó la lista de las
categorías de este esquema (UNESCO, 1988). Al igual que en el caso anterior, nos
basamos en el documento de las descripciones de las categorías de la WoS para verificar la
pertinencia de la reclasificación. Además, para el caso del esquema de la UNESCO, la
reclasificación se hizo sólo tomando en cuenta los dos principales niveles de la
clasificación. En la tabla 1 se muestra el numero de áreas y disciplinas para cada uno de los
esquemas.

Esquemas de clasificación

OCDE UNESCO/CONACYT WoS
Primer nivel 6 áreas 7 áreas 22 áreas
Segundo nivel 39 disciplinas 24 áreas 279 disciplinas

Tabla 1. Áreas y disciplinas en los esquemas de la OCDE, UNESCO/CONACYT y
categoría WoS.

El periodo de análisis cubierto va del 2001 al año 2010 y se analizaron 89 977 documentos
científicos producidos en México que han sido indizados en la WoS. Los tipos de
documentos y sus frecuencias se muestran en la Tabla 2. En el análisis hemos considerado
todos los tipos de documentos científicos (artículos, editoriales, revisión de libros,
memorias, etc.). Los cálculos estadísticos y las gráficas resultantes se han efectuado con el
apoyo del programa informático para análisis estadístico R. Los mapas cientométricos han
sido elaborados con el apoyo de programas informáticos para Análisis de Redes Sociales,
cómo son Pajek y NetDraw.

2 http://incites.isiknowledge.com/common/help/h_field_category_oecd_wos.html
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Tipo Documentos % de 89977
Artículo 70517 78,37%
Actas de reuniones 8016 8,91%
Memorias de reuniones 5428 6,03%
Revisión 2477 2,75%
Material editorial 1403 1,56%
Cartas 1009 1,12%
Revisión de libros 680 0,76%
Corrección 230 0,26%
Biografía 119 0,13%
Noticias / Novedades 77 0,09%
Bibliografía 6 0,01%
Reimpresión 6 0,01%
Revisión de hardware 2 0,00%
Poesía 2 0,00%
Revisión de software 2 0,00%
Ficción, prosa creativa 1 0,00%
Revisión de capítulo de libro 1 0,00%
Crítica de teatro 1 0,00%
Total 89977 100,00%

Tabla 2. Frecuencias de los tipos de documentos científicos producidos en México en el
periodo 2001-2010.

Clasificaciones del conocimiento científico
En diversas disciplinas de las ciencias sociales, así como de la administración, que se
interesan en la ciencia y la tecnología, la clasificación del conocimiento científico es un
aspecto esencial para los análisis de datos bibliométricos. Actualmente es ampliamente
reconocida la necesidad de contar con indicadores validos que midan la actividad en
ciencia y tecnología, útiles para la toma de decisiones en materia de políticas en esas ramas,
así como para el desarrollo social y económico. Dentro de la gama de este tipo de
indicadores, encontramos en efecto aquellos que son expresados en términos de las áreas y
disciplinas del conocimiento científico. Los resultados de estos análisis deben aportarnos
elementos que nos permitan identificar las fortalezas y las debilidades de las capacidades
científicas y tecnológicas disponibles en una disciplina en específico. También, estos
indicadores pueden permitirnos conocer la estructura de la ciencia y de la tecnología, que
además para temas de política y gestión son de interés para los estudios sociales sobre
ciencia y tecnología. Seguir la evolución en el tiempo de la estructura de la ciencia y la
tecnología es interesante, ya que esto nos proporciona información sobre hacía donde van
las áreas y disciplinas desarrolladas. Igualmente es importante la comparación de las
capacidades disponibles por disciplina con las de otros casos (países, regiones o
instituciones). Esto para tener más elementos en la evaluación del estado de desarrollo de
las disciplinas y poder determinar con mayor certidumbre las líneas a seguir para promover
e impulsar su desarrollo.

A partir de estos criterios nos enfrentamos a la pregunta sobre cuál clasificación del
conocimiento científico y tecnológico se debe optar. En el mundo académico podemos
encontrar una gama amplia de formas de clasificar el conocimiento. Desde clasificaciones
propias de las bibliotecas y centros de información, hasta clasificaciones propuestas por
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organismos internacionales que se han convertido en actores clave en la política científica.
Como por ejemplo, la OCDE ha desempañado diversos roles en la política científica y
tecnológica en muchos países (Henriques y Larédo, 2013). Las diferentes clasificaciones
que podemos encontrar presentan ventajas y desventajas en términos de validez de
resultados y su representatividad del quehacer científico. Además, como ya se mencionó,
otro elemento central que nos interesa en este trabajo es sobre la posibilidad de poder
comparar los resultados. Estos elementos a tomar en cuenta reducen el número de
alternativas en la selección de una clasificación adecuada.

Al revisar reportes y sitios web de instituciones nacionales e internacionales que producen
indicadores sobre ciencia y tecnologías, constatamos que dos de las clasificaciones más
empleadas a nivel mundial son las de la UNESCO y la OCDE. Ambos organismos
internacionales han desempeñado importantes esfuerzos para la formulación de indicadores
sobre el desarrollo científico y tecnológico (Godin, 2009). En este estudio hemos tomado
ambas clasificaciones ya que pueden cumplir con el criterio sobre la comparación de
resultados. La OCDE, como ya lo hemos dicho, es el esquema de clasificación del
conocimiento científico más empleado en el mundo. La primera versión de este esquema
fue redactado por Christopher Freeman en 1969 y publicado por la UNESCO (Freeman,
1969). En este documento, Freeman propone un esquema de clasificación en cinco áreas: a.
Ciencias Naturales (incluyendo ciencias de la tierra), b. Ingeniería y Tecnología, c.
Ciencias Médicas, d. Agricultura y e. Ciencias Sociales. En este estudio empleamos la
versión revisada de esta clasificación publicada por la OCDE en el 2007 (OCDE, 2007), la
cual está compuesta por 39 disciplinas agrupadas en seis áreas del conocimiento (la sexta
área es la de Humanidades).

El esquema de clasificación de la UNESCO fue propuesto en 1973 y 1974 por las
divisiones de Política Científica y de Estadística de la Ciencia y Tecnología de este
organismo. Posteriormente, esta clasificación ha pasado por varias revisiones y
modificaciones3. La versión que empleamos en este estudio corresponde a la publicada en
1988 (UNESCO, 1988). Este esquema está conformado en un primer nivel de 24 áreas del
conocimiento científico, en un segundo nivel de 240 disciplinas y 2114 sub disciplinas en
un tercer nivel. En este estudio nos hemos interesado en esta clasificación porque es la
empleada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México.
Entidad gubernamental mexicana que agrupa las 24 áreas en sólo 7 áreas del conocimiento
científico que son: a. Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra, b. Biología y química, c.
Medicina y Ciencias de la Salud, d. Humanidades y Ciencias de la Conducta, e. Ciencias
Sociales, f. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias y g. Ingenierías.

Por otro lado, con respecto al primer criterio, la validez de resultados radica en la
indización de los documentos científicos. Este punto ya lo mencionamos en la parte sobre
la metodología en este documento, donde las reclasificaciones que hacemos reposan sobre
las revistas científicas según el método empleado por la WoS, que por cierto es muy
similar al empleado por Scopus (otra base de datos referencial). Sin embargo, cabe
mencionar alternativas a estos métodos para clasificar los documentos científicos
publicados. Como lo han señalado Glänzel y Schubert (2003) “en los estudios
comparativos, las normas inadecuadas de referencias que han sido obtenidas por una
asignación cuestionable de las temáticas de investigación podría dar lugar a conclusiones
erróneas”. Es en este marco que actualmente se discuten en el área de la bibliometría y de
la cienciometría, diferentes metodologías para la clasificación de la ciencia a partir de

3 http://gauss.uc3m.es/index.php/joomla-overview/49.html
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métodos cuantitativos sobre las relaciones entre los documentos científicos (por ejemplo
los análisis basados en las citaciones). Los trabajos académicos que se inscriben en estos
estudios no solo están enfocados en proponer categorías validadas de las disciplinas
científicas y tecnológicas y que respondan a las críticas y límites de los métodos empleados
por la WoS y Scopus. Un punto interesante que emerge en estos trabajos es la posibilidad
de tratar grandes cantidades de datos bibliométricos con pocos recursos, utilizando
métodos reproducibles e identificar áreas emergentes en el conocimiento (Waltman y van
Eck, 2012).

Mapeo de la ciencia según OCDE y UNESCO
Nuestro interés al estudiar la estructura del conocimiento científico y tecnológico
producido en México no se limita en simplemente contar el número de documentos
publicados en cada una de las áreas y disciplinas del conocimiento. Al mapear la
producción de nuevos conocimientos, es interesante presentar los resultados de tal forma
que podamos identificar visualmente las fortalezas y debilidades en las disciplinas
científicas y tecnológicas, así como la convergencia entre éstas que da forma a la estructura
de la ciencia. El análisis de redes sociales aplicado a datos bibliométricos es considerado
como una herramienta interesante que actualmente es bastante común en este tipo de
estudios, y esto a pesar de que el trabajo pionero fue publicado a inicios de la década de los
70’s (Mullins, 1970). Además, es considerado como un paradigma de investigación
(Freeman, 2005). Aplicar estos análisis a las referencias bibliométricas se puede hacer
desde diversas entradas. El objetivo de efectuar este tipo de análisis a los datos disponibles
sobre las disciplinas del conocimiento es obtener mapas sobre el perfil de las estructuras
científicas visto desde las clasificaciones de la OCDE y la UNESCO.

En la imagen 1, mostramos el mapa de la ciencia en México basado en la clasificación de
la OCDE para el periodo 2001-2010. En el mapa, los nodos representan a las 39 disciplinas
del esquema de clasificación de la OCDE. Las relaciones entre los nodos están
determinadas por la coocurrencia temática de los documentos científicos a partir de la
clasificación de las revistas donde han sido publicados, y su grosor está determinado a
partir de la frecuencia de dicha coocurrencia. El tamaño de los nodos está determinado a
partir de su grado de centralidad de Freeman; es decir entre mayor sea número de
relaciones con otros nodos, el tamaño del nodo será mayor. Los colores de los nodos y la
agrupación de éstos en la imagen la hemos hecho manualmente para facilitar la distinción
entre las 6 áreas generales del conocimiento científico de la clasificación de la OCDE.

La imagen nos muestra un perfil interesante de la estructura científica y tecnológica en
México. Estos resultados nos permiten identificar las diferentes disciplinas que han sido
desarrolladas y su convergencia con otras disciplinas, tanto dentro de las áreas del
conocimiento como con otras disciplinas de otras áreas (ver imagen 1). Vemos por ejemplo
que dentro del área de Ciencias Naturales, las disciplinas que lo conforman presentan
convergencias importantes entre ellas. Al nivel de las áreas, igualmente podemos apreciar
en la imagen que entre las áreas de Ciencias Naturales y de Ingeniería y Tecnología la
convergencia entre las diferentes disciplinas son las más representativas en términos de
frecuencia en toda la estructura. Tanto el tamaño de los nodos como las relaciones
expuestas nos permiten identificar el grado de multi o interdisciplinariedad de las
disciplinas expuestas. Aquí es importante mencionar que un alto grado nodal (tamaño de
los nodos) no necesariamente implica una alta convergencia o un alto grado de inter o
multidisciplinariedad, esto ocurre cuando también se da un alto peso de coocurrencia
(grosor de las líneas).
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Imagen 1. Mapa de la ciencia en México en el periodo 2001-2010 basado en la
clasificación de la OCDE.

Con respecto al esquema de clasificación de la UNESCO, los resultados del análisis se
muestran en la imagen 2. El procedimiento para elaborar la gráfica ha sido el mismo que
en el caso de la clasificación de la OCDE. Los resultados obtenidos nos muestran un perfil
bastante diferente al mostrado por la clasificación anterior. Por una parte, la estructura de
la red que simboliza el esquema científico es menos complejo en términos del número de
nodos (disciplinas) y de sus relaciones. Por otra parte, en algunas áreas y disciplinas vemos
patrones cercanos a los expresados en la primera clasificación (por ejemplo, Medicina y
patología humana con Ciencias de la vida). Sin embargo, entre las áreas del conocimiento
los patrones cambian significativamente. Explicamos que estos dos puntos se deben a los
criterios de la clasificación de ambos esquemas. Por ejemplo, el número de disciplinas en
el caso de la UNESCO es menor que en el caso de la OCDE. También hay disciplinas en
áreas diferentes; por ejemplo, Ciencias biológicas es agrupado en el área de Ciencias
naturales en el esquema de la OCDE y en el área de Biología y química en el esquema de
la UNESCO.
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Imagen 2. Mapa de la ciencia en México en el periodo 2001-2010 según la clasificación de
la UNESCO.

Un indicador interesante que muestra la diferencia entre ambas clasificaciones es sobre las
duplicaciones de referencias que resultan en el proceso de reclasificación del esquema por
categorías de la WoS a las disciplinas de la OCDE y la UNESCO. Esta duplicidad de
referencias se debe al hecho de que las revistas o publicaciones científicas que están
clasificadas en varias categorías WoS, al momento de hacer la reclasificación se produce
una duplicidad ya que puede ocurrir que las categorías WoS en que se clasificó la revista
estén contenidas en una sola disciplina OCDE y UNESCO. Así mismo, la duplicidad se da
por el hecho que si bien en la clasificación de la OCDE varias categorías WoS se tomaron
como base para conformar más de una disciplina OCDE, esas mismas llegan a conformar
una sola disciplina UNESCO, como es el caso de las 57 categorías WoS contenidas en
Ciencias de la Salud (16), Medicina Básica (10) y Medicina Clínica (31) según la OCDE,
las cuales están contenidas en la disciplina de Medicina y Patología Humana según la
UNESCO. Es decir, se presentan casos de la misma referencia más de una vez en la misma
disciplina final. En estos casos hemos eliminado los duplicados conservando un solo
registro con el fin de no tener ruido en los resultados. En lo que concierne a estos
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duplicados en la clasificación de la OCDE se eliminaron un total de 23 135 registros y para
el caso de la UNESCO un total de 47 658 registros. Esto muestra que un gran número de
categorías de la WoS han sido reclasificadas en las mismas disciplinas de la UNESCO, por
lo cual en el mapa resultante hay menos relaciones entre las diferentes disciplinas.

Otra diferencia importante es que al reclasificar las categorías WoS en las disciplinas
OCDE solo 3 de dichas categorías se incluyeron en más de una disciplina, en contraste con
la clasificación UNESCO en que 62 categorías WoS se incluyeron en más de una
disciplina.

Otro indicador interesante es la centralidad de la red que presenta cada estructura de
acuerdo a cada clasificación al efectuar el ARS, ya que esto nos indica cierta regularidad
de la conectividad del conjunto de las disciplinas. Un alto grado de centralidad de una red
puede ser traducido en este tipo de estudios como casos con una convergencia importante
entre las disciplinas. La estructura de la ciencia según la clasificación de la OCDE tiene un
grado de centralidad del 9.93% y según la clasificación de la UNESCO un grado de 7.91%.
Entonces, la estructura de la ciencia según la clasificación de la OCDE muestra que las
disciplinas presentan un mayor número de convergencia entre ellas, como lo vemos en la
imagen 1.

Análisis de las áreas de la física y la medicina
Frente a estos resultados, emerge una nueva pregunta: ¿qué hay clasificado al interior de
cada una de las categorías de la OCDE y la UNESCO? Ya que los resultados obtenidos
hasta aquí muestran diferencias importantes entre ambas clasificaciones. Con el fin de
verificar estos resultados y analizar un poco más lo que apareció en las categorías
resultantes, nos enfocaremos en dos disciplinas, la física y la medicina.

Para el caso de la física tomamos la disciplina de Ciencias Físicas para el caso de la OCDE,
y las disciplinas de Física y Astronomía y Astrofísica para la UNESCO. En el área de la
física en la OCDE identificamos un total de 15 166 documentos científicos y para el caso
de la UNESCO un total de 23 205 documentos. La diferencia entre ambos resultados es
importante, lo que sugiere que una gran cantidad de categorías de la WoS han sido
clasificadas únicamente en la categoría de Física de la UNESCO y no en otras categorías
como es en el caso de la OCDE. Por ejemplo, si tomamos la categoría referente a las
Ciencias de Materiales, ésta se encuentra en la clasificación de la UNESCO dentro de las
categorías de Física y de Ciencias de la Tecnología. Además, ésta última es una área del
conocimiento en la clasificación misma y está conformada por una sola categoría; por otro
lado, en el caso de la clasificación de la OCDE, el área de Ingeniería y Tecnología está
conformada por 11 categorías de las disciplinas, entre las cuales esta Ingeniería de los
Materiales. Esto reduce igualmente el número de relaciones entre las categorías resultantes
de la reclasificación para el caso de la UNESCO (ver imagen 2).

Si trazamos la evolución de las disciplinas de la física en términos del número de
documentos publicados para ambas clasificaciones, los resultados nos muestran un espacio
entre ambas curvas que refleja la diferencia de los documentos científicos publicados para
cada esquema de clasificación (ver gráfica 1). Sin embargo, al comparar la evolución de
los documentos publicados  vemos que los patrones de las curvas para ambas
clasificaciones en la física son muy similares.
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Gráfica 1. Comparación de la evolución de la disciplina de la física en los esquemas de
clasificación de la OCDE y la UNESCO en México para el periodo 2001-2010.

Por otra parte, para el caso del área de la medicina en las dos clasificaciones, hemos
tomado por parte de la clasificación de la OCDE las disciplinas del área de Ciencias
Médicas: Medicina clínica, Medicina básica y Ciencias de la salud. Por el lado de la
clasificación de la UNESCO hemos empleado el área de Medicina y Patología Humana.
Los resultados obtenidos muestan poca diferencia en el total de documentos publicados en
el periodo del análisis: 24 111 documentos en el esquema de la OCDE y 25 316
documentos en el esquema de la UNESCO. Esta ligera diferencia se debe a que en el
esquema de clasificación de la OCDE existe la categoría de Ingeniería Médica que está
conformada por las categorias WoS Ingeniería Biomedica y Tecnología de Laboratorio
Medico, y agrupada en el área de Ingeniería y Tecnología. En el caso del esquema de la
UNESCO, estas categorias de la WoS son clasificadas en el área de Medicina y Patología
Humana.

Al comparar las curvas de evolución de los documentos publicados para las dos
clasificaciones en el área de la Medicina (ver gráfica 2), constatamos que el
comportamiento de los patrones para las dos clasificaciones es practicamente idéntico.
Estos resultados y los mostrados sobre el área de la física sugieren entonces que si nuestro
análisis se limita al comportamiento estadístico de la producción científica, el esquema de
clasificación no impactará de forma significativa los resultados.
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Gráfica 2. Comparación de la evolución de las disciplinas de la medicina en los esquemas
de clasificación de la OCDE y la UNESCO en México para el periodo 2001-2010.

Conclusiones
Al reclasificar las temáticas propuestas por la Web of Science, a partir de dos esquemas
sistémicos y considerando sólo dos niveles de clases de cada uno de ellos, los resultados
muestran que la reclasificación según el esquema de la OCDE es más exhaustiva que el de
la UNESCO. Así como muestra un menor traslape temático entre las disciplinas. Esto,
porque refleja una mejor aplicación del concepto de clasificación y, por otra, porque
permite analizar mejor la convergencia temática de una estructura de ciencia mexicana.

Igualmente hemos visto que la aplicación del Análisis de Redes Sociales a las categorías de
las clasificaciones del conocimiento, nos permite tener una visualización de las disciplinas
dentro de una estructura científica a nivel de un país, una región o una institución. Lo que
nos permite identificar las fortalezas y debilidades en términos de las disciplinas que se
están desarrollando. También, permite identificar la convergencia entre las diferentes
disciplinas y áreas del conocimiento, así como posicionarlas en la estructura científica a
partir de su grado multi o interdisciplinar. Conviene mencionar que para medir la multi,
trans o interdisciplinariedad de la ciencia, un aspecto importante a considerar la selección
de un esquema de clasificación mas exhaustivo, sobre todo para la evaluación de las
capacidades científicas y tecnológicas, así como para medir la convergencia de las
disciplinas, factor que ha cobrado importancia frente a las nuevas dinámicas del quehacer
científico y tecnológico. Partiendo de esto, los resultados muestran que el esquema de
clasificación de la OCDE constituye un referente interesante para este tipo de estudios.

En contraste con lo anterior al enfocar el análisis a las disciplinas de la física y la medicina,
los resultados muestran que en este caso los dos esquemas de clasificación constituyen un
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referente para medir el comportamiento de la evolución de los documentos científicos si
ese el indicador de interés.

Con estos resultados de este análisis podemos asegurar que los indicadores sobre la multi o
interdisciplinariedad son válidos a partir de este comparativo de dos clasificaciones del
conocimiento, sin embargo se abre la brecha para realizar estudios más detallados sobre
indicadores bibliométricos. Sobre este último punto, en la literatura académica se han
propuestos diferentes indicadores (Morillo, Bordons y Gómez, 2001) que podrían ser
aplicados a las dos clasificaciones utilizadas, con el fin de obtener más elementos para la
elección del esquema de clasificación a emplear.
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Enfoques de redes en la caracterización y evaluación de nuevas
tecnologías. Estudio de las microtecnologías en México

Resumen:

En este artículo se presenta un marco para la caracterización y la evaluación de la
instalación y desarrollo de una tecnología emergente desde los enfoque de redes. Es a
través del análisis de redes técnico-económicas y del análisis de redes sociales que se
estudia el desarrollo de las microtecnologías en México en torno a los polos científico,
técnico y mercado. Los resultados nos permiten identificar actores heterogéneos en las
diferentes configuraciones de redes de colaboración en los diferentes polos en el desarrollo
de estas tecnologías emergentes en México. Igualmente, se aportan algunos elementos que
nos permiten dar cuenta de las dinámicas de las redes caracterizadas. El marco de análisis
propuesto en este trabajo puede replicado en otros casos de desarrollo de tecnologías,
siempre y cuando teniendo cuidado con aspectos metodológicos.

Palabras clave: Microtecnologías; Evaluación de tecnologías emergentes; Análisis de redes
científicas.

Abstract:

This article presents a framework for the characterization and evaluation of the installation
and development of emerging technology from network approach. It is through the
analysis of techno-economic networks and social network analysis, which examines the
development of microtechnology in Mexico around the poles scientific, technical and
market. The results allow us to identify heterogeneous actors in the different configurations
of collaborative networks in the different poles in the development of these emerging
technologies in this country. Likewise, provide some elements that allow us to account for
network dynamics characterized. The analytical framework proposed in this paper can be
replicated in other cases of technology development, taking care provided methodological
issues.

Keywords: Microtechnologies; Assessment of emerging technologies; Scientific network
analysis.

Introducción
Frente a la emergencia de nuevas ciencias y tecnologías, conocer sus características y
evaluar el estado de su desarrollo son dos puntos importantes en los estudios sociales de la
ciencia y la tecnología, así como en el campo de estudios de prospectiva y de gestión
tecnológica. En la literatura académica y en reportes institucionales se han propuestos
diferentes indicadores que nos permiten evaluar las capacidades científicas y tecnológicas
disponibles (OCDE, 2007; Moed, et al., 2004). Generalmente se trata de indicadores
cuantitativos expresados en insumos (inputs) y en productos o resultados (outputs). Sin
embargo, existe inconformidad sobre los indicadores propuestos y esto ya que, por ejemplo,
en muchos casos hay un vacío en la información para producir estos indicadores lo que
impide la obtención de datos cuantitativos validos y comparables (Albornoz y Fernandez-
Polcuch, 1996). En el campo de la cienciometría se han hecho muchos esfuerzos y avances
en el análisis de datos bibliométricos que nos permiten caracterizar y evaluar las



2

actividades científicas desde una perspectiva de las publicaciones. Desde la última década,
el uso del análisis de redes sociales aplicado a las coautorías, a las citaciones y a las áreas
del conocimiento (donde son clasificadas las publicaciones científicas) está ocupando un
lugar cada vez más importante. Estos trabajos académicos nos proporcionan paisajes o
mapas de la ciencia que nos permiten identificar y representar gráficamente a las
comunidades científicas (Morillo & Aparicio, 2011) y el carácter multi o interdisciplinario
de la ciencia (Rafols et al., 2010; Waltman & van Eck, 2012).

El uso de la noción de “red” también se ha extendido en los estudios sobre la ciencia y la
tecnología en diferentes disciplinas. En torno a este concepto, existe una amplia literatura
académica, en la cual se distinguen dos concepciones distintas. La primera se inscribe en el
enfoque de análisis de redes sociales (ARS) y la segunda en el enfoque de la teoría del
actor-red (TAR) (Grossetti, 2007). El ARS generalmente aplicado a las publicaciones
científicas y tecnológicas es atractivo ya que nos permite identificar a los actores
científicos y sus relaciones, así como efectuar algunas medidas de éstas para determinar la
posición de los actores en la estructura científica. Además, se han propuestos diferentes
formas de visualizar las redes de colaboración a partir de diferentes enfoques (Kamada y
Kawai, 1989; Van  Eck y Waltman, 2010). Por otra parte, el interés de la TAR se centra en
su capacidad de permitirnos identificar actores heterogéneos (además de los científicos
otros actores presentes en las actividades de producción de nuevos conocimientos),
caracterizar y calificar las relaciones entre éstos, así como describir las dinámicas que
caracterizan las redes científicas y tecnológicas en la producción, uso y diseminación de
nuevos conocimientos. De hecho, según el tipo de datos y los enfoques metodológicos,
podemos decir que el ARS es de carácter cuantitativo y la TAR de carácter cualitativo. En
los estudios sobre redes en el campo científico parece haber una tendencia en oponer
ambas concepciones. No obstante, de acuerdo con Grossetti (2007), sería interesante
definir un marco metodológico y conceptual que nos permita movilizar ambas
concepciones de la noción “red” con el fin de enriquecer y aumentar la capacidad
explicativa e interpretativa de los estudios sobre la ciencia y la tecnología.

Es en este marco de la evaluación de la producción, uso y diseminación de nuevos
conocimientos y del empleo de las nociones de redes que se inscribe esta investigación. En
la cual se presentan los resultados de una propuesta para la utilización de la noción de red
desde ambos enfoques. El estudio se centra particularmente sobre el caso del desarrollo de
la tecnología de Micro Sistemas Electromecánicos (MEMS) en México. De hecho, se trata
de caracterizar y evaluar las redes de actores heterogéneos en el proceso de instalación y
desarrollo de esta tecnología emergente en este país. Aquí cabe mencionar que este estudio
se inserta en un proyecto de investigación más amplio sobre las dinámicas del desarrollo de
las micro y nanotecnologías en México, durante el cual surgieron varias preguntas sobre
cómo caracterizar y calificar las redes científicas y tecnológicas en las diferentes etapas del
desarrollo de estas tecnologías emergentes.

Para abordar este estudio se propone movilizar la teoría del actor-red y emplear el análisis
de redes sociales para representar gráficamente las redes de actores socio-técnicos que se
han constituido a lo largo de la instalación de estas nuevas tecnologías en México. Para lo
cual se propone la noción de redes técnico-económicas en los polos científico, tecnológico
y mercado (Callon, Larédo y Rabeharisoa, 1991), con el fin de evaluar las redes científicas
y tecnológicas en las diferentes dinámicas observadas en la investigación.

Los resultados nos permiten tener un panorama amplio de las redes de colaboración
científica y tecnológica en el desarrollo de dispositivos MEMS en México, lo que nos
ayuda a identificar los actores científicos involucrados y las relaciones entre éstos. Por otra
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parte, los resultados de la encuesta de este estudio nos permiten extender el panorama de
las redes de colaboración científica, ya que nos muestra los diversos actores socio-técnicos
implicados en el desarrollo de esta tecnología emergente. Además, en este estudio empírico
se señalan algunos factores identificados en las dinámicas de la creación de redes
estudiadas lo que nos permite mejor comprender la instalación de esta tecnología en
México. Finalmente, el marco metodológico propuesto en este estudio puede ser replicado
en el estudio y evaluación de otras tecnologías emergentes, lo que nos aportaría elementos
claves para comprender las dinámicas de los procesos observados y para la formulación de
estrategias para su desarrollo.

En la primera parte del texto, se presenta una revisión de los enfoques del análisis de redes
sociales y de la teoría del actor red, así como de sus alcances, limites y complementariedad
entre ambos enfoques. Enseguida se explica la metodología desarrollada en este estudio.
En la parte de los resultados, primero se expone una breve introducción de la emergencia
de las microtecnologías en México y después los resultados son presentados en tres partes
que corresponden a las diferentes dinámicas en el desarrollo de estas nuevas tecnologías en
este país. Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio.

Los análisis de redes en los estudios sobre la ciencia y la tecnología:
alcances y limites
Como ya se mencionó el ARS aplicado en los estudios sobre la ciencia y la tecnología se
ha extendido en los últimos años. El trabajo pionero de este tipo de análisis en el campo de
los estudios sociales sobre la ciencia fue efectuado por Mullins sobre el desarrollo de la
biología molecular (Mullins, 1972). Trabajo en el cual el autor identifica que la formación
de esta especialidad se desarrolla en cuatro fases, las cuales dan forma a la estructura social
de la comunidad científica de la biología molecular. En este trabajo, Mullins establece las
bases del ARS aplicado al estudio de comunidades científicas proponiendo diferentes
categorías de relaciones. Actualmente en diversas disciplinas de las ciencias sociales es
cada vez más común encontrar estudios que aplican el ARS, donde los datos de entrada en
el análisis son principalmente las publicaciones científicas con el fin de obtener una
imagen de la estructura social de una comunidad científica en particular. Estos estudios se
centran sobre las co-autorías, las citaciones y la clasificación de las disciplinas de las
revistas donde han sido publicados los artículos. En los resultados de estos análisis los
nodos simbolizan a actores científicos (autores), instituciones, y disciplinas. Las relaciones
están basadas en la coocurrencia de los nodos en las referencias bibliométricas, resultante
de las co-autorías. Los resultados obtenidos son entonces traducidos como el reflejo de la
estructura social de las comunidades científicas.

Analizar los artículos científicos con el enfoque del ARS, nos permite en efecto obtener
una radiografía de la estructura social de las comunidades científicas. Este tipo de estudios
nos muestra los principales actores científicos e institucionales y sus relaciones, los
resultados son interpretados como redes de colaboración científica. Además, como ya
mencionamos en la parte de la introducción, en los últimos años se ha aplicado este tipo de
análisis a otros datos de los documentos científicos, lo que ha hecho el ARS aún más
atractivo en los estudios sobre la ciencia y la tecnología. A pesar de estas diferentes
aplicaciones del ARS, los resultados obtenidos de este tipo de análisis no muestran lo que
hay detrás de las relaciones sociales. En otras palabras, estos ARS no nos permiten dar
cuenta de como surgen y se transforman las relaciones. Tampoco nos muestran los
elementos que influyen y motivan a los actores para iniciar, mantener o terminar una
relación con otros actores.
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Por otro lado, la TAR emergió con los trabajos de Latour (1989) y Callon (1986) quienes
han propuesto de considerar a los “no humanos” como actores en la construcción de
hechos científicos. Callon (1989) evoca que los trabajos en la sociología y la antropología
nos han mostrado “la diversidad heterogénea de los elementos que son empleados por los
científicos en el desarrollo de sus actividades”. Estos elementos son, por una parte,
investigadores, técnicos y el personal administrativo que forma la fuerza de trabajo del
laboratorio, la cual se caracteriza por sus habilidades y competencias. Por otra parte, hay la
infraestructura del laboratorio, la cual está compuesta de instrumentos científicos y
tecnológicos que utilizan los científicos para efectuar sus experimentos. Los documentos
científicos que los investigadores utilizan, sea para comunicar su trabajo o conocer el de
sus colegas, son igualmente parte de los elementos movilizados en los laboratorios.
Además, Callon hace referencia a los fondos de financiamiento obtenidos por las
instituciones como un elemento necesario para reclutar personal, adquirir nuevos
instrumentos y obtener los documentos científicos que consideren indispensables para
desarrollar las actividades científicas. En este enfoque, un laboratorio científico (ya sea en
ciencias naturales o sociales) es visto como una red, ya que dentro de un laboratorio se
articulan y movilizan los actores heterogéneos necesarios para producir un hecho científico.

El análisis TAR nos permite extender la identificación de actores que intervienen en estos
procesos: actores heterogéneos. Además, a través de la descripción y el análisis etnográfico,
los trabajos que se inscriben en la TAR nos aportan elementos que nos permiten dar cuenta
de las dinámicas de las redes científicas y tecnológicas observadas. Es por este motivo que
la propuesta en este estudio, es de emplear ambos enfoques como complementarios.
Efectuar un estudio que comprenda ambos enfoques no es simple, de hecho en espacios
académicos se presentan trabajos con la etiqueta de estudio de redes sociotécnicas (enfoque
TAR) y los resultados se presentan visualmente en un red (enfoque ARS) sin proporcionar
elementos que nos permitan dar cuenta de las dinámicas observadas en las redes.

La representación visual de las redes es atractiva, ya que a través de ésta podemos
potencializar la capacidad explicativa de los estudios sobre redes. Sin embargo, en este
nivel visual, en ocasiones en los resultados de algunos estudios podemos ver redes con
actores no heterogéneos. La principal crítica a estos estudios es que no se trata de redes
sociotécnicas, ya que no vemos los actores heterogéneos reflejados en las gráficas de las
redes. Arellano (2011) atribuye este tipo de errores a los programas informáticos para el
ARS, ya que según él no tienen la capacidad de tratar datos heterogéneos que nos permitan
mapear sus relaciones. A pesar de que estos programas informáticos no han sido diseñados
para el tratamiento de datos heterogéneos, esto no imposibilita su análisis con estos
programas informáticos. Los errores que observamos en el uso de estos programas se
deben en parte al mal empleo de la TAR y de las nociones teóricas y metodológicas que la
acompañan. Esto se constata por ejemplo en el momento de establecer las relaciones entre
los actores. De hecho, la dificultad de identificar y medir las relaciones es un tema de
discusión en el marco de los estudios de redes (Grossetti, 2009; Schmidt, 2009). Se trata de
un problema metodológico y para intentar sobrepasarlo, la propuesta en este estudio es
aplicar los tres principios metodológicos de la sociología de la traducción: a. agnosticismo
del investigador, b. simetría generalizada y c. asociación libre (Callon, 1986). Tomar en
cuenta estas nociones al efectuar los estudios sobre las redes sociotécnicas se debe hacer
tanto en el momento de la observación etnográfica, como de la construcción de la gráfica
de las redes. Esto nos lleva a establecer una categoría de actores y relaciones desde las
dinámicas mismas y al hacer el análisis simétrico tanto en el marco del TAR como del
ARS.
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Objetivos e intereses heterogéneos en el interior de las redes

Regresando al interés central de este texto, la caracterización y la evaluación de las redes
científicas y tecnológicas a lo largo de la trayectoria de la instalación de una nueva
tecnología pretende tomar en cuenta los actores sociales, técnicos, y económicos que han
sido identificados en nuestra investigación empírica. Para lo cual, se propone la noción de
redes socio-técnicas para este tipo de estudio. Esta noción se inscribe en el marco de la
TAR, donde Callon (1992) señala que los diferentes actores que interactúan en las redes
“tienen por supuesto objetivos, proyectos, e intereses heterogéneos e incluso
contradictorios”. Durante nuestro estudio empírico sobre el desarrollo de la tecnología
MEMS en México, estos intereses divergentes se constataron. Aquí la pregunta que ha
emergido es sobre cómo caracterizar estas redes heterogéneas para poderlas evaluar. En un
trabajo publicado en un libro sobre gestión tecnológica, Michel Callon, Philippe Larédo y
Volora Rabeharisoa proponen una herramienta para la evaluación de programas públicos
de desarrollo tecnológico con el enfoque de redes técnico-económicas (Callo, Larédo y
Rabeharisoa, 1991). Estos autores indican que en estas redes están presentes actores
heterogéneos que representan diversos intereses, interactúan y se organizan en torno a tres
polos: polo científico (S), polo técnico (T) y polo mercado (M)1. Esta distinción de tres
polos es interesante para caracterizar el estado del desarrollo e instalación de una nueva
tecnología, ya que nos permite mostrar la diversidad de configuraciones de redes de
colaboración donde se interrelacionan actores que representan intereses heterogéneos.
También, nos permite evaluar el estado de cada uno de los polos de los procesos de cambio
tecnológico.

En este trabajo se retoma la definición de estos tres polos, con el objetivo de identificar a
los actores y sus relaciones en las diferentes etapas en la trayectoria del desarrollo e
instalación de la tecnología de MEMS en México. Además, es importante recordar que no
sólo se trata de obtener una representación visual de las redes en cada uno de los polos con
el ARS, al movilizar la TAR se busca igualmente tener elementos al caracterizar las redes
que nos permitan dar cuenta de sus dinámicas.

Metodología
Este estudio se basa en una serie de datos cualitativos y cuantitativos. Los primeros datos
han sido obtenidos a partir de una encuesta sustentada en visitas a los laboratorios de
investigación, en entrevistas a diversos actores implicados, y observaciones directas no
participantes en algunos foros en el campo de las Micro y Nanotecnologías en México
durante el periodo 2008-2010. Ha sido a lo largo de esta encuesta que se han tenido en
cuenta los principios metodológicos de la sociología de la traducción. Las relaciones no
han sido establecidas a priori, éstas han sido definidas y señaladas por los actores humanos
a lo largo de las entrevistas. En algunos eventos académicos observados, también se
evocaron algunos actores y sus relaciones. Las entrevistas se desarrollaron de acuerdo a
una guía de entrevistas general para todos los actores en la primera entrevista efectuada, las
preguntas fueron en torno a cuatro ejes para caracterizar las dinámicas del desarrollo de las
micro y nanotecnologías en México. En varios casos, se efectuaron dos o más entrevistas,
para las cuales se hicieron guías de entrevistas con nuevas preguntas con el objetivo de
profundizar y verificar datos. A través del registro de las relaciones evocadas y del cruce
de relatos de los actores entrevistados, se verificaron y constataron las relaciones y
elementos claves para comprender sus dinámicas.

1 Además, entre los tres polos mencionados los autores mencionan la existencia de interacciones que constituyen dos
polos intermedios que no serán desarrollados en este trabajo: polo transferencia (ST) y polo desarrollo (TM), ver Callo,
Larédo y Rabeharisoa (1991).
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El segundo tipo de datos han sido obtenidos por medio de la consulta de bases de datos de
publicaciones científicas y tecnológicas (artículos y patentes). También se han consultado
otro tipo de fuentes como son proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, así
como reportes institucionales y páginas Web. Finalmente, el ARS efectuado a los datos ha
sido hecho con el apoyo del programa informático NetDraw.

La tecnología en MEMS y su emergencia en México
Antes de continuar con los resultados de este estudio, es pertinente explicitar la tecnología
en MEMS y su emergencia en México con el fin de contextualizar nuestro estudio. Los
Sistemas Micro Electromecánicos (MEMS, por sus siglas en inglés), son dispositivos
inferiores a un 1mm de largo y superiores a 1µm, que combinan componentes eléctricos y
mecánicos, y son fabricados con tecnologías de circuitos electrónicos (Gad-el-Hak, 2001).
Esta tecnología también se le conoce como microtecnología o tecnología de microsistemas
y tiene sus orígenes en los años 1960 con la publicación del primer artículo científico en
este campo. Una década más tarde fue cuando esta tecnología comenzó a ser cada vez más
importante al comenzarse a desarrollar prototipos. Los primeros MEMS comenzaron a ser
comercializados en la década de 1980, se trata de los micro-acelerómetros que fueron
introducidos para activar las bolsas de aire en la industria automotriz. El desarrollo de la
nanotecnología y de los materiales avanzados que hemos observado desde inicios de este
siglo, ha impulsado el desarrollo de los MEMS. Esto ya que las nuevas propiedades de los
materiales a escala nanométrica han aumentado las capacidades técnicas y por lo tanto
permitido nuevas aplicaciones y la miniaturización de los dispositivos MEMS.

Actualmente estos dispositivos los encontramos en muchos aparatos de uso común en la
vida cotidiana, y es la industria de la microelectrónica donde esta tecnología ha conocido
un nicho bastante importante. Igualmente, el desarrollo de MEMS ha ocupado un lugar
importante en el sector de la salud, esto al integrar a estos dispositivos materiales
biocompatibles, lo que se conoce como BioMEMS. Además, en el mercado encontramos
diversos productos que incluyen este tipo de tecnologías con aplicaciones en la salud, tal es
el caso de lo que se conoce como “lab-on-a-chip”, que es la miniaturización de los
laboratorios de análisis clínico en un chip electrónico. Estos nuevos dispositivos han
permitido efectuar bio-análisis y pruebas clínicas sin que el paciente se encuentre en
instalaciones hospitalarias y tener los resultados inmediatamente. El desarrollo de este tipo
de dispositivos en el sector de la salud ha llamado la atención de agencias gubernamentales
y de la industria farmacéutica, que buscan nuevos dispositivos para dosificar
medicamentos. Incluso, tal ha sido el crecimiento en este sector, que en el año 2001 la Real
Academia de Química, en Inglaterra, creó la revista científica llamada Lab on a Chip.

Esta tecnología también toca los sectores de telecomunicaciones, donde se han
desarrollado dispositivos para los teléfonos portátiles basados en esta tecnología. El uso de
los MEMS no sólo concierne aplicaciones civiles, en la industria bélica también existe un
interés importante por el desarrollo de esta tecnología. De hecho, uno de los grandes
laboratorios especializados en el desarrollo de MEMS con aplicaciones militares se
encuentra en los Estados Unidos. Se trata de los Laboratorios Nacionales Sandia,
localizados en el Estado de Nuevo México y conocidos por sus desarrollos científicos y
tecnológicos en torno al armamento.

La emergencia de esta tecnología en México es situada a inicios de este siglo, donde la
Fundación México – Estados Unidos por la Ciencia (FUMEC, por sus siglas en español) ha
sido el principal promotor. Este organismos no gubernamental, transfronterizo y con
orígenes filantrópicos, ha llevado a cabo desde entonces diversas iniciativas para la
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instalación de infraestructuras científicas y tecnológicas, la formación de recursos humanos,
la comercialización y la diseminación de la tecnología MEMS en México. Las iniciativas
del programa de microsistemas de la FUMEC, así como sus funciones en la instalación y el
desarrollo de esta tecnología en este país, han sido estudiadas en un trabajo previo (Robles-
Belmont, 2011; Robles-Belmont y Vinck, 2012). Donde se ha mencionado que a inicios de
este siglo no existía ninguna infraestructura científica y prácticamente recursos humanos
nulos para el desarrollo de MEMS en México. En el año 2008, cuando inició esta
investigación ya existían alrededor de 14 centros de investigación donde se realizan
actividades científicas y tecnológicas para la concepción y desarrollo de dispositivos
MEMS. El primer artículo producido en México fue publicado en al año 2002, y para el
año 2009 ya se habían publicado al menos 25 artículos sobre este tema en este país.

Polo científico en el desarrollo de la tecnología en MEMS en México

Al caracterizar el polo científico, es común solamente tomar en cuenta los artículos
científicos publicados en el campo en estudio. En este estudio, al efectuar la encuesta se
caracterizó la trayectoria de la instalación de la tecnología en MEMS en México desde sus
inicios, donde identificamos actores diferentes a los provenientes del mundo académico:
políticos, funcionarios públicos y empresarios.

De las iniciativas creadas por la FUMEC para el desarrollo de MEMS en México, dos han
sido orientadas hacia la creación de condiciones favorables para el desarrollo de MEMS.
Se trata de dos iniciativas clave para la instalación de infraestructuras científicas: la red de
Centros de Diseño en MEMS (CD-MEMS) y la red de Laboratorios de Innovación en
MEMS (LI-MEMS).

La primera, la red CD-MEMS, es una red de centros de diseño en MEMS creada por la
FUMEC en el 2003 con el fin de instalar en el país infraestructura para el diseño de
dispositivos MEMS. Durante la creación de esta red de colaboración, dieciocho entidades
académicas y de investigación fueron identificadas. De las cuales, doce son mexicanas y el
resto estadounidenses. Las entidades mexicanas son las que respondieron a la convocatoria
de la FUMEC para conformar la red CD-MEMS, sin embargo, sólo diez entidades lograron
concretar la instalación de los centros de diseño. Para participar en la red CD-MEMS, los
departamentos o grupos de investigación debían tener el apoyo económico de sus
instituciones de investigación, ya que la instalación de los equipos de diseño ha requerido
la adaptación o la construcción de instalaciones. Esto requirió la implicación de varios
órganos de las instituciones académicas.

Por otra parte, al inicio de la red CD-MEMS, la formación de investigadores mexicanos ha
requerido de la intervención de investigadores y especialistas en el diseño de MEMS de
diversas entidades académicas y de investigación estadounidenses. Movilizar a los
investigadores para la formación ha sido necesario la disponibilidad de recursos
económicos. Por parte de los investigadores mexicanos, los desplazamientos fueron
financiados por las instituciones donde están adscritos. Los desplazamientos de los
investigadores provenientes de Estados Unidos, fueron financiados por la FUMEC. La
compra de los equipos de computo fue financiada por la Secretaría de Economía de
México (SE), las negociaciones para la obtención de este financiamiento y su gestión fue
asegurado por la FUMEC.

La red LI-MEMS fue creada en el 2004 por la FUMEC con el objetivo de continuar con la
instalación de infraestructuras para el desarrollo de MEMS en México. En esta segunda red,
los laboratorios están destinados a la fabricación y caracterización de los dispositivos
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MEMS. Un total de tres laboratorios fueron instalados; uno en la Facultad de Ingeniería de
la UNAM (UNAM-FI), otro en las instalaciones del INAOE y el tercero en el Centro de
Investigación en Ciencia y Tecnología Aplicada de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez (UACJ-CICTA). La construcción de estos tres laboratorios fue apoyada
financieramente por la SE, el Gobierno del Estado de Puebla (Gouv-PUEBLA), el Concejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Gobierno de Ciudad Juárez (Gouv-
Cd-Juarez).

Estas dos redes de colaboración, en tanto que iniciativas, son representadas  por un
triángulo amarillo en la imagen 1. Los diez CD-MEMS están localizados en las entidades
relacionadas (círculos rojos) al nodo que representa esta red. Las tres entidades donde se
instalaron los LI-MEMS, también son parte de la CD-MEMS. Estas dos redes son
directamente relacionadas en la imagen con la FUMEC (representada por un rombo de
color naranja). Las entidades públicas mexicanas que han financiado la instalación de las
infraestructuras son representadas con un cuadro azul. Los investigadores que participaron
en la formación de mexicanos en estas iniciativas provienen de las entidades académicas y
de investigación estadounidenses (representadas con un triángulo invertido de color verde)
que están relacionadas directamente a la FUMEC.

En el polo científico también son presentes actores con intereses económicos.  Por ejemplo,
el organismo internacional MANCEF es uno de estos actores en el polo. La FUMEC es
miembro activo de este organismo internacional y ha usado reportes, estudios de mercado,
RoadMaps, entre otros documentos producidos por la MANCEF para argumentar que el
desarrollo de la tecnología en MEMS es una ventana de oportunidades para México en
términos económicos. Además, este organismo internacional es tomado en cuenta como un
actor económico porque uno de sus objetivos es la comercialización de productos basados
en la micro y nanotecnología, entre los cuales encontramos los MEMS, y esto se trata de
un objetivo económico.

Otro actor que catalogamos como económico, es la empresa Motorola, que ha hecho la
donación de una línea de fabricación de circuitos integrados al INAOE en el marco de la
iniciativa llamada “Latinchip”, creada en 1990. La donación de esta infraestructura
tecnológica comenzó en el 2000, se concretizó en el 2003 y fue anunciada como una
acción para el apoyo del desarrollo tecnológico en América Latina (INAOE, 2003;
CONACYT, 2004). Esta línea de fabricación de circuitos integrados ya era obsoleta para la
industria de la microelectrónica en el momento de la donación. Sin embargo, para fines
académicos, el equipo donado representa un excelente equipo tecnológico para desarrollar
actividades para la fabricación de prototipos en MEMS. La donación de esta línea de
fabricación fue hecha, ya que la empresa Motorola vendió su sitio de producción
localizado en Zapopan, Estado de Jalisco, en el año 2000 a la empresa On Semiconductor
que finalmente cerró la fabrica en el 2002 (Jaén, 2005). Para Motorola hacer esta donación
representó un regreso económico vía los impuestos. Otra parte de la infraestructura de
Motorola fue enviada igualmente como donación a la Universidad de São Paulo y la
Universidad del Estado de Campinas, en Brasil (ISTEC, 1999).

En el polo científico también hemos tomado en cuenta las publicaciones científicas
(artículos publicados por al menos una institución mexicana). En la imagen 1 se muestran
las publicaciones en el periodo estudiado y las entidades académicas y de investigación.
Las redes científicas resultantes de las publicaciones científicas muestran la presencia de
instituciones donde igualmente se efectúan actividades para el desarrollo de las
microtecnologías y que no han participado en las iniciativas del programa de MEMS de la
FUMEC.
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Imagen 1. Redes de colaboración en el polo científico en el desarrollo de la tecnología en
MEMS en México. Fuente: Construcción propia.

Polo técnico en el desarrollo de la tecnología en MEMS en México

De acuerdo con Callo, Larédo y Rabeharisoa (1991), el polo técnico es el espacio donde
hay lugar a “la concepción y elaboración de dispositivos materiales dotados de una
coherencia propia (…) y capaces de hacer servicios específicos”. En el programa de
microsistemas de la FUMEC están orientadas al desarrollo de dispositivos MEMS. Al
momento de la encuesta efectuada, pocos proyectos de dispositivos MEMS habían sido
desarrollados. Sin embargo, todas las iniciativas que forman el programa de microsistemas
de la FUMEC están consagradas hacia el establecimiento de relaciones entre actores del
sector académico y productivo en torno al desarrollo de aplicaciones de los MEMS.

La primera de estas iniciativas ha sido la creación del Centro de Articulación Productiva de
MEMS (CAP-MEMS). Esta iniciativa fue creada en el 2004 y financiada por la Secretaría
de Economía, por medio de tres financiamientos en el marco del Fondo PYMES entre los
años 2004 y 2006. Entre los objetivos del CAP-MEMS encontramos los de identificar y
apoyar proyectos de nuevos productos MEMS, identificar ventanas de oportunidad en la
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aplicación de MEMS en México e identificar proyectos conjuntos con empresas privadas
en este campo. Estos objetivos se confirman en uno de los reportes de la FUMEC, donde
dice que el CAP-MEMS tiene el objetivo de “facilitar vínculos entre empresarios,
académicos y tomadores de decisiones con el fin de generar colaboraciones que permitan
el desarrollo de nuevos productos y negocios” (FUMEC, 2006:27). Las actividades
llevadas a cabo en esta iniciativa  han sido orientadas para cumplir estos objetivos. Estas
actividades son, por ejemplo, fórums entre empresarios y tecnólogos en el campo de la
microtecnología. Los fórums han sido organizados en función de los sectores estratégicos
identificados en estudios de prospectiva y vigilancia tecnológica de la FUMEC. Estas
actividades no son negligentes, en el 2004, por ejemplo, se efectuaron un total de once
fórums: tres en el sector de telecomunicaciones, cuatro en salud (BioMEMS), dos en
energía y dos en empaquetamiento de MEMS. Actualmente el CAP-MEMS es presentado
y considerado como un spin-off de la FUMEC. A partir de las presentaciones hechas por el
CAP-MEMS, de reportes de actividades de la FUMEC, y de informaciones recogidas en
las entrevistas y visitas a los laboratorios, fue posible identificar diversos actores que han
participado en  las actividades de esta iniciativa para promover el desarrollo de los MEMS
y las colaboraciones entre el sector académico y el productivo. Las redes resultantes del
análisis de estos datos se muestran en la imagen 2.

La red de la iniciativa CAP-MEMS, que está representada en la imagen 2, está constituida
por los cuatro fórums organizados. Los actores presentes en estas redes son heterogéneos,
donde encontramos instituciones nacionales de investigación (IIE e ITESM-Mty) y una
internacional (UTEP), organismos públicos (Gobiernos de Nuevo León, Jalisco, INSP, SE,
CFE y LAPEM) y privados (CANIETI y Delphi), así como un organismo no
gubernamental de carácter filantrópico (FMS). En estas redes podemos notar, que la
FUMEC por medio del CAP-MEMS ha tenido la función de facilitar el acceso a los
recursos para la creación del espacio de encuentro para los diversos actores, propicios para
el surgimiento de nuevas relaciones en torno de la concepción y del desarrollo de
dispositivos MEMS.

Por otra parte, en las redes del polo técnico mostradas en la imagen 2, se muestra
igualmente la red técnico-económica en torno a la concepción y desarrollo de un
dispositivo MEMS solicitado por una empresa privada para una aplicación precisa. Se trata
del proyecto de la concepción y fabricación de un micro-sensor magnético y de un sistema
para el monitoreo de campo magnético en el proceso de fabricación de tubos de acero para
la industria de extracción de petróleo. Este dispositivo se desarrolló en las instalaciones del
laboratorio Microna, localizadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Veracruzana. Después de un primer encuentro con la empresa Tenaris Tamsa, esta mostró
su interés por las capacidades técnicas de los MEMS. Una serie de reuniones entre los
ingenieros de Tamsa y los investigadores de Microna tuvieron lugar, durante las cuales se
definió las necesidades técnicas del dispositivo. El resultado ha sido la concepción y el
desarrollo del sensor magnético (MEMS_SensorMagnet, ver imagen 2), basado en dos
patentes (representadas en la imagen 2 como Patente_1 y Patente_2). Más tarde, los
investigadores de Microna desarrollaron el sistema para el tratamiento de datos obtenidos
en el monitoreo del campo magnético en la construcción de tubos sin costura para la
extracción del petróleo y ser traducidos y mostrados en un monitor a los operadores en la
fabricación de los tubos. El financiamiento para lograr el desarrollo de ambos objetos
técnicos (el sensor y el programa informático para el monitoreo de datos) fue aportado por
cuatro entidades: Tamsa, SEP-Promep, FUMEC, y SE. El aporte financiero por parte de la
FUMEC y de la SE fue realizado en el marco del CAP-MEMS.
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Imagen 2. Redes de colaboración en el polo técnico en el desarrollo de la tecnología en
MEMS en México. Fuente: Construcción propia.

Polo mercado en el desarrollo de la tecnología en MEMS en México

En la definición del polo mercado propuesta por Callon, Larédo y Rabeharisoa (1991), este
polo corresponde “al universo de los usuarios. No se trata del mercado de la teoría
económica, que es el encuentro de la oferta y la demanda, sino del mercado de los
practicantes que describen esencialmente el estado de la demanda”. Según estos autores, a
través de las redes existentes en este polo, se produce y circula “la información más o
menos legible, más o menos explícita sobre la identidad de los usuarios y lo que éstos
esperan”. En este caso, lo que interesa a este trabajo es situar el lugar de los actores en las
relaciones e interacciones entre los productores de este tipo de información y los usuarios
potenciales (o consumidores) de la tecnología MEMS.
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En el polo técnico, se habló del espacio de encuentro entre los productores de
conocimientos y los potenciales usuarios de éstos, espacio creado en el marco de la
iniciativa CAP-MEMS de la FUMEC. Estos espacios se concretaron en los diferentes
fórums efectuados, donde actores científicos y tecnólogos expusieron sus habilidades y
capacidades científicas y tecnológicas para el desarrollo de los MEMS a potenciales
usuarios (actores del sector productivo), quienes igualmente expresaron posteriormente sus
necesidades.

Otras iniciativas del programa de microsistemas de la FUMEC han sido orientadas a crear
estos espacios de encuentro entre actores productores de conocimiento y potenciales
usuarios. Tal es el caso del Consorcio Mexicano de Microsistemas (MMC, por sus siglas
en español), creado en el año 2007 y que tiene como objetivo principal “promover la
competitividad en las empresas y los centros de investigación a través del uso de
microsistemas”. Le CMM está conformado por una parte de actores institucionales
orientados a la producción de conocimientos en el campo de los MEMS (veintiuno centros
e institutos académicos y de investigación), y por otra parte de actores mexicanos del
sector productivo (cinco empresas privadas). Las acciones del CMM van más allá de la
tecnología de microsistemas, esto ya que a través de estudios de prospectiva y de vigilancia
tecnológica, la FUMEC identifico dos tecnologías emergentes muy cercanas a los MEMS:
tecnología FPGA y sistemas embebidos2. En la imagen 3, se presentan las redes técnico-
económicas caracterizadas en el polo mercado, donde vemos los actores heterogéneos
identificados y sus relaciones, entre los cuales podemos contar las otras iniciativas del
programa de microsistemas que igualmente han desarrollado actividades en el polo
mercado.

Otra iniciativa que nos parece interesante analizar en este polo es la Alianza Estratégica y
Redes de Innovación en MEMS (AERI-MEMS). Iniciativa lanzada en el 2008 y que se
inscribe en el programa AVANCE del CONACYT, para la creación de alianzas y redes de
colaboración entre instituciones de investigación y de empresas para aumentar su
competitividad en su sector. La propuesta de crear una AERI-MEMS surgió del CMM y de
la FUMEC, además de la creación de otras dos AERI. En la red de la AERI-MEMS que se
muestra en la imagen 3, se muestran las diez instituciones académicas y de investigación y
las cinco empresas privadas que hacen parte de esta alianza. En esta iniciativa también es
presenta la colaboración con los Laboratorios Sandia (de Estados Unidos) y el Consorcio
Canadiense de Microsistemas (CCM, por sus siglas en inglés). En el marco de la AERI-
MEMS se ha apoyado el desarrollo de tres proyectos. Uno es sobre una cámara para
digitalizar (escanear) objetos en 3D, producto desarrollado por la empresa Prefixa Vision
Systems, SA de CV creada en el 2006 por jóvenes tecnólogos egresados del INAOE. Dos
años más tarde, en el seno de esta misma empresa se desarrollo el proyecto de una nueva
cámara llamada Orbiter 3D, para lo cual la empresa Prefixa obtuvo el apoyo y consultoría
del TechBA-Silicon Valley para presentar su proyecto ante el programa del Fondo de
Innovación Tecnológica del CONACYT y de la Secretaria de Economía. El proyecto se
efectuó con estos fondos y logro ser comercializada la cámara en cuestión. Más tarde, en el
2010, un tercer proyecto para una cámara destinada a digitalizar dispositivos MEMS fue
formulado y financiado por el CONACYT y la SE. Igualmente es importante mencionar,
que la empresa Prefixa ha tenido desde su creación del apoyo científico por parte de
investigadores del INAOE, institución que también participa en el tercer proyecto.

2 Un FPGA (field-programmable gate array), o un circuito lógico programable, es un componente electrónico que puede
ser programado después de su fabricación con el fin de ser utilizado en diferentes sistemas electrónicos. Un sistema
embebido (embedded system) se define como un sistema electrónico e informático autónomo y es destinado a una
aplicación precisa, sin la posibilidad de ser programado como un FPGA.
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Imagen 3. Redes de colaboración en el polo mercado en el desarrollo de la tecnología en
MEMS en México. Fuente: Construcción propia.

El tercer proyecto identificado es el desarrollo de un dispositivo de interruptores basado en
la tecnología de RF-MEMS. Una de las aplicaciones de este tipo de dispositivos es en la
industria de la telefonía portátil. El dispositivo MEMS desarrollado ha sido objeto de una
patente. El financiamiento para su desarrollo viene parcialmente del CONACYT, y ha sido
desarrollado en colaboración por investigadores del CICTA de la UACJ y de la empresa
Team Technologies, localizada en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Un tercer proyecto de innovación en MEMS, que se ha desarrollado en el marco de la
AERI-MEMS, es un sistema biomédico basado en la microtecnología para el monitoreo de
flujos respiratorios en los neonatos. El proyecto tiene sus orígenes en la empresa
Biomedical Integral, PyME de base tecnológica localizada en el Estado de Puebla y
especializada en la fabricación y comercialización de incubadoras prenatales. El
financiamiento para este proyecto ha sido aportado por el CONACYT y el desarrollo
tecnológico efectuado por el CICTA-UACJ.
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En la imagen 3, se muestran las redes técnico-económicas creadas y movilizadas en el
desarrollo de los dispositivos MEMS que se han mencionado. En estas redes se muestran
los objetos técnicos (dispositivos MEMS) y sus relaciones con los diferentes actores que
intervinieron para su desarrollo tanto del lado de la oferta como de la demanda. Cabe
mencionar que en estas redes las instituciones gubernamentales presentes han tenido la
función de financiamiento y la FUMEC de intermediario entre estas instituciones por un
lado y las empresas e instituciones académicas y de investigación por el otro lado.

Conclusiones
En este artículo se presentaron los resultados de un estudio de redes de colaboración
científica y tecnológica en el desarrollo de la tecnología en MEMS en México. El marco
del análisis en este estudio se ha basado en la noción de red dentro de dos enfoques
diferentes: Teoría del Actor-Red y Análisis de Redes Sociales. La noción de red técnico-
económica se ha empleado con el fin de hacer una distinción entre las diferentes dinámicas
en los procesos de instalación y desarrollo de una nueva tecnología. Los resultados han
sido por una parte expresados desde una perspectiva visual (graficas de redes), lo que
permite situar la posición de actores heterogéneos en las diferentes redes mostradas. Por
otra parte, la descripción cualitativa de las redes técnico-económicas aporta ciertos
elementos para comprender las dinámicas que hemos observado en cada uno de los tres
polos analizados. Los aspectos metodológicos han sido centrales en este estudio para lograr
obtener estos resultados. Esto no ha permitido caracterizar los actores y sus relaciones a
partir de las definiciones de las tres dinámicas analizadas, expresadas en los polos
científico, técnico y mercado. Cabe mencionar que estos resultados no pretenden ser
exhaustivos, ya que otros trabajos sobre la emergencia de nuevas tecnologías pueden
enriquecer la comprensión de sus dinámicas.

La metodología empleada en este estudio como herramienta para la evaluación de la
instalación y desarrollo de nuevas tecnologías puede ser aplicada en otros casos. Hacer un
análisis en cada uno de los polos es interesante para conocer el estado de desarrollo de
nuevas tecnologías en sus diferentes niveles y dimensiones (expresados en este trabajo a
través de los tres polos). Los resultados constituyen información que puede servir para la
toma de decisiones estratégicas durante el desarrollo de nuevas ciencias y tecnologías.

Además, caracterizar las diferentes configuraciones de las redes colaborativas en los tres
polos analizados permite no solo identificar la diversidad de actores presente, también nos
permite identificar factores o elementos que nos indiquen los patrones de las dinámicas en
las diferentes etapas de la instalación y desarrollo de una nueva tecnología. En los
resultados presentados, las redes mostradas son consideradas como una radiografía de las
estructuras socio-técnicas en las diferentes dinámicas. Sin embargo, ha quedado fuera de
los alcances de este trabajo hacer un estudio dinámico de estas redes para evaluar su
evolución en el tiempo, así como aplicar algunas mediciones estructurales del análisis de
redes sociales, como pueden ser las diferentes medidas de centralidad. Esto constituye un
punto a ser desarrollado en el marco de la investigación sobre la emergencia de nuevas
ciencias y tecnologías.
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Abstract
This study aims at analyzing the relation between business characteristics and
organizational performance by incubated technology-based companies (EBTIs). It is a
descriptive research, of qualitative nature and gathers a sample of 34 EBTIs linked to
business incubators associated to the “Rede de Incubadoras de Empresas do Ceará (RIC)”
– Ceará Network of Business Incubators, located in Fortaleza, capital city of Ceará, Brazil.
The Correspondence Analysis statistical technique was employed in the statistical
evaluation of variables. Primary data were collected by means of online questionnaires sent
to EBTI managers. Analysis results indicate that age and number of products offered by
EBTIs are business characteristics which are related to the level of performance presented
by these companies. In addition, it has been observed that advanced positions in the
incubation process and a greater number of employees are not necessarily associated to a
higher level of performance among the researched EBTIs.

Keywords: Business characteristics. Organizational performance. EBTIs.

Resumo
Este estudo tem como objetivo analisar a relação entre as características empresariais e o
desempenho organizacional de empresas de base tecnológica incubadas (EBTIs). Pesquisa
descritiva, de natureza quantitativa, reúne uma amostra de 34 EBTIs vinculadas às
incubadoras de empresas filiadas à Rede de Incubadoras de Empresas do Ceará (RIC),
localizadas na cidade de Fortaleza/Ceará, Brasil. Para a avaliação estatística da associação
entre as variáveis foi utilizada a técnica estatística Análise de Correspondência. Os dados
primários foram coletados por meio de questionários online, destinados aos gestores das
EBTIs. Os resultados das análises realizadas indicam que as características empresariais
idade e número de produtos oferecidos pelas EBTIs possuem associação com o nível de
desempenho apresentado por estas empresas. Por sua vez, constatou-se que a fase mais
avançada do processo de incubação e o maior número de funcionários não necessariamente
estão associados a um alto desempenho das EBTIs pesquisadas.

Palavras-chave: Características empresariais. Desempenho organizacional. EBTIs.



1 Introdução

As empresas de base tecnológica (EBTs) se constituem em unidades de negócios
essencialmente inovadoras, que se situam na fronteira do conhecimento produtivo, as quais
possuem uma dinâmica de inovação forte e, normalmente, são criadas por profissionais
técnicos, cientistas e pesquisadores, mantendo um vínculo estreito com ambientes de
pesquisa (FONSECA; KRUGLIANSKAS, 2002).

Quanto às políticas de governo direcionadas às EBTs, Haack (2001) sinaliza que para
facilitar o seu estabelecimento estas têm sido consideradas como parte das estratégias de
desenvolvimento das regiões. Neste sentido, Gallon, Ensslin e Silveira (2009) destacam
que as incubadoras de EBTs têm ocupado um lugar de destaque dentre os mecanismos
desta facilitação, uma vez que surgem como uma possibilidade de apoio à criação de novas
empresas. Para Maehler (2005), as incubadoras tecnológicas abrigam empreendimentos
cujos produtos e serviços resultam de pesquisas científicas.

Na mesma perspectiva, Lalkaka (2002) destaca que a construção de incubadoras
tecnológicas se mostra essencial em países em desenvolvimento, enfatizando que estas
fornecem atributos que estimulam o desenvolvimento e crescimento de novos e pequenos
negócios.

Diante dos desafios enfrentados pelos gestores das EBTs incubadas, denominadas na
presente pesquisa de EBTIs, reconhece-se a importância da mensuração do desempenho
organizacional desses empreendimentos, uma vez que esta permite o acompanhamento
sistemático e a identificação de estratégias baseadas em oportunidades e diferenciais
competitivos com vistas ao desenvolvimento das EBTIs.

Reconhece-se ainda a importância do discernimento sobre o perfil das EBTIs, já que a
literatura (AUDRETSCH; MAHMOOD, 1994; AUDRETSCH, 1995; BARBOZA, 2000;
MACEDO, 2003; CÔRTES et al., 2005; MAEHLER, 2005; CARVALHO JUNIOR;
RUIZ, 2008) conduz ao entendimento de que características empresariais específicas
guardam relação com o desempenho organizacional.

Assim, surge o questionamento: Em que medida as diferentes características empresariais
estão associadas ao desempenho organizacional em EBTIs? Desta forma, o presente estudo
tem como objetivo geral analisar a associação entre as características empresariais e o
desempenho organizacional das EBTIs. Para tanto, foram traçados os seguintes objetivos
específicos: (i) caracterizar as EBTIs; e (ii) mensurar o desempenho organizacional das
EBTIs pesquisadas.

Para alcançar os citados objetivos específicos, as características empresariais serão
medidas em termos de idade, fase do processo de incubação na qual a EBTI se encontra,
número de produtos oferecidos ao mercado e número de funcionários. Já a mensuração do
desempenho organizacional terá por base o modelo de Uggioni (2002), por considerar
critérios voltados especificamente a empresas incubadas. Acrescente-se que o modelo de
Uggioni (2002) fundamenta-se nos critérios do Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ) e já
foi citado em diversos estudos e aplicado em Motta e Imoniana (2005).

Tendo sido atingidos os objetivos específicos, para que se alcance o objetivo geral desta
pesquisa, será realizada a técnica estatística Análise de Correspondência (Anacor), que
exibe as associações entre variáveis nominais em um mapa perceptual, permitindo um
exame visual de qualquer padrão ou estrutura de dados (FÁVERO et al., 2009).



Cumpre mencionar que é oportuna a realização deste estudo quantitativo que reúne as
EBTIs vinculadas às incubadoras filiadas à Rede de Incubadoras do Ceará (RIC),
localizadas na cidade de Fortaleza/Ceará, Brasil, pois busca responder ao questionamento
evidenciado anteriormente, que se fundamenta em resultados de outras pesquisas
realizadas em contextos diferenciados.

2 Marco Teórico

2.1 Empresas de Base Tecnológica Incubadas – EBTIs

Fonseca e Kruglianskas (2002) definem as empresas de base tecnológica (EBTs) como
unidades de negócios inovadoras que se situam na fronteira do conhecimento produtivo e
que possuem uma forte dinâmica de inovação com manutenção de um vínculo estreito com
ambientes de pesquisa, como universidades e/ou centros de pesquisa e inovação.

Côrtes et al. (2005) acrescentam que as EBTs são empresas que realizam esforços
tecnológicos e concentram suas operações na fabricação de “novos” produtos. Simon
(2003) considera ainda que são organizações produtoras de bens e serviços, comprometidas
especialmente com o design, o desenvolvimento e a produção de produtos e processos de
manufatura inovadores, pela aplicação sistemática de conhecimentos técnicos e científicos.
Nesse sentido, Barboza (2000) adiciona que a aplicação sistemática destes conhecimentos
é realizada por meio de um processo contínuo de pesquisa e desenvolvimento relacionado.

Essas empresas, habitualmente, encontram-se no começo de seu processo de evolução
(MACEDO, 2003), atuando em nichos de mercado (PINHO; CÔRTES; FERNANDES,
2002). Em face de peculiaridades, como as apresentadas, “muitas das EBTs morrem antes
de sua consolidação” (ANDINO et al., 2004, p. 4). Diante dessa realidade, Barea (2003)
indica como solução ao desenvolvimento das EBTs, os programas de apoio, como os
fornecidos por incubadoras de empresas.

Peters, Rice e Sundararajan (2004, p. 85) consideram que as incubadoras apresentam-se
como uma alternativa para as EBTs conseguirem sobreviver às contingências impostas
pelo mercado, à medida que elas são consideradas efetivos mecanismos para “ligar talento,
tecnologia, capital e know-how” incentivando, assim, “o empreendedorismo baseado em
tecnologia e inovação” (ANDINO et al., 2004, p. 1).

O relatório do Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e Parques
Tecnológicos (PNI), desenvolvido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação –
MCTI, demonstra a mesma orientação ao considerar a incubação como um dos mais
eficazes mecanismos de formação de empresas sólidas (MCTI, 2012).

Nesse contexto, o processo de incubação visa oferecer condições favoráveis ao nascimento
e crescimento de novas organizações, sobretudo quanto à obtenção de financiamento e ao
acesso a recursos, infraestrutura (BARBOZA, 2000), redes de contato (ABDUH et al.,
2007) e diversos serviços de assessoria e assistência. Ressalta-se que todos esses fatores
constituem-se como imprescindíveis à sobrevivência das EBTs.

Cumpre mencionar também que há diversos requisitos para classificar as incubadoras:
avaliando o setor de atuação relacionado (ZEDTWITZ, 2003), o tipo de empresa que
abriga (ANPROTEC, 2012), o vínculo institucional (QUADROS, 2004) e o estilo de
incubação (QUADROS, 2004). Entretanto, para Aranha, Dias e Simões (2003), o que



define mais objetivamente o tipo de incubadora é o seu foco, ou seja, o tipo de empresa
que abriga, classificando-as como: tradicionais, mistas, tecnológicas, culturais, sociais,
agroindustriais, serviços e target.

O Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT (2000) descreve as tipologias de incubadoras
da seguinte forma: (a) de base tecnológica: abrigam empreendimentos cujos produtos são
resultado de pesquisa aplicada; (b) tradicionais: abrigam empreendimentos que atuam em
áreas da economia cuja tecnologia encontra-se amplamente disseminada; e (c) mistas:
abrigam os dois tipos supracitados.

A United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) e a World
Technopolis Association (WTA) afirmam que o objetivo das incubadoras de empresas é
ajudar as empresas iniciantes a se tornarem empresas de sucesso, que, quando graduadas,
criam empregos, revitalizam comunidades, comercializam novas tecnologias e criam
riquezas para a economia local e nacional (UNESCO; WTA, 2010). Por sua vez, as
empresas incubadas, segundo Andino (2004), objetivam sobreviver e desenvolver as
habilidades necessárias para que a empresa seja rentável no longo prazo.

Nesse sentido, Bermudez (2000) considera que, por propiciar aceleração do processo de
desenvolvimento empresarial e uma taxa de sucesso de negócios acima das taxas comuns,
observa-se um significativo crescimento do número de incubadoras.

Este crescimento foi ressaltado em diversas pesquisas internacionais (ALLEN; RAHMAN,
1985; PHAN; SIEGEL; WRIGHT, 2005). No Brasil, segundo a ANPROTEC – Associação
Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores existe atualmente 384
incubadoras em operação que se relacionam com 5.149 empresas que passaram ou passam
pelo processo de incubação (ANPROTEC, 2012).

No contexto específico das incubadoras tecnológicas, Atrasas, Gomes e Eloi (2003)
consideram que o processo de incubação é um sistema de transferência de tecnologia que
estimula a criação e o desenvolvimento de pequenas e médias empresas por meio da
formação complementar do empreendedor em seus aspectos técnicos e gerenciais. Ainda
sob essa perspectiva, Gallon (2009) ressalta que o processo de incubação tem a finalidade
de oferecer condições favoráveis ao nascimento e crescimento de novos empreendimentos,
destacando a relevância dos serviços de assessoria e assistência, infraestrutura e
networking, bem como o auxílio para obtenção de financiamento.

Quanto às etapas do processo de incubação, Gallon (2009) afirma não existir consenso na
literatura e o Quadro 1 confirma este entendimento.

Quadro 1 – Etapas do processo de incubação
Autoria (ano) Etapas

Medeiros e Atas (1995) 1- Implementação; 2- Crescimento; 3- Consolidação; e 4- Maturação.

Russi Junior (1999)
1- Instalação e início das operações; 2- Lançamento do produto; 3-
Crescimento; 4- Amadurecimento; e 5- Consolidação e desligamento do
programa.

Moreira (2002)
1- Seleção; 2- Incubação; 3- Desenvolvimento; 4- Crescimento; e 5-
Liberação.

Atrasas, Gomes e Eloi (2003) 1- Implementação; 2- Crescimento ou Consolidação; e 3- Maturação.
Motta e Imoniana (2005) 1- Implantação; 2- Desenvolvimento; 3- Consolidação; e 4- Graduação.
Caulliraux e Karrer (2008) 1- Pré-incubação; 2- Seleção; 3- Incubação; e 4- Graduação.

Fonte: Elaborado pelas autoras com base na revisão da literatura.

No entanto, é importante destacar que essa divergência nas fases não modifica a finalidade
do processo de incubação, para o qual há consenso. É oportuno destacar, ainda, suas fases
e suas respectivas durações indicadas por Lima et al. (2012) ao estudar EBTIs, são elas: (i)



Implantação - vínculo durante um período inicial de seis meses; (ii) Desenvolvimento - um
ano e seis meses após a fase Implantação; (iii) Consolidação - um ano após a fase
Desenvolvimento; e (iv) Emancipação - após o término da fase Consolidação.

Com esta abordagem, considerando que Côrtes et al. (2005) ressaltam que a literatura tem
enfatizado a insuficiência de abordagens centradas nas competências internas das
empresas, entende-se que as empresas incubadas apresentam diferentes características e
estas podem resultar em diferentes performances, as quais constituem no foco deste estudo.

2.2 Desempenho Organizacional

Diante dos desafios enfrentados pelos gestores das EBTIs, reconhece-se a importância da
mensuração do desempenho desses empreendimentos, uma vez que esta permite o
acompanhamento sistemático e a identificação de estratégias baseadas em oportunidades e
diferenciais competitivos com vistas ao desenvolvimento das EBTIs. Reconhece-se ainda a
importância do discernimento sobre o perfil das EBTIs, já que conjectura-se que
características empresariais interfiram no desempenho desse tipo de empreendimento.

No contexto atual, é essencial que os gestores disponham de informações que permitam
determinar a ordem de prioridade de consumo dos recursos disponíveis na empresa, tendo
em vista o alcance de seus objetivos estratégicos, conforme elucida Gallon (2009). Entre as
informações necessárias, incluem-se aquelas relacionadas ao desempenho organizacional.

Medori e Steeple (2000) informam que as medidas de desempenho auxiliam na definição
dos objetivos relacionados ao desempenho da organização e Ferraz (2003) relata que essas
medidas comunicam o que é importante para que todos possam trabalhar para a
implementação da estratégia, consecução das metas e melhoria da organização.

No caso específico das EBTIs, como explicam Biondi e Rebérioux (2012), a mensuração
do desempenho é um desafio, uma vez que seus ativos mais representativos são intangíveis
e para empresas com essa característica não é indicada a mensuração de desempenho por
meio de medidas financeiras, mas sim informações qualitativas sobre as empresas.
Destaque-se que o Quadro 2 demonstra diversos estudos que desenvolveram modelos com
o objetivo de avaliar tanto incubadoras, como empresas incubadas e/ou graduadas.

Quadro 2 – Modelos de avaliação para incubadoras e empresas incubadas e/ou graduadas
Idealizadores Considerações gerais sobre os modelos de avaliação de desempenho

Markley e
McNamara (1994)

Mensura os impactos econômicos e fiscais gerados por empresas incubadas e
graduadas.

Mian (1996)
Propõe um modelo conceitual com vistas a avaliar o desempenho das incubadoras de
base tecnológica de uma maneira sistemática.

MCT (1998)
Propõe que seja feita a avaliação do impacto social e econômico da incubadora em
duas fases: quando as empresas adquirem condição de graduadas; e quando as
graduadas atingem a maturidade, após três anos da graduação.

REINC (2002)
Propõe sistema de gestão dos projetos das incubadoras e de medição de performance
baseado na metodologia Balanced Scorecard, para atender as necessidades das
incubadoras de empresas do Rio de Janeiro.

Dornelas (2002)

Propõe um conjunto de indicadores de desempenho que deve ser variável,
componente em qualquer programa de avaliação de incubadora, considerando as três
fases do ciclo de incubação (pré-incubação, incubação e pós-incubação), sendo que
para cada uma destas fases criou-se um grupo pertinente de indicadores.

Uggioni (2002)
Propõe uma estrutura simplificada de acompanhamento e avaliação de empresas
incubadas, visando contribuir para que os empreendedores atinjam com excelência
seus objetivos e consequentemente proporcionando êxito às incubadoras.

Moreira (2002)
Propõe um modelo de gestão para incubadoras orientado a capital de risco, com o
objetivo de melhorar sua performance nos negócios por meio da agregação de



competências em gestão empresarial de uma forma pró-ativa.

Motta e Imoniana
(2005)

Propõe um modelo de gestão do desempenho baseado no risco que as empresas
assumem durante o processo de incubação, o que diminui as lacunas geradas em
função da falta de informações sobre o desenvolvimento, posicionamento e
resultados de cada empresa, fornecendo aos gestores uma ferramenta de apoio.

Jabbour e Fonseca
(2005)

Propõe um modelo de gestão com um agrupamento de indicadores aplicáveis, de um
lado, as empresas incubadas e, de outro, as incubadoras, tendo o mesmo propósito de
avaliar o desempenho da incubadora enquanto unidade organizacional.

Ribeiro (2006)
Constrói e aperfeiçoa o modelo de gestão da incubadora de empresas de base
tecnológica da UFF, sob a perspectiva de metodologias de gestão apoiadas em rede,
com a configuração da tríplice hélice e em elementos do Balanced Scorecard.

Santos et al.
(2008)

Propõe indicadores de desempenho para avaliar incubadoras de empresas de base
tecnológica.

Fonte: Adaptado de Gallon (2009).

No Quadro 2 verifica-se a diversidade dos focos dos modelos de avaliação do desempenho
propostos para as incubadoras e para as empresas incubadas e/ou graduadas.

Considerando as peculiaridades da amostra e do foco desta pesquisa, adotar-se-á o modelo
de Uggioni (2002), voltado para empresas incubadas, citado em Malara (2006), Gallon
(2009) e Souza et al. (2010) e utilizado em Motta e Imoniana (2005).

Diante do exposto, torna-se importante a realização de pesquisa que busque considerar a
possível associação entre as características empresariais e o desempenho em EBTIs, as
quais possuem características particulares e se tipificam como pequenas e complexas.

3 Método da pesquisa

3.1 Amostra e Procedimento de Coleta de Dados

Esta pesquisa descritiva procura especificar as propriedades características e os perfis de
grupos ou qualquer outro fenômeno que se submeta à análise (DANHKE, 1989).

Inicialmente, os gestores das incubadoras de EBTs filiadas à Rede de Incubadoras de
Empresas do Ceará (RIC), localizadas na cidade de Fortaleza/Ceará, Brasil, foram
contatados para o mapeamento da população. A RIC tem por objetivo consolidar as
incubadoras no estado do Ceará, apoiando a criação de novas incubadoras e fomentando a
inclusão de empresas incubadas no mercado através da competitividade e sustentabilidade
das empresas graduadas, proporcionando geração de emprego e renda (RIC, 2012). A RIC
afilia oito incubadoras de empresas, sendo quatro de base tecnológica, três mistas e uma
tradicional, as quais vinculam 102 empresas incubadas, conforme exibe a Tabela 1.

Tabela 1 – Incubadoras de empresas filiadas à RIC, seu tipo e número de incubadas

Incubadora de empresas
Tipo de

incubadora
Nº de empresas

incubadas
Incubadora de Empresas do IFCE – IE Mista 13
Espaço de Desenvolvimento de Empresas de Tecnologia – EDETEC Tecnológica 12
Incubadora de Empresas da Universidade Estadual do Ceará Tecnológica 9
Incubadora Tecnológica do Instituto CENTEC – INTECE Mista 25
Parque de Desenvolvimento Tecnológico – PADETEC Tecnológica 13
Parque Tecnológico do NUTEC Mista 5
Incubadora do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação Tecnológica 4
Incubadora de Cooperativas Populares de Autogestão do Ceará Tradicional 21
Fonte: RIC (2012).



Cabe informar que participaram da população apenas as empresas de base tecnológica
(EBTs) incubadas nas incubadoras filiadas à RIC localizadas em Fortaleza. Portanto, foram
excluídas da população as 21 empresas incubadas na incubadora tradicional e as 10
empresas que não são de base tecnológica incubadas nas incubadoras mistas,
compreendendo uma população de 60 EBTIs. A amostra é não probabilística, excluindo-se
as EBTIs que não responderam ao questionário ou não o fizeram satisfatoriamente, de
forma que a amostra reúne 34 EBTIs, representando 47,9% da população.

Os dados primários foram coletados por meio de questionários online, Encustafacil.com,
destinados aos gestores das EBTIs através de correio eletrônico em novembro de 2012.

3.2 Variáveis da Pesquisa

Como já mencionado, as variáveis a serem analisadas nesta pesquisa referem-se às
características empresariais e ao desempenho organizacional das EBTIs. Cabe destacar que
o questionário aplicado é composto por 29 perguntas, sendo oito acerca do perfil das
EBTIs e 21 sobre aspectos relacionados ao desempenho organizacional das EBTIs.

Quanto ao perfil das EBTIs, considerando as recomendações da literatura, este se deu em
termos das seguintes características empresariais: (1) idade; (2) fase do processo de
incubação; (3) número de produtos oferecidos; e (4) número de funcionários.

Em relação à variável desempenho organizacional, esta foi mensurada seguindo o modelo
de Uggioni (2002), voltado para empresas incubadas, o qual possui por matriz conceitual
os critérios do PNQ da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). O modelo considera sete
categorias com pontuações diversificadas: (i) Liderança - 18 pontos; (ii) Estratégia e planos
- 14; (iii) Clientes e sociedade - 16; (iv) Informações e conhecimento - 14; (v) Gestão de
pessoas - 18; (vi) Gestão de processos - 50; e (vii) Resultados da organização - 120. Diante
do foco do estudo foi utilizada apenas a categoria “Resultados da organização” que por sua
vez é a mais representativa. A Tabela 2 exibe as suas subcategorias e pontuações máximas.

Tabela 2 – Pontuação por subcategoria da categoria “Resultados da Organização”
Categoria Subcategorias Pontuação máxima

Resultados da
Organização

1 - Resultados relativos a clientes e ao mercado 20
2 - Resultados financeiros 20
3 - Resultados relativos às pessoas 20
4 - Resultados relativos aos fornecedores 20
5 - Resultados relativos ao produto 20
6 - Resultados relativos à sociedade 10
7 - Resultados dos processos de apoio e organizacionais 10

Total de pontos 120
Fonte: Adaptada de Uggioni (2002).

Para cada subcategoria foram feitas três perguntas, totalizando em 21 questões acerca do
desempenho organizacional das EBTIs objeto de estudo, sendo 17 fixas e quatro
dinâmicas, que são as que surgem em decorrência de respostas a perguntas anteriores.

A análise dos resultados da variável desempenho organizacional das EBTIs foi realizada
em três níveis: quando a pontuação oscilou entre 0 a 40 pontos o desempenho foi
classificado como baixo; quando oscilou entre 41 a 80 pontos foi classificado como médio;
e quando oscilou entre 81 a 120 pontos o desempenho foi classificado como alto.

Destaque-se que as variáveis centrais desta pesquisa, características empresariais e
desempenho organizacional, foram observadas sob a perspectiva qualitativa, já que o



cenário das EBTIs é peculiar e necessita de análise que leve em consideração as
especificidades do contexto, para compreender possíveis variações (GALLON, 2009).

3.3 Procedimentos Estatísticos

Após coletados e catalogados os dados das EBTIs, procurou-se verificar a associação entre
as variáveis através da técnica Análise de Correspondência (Anacor), com o suporte do
software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 20).

A escolha da Anacor justifica-se por ser “uma técnica que exibe as associações entre um
conjunto de variáveis categóricas não métricas em um mapa perceptual, permitindo, dessa
maneira, um exame visual de qualquer padrão ou estrutura nos dados” (FÁVERO et al.,
2009, p. 272), sendo as associações com base nas respectivas posições no mapa perceptual
e a análise feita através do exame das relações de proximidade geométrica das variáveis.

A riqueza da Anacor está no fato de esta possibilitar a análise das relações não somente
entre as variáveis em linha e coluna individualmente, como também entre as linhas e
colunas conjuntamente (FÁVERO et al., 2009). O que acarreta que, usando essa técnica no
contexto da presente pesquisa, é possível comparar as associações entre o perfil das EBTIs
e o desempenho organizacional destas.

Para a operacionalização da Anacor, realizou-se, inicialmente, o teste Qui-quadrado, para
averiguar a dependência entre as variáveis. Para tanto, utilizou-se o nível de significância
5%, o que corresponde a 95% de segurança na fidedignidade dos resultados. Em seguida,
aplicou-se o teste Anacor, buscando aceitar ou refutar as hipóteses da pesquisa.

3.4 Desenvolvimento das Hipóteses da Pesquisa

Para atender ao objetivo geral deste estudo, elencou-se hipóteses as quais buscam testar a
relação entre o desempenho organizacional das EBTIs e as características empresariais: (1)
idade; (2) fase do processo de incubação; (3) número de produtos e/ou serviços oferecidos;
e (4) número de funcionários. As hipóteses são expostas e fundamentadas na sequência.

H1: Há relação positiva entre a idade e o desempenho das EBTIs.

Considerando que a maioria das EBTIs se encontra no começo de seu processo de
evolução (MACEDO, 2003), estas empresas após os primeiros anos de criação devem
apresentar melhor desempenho que as nascentes, uma vez que já sobreviveram por um
período de tempo (AUDRETSCH; MAHMOOD, 1994; AUDRETSCH, 1995).

H2: Há relação positiva entre a fase do processo de incubação e o desempenho das EBTIs.

Considerando que o processo de incubação visa oferecer condições favoráveis ao
nascimento de novas empresas (BARBOZA, 2000), conjectura-se que as EBTIs nascem
pouco antes ou durante a entrada na incubadora. Assim, empresas após os primeiros anos
de criação, que coincidem com o início da incubação, devem apresentar melhor
desempenho que as nascentes (AUDRETSCH; MAHMOOD, 1994; AUDRETSCH, 1995).

H3: Há relação positiva entre o número de produtos e/ou serviços oferecidos e o
desempenho das EBTIs.

Considerando que Côrtes et al. (2005) afirmam que as EBTIs concentram suas operações
na fabricação de “novos” produtos e que, segundo Maehler (2005), as incubadoras
tecnológicas abrigam empreendimentos cujos produtos possuem alto grau de inovação,



para os quais a tecnologia representa um alto valor agregado, conjectura-se que EBTIs que
oferecem mais produtos ao mercado apresentam melhor desempenho organizacional.

H4: Há relação positiva entre o número de funcionários e o desempenho das EBTIs.

Considerando que o desenvolvimento de produtos em EBTIs se dá através de um processo
contínuo de pesquisa e desenvolvimento (P&D) (BARBOZA, 2000) e que empresas com
maior número de funcionários na área apresentam melhor desempenho (CARVALHO
JUNIOR; RUIZ, 2008), conjectura-se que EBTIs com maior número de funcionários
possuem melhor desempenho.

4 Resultados e Discussão

4.1 Características Empresariais das EBTIs

Os dados sobre as características empresariais das 34 EBTIs referem-se à idade, à fase do
processo de incubação, ao número de produtos oferecidos e ao número de funcionários das
mesmas. A Figura 1 exibe as três faixas utilizadas para a análise da idade das EBTIs.

Figura 1 – Idade das EBTIs
Fonte: Dados da pesquisa.

Com base na Figura 1 nota-se que 14 empresas (41,2% da amostra), tiveram suas
constituições há menos 1 ano e 6 meses, fato previsto por Macedo (2003), quanto este
afirma que a maioria das EBTIs encontra-se no começo de seu processo de evolução.
Ressalta-se que dentre as empresas que se classificam em “mais de 3 anos” as três mais
antigas possuem 4 anos e 8 meses, 5 anos e 8 anos, o que aponta que, não necessariamente
apenas EBTs nascentes procuram beneficiar-se dos programas de incubação.

A Figura 2 exibe as fases do processo de incubação na qual as EBTIs se encontram
considerando os períodos de duração indicados por Lima et al. (2012).

Figura 2 – Fases do processo de incubação das EBTIs
Fonte: Dados da pesquisa.

A Figura 2 mostra que 16 empresas tiveram suas constituições há menos de seis meses,
constatando-se que 47,1% das EBTIs se encontram na fase de Implantação ou na fase de
transição entre as fases de Implantação e Desenvolvimento. Já em relação às EBTIs que se
enquadram na fase de Desenvolvimento, estas somam 32,4% da amostra. Foi possível
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identificar ainda que, em alguns casos, o tempo de incubação não é um indicador
prioritário para a definição do tempo que a empresa irá se beneficiar da incubadora.

Considerando conjuntamente a idade (Figura 1) e a fase do processo de incubação (Figura
2), nota-se que 73,5% das EBTIs foram formalizadas na fase de Implantação.

Quanto ao número de produtos desenvolvidos pelas EBTIs (Figura 3), constatou-se que 23
EBTIs (67,7% da amostra), desenvolvem até três produtos e/ou serviços, corroborando
com os resultados de Gallon, Ensslin e Silveira (2009).

Figura 3 – Número de EBTIs por número de produtos e/ou serviços ofertados
Fonte: Dados da pesquisa.

Acerca da Figura 3, destaca-se que a dentre as EBTIs oferecedoras de “mais de 3
produtos”, a que oferece mais produtos (16) é também a EBTI mais antiga da amostra.

A Figura 4 mostra o intervalo do número de funcionários que as EBTIs se encontram.

Figura 4 – EBTIs por número de funcionários
Fonte: Dados da pesquisa.

A Figura 4 demonstra que 23 EBTIs (67,7%) emprega menos que 5 funcionários, o que as
classifica como de pequeno porte, segundo o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE) (2007), resultados que corroboram com os de Lima et al. (2012).

4.2 Desempenho Organizacional das EBTIs

Cabe advertir que os dados relativos ao desempenho organizacional foram obtidos junto a
31 EBTIs. A Tabela 3 exibe a pontuação total e por subcategoria e o nível de desempenho
de cada EBTI considerando o modelo de Uggioni (2002) exposto na Tabela 2.

Tabela 3 – Desempenho organizacional por EBTI

EBTI
Subcategorias da categoria “Resultados da
Organização” do modelo de Uggioni (2002) Pontuação

por EBTI
Desempenho

por EBTI
1 2 3 4 5 6 7

EBTI 1 5 20 6 6 0 10 4 51 Médio
EBTI 2 20 20 6 20 20 4 4 94 Alto
EBTI 3 0 6 20 6 20 10 10 72 Médio
EBTI 4 20 20 20 20 20 10 10 120 Alto
EBTI 5 5 6 20 6 0 10 6 53 Médio
EBTI 6 0 20 20 6 20 4 0 70 Médio
EBTI 7 0 6 6 6 0 0 0 18 Baixo
EBTI 8 0 6 6 6 20 0 0 38 Baixo
EBTI 9 5 20 6 6 16 6 8 67 Médio
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EBTI 10 0 6 20 6 12 6 4 54 Médio
EBTI 11 5 20 6 6 20 6 4 67 Médio
EBTI 12 0 20 6 20 20 6 6 78 Médio
EBTI 13 0 6 20 6 20 0 0 52 Médio
EBTI 14 5 20 0 20 20 0 4 69 Médio
EBTI 15 20 20 20 20 20 10 10 120 Alto
EBTI 16 5 20 6 20 20 8 4 83 Alto
EBTI 17 20 20 6 6 20 10 10 92 Alto
EBTI 18 5 6 14 6 20 10 10 71 Médio
EBTI 19 0 6 0 6 8 0 0 20 Baixo
EBTI 20 20 20 0 6 20 6 6 78 Médio
EBTI 21 5 20 20 20 20 10 10 105 Alto
EBTI 22 15 6 6 6 6 0 0 39 Baixo
EBTI 23 0 0 6 6 20 0 8 40 Baixo
EBTI 24 20 20 20 20 20 10 10 120 Alto
EBTI 25 0 6 6 6 0 0 0 18 Baixo
EBTI 26 5 6 0 6 0 10 6 33 Baixo
EBTI 27 5 20 6 20 20 10 10 91 Alto
EBTI 28 5 20 20 0 14 0 2 61 Médio
EBTI 29 0 20 6 6 20 4 0 56 Médio
EBTI 30 5 20 20 6 0 0 0 51 Médio
EBTI 31 15 20 20 6 0 0 0 61 Médio
Média por
subcategoria

6,77 14,39 10,90 9,87 14,06 5,16 4,71 - -

Percentual por
subcategoria

33,9% 71,9% 54,5% 49,4% 70,3% 51,6% 47,1% - -

Fonte: Dados da pesquisa com base no modelo de Uggioni (2002).

Com base na Tabela 3, é possível constatar que a subcategoria 2 relativa aos Resultados
financeiros é a que apresenta o melhor resultado, seguida da subcategoria 5 correspondente
aos Resultados relativos ao produto. No que se refere ao bom desempenho da subcategoria
5 este pode ser decorrente de as EBTIs atuarem em nichos específicos (PINHO; CÔRTES;
FERNANDES, 2002), existindo a necessidade de desenvolvimento de produtos igualmente
específicos, bem como do perfil técnico das EBTIs (LIMA; URBANAVICIUS, 2009).

Em geral, na maioria das EBTIS o desempenho oscilou entre 41 a 80 pontos e, portanto
foram enquadradas como de médio desempenho, no caso 16 EBTIs (51,6%). No conjunto,
77,4% das EBTIs apresentam desempenho médio ou alto (de 81 a 120 pontos). Destaque-
se ainda que três obtiveram pontuação total (100%), no caso as EBTIs 4, 15 e 24.

4.3 Síntese dos Resultados

Para operacionalização dos testes das hipóteses, torna-se necessário, primeiramente, aplicar
o teste estatístico Qui-quadrado, cujos resultados são demonstrados na Tabela 4.

Tabela 4 – Resultados do teste estatístico Qui-quadrado
Variáveis relacionadas N p-value
Desempenho organizacional x Característica empresarial (Idade) 31 0,045
Desempenho organizacional x Característica empresarial (Fase do processo de incubação) 31 0,849
Desempenho organizacional x Característica empresarial (N° de produtos/serviços oferecidos) 31 0,030
Desempenho organizacional x Característica empresarial (N° de funcionários) 31 0,754
Fonte: Dados da pesquisa.

Com base na Tabela 4 constata-se que a relação entre as variáveis ‘Desempenho
organizacional’ e ‘Fase do processo de incubação’, bem como ‘Desempenho
organizacional’ e ‘Número de funcionários’ não apresenta significância estatística.



Ressalta-se que a hipótese de relação entre as variáveis ‘Desempenho organizacional’ e
‘Fase do processo de incubação’ fundamenta-se no pressuposto de que as EBTIs nascem
pouco antes ou durante a sua entrada na incubadora, o que através da análise das
características empresariais isoladamente, foi possível refutar, uma vez que se observou
que o tempo de incubação não é um indicador prioritário para a definição do tempo que a
empresa irá beneficiar-se da incubadora. Já em relação ao número de funcionários, esta
análise ficou prejudicada em virtude de 67,7% das EBTIs empregar apenas cinco
funcionários, o que pode ter acarretado desvio na análise.

Ainda com base na Tabela 4, pode-se inferir a existência de relação entre as variáveis
‘Desempenho organizacional’ e ‘Idade’ e entre as variáveis ‘Desempenho organizacional’
e ‘Número de produtos e/ou serviços oferecidos’, uma vez que apresentaram significância
estatística a níveis satisfatórios. As respectivas associações são observadas através dos
mapas perceptuais ilustrados nas Figuras 5 e 6.

Figura 5 – Mapa perceptual entre desempenho organizacional e idade das EBTIs
Fonte: Dados da pesquisa.

A análise do mapa perceptual bidimensional, representado na Figura 5, revela a
proximidade entre as variáveis ‘Desempenho organizacional’ e ‘Idade’ das EBTIs,
considerando, conforme Fávero et al. (2009), que categorias com localização próxima na
projeção plana têm associação forte. Conforme previsto na Hipótese 1 desta pesquisa,
constatou-se que as EBTIs analisadas apresentam melhores resultados após os primeiros
anos de constituição, corroborando que a indicações da literatura.



Figura 6 – Mapa perceptual entre desempenho organizacional e número de produtos e/ou
serviços oferecidos pelas EBTIs
Fonte: Dados da pesquisa.

As informações evidenciadas na Figura 6 sinalizam a proximidade entre as variáveis
‘Desempenho organizacional’ e ‘Número de produtos e/ou serviços oferecidos’ pelas
EBTIs. Desta forma, conforme previsto na Hipótese 3, constatou-se que as EBTIs que
oferecem mais produtos ao mercado apresentam melhor desempenho organizacional,
corroborando com a condução teórica de Côrtes et al. (2005) e Maehler (2005).

5 Conclusões

A pesquisa teve por objetivo analisar a relação entre as características empresariais e o
desempenho organizacional de empresas de base tecnológica incubadas (EBTIs)
vinculadas à incubadora afiliadas à Rede de Incubadoras de Empresas do Ceará.

Para o alcance do objetivo geral, procedeu-se a realização de pesquisa descritiva, de
natureza quantitativa, reunindo uma amostra de 34 EBTIs localizadas na cidade de
Fortaleza/Ceará, Brasil, com aplicação da técnica estatística Análise de Correspondência
(Anacor). Para alcançar os citados objetivos específicos, as características empresariais
foram medidas em termos de idade, fase do processo de incubação, número de produtos
e/ou serviços oferecidos e número de funcionários. Já a mensuração do desempenho
organizacional teve por base o modelo de Uggioni (2002), por considerar critérios voltados
especificamente a empresas incubadas.

Acerca do perfil das EBTIs, constatou-se a predominância de empresas com até um ano e
seis meses de constituição, tendo ingressado nas incubadoras em 2012. Da mesma forma,
verificou-se o predomínio de EBTIs que empregam menos de cinco funcionários e



oferecem ao mercado até três produtos. E em relação ao desempenho, observou-se que a
maioria apresenta nível médio de desempenho organizacional.

Do exposto, foi possível constatar, por meio da análise dos mapas perceptuais (Figuras 5 e
6), que as EBTIs que apresentaram melhor desempenho organizacional já passaram dos
seus primeiros semestres de constituição e oferecem mais produtos e/ou serviços ao
mercado, confirmando as hipóteses de pesquisa 1 e 3, corroborando com pesquisas
anteriores aplicadas em contextos diferentes.

Por fim, é importante destacar que apesar dos resultados obtidos, estes ficam restritos à
amostra e aos critérios de mensuração das variáveis adotados no estudo. Desta forma,
como continuidade da presente pesquisa, propõe-se uma análise que possibilite inferir
acerca de causas e efeitos dos achados apresentados, bem como o aprimoramento dos
critérios de mensuração das variáveis, oportunizando ampliar o embasamento teórico
empírico e as práticas de pesquisa com foco em empresas incubadas.
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Empreendedorismo científico e ação distribuída: um estudo em
instituições públicas de pesquisa1

ABSTRACT
It was presented part of the results of an investigation about scientific entrepreneurship
occurred in 11 public research institutions in Minas Gerais, Brazil. The study aimed to
propose an alternative understanding about how the process takes place from the
perspective of distributed action. We used the qualitative method, with data collection
documentary, 28 in-depth interviews and free notes. After apply grounded theory technics
analysis (STRAUS e CORBIN, 2008), we constructed explanatory categories of the
phenomenon. In this article there is a part of the discussion about the nature of the
researchers’ engagement in entrepreneurial initiatives. We present three stories that
reinforce the arguments and allow discuss some implications. Among them is the notion
that the scientific entrepreneurship can be better understood as a result of distributed action
that moves from the subject centrality to a multiplicity of heterogeneous elements, such as
the technology itself and others new reality spheres beyond the academy.

RESUMO
Apresenta-se parte dos resultados de uma investigação acerca do empreendedorismo
científico realizada em 11 instituições públicas de pesquisa do Estado de Minas Gerais,
Brasil. Objetivou-se propor uma compreensão heterodoxa acerca de como ocorre o
processo a partir da perspectiva da ação distribuída. Utilizou-se o método qualitativo, com
coleta de dados documentais, 28 entrevistas em profundidade e anotações livres. Após
análise fundamentada (STRAUSS e CORBIN, 2008) foram elaboradas categorias
explicativas do fenômeno. No presente artigo, consta uma parte da discussão sobre a
natureza do engajamento dos pesquisadores em iniciativas empreendedoras. Apresentam-
se três histórias que fortalecem os argumentos e permitem debater algumas implicações.
Entre elas está a noção de que o empreendedorismo científico pode ser mais bem
compreendido como resultado de ações distribuídas que se deslocam da centralidade sobre
sujeito empreendedor, inscrevendo multiplicidade de elementos heterogêneos, como a
própria tecnologia gerada e novas esferas de realidade além da academia.

1. Introdução
Há atualmente um processo de transformação institucional no contexto público de
pesquisa. De modo geral, essa transformação leva pesquisadores e instituições a
contemplarem objetivos, como (i) tornar suas as pesquisas mais aplicáveis no dia a dia das
pessoas como forma de legitimação social da prática científica; (ii) garantir os direitos
econômicos gerados pelo produto dessas pesquisas como estratégia de restrição ao acesso
oportunista desses resultados e (iii) oferecer infraestrutura de pesquisa para o setor privado
(Tonelli, 2011). Enquanto tais objetivos, em maior ou menor grau de influência, passam a

1 Menção de agradecimento à FAPEMIG pelo apoio para a realização de toda a pesquisa e à CAPES pelo
suporte financeiro.
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determinar ações estratégicas e políticas no âmbito das instituições públicas de ciência e
tecnologia (entre as quais estão não apenas universidades, mas também centros de
pesquisa), num movimento recursivo, a literatura tem construído conceitos como
“empreendedorismo acadêmico”, “empreendedorismo de base tecnológica” e
“empreendedorismo científico” (MEYER, 2003; LACETERA, 2006; STUART e DING,
2006; BERCOVITZ e FELDMAN, 2008; JAIN et al., 2009; TONELLI, 2011).

O “comportamento científico-empreendedor” pode ser observado por meio de
empreendimentos que apresentam uso intensivo de novas tecnologias decorrentes de
relação direta com a pesquisa científica. Por isso, essa prática mantém conexão
indispensável com as instituições públicas de ciência e tecnologia. São atividades
relacionadas com esse tipo de empreendedorismo o licenciamento de produtos para os
setores industriais e a criação de empresas de base tecnológica a partir de tecnologias
geradas nos processos de pesquisa científica.

O presente trabalho apresenta resultados parciais de uma investigação acerca do
empreendedorismo científico realizada em 11 instituições públicas de pesquisa do Estado
de Minas Gerais, Brasil. O objetivo foi propor uma compreensão heterodoxa acerca de
como ocorre o processo a partir da perspectiva da ação distribuída a partir dos relatos
presentes em 3 histórias de processos empreendedores observadas na pesquisa realizada.

Inicialmente, o artigo apresenta uma discussão acerca do conceito “ação distribuída”. Por
meio dele será possível compreender que a ação pode ser compreendida de modo
deslocada do foco nas pessoas, abrindo possibilidade para a noção de ação dispersa em
uma rede sociomaterial de atores heterogêneos. Após essa discussão conceitual, é a
apresentada a metodologia de coleta e análise dos dados de onde surgem as histórias
apresentadas. A primeira história relata o surgimento de uma tecnologia educacional que
nasceu despropositadamente do desafio de ensinar disciplinas biológicas a um aluno com
deficiência visual matriculado num curso da área de saúde na Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG). A segunda história é a de um software criado para dar suporte ao
ensino de graduação e de pós-graduação e que veio a se tornar um dos mais utilizados no
Brasil em sua área. Outra se relaciona com um inoculante de plantas que passou a ser
comercializado por uma grande empresa por causa de uma visita inesperada de um
representante comercial no viveiro de mudas onde se realizavam os experimentos na
Universidade. Por fim são apresentadas algumas implicações e conclusões que ressaltam a
importância da perspectiva utilizada para compreender melhor o engajamento de
pesquisadores no empreendedorismo científico.

2. Ação distribuída
Entre as categorias centrais das ciências sociais para explicar as dinâmicas da realidade se
encontram os conceitos de agência humana e estrutura social. De um tempo para cá,
entretanto, uma questão provocou a inquietação de alguns estudiosos dessa área. Será
possível deslocar a ideia de agência do espaço restrito das pessoas? Em outros termos, para
explicar a atuação e capacidade humana de organização da vida social, não seria necessário
também voltar os olhos para os aspectos que estão fora das pessoas, espalhados nas
materialidades que as cercam e que também atuam moldando essas realidades? Influência
central sobre essas indagações veio dos estudos semiológicos do lituano de origem russa
Algirdas Greimas (1917-1992). Segundo Czarniawska (2009), Greimas introduziu a noção
de atuantes como sujeitos gramaticais os quais podem ou não revelarem-se como pessoas.
Um atuante é aquele que realiza ou sofre um ato. Isso inclui não apenas seres humanos,
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mas também animais, objetos e conceitos. Nesse caso, a substituição da palavra agente pela
palavra atuante tem propósito bem definido, o de mostrar que os atuantes mudam de papéis
ao longo de uma narrativa, podendo  adquirir caráter de ator ou continuar sendo objeto da
ação de algum outro ator.

As idéias da semiótica de Greimas permitiram a elevação de associações entre atuantes e
artefatos físicos a um papel mais relevante nas narrativas orientadas por essa abordagem
particular. Enquanto o ator e a ação claramente assumem um caráter humano de conduta
intencional, o atuante poderia melhor descrever a construção de macroatores, como as
corporações, sociedades e instituições (CZARNIAWSKA, 2009).

Um sumário dos procedimentos de pesquisa guiados por essa perspectiva implicaria na
identificação dos atuantes e no persegui-los em sua trajetória a qual é determinada por uma
série de programas e antiprogramas de ação, até que enfim esses atuantes se tornem atores,
adquirindo um caráter relativamente distinto e estável (Czarniawska, 2009). Nesse
processo surge a seguinte questão: quais atuantes se tornam atores? Aqueles ligados a
programas que têm sucesso em combater antiprogramas. Ou, alternativamente, aqueles que
estão ligados a antiprogramas que vencem os programas, como nas histórias de oposição e
de resistência (CZARNIAWSKA, 2009).

Essa virada semântica que faz repensar e reconstruir o próprio significado do ator de
pessoa para outro tipo de estrutura ampliada e complexa, a qual mobiliza e é mobilizada
por elementos heterogêneos produzindo ou deduzindo de programas de ação, cria uma
moldagem original para considerar a criação das entidades atuantes.

Fora da semiologia há um exemplo que ajuda melhor a compreender esses argumentos por
meio de uma noção mais clara de ação produzida no espaço fora da pessoa. Esse exemplo
se dá por meio dos estudos de Edwin Hutchins.  Conforme explica Hutchins (1995), há
dois episódios importantes no desenvolvimento do campo da antropologia. O primeiro está
relacionado o entendimento de que o conhecimento é puramente um fenômeno intrínseco
do indivíduo.  A questão fundamental nesse escopo é: o que faz uma pessoa conhecer? O
lócus do conhecimento é assumido como pertencente ao espaço interior do indivíduo,
sendo os métodos de investigação baseados na formação de conhecimento a partir da
linguagem. O segundo episódio saiu da linguagem e foi para a prática, onde os
antropólogos passaram a considerar duas coisas: como as pessoas conhecem o que elas
conhecem e a que contribuição os ambientes provocam na assimilação de
conhecimento? Hutchins (1995) sugere que tais pressupostos privilegiaram a ênfase em
descobrir e descrever estruturas de conhecimento que estão em algum lugar dentro do
indivíduo. Esse fato entrou em contradição com as observações de campo descritas por
Hutchins (1995). Ao observar a prática, por exemplo, de conducentes de navios da marinha
e de pilotos de avião, o autor foi levado a perceber que a cognição humana está também
situada em um complexo mundo sociocultural e não pode se desvincular dele. O conceito
de cognição distribuída procura justamente desenvolver a ideia de cognição como uma
espécie de ecologia de pensamento que sintetiza a interação humana com os recursos
acessíveis e dispersos do ambiente (HUTCHINS, 1995).

Esse exemplo do campo da psicologia auxilia a compreender a natureza da ação e o motivo
pelo qual a atuação não pode ter origem definida a espaços específicos em termos de
indivíduos. Conforme afirma Latour (2005), o problema não está em localizar a origem da
ação uma vez que ela está dispersa no espaço em meio ao movimento de múltiplas
entidades heterogêneas, as quais se sobrepõem e se agregam à medida que vão tomando
certo direcionamento. Assim como a cognição para Hutchins (1995), a ação na perspectiva
de vários autores (CALLON, 1986; LATOUR e WOOLGAR, 1997; LAW, 2003B;
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LATOUR, 2005; MARQUES, 2006; CZARNIAWSKA, 2009; TONELLI et al., 2011) é
distribuída, o que a permite ser também sugestiva, influenciada, traída, transladada e
emprestada. Quando a ação é considerada restrita, talvez seja mais fácil pensar em prever
as suas consequências. Entretanto, uma característica fundamental em se tratando de ação
distribuída está na surpresa pelos desdobramentos da ação mesmo quando se é expectante
de domínio completo do que se faz. A esse respeito comenta Latour (2001: 324):

Quem jamais dominou uma ação? Mostrem-me um
romancista, um pintor, um arquiteto, um cozinheiro que não
tenha, como Deus, sido surpreendido, arrebatado por aquilo
que ela – o que “eles” eram – já não estava fazendo
(LATOUR, 2001).

Diante do que foi apresentado, quando se parte da perspectiva de ação distribuída é
possível estabelecer o pressuposto de que o fluxo de ação que permite que os
acontecimentos assumam certo direcionamento não necessariamente está restrito ao
domínio humano. Esse pressuposto tem implicações importantes quando é usado para
compreender o empreendedorismo. De acordo com Tonelli et al (2011), tradicionalmente,
a teoria do empreendedorismo tem centrado esforços para compreender o que a pessoa é ou
o que a pessoa faz, colocando uma ênfase irredutível na agência humana. Quando se
apresenta as histórias das sagas empreendedoras, destacam-se as habilidades intrínsecas ou
as experiências vivenciais que fizeram a pessoa empreendedora. No presente trabalho
explora-se uma versão heterodoxa das histórias de empreendedorismo, pressupondo a ação
distribuída e a ecologia de influências sociomateriais que se sobrepõem, determinando o
rumo dessas histórias.

Ação distribuída e móveis imutáveis

Para que o estabelecimento de relações e inscrição de elementos em torno de inventos, há
de se criar certa estabilidade de percepção acerca de sua importância em realidades que não
pertencem àquela na qual tais inventos foram gerados. Nessa trajetória, o conceito de
“móveis imutáveis” pode ser útil.

Para Latour (1990), a racionalização que tomou lugar no período da revolução científica,
não veio da mente ou da filosofia, mas da visão. Isso porque, a partir da ideia de
perspectiva, criou-se o reconhecimento da importância das invariâncias internas que
permitem lidar com todas as transformações espaciais produzidas. Numa perspectiva
linear, não importa a que distância ou ângulo um objeto é visto. É sempre possível
transferi-lo, ou transladá-lo e obter o mesmo objeto de um tamanho diferente ou visto de
uma posição diferente. No curso dessa translação, as propriedades internas do objeto não
são modificadas. A imutabilidade dessas figuras deslocadas permite estabelecer uma
perspectiva linear de estrutura. Você pode ver uma igreja em Roma e transportá-la numa
folha de papel a fim de reconstruí-la em outro lugar, ou você pode voltar a Roma e alterar a
figura (Latour, 1990).

Essas estruturas bidimensionais permitem-se serem facilmente abarcadas pelo olhar,
podendo-se nelas pintar, desenhar, sobrepor e inscrever muitos elementos distintos
(LATOUR, 2000), uma vez que há consistência ótica (LATOUR, 1990). A perspectiva é
um determinante essencial para a ciência e tecnologia, uma vez que ela molda essa
consistência ótica, criando avenidas comuns para o trânsito de informações através do
espaço. Ninguém precisa exercitar o olfato, ouvir ou tocar uma ilha no meio do oceano
pacífico para determinar suas dimensões e saber que ela está lá. Para isso, basta olhar para
um mapa. Pessoas falam, sentem, tocam e ouvem umas às outras. Nesse processo de
comunicação, habitualmente elas fazem referências a muitas coisas que estão, ao mesmo
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tempo, ausentes e presentes. Isso é possível por meio da conexão estabelecida pelos
móveis imutáveis, sem os quais, a comunicação seria muito difícil.

Mapas, projeções, livros de registro, termos e manuais, entre outros, todos são exemplos de
móveis imutáveis, uma vez que, por meio deles, cria-se a possibilidade de translação sem
corrupção de informação (LATOUR, 1990).  Latour (2000: 385) afirma que é a “logística
dos móveis imutáveis que temos de admirar e estudar, e não o aparentemente miraculoso
aumento de força obtido pelos cientistas que queimam as pestanas em seus gabinetes”, ao
se referir ao processo de reunião de inscrições passadas realizado pelo cientista no intuito
de criar sentido de sua própria atividade para outras pessoas.

Não há de início um nexo simples entre diversos elementos distintos. Muitos deles são
pertencentes a esferas de realidade muito diferentes, como, por exemplo, geografia,
economia, física, tecnologia, informática e negócios, entre outras (LATOUR, 2000).

Um gráfico da evolução dos pedidos de patente que possui o atributo da consistência ótica,
o permite navegar por realidades distintas. Por exemplo, ele pode ser arquivado para
posterior uso: (i) da Universidade na orientação de sua política de desenvolvimento
institucional; (ii) da agência de fomento na prospecção das competências científicas que
vão determinar a distribuição dos recursos por área; (iii) de empreendedores na busca de
novos investimentos em capital de risco; (iv) do núcleo de inovação na disseminação da
“cultura empreendedora”; (v) da secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia no seu
empenho de conseguir mais recursos junto ao banco mundial e (vi) do estudante de
doutorado na contextualização sobre o seu tema de pesquisa; entre outras infinitas
possibilidades. Para Latour (2000), a lógica que está por trás desse processo é a inversão de
posição entre o potencial dominante e o aparente dominado por meio da mobilização de
observações, livros, versões, enfim, diversos mundos que subjugavam a inteligência
humana, dominando-os por meio da criação de padrões. Habitualmente, esses padrões são
móveis imutáveis e combináveis.

Todos esses objetos ocupam o começo e o fim de um ciclo
semelhante de acumulação; não importa se estão longe ou
perto, se são infinitamente grandes ou pequenos,
infinitamente velhos ou novos, todos terminam numa escala
tal que possa ser dominada com o olhar; num ponto ou
noutro, eles assumem a forma de uma superfície plana de
papel que pode ser arquivada, presa a uma parede e
combinada com outras; todos ajudam a inverter o equilíbrio
de forças entre quem domina e quem é dominado. (...).
Quando se ouve dizer que alguém “domina” mais uma
questão, com o significado de que “sua capacidade mental” é
maior, primeiro é preciso observar que invenções estão por
trás da mobilidade, da imutabilidade ou da versatilidade de
seus gráficos; é só depois, se por algum extraordinário acaso
algo ainda ficar sem explicação, que se pode pensar em
capacidade mental (LATOUR, 2000: 369-370).

Ao estabelecer um vínculo entre as condições de informação/deformação e o conceito de
consistência ótica, torna-se possível perceber que estratégias utilizadas para disseminar
regras, normas e comportamentos que devem ser levadas em conta pelo pesquisador no
contexto estudado passam pela concretização de objetos móveis imutáveis e afetam a
capacidade cognitiva das pessoas. Para serem consistentes, a realidade revelada por esses
objetos precisa ser significada e inscrita nos diversos contextos. No estudo realizado
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apareceram vários objetos dessa natureza. Entre eles estão cartilhas, folders, modelos de
contratos, pacotes de informações e outras possibilidades baseadas na perspectiva de
racionalidade extrínseca ao indivíduo e que pretende resolver problemas na comunicação,
preenchendo um espaço de compartilhamento de informações acerca de assuntos
associados com o empreendedorismo científico de base tecnológica.

3. Metodologia
Foi realizada pesquisa qualitativa em onze institutos públicos de ciência e tecnologia,
dentre eles centros de pesquisa e universidades. A coleta de dados aconteceu entre os anos
de 2009 e 2011. O corpus de análise foi constituído por transcrições de 28 entrevistas com
pesquisadores e gestores de núcleos de inovação tecnológica, anotações observacionais e
documentos. Com base numa opção epistemológica definida pela Teoria Ator-Rede
(CALLON, 1986; 1999; LATOUR, 1999; 2000; LAW, 2003a), foram percebidos relatos
de pesquisadores que tinham o desejo de levarem suas pesquisas para outros espaços além
de suas instituições e de pesquisadores que, embora não aparentassem características e nem
o desejo a priori de serem empreendedores, acabaram protagonizando histórias de
inovação científico-tecnológica no contexto público de pesquisa em Minas Gerais.

NOME DA ICT e LOCALIZAÇÃO NITT
Centro Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear
(CDTN) – Belo Horizonte.

NIT - Núcleo de Inovação Tecnológica do CDTN

Centro Tecnológico de MG (CETEC) – Belo
Horizonte.

NIT – CETEC -Núcleo de Inovação Tecnológica do
CETEC

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA) – Sete Lagoas.

CLPI -Comitê Local de Propriedade Intelectual

Empresa de Pesquisa Agropecuária de MG
(EPAMIG) - Belo Horizonte.

DVPI - Divisão de Propriedade Intelectual

Fundação Ezequiel Dias (FUNED) – Belo
Horizonte.

NIT – FUNED -Núcleo de Inovação Tecnológica e de
Proteção ao Conhecimento

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) –
Juiz de Fora.

CRITT - Centro Regional de Inovação e Transferência
de Tecnologia

Universidade Federal de Lavras (UFLA) – Lavras.
NINTEC UFLA -Núcleo de Inovação Tecnológica e
Proteção ao Conhecimento da UFLA

Universidade Federal de MG (UFMG) – Belo
Horizonte.

CTIT - Coordenadoria de Transferência e Inovação
Tecnológica

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) –
Ouro Preto.

SEAPI -Serviço de Apoio à Propriedade Intelectual

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) -
Uberlândia

AI - Agência Intelecto

Universidade Federal de Viçosa (UFV) – Viçosa. CPPI -Comissão Permanente de Propriedade Intelectual
Tabela 1 – Instituições pesquisadas
Fonte: Elaboração própria

A partir dos dados, por meio de técnicas de análise adaptadas da Teoria Fundamentada
(STRAUSS e CORBIN, 2008), criou-se uma categoria que procurou dar sentido a esse tipo
de relato. Chamou-se essa categoria de Engajamento. Com propriedades opostas e
excludentes da categoria principal, foram explorados dois tipos de engajamentos:
voluntário e induzido. O engajamento induzido se construiu sobre evidências como a
existência de pesquisas que concretizam invenções e geram inovações no mercado ou na
sociedade, mais por desdobramentos “acidentais” ou “ecológicos” dos acontecimentos do
que por planejamento ou visão do pesquisador e seu grupo de pesquisa. É sobre esse último
grupo específico de relatos que foi produzido esse artigo, o qual apresenta três histórias de
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empreendedorismo científico cujo engajamento do pesquisador foi induzido por
circunstâncias externas à sua própria vontade.

4. Resultados e discussão
As evidências exploradas permitiram compreender que o empreendedorismo pode ser
considerado como consequência de programas de ação que reúne elementos distintos. Nas
histórias apresentadas, o foco na pessoa é deslocado, permanecendo o foco nos circuitos de
ação que se estabelecem por meio da inscrição de multiplicidade de atores heterogêneos,
indissociavelmente e simultaneamente constituídos por humanos e não-humanos
(TONELLI et al., 2011).

A propriedade categórica “engajamento induzido” conduz à compreensão de um cenário
normalmente inesperado, onde o produto da pesquisa acaba por assumir um valor
imprevisível à medida que ele se torna muito importante em realidades distintas daquela
dentro da qual ele se originou. Mesmo quando o trabalho do “pesquisador-inventor” se
torna um ponto obrigatório de passagem (que segundo Law e Callon (1992) diz respeito à
conexão entre redes locais (relacionadas com o espaço de trabalho do pesquisador) e as
redes globais (que produzem suporte externo de associações, por exemplo, com entidades
sociais, políticas e de financiamento)), isso ocorre mais por poder das circunstâncias do
que por capacidade de pré-estabelecer metas e deliberadamente persegui-las.

4.1 Primeira história

A primeira história é de uma tecnologia educacional que nasceu do desafio de ensinar
disciplinas microscópicas a um aluno com deficiência visual matriculado num curso da
área de saúde na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Depois de procurarem e
não encontrarem soluções pelas vias normais de mercado, a professora e pesquisadora,
juntamente com o seu grupo de trabalho mais próximo, se sentiram moralmente obrigados
a desenvolverem eles próprios alguma solução com o propósito principal de ajudar a tornar
o processo de ensino-aprendizagem possível a um deficiente visual. Disso surgiu a ideia de
construir peças tridimensionais tanto da parte macroscópica como da microscópica do
corpo humano, essas últimas reproduzindo lâminas microscópicas. Como os recursos eram
muito escassos, a solução encontrada foi construir essas peças a partir da utilização
artesanal de materiais simples, basicamente papel fino, cartolina e cortiça. Uma vez
construídas as peças, o estudante deficiente visual poderia tocar e identificar as suas
estruturas, formas e texturas essenciais, proporcionando a possibilidade do aprendizado.
Como houve total integração do estudante por meio uso dos artefatos criados, a professora
líder do projeto foi levada a  perceber um caminho promissor para pesquisas futuras. No
entanto, o projeto ficou um tempo paralisado.

Nesse ínterim foi inaugurado o único museu de ciências morfológicas da América Latina,
dirigido pela mesma pesquisadora. Um edifício com seis pavimentos que precisou ser
adaptado para atender toda a comunidade, inclusive os portadores de alguma deficiência.
Foi nesse período que a pesquisadora e seu grupo de trabalho se deram conta que haviam
se esquecido dos deficientes visuais na adaptação do prédio. Isso os fez lembrarem-se
daquela iniciativa do passado. Nas palavras da pesquisadora:

...nos assustamos ao perceber que nos esquecemos de um
público que eram os deficientes visuais. Então buscamos
aquele nosso projeto de pesquisa iniciado lá atrás, trouxemos
pra uma parceria com o museu, retomamos... E a partir daí,
então, começamos a criar peça por peça os órgãos do corpo
humano, tanto a parte microscópica como macroscópica (é...)
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em gesso e resina, pra que o estudante deficiente visual,
tocando, pudesse identificar as estruturas por diferentes
texturas, por diferentes cores, para os estudantes de baixo
grau identificarem, poderem estudar o corpo humano,
texturizado, mas em terceira dimensão. Se diz um processo
tridimensional (PQ. M.G).

A partir desse ponto aquela ideia pré-estabilizada passou a se concretizar em torno de uma
nova tecnologia educacional. Mas antes foi necessário inscrever outros reinos de realidade,
como, por exemplo, a engenharia de materiais e de processos (com o intuito de
proporcionar uma produção eficiente e com qualidade) e a comunidade mais ampla, uma
vez que as peças serviam não apenas aos deficientes visuais, mas também a estudantes da
rede pública e a outros interessados que podiam ter acesso ao processo tridimensional de
aprendizado. A educação tridimensional, por proporcionar maior detalhamento de cores,
texturas, proporções e formas, facilitava a compreensão acerca do funcionamento do corpo
humano a qualquer pessoa que visitasse o museu. Os artefatos resultantes incorporaram
também o sentido da audição, além do tato, por meio de CDs de áudio e áudios-livro.

Em palavras da própria pesquisadora, a tecnologia concretizada até então já se revelava
muito mais aplicada do antes se tinha imaginado. Além da educação inclusiva, as peças
criadas assumiram papel social e importância para a tecnologia de aprendizagem
tridimensional inimagináveis em princípio. Como demonstra o trecho de transcrição
abaixo:

(...) foi um crescente. Nós usamos inicialmente com deficientes
visuais, depois em salas com a educação inclusiva. Criamos
coleções itinerantes pra atender a outros tipos de público e a
outras curiosidades estudantis ou não e hoje temos projetos nas
escolas, principalmente em escolas de periferia, que usando esse
material exerce um trabalho educativo nas comunidades no
entorno, fazendo da escola, fazendo com que a escola assuma a
sua liderança educacional naquela comunidade. Isso não só tem
um efeito educativo e de melhoria da qualidade de vida daquela
população, como leva a população a uma educação pra saúde e
pra vida em melhores condições, com melhor qualidade... E tem
(...) sido o controle um ponto a favor, o controle da violência
(...). Uma prevenção ao uso de drogas, então assim, há vários
desdobramentos através desse invento (PQ. M.G.).

Segundo a pesquisadora os desafios atuais estavam centrados na busca por investidores
dispostos a produzir em larga escala, sem perder a qualidade. Isso permitiria negociar
vendas para os setores público e privado, de modo a poder distribuir para um universo mais
amplo.

Lendo essa história com o propósito de entender as causas da iniciativa empreendedora não
há como não perceber a ação distribuída e sua repercussão no contexto. Aquela ideia
casual que no início não representava nada muito importante, foi se transformando,
passando por várias mudanças, várias translações e se tornou uma grande iniciativa.
Todavia, não em razão da habilidade da professora em antever oportunidades e assumir
riscos, o que caracterizaria a ação centrada na pessoa. As translações ocorreram em função
de uma imensa cadeia de desdobramentos que estavam fora do domínio da vontade de
qualquer pessoa. De nenhuma maneira isso deveria anular a importância da pessoa,
colocando-a como eterna refém das condições materiais. À medida que o projeto vai se



9

transformando, as pessoas também se transformam, criam novas habilidades e
desenvolvem novos ideais. Isso molda suas vontades e as conduz na dedicação de esforço
de atuação empreendedora.

4.2 Segunda história

A segunda história é de um software criado para dar suporte ao ensino de graduação e de
pós-graduação se tornou um dos mais utilizados no Brasil em sua área. No início de sua
carreira, o professor, com formação nas áreas de genética e estatística, se deparou com
vários softwares aplicativos utilizados para o tratamento estatístico de dados oriundos de
experimentos relacionados com melhoramento genético de plantas. Todos esses softwares
apresentavam limitações. Alguns eram importados e custavam caro. Outros, embora
fossem nacionais, apresentavam uma interface muito complexa e suas funções não estavam
adaptadas ao contexto onde se pretendia aplicar. Inicialmente pensando apenas na melhora
da qualidade do ensino, houve a ideia de desenvolver um novo software mais funcional,
nacional e adaptado. Nesse contexto, o pesquisador começou a utilizar conhecimentos de
programação para iniciar o desenvolvimento do SISVAR. Em meados da década de 1990 o
software foi concretizado e passou a ser utilizado inicialmente de forma restrita. Desse
período em diante o software foi sendo melhorado, acompanhando o desenvolvimento da
tecnologia. Por exemplo, o sistema operacional utilizado no início era MS/DOS, passou
para o Windows e se preparando para utilizar a linguagem Java, o que vai permitir que ele
seja rodado no Linux, dentre outras plataformas.

Mas o motivo pelo qual a melhora vem sendo feita e refeita está mais associada à dimensão
alcançada pelo SISVAR nos aproximados 15 anos desde o seu surgimento. O software
permaneceu sem registro até recentemente. Apenas há aproximadamente três anos é que o
pesquisador foi motivado pelo seu núcleo de inovação de sua universidade a registrar o
produto. Entretanto, isso também não mudou o compromisso do pesquisador de não
explorar comercialmente o produto. Ele pretende manter o software disponibilizado
livremente.

O que chama a atenção nessa história é que os desdobramentos das ações ocorridas
aconteceram de modo aparentemente espontâneo.  Eles se explicam muito mais pela
potencialidade que a própria tecnologia demonstrou de estabilizar controvérsias e se
inscrever nas mais diversas esferas realidade (universidade, empresas de consultoria,
entidades de assistência técnica, órgãos governamentais, etc.) do que pela capacidade do
pesquisador em perceber uma oportunidade de mercado e traçar deliberadamente
estratégias coordenadas. O relato abaixo evidencia a perplexidade do pesquisador diante do
espaço que o SISVAR passou a ocupar em outras realidades distintas daquela para o qual
ele foi inicialmente criado.

Se você fizer uma pequena busca na internet, no Google lá,
você vai ver a quantidade de trabalho científico feito com o
SISVAR. Uma coisa que eu fico abismado de ver. Às vezes
eu tenho curiosidade, vou lá, faço uma pesquisa, aí você
cansa de ver tantas e tantas páginas de citação do SISVAR.
Então, as empresas de pesquisa, a EMBRAPA, usa no Brasil
inteiro. É... Instituições de pesquisa usam o SISVAR. As
universidades, boa parte delas, ou uma grande maioria delas.
Que alguém daqui que saiu, ou teve contato com alguém
daqui que divulgou o SISVAR lá... Porque não tem nenhum
tipo de divulgação. A divulgação se fez sozinha. Ninguém
nunca fez divulgação, marketing do SISVAR, nada disso.
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Mas mesmo assim ele é extremamente utilizado. Em
empresas de pesquisa, em universidades, por alunos de
graduação, pra aula... (...). Então é um software realmente
que eu me surpreendo com o que ele conseguiu atingir hoje e
o que ele talvez represente pra Universidade. Eu acho que é
bem importante realmente. (...) (PQ. D.F.F.).

A parte destacada mostra que o segredo da disseminação da tecnologia em outras
realidades para além da universidade está na própria tecnologia e nas redes heterogêneas
de híbridos que se formaram em torno dela. Num exemplo hipotético, o contato do aluno
com a experimentação o leva a conhecer o software. Ao sair da Universidade, o mesmo
aluno vai trabalhar na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Em algum
momento, ao se deparar com alguma situação objetiva relacionada com o cálculo
estatístico relacionado ao melhoramento genético de plantas, ele se lembra do software que
conheceu quando esteve na Universidade. Assim, ele passa a utilizar e a tecnologia se
mostra eficaz. Sendo a tecnologia estável e a experiência exitosa, aquele ex-aluno indica a
outra pessoa. O ciclo começa a se formar. Ao perceberem algum problema no
funcionamento, os usuários estabelecem comunicação com o pesquisador-inventor e ambos
trabalham juntos para resolver o problema, não sem considerar os limites e as
possibilidades objetivas. Assim, de modo compartilhado, as ações vão se revelando
conforme vão se desdobrando. Nenhum planejamento prévio foi realizado. O inesperado
acontece quando o domínio sobre o efeito causado pelo objeto inserido em contextos
diferentes é perdido.

4.3 Terceira história

Diversas outras histórias revelaram que a dimensão do engajamento induzido está muito
presente no cotidiano dos pesquisadores empreendedores. Por exemplo, há o caso do
professor que na década de 1980 passou a investigar algoritmo pra busca em texto em
linguagem natural e quando a internet se consolidou no Brasil esse conhecimento foi
fundamental para se concretizarem duas empresas startups de sucesso. Também há o caso
de aços coloridos que passaram a ser produzidos e comercializados por causa do interesse
espontâneo do investidor na qualidade da tecnologia surgida no laboratório do CETEC -
MG. Em todos é possível encontrar evidências para afirmar que o pesquisador e seu âmbito
de domínio foram induzidos a se tornarem pontos obrigatórios de passagem. Eles não
planejaram de forma visionária isso, entretanto, eles foram se transformando à medida que
as próprias tecnologias eram concretizadas em um domínio e iniciavam um novo ciclo de
controvérsias em outro.

O terceiro caso é o de um inoculante biológico que estimula o crescimento de eucaliptus,
aumentando o enraizamento das plantas e protegendo contra doenças.  O inoculante foi
desenvolvido na Universidade Federal de Viçosa – MG (UFV) a partir de 2005. Recebeu
recursos de 9 empresas do setor florestal em suas pesquisas e foi licenciado e passou a ser
comercializado a partir de 2009. De acordo com a gestora da comissão de propriedade
intelectual da UFV, um dos motivos para o sucesso comercial do inoculante foi uma visita
inesperada do representante no viveiro de mudas onde se realizavam os experimentos.

Então, um vendedor de uma empresa que atua na área de
inoculantes pra soja, visitou uma empresa. Tinha lá o viveiro
de produção de mudas, e tinha a parte experimental que o
professor de Viçosa estava comandando (...). Foi ele
comentou: “gente, que coisa maravilhosa! Que muda linda e
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tal!” Foi, ele comentou na empresa, a empresa nos procurou
(GT. E.F.A).

Algo que chama a atenção no caso está relacionado com a limitação dos órgãos
institucionalizados de exercer sua capacidade de analisar e prever a viabilidade da
tecnologia decorrente da pesquisa científica numa realidade distinta daquela na qual ela foi
gerada. Diferentemente dos demais casos, onde não existia intenção de difusão ou de
aplicação comercial do invento, houve neste uma situação diferente. Já na fase das
pesquisas científicas, a equipe envolvida e o órgão responsável pelos direitos de
propriedade da Universidade conseguiram despertar o interesse do setor privado de modo
que nove empresas participaram do financiamento das pesquisas. Entretanto, por si só isso
não determinou um fluxo mais provável para a transferência de conhecimento para o setor
privado. A transferência se efetivou apenas quatro anos depois por meio de um
acontecimento isolado. Ainda mais interessante é que a visita do representante no viveiro
experimental de mudas ter sido de um representante pertencente a uma empresa inserida
em outro setor (plantio de soja), que inicialmente não seria um setor esperado para onde
pudesse se efetivar a transferência. Entre as possibilidades, por exemplo, a empresa
encontrou ou foi despertada para a possibilidade de expansão de sua atuação em outro
setor. Para incorporar a produção, foi necessário à empresa  adaptar a sua planta produtiva
e fazer altos investimentos, inclusive nos seus canais de distribuição, a fim de poder atuar
em novo mercado.

A transcrição abaixo demonstra que não há como prever os acontecimentos a partir da
racionalidade formal aplicada à previsão de situações. A “ecologia” de ações subverte a
estratégia humana relacionada com o uso de técnicas de análises setoriais e de mercado.

Por isso que eu falo, esse negócio de ficar fazendo muita
viabilidade econômica, fica muito formal! Lógico que, em
muitos momentos, a formalidade vai ter que existir pra
algumas tecnologias. Mas o processo muitas vezes é mais
natural do que a gente imagina (GT. E.F.A.)

A lógica da ação distribuída aplica-se ao caso uma vez que a oportunidade empreendedora
que se desdobrou da pesquisa científica, embora tivesse sido percebida de algum modo por
empresas já atuantes no setor florestal, pelos pesquisadores envolvidos na pesquisa e pela
área da universidade responsável pela proteção dos direitos de propriedade, apenas foi
efetiva quando outra empresa, atuante em outro setor, uma vez tocada pela oportunidade de
abrir um novo seguimento de mercado, foi inscrita no programa de ação criado em torno da
tecnologia tornando real a sua comercialização depois de quatro anos do início das
pesquisas.

5. Implicações para a compreensão do empreendedorismo científico
Um pressuposto desenvolvido é que as habilidades e as pessoas e suas vontades são criadas
e recriadas à medida que elas são levadas a assumirem novas responsabilidades e
atribuições por circunstâncias muitas vezes não deliberadamente planejadas. Isso leva a
pensar a motivação dos pesquisadores não como algo unicamente intrínseco e
vocacionalmente dirigido, mas também como algo que se transforma juntamente com as
mudanças proporcionadas pela fluidez e dinamicidade das redes heterogêneas que se
formam.

Esse pressuposto conduz à interpretação de que a motivação, sendo ela financeira, social
ou profissional, embora possa parcialmente explicar determinada atitude localizada no
tempo e no espaço, ela não tem poder de explicar o comportamento, se for considerada



12

apenas qualquer um desses motivos de modo estático e desconectado do mundo exterior.
Por exemplo, não há pessoa que se oriente o tempo todo e unicamente por expectativa de
ganho econômico. Nem há pessoa que se guie apenas e sempre pela expectativa de
reconhecimento profissional. A visão de mundo orientada pelo conceito de ação distribuída
nos leva a considerar a motivação simultaneamente como processo relacional e
materialmente inserido, o qual se transforma à medida que novas e renovadas situações
também transformam pessoas e coisas, produzindo efeitos sobre a realidade.

O pesquisador de dedicação exclusiva no serviço público no Brasil é limitado de exercer
função remunerada fora das suas atribuições regimentais. Entretanto, sempre há maneiras
de encontrar alternativas para que seja possível tirar proveito pessoal de iniciativas
empreendedoras, o que revela ainda a dissociação entre aquilo que está previsto e aquilo
que de fato ocorre. Com o advento da Lei de Inovação, algumas possibilidades se abriram
ao pesquisador público que quer se dedicar a iniciativas empreendedoras, como a
participação nos ganhos de royalties de tecnologias transferidas e o afastamento por tempo
determinado para dedicar-se à criação de spin-off universitária. De toda forma, mesmo
quando ocorre a criação de empresa, com ou sem usufruir da estrutura de incubação
normalmente oferecida, o pesquisador ainda prefere não se licenciar do serviço público a
fim de participar formalmente da administração do empreendimento, preferindo atuar
como lhe é facultado, seja informalmente, como simples cotista ou como prestador de
serviços.

Esses casos normalmente implicam num interesse pessoal que é explicado
fundamentalmente pelo interesse econômico. Mesmo assim, em geral, os relatos
demonstram que a recompensa econômica seria algo muito bem vinda, mas não o único
motivo para fazê-los se inserir em iniciativas empreendedoras. Quando as referências
acerca dos benefícios econômicos aparecem, elas em geral estão associadas a outros
aspectos como mais recursos para desenvolver pesquisas, com qualidade e conforto e com
a afirmação da vocação científica do pesquisador que pratica ciência que é reconhecida
como importante para alguma realidade específica. Os relatos do quadro abaixo
exemplificam essa constatação.

O que se destacou no estudo e nos casos apresentados foi caráter fluido e dinâmico da
ação. Embora algum pesquisador possa inicialmente ser atraído pelo interesse instrumental
de acumular índices de produtividade, essa motivação pode ser transformada à medida que
o projeto em si também se transforma em algo importante em outras esferas de realidade
além da acadêmica. A motivação econômica, embora seja muito atraente, na maioria das
vezes ela não se revela concreta, de modo que não como determinar um contexto de
ganhos financeiros concreto, mesmo considerando as possibilidades abertas pela Lei de
Inovação. Sempre quando é possível gerar benefício econômico, isso apenas acontece
quando, além de se despertar o interesse de empresas, se consegue estender a rede de ação
criada em torno dos inventos gerados por meio das pesquisas para outras realidades, como
a fronteira técnica. Para isso, como visto, muitas vezes é necessário, por exemplo, adaptar
a planta produtiva ou criar uma planta nova, criar um novo mercado ou reinventá-lo de
modo a gerar melhores resultados. Dentre as muitas outras necessidades, o normal é
estabelecer um fluxo sociomaterial, onde pessoas e coisas criam uma rede improvável de
elementos híbridos e heterogêneos.

Dentro da dimensão de motivações criadas fora das pessoas, as quais são pressuposições
proporcionadas pelo conceito de ação distribuída, estão inseridas todas as motivações que
são orientadas para o alcance de objetivos coletivos, influenciadas por condições criadas
fora dos indivíduos. Em outros termos, as motivações orientadas para atender objetivos
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sociais e as motivações criadas por condições materiais. Nas duas, há o predomínio de
interfaces com a dimensão de motivações dos próprios indivíduos. Por exemplo, por mais
que os objetivos sejam altruístas, a concretização de objetos também possibilita no
pesquisador o sentimento de realização pessoal por meio de seu trabalho. Assim também,
por mais que a condição imposta venha de fora, ela sempre desperta uma resposta de
dentro. Não há como estabelecer uma explicação única para esse processo, embora a
própria existência dessa dimensão exterior manifeste a possibilidade de determinar
momentos e espaços onde há efeitos dirigidos para ou condicionados pelo contexto.

A dimensão exterior mostrou que dificilmente se pode separar a motivação de coisas que
ocupam o espaço exterior às pessoas. À mesma medida, a dimensão dirigida por interesse
ou condições extrínsecas é incapaz de propor entendimento completo ao se desconsiderar o
contexto interno. Cada uma delas ajuda apenas parcialmente a compreender a criação de
motivação nas pessoas e nas organizações. Para uma compreensão ampliada, há de se
envolver simultaneamente uma rede de estímulos ambientais e de habilidades e vontades
pessoais engendradas em uma diversidade de elementos materiais e relacionais.

Controvérsias acerca do fluxo de informações revelaram-se relevantes no conjunto de
dados analisados. Por ser a construção do empreendedorismo no contexto público de
pesquisa um fenômeno muito peculiar, muitos pesquisadores não sabem ao certo como
lidarem com situações a ele relacionadas. Essa distorção leva à busca de compreensão
sobre por que isso acontece e como os núcleos de inovação institucionais vêm enfrentando
esse problema. Entretanto, de modo geral, todos os casos manifestaram que a ação
distribuída e a concretização de objetos móveis imutáveis foram fundamentais para
explicar os casos de empreendedorismo científico.

6. Conclusões
Por meio dos relatos foi possível compreender que as causas das iniciativas
empreendedoras não necessariamente se colocaram sobre as habilidades e características
intrínsecas de pessoas. De modo geral, ideias, muitas vezes casuais e descompromissadas,
quando se inserem em contextos distintos, se transformam e mudam inclusive os próprios
contextos. Por meio dos dados e da literatura escolhida é possível perceber como
translações ocorreram em função de uma imensa cadeia de elementos heterogêneos que
estavam fora do domínio da vontade, da visão estratégica ou da capacidade de exercer o
planejamento. Com base nas evidências apresentadas, a perspectiva de ação distribuída
explorada não conduz a considerar como centro do processo empreendedor as pessoas ou a
anular a importância da pessoa de modo a coloca-la como eterna refém de circunstâncias
objetivas num processo de fora pra dentro. Em vez disso, à medida que os acontecimentos
vão adquirindo sua arquitetura, as pessoas também se transformam, criam novas
habilidades e desenvolvem novos ideais. Esse movimento pode moldar vontades e
conduzir na dedicação da atuação empreendedora, algo que antes não era dado como certo.

Quando aplicadas ao contexto brasileiro, onde, especialmente nas universidades, a
legislação é ortodoxa acerca das possibilidades de pesquisadores se envolverem com
iniciativas empreendedoras, percebe-se que a abordagem proposta é particularmente
interessante. Ela revela uma contradição entre, de um lado, os mecanismos e os
instrumentos que determinam uma ética da responsabilidade, por meio dos quais o sujeito é
condicionado a se comportar de maneira restrita às atribuições que lhe são confiadas, e o
poder das circunstâncias que se colocam além dessas atribuições e da própria vontade da
pessoa como pressuposto da ação distribuída. Ao tornar-se tal contradição realidade latente
em várias instituições, ao perceber-se possibilidade de gozar vantagens não apenas
econômicas dos processos empreendedores, ao iniciar movimentos políticos de diminuição
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de barreiras institucionais, ao disseminar a cultura da comunicação entre diversas
realidades que estão além das próprias universidades e institutos de pesquisa, pode-se
projetar um horizonte onde iniciativas como as que foram estudadas não sejam apenas
exceções.

Ao propor compreensão alternativa para o que ocorre no contexto do espaço público de
pesquisa não se pretendeu esgotar o assunto ou apresentar uma verdade absoluta. Ao
contrário, a proposta se guiou pela busca de possibilidades de desenvolver um novo olhar
sobre temas constantemente estudados na Administração, como o empreendedorismo
(incluindo todas as variações que o termo pode admitir) e a inovação, assim como outros
tantos ligados ao comportamento organizacional (como motivação e liderança). Com isso,
reforçou-se a viabilidade de se ir além das abordagens tradicionais. No entanto, o estudo é
limitado por apresentar uma visão restrita de casos exemplares. Tal fato também abre
novas avenidas de pesquisas, as quais, absorvendo a visão epistemológica da ação
distribuída, podem proporcionar maior compreensão da realidade, norteando ações de
políticas públicas e estratégias organizacionais mais aptas a gerar resultados efetivos.
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Conocimientos Significativos Para Emprendimientos Locales.

codigo R5Y7C

Abstract

La posibilidad de que una microempresa rural sobreviva depende más de las
capacidades sociales del empresario que de la “buena idea” inicial para crear un
producto. El arraigo regional de estos empresarios, es la base para que las empresas
salgan adelante. Los nuevos empresarios necesitan de conocimientos útiles y pegajosos
(Asheim, 2007) derivados del arraigo a un área específica, en la que las personas están
unidas por los lazos de una historia y valores compartidos, donde las instituciones
específicas de trabajo, los códigos de conducta, los estilos de vida, los patrones de
empleo y las expectativas están íntimamente implicados en la actividad productiva
(Brusco et al, 1996).

The possibility that rural microenterprise survive depends more on social skills of the
entrepreneur than a "good idea" to create firm. The regional embeddednes of these
entrepreneurs, is the basis for companies to get ahead. New entrepreneurs need useful
and sticky knowledge (Asheim, 2007) derived from the root to a specific area in which
people are linked by the bonds of a shared history and values where specific work
institutions, codes of conduct, lifestyles, employment patterns and expectations are
intimately involved in productive activity (Brusco et al, 1996).

Introducción
Ante la crisis que impera en nuestros países latinoamericanos, el estado mexicano pero
también, asociaciones  e individuos, están optando por nuevas vías para hacerse de
recursos o para diversificar sus fuentes de ingreso. Una de ellas es la formación de
microempresas que aprovechan los conocimientos, saberes, materias primas y
tradiciones de las localidades donde se ubican. La característica común de quienes
fundan estas microempresas  es que no tienen conocimientos administrativos previos, ni
experiencia empresarial, y a veces ni contactos que los puedan guiar en la creación, y
mantenimiento de sus empresas. En el mejor de los casos tienen cierto capital, que
proviene de parientes, ahorros o de alguna liquidación. En otros, una conciencia más o
menos clara de los productos de la región, de las ventajas que puede representar la
explotación de estos productos y de la oportunidad que significa estar situado en ella.

Muchos de estos nuevos empresarios son empleados que en ciertos momentos de crisis,
porque ellos o algún miembro de su familia perdieron el trabajo y en el caso de las
mujeres, porque necesitaban horarios más flexibles, bien por la  crianza de  sus hijos o
porque se divorciaron, deciden montar una empresa acorde con los  productos y
tradiciones locales, sin contar, en la mayoría de las ocasiones, con algún conocimiento
administrativo,  financiero,  y, por supuesto, sin alguna idea del mercado. La mayoría de
ellos piensa que el tener un buen producto o un producto “original” convertirá a sus
unidades productivas, la cocina de su casa o el patio de una escuela, en empresas
exitosas.

Sin embargo, para que sus empresas despeguen, los nuevos empresarios necesitan de
conocimientos útiles y pegajosos (Asheim, 2007) derivados del arraigo a un área



específica, en la que las personas están unidas por los lazos de una historia y valores
compartidos, donde las instituciones específicas de trabajo, los códigos de conducta, los
estilos de vida, los patrones de empleo y las expectativas están íntimamente implicados
en la actividad productiva (Brusco et al, 1996).

La pregunta que se quiere contestar a lo largo del trabajo es ¿hasta donde los
conocimientos de la localidad y/o  la participación en redes son mecanismos que
permiten el surgimiento y desarrollo de una microempresa rural? Esto es, la manera en
que los empresarios que comienzan con la “idea de un producto innovador” se hacen de
conocimientos y financiamiento para que su pequeña  empresa sobreviva y/o crezca.
Las redes a las que se hará referencia son aquellas en las que se involucran los
empresarios debido a su arraigo a contextos sociales específicos (Granovetter, 1985).

El trabajo se encuentra dividido en tres secciones además de esta breve introducción. En
la primera, se presenta una breve revisión de la literatura que nos parece pertinente para
analizar, la manera en que  se incorpora el conocimiento para la creación y desarrollo de
este tipo de empresas. Para ello, se enfatiza el papel de los conocimientos tácitos
incorporados en los individuos y regiones y que pueden ser decodificados
simbólicamente por los empresarios. En la segunda parte, se presentan varios casos  en
donde se muestra cómo cierta información que para otros puede ser irrelevante, para
algunos empresarios representa conocimiento  significativo para la operación y
crecimiento de su negocio. Por último, en las conclusiones se destaca el proceso de
construcción de conocimientos  ligados a referencias locales entre las microempresas
rurales de varios lugares de México.

Conocimientos locales para la competencia global

Las ventajas comparativas de las regiones dependen de las capacidades acumuladas en
éstas y de las habilidades de sus habitantes para generar y aplicar conocimiento, tanto
en la producción como, en la solución de problemas sociales. Uno de los retos de este
proceso es convertir la información que se encuentra acumulada y en ocasiones
subutilizada en la región en conocimiento útil, para los usuarios específicos en temas
concretos y en el tiempo preciso, para que ésta sea un elemento facilitador en la toma de
decisiones. El conocimiento se convierte así, no solo en el instrumento para explicar y
comprender la realidad sino también, en el motor de desarrollo y en el factor
dinamizador del cambio social (Chaparro, 2001).

Para que el conocimiento sea asimilado y codificado, se requiere de conexiones con los
códigos locales de las empresas y/o empresarios. Según Asheim, (2007) existen tres
tipos de conocimiento, ligados a las características sectoriales de las empresas: analítico,
vinculado a los resultados derivados de investigaciones científicas; sintético, asociado
con la ingeniería y el simbólico relacionado con la creatividad. Para las empresas que
describimos en el trabajo, el  más importantes es el sintético, en el sentido en que
implica varias cuestiones: una  recombinación de conocimientos para resolver
problemas específicos; poca labor de investigación y desarrollo original;  aprender
haciendo; modificaciones a procesos y productos. Todo ello se traduce en que la
innovación, pero sobre todo la transferencia de conocimientos ocurre a partir de la
aplicación de conocimiento existente o de una nueva combinación de conocimiento. En
algunas ocasiones se establece también cierta relación con universidades locales, para
asesorías puntuales o investigaciones aplicadas.



También es importante el conocimiento simbólico que  definimos  aquí como aquel que
se deriva de nuevas formas de recombinación de conocimientos, adquiridos de manera
tácita y decodificados a partir de símbolos compartidos que devienen de la cultura
común  de los empresarios. De tal forma que, la adscripción regional y la cultura
compartida propicia la construcción de conocimientos pegajosos, susceptibles de
transformarse en mejoras a los procesos, productos, técnicas administrativas, de
mercado para las empresas locales.

Es importante señalar que en las pequeñas empresas analizadas los cambios derivados
de estos conocimientos son realmente pequeños, e implican cuestiones como la
adopción de una nueva herramienta o el cambio de una receta. Sin embargo, para éstas
el pequeño cambio significa la sobrevivencia del negocio.

Para abundar en la relación entre región y conocimientos retomamos a Padilla (2008),
quien en su descripción de capacidades tecnológicas les otorga un carácter regional, ya
que se refiere a ellas como el conocimiento y las habilidades adquiridas por los
individuos, empresas e instituciones localizados en la región y, por lo tanto,
relacionados de manera geográfica e involucrados en las actividades de innovación. En
esta definición, podemos rescatar que no sólo se habla del conocimiento y las
capacidades organizacionales en la empresa o en los individuos, sino también se refiere
a todas las instituciones involucradas en la región. Esto nos da una idea de que los
procesos de desarrollo de capacidades tecnológicas no son únicamente función de las
actividades de las empresas, sino de las múltiples instituciones que se encuentran en la
región.

Para entender la manera en que los conocimientos se transforman en procesos y
productos útiles que además, se constituyen en una ventaja competitiva de las empresas
rurales tenemos que definir dos categorías de análisis más, la de gestión del
conocimiento y la de tecnología socialmente significativa.

La gestión del conocimiento tiene como objetivo generar, compartir y utilizar
conocimiento existente en un espacio determinado, para contribuir a dar solución a las
necesidades de los individuos y al desarrollo de las comunidades. Algunos de los
factores que inciden en  la gestión son: la calidad, el ambiente, la cultura, la interacción,
la cooperación y el aprendizaje; todos ellos elementos que a su vez promueven
condiciones apropiadas para el desarrollo de procesos de innovación. Para que la
gestión ocurra es importante considerar los activos intangibles de una organización, los
cuales vienen a complementar el valor económico de ésta, en tanto que un nuevo
componente de alto valor económico dentro de una organización se encuentra cifrado en
su capital intelectual (Barragán, 2009). Otro elemento importante en la gestión del
conocimiento, es asumir el aprendizaje como un proceso interactivo,  que se asimila
socialmente y sólo puede entenderse tomando en cuenta su contexto institucional y
social, (Díaz y Fliardo, 2005).

Los agentes a nivel local, (empresarios, investigadores, técnicos, representantes de
agencias gubernamentales) estimulan la difusión de la información y ayudan a la
consolidación de innovaciones, de tal suerte que, el anclaje de estos agentes y las
instituciones a las que pertenecen se constituye en un recurso de competitividad de las
economías locales, que puede ser aprovechado por las empresas de la región. Los
contextos locales representan parte importante del conocimiento, que está basado en las



trayectorias históricas de los agentes de la región y la infraestructura. Si consideramos
que la innovación esta contextualizada cultural e institucionalmente, los patrones de
aprendizaje están altamente localizados (Asheim, 2007).

Siguiendo con esta línea de argumentación para este trabajo consideramos que, la
tecnología definida como un método o procedimiento para efectuar algo, es parte
sustancial de la cultura. Bajo este supuesto se considera que los medios (instrumentos,
herramientas y máquinas), procedimientos, materiales que se transforman e incluso los
conocimientos científicos formales (escritos y al alcance de cualquier persona o
institución), están culturalmente modelados en la medida en que forman parte de la de
la sociedad que los desarrolla, adopta o adapta. Para el caso que nos ocupa en este
trabajo nos interesa especialmente lo que Valdés, (2004) define como tecnología
apropiada, esto es las técnicas que en términos de la extensión y efectividad propician:

 Uso de los recursos locales, particularmente el factor humano.
 Economizan los recursos escasos, especialmente el capital y el intercambio

extranjero.
 Aseguran el uso a su plena capacidad.
 Desarrollan la vinculación.
 Minimizan costos.
 Producen productos apropiados (Valdés, 2004)

Siguiendo a este mismo autor, consideramos que la realización de innovaciones
tecnológicas en nuestras empresas implica entre otras condiciones las siguientes:

a) Satisfacer demandas del sector productivo, a través de cambios técnicos que
colocados en el mercado producen consecuencias económicas y sociales.

b) No necesariamente ejecutar proyectos de I-D. La generación de cambios
técnicos puede estar esencialmente basada en informaciones técnicas disponibles en la
literatura, normas técnicas, patentes, etc., o en la compra de tecnología producida por
terceros.

c) Requiere del contexto de organizaciones del sector productivo que incorporen
los cambios técnicos a sus sistemas de producción y les atribuye significación
económica y/o social.

De tal forma que la innovación implica un involucramiento social y territorial y un
proceso interactivo, que no puede ser separado del contexto institucional y cultural en el
que se establece (Lundvall, 1992).

Derivado de lo anterior proponemos un acercamiento a la tecnología socialmente
significativa que es aquella que surge o se inserta en un contexto específico, a partir
tanto de la satisfacción de las necesidades percibidas, como del logro de intereses
específicos y con base en lo que en cada entorno se considere como pertinente (Pérez
Salazar 2010). Proponemos que la tecnología no es pues una piedra, un objeto
extrínseco que golpea modificando a  las dimensiones económicas, políticas, sociales y
culturales. Por el contrario y como dijimos arriba, es un elemento  que junto con la
economía, las relaciones sociales y la ideología forma parte importante de la cultura de
la sociedad que la desarrolla o la adopta.



En el caso de las microempresas es mucho más evidente  que su posibilidad de
supervivencia y crecimiento, depende de la capacidad de los empresarios para
transformar los conocimientos generales que tienen a su alcance, en conocimientos
específicos y útiles que les permitan: mejorar sus prácticas cotidianas de trabajo, reducir
sus costos, incrementar la calidad y variedad de sus productos, incorporar nuevos
estándares y normas y, adaptarse a mercados nacionales y globales. Asuntos tan simples
como el cambio de un envase, la nueva presentación de un producto  o incorporar en la
etiqueta el código de barras, puede ser toda la diferencia para incursionar en mercados
más amplios y a veces para que la empresa sobreviva y crezca. Sin embargo, estos
procesos y otros más complejos,  no pueden ocurrir sin que el empresario incorpore a su
mundo de significados y en el de su empresa los conocimientos que “pesca” en
reuniones, ferias, o visitas a otras empresas y los perciba como útiles en términos de sus
productos, proceso, administración o posibilidades de mercado.

La metodología seguida para mostrar la manera en que los conocimientos locales se
pueden convertir en recursos de competitividad de las microempresas rurales, y
eventualmente en desarrollos tecnológicos, comerciales o administrativos socialmente
significativos recurrimos a los datos cualitativos, recopilados para el proyecto “El papel
de las redes sociales en el desarrollo de las microempresas rurales en México”. Para ello
se hizo un seguimiento de empresas rurales que han participado de las actividades de la
RENDRUS1 (Red Nacional de Desarrollo Sustentable) en los siguientes términos:

 Se hizo una encuesta a los empresarios que  participan en los concursos que
organiza la red en 8 estados de la república con el fin de conocer la incidencia
de la redes y de los conocimientos locales en el desarrollo de su microempresa,

 Después de esto se aplicaron entrevistas a profundidad a empresarios
seleccionados que daban cuenta de la manera en que los conocimientos locales
y las redes habían ayudado o no al desarrollo de la empresa.

 Se hicieron entrevistas a profundidad a los funcionarios de Rendrus.
 Se hizo un seguimiento de las reuniones de la red y de las reuniones de otras

redes en las que participan las empresas. Todo esto se registraba en un diario de
campo.

 Se hizo observación de las ferias y otras actividades en las que participaban los
micro empresarios que también se registraron en un diario de campo

 El trabajo de campo descrito en los puntos anteriores se estructuró con el
propósito de conocer las actividades de aprendizaje y de difusión de
conocimientos, pero también, cuáles son las estrategias seguidas para el
desarrollo de las microempresas, qué papel juegan los conocimientos locales en
todo ello y la participación de las instituciones como actores catalizadores en la
transmisión del conocimiento.

Los resultados que se presentan en el siguiente apartado se organizaron en torno a dos
ideas discutidas en las páginas anteriores: la primera relacionada con la influencia de los
conocimientos locales para la actividad de emprender. En ocasiones ante una crisis de
empleo, o simplemente como una actividad adicional, las personas vuelven su mirada a

1 La Red Nacional de Desarrollo Sustentable fue creada por la SAGARPA (Secretaría de Ganadería, Agricultura,
Pesca y Alimentación) con el fin de que los participantes compartan conocimientos que pueden ser útiles a otros

empresarios.



lo que ocurre en su contexto, bien sea lo que se produce en la región, o aquellos
conocimientos tradicionales que pasan de generación en generación y que de repente se
les “ocurre” podrían ser explotados, el problema a superar por este tipo de
emprendedores es que no cuentan con algún conocimiento administrativo,  financiero y
por supuesto, en ocasiones no tienen idea del mercado.

El segundo caso,  es el de los empresarios  que inician sus empresas a partir de los
conocimientos que Asheim (2007) ubica como útiles y pegajosos   derivados del arraigo
a un área específica, en la que participan en redes que inician a partir de una historia de
vida común, que forjan valores compartidos, donde las instituciones específicas de
trabajo, los códigos de conducta, los estilos de vida, los patrones de empleo y las
expectativas están íntimamente implicados en la actividad que desarrollan.

En ambos casos los conocimientos e incluso los recursos financieros con los que
cuentan estos empresarios, se obtienen de las redes en las que participan  que suelen
estar arraigadas a contextos sociales específicos.

Historia y región en la construcción de conocimientos “pegajosos”.

Las microempresas ubicadas en zonas rurales constituyen una estrategia de
diversificación ante la crisis agrícola y en muchas ocasiones incluso, contribuyen a
revaluar los productos agrícolas de la región. El tipo de bienes que se elaboran en las
microempresas analizadas,  puede ubicarse dentro de las tres categorías enunciadas por
Tunal (2003) para los productos que manufacturan en territorios locales, que son:

 En zonas rurales, productos derivados del trabajo agropecuario elaborados por
individuos, familias o a nivel colectivo.  En nuestro trabajo encontramos una
gran cantidad de sociedades de producción rural, por ejemplo.

 En zonas urbanas, productos ligados a oficios típicos como el de panadero,
carnicero, trabajos tradicionales y/o artesanales. El eje central de éstos se
encuentra en la manera de preparar el producto. En las zonas urbanas del Distrito
Federal y Chihuahua  encontramos también dulces típicos, semillas, licores y
otros productos alimenticios.

 Productos regionales de las zonas urbanas que son comercializados por
empresarios individuales y que pueden consistir en bienes tradicionales para una
región o, productos que llevan el nombre de la región y que en general son
resultado de trabajo industrializado. Como por ejemplo, bebidas alcohólicas con
denominación de origen, o productos tradicionales de la región como fresas o
nopales.

El que una empresa surja al cobijo de una región en principio puede ser una ventaja. Sin
embargo, se puede  convertir en una fuerte desventaja cuando las empresas comienzan a
desarrollarse, pues independientemente de que participen de manera directa  en
mercados más amplios estatales, nacionales o internacionales, sus productos compiten
con mercancías de otras regiones y países que llegan  a la comunidad donde se
encuentran ubicadas, y en ocasiones desplazan  los productos regionales, por precio,
calidad o simplemente por la novedad del artículo. Lo anterior ocurre cuando los



empresarios no han entendido los marcos externos, los procesos de competencia y las
estrategias de competitividad que influyen en las cuotas de mercado de las empresas.

Así, uno de los principales resultados encontrados a lo largo de la investigación del
proyecto,  es que las empresas que no logran pasar de la frontera de la “buena idea” se
quedan en el camino, por muy creativa o innovadoras que sea esta idea. Muchas de las
empresas que participaron en reuniones de Rendrus y que incluso ganaron el premio
regional o nacional habían desaparecido, después de uno o dos años. Las que sobreviven
es porque los empresarios han encontrado distintas estrategias para hacerse de los
recursos y conocimientos. Estas estrategias están ligadas a sus recursos sociales, que
comienzan con los parientes, hijos, hermanos o sobrinos quienes tienen alguna
formación en administración, ingeniería industrial, veterinaria,  agricultura o bien a la
que ellos mismos pueden adquirir a partir de cursos para mejorar el proceso productivo,
los productos o la administración de la empresa. Los problemas financieros se resuelven
con aportaciones de la familia nuclear en la mayoría de los casos, y en ocasiones, con
subsidios institucionales. Es de resaltar que, hasta ahora hemos encontrado que las
empresas más consolidadas son aquellas que salen adelante con los recursos del
empresario, esto es los que puede encontrar entre su familia y/o sus redes, más que
aquellas que reciben muchos subsidios, que a veces inhiben la actividad de emprender y
hacen que los empresarios estén más preocupados en  buscar el siguiente
financiamiento, que por realmente hacer una evaluación de sus empresas y, sobre todo,
de sus mercados.

Para mostrar cómo funcionan los recursos socio-culturales y los filtros de significado en
la creación y desarrollo de estas empresas hemos tomado el caso de 20 de las
microempresas con las que trabajamos ubicadas en distintas entidades federativas:
Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Guanajuato, Distrito Federal y Oaxaca.

La idea de emprender en casi todos los casos analizados, se encuentra muy ligada a dos
elementos: las actividades que históricamente ha desarrollado la familia, bien sea
porque en el momento de iniciar el negocio había vínculos actuales con ellas o bien,
porque hay una fuerte reivindicación de actividades productivas familiares aunque estás
se encuentren abandonadas de varias generaciones atrás. El segundo elemento, que a
veces se encuentra combinado con este  primero, se relaciona con los productos y
tradiciones locales, el nopal en Milpa Alta Distrito Federal, los huertos frutales en
Chihuahua, etc. En ambos casos los empresarios suelen ver una oportunidad de negocio
aunque a veces no cuentan, ni con los conocimientos administrativos, ni con una idea
concreta del mercado.

Un ejemplo de un producto arraigado a la región es el de las empresas nopaleras de la
zona de Milpa Alta, pero también de Valtierrilla, Guanajuato. Las dos zonas se
encuentran en disputa por ser la capital mexicana del nopal, las dos también, están
preocupadas por darle un valor agregado a sus productos que frescos tienen un corto
tiempo de vida y suelen desperdiciarse.

En el caso de Milpa Alta el empresario de Nopal Azteca nos explica así el surgimiento
de su empresa:

“Milpa Alta es la tierra del nopal, donde los campiranos lo mantienen
enraizado al suelo y a su cultura. El cultivo ha sobrevivido a través del tiempo
y hoy, ante la demanda de productos nutritivos y benéficos para la salud, tiene
un enorme potencial. Somos una agroindustria en desarrollo con una



tecnología que va de lo artesanal a la adaptación gradual y mecanización que
se ha ido adecuando a las características inherentes del producto”.

Por su parte uno de los cooperativistas de Valtierrilla nos dice lo siguiente:

“La empresa Pronopval surgió con la idea de los cooperativistas de darle
valor agregado a todo ese nopal que se tiraba y que era cultivado por casi
todos los cooperativistas. Aunado a ello en el municipio se ha difundido el
consumo del nopal en nieves, botanas, mermeladas etc. y sobre todo en un
evento que se realiza todos los domingos en el pueblo donde la gente vende
distintos platillos preparados con esta verdura”

El caso de Valtierrilla compite con Milpa Alta con el apoyo de autoridades municipales
quienes por ejemplo, colocaron en la desviación al pueblo un letrero en el que se da la
bienvenida a los turistas a la capital del nopal en México, además de apoyar las
reuniones dominicales de venta y consumo de nopal. Hay otros casos en que también se
aprovechan los productos de la localidad para hacer negocio aunque la empresa y/o
distribuidora no se encuentre en el lugar donde se producen éstos. Tal es el caso de la
empresa Florecitas Rojas, que aprovechando que sus propietarias son de Guerrero
específicamente de un lugar donde se cultiva la jamaica, decidieron primero, fomentar
la siembra de jamaica orgánica entre los productores y después darle un valor agregado
convirtiéndola en mermelada, ate o simplemente vendiéndola como tal. Esto es la razón
de inicio que nos da su empresaria:

“Mi mamá tenía como esa inquietud de ayudar a su pueblo, pero en la parte
cultural, entonces unos amigos le dijeron que tenía que pensar en un proyecto
productivo para que eso dejará dinero para la parte cultural, entonces le
dijeron a ella que tenía que ser con algo que estuviera muy vinculado, muy
arraigado y como se siembra jamaica por la región, es por lo anterior que la
empresa se dedica a hacer mermeladas y  dulce de jamaica, es decir hacen ate,
que es un dulce, lo cristalizamos y lo enchilamos, es muy rico. La
microempresa se encuentra en el DF por la cercanía que se tiene con los
proveedores, pero la jamaica es de Guerrero”

La empresa anterior presenta una combinación entre el arraigo local y la importancia de
los lazos familiares para su fundación. Las tres dan cuenta de pequeñas innovaciones
que les permiten otorgar un valor agregado a sus productos, estos cambios implican el
uso de conocimientos sintéticos que se adquieren mediante cursos y/o asesorías de
instituciones tecnológicas de la región o de técnicos agrícolas.

El caso siguiente, el de Dulfimex, es uno más centrado en la conservación de una receta
familiar no necesariamente ligada a la región, pero que si detonó después un
crecimiento de los dulces de camote en la región de Milpa Alta.

“Desde los abuelos sabían hacer el dulce, mi papá sabía, aquí en la casa no
nos dedicábamos a ese tipo de trabajo y de hecho mi abuelita, la mamá de mi
mamá compró un local en La Merced, entonces al ir mi mamá a vender con ella
conoció a mi papá que también se dedicaba a lo mismo, pero todo el
conocimiento de nosotros es por parte de mi abuelito”

En Chihuahua casi todas las empresas analizadas surgen con la  preocupación de darle
un valor agregado a las manzanas de la región que, como los nopales, son un producto
perecedero y de grandes fluctuaciones en el precio. Así por ejemplo, la empresa Pico
Largo:



"La empezó mi papá, él tenía huertas de manzana y por darle un valor
agregado a las manzanas que no se empacaban, que se iban al jugo, y  el
concentrado lo pagan muy barato fue que él empezó a hacer los orejones de
manzana al sol"

En el caso de la Vinata de don Félix nuevamente se combina la  recuperación de  las
míticas recetas familiares, con la explotación de un producto local el sotol.

"y lo del nombre salió porque bueno mi abuelo fabricaba sotol hace muchos
años si, pero nosotros dentro de la familia nunca se le dio seguimiento ni se
llevó un proceso verdad todo nada más que hacía yo en las vacaciones es como
me familiarice y conocí el proceso"

Los lazos de historia y los conocimientos derivados del arraigo a un área específica
propician valores compartidos, donde las instituciones específicas de trabajo, los
códigos de conducta, los estilos de vida, mecanismos de empleo y las expectativas están
íntimamente implicados en la actividad empresarial. Todo lo anterior es un caldo de
cultivo que permite la proliferación de lo que Asheim (2007) llama conocimientos útiles
y pegajosos y que en nuestras empresas se encuentran en actividades como cursos,
visita a otras empresas de la región, asesorías técnicas puntuales, contactos con
industriales del sector  en la región o incluso a nivel internacional.

En el caso de la Vinata de Gilberto en Chihuahua el empresario comenzó el negocio
arropado por conocidos, interesados en hacer vino artesanal para autoconsumo. Sin
embargo, a partir de sus conocimientos como ingeniero industrial, de los que ha
adquirido visitando distintas regiones vitivinícolas en Italia y organizando cursos con
universidades españolas, se ha convertido en una suerte de líder que orienta y transfiere
conocimientos a otros empresarios de la región.

"miren lo que hemos hecho nosotros a raíz de que originalmente venían varias
familias hacer el vino con nosotros, empezamos a ver que había interés por
otras personas entonces, empezamos a tratar de orientar para que no saliera
cada quien corriendo por su lado entonces integramos una Fundación Produce
para identificar las mejores variedades de uva …. nos interesa transferir
tecnología para que sepamos cómo se tienen que hacer las cosas otra vez, yo
soy ingeniero industrial, entonces pues hemos ido trabajando y finalmente
constituimos un organismo que le llamamos sistema producto vino que ahí se
organiza por estados una asociación civil que trata de aglutinar a todos los
productores y que como objetivo busca sumar el esfuerzo de los productores
por un lado, por otro lado fortalecer a esos productores en sentido inverso
entonces por ejemplo este mes, acabamos de iniciar un curso con la
Universidad de Tarragona España".

Un factor importante que se suma a todo lo anterior es pensar que el  emprender puede
ser una opción vida. En ocasiones el desarrollo de una empresa es una estrategia de
autoempleo pero muchas veces, la idea de formar una empresa se deriva de la actividad
profesional del emprendedor que ve una oportunidad de negocio en el trabajo que
desarrolla. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en productos lácteos San Bernabé en el
Distrito Federal, negocio  que inicia al conjugarse una serie de oportunidades que van
desde la actividad profesional del empresario como veterinario de cabras hasta, la
oportunidad que ofrece el entorno que rodea al sitio donde se encuentra la empresa, una
zona semi agrícola del DF, en la que puede hacerse de insumos, materiales y clientes.



"Pues nos juntamos unos amigos por falta de empleo y nos autoempleamos,
muchas veces no encuentras trabajo, en parte por gusto, me invitaron a
trabajar con cabras en Guanajuato, mi socia trabajaba con varios grupos de
capricultores, entonces le echábamos la mano en asesoría médica, y así me
empezó a gustar la especie, entonces empezamos con un poquito de  3, 5 cabras
y un semental y así empezamos la producción"

Dos  ejemplos más de la conjugación  de los  conocimientos profesionales y la
oportunidad de aprovechar  los productos tradicionales de la región, son los de las
empresas Mezcal de Oaxaca  y Regal de Michoacán. En la primera, el empresario
decidió iniciar su propia empresa con la experiencia de haber trabajado como jefe de
control de producción durante cuatro años  en una empresa mezcalera.  Además de que
el trabajo le ayudo a ahorrar para montarla. También empezó  a trabajar en el cultivo del
maguey.

En el caso de Regal, el dueño tenía antes una fábrica de botanas, y le iba bien, al grado
de que competía a nivel local y regional con Sabritas y Barcel. Esta última, le terminó
comprando la fábrica. Además, el empresario había trabajado en la industria aceitera
durante 16 años, lo que le permitió ahorrar y adquirir conocimiento en el manejo de
materias primas. Si bien la idea de la empresa nació en 1987, con el propósito de dar
valor agregado a un producto emblemático de Michoacán, el aguacate, la empresa Regal
se conformó hasta 1997. El aguacate es la materia prima básica. De donde una obtiene
una serie de productos para el cuidado personal (aceites para cabello y cara, mascarillas)
y comestibles (productos orgánicos o gourmet). El empresario como casi en todas las
empresas que presentamos en el trabajo, no tuvo un plan de negocios al principio, éste
se fue desarrollando sobre la marcha.

Como vemos en los casos anteriores los conocimientos y los recursos financieros para
montar una empresa  se derivan de  su adscripción a  redes arraigadas a contextos
sociales específicos.

Para concluir

La posibilidad de que una microempresa rural sobreviva, depende más de las
capacidades sociales del empresario, que le permiten hacerse de conocimientos para
montarla y para superar las distintas crisis que se le presentan  que, de la “buena idea”
para crear un producto. El arraigo regional de estos empresarios, es la base para que las
empresas salgan adelante en al menos dos sentidos, el primero y el más importante es el
mercado en el que puede insertarse. Las nuevas empresas de “gente conocida en la
región” (empresarios con ligas fuertes o débiles con actores significativos) siempre
tienen un lugar en las ferias regionales, entre los intermediarios, o simplemente un
espacio comercial en una zona donde los consumidores buscan productos similares. En
segundo lugar, se encuentra la posibilidad de acceder a conocimientos pegajosos,
filtrados culturalmente que muchas veces se constituyen en la tabla de salvación cuando
los empresarios se enfrentan a problemas serios.

Es importante destacar que estas microempresas hacen pequeñas innovaciones que
rápidamente son adoptadas por sus vecinos, como por ejemplo las recetas de las
mermeladas, las de las conservas, o el secado de las frutas, por lo que su sobrevivencia
depende de su capacidad para estar monitoreando, los productos de sus competidores y
buscar nuevas fuentes de conocimiento. La región se convierte en una fuente de
conocimientos en dos sentidos, primero por la volatilidad de los conocimientos



acumulados que pasan de una empresa a otra, y en segundo lugar, porque el monitoreo
de sus competidores locales, introduce a los empresarios en esta práctica que pueden
seguir con productos de fuera de la región.

El contexto regional es el nicho en el que las empresas rurales están continuamente
decodificando los  nuevos conocimientos que les permite generar, compartir y utilizar la
información y tecnología existentes en un espacio determinado, lo que se convierte en
un activo intangible de la organización,   en tanto se constituye en tecnología
socialmente significativa para sus productos y/o procesos. Esto es una  herramienta,
para la integración de conocimientos locales y tecnológicos, en la elaboración de
productos con valor agregado utilizando recursos naturales regionales.

Comprender la manera en que la tecnología y los conocimientos se vuelven
significativos para el desarrollo productivo de una empresa,  contribuye en el análisis
del proceso por medio del cual las empresas crean conocimiento y adquieren
capacidades tecnológicas (Diaz y Filardo, 2005).  En donde los conocimientos útiles
para producir y crear bienes, que  se forjan mezclando componentes científicos,
históricos y técnicos, en donde el rol de los individuos es fundamental, ya que ellos son
los responsables de generar y administrar el conocimiento. Todo lo anterior es por
último, una estrategia de diversificación ante la crisis agrícola pues las microempresas
rurales  contribuyen a revaluar los productos agrícolas de la región.
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Los festivales de música antigua: ¿espacios para la innovación?

Abstract

The innovation in the cultural sector has been poorly studied and there are fewer studies on
festivals, when they are cultural events that often have a significant impact on the regions
in which they occur. In this paper we have analyzed the early music festivals grouped in a
European association to find out if they produce specific innovations and which groups of
stakeholders are the most influential in the development of their innovations. The results
show that in such festivals occur some innovations, which are different from those that
take place in the other kind of festivals; also there have been identified some stakeholders
involved on these innovations that had not been identified in previous studies in spite of
being influential. This is due to the uniqueness of this kind of music, highly dependent on
musicological research, oriented to a minority audience and related to cities with
prominent historical and artistic heritage and musicological tradition.

Resumen

El sector de la cultura ha sido escasamente estudiado desde el punto de vista de la
innovación y aún es menor el número de trabajos sobre festivales, cuando son eventos que
suelen tener un impacto relevante sobre los territorios en los que se desarrollan. En el
presente trabajo se ha analizado un caso singular, el de los festivales de música antigua
agrupados en una asociación europea, para averiguar si en ellos se producen innovaciones
específicas y qué colectivos de interesados son los que más influyen en el desarrollo de las
innovaciones antedichas. Los resultados muestran que este tipo de festivales presentan
innovaciones claramente diferenciadas respecto a otros tipos de festivales de música
analizados previamente. Asimismo, se han identificado colectivos de interesados
(stakeholders) que intervienen o influyen en su desarrollo, no identificados en estudios
anteriores, precisamente por la singularidad de este tipo de música, altamente dependiente
de la investigación musicológica, minoritaria y muy vinculada a ciudades con patrimonios
histórico-artísticos y tradición musical destacados.
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1 Introducción y Objetivos

La preocupación por los procesos de innovación en el ámbito de la cultura es relativamente
reciente y se aborda desde diversas disciplinas o ámbitos: la economía (Cunningham,
2002; Potts, 2007; Chapain y Comunian, 2010), las políticas de innovación (Asheim et al.,
2007; Eltham, 2009; Gwee, 2009; Pratt, 2005) o la gestión (Wilson y Stokes, 2005;
Sundbo, 2009; Bakshi y Throsby, 2010) y también desde enfoques sectoriales, como el
turismo (Hjalager, 2009). Incluso se ha producido un cierto debate a la hora de acotar el
sector, pues la bibliografía se refiere a diversos agrupamientos: industrias culturales
(Hirsch, 2000; Eltham, 2009, op. cit.), industrias creativas  (Asheim y Hansen, 2009; Potts
et al., 2008) e incluso, sector primario de producción de “experiencias”, donde se incluye a
las empresas, basadas en el mercado y el público, cuya actividad es “producir
experiencias” (festivales, radiodifusión, audiovisuales, gimnasios, clubs de deporte, diseño
y arquitectura, museos, …) (Sundbo, 2009, op. cit.). En el primero y último caso se
incluyen tanto empresas privadas como entidades públicas. También se ha estudiado el
impacto de las industrias creativas sobre otros sectores empresariales, como la industria
(Müller, 2009).

En la bibliografía es recurrente la idea de que los conceptos de innovación al uso en el
ámbito de las políticas públicas se ciñen a la innovación relacionada con los conocimientos
científicos y tecnológicos y sus resultados esperados (productos y procesos tecnológicos),
pero no tienen en cuenta otros conocimientos que, surgidos de las ciencias humanas y
sociales, dan lugar a otros tipos de innovaciones (productos culturales, organización,
comercialización, modelos de negocio, etc.) que, en determinados sectores, regiones o
países tienen una importancia similar; en definitiva, las políticas de innovación no se
diseñan teniendo en cuenta el concepto amplio de la innovación que cada vez cobra más
presencia en los estudios sobre innovación (Godin, 2004). Varios autores han realizado
propuestas para solventarlo. Por ejemplo, Paul Stoneman (2008 y 2009) propone, para el
sector de las industrias creativas, un nuevo término “soft innovations”, que define como
aquéllas debidas a cambios cuyo impacto se produce principalmente “en la percepción
sensorial y estética, no en sus características funcionales”.

Miles y Green (2008) introducen el término “innovación oculta” (hidden innovation), bajo
el cual incluyen innovaciones que, en su opinión, actualmente están excluidas de los
sistemas de medida de la innovación y que afectan especialmente a las industrias
culturales. Como resultado de una serie de estudios de caso sobre la innovación en este
sector, donde encontraron diferencias, pero también aspectos comunes, estos autores
propusieron un marco conceptual para entender la innovación en el ámbito de las industrias
creativas que categorizan de acuerdo con los cinco principales ámbitos en los que se
pueden clasificar los procesos específicos de estos sectores (actividades de administración
general y financiación; producción y preproducción; comunicaciones; producto y
experiencia del usuario). Encontraron quince espacios de innovación en esos cinco ámbitos
y en sus correspondientes interfaces, que se resumen en la figura 1.
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Algunas de esas innovaciones se pueden dar en otros sectores, especialmente de servicios
(por ejemplo, informatización de la empresa y de los sistemas de control financiero,
cambios en el modelo de negocio, en el lugar en la cadena de valor del sector, en las
comunicaciones internas y con los suministradores, en los procesos internos de pre-
producción) pero hay otras que son más específicas del sector, como las relacionadas con
el contenido estético de los productos o con la puesta en escena o el contexto en que se
producen, en el soporte utilizado para su difusión al público, en la forma y el lugar en que
el producto llega al usuario, en la interfaz usuario/producto o en la interacción con el
usuario. En otros ámbitos, como las transacciones, la innovación puede centrarse en el
proceso de pago para acceder al producto, tales como los sistemas de reservas y de pago on
line o los abonos, a veces estrechamente vinculados a las áreas de marketing y afines,
donde también se encuentran innovaciones más o menos específicas (“club de fans”, por
ejemplo). Estos autores destacan cuatro innovaciones “ocultas” que, en su opinión,
actualmente están excluidas de los sistemas de medida: a) las que siendo similares a las
reconocidas, se encuentran específicamente excluidas, como las investigaciones de
mercado; b) las innovaciones que no poseen una base científica y tecnológica, como las
formas de organización o los modelos de negocio; c) las innovaciones creadas a partir de la
combinación novedosa de procesos y tecnologías existentes, como, por ejemplo, la
difusión de contenidos por internet o el móvil y d) innovaciones que tienen lugar a pequeña
escala y en el ámbito local, desarrolladas para resolver problemas específicos de la
demanda y que no son registradas ni formalmente reconocidas.

Las industrias creativas presentan fuertes especificidades en lo que se refiere a las
innovaciones en el contenido creativo y simbólico de los productos, que en gran medida se
superponen con las innovaciones en las actuaciones (nuevos espacios, reutilización de
espacios dedicados a otros fines), grabaciones o puestas en escena innovadoras que pueden
incluir elementos innovadores (audiovisuales, olores, participación del público,…), con el
fin de ofrecer nuevas experiencias a los espectadores, en los formatos (nuevos soportes de
distribución de la música, por ejemplo) y en la forma en que sus resultados llegan al

Figura 1. Áreas de innovación en las industrias creativas
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consumidor (directo, por TV, radio, internet,…). Es frecuente que en muchos casos se
produzcan simultáneamente innovaciones de proceso y de producto.

La experiencia del consumidor puede ser determinada por las interacciones entre los
propios consumidores o de éstos con los artistas y con los espacios culturales. En este
ámbito se produce con frecuencia la co-producción, como sucede en otros servicios, por
ejemplo, en los servicios de asesoramiento empresarial, y  en la denominada Web 2.0,
donde los usuarios suministran gran parte del contenido de sitios web. Estos modelos
pueden ser desarrollados fuera de las redes sociales, si las industrias culturales ofrecen, por
ejemplo, espacios para que sus usuarios añadan sus propios comentarios a los puntos de
vista y la información proporcionada por la empresa u otros usuarios.

Por otra parte, Bakshi y Throsby (2010, op. cit.), tras estudiar en profundidad el caso de
dos entidades culturales británicas (la Tate Gallery y el National Theatre), proponen cuatro
categorías de innovaciones en entidades culturales, que surgen en respuesta a cambios en
diversos aspectos del entorno (las tecnologías, los patrones de la demanda, las fuentes de
ingresos no derivados del trabajo y los conceptos de creación de valor):

 Innovación en el medio de expresión artística, por ejemplo, la producción de obras
nuevas o nunca interpretadas, nuevas aproximaciones a la interpretación o presentación
de obras ya interpretadas/presentadas o nuevos intérpretes.

 Innovación en la creación de valor: las entidades culturales crean  valor de  muchas
formas (calidad estética, significado simbólico, resonancia espiritual, valor social, valor
educativo) y  no sólo para los que consumen sus productos y servicios directamente,
sino también para la sociedad en general y para otros sectores.

 Innovación en el alcance de la audiencia, sea para su ampliación (atraer más audiencia
tradicional); intensificación (aumentar su compromiso) o para su diversificación (atraer
nuevos grupos de consumidores).

 Innovación en la gestión empresarial: nuevos modelos empresariales (demanda, oferta,
financiación).

Su principal aportación respecto a lo ya avanzado en estudios anteriores es haber realizado
su estudio desde la perspectiva de la cadena de valor de los procesos culturales
(producción, distribución y consumo) (Bakhshi, H. y McVittie, E., 2009) y el análisis sobre
las posibles innovaciones de producto y proceso en relación con los contenidos artísticos.

Desde el punto de vista de la gestión empresarial, Jaw et al. (2012) han desarrollado un
marco analítico que pretende ofrecer una perspectiva más amplia sobre la gestión de la
innovación dentro de las industrias creativas al proporcionar una visión general de las
principales relaciones entre las dimensiones que se han identificado como claves  para
estimular la innovación en la producción cultural de las industrias creativas: los nuevos
modelos de organización y de interacción con los demás agentes, el uso de nuevas
tecnologías y el establecimiento de nuevas interfaces con los clientes para diversificar la
forma de distribución de los productos, en un contexto político e histórico y destacando las
experiencias de participación como mecanismo para estimular la producción de los nuevos
productos culturales; es, quizás su enfoque sistémico la principal aportación, además del
reconocimiento de la importancia del contexto. Su enfoque tiene trascendencia no sólo
para los gestores de las  empresas, sino también para los responsables de las políticas, que
deben identificar instrumentos de fomento de la innovación diferentes para el apoyo a la
innovación en este sector, tal como pone de manifiesto Gwee (2009op. cit.), que considera
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que las políticas de apoyo a las industrias creativas deben ser sensibles a los cambios,
orientadas al exterior, debido a la globalización, y continuamente adaptadas, y propone tres
ejes de acción: políticas para el desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos
(educación a todos los niveles para mejorar las capacidades, cooperación  entre actores,
movilidad), políticas para crear infraestructuras e instituciones (incentivos financieros a la
innovación, normativa de protección de la creación, espacios para la innovación y la
cooperación, mercados tecnológicos) y políticas para vincular a los interesados y promover
una cultura creativa (redes, intermediarios para favorecer el intercambio de conocimientos,
difusión de innovaciones y resultados científicos, desarrollo del patrimonio local y la
identidad, exposición a los acontecimientos internacionales, ayuda a la comunidad a
cultivar su sentido de la estética y a aumentar su conciencia visual y cognitiva del mundo y
de su entorno).

El análisis de los procesos de innovación en el sector de las industrias creativas desde el
ámbito de la política llevó a Asheim et al. (2007, op.cit.) a añadir un nuevo tipo de base de
conocimiento (el denominado simbólico, donde la innovación se produce por la
recombinación de conocimiento existente de nuevas formas) a las otras dos categorías de
conocimiento básico en los sectores económicos (el analítico, basado en la creación de
nuevo conocimiento, y el sintético, basado en la ingeniería o aplicación o nueva
combinación de conocimiento existente), a fin de dar cabida a las industrias creativas en el
modelo conceptual en el que basan su enfoque del diseño de políticas regionales de
innovación. Según estos autores, los instrumentos para promover la innovación en las
empresas varían sustancialmente según su base de conocimiento dominante sea una u otra,
porque tienen diversas formas de creación y explotación del conocimiento. Los
instrumentos de política de innovación tradicionales son de aplicación para las empresas
cuya base de conocimiento es fundamentalmente analítica o sintética, pero no se adaptan
bien a las necesidades de las empresas cuyo conocimiento básico es el simbólico,  que son
muchas de las que forman parte, como se ha dicho, las empresas y entidades del sector
cultural; en estos casos, los citados autores recomiendan políticas en la línea de las
propuestas por Gwee (2009, op. cit). Estos autores llegan a la conclusión de que la forma
de identificar la base de conocimiento  de los diversos sectores es el análisis de la
proporción de los diversos profesionales que se consideran pertenecientes a cada base de
conocimiento en los diversos sectores (Asheim y Hansen, 2009, op. cit.).

Además de estudios generales sobre las industrias culturales o de estudios que, a partir del
análisis de uno o varios casos, proponen enfoques de validez general para el sector, hay
diversos estudios sobre subsectores culturales específicos, como el de la restauración de
obras de arte en Florencia (Lazzeretti, 2003), el de la música (Wilson y Stokes, 2005 op.
cit.; Castro-Martínez et al., 2013), el de los videojuegos (Tschang, 2007), el de las
empresas de arqueología (Parga-Dans et al.2012) y otros orientados al estudio de
aglomeraciones (clústeres) de alguno de los citados sectores (Davis et al., 2009 op. cit.).

Un caso particular del sector de las industrias creativas son los festivales de diversa índole
(de música, de cine, etc.). Desde el punto de vista de la gestión, este tipo de actividades se
encuadran en los denominados acontecimientos o, utilizando el término americano,
“eventos” y se suelen estudiar desde un ámbito específico de la gestión por su singularidad.
El Glosario de términos de la APEX del Consejo de la Industria de Convenciones1 define
un evento como "Una ocasión organizada como una reunión, convención, exposición,
evento especial, cenas de gala, etc. Un evento se compone, a menudo, de varias funciones

1 http://www.conventionindustry.org/StandardsPractices/APEX.aspx
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diferentes pero relacionadas.” Su carácter profesional se inicia a partir de los años 50 del
siglo pasado; se clasifican en función de su tamaño o dimensión, que se relaciona con el
impacto (local → supranacional) y de su forma o contenido (cultural, deportivo,
empresarial,..); su impacto sobre el turismo ha dado lugar a que este tipo de actividades
haya sido estudiado desde el campo del turismo, especialmente en lo que se refiere a su
impacto sobre el territorio en el que se desarrolla (Prentice y Andersen, 2003; Eversole,
2005; Andersson y Getz, 2009).

Dentro de los eventos de tipo cultural, cabe destacar los festivales artísticos, que comparten
una serie de características, especialmente que incluyen una dirección y un producto con
intenso carácter artístico y un programa de duración determinada entregado con un
propósito claro (Rolfe, 1992). Los principales temas de estudio son cómo evolucionan los
festivales, las interacciones de la organización con los diversos tipos de interesados
(“stakeholders” en inglés), la identificación de los festivales y su papel social, la
sostenibilidad de los festivales y las estrategias de gestión de los interesados por parte de
los responsables de los festivales y las razones para que hayan fracasado (Andersson y
Getz, 2008). Ha sido más reciente el inicio de investigaciones sobre la innovación en los
festivales y se ha llevado a cabo mayoritariamente aplicando la metodología del estudio de
caso; los estudios sobre los festivales realizados desde el punto de vista de la innovación
han contribuido a profundizar en aspectos diversos de este tipo de eventos. En el de
Mackellar (2006) se identifican y describen algunas innovaciones que se producen en un
festival regional de Australia siguiendo la clasificación de Schumpeter (producto, proceso,
organización, comercialización, servicios y social), los actores que participan en el proceso
y las relaciones entre los actores, agrupadas por su tipo (social/empresarial) y su fortaleza
(frecuencia y duración), así como los beneficios indirectos que estas innovaciones han
generado en la región. En otro estudio sobre un festival holandés, Orosa-Paleo y  Wijnberg
(2008) tratan de acotar el carácter innovador de la organización de un festival mediante la
definición de dos índices: el índice de capacidad innovadora (relativo al número de
intérpretes nuevos) y el índice de clasificación innovadora (número de géneros musicales
diferentes que se interpretan en el festival) y su comparación, para un mismo festival, dos
años consecutivos; a partir de ahí establecen si la organización del festival aumenta o
disminuye su nivel de innovación de una edición a la siguiente; se trata de una visión
restringida a las innovaciones de tipo artístico y específicamente orientada a festivales
musicales de amplio espectro. Hjalager (2009 op. cit.) aplica la aproximación de los
sistemas de innovación al análisis pormenorizado de los diversos actores presentes en un
festival de música contemporánea danés (Roskilde Festival) y a las relaciones que se
establecen entre ellos, tanto los directamente involucrados como con los afectados e
identifica diversos tipos de innovaciones que surgen en el desarrollo del citado festival así
como los que denomina “spin offs” del festival. Mediante el estudio de caso aplicado a tres
festivales suecos, M. Larson (2009 y 2011) analiza los festivales como proyectos que se
desarrollan en red y describe cómo los diferentes tipos de actores (la organización del
festival, la audiencia, la ciudad, el sector, lo restaurantes, los voluntarios y los medios de
comunicación) contribuyen a los diferentes tipos de innovaciones (producto, proceso,
mercado, organización, social), encontrando que la percepción sobre la importancia de
innovar difiere de unos organizadores a otros y que en el proceso desempeñan un papel
relevante los demás actores que forman parte de la compleja red del festival, por lo que el
organizador debe distinguir los interesados que contribuyen a las innovaciones de los que
las dificultan y tratar de controlar el proceso; también encuentra que la pertenencia a redes
profesionales favorece la circulación de información y eso contribuye a la innovación.
Además, los cambios en la dirección del festival o en el equipo organizador afectan a la
organización en sí misma y a su producto. Caracteriza los procesos de innovación iniciales
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de los festivales como ad hoc, emergentes y más o menos improvisados, pero, a medida
que la organización se profesionaliza, surgen otros procesos planificados, más
institucionalizados, en los cuales se utilizan fuentes de información, como los estudios de
mercado, para evaluar las experiencias de la audiencia y poder desarrollar nuevas ofertas.
Finalmente, Carlsen et al. (2010) analizan la gestión de la innovación y del fracaso en tres
festivales culturales (Gran Bretaña, Noruega y Suecia) a partir del análisis de la cadena de
valor de los festivales y de los actores que participan; en cada uno de los casos identifica
las razones que dieron lugar al éxito o el fracaso descrito, razones de índole tan diversa
como el fallo del sistema de venta por internet o el mal tiempo; concluye que los socios y
las redes son fundamentales para la innovación y que se ha podido identificar la presencia
simultánea de innovaciones y fracasos, y sugiere que los propios gestores pueden
identificar los ciclos de éxito y fracaso globales del festival y tratar de evitar estos últimos.

En el ámbito de la música, el estudio de la transferencia de conocimiento desde las
humanidades ha permitido identificar la interacción entre musicólogos e intérpretes de
música antigua y productoras especializadas, que ha dado lugar a una interesante iniciativa
de valorización de la investigación pública en el área (Castro-Martínez et al., 2013, op.
cit.). En este estudio se identificó que los festivales de música antigua pueden desempeñar
un papel muy relevante como difusores de innovaciones en este sector tan singular.

Los estudios sobre la innovación en los festivales descritos con anterioridad proporcionan
elementos de interés para abordar el análisis de los festivales, pero, al tratarse
mayoritariamente de festivales de música actual popular o urbana, no desarrollan algunos
aspectos que presentan gran interés en los festivales de la llamada música antigua o
históricamente informada, que tienen una serie de características singulares.

En este trabajo se pretende identificar las innovaciones que tienen lugar en los festivales de
música antigua, utilizando el marco conceptual propuesto por Miles y Green (2008,
op.cit.), ampliado por Bakshi y Throsby (2010, op. cit.) en lo referente a las innovaciones
de producto y proceso, y averiguar en qué medida los diversos tipos de interesados,
especialmente los patrocinadores, influyen en su consecución. En concreto, las preguntas
de investigación son las siguientes:

1. ¿Los festivales de música antigua llevan a cabo innovaciones en los ámbitos
identificados por Miles y Green (2008)? ¿Cuáles son las innovaciones específicas
que se presentan en ellos y qué características presentan?

2. ¿Qué colectivos de interesados de los festivales son los que más influyen en el
desarrollo de las innovaciones antedichas?

El trabajo se estructura en los siguientes apartados: en el apartado 2 se describe el contexto
del estudio, tanto en lo que se refiere al tipo de música como los festivales analizados. En
el apartado 3 se describe la metodología utilizada para llevar a cabo el estudio, en el 4 se
describen y analizan los resultados obtenidos y en el 5 las principales conclusiones.

2 Contexto de la investigación
La denominación “música antigua” (early music en inglés) se aplica generalmente a la
música anterior a 1800, aunque se utiliza también para designar al modo en que esa música
se ha interpretado, dando lugar al "movimiento de música antigua" (Kerman, 1985; Butt,
2002). Esta corriente, que fue cobrando importancia desde mediados del siglo XX, gracias
–entre otros– al interés por la música del pasado y repertorios olvidados, a la labor de
músicos carismáticos (Nikolaus Harnoncourt, Gustav Leonhardt, Alfred Deller, Frans
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Brüggen o David Munrow) y al apoyo creciente de la industria musical -a pesar de haber
sido inicialmente contracultural-, trata de reinterpretar y recuperar el patrimonio musical
europeo desde la Edad Media hasta el Clasicismo (aunque los límites se han ido
expandiendo). La historischen Aufführungspraxis defiende la restitución del sonido
original sobre la base de manuscritos e impresos musicales, tratados, instrumentos,
iconografía o testimonios de la época, tratando de aplicar conocimientos históricos y
científicos, mediante el apoyo de las ciencias auxiliares de la música. Conceptos como el
de la "autenticidad", sin embargo, no han estado exentos de críticas desde las propias filas
musicológicas (Dreyfus, 1983; Taruskin, 1988).

De ese modo, la investigación en el ámbito de la musicología (disciplina que estudia la
música desde una perspectiva científica, con sus propios métodos y paradigmas) ha
trascendido los resultados publicados en libros o revistas especializadas o las discusiones
académicas en los congresos, y ha contribuido a la aplicación de nuevos conocimientos en
la práctica interpretativa. El fenómeno de la música antigua se ha traducido en la
organización de festivales especializados (más de 300 actualmente, principalmente en
Europa), que han dado lugar incluso a circuitos especializados. El éxito de este tipo de
manifestaciones ha sido tal que ha impactado notablemente en las programaciones de los
ciclos “tradicionales” –es decir festivales, teatros, auditorios, óperas con un contenido
generalista–, donde, cada vez más, ha ido cobrando importancia una serie paralela de
conciertos de música histórica. Paralelo a la integración en el mainstream del acontecer
musical, la música antigua se ha ido profesionalizando y ha ido incorporando métodos
organizativos, de financiación y de marketing de otros sectores.

En la interpretación de la música históricamente informada confluyen una multitud de
cuestiones históricas, estilísticas y técnicas, que derivan en la existencia de una gran
diversidad de escuelas o aproximaciones interpretativas. Los pioneros de esta nueva visión
(Arnold Dolmetsch o Charles Bordes, por ejemplo) tuvieron que reaprender técnicas y
convenciones interpretativas en desuso y recurrir a tratados o iconografía. Una de las señas
de identidad del movimiento –la interpretación históricamente rigurosa– exige el uso de
instrumentos originales, por lo que es crucial la labor de los organólogos, profesionales que
estudian aspectos como los materiales de construcción, la afinación, la difusión y las
variantes de los instrumentos. Por ello, en este campo existen numerosos intérpretes
especializados, adscritos a tal o cual escuela, con intereses, estilos o visiones muy distintas,
que en los últimos años, además, se han hecho permeables a nuevas técnicas y repertorios
(popular, world music, contemporáneo, etc.) coadyuvados por un mercado y unos
programadores que exigen renovación y acercamiento a nuevos públicos.

También coexisten diversos modelos de conjuntos artísticos, ya sea por su formación
(desde grupos de cámara y consorts vocales a coros y orquestas), composición (miembros
habituales, solistas invitados, participación de distintos intérpretes ad hoc), funcionamiento
(esporádico, oficina reducida, infraestructura administrativa estable), instalación (fijo,
nómada) o financiación (pública o privada, con ayudas a viajes o a la producción, con
subvención estructural, vinculados a instituciones, etc.), con un notable desequilibrio entre
ensembles de países del sur de Europa o periféricos y de países con firmes políticas
culturales (P. François, 2005). El nivel de especialización musical en el ámbito de la
música antigua es muy grande y también la variedad de instrumentos, géneros y
compositores interpretados, cuyas obras, en muchas ocasiones, se encuentra en procesos de
investigación (Castro et al., 2013); además, como se requiere una formación muy singular
y específica, es frecuente que los conjuntos de calidad sean demandados por los diversos
festivales o ciclos en cualquier parte del mundo, especialmente en Europa, lo que lleva a
una intensa circulación de los intérpretes por el continente.
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Con el fin de promover este tipo de música, de intercambiar conocimientos y experiencias
y de facilitar su difusión en Europa, una serie de estructuras dedicadas a la organización de
festivales de música antigua en Europa se han agrupado en una red europea (REMA, siglas
de “Réseau Européen de Musique Ancienne”, en inglés “European Early Music Network”
y con sede actualmente en el Centre de Musique Baroque de Versailles), a la que
pertenecen más de 60 entidades de 18 países europeos que organizan festivales o series de
conciertos de este género de música. El país que aporta más miembros es Francia (15),
seguida de Italia (13) Bélgica (8), Alemania (7) y España (5); los demás países poseen
entre uno y tres miembros. REMA, además, se coordina con otras plataformas culturales
europeas, facilita contactos a los miembros, publica estudios y promueve desarrollos
compartidos.

Para llevar a cabo este estudio, se ha contado con la participación de la REMA, aprobada
en su asamblea general en junio de 20132, que se ha materializado en dos aspectos clave:
en primer lugar, su comité ejecutivo ha participado intensamente en el diseño de los
contenidos del cuestionario sobre innovación, contribuyendo a definir con la precisión y
adecuación requeridas los diversos aspectos de gestión de estos eventos y a identificar las
innovaciones posibles y específicas en cada uno de los ámbitos de innovación descritos por
Miles y Green (op.cit.). En segundo lugar, REMA ha proporcionado al equipo investigador
el listado de direcciones de correo electrónico de todos los miembros de la red y su comité
ejecutivo se ha implicado activamente en el proceso de lanzamiento y seguimiento de la
encuesta on line.

3 Metodología
En la primera parte del trabajo se ha realizado un análisis sistemático de las páginas web de
una muestra de los más de 60 festivales que participan en la red europea, a fin de
identificar toda la información pública disponible que permite caracterizar un festival y sus
actividades. Sobre esta base, se diseñó un cuestionario sobre las innovaciones en estos
festivales, estructurado sobre la base del marco conceptual definido con anterioridad, y
dirigido a los responsables de la programación de los festivales. Tras llevar a cabo dos
entrevistas con sendos organizadores de festivales, durante las cuales se ensayó  el
cuestionario preliminar, éste fue presentado a la REMA y discutido en profundidad con sus
responsables. Como resultado de esa discusión, se elaboró el cuestionario definitivo, cuya
estructura y contenidos son los siguientes:

1. Datos generales del festival (nombre, dirección web, año de inicio, fechas en que
tiene lugar, periodicidad, dirección postal y persona de contacto)

2. Aspectos internos y organizativos (nombre de la entidad organizadora y de las
principales entidades colaboradoras, naturaleza jurídica, principales datos de la
edición 2012 del festival –nº de conciertos, entradas, presupuesto y su origen de
fondos, personal-) y relaciones del festival (vinculación con otras iniciativas de la
región/localidad, pertenencia a redes y actividades que lleva a cabo con ellas).

3. Condiciones de contexto (disponibilidad de recursos financieros, espacios,
personal, servicios y fuentes de información para realizar el festival)

4. Comercialización, comunicación e interfaz con el usuario: ocho preguntas relativas
a los citados aspectos (tarifas y reservas, otras iniciativas para ampliar la audiencia,
mecanismos de pago, formas de comunicación, formas de interacción con el

2http://www.rema-eemn.net/-Etude-sur-l-innovation-au-sein-des-.html
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usuario), en las que se proponen las potenciales innovaciones y espacio para otras
no previstas.

5. Pre-producción y producto: diez preguntas relativas a la toma de decisiones, a las
innovaciones de contenido, de tipo técnico, productos digitales y otras actividades.

6. Estrategias de innovación utilizadas en cada uno de los ámbitos de innovación
(hacer, comprar y cooperar)

7. Resultados de las actividades innovadoras y beneficios obtenidos.

Se facilitó a los encuestados el cuestionario en tres idiomas (español, inglés y francés) y los
datos fueron recogidos en formato electrónico, utilizando el programa Limesurvey. La
invitación a los responsables de los 61 festivales pertenecientes a la REMA en ese
momento se lanzó el 10 de julio de 2013, con un mensaje personal del presidente de la
REMA, y se han recogido las respuestas obtenidas hasta el 9 de septiembre de 2013.

4 Resultados y discusión

4.1 Las áreas de innovación

De los 61 festivales a los que se envió la encuesta, pertenecientes a 17 países diferentes,
han respondido 19, pertenecientes a 12 países, concretamente los indicados en la tabla 1.
Todos los festivales han autorizado el uso de sus datos individualizados.

Tabla 1. Listado de los festivales de música antigua de la REMA
que han respondido el cuestionario
Nombre País
Day of Early Music (Musica Impulse Centre for Music) BE
Göttingen International Handel Festival DE
Copenhagen Renaissance Music Festival DK

Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza ES

Semana de Música Antigua de Estella ES

Festival de Maguelone FR

Festival de Musique Ancienne de Ribeauvillé FR

Festival de Musique du Haut Jura FR

antiqua IT

Festival Echi Lontani IT
Pavia Barocca IT
Wunderkammer IT
International Bach chamber music festival LV
Utrecht Early Music Festival NL
À Volta do Barroco PT
Stockholm Early Music Festival SE
Seviqc Brežice SI
Gregynog Festival UK
York Early Music Festival UK
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la
encuesta

La antigüedad de los festivales es muy diversa, pues abarca desde 1920, primera edición
del International Handel Festival de Göttingen, o 1933, año de inicio del Gregynog
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Festival galés, hasta 2007, que comienza À Volta do Barroco, en Oporto. Diez festivales
comenzaron su andadura en la segunda mitad del siglo pasado y seis en el presente siglo.
Los festivales se organizan con periodicidad anual y la mayoría concentran sus conciertos
en periodos cortos (una semana, diez días) y preferentemente en estaciones más cálidas,
como la primavera (5), el verano (7) y el otoño (4), aunque algunos extienden su actividad
a otras épocas del año. Algunos festivales son de ámbito local, esto es, se realizan en una
ciudad específica, y, aunque algunos tienen lugar en capitales europeas (Copenhague,
Estocolmo, Liubliana,…), la mayoría se organizan en ciudades medianas y pequeñas,
usualmente con un patrimonio histórico relevante, pues los conciertos se suelen ofrecer en
edificios históricos (iglesias, castillos,…), aunque también en otro tipo de edificios que
reúnan las características acústicas necesarias. Otros son multisede, es decir, ofrecen
conciertos en diversas ciudades de una zona geográfica determinada, como el de Utrecht,
en más de 20 ciudades, no sólo de Holanda, sino también de Bélgica, o el de Úbeda y
Baeza en las dos que indica su nombre y otras ocho próximas.

La magnitud de los festivales analizados también es muy diversa. De acuerdo con los datos
proporcionados, en 2012 ofrecieron entre 6 (International Bach chamber music festival) y
146 conciertos (Utrecht); en total, los 19 festivales que han respondido el cuestionario
ofrecieron ese año cerca de 460 conciertos, a los cuales asistieron más de 108.000
personas. El promedio, excluyendo los dos festivales más pequeños y los dos más grandes,
es de unos 24 conciertos y unas 4.300 entradas vendidas por edición.  En consonancia, los
presupuestos para realizar los festivales, incluyendo la estructura que se mantiene todo el
año, está entre 42.000 y 2.500.000 euros; el promedio, excluyendo los dos más grandes, es
de unos 163.000 euros, pero siete de ellos tienen menos de 100.000 euros de presupuesto,
el presupuesto de otros siete va de 101.000 a 700.000 euros y tres tienen presupuestos
superiores a 770.000 euros. En promedio, los ingresos por entradas representan un 17% de
los ingresos y el resto se cubre gracias al apoyo de entidades públicas de ámbito regional y
local sobre todo (62%), recursos de asociaciones culturales (13%), patrocinadores privados
(18%) e ingresos procedentes de las ventas de productos del festival, como grabaciones,
programas, o de publicidad. El festival de Maguelone es el que recibe más ingresos
procedentes de entradas (40%), mientras que el de Úbeda y Baeza ofrece más de la mitad
de su programación de forma completamente gratuita.

La mayoría de los festivales son organizados por entidades de naturaleza privada, tres de
ellos por empresas, nueve por una asociación cultural y cinco por una organización no
gubernamental, estas dos últimas entidades sin ánimo de lucro. Sólo dos (los de festivales
de música antigua de Úbeda y Baeza y Estella) tienen naturaleza pública. Se preguntó si
había habido cambios en la naturaleza de la entidad organizadora los últimos años y
ninguno de los festivales ha variado en ese aspecto. Por otro lado, la estructura de estas
organizaciones es muy reducida, pues cuentan tan solo con 1 a 5 profesionales a tiempo
completo todo el año (la media es 1,6 y la moda 1), entre 1 y 7 profesionales a tiempo
parcial todo el año (media, 2,2 y moda 1) y entre 1 y 40 profesionales contratados solo para
el festival (media 8,2 y moda 3); tres de ellos (Haute Jura, Maguelone y Ribeauville) no
disponen de ningún profesional contratado para la organización, todos son voluntarios,
pertenecientes a la asociación cultural organizadora que, por cierto, los viene organizando
desde hace casi 30 años, en el caso de los dos últimos. Los demás festivales también
cuentan con voluntarios, al igual que los festivales de música actual popular, pero, aun
siendo su papel relevante, no alcanzan las cifras de aquéllos (el número medio es de unas
15 personas); estas personas se reclutan directamente (web, difusión en carteles, bolsa) y
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también mediante la colaboración de entidades locales (asociaciones culturales,
universidades, ayuntamientos, etc.).

En resumen, en los últimos años no se han identificado innovaciones en los aspectos
organizativos de los festivales, ni en su financiación. Por otro lado, dada la importancia del
contexto en el desarrollo de las actividades de innovación, se preguntó a los organizadores
de festivales sobre la disponibilidad de condiciones, profesionales, conocimientos y
servicios necesarios para organizar adecuadamente el festival y la respuesta afirmativa ha
sido mayoritaria, incluyendo la oferta de recursos de investigación musicológica, aspecto
singular de este tipo de festivales. Sólo uno, el de Gregynog, que se celebra en una zona
rural y remota de Gales (por emplear su propia expresión) explicaba su dificultad para
conseguir en las cercanías algunos grandes instrumentos y especialistas en la afinación de
instrumentos antiguos, lo que les obliga a contratarlos en Londres, y el de Haut Jura
declara no disponer de servicios de telecomunicaciones dela calidad adecuada.

Tal como se indicó con anterioridad, los festivales pertenecen a la red europea REMA,
aunque no exclusivamente, pues cerca de la mitad de los festivales pertenecen a otras redes
de ámbito nacional (France Festival el de Maguelon, la Nordic Early Music Federation, el
de Copenhagen y Stockholm, que también pertenece a la Swedish Music Festivals,
Festclásica los de Estella y Úbeda y Baeza o British Arts Festivals Association el de
Gregynog) o regional (Circuito Lombardo di Musica Antigua, el de Pavia Barroca); en
unos casos son redes de festivales de música antigua y en otros agrupaciones de todo tipo
de festivales, que proporcionan a los miembros servicios de diversa naturaleza. Los
encuestados han detallado las actividades o servicios que encuentran en estas redes, siendo
las más frecuentes el contacto con otros festivales para el intercambio de información
artística, seminarios y otros trabajos conjuntos, representación de los miembros y de sus
actividades, elaboración de documentos de posición e indicadores, mientras que otro tipo
de actividades que no se realizan en la actualidad  (acuerdos en fechas de programación,
coproducción de obras, venta conjunta de entradas, giras de intérpretes compartidas o
apoyo logístico) han sido valoradas como interesantes por diversos festivales.

En el ámbito de las transacciones con el usuario, se han identificado diversas innovaciones:
desde la televenta, más presente en conciertos con un público objetivo reducido,
usualmente debido a las características del espacio en el que se lleva a cabo los conciertos,
hasta la venta on line (la mayoría), pero se mantienen los canales habituales (taquilla y
puntos de venta anticipada); ninguno de los festivales que han respondido ofrece
aplicaciones de compra por smartphone.

También se han identificado innovaciones en las relaciones con los usuarios, como la
oferta de descuentos y abonos para la audiencia tradicional, descuentos para grupos,
familias y estudiantes y descuentos por venta anticipada, pero aún son escasos los que
ofrecen descuentos a jubilados, parados o colectivos en riesgo de exclusión. Los festivales
emprenden diversas iniciativas para ampliar las audiencias, tales como ofrecer conciertos
en lugares no tradicionales (centros comerciales, bares, jardines o espacios naturales), en
horarios no tradicionales (nocturnos o matutinos), ofertas artísticas especiales, como por
ejemplo, conciertos para niños en espacios abiertos, o espacios para el público organizados
de forma novedosa (colchonetas en lugar de asientos para los asistentes). Con este mismo
objetivo de ampliar la audiencia se han identificado programas educativos encaminados a
fomentar entre los escolares el conocimiento y disfrute de este tipo de música, así como
otras actividades, como visitas guiadas para que conozcan los instrumentos, y actividades
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paralelas relacionadas con el contenido del festival, tales como conferencias, coloquios,
etc. Pocos han declarado colaborar con actividades no musicales organizadas por otras
entidades locales, sólo en la medida en que sus objetivos son convergentes.

Menos de la mitad de los festivales han puesto en marcha sistemas para fidelizar a los
asistentes asiduos, como asociaciones de amigos, con diversos niveles de aportación, a los
que se les ofrecen contrapartidas diferentes, pero, como mínimo, descuentos, información
previa por correo electrónico de las actividades y adquisición anticipada de entradas etc.).
Además, la mayoría ha diversificado la forma de interactuar con los usuarios (teléfono,
correo electrónico y Facebook), pero son muy escasos los que han puesto en marcha otro
tipo de mecanismos de interacción (Twitter, SMS o MMS, foros on line o blogs), que
exigen una dedicación  inasumible para estructuras organizativas reducidas. Nueve de los
festivales realizan encuestas a los asistentes para comprobar la satisfacción del espectador
e identificar mejoras potenciales, el más veterano es el de York, que viene haciéndolo
desde 1986.

La mayor parte de los festivales despliega una intensa y variada estrategia para difundir su
programa anual de actividades (web del festival, web local, prensa, radio y TV generales
locales, revistas especializadas, radio de música clásica, pero se aprecia que es un tipo de
música con escasa presencia en TV, tanto en la general de ámbito nacional como en los
programas de música clásica, lo cual confirma que este tipo de música continúa siendo
bastante minoritaria; muy pocos festivales disponen de aplicaciones para Smartphone.

Por lo que se refiere a los contenidos de la programación, los festivales suelen organizar
los conciertos de cada año en torno a un lema o tema específico, o bien están dedicados a
conmemorar una efemérides (nacimiento o fallecimiento de un compositor o poeta de la
época, un hecho histórico local,…). Sobre ese concepto central, organizan los programas
de los conciertos o ciclos, tratando de ofrecer un programa atractivo para atraer al público;
menos de la mitad de los festivales tienen en cuenta los intereses de los patrocinadores o
los intereses locales para decidir la programación, de lo que se desprende que gozan de una
gran autonomía. Además, la mayoría de ellos contempla, como un criterio a tener en
cuenta, la inclusión en el programa de obras recientemente descubiertas, de ahí la
importancia que tiene, para este tipo de organizaciones, la vinculación con las
universidades y otros centros de investigación musicológica que son las que realizan ese
tipo de investigaciones. La mayor parte de los festivales han ofrecido innovaciones de
contenido de diversa naturaleza, tales como estrenos mundiales de obras que no habían
sido interpretadas en la actualidad, nuevas aproximaciones a la interpretación de obras
conocidas, relecturas de obras conocidas, nuevas contextualizaciones de las obras
(ambiente de época, obras religiosas coreografiadas y en otros contextos, etc.). También
son mayoría los festivales que invitan cada año a grupos nuevos, bien sean jóvenes talentos
o bien intérpretes consolidados de otros países, que acuden al festival por primera vez.
Algunos festivales organizan actividades paralelas para dar la oportunidad de actuar a
jóvenes talentos y otorgan premios; en ocasiones, los conciertos se combinan con clases
magistrales a cargo de los intérpretes de reconocido prestigio que acuden al festival.
También, con el objetivo de ampliar las audiencias, se ofrecen conciertos pedagógicos, o
dirigidos específicamente a niños, o danza y otros medios de expresión artística, y todo
ello combinado con conferencias, coloquios, proyección de películas sobre la vida de
compositores de la época, talleres sobre instrumentos, cursos para los intérpretes noveles
en el mismo recinto y, coincidiendo con el festival, actividades didácticas para que el



14

público comprenda mejor esta música y para ofrecer un abanico de actividades atractivo
para un público cada vez más amplio y diverso.

En cuanto a las innovaciones en la puesta en escena, aunque son escasos los festivales que
ofrecen este tipo de innovaciones, se han identificado unas que tienen que ver con aspectos
técnicos, tales como iluminación, uso de audiovisuales o atrezzo e incluso el recurso a
olores (incienso, por ejemplo), todas ellas encaminadas a lograr que el espectador se sienta
inmerso en la época y el contexto o ceremonia específica para la cual se concibieron las
obras que se interpretan. También contribuye a ello el uso de nuevos espacios, bien sean
histórico-artísticos recién restaurados o descubiertos, o bien espacios “contemporáneos”,
como museos científicos, recintos feriales, jardines o bares, y espacios naturales, con
ánimo de atraer a un público más joven.

Respecto a los formatos del producto, los festivales ofrecen en directo sus conciertos en los
recintos elegidos, en general edificios histórico-artísticos que reúnan las condiciones
acústicas necesarias para ofrecer al público una experiencia fidedigna; sólo dos declaran
ofrecerlos en pantallas fuera del recinto o en cines y solo siete de ellos ofrece la
transmisión en directo por la radio, aunque nueve de ellos ya ofrecen conciertos en
streaming, pero sólo en días señalados, como, por ejemplo, el 21 de marzo, que es el día
europeo de la música antigua, o de partes de algún concierto como forma de animar al
público; también son minoría los festivales que ofrecen productos digitales (CD, DVD) a
partir de los conciertos y ninguno en MP3. Esta posible innovación, que también puede
corresponder al ámbito de la forma de entrega de los productos y al de la interfaz con el
usuario, está condicionada por el presupuesto disponible, ya que la remuneración de los
artistas está ligada al mecanismo de difusión: si se prevé su grabación o la difusión por otro
medio perciben un complemento en la remuneración por el concierto, pues en este caso
hay que contemplar la cesión de derechos de intérprete; a este respecto, cabe señalar que
todos los festivales encuestados menos uno han señalado que las restricciones
presupuestarias es un criterio muy importante a la hora de decidir las nuevas
programaciones y los medios de comunicación no suelen contribuir económicamente a la
producción de los festivales para adquirir esos derechos.

Para salvar otra de las características de este sector (tiradas de los discos muy pequeñas
realizadas por pequeñas productoras de ámbito local o nacional), más de la mitad de los
festivales ofrece a las compañías discográficas la posibilidad de ofrecer sus grabaciones en
la tienda del festival, de forma que los asistentes que lo deseen puedan adquirir
grabaciones de los intérpretes de su interés, aunque éstas se hayan producido en otros
países. Los festivales, a este respecto, contribuyen notablemente a la difusión de la música
antigua.

En resumen, prácticamente todos los encuestados han llevado a cabo buena parte de las
innovaciones potenciales identificadas en cada una de las áreas potenciales, salvo las que
se han especificado con anterioridad. Aunque los grandes festivales (como el de Utrecht o
el de Göttingen) muestran una actividad innovadora destacada, otros más pequeños y con
presupuestos netamente inferiores (como el de Úbeda y Baeza, el International Bach
chamber music festival, el Copenhagen Renaissance Music Festival, el Wunderkammer o
el Day of Early Music de Alden Biesen) han llevado a cabo una intensa actividad
innovadora, que tampoco depende de la estructura organizativa del festival ni de su
naturaleza, pues una característica común a todos ellos es que son organizados por un
grupo reducido de profesionales.
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4.2 Los interesados en la cadena de valor de un festival de música antigua

Los encuestados han manifestado que cooperan con otras entidades para el desarrollo de
sus innovaciones; de hecho, el desarrollo interno es la principal estrategia de innovación y
cooperar es la segunda más utilizada, mucho más que la de comprar, lo cual diferencia a
este de otros sectores (Vega-Jurado et al., 2008).

El análisis sobre los interesados (involucrados y afectados) en la organización de un
festival de música antigua con los que éstos cooperan para innovar ha mostrado ciertas
diferencias entre los identificados en estudios anteriores y los que se encuentran en este
tipo de festivales (en la Figura 2 se sombrean los nuevos). En primer lugar, aparecen los
titulares de edificios históricos -la ciudad, la iglesia o entidades privadas- porque en
muchos de los festivales los conciertos se llevan a cabo en este tipo de edificios (salones,
teatros, pabellones…), debido a la importancia que se concede a la acústica original y a la
restitución del ambiente original de producción. También aparece, como uno de los
colectivos de interesados más importantes -y novedoso- el de los patrocinadores, debido a
que su desarrollo en recintos históricos no permite economías de escala como para que los
ingresos por ventas de entradas puedan constituir el recurso mayoritario (de hecho, como
se muestra en estos resultados, en promedio no representa más del 18% de los ingresos); es
muy frecuente que estos festivales sean financiados simultáneamente por muchos
patrocinadores públicos y privados. Los patrocinadores públicos de los festivales pueden
condicionar los participantes, los contenidos o la gestión del festival, en la medida en que
suelen otorga las ayudas en convocatorias públicas en las que se especifican los criterios
para recibirlas, por ejemplo, exigir la presencia de un determinado número de intérpretes
de la región, o limitar el importe de la ayuda por concierto o comunicar  tarde la concesión,
lo que puede hacer muy difícil –si no impedir- la participación de artistas que programan
sus agendas con mucha anticipación. En el ámbito público, los organizadores de los
festivales destacan la colaboración de los responsables de cultura de los ámbitos local,
regional y nacional y también con los responsables de turismo local y regional; piénsese
que muchos festivales se organizan en ciudades pequeñas, para las cuales el festival es un
evento de gran impacto. Esta misma razón hace que los organizadores valoren la oferta de
buenos servicios de hostelería, tanto para los visitantes como para los artistas.

Es igualmente novedosa la colaboración con universidades que imparten formación
avanzada en interpretación musical o musicología, con centros de investigación
musicológica o con conservatorios, así como con archivos y bibliotecas depositarios de
patrimonio musical (a veces, ellos han sido la razón por la que el festival haya iniciado su
actividad en ese lugar), debido a que una de las innovaciones de este tipo de festivales
consiste en ofrecer obras ignotas o recientemente descubiertas y estudiadas, y es labor de
los musicólogos, o de músicos con formación científica, realizar este tipo de
investigaciones; los festivales analizados destacan su cooperación con todos estos
proveedores de nuevo conocimiento. Esta relación contribuye igualmente a la oferta de
oportunidades, ya citadas, para jóvenes intérpretes, muchos de los cuales han realizado
parte de su formación en las universidades próximas. Finalmente, los voluntarios, que en
los festivales de música popular ocupan un lugar muy relevante, como muestra la
literatura, en estos festivales participan, pero no de forma tan masiva como en los de tipo
popular. También se ha podido constatar la colaboración con las empresas discográficas o
con las distribuidoras de este tipo de música, ofreciendo así a los asistentes la posibilidad
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de adquirir obras recientes de los grupos participantes en los conciertos. La colaboración
con los medios de comunicación (prensa general, radio, TV) es importante para los
festivales, porque contribuye de forma destacada a su difusión, pero diversa, en especial, se
han encontrado diferencias apreciables entre los diversos festivales en función de sus
disponibilidades presupuestarias, pues la remuneración de los grupos aumenta
notablemente si se pretende grabar los conciertos. Respecto a los artistas participantes, en
este tipo de ámbito musical hay en Europa un gran número de conjuntos de música
instrumental y/o vocal, usualmente vinculados a pequeñas discográficas independientes,
con especialización en épocas concretas, o en obras de compositores nacionales o locales,
y muchos de ellos vinculados a centros de investigación o que llevan a cabo actividades
propias de investigación para enriquecer su repertorio.

4.3 Resultados de las actividades innovadoras

Como resultado de las diversas iniciativas innovadoras emprendidas por los organizadores
delos festivales, éstos han obtenido una serie de beneficios. En la tabla 2 se especifica el
porcentaje de festivales que declaran haber obtenido cada uno de los tipos de beneficios.
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En la tabla se puede apreciar que los festivales han conseguido beneficios de tipo
económico, tanto por el incremento en la venta de entradas como por la reducción de
costes y en menor proporción por el aumento de las aportaciones de sus patrocinadores, la
incorporación de nuevos patrocinadores o la implicación de nuevos agentes locales, pero
sobre todo, mejorar su prestigio y aumentar y diversificar su audiencia, lo cual incide
directamente sobre la futura supervivencia de estos festivales, inicialmente dirigidos a un
público minoritario, pero que, con su esfuerzo innovador, están consolidándose como
espacios culturales muy importantes para las ciudades y regiones en las que se ubican y
además, como entornos de colaboración cultural internacional muy relevantes.

5 Conclusiones
El trabajo realiza aportaciones al conocimiento sobre los procesos de innovación desde una
concepción amplia de la innovación y en un ámbito, el de los eventos culturales, que no
había sido estudiado con este nivel de profundidad y exhaustividad.

Se ha podido comprobar que en este sector se producen muchas innovaciones en las
diversas áreas definidas por Miles y Green (2008). En particular, es un sector en el que una
parte de las innovaciones de producto, las que se refieren a los estrenos de obras nunca
interpretadas o recién descubiertas, dependen de la investigación, especialmente en
musicología, literatura e interpretación. Esta particularidad se ha atribuido esencialmente a
los sectores industriales basados en la ciencia, de acuerdo con la clasificación establecida
por Pavitt (1984).

Se ha puesto de manifiesto otra característica de los procesos de innovación: el aprendizaje
mediante la interacción entre los diferentes actores y especialmente entre los diversos
festivales, que en sus diferentes actividades comunes comparten experiencias y
conocimientos, aunque no hayan emprendido aún cooperaciones de mayor calado,
directamente ligadas a sus respectivas programaciones, cuando los gastos relativos a los
intérpretes (cachés artísticos, viajes y dietas, visados, etc.) es la partida más elevada del
presupuesto.

Elevado Intermedio Reducido
Aumento de la audiencia 57,9 15,8 26,3 31,6 21,1 5,3
Diversificación de la audiencia 68,4 10,5 21,1 21,1 42,1 0,0
Aumento de los ingresos por entradas 68,4 10,5 21,1 26,3 26,3 10,5
Nuevos patrocinadores para el festival 36,8 42,1 21,1 21,1 5,3 10,5
Aumento de las aportaciones de los
patrocinadores

42,1 36,8 21,1 15,8 15,8 5,3

Aumento de la implicación de los agentes
locales en el desarrollo del festival

26,3 52,6 21,1 5,3 10,5 10,5

Implicación de nuevos agentes locales 52,6 21,1 26,3 5,3 15,8 5,3
Reducción de los costes de producción y
organización del festival

63,2 15,8 21,1 5,3 10,5 0,0

Mejora de la imagen/prestigio del festival 73,7 5,3 21,1 42,1 26,3 0,0
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta.

Tabla 2. Beneficios obtenidos por los festivales de música antigua como consecuencia de sus
actividades innovadoras (porcentaje de festivales)

Beneficios obtenidos SI NO NS/NC
Grado de importancia
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Aunque, en promedio, los festivales muestran una notable actividad innovadora, quedan
áreas potenciales de innovación, encaminadas a aumentar y diversificar sus audiencias y a
difundir sus conciertos, que puede verse afectada por restricciones presupuestarias, escollo
que puede ser superado mediante el uso de nuevas fuentes de financiación aún
inexploradas.
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Resumo: Este estudo busca investigar como as inovações relacionadas à proteção
ambiental foram adotadas na operação da Slaviero Hotéis. Busca-se ainda levantar quais
dessas inovações são desenvolvidas pela empresa, verificar quais os principais
motivadores que induziram às mudanças, averiguar os resultados desta iniciativa para os
stakeholders e analisar quais os impactos na organização decorrentes dessas inovações.
Para isso, o trabalho baseia-se em entrevistas semiestruturadas com dirigentes do Hotel,
na observação e na análise de documentos do Slaviero Full Jazz em Curitiba, Brasil,
propiciando a triangulação dos dados. De posse das informações coletadas, é possível
concluir que a Slaviero Hotéis é uma empresa inovadora, pois está atenta às novas
tecnologias, as adquire e as adapta à realidade da organização.

Palavras-chave: Inovação para a proteção ambiental; cadeias hoteleiras; Slaviero
Hotéis.

INNOVATIONS FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION
IN HOTEL CHAINS: THE CASE OF SLAVIERO HOTELS

Abstract: This study investigates how innovations related to environmental protection
were adopted in the operation of Slaviero Hotels. The paper also wants to verify how
these innovations are developed by the company, check which key drivers led the
changes, assess the results of this initiative to stakeholders and analyze the impacts of
these innovations on the firms resulting. For this, the paper is based on semi-structured
interviews with leaders of the hotel chain, the observation and analysis of documents of
Slaviero Full Jazz in Curitiba, allowing the data triangulation. With the information
collected, it is possible to conclude that Slaviero Hotels is an innovative company,
because it is open to new technologies, acquire and adapt to the firms reality.

Keywords: Environmental protection innovation; hotel chains; Slaviero Hotels.

1. INTRODUÇÃO

Os serviços têm se mostrado um setor econômico bastante representativo no Brasil. De
acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (BRASIL,
2012), o setor representa hoje grande parte da economia nacional, correspondendo, em



2009, a 68,5% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, 77,3% dos empregos formais
e 44,9% de todo o IED (Investimento Estrangeiro Direto) do País.

Segundo Gaspar et al. (2010), o setor hoteleiro no Brasil apresentou um crescimento
significativo a partir da década de 1990. Os autores explicam que este fato se deve,
entre muitas razões, ao crescimento do número de turistas no País, o que gerou a
demanda e a vinda das cadeias hoteleiras internacionais, as quais, motivadas pelo
crescimento e estabilidade econômica brasileira, estabeleceram um novo padrão
competitivo aos empreendimentos locais.

O mercado brasileiro de hotelaria atraiu cadeias hoteleiras mais sofisticadas e
competitivas, o que levou o segmento a adotar inovações tecnológicas, investimento em
estrutura e qualificação do pessoal visando ao aumento da competitividade. Desta
forma, os meios de hospedagem que queiram se manter neste negócio precisam
estabelecer iniciativas que diminuam custos, atraiam e fidelizem clientes e aumentem a
rentabilidade.

O aumento da qualidade e produtividade requer o investimento em inovações. E, dentre
os vários tipos de inovação, aquele que visa à proteção ambiental tem um grande
potencial dentro do setor hoteleiro. Conhecida também como inovação verde (OMT,
2012; MIDTTUN e KOEFOED, 2010), inovação sustentável (SARTORIUS, 2006), eco
inovação (CARRILLO-HERMOSILLA, GONZÁLEZ e KÖNÖLLÄ, 2009;
ANDERSEN, 2010) ou inovação ambiental (WEBER e HEMMELSKAMP, 2010), ela
contribui para diminuir os impactos ambientais gerados pelos meios de hospedagem,
como a emissão de dióxido de carbono; emissão de CFC (clorofluorcarboneto);
alteração da paisagem; alto consumo de energia, água, alimentos; elevado grau de
desperdício etc. (KIRK, 1996; CARRILLO-HERMOSILLA, GONZÁLEZ e
KÖNÖLLÄ, 2009). Ao mesmo tempo, estimula a ecoeficiência, diminuindo o
desperdício e aumentando a lucratividade (CARRILLO-HERMOSILLA, GONZÁLEZ
e KÖNÖLLÄ, 2009).

Vale ressaltar que as inovações para proteção ambiental podem ser desenvolvidas por
qualquer tipo de empreendimento hoteleiro. Contudo, Carillo-Hermosilla, González e
Könölla (2009) ressaltam que as grandes organizações são aquelas que possuem maior
disponibilidade financeira para investir em inovações, sendo as empresas mais
propensas a utilizar as inovações com enfoque ambiental.

O presente estudo foi realizado na cadeia hoteleira Slaviero Hotéis, criada há mais de 30
anos. Trata-se de uma empresa brasileira, estabelecida no estado do Paraná, mas com
abrangência nacional, a qual oferece 20 diferentes meios de hospedagem que atendem
aos distintos nichos do mercado turístico.

O trabalho busca investigar como as inovações relacionadas à proteção ambiental foram
adotadas na operação da rede hoteleira em pauta. Em termos específicos, procura-se
levantar quais inovações para proteção ambiental são desenvolvidas pela Slaviero
Hotéis, identificar os principais motivadores que induziram às mudanças, averiguar os
resultados desta iniciativa para os stakeholders e analisar quais os impactos na
organização decorrentes dessas inovações.



Este estudo justifica-se pela falta de pesquisas no Brasil - seja de cunho teórico ou
empírico - que tratem sobre inovações para proteção ambiental aplicada ao setor de
serviços. Cabe destacar ainda que não há no País estudos que tratem deste assunto mais
especificamente direcionado à hotelaria. A escolha da rede Slaviero Hotéis decorre do
crescimento e visibilidade que a organização ganhou nos últimos anos, devido, entre
outros fatores, à expansão da marca para outros estados.

O estudo se baseia em entrevistas semiestruturadas com dirigentes do Hotel, na
observação e na análise de documentos do Slaviero Full Jazz em Curitiba. Esta
diversidade de fontes de informações propiciou a triangulação dos dados. Neste
empreendimento da Cadeia, que congrega, além do meio de hospedagem, alguns setores
gerenciais da organização, foram observadas as inovações implantadas e a dinâmica de
trabalho relacionada a essas inovações.

O artigo divide-se em cinco seções. Esta primeira introduz o tema ao leitor,
contextualizando o assunto, apontando o objetivo a ser alcançado e os procedimentos
metodológicos utilizados. A segunda traz a base teórica do trabalho, onde são
apresentados assuntos como inovação para proteção ambiental, seus benefícios, desafios
e motivadores. A terceira parte descreve brevemente o objeto de estudo, isto é, a
Slaviero Hotéis. Na quarta seção apresentam-se e analisam-se os resultados obtidos por
meio das entrevistas, em que parte dos objetivos específicos do estudo está exposta de
acordo com quatro categorias, definidas a partir dos dados da entrevista, a saber: (1)
Lixo, (2) Produtos e serviços ambientalmente responsáveis, (3) Energia, e (4) Água. E,
por fim, apresentam-se as conclusões da pesquisa.

2. A INOVAÇÃO PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL E SUA
APLICAÇÃO NA HOTELARIA

A inovação é conceituada como “qualquer ideia, prática ou artefato material, percebido
como novo à unidade competente de adoção” (ZALTMAN, DUNCAN e HOLBEK,
1973, p.158). Carrillo-Hermosilla, González e Könölla (2009), por seu turno, ampliam
este conceito ao entenderem a inovação como uma mudança no sistema social e/ou
tecnológico a partir da inclusão de uma ideia e de sua aplicação na prática. Já, Perez
(2004) ressalta que a inovação só pode ser assim considerada quando o mercado
absorve tal criação; caso contrário, ela é vista apenas como uma invenção.

Trazendo o conceito de inovação à questão ambiental, Carrillo-Hermosilla, González e
Könölla (2009) conceituam como inovação para proteção ambiental a inovação que
melhora o desempenho ambiental. Ainda segundo esses autores, ela traz benefícios para
as organizações que a exploram, pois melhora a operação e reduz os custos gerados pela
gestão ineficaz de recursos; reduz a poluição, o desperdício, os custos de gestão, além
de cumprir com os regulamentos ambientais vigentes; gera inovação para o marketing,
introduzindo novos mercados ou segmentos específicos; e melhora a imagem e as
relações com clientes, fornecedores, autoridades e colaboradores. Neste tipo de
inovação outros benefícios sociais também podem ser identificados, como o
crescimento e prosperidade da sociedade; a geração de uma economia mais inovadora,
criativa e, consequentemente, mais competitiva; e a criação de novos mercados,
indústrias e empregos (CARRILLO-HERMOSILLA, GONZÁLEZ e KÖNÖLLÄ,
2009; SIEGEL, 2009).



A inovação para proteção ambiental pode ser uma boa alternativa para o setor de
hotelaria, já que, de acordo com Kirk (1996), este gera impactos ambientais
significativos, evidenciados pela emissão de dióxido de carbono, emissão de CFC
(clorofluorcarboneto), alto consumo de energia, água e alimentos, elevado grau de
desperdício etc. Fazendo um paralelo com os benefícios apresentados por Carrillo-
Hermosilla, González e Könölla (2009), a introdução de inovações para a prática
ambiental na hotelaria poderia diminuir os impactos gerados por esses
empreendimentos, aumentando seu desempenho organizacional e, como consequência,
sua competitividade no mercado.

Embora a inovação para sustentabilidade ambiental apresente grande potencial para
aumentar a competitividade das organizações, ela tem vivenciado um crescimento
incipiente. De acordo com Carillo-Hermosilla, González e Könölla (2009), esta
realidade se deve à sua difícil e lenta difusão na economia, por conta de barreiras que
atuam em dois níveis: externo, por meio dos obstáculos comerciais e da ausência de
indutores; e interno, em razão da ausência de pressão dos atores, da falta de
investimentos financeiros, de recursos tecnológicos ou mesmo de interesse, e da falta de
compatibilidade dessas inovações com o processo de produção vigente da organização.
Mas vale a pena ressaltar que essas diferentes barreiras não agem de forma isolada. Elas
estão inter-relacionadas, interagindo e reforçando umas às outras.

Ainda tratando sobre as barreiras da inovação para a proteção ambiental, Carillo-
Hermosilla, González e Könölla (2009) destacam os atores que estão presentes no
processo de inovação e que influenciam diretamente como indutores ou bloqueadores
nesta ação. Com base nas informações destes autores, o quadro 1 mostra quem são esses
atores e de que forma estão envolvidos no processo.

Quadro 1 - Atores envolvidos no processo de inovação para proteção ambiental

ATORES PAPEL

POLÍTICAS PÚBLICAS Podem ser indutores ou bloqueadores deste tipo de inovação.
Estão relacionados às políticas ambientais.

FORNECEDORES
Podem ser indutores ou bloqueadores da inovação para a
proteção ambiental. Colaboram na adaptação da tecnologia no
processo de produção.

CONSUMIDOR FINAL
Sua falta pode gerar uma barreira para este tipo de inovação,
mas há uma demanda crescente que impulsiona este novo
segmento.

COMPETIDORES Podem ser indutores ou bloqueadores deste tipo de inovação.

ASSOCIAÇÕES
INDUSTRIAIS

Podem ser uma das principais fontes de informações sobre
alternativas de inovações para sustentabilidade ambiental.

ONGs AMBIENTAIS São indutores, pois exercem pressão para a adoção deste tipo
de inovação.

SOCIEDADE CIVIL Podem  ser um dos indutores do processo.

CENTROS DE PESQUISA
Podem contribuir para o desenvolvimento e a difusão destas
inovações.

INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS

Podem ser indutores ou bloqueadores deste processo. Irão
investir na prática deste tipo de inovação.

Fonte: Adaptado de Carillo-Hermosilla, Gonzálvez e Könölla (2009)



Mas a inovação para a proteção ambiental só terá êxito no mercado se as barreiras
forem controladas e se houver estímulos adequados para essa iniciativa. E é nesta etapa
que entra o papel do Estado, estabelecendo medidas políticas para esse fim. Carillo-
Hermosilla, González e Könölla (2009) e Weber e Hemmelskamp (2010) afirmam que
estas políticas podem gerar condições mais adequadas para o desenvolvimento deste
tipo de inovação, e que devem ser adotadas por meio de uma combinação interativa de
diferentes tipos de instrumentos.

O Estado não é o único ator a instituir políticas ambientais. Empresas privadas e outras
instituições também são capazes de desenvolver e definir tais iniciativas. Mas Carillo-
Hermosilla, González e Könölla (2009) destacam que, independentemente de quem as
institui, as políticas ambientais precisam ter as seguintes características: (1) devem ser
delineadas de forma a atingir objetivos de longo prazo; (2) devem combinar diferentes
instrumentos para uma mesma ação; (3) devem estimular a cooperação entre os atores;
(4) devem incentivar a flexibilidade regulatória; e (5) devem ser flexíveis e se adequar
às características do setor no qual estão inseridas.

Com relação à política ambiental em nível organizacional, ela pode ser adotada por
meio da implementação de um Sistema de Gerenciamento Ambiental (SGA). Wagner
(2008) considera dez dimensões para a aplicação deste sistema na organização: ter uma
política ambiental formalizada; ter procedimentos para identificação e avaliação de
requisitos legais; realizar uma análise ambiental inicial; definir metas ambientais
mensuráveis; procurar programas ambientais mensuráveis para atingir as metas
propostas; definir claramente as responsabilidades de cada ator dentro do processo;
operacionalizar programas de formação ambiental; criar metas ambientais como parte
de um processo de melhoria contínua; elaborar relatórios; e adotar um sistema de
auditoria para verificar os programas ambientais existentes.

De acordo com Kirk (1996), uma política ambiental destinada ao setor de hotelaria deve
privilegiar programas que tratem sobre cultura ambiental do hotel, gestão de resíduos,
economia de energia e água, qualidade na compra dos produtos, qualidade do ar,
emissões atmosféricas externas, ruídos, controle de pesticidas e herbicidas e outros
materiais perigosos.

Pasczuk (2008) traz um detalhamento ainda maior ao destacar que uma política de
gestão ambiental voltada à hotelaria deve priorizar programas que incluam os seguintes
itens:

a) Economia de energia: por meio do uso de dispositivos de presença em
corredores e banheiros, economizadores de energia nas Unidades Habitacionais (UHs) e
uso de lâmpadas econômicas;

b) Economia de água: a partir do uso de redutores de vazão da água nas torneiras
e da adoção de torneiras automáticas;

c) Diminuição dos efluentes: através da instalação de uma rede de tratamento de
efluentes, diminuindo seu poder de poluição;



d) Diminuição de lixo: mediante a coleta seletiva de lixo e a reciclagem de
material;

e) Conscientização dos colaboradores: a partir de campanhas de conscientização,
treinamentos e outros cursos de capacitação em gestão ambiental; e

f) Marketing: por meio de campanhas de divulgação das iniciativas sustentáveis
aos seus clientes e fornecedores.

Relativamente aos fatores que motivam os estabelecimentos hoteleiros a investir em
inovações ambientais, Tzschentke, Kirk e Lynch (2004) realizaram uma pesquisa
empírica em empreendimentos hoteleiros de pequeno porte na Escócia, Reino Unido,
com o objetivo de identificar quais os motivos para buscarem certificações ambientais.
O estudo concluiu que esta decisão foi conduzida basicamente por razões econômicas,
já que as inovações para a prática ambiental podem gerar economia de recursos, bem
como por razões éticas, relacionadas principalmente aos valores e crenças pessoais dos
gestores. Siegel (2009) apresenta uma visão mais determinista com relação a esse
assunto. Ele afirma que a organização deverá adotar uma visão ambiental apenas se
estas atividades complementarem as estratégias de negócios e corporativas, e não por
uma questão moral ou por pressões da sociedade.

A partir desta seção foi possível verificar que a inovação para proteção ambiental é uma
alternativa para a hotelaria como forma de controlar os impactos ambientais, diminuir
desperdícios, melhorar seu desempenho organizacional, aumentando, assim, sua
competitividade no mercado. Este tipo de inovação pode ser induzido por diferentes
atores, os quais, motivados por razões éticas e/ou econômicas, desenvolvem e
implantam tecnologias com o objetivo de melhorar o desempenho ambiental de
determinado local. Mesmo sendo um tipo de inovação importante para a realidade atual,
ele ainda apresenta crescimento incipiente, devido a barreiras internas e externas à
organização. Estas barreiras podem ser controladas por meio de políticas ambientais que
devem ser aplicadas a diferentes esferas.

3. A SLAVIERO HOTÉIS

Criada em 1981, a partir da inauguração do Slaviero Palace Hotel em Curitiba, Paraná,
Brasil, a cadeia de hotéis Slaviero tem como missão receber os hóspedes com dedicação
e atenção, tornando a estada destas pessoas uma experiência única. Possui 20 meios de
hospedagem distribuídos nos Estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Espírito
Santo e Mato Grosso. Estes empreendimentos estão divididos em cinco diferentes
bandeiras: Slaviero Slim (Econômico); Fast Sleep Repouso e Banho (Econômico);
Slaviero Executive (Superior); Slaviero Suítes (Superior); e Slaviero Conceptual (Luxo)
(SLAVIERO HOTÉIS, 2012).

Com relação ao modelo de gestão adotado na organização, ela trabalha com o sistema
de propriedade; gestão hoteleira, na qual administra empreendimentos de terceiros; e
franquias. É importante mencionar também que a Cadeia possui uma estrutura
departamentalizada que abrange os setores Comercial, Operacional, Financeiro,
Marketing e Recursos Humanos (SLAVIERO HOTÉIS, 2012).



4. INOVAÇÃO PARA A PROTEÇÃO AMBIENTAL NA SLAVIERO
HOTÉIS

A partir dos dados da pesquisa foi possível verificar que, embora a Slaviero Hotéis não
possua um sistema ou mesmo um programa institucionalizado voltado à proteção
ambiental, ela tem se mostrado atenta às inovações com este viés, e vem adotando
algumas práticas relacionadas a esse fim em seus empreendimentos.

De acordo com a Gerente Regional da Cadeia, a preocupação com a sustentabilidade
ambiental está presente desde o momento de planejar a edificação hoteleira. Os meios
de hospedagem mais modernos, como o de Cuiabá, Mato Grosso, foram construídos de
forma a utilizar o aquecimento solar, energia esta empregada para aquecer a água das
Unidades Habitacionais (UHs) e da cozinha. Este hotel, em especial, também instalou
um sistema de ar centralizado, tecnologia que requer um alto investimento inicial, mas
que também reduz o consumo de energia do hotel. A terceira iniciativa presente nesta
unidade foi a instalação de piso frio em todas as UHs, pois este revestimento mantém a
habitação mais fresca e, consequentemente, há menor uso de energia para resfriar o
local.

Contudo, a gerente ressalta que grande parte dos empreendimentos da Cadeia é de
investidores independentes, e que a Slaviero Hotéis apenas administra a unidade, em um
sistema conhecido como gestão hoteleira. Neste caso, a Cadeia não obriga o investidor a
adotar estas iniciativas, apenas recomenda uma série de medidas sustentáveis. A
aceitação destas recomendações depende da etapa de construção do empreendimento e
da cultura do próprio investidor. Sobre o primeiro item, a entrevistada explica que, caso
o estabelecimento ainda esteja na planta, o empreendedor tem maior interesse nestas
ações. Mas se a construção já estiver adiantada ou pronta, ele nem sempre se mostra
empenhado em realizar as adaptações necessárias, já que elas poderão aumentar o custo
do investimento.

Dando mais ênfase às inovações sustentáveis desenvolvidas pela Cadeia, constatou-se
que elas estão relacionadas a quatro frentes, conforme apresentado a seguir.

(1) Lixo: A Slaviero Hotéis instituiu, a partir de 2008, uma iniciativa aplicada à
separação do lixo. Esta ação partiu dos próprios colaboradores que tinham interesse em
separar o alumínio encontrado e vendê-lo para empresas especializadas neste segmento.
A partir deste interesse a rede ampliou o escopo separando também o lixo orgânico, lixo
contaminante (pilha, bateria) e outros materiais recicláveis como papel, papelão e vidro.
Vale ressaltar que esta iniciativa está presente em todos os meios de hospedagem da
Cadeia.

No caso de Curitiba, os sete empreendimentos hoteleiros implantados na capital
paranaense também são responsáveis pelo destino do lixo produzido pelos
estabelecimentos. Esta inovação foi aplicada mediante uma exigência da Prefeitura
Municipal, que se eximiu da responsabilidade de recolher os resíduos deste tipo de
empresa. Desta forma, a Slaviero Hotéis criou um Plano de Gerenciamento de Resíduos,
devidamente aprovado pela Prefeitura, que instituiu uma empresa terceirizada para o
recolhimento do lixo, e paga para que o resíduo orgânico seja depositado em um aterro



sanitário. O lixo reciclável também é recolhido por uma empresa terceirizada, que o
repassa para agências de reciclagem.

Vale ressaltar que se tentou aplicar esta mesma ação de destinação do lixo na unidade
da Slaviero Hotéis em Foz do Iguaçu, Paraná, mas a iniciativa não funcionou por falta
de estrutura na cidade para este tipo de atividade.
Para estimular esta prática entre os colaboradores, no início da ação foram distribuídas a
estas pessoas panfletos conscientizando sobre a importância da separação e
comunicando que o dinheiro recebido pela venda do lixo reciclável seria revertido em
benefícios aos próprios funcionários da organização, por meio de cestas básicas e outras
facilidades. Já para os clientes, as UHs possuem dois diferentes cestos de lixo, um deles
para os resíduos orgânicos, e outro para o material reciclável, informação esta
corroborada por meio da observação não participativa. Não houve nenhum processo de
conscientização neste sentido, mas a gerente assumiu que os hóspedes têm utilizado de
maneira adequada estes recipientes.

(2) Produtos e serviços ambientalmente responsáveis: Desde 2011, a Slaviero Hotéis
utiliza um kit de amenites biodegradável (conjunto de produtos para uso do hóspede,
como xampu, condicionador e sabonete) em todas as unidades da Cadeia. É válido
destacar que o plástico utilizado nas embalagens também é biodegradável. A iniciativa
surgiu do próprio fornecedor do produto, que ofereceu esta nova opção à empresa, a
qual, de acordo com a entrevistada, tem sido bem aceita pelos clientes. Durante a
observação não participativa foi possível conhecer o kit, que conta com embalagens de
plástico reutilizáveis e biodegradáveis.

Outro serviço oferecido aos hóspedes é o tablet no balcão da recepção com o objetivo
de mostrar a fatura ao cliente, não havendo, assim, a necessidade de imprimir o
documento. A iniciativa foi idealizada pela gerência da organização visando oferecer
maior praticidade ao hóspede, economizando, desse modo, papel e toner. Ela foi
implantada como teste no Slaviero Full Jazz em Curitiba, e será aplicada em todos os
empreendimentos da Cadeia até o final de 2013. A Slaviero Hotéis também planeja
implantar um sistema no qual o hóspede poderá ver a fatura de sua conta pela tela do
televisor de sua UH. Mas este é um projeto sem data de implantação, pois depende da
compra da tecnologia e dos testes correspondentes. Vale destacar que a nota fiscal
emitida pela empresa já é eletrônica, sendo enviada ao cliente por meio de correio
eletrônico, diminuindo, portanto, o uso de papel.

(3) Energia: Há mais de 10 anos a Slaviero Hotéis dispõe, em todas as suas unidades,
de sensores de presença instalados nos corredores dos andares e em outros espaços
sociais onde há pouca movimentação de clientes. Estes sensores diminuem o
desperdício de energia nos espaços vazios. A Cadeia também oferece, em todos os seus
empreendimentos, gerenciador (economizador) de energia nas UHs, o que permite que a
energia e, consequentemente, os equipamentos eletroeletrônicos do apartamento só
funcionem caso o hóspede esteja presente no local. Ambas as tecnologias foram notadas
na observação não participativa.

A Cadeia possui ainda outros dois projetos em andamento relacionados à diminuição do
consumo de energia elétrica. O primeiro deles é a substituição das lâmpadas comuns
pelas lâmpadas Led, uma nova tecnologia que proporciona economia de energia e maior



vida útil ao produto. A troca está sendo feita em algumas unidades da Slaviero e irá
privilegiar as áreas comuns, os espaços para eventos e as UHs.

O segundo programa é a substituição dos equipamentos eletroeletrônicos com mais de
10 anos de uso por modelos mais modernos e, por isso, mais eficientes e econômicos.
Este programa também já está sendo implantado nas unidades mais antigas da rede, e
será concluído em etapas específicas. A gerente ressaltou que ambas as iniciativas
recebem incentivos da Companhia Paranaense de Energia (COPEL) e da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que oferecem programas de Eficiência
Energética.

Para este tipo de investimento, o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES)
também concede uma linha específica de financiamento com o objetivo de auxiliar a
implantação, modernização e expansão de empresas de comércio e serviço, com juros
mais baixos que aqueles praticados por outras empresas financeiras. Mas vale a pena
ressaltar que esta linha de crédito, mesmo sendo uma oportunidade para os
empreendimentos hoteleiros, também é limitadora, já que exige que a compra de
equipamentos por meio deste financiamento privilegie a indústria nacional. De acordo
com a entrevistada, o problema é que nem sempre a indústria nacional oferece
equipamentos voltados à eficiência energética, ou mais sustentáveis, e, quando oferece,
a tecnologia não é tão avançada quanto a da similar internacional.

Todas as inovações apresentadas nesta categoria foram incentivadas pelos fornecedores
hoteleiros, que desenvolveram essas tecnologias e as apresentaram em feiras de serviços
e equipamentos hoteleiros que são realizadas periodicamente em todo o País.

(4) Água: A Slaviero Hotéis vem substituindo as válvulas hidras dos vasos sanitários
por caixas acopladas, pois estas consomem menor quantidade de água. A troca tem sido
feita em etapas, e apenas as duas unidades mais antigas da Cadeia ainda não contam
com esta tecnologia.

A organização também tem implementado um programa que reduz o número de
lavagens do enxoval. As UHs são dotadas de placas de PVC que explicam o consumo
de água e de produtos químicos na lavagem dessas peças, e oferecem ao hóspede a
opção de não lavá-las todos os dias. Nos hotéis de luxo, a opção se aplica apenas às
toalhas; já nos hotéis econômicos, esta alternativa também é estendida à roupa de cama.
Durante a observação in loco foi possível verificar que as placas são feitas de material
resistente, e, portanto, de bastante durabilidade, e estão dispostas em lugares
estratégicos, de forma que o hóspede não pode alegar desconhecimento sobre a
iniciativa da Cadeia. A gerente ressalta, contudo, que, independentemente dos avisos, os
clientes têm adotado essa nova prática e reclamam quando o próprio hotel lava suas
toalhas diariamente.

A Slaviero Hotéis não possui uma lavanderia própria. O enxoval é enviado para
lavanderias industriais especializadas em atender empreendimentos hoteleiros. Esta
iniciativa partiu da Gerência da Cadeia, já que permite uma maior economia e gera
menor consumo de água, pois as máquinas industriais são mais eficientes. Em
contrapartida, esta nova realidade também traz aspectos negativos à organização. A
entrevistada admitiu que a máquina industrial causa maior desgaste ao tecido, e os



enxovais, que tinham uma durabilidade de 2 ou 3 anos, duram hoje apenas 1 ano e meio,
o que faz com a Cadeia tenha que comprar novas peças com maior frequência,
acarretando, assim, maiores gastos à organização.

Todas as inovações apresentadas nessa categoria foram incentivadas pelos gestores da
Cadeia, que as implantaram de acordo com experiências observadas em outros
empreendimentos hoteleiros.

A Cadeia pretende instalar, no futuro, cisternas em todas as unidades da rede para
captação de água da chuva, a qual seria destinada à lavagem das calçadas e garagem,
bem como para irrigar os jardins. Mas a entrevistada admitiu que esta é apenas uma
proposta e que, no momento, não há nenhum plano formal para tal iniciativa.

Para fechar este item e facilitar a visualização das inovações para a proteção ambiental,
seus motivadores e sua abrangência na Slaviero Hotéis, apresenta-se o quadro 2, que as
traz de forma sintética e didática.

Quadro 2 - Inovações para proteção ambiental da Slaviero Hotéis
CATEGORIA INOVAÇÃO MOTIVADOR ABRANGÊNCIA

LIXO

SEPARAÇÃO E VENDA DO
LIXO RECICLÁVEL

COLABORADORES TODA A REDE

RECOLHIMENTO E
DEPÓSITO DO LIXO

ORGÂNICO

LEGISLAÇÃO DA
PREFEITURA

MUNICIPAL DE
CURITIBA

AS UNIDADES DE
CURITIBA/PR

PRODUTOS E
SERVIÇOS

AMBIENTALMENTE
RESPONSÁVEIS

AMENINTES
BIODEGRADÁVEIS

FORNECEDORES TODA A REDE

TABLET NA RECEPÇÃO GERÊNCIA
SLAVIERO FULL JAZZ -

CURITIBA/PR.
PRETENDE-SE ESTENDER
PARA TODA A REDE ATÉ

2013

ENERGIA

SENSORES DE PRESENÇA FORNECEDORES TODA A REDE

TROCA DAS LÂMPADAS
POR TECNOLOGIA LED

GERÊNCIA
APENAS ALGUMAS

UNIDADES DA REDE.
PRETENDE-SE ESTENDER
PARA TODA A REDE ATÉ

2013

TROCA DOS
EQUIPAMENTOS

ELETROELETRÔNICOS

INCENTIVOS DA
COPEL, ANEEL E

BNDES

APENAS ALGUMAS
UNIDADES DA REDE

GERENCIADORES
(ECONOMIZADORES) DE

ENERGIA
FORNECEDORES TODA A REDE

ÁGUA
CAIXA ACOPLADA FORNECEDORES

PROCESSO DE
IMPLANTAÇÃO EM

TODAS AS UNIDADES DA
REDE

LAVANDERIA GERÊNCIA TODA A REDE

Fonte: Os autores (2012)



A partir do quadro anterior é possível verificar que, mesmo não havendo uma política
formalizada, a Slaviero Hotéis aplica diversas ações para a proteção ambiental. Pode-se
também constatar que grande parte delas foi motivada pela gerência ou pelos
fornecedores, que apresentaram tecnologias ambientalmente sustentáveis. Fazendo um
paralelo com a teoria, Carillo-Hermosilla, González e Könölla (2009) admitem que os
fornecedores possam ser indutores do processo, pois colaboram na adaptação da
tecnologia no processo de produção, oferecendo, desta forma, um produto mais atento
às exigências do mercado. É possível perceber também que todas as iniciativas
desenvolvidas pela Slaviero Hotéis estão em consonância com os itens apresentados por
Pasczuk (2008), mostrando que, mesmo sem ter uma política específica para este fim,
eles possuem ações abrangentes dentro da perspectiva ambiental na hotelaria.

Com relação à abrangência das iniciativas, o quadro 2 destaca que nem todas elas
atingem a totalidade das unidades da Cadeia. Possivelmente esta situação esteja
relacionada ao interesse do investidor em adotar tais iniciativas, situação já exposta
anteriormente nesta mesma seção.

Quando questionada sobre qual o departamento responsável pela implantação dessas
inovações, a gerente respondeu que esta é feita por meio dos setores de Operação, em
conjunto com o Marketing. O Departamento de Operação participa constantemente de
feiras de serviços e equipamentos hoteleiros e conserva estreito contato com seus
fornecedores, mantendo-se atualizado sobre as inovações disponíveis no mercado. A
partir desta primeira etapa, eles verificarão por quais inovações a Cadeia tem maior
interesse, dentro de suas especificidades. A próxima etapa é repassá-las ao
departamento de Marketing, que irá verificar se elas seriam bem vistas pelos
investidores e pelos hóspedes da organização. E, só a partir da resposta do Marketing a
Slaviero Hotéis passaria e investir em determinada tecnologia.

Ao perguntar quais os resultados dessas iniciativas, tanto para os stakeholders como
para a organização em si, a gerente afirmou que a Slaviero Hotéis não mensura estas
ações. E complementou que as inovações para a proteção ambiental implementadas na
Cadeia são fruto da consciência ambiental dos gestores. Eles sabem que os
empreendimentos hoteleiros exigem um grande consumo de recursos e que, portanto,
introduzir tecnologias que diminuam estes gastos “é o correto”. A resposta desta
questão é corroborada por Tzschentke, Kirk e Lynch (2004), que, ao realizarem uma
pesquisa empírica nos estabelecimentos hoteleiros de pequeno porte na Escócia, Reino
Unido, levantaram que o envolvimento destes empreendimentos em atividades
ambientais é conduzido também por valores e crenças dos gestores. E contraria a visão
de Siegel (2009), para quem a decisão pela introdução de uma visão ambiental na
organização deve partir apenas de uma visão empresarial.

Ainda com relação à pergunta anterior, os representantes da Cadeia têm consciência de
que houve resultados positivos, seja pela diminuição dos custos do empreendimento ou
pela melhoria da imagem da empresa em face dos clientes, mas não sabem definir
quanto. Para exemplificar os resultados de maneira empírica, a entrevistada destaca que
atualmente os colaboradores da Slaviero Hotéis têm maior consciência ambiental, e que
têm levado algumas iniciativas, como a separação do lixo, para suas casas. Sobre os
hóspedes, afirmou que, nos formulários de satisfação preenchidos pelos clientes ao fim



de sua estadia nas unidades da Cadeia, muitos deles destacam que gostaram de algumas
dessas iniciativas.

Quando questionada se a Slaviero Hotéis divulga as iniciativas implantadas para os
clientes, a gerente admitiu que não, complementando que este não é foco da Cadeia no
momento. Esta informação também foi confirmada durante a observação não
participativa, pois em nenhuma das áreas sociais do empreendimento visitado, como o
hall da recepção, corredores dos andares ou elevadores, foram encontrados informativos
sobre essas ações. Para complementar a observação in loco, analisou-se também a home
page da Cadeia, a qual não contém nenhuma informação sobre o enfoque ambiental da
organização.

A resposta apresentada acima vai contra a questão relacionada ao departamento
responsável pela implantação dessas inovações. Na outra questão, a gerente afirmou que
o departamento de Marketing era um dos responsáveis por essa implantação, pois ele
verificava se as inovações seriam bem vistas pelos investidores e pelos hóspedes da
organização. Mas, se não há divulgação das iniciativas, não há razão para o
envolvimento do Marketing neste processo. Em razão desta disparidade, sugere-se à
Slaviero Hotéis a divulgação destas iniciativas aos clientes e fornecedores por meio de
material impresso, que poderia estar disponível nas próprias unidades da organização,
no material promocional fornecido aos parceiros e investidores, ou da home page da
empresa. Estas iniciativas trariam mais informações aos stakeholders, resultando, de
acordo com Carillo-Hermosilla, González e Könölla (2009), em melhoria na imagem e
nas relações com esses atores.

5. CONCLUSÃO

Este estudo teve como objetivo geral analisar as inovações relacionadas à proteção
ambiental implementadas pela Slaviero Hotéis. Para isso foram estabelecidos como
objetivos específicos: levantar quais inovações para proteção ambiental são
desenvolvidas pela Cadeia; verificar quais os principais motivadores que induziram à
mudança; averiguar quais os resultados desta iniciativa para os stakeholders; e analisar
quais os impactos sofridos pela organização advindos da implantação dessas inovações.

Com base nos dados da pesquisa empírica foi possível verificar que a Slaviero Hotéis
não possui um sistema ou mesmo um programa institucionalizado voltado à proteção
ambiental, mas ela vem adotando algumas práticas relacionadas a esse fim em seus
empreendimentos. A partir dos dados da entrevista, as iniciativas presentes na Cadeia
foram listadas em quatro categorias: (1) Lixo, (2) Produtos e serviços ambientalmente
responsáveis, (3) Energia, e (4) Água. Com relação aos principais motivadores que
induziram à mudança, foi possível verificar que os colaboradores, os fornecedores, a
gerência e o Estado, por meio dos incentivos e exigências legais, foram os atores que
levaram à implantação das ações.

Já com relação aos resultados para os stakeholders e aos impactos sofridos pela
organização, não foi possível obter uma resposta concreta, já que a Slaviero Hotéis não
mensura estas iniciativas.



De posse das informações coletadas, pode-se concluir que a Slaviero Hotéis é uma
empresa inovadora, pois está atenta às novas tecnologias, as adquire e as adapta à
realidade da organização. Mesmo não possuindo um sistema ou mesmo um programa
institucionalizado voltado à proteção ambiental, a empresa tem se mostrado sensível às
questões ambientais e atenta às inovações de acordo com este viés. E, contrariando a
prática do mercado destacada por Siegel (2009), que afirma que as organizações devem
adotar as inovações para a prática ambiental a fim de reduzir os custos e aumentar a
competitividade, a decisão sobre a adoção destas iniciativas pela Cadeia está ligada aos
valores e crenças do gestor, que sente a necessidade de tomar maior cuidado com a
questão ambiental.

A partir das informações apresentadas neste trabalho, sugere-se que a Slaviero Hotéis
formalize suas iniciativas por meio da instituição de uma política voltada à proteção
ambiental. O documento daí resultante poderia estar baseado nos quatro pilares
identificados durante a coleta de dados, acima referidos: Lixo, Produtos e serviços
ambientalmente responsáveis, Energia, e Água. Tal política poderia estar
consubstanciada em uma cartilha de uso obrigatório nos meios de hospedagem de
propriedade da rede, como um modelo a ser seguido e como recomendação para as
franquias e demais investidores.

Também sugere-se que sejam mensurados os resultados destas iniciativas, pois,
comprovando-se a economia de recursos, seria mais fácil convencer os investidores
sobre as vantagens da aplicação dessas inovações nos empreendimentos.

Para finalizar, propõe-se que seja dada maior atenção à divulgação dessas iniciativas.
Elas poderiam ser apresentadas no portal eletrônico da cadeia, em revistas e jornais de
acesso público e em encartes distribuídos nos próprios meios de hospedagem. Esta
divulgação poderia ser vista como uma estratégia de promoção para a Slaviero.

Este estudo não teve o objetivo de concluir a discussão, mas sim de fomentar outros
trabalhos que atentem a esta temática. Como se ressaltou na introdução, há uma lacuna,
no País, em termos de pesquisas que tratem sobre a inovação para proteção ambiental na
hotelaria. Desse modo, espera-se que este estudo seja apenas uma porta para outras
discussões sobre o assunto.
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Resumo:  

A nanotecnologia consiste em um importante segmento do setor têxtil, pois dá novas 

características a fibras, fios e tecidos, além de ser um mercado significativo e crescente. 

Aplicada ao setor têxtil se divide em: as nano-fibras e fibras contendo nano partículas, e, 

acabamento/ revestimentos contendo nano substâncias. Permitindo a produção de materiais 

com funções especiais, tais como: bacteriana, de fácil limpeza, repelentes a água/insetos e 

anti-odor. Destacam-se os nano-tubos de carbono (CNT) que são utilizados para 

incrementar fibras. Com a finalidade de avaliar as tecnologias envolvidas neste cenário, 

foram utilizados os dados dos documentos patentários extraídos da base PatBase® 

(Minesoft®) depositados entre 1997 e 2007, com Classificação Internacional de Patentes 

(IPC) do setor têxtil; e, que contenham a palavra “nano” no título/resumo.  

 



Abstract:  

Nanotechnology is an important segment of the textile industry, as it allows new 

characteristics to fibers, yarns and fabrics, and is a significant and growing market. It 

applied to the textile sector is divided into: the nano-fibers and fibers containing nano 

particles, and finishing and coatings containing nano substances. Allowing the production 

of materials with special functions, such as, anti-bacterial, UV protection, easy cleaning, 

water repellent, insect repellent and anti-odor. To point out the carbon nanotubes (CNT) 

those are used to increase fiber. In order to evaluate the technologies involved in this 

scenario, we used data of patent documents extracted from PatBase® (Minesoft®) filed 

between 1997 and 2007, International Patent Classification (IPC) of the textile sector, and, 

which contains the word “nano” in the title or abstract. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nanotecnologia pode ser definida como sendo a tecnologia dos materiais, processos e 

produtos cujas dimensões estão na faixa de 0,1 a 100 nanômetros, ou seja, em nano escala. 

Portanto, a nanotecnologia se incorpora como a tecnologia de ponta das mais diversas 

áreas industriais, que se expandiram ainda mais com a capacidade de se manipular 

individualmente os átomos e moléculas. Por modificar o arranjo dos átomos e moléculas, 

permite sintetizar um produto final de forma mais resistente, mais barato, mais leve, mais 

preciso e mais adequado ao uso aplicado (TIAGO, 2009). O presente estudo se foca 

somente no ramo da nanotecnologia aplicada ao setor têxtil e que se resume às nano-fibras 

e fibras contendo nano partículas, ou dos acabamentos e revestimentos contendo 

substâncias em nano escala de materiais têxteis. Permitindo a produção de materiais com 

funções especiais, tais como: bacteriana, de fácil limpeza, repelentes a água/insetos e anti-

odor. Destacam-se os nano-tubos de carbono (CNT) que são utilizados para incrementar 

fibras. Com a finalidade de avaliar as tecnologias envolvidas neste cenário, foram 

utilizados os dados dos documentos patentários extraídos da base PatBase
®
 (Minesoft

®
). 

  



1.1. Contextualização Sobre Nanotecnologia No Setor Têxtil 

Para EUFINGER (2009), o uso de nanotecnologia no setor têxtil permite a produção de 

materiais com funções especiais, tais como: antibacteriana, proteção UV, de fácil limpeza, 

repelentes a água, repelentes a insetos e anti-odor. Um exemplo foi o traje “Fast Skin”
1
 

chamado de “escamas de tubarão”, lançado um pouco antes da olimpíada de Sidnei e 

utilizado por Michael Phelps
2
. Dentre as tecnologias envolvidas neste traje, tem-se: (a) 

criação de um tecido elástico, confeccionado com micro filamentos de poliéster (75%) e 

fios de elastano (25%), que molda o corpo como se fosse uma segunda pele; (b) costuras 

especiais – com 53 cm de linha para cada centímetro de costura –, que funcionam como 

tendões, ligando os grupos musculares, e, (c) a superfície do traje possui sulcos em 

estampa, que imitam os dentículos encontrados na pele do tubarão, parecidos com 

aerofólios em forma de “V” - que envolve nanotecnologia de revestimento depositado a 

plasma, facilitando a circulação do fluxo de água ao redor do corpo, diminuindo, assim, o 

atrito (OLIVEIRA, 2009). 

Um resumo das aplicações de nanotecnologia no setor têxtil pode ser visto na figura 1. 

 

Elaborado pelos autores 

Fonte: Adaptado de Miranda, 2012 

Figura 1: Algumas aplicações da nanotecnologia aplicada no setor têxtil. 

                                                           
1 Traje “Fast-Skin” é um traje de natação da Speedo utilizado nos Jogos Olímpicos de Sidnei, em 2000 pela 

primeira vez e já ajudou vários atletas a quebrarem recordes. 
2
 Michael Phelps é um nadador americano, considerado um dos maiores atletas de todos os tempos, já  

quebrou trinta e sete recordes mundiais e conquistou o maior número de medalhas de ouro (oito) 
olímpicas em uma única edição, em Pequim (2008). Phelps também detém o recorde de todos os tempos  
para mais medalhas olímpicas de ouro (15), o recorde de maior número de medalhas de ouro em provas 
individuais (9), e o recorde de medalhas mais carreira olímpica (19). 



 

A tabela 1 mostra alguns dos nano materiais utilizados e as propriedades especiais 

conferidas para produtos têxteis, como por exemplo, (a) nano-tubos de carbono (CNT) que 

podem ser utilizados para melhorar a condutividade elétrica e anti-estática, aumento da 

durabilidade, auto-limpante/repelente de água e sujeira, a prova de fogo, e, 

condutividade/isolamento de calor; (b) prata para ação antibacteriana; e, (c) óxido de 

titânio que tem ação bactericida e também possui características auto -limpante/repelente 

de água e sujeira, reduz a absorção de umidade e permite a proteção ao UV (NANO 

WERK, 2010). 

 

Tabela 1: Alguns nano materiais e suas respectivas propriedades conferidas aos nano 

têxteis. 

 

Elaborado pelos autores 

Fonte: Adaptado de Nano Werk, 2010 

 

No caso do desenvolvimento de tecidos auto-limpantes, este foi impulsionado pelo número 

de mortes ocorridas por infecção bacteriana durante a guerra “Tempestade no deserto”. 

Assim, os tecidos auto-limpantes foram desenvolvidos para manter os tecidos das roupas 

livres de infestações de bactérias, reduzindo a absorção de águas e óleos durante semanas. 

Estes tecidos são confeccionados adicionando se nano-partículas de óxido de titânio às 



fibras com o uso de micro-ondas, seguido pela adição dos produtos químicos que repelem 

água e óleo, e que por sua vez são ligados a estas nano-partículas (5ELECTION, 2009).  

Já no tocante dos nano-tubos de carbono (CNT), estes são tubos com paredes de carbono 

com estrutura hexagonal que tem as seguintes propriedades físicas: (a) tem 100 vezes mais 

força de tração que o aço; (b) condutividade térmica extremamente alta (semelhante ao 

diamante); (c) propriedades metálicas, por exemplo, tem condutividade semelhante ao 

cobre; (d) propriedades semicondutoras semelhante ao silício; (e) emissão de elétrons em 

tensão impressa; e, (f) conversão de luz em eletricidade. Os CNT’s são utilizados no setor 

têxtil principalmente para incrementar fibras dando-lhes propriedades específicas 

(BERINGER, 2005). 

A fim de se obter fios inteligentes com CNT e que quando tecidos formassem algo 

confortável, foram combinados duas fibras, uma fibra natural (algodão) e um criado pela 

nanotecnologia (CNT). Para se obter fios condutores de energia elétrica, o fio de algodão é 

imerso em uma solução de CNT em água e em seguida numa solução de um polímero 

especial pegajoso em etanol, após repetir a imersão em ambas as soluções e secar o fio, 

este era capaz de conduzir energia suficiente a partir de uma bateria para iluminar um 

dispositivo de diodo emissor de luz. A única alteração do fio é que ele se tornou negro 

devido ao carbono, mas manteve sua flexibilidade e maciez. Um aperfeiçoamento deste fio 

foi à adição à solução de CNT de anti-albumina – um anti-corpo que reage com a albumina 

encontrada no sangue. Este novo fio é capaz de detectar sangue além de ter sua 

condutividade aumentada por ser mais seletivo e sensível. Assim, uma vestimenta deste fio 

contendo CNT e anti-albumina seria capaz de ao detectar sangue, emitir um sinal por meio 

de CNT, que é 1.000 vezes mais condutor que o cobre, que ativa, por exemplo, um farol de 

rádio-freqüência no cinto do soldado que pode ser visualizado a distância (5ELECTION, 

2009).  

Percebe-se pela presente revisão nota-se que ainda é muito recente a aplicação da 

nanotecnologia na indústria têxtil. Verifica-se que o principal meio para o esclarecimento 

entre os próprios produtores e para a exploração das finalidades desse tipo de tecnologia 

são os fóruns tecnológicos (FREIRE, 2010; SIEGFRIED, 2007; GUIMARÃES, 2006). 

No entanto, devem ser levados em consideração os seguintes pontos: (a) o impacto do 

custo no produto final, que em alguns casos é bastante elevado, e, (b) questões sobre o 

impacto na saúde e ambiental pelo impacto não controlado do uso de nano-partículas, para 

que a nanotecnologia emplaque no setor têxtil, primeiramente, (EUFINGER, 2009). 



Observada a diversidade estrutural e tecnológica do emprego de nanotecnologias no setor 

têxtil, verifica-se a necessidade de se realizar uma avaliação macro do panorama das 

principais tecnologias envolvidas. Uma das formas de se avaliar evolução tecnológica vem 

a ser o uso de documentos de patentes. 

 

1.2. Documentos Patentários Como Fonte De Informação Tecnológica  

Atualmente na “Era da Inteligência”, são desenvolvidos métodos para extrair as 

“expertises” com o objetivo de capturar e disseminar a informação tecnológica necessária 

para o planejamento estratégico possibilitando tomada de decisões das bases de 

informação, tais como: jornais, internet e bases específicas. Sendo que esta nova 

inteligência possibilita as indústrias a identificar oportunidades tecnológicas e abordar 

praticamente o que pode afetar o crescimento futuro e a sobrevivência do seu negócio 

tecnológico (BUZZANGA, 2008). 

Neste cenário, os documentos patentários surgem como uma excelente fonte de informação 

tecnológica, uma vez que além de divulgarem em seu corpo textual informações técnicas 

em escala mundial sobre novas invenções, estes documentos não são de utilização 

exclusiva por parte de cientistas ou técnicos nas indústrias, sendo tão importantes no 

marketing, em estudos de análise de risco e planejamento estratégico quanto nas atividades 

de pesquisa e desenvolvimento (P&D). 

Quanto à sua vigência jurídica, os documentos patentários podem ser classificados como: 

(i) documentos de pedidos de patente; e, (ii) Patentes (documentos de patentes concedidas). 

O primeiro conjunto de documentos se refere aos documentos são depositados em um 

escritório de patentes, enquanto que ao segundo conceito, imputa-se o entendimento de um 

título outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou 

jurídicas detentoras de direitos sobre a criação do invento, durante o período de sua 

vigência (INPI, 2012). 

Quanto ao depósito, os documentos patentários podem ser classificados como: (i) 

documentos de prioridade; e (ii) documentos da “mesma família”. O primeiro conjunto de 

documentos se refere ao primeiro depósito dos documentos daquela invenção antes de 

proteção ser estendida para outros países;este depósito comumente é feito no escritório de 

patentes do país em que a invenção foi produzida, mas também podem ser feito em outro 

país em função da atratividade do processo de patenteamento de um país, da qualidade dos 

regulamentos de propriedade intelectual (regras e os custos de patenteamento), da 



reputação do escritório de patentes e das características gerais de economia (tamanho do 

mercado, por exemplo). Enquanto que o segundo conceito se refere aos depósitos feitos em 

outros países, garantidos pela Convenção de Paris
3
 (OCDE, 2009). 

Dentre os documentos disponíveis nas bases de dados serão estudados os documentos 

patentários, pois, estes possuem características que os tornam uma das mais ricas fontes de 

informações tecnológicas, uma vez que a descrição técnica detalhada da invenção é um dos 

pressupostos necessários pelo sistema internacional de patentes, os outros são: novidade, 

atividade inventiva e aplicação industrial. Estes são documentos depositados e que podem 

obter ou não um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de 

utilidade (patente), outorgado pelo Estado aos titulares - inventores ou autores ou outras 

pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida, o 

inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria a ser 

protegida pela patente. Durante o prazo de vigência da patente, o titular tem o direito de 

excluir terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais 

como fabricação, comercialização, importação, uso e venda (INPI, 2012). 

Os documentos de patentes são classificados na maioria de escritórios de patentes, de 

acordo com um sistema único de codificação: a Classificação Internacional de Patentes 

(IPC
4
); conjunto de signos que relacionam ou agrupam as patentes de acordo com as áreas 

técnicas a que pertencem. A IPC é um instrumento que possibilita a organização dos 

documentos de patente, usado com a finalidade de facilitar o acesso às informações 

tecnológicas e legais contidas nos mesmos. As versões mais atuais da IPC podem ser 

acessadas no site da WIPO
5
 (WIPO, 2012). 

Com base no exposto nos parágrafos anteriores, este artigo tem como objetivo, por meio do 

monitoramento de documentos de patentes depositados entre 1997 e 2007, mapear e 

apontar a evolução dos desafios tecnológicos apresentados pelas tecnologias que envolvem 

nanotecnologia no setor têxtil. Possibilitando, assim, ao público verificar na prática - 

                                                           
3
 A Convenção de Paris, que em 2005 que contava com 169 países membros, e garante o direito de 

prioridade para os depositantes de pedidos de patente em um dos países signatários desde que sejam 
depositados no exterior em até 12 meses. 
4 A Classificação Internacional de Patentes (IPC) é um sistema hierárquico em que todos os setores 

tecnológicos são divididos em um número de seções, classes, subclasses e grupos. Este sistema é essencial 
para recuperar os documentos de patentes para a avaliação da novidade e inventiva de uma invenção, ou 
para determinar o estado da arte em um campo específico da tecnologia e foi definido após o Acordo de 
Estrasburgo de 1971, que permitiu estabelecer uma classificação comum para patentes, modelos de 
utilidade e títulos semelhantes. 
5
 As versões mais atuais da IPC podem ser acessadas no site da WIPO

4
 ou diretamente pelo  

http://ipc.inpi.gov.br/ipcpub/#refresh=page 



aplicando ao setor de processamento e aplicação da nanotecnologia no setor têxtil – do 

modo que as expertises adquiridas com respeito às informações técnicas contidas em 

documentos patentários podem agregar conhecimento sob o ponto de vista tecnológico. 

 

2. METODOLOGIA 

Buscando avaliar o emprego de nanotecnologias no setor têxtil por meio de documentos de 

patentes, foram inicialmente utilizados os dados extraídos da base PatBase® (Minesoft®), 

onde se buscou recuperar todos os pedidos de patentes sobre nanotecnologia no setor têxtil. 

Por ser um estudo preliminar e buscando a avaliação macro deste cenário, ou seja, uma 

busca específica e não exaustiva, não foi utilizado o truncamento nem na palavra-chave 

nem na classificação. 

A estratégia de busca utilizada para recuperação de documentos patentários foram: 

(i) a classificação: foram escolhidas as classificações do IPC relacionada ao setor 

têxtil, foco deste trabalho, a saber: D01, D02, D03, D04, D05 e D06;  

(ii) a palavra-chave: nano, não foi utilizado o truncamento por ser tratar de um 

estudo específico e não exaustivo; 

(iii) o período: entre 1997 e 2007; este intervalo temporal escolhido deve-se: ao 

período de sigilo, de 18 meses, entre a data de depósito e a data de publicação, pois os 

pedidos só ficam disponíveis para consulta após o período de sigilo e também devido ao 

prazo de 30 meses que os períodos PCT têm para dar entrada na fase nacional a partir da 

data de depósito; e, 

(iv) país depositado: Brasil (“código de país” = BR), pois o foco do trabalho é o 

mercado têxtil brasileiro. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram ao todo recuperados 72 documentos patentários, empregando-se para isso a 

estratégia de busca acima. Os dados obtidos foram ainda estratificados e plotados em 

gráficos, os quais são mostrados no decorrer do texto. Abaixo, a Figura 2, apresenta a 

distribuição do número de documentos patentários e a evolução temporal dos documentos 

patentários depositados no Brasil relacionado à nanotecnologia entre 1997 e 2007. 



 

Elaborado pelos autores 

Fonte: Base PatBase® (Minesoft)® 

Figura 2: Evolução temporal dos documentos patentários depositados no Brasil relacionado 

à nanotecnologia no setor têxtil (1997- 2007) 

 

Na Figura 1 notamos que o Brasil ocupa a 13º posição entre os escritórios de depósito de 

documentos patentários relacionado à nanotecnologia no setor têxtil. A evolução temporal 

destes documentos patentários depositados no Brasil tem a forma de uma curva-S. A fase 

da introdução, na qual o número de documentos depositados é pequeno e há um pequeno 

incremento, termina em 2002. A fase de crescimento é de 2002 até o máximo em 2006, 

nesta fase o crescimento no número de documentos patentários depositados é significativo. 

O início da fase de declínio, apresentado a partir de 2006, pode ter diversas justificativas, 

entre elas: (a) o fato de se referir a tecnologias inovadoras e, portanto ainda muito caras 

(HAUPT, 2007), (b) “perda” de documentos, pois, com o fortalecimento da classificação 

B82 (nanotecnologia)
6
 e o fato de que uma mesma invenção em nanotecnologia pode ser 

utilizada em mais de uma área, além da têxtil, a classificação têxtil nem sempre é 

recuperada; e; (c) quebra dos tigres asiáticos - recessão econômica (CILO, 2009). 

 

                                                           
6
 A classificação IPC “B82” referente a nanotecnologia teve início no na versão 7 do IPC (01 de janeiro de 

2000). 



 

Elaborado pelos autores 

Fonte: Base PatBase® (Minesoft)® 

Figura 3: Principais IPC’s dos documentos patentários depositados no Brasil relacionado à 

nanotecnologia no setor têxtil (1997- 2007) 

 

Com relação à classificação internacional de patentes (IPC)
7
 foram estratificadas todas as 

ocorrências independentemente de ser a primeira classificação do documento ou demais 

classificações do documento e os resultados são apresentados na Figura 3. Destaca-se a 

classificação “D01F” referente à: características químicas da manufatura de filamentos, 

linhas, fibras, cerdas ou fitas artificiais; e, aparelhos especialmente adaptados para a 

manufatura de filamentos de carbono. Analisando somente as relacionadas com o setor 

têxtil (“IPC têxtil”), foco deste trabalho, as outras subclasses que aparecem depois ainda 

com alguma relevância são: (a) “D06M” que se refere à: tratamento de têxteis não 

incluídos em outro local da classe “D06”; e (b) “D04H” que se refere à: fabricação de não 

tecidos, por exemplo, com fibras ou material filamentar; tecidos fabricados por esses 

processos ou aparelhos, por exemplo, feltros, não tecidos; algodão em rama; enchimento. 

Os resultados obtidos em relação à classificação internacional de patentes corroboram com 

                                                           
7
 O PatBase® (Minesoft)® recupera todas as classificações, ou seja, independente de ser a primeira, 

segunda, terceira, ... , até a última. Neste caso é uma vantagem, pois como a nanotecnologia abrange várias 
áreas, nem sempre a classificação interessada aparece nas primeiras classificações. 



o estudo “Nanotêxteis: análise dos pedidos de patente no Brasil para estudo da P&D e 

inovação” (Mendes, 2012). 

 

 

Elaborado pelos autores 

Fonte: Base PatBase® (Minesoft)® 

Figura 4: Evolução temporal dos documentos de prioridade dos documentos patentários 

depositados no Brasil relacionado à nanotecnologia no setor têxtil (1997- 2007) 

 

Na figura 4, tem-se a evolução temporal dos documentos de prioridade dos documentos 

patentários depositados no Brasil relacionado à nanotecnologia no setor têxtil. Esta 

evolução temporal tem duas fases com poucos depósitos: a primeira até 2001, e, a segunda 

a partir de 2006; e, uma com número significativo de documentos depositados de 2002 até 

2005. Nota-se que ela possui um comportamento semelhante ao da evolução temporal dos 

documentos patentários. O declínio apresentado a partir de 2006, também pode ter diversas 

justificativas, entre elas: (a) o fato de se referir a tecnologias inovadoras e, portanto ainda 

muito caras (HAUPT, 2007), (b) “perda” de documentos, pois, com o fortalecimento da 

classificação B82 (nanotecnologia)
8
 e o fato de que uma mesma invenção em 

nanotecnologia pode ser utilizada em mais de uma área, além da têxtil, a classificação 

têxtil nem sempre é recuperada; e; (c) quebra dos tigres asiáticos - recessão econômica 

(CILO, 2009). 

                                                           
8
 A classificação IPC “B82” referente a nanotecnologia teve início no na versão 7 do IPC (01 de janeiro de 

2000). 



Com relação aos escritórios de depósito da prioridade dos documentos patentários, figura 

5, tem-se um grande destaque para o dos Estados Unidos (USPTO) com 39 pedidos 

distribuídos entre 1997 e 2006; em seguida tem-se a França com 9 pedidos após 2000 (em: 

2000, 2002, 2004, 2005 e 2007). Já o escritório brasileiro aparece somente em 2007. 

 

 

Elaborado pelos autores 

Fonte: Base PatBase® (Minesoft)® 

Figura 5: Escritórios de depósito dos documentos de prioridadedepositados no Brasil relacionado à 

nanotecnologia no setor têxtil (1997- 2007) 

 

4. CONCLUSÕES 

Com a elaboração deste trabalho, demonstrou-se que um processo de gestão e 

monitoramento tecnológico por documentos patentários, pode ser bem oportuno para, por 

exemplo, tecnologias que envolvam nanotecnologia no setor têxtil brasileiro, devido ao 

potencial e o conteúdo de informação estratégica contidas nesses documentos. 

O mapeamento da evolução de tecnologias mostra a evolução histórica da produção de 

documentos patentários e patentes de um dado tema/assunto ao longo dos anos, é possível 

concluir que o número de depósitos sobre nanotecnologia no setor têxtil no período de 

1997 a 2007 comportou-se como sendo uma curva-S, A fase de crescimento, foco no 

desenvolvimento da tecnologia estudada, vai de 2002 até o máximo em 2006, nesta fase o 

crescimento no número de documentos depositados é significativo. O início da fase de 

declínio, apresentado a partir de 2006 pode ter diversas justificativas, entre elas: (a) o fato 

de se referir a tecnologias inovadoras e, portanto ainda muito caras (HAUPT, 2007), (b) 

“perda” de documentos, pois, com o fortalecimento da classificação B82 (nanotecnologias) 

e o fato de que uma mesma invenção em nanotecnologia pode ser utilizada em mais de 



uma área, além da têxtil, a classificação têxtil nem sempre é recuperada; e; (c) quebra dos 

tigres asiáticos - recessão econômica (CILO, 2009). 

As principais IPC’s indicam quais os ramos da tecnologia estão em maior foco, ou seja, 

com maior desenvolvimento tecnológico. No caso das tecnologias envolvidas na 

nanotecnologia têxtil brasileira, pode-se concluir que são: relacionadas a novas fibras, 

incluindo nano tubos de carbono (“D01F”), tratamentos com nano componentes 

(“D06M”), e, relacionados ao desenvolvimento de não tecidos (“D04H”). 

Com relação aos documentos de prioridade dos documentos patentários referentes a 

tecnologias do setor nano têxtil, pode-se concluir que estes possuem uma tendência de 

crescimento de 2002 a 2005. Os principais escritórios onde os documentos de prioridade 

são depositados, de modo geral, indicam que nos países abrangidos por estes escritórios o 

mercado para a tecnologia estudada há um maior investimento na pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos e tecnologias suscetíveis a patenteabilidade. No caso 

das tecnologias do setor nano têxtil, pode-se concluir que o principal é o USPTO, escritório 

dos Estados Unidos, com documentos entre 1997 e 2006. 

A partir do acima exposto, pode ser concluído que a maioria dos documentos patentários 

relacionados ao emprego de nanotecnologias no setor têxtil brasileiro são sobre nano fibras 

(inclusive nano tubos de carbono) incluídos na classificação IPC “D01F”; e, que o 

principal origem da invenção vem dos Estados Unidos.  
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Resumen 

Los sistemas socio técnicos buscan la optimización conjunta de los sistemas técnico y 

social y sus principios se encuentran difundidos entre las empresas como parte del 

paradigma actual de la organización del trabajo.  En esta investigación se emplea un 

estudio de caso del área se seguridad y salud ocupacional de una empresa de servicios 

peruana con el objetivo de indagar sobre el nivel de aplicación del enfoque de sistemas 

socio técnicos.  El resultado de la investigación indica que un sistema socio técnico tiene 

que ser parte de una gestión colectiva, que integre los aspectos sociales, ambientales, 

culturales y que brinde la oportunidad para cambios sociales deseados y no impuestos en el 

desarrollo de los servicios. 

Abstract 

The socio technical systems look for the joint optimization of both systems and their 

principles are diffused between the companies like part of the current paradigm of the 

organization of the work. This research is a case study of the area of safety and 

occupational health of a Peruvian services company.  The objective is to explore on the 

level of application of the socio technical systems.  The results of the research indicates 

that a socio technical systems has to be part of a collective administration that integrates 

the social, environmental and cultural aspects. 

 

Introducción 
 

El desarrollo de sistemas socio técnicos, es un aporte importante para la dirección de las 

empresas en la medida que la identificación de los elementos organizacionales, que 

favorecen la generación, la transferencia y la integración del conocimiento organizativo, 

puede ser aprovechada para mejorar la eficiencia y efectividad de la gestión empresarial; y 

como consecuencia de ello su competitividad. 

 

La presente investigación es un estudio de caso (Yin, 2005) de carácter descriptivo sobre el 

desarrollo de sistemas socio técnicos en el área de seguridad y salud ocupacional de una 

empresa de servicios.  Los sistemas socio-técnicos permiten evitar el exceso de 

especialización y propenden a la flexibilidad laboral, incrementan la responsabilidad del 

trabajador en el producto final, incorporan controles de calidad del producto en todas sus 

etapas, así como, facilitan alcanzar consensos y buenas relaciones entre todos los grupos de 

interés, basados en un marco de respeto y diálogo transparente e intercultural (Trist, 1981).  

 



Inicialmente, se revisa el modelo conceptual de sistemas socio técnicos, incluyendo sus 

principios, métodos y niveles.  Luego se  realizan dos estudios de caso.  En el primero se 

valida la metodología de análisis de sistemas socio-técnicos al caso documentado de la 

empresa Mitsubishi (Niepce y Molleman, 2002).  En el segundo caso se explora en 

profundidad la aplicación de estos sistemas a la empresa peruana  KATMA. Finalmente se 

presentan las  recomendaciones y conclusiones de la investigación. 

 

 

1. Sistemas Socio Técnicos  
 

Los Sistemas Socios Técnicos se desarrollan en el Instituto Tavistock con los trabajos de 

Bamforth (1951); Emery (1959) y Trist (1960). Estos sistemas son analizados años después 

por autores como Perrow (1978); Ropohl (1982); Cummings y Worley (1993); Badham, 

Clegg y Wall (2000) y de Geels (2004).  

 

Para Bamforth (1951) un sistema socio técnico, es un intento teórico de equilibrar las 

necesidades socio-psicológicas humanas con las metas organizacionales. Para ello plantea 

dos supuestos: (1) La producción orgánica se desarrolla a través de la optimización de los 

sistemas sociales y técnicos. (2) Existe un intercambio constante entre el sistema de trabajo 

y el medio ambiente en general. 

 

Para Emery (1959) un sistema socio técnico trata acerca de los aspectos sociales de las 

personas y la colectividad y los aspectos técnicos de la estructura organizacional y 

procesos. Aquí, técnica no implica necesariamente la tecnología material, su enfoque es 

sobre los procedimientos y los conocimientos conexos. El término “Técnica” es usado para 

referirse a la estructura y un sentido más amplio de tecnicismos. “Socio Técnico” se 

refiere, a la interrelación de aspectos sociales y técnicos de una organización o la sociedad 

en su conjunto. Por lo tanto, el término “Teoría Socio Técnico”, es la optimización 

conjunta, con un énfasis común en el logro de ambos, la excelencia en prestaciones 

técnicas y la calidad de vida de las personas en el trabajo.  

 

Para Trist (1960) un sistema socio técnico describe sistemas que implican una compleja 

interacción entre los seres humanos, máquinas y los aspectos ambientales del sistema de 

trabajo. El corolario de esta definición, es que todos estos factores: personas, máquinas y 

contexto,  necesitan ser considerados en el desarrollo de tales sistemas socios técnicos. 

 

Para Ropohl (1982) un sistema socio técnico es una herramienta poderosa para describir 

los fenómenos sociales y técnicos, personas y máquinas, la tecnificación de la sociedad y la 

socialización de la tecnología. El autor parte de la premisa que casi nadie tiene un 

conocimiento general de la sociedad técnica; ya que tienden a ignorar las preocupaciones 

sociales de su trabajo; o no se acercan mucho a la tecnología, siendo reacios a considerar la 

aplicación de objetos técnicos. 

 

Para Cummings y Worley (1993) la teoría de los sistemas socio técnicos tiene dos premisas 

básicas. Una de ellas es que "los sistemas de trabajo efectivos deben perfeccionar 

conjuntamente las relaciones entre sus partes sociales y técnicas". La segunda premisa es 

que "dichos sistemas deben administrar de una manera efectiva la frontera que los separa y 

los relaciona con el  ambiente", de tal manera que haya intercambios efectivos con el 

ambiente, junto con una protección de las perturbaciones externas. Además, la puesta en 

práctica de los sistemas socio técnicos se considera como "altamente participativa", ya que 



involucra a todos los interesados pertinentes, incluyendo empleados, ingenieros, expertos 

del personal y gerentes. 

 

Para Badham, Clegg y Wall (2000)  las tareas técnicas se combinan con trabajos de 

personas y responsabilidades asignadas a grupos. Cualquier análisis o rediseño del 

subsistema social implica revisar los trabajos y sus correspondientes roles sociales, ya que 

los cambios tendrán gran impacto en el subsistema técnico y a su vez, importantes 

repercusiones que en el mejoramiento o empeoramiento de la calidad de vida en el trabajo.  

 

Para Geels (2004) los sistemas socio técnicos resaltan la importancia del pasaje del análisis 

artefacto/organización al de sistemas/redes, y de la creación, difusión, utilización de las 

tecnologías y la red de agentes. Incorpora el componente social como elemento del sistema 

y fijan una posición ontológica que distingue entre el  sistema comprendido como recurso, 

aspecto material, los actores implicados en el mantenimiento y cambio del sistema y las 

reglas e instituciones que orientan las percepciones de los actores y las actividades. 

 

Las organizaciones dentro de un enfoque de sistema socio técnico están constituidas de tres 

subsistemas o elementos principales (Kingdon 1973:95): 

 

1.- Sistema técnico o de tareas, que involucra el flujo de trabajo, la tecnología empleada, 

las actividades requeridas por la tarea. 

 

2.- Sistema gerencial o administrativo, que involucra la estructura organizacional, las 

políticas, los procedimientos y las normas, el sistema de incentivos y de sanciones, la toma 

de decisiones y el empleo de elementos para facilitar los procesos administrativos. 

 

3.- Sistema Social, que involucra la cultura organizacional, con los valores, las normas y la 

satisfacción de las necesidades personales, tales como el nivel motivacional de los 

colaboradores y sus actitudes individuales. 

 

En la Figura 1, se visualiza la interrelación recíproca de los tres sistemas gerencial, social y 

técnico.  

 

 

 
 

Figura 1: Interrelación recíproca de los tres sistemas 

Fuente: Kingdon 1973:95 

 



El sistema gerencial, debe velar por la administración organizacional y es el responsable 

del desarrollo organizacional y la toma de decisiones. Así, este sistema busca mejorar las 

relaciones entre los sistemas social y técnico, encaminándolos al cumplimiento de 

objetivos y metas organizacionales bien definidos, desarrollando así una cultura 

colaboradora, debido a que los resultados operacionales se verán afectados en el grado en 

que los individuos y grupos no colaboren. 

 

El sistema social, debe desarrollar el soporte para el flujo de información requerido por el 

sistema técnico, siendo este reestructurado cuando las demandas para el flujo de 

información se vuelven incompatibles con la capacidad de repuesta del sistema social. 

 

El sistema técnico, debe garantizar el flujo de información técnica, que limita y ajusta al 

sistema social a las necesidades del desarrollo de las tareas y es, a su vez, vincula las tareas 

y relaciones de tareas, teniendo como criterio la capacidad de los miembros individuales de 

la organización.  

 

En la Tabla 1 se visualiza como el sistema socio técnico busca también el cambio del viejo 

paradigma al nuevo paradigma, por el enorme impacto que tiene el sistema técnico sobre la 

estructura organizacional, sobre las relaciones humanas y sobre el sistema administrativo.  

Hoy en día este nuevo paradigma continúa vigente siendo aplicado en diversas 

organizaciones, favoreciendo la generación, la transferencia y la integración del 

conocimiento organizativo y como consecuencia de ello la mejorar la eficiencia y 

efectividad de la gestión empresarial. 

 
Tabla 1 Viejo Paradigma vs. Nuevo Paradigma 

VIEJO PARADIGMA NUEVO PARADIGMA 

Centrado en tecnología Optimización continua 

El hombre como extensión de la maquina El hombre como complemento de la máquina 

El hombre como parte intercambiable El hombre como recurso a desarrollar 

Máxima subdivisión del trabajo Óptimo agrupamiento del trabajo 

Habilidades estrechas Multil habilidades 

Controles externos Controles Internos 

Estructuras pirámides Estructuras planas 

Aversión al riesgo Innovación 

Solo propósitos de la organización También propósitos de miembros sociedad 

Competencia Colaboración 

Alineación Compromiso 

Fuente: Trist (1981) 

 

En la Figura 2 se visualizan los requerimientos sociales teniendo como ejes las necesidades 

de crecimiento versus las necesidades sociales, analizando en sus cuadrantes lo siguiente: 

(1) diseño del trabajo tradicional, (2) diseño tradicional de grupos, (3) enriquecimiento del 

trabajo y (4) grupos auto - regulados. 
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Figura 2: Requerimientos Sociales 

 

 
En la Figura 3 se visualizan los requerimientos tecnológicos teniendo como ejes el 

incremento en la tarea versus la interdependencia tecnológica, analizando en sus 

cuadrantes el (1) diseño del trabajo tradicional, (2) diseño tradicional de grupos, (3) 

enriquecimiento del trabajo y (4) grupos auto - regulados. 
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Figura 3: Requerimientos Tecnológicos 

 
 

La sinergia entre los sistemas técnicos y sociales puede lograrse sólo si ambas partes son 

estrechamente integradas. Uno de los retos teóricos importantes con respecto a sistemas es 



explicar ¿Cómo esta integración puede suceder, por qué factores está influenciado, y cómo 

pueden observarse? 

 

Sociólogos como Luhmann (1995) y Habermas (1981) identifican la comunicación entre 

toda clase de actividades humanas, como el componente más relevante de los sistemas 

sociales. En esa investigación se destaca el papel de la comunicación, cuando se trata de 

entender la integración social y las estructuras técnicas. 

 

1.1. Principios  

 

Los principios de los Sistemas Socio Técnicos a nivel de persona o grupo son 

señalados por Emery (1978) y son los siguientes: 

 

1. Variedad óptima de tareas en el trabajo. 

2. Un patrón significativo de las tareas que se le da a cada trabajo, un semi-balance de 

una sola tarea o en general. 

3. Margen para el establecimiento de normas de calidad y cantidad de la producción y 

un retorno adecuado de conocimiento de los resultados. 

4. La inclusión en el trabajo de algunas de las tareas auxiliares y preparatorias. 

5. La inclusión de un cierto grado de atención, habilidad, conocimiento o esfuerzo que 

es digno de respeto en la comunidad. 

6. La inclusión de alguna contribución perceptible a la utilidad del producto para el 

consumidor. 

 

1.2. Niveles de Sistemas Socio Técnicos 

 

Los niveles de Sistemas Socio Técnicos son propuestos por Trist (1981) y son los 

siguientes: 

 

a. Sistemas Primarios de Trabajo: Enfoque sobre los subsistemas de grupos de 

trabajo. 

 

b. Sistema Organizacional: Enfoque sobre la organización como un todo, sus 

procesos y estructura.  

 

c. Nivel Macro social: Enfoque a nivel de sistemas en comunidades y sectores 

industriales. 

 

Adicionalmente, Melo (1986) incluye como cuarto nivel al Sistema Inter-organizacional, 

relacionado al enfoque de la planificación adaptativa. 

 

1.3. Método para analizar Sistemas Socio Técnicos 

 

Para el análisis de un Sistema Socio Técnico, Trist (1981) propone la siguiente 

metodología: 

 

1. Descripción: Revisar los principales aspectos técnico y social del sistema de 

destino seleccionado.  

 



2. Procesos: Revisar todas las operaciones de la unidad hombre – máquina 

(transformaciones). 

 

3. Indicadores: Analizar las diferencias claves y sus interrelaciones. 

(1) Afecta la cantidad y la calidad de la producción. 

(2) Funcionamiento Social y/o costos de producción. 

 

4. Sistemas Social: Determinar hasta qué punto las diferencias clave son controladas 

por el sistema social (trabajadores, supervisores y gerentes). 

 

5. Percepción de los trabajadores: Investigar la percepción social de los miembros de 

sus papeles y las posibilidades de rol. 

 

6. Límite: Analizar los sistemas vecinos. 

 

7. Input y Output: Analizar los sistemas de cruce en la entrada y salida, es decir, 

sistemas de proveedores y usuarios. 

 

8. Contexto: Analizar el sistema de destino y sus vecinos, en cuanto a los efectos de 

las políticas o planes de desarrollo de naturaleza técnico social. 

 

9. Análisis y Diagnóstico del Sistema: Elaborar propuestas de diseño para el objetivo 

y/o sistemas vecinos. 

 

2. Estudio de Caso de aplicación de Sistemas Socio Técnicos 
 

El caso de la empresa Mitsubishi descrito en detalle por Niepce y Molleman (2002 se 

estudia a continuación para validar la metodología de diseño de sistemas socio técnico que 

será empleada posteriormente a la empresa peruana KATMA. 

 

2.1. Descripción de la empresa Mitsubishi 

 

Mitsubishi realiza la aplicación de cuatro principios de Sistemas Socio Técnico en su línea 

de fabricación de automóviles: 

 

a) Especificación crítica mínima, que se refiere a la distribución de responsabilidades 

y el mecanismo de coordinación que se utiliza; 

b) Multifuncionalidad, que tiene que ver con la división del trabajo en pequeños o 

tareas todas; 

c) Valores humanos, que se ocupa de los trabajadores de manera están motivados; 

d) Límites, que se refiere a la medida en que los equipos tienen carácter autónomo. 

 

2.2. Procesos 

 

En la Tabla 1 se revisa todos los aspectos técnicos sociales de Mitsubishi en la línea de 

fabricación de automóviles, comparando los perfiles de proceso entre el sistema socio – 

técnico y la producción esbelta (Lean Production - LP). 

 

 



Tabla 2: Perfil de proceso de trabajo de automóviles  

Factores Dimensiones Sistema Socio Técnico 
Producción  

ajustada 

Especificación 

Crítica mínima 

 

1. Tipo de 

coordinación. 

Autonomía en el 

trabajo  
     

 

 

Normalización en 

el trabajo 

2. Lugar de Trabajo. 

Ubicación de 

acorde a las 

actividades 

  
 

 
   Ubicación fija. 

3. Interdependencia. 

Estrecha 

colaboración 

(reciprocidad) 

      Secuencial 

4. El estilo de 

liderazgo 

Entrenador y 

facilitador 
      Supervisores 

5. Enriquecimiento 

del trabajo 

Distribución del 

Control 
      Control Selectivo 

6. Ritmo de trabajo  Autonomía     
 

 
 Fijo 

7. Método de trabajo Autonomía     
 

 
 Normalizados 

Límites 

8. Agrupación de 

tareas 

Tecnologías de 

grupo 
   

 

 
  

Estructura de 

Producción 

9. Grado de 

aislamiento 

Naturaleza 

cerrada 
  

 

 
   Naturaleza abierta 

Multifuncionalidad 

10. Ampliación del 

trabajo 

Integración de 

tareas 

secuenciales 

      
Rotación de 

trabajadores 

11. Tiempo de ciclo Largo       corto 

Los valores 

humanos 
12. Motivación Logro Personal       

Relaciones 

sociales 

  Fuente: Niepce y  Molleman (2002) 

2.3. Indicadores 

 

En Mitsubishi se analizaron las diferencias claves y sus interrelaciones  en la línea de 

fabricación de automóviles, en base características de organización del trabajo en Sistemas 

Socio Técnico. 

 

a) Grado de variación a la cantidad y la calidad de la producción 

La aplicación de Sistemas Socio Técnicos apunta a una estructura de producción 

favorecida que desvincule el proceso de producción en unidades paralelas, dándoles 

máxima autonomía a estas unidades, con el fin de equilibrar las necesidades de la 

organización en la eficiencia y las necesidades psicosociales del trabajador. 

 

b) Estado funcionamiento social o los costos de producción. 

 

En Sistemas Socio Técnicos el sistema de trabajo debe equilibrar las necesidades de la 

organización para la eficiencia y las necesidades psicosociales del trabajador. Con 

respecto a los recursos humanos especialmente, la aplicación de un mismo diseño de 

trabajo y grupos de trabajo autos gestionados se promueven como maneras de aumentar 

la productividad y la satisfacción humana. 

 



2.4. Sistema Social 

 

En Sistemas Socio Técnicos, se destaca la aplicación de la autogestión  como un sustituto 

para el liderazgo. 

2.5. Percepción de los trabajadores: 

En la aplicación de Sistemas Socio Técnicos en el perfil de proceso de trabajo de los 

automóviles. 

 

Dimensión 1: “Tipo de Coordinación” 

- En Mitsubishi designan a los trabajadores sus actividades en función a su experiencia y 

les dan autonomía de maniobra para desarrollar sus tareas en base a sus conocimientos 

técnicos, con lo cual ellos pueden establecer su propio trabajo ritmo. 

Dimensión 2: “Lugar de Trabajo” 

- En Mitsubishi los trabajadores para el desarrollo de sus tareas cuentan con ambientes 

que se adecuan a sus actividades, con lo cual ellos tienen libertad de movimiento para 

ejecutar sus tareas en ambientes idóneos con sentido ergonómico. 

Dimensión 3: “Interdependencia” 

- En Mitsubishi todos los trabajadores comparten responsabilidades y la mayor parte 

trabaja en estrecha colaboración, es decir con reciprocidad. 

Dimensión 4: “El estilo de Liderazgo” 

- En Mitsubishi el papel que desempeñan los supervisores y líderes de los grupos de 

trabajo son de un facilitador y un entrenador, es decir, se aplica un sistema de 

autogestión. 

Dimensión 5: “Enriquecimiento del Trabajo” 

- En Mitsubishi, los trabajadores en el desarrollo de sus actividades aplican controles en 

la ejecución de sus tareas como parte integral de su trabajo. 

Dimensión 6: “Ritmo de Trabajo”  

- En Mitsubishi, se aplica un sistema de línea de equilibrio, es decir, las tareas de los 

trabajadores están diseñados de tal manera que todo el ciclo de trabajo se utiliza, es 

decir, autonomía sobre el ritmo de trabajo, dándoles libertad de acción. 

 

Dimensión 7: “Método de Trabajo” 

- En Mitsubishi, los trabajadores  tienen autonomía y libertad de acción en aplicar el 

método de trabajo que consideren óptimo en el desarrollo de sus actividades, es decir, 

los métodos de trabajo no son normalizados. 

2.6. Límites 

 

Dimensión 8: “Agrupación de Tareas” 

- En Mitsubishi, los trabajadores son agrupados respecto a las unidades de producción, es 

decir, aplican los principios de la tecnología de grupo, conformando los grupos respecto 

a su máquina y las capacidades humanas de sus trabajadores. Con lo cual la necesidad 

de coordinación del grupo de trabajo se reduce al mínimo y la autonomía del grupo se 

maximiza.  

Dimensión 9: “Grado de Aislamiento” 



- En Mitsubishi, los trabajadores son agrupados por grupos de trabajo, teniendo una 

naturaleza cerrada, es decir, carencia de contacto con otros grupos y poca coordinación 

con otros departamentos.  

 

2.7. Input y Output 

 

En la Figura 4, se analizan los sistemas de cruce en la entrada y salida, es decir, sistemas 

de proveedores y usuarios. 

 

 
 

Figura 4: Input y Output de la fabricación de automóviles . 

                                                      Elaboración Propia 

2.8. Contexto 

 

Dimensión 10: “Ampliación del Trabajo” 

- En Mitsubishi, se hace hincapié a la integración de las tareas secuenciales y afines a los 

puestos del grupo de trabajo, ampliando el tiempo del ciclo, es decir, el trabajador puede 

observar y corregir desviaciones en una fase anterior, encontrando así un nivel óptimo y 

mejorando el rendimiento. 

 

Dimensión 11: “Tiempo de ciclo” 

- En Mitsubishi, enfocan sus resultados en la ampliación del trabajo en un aumento del 

tiempo de ciclo, es decir, centran la mejora del rendimiento en el contenido del trabajo y 

el rediseño. 

 

Dimensión 12: “Motivación” 

- En Mitsubishi, se da énfasis a la aplicación de elementos como tareas reglamentarias, 

autonomía e integridad en el contenido del trabajo, es decir, basan su motivación al 

trabajador en la obtención de logros personales e independencia. 

 



2.9. Análisis y diagnóstico del Sistema 

 

La aplicación de una metodología de Sistemas Socio Técnicos en la línea de fabricación de 

automóviles buscó: 

- Evitar el exceso de especialización y propender a la flexibilidad laboral. 

- Incrementar la responsabilidad del trabajador en el producto final. 

- Efectuar controles de calidad del producto en todas las etapas de su fabricación. 

- Motivar al trabajador. 

- Propender a aumentar la satisfacción del trabajador con sus tareas y a su identificación 

con los objetivos empresarios 

 

3. El Sistema Socio Técnico en una empresa de servicios 

En esta sección se presenta una investigación cualitativa basada en un estudio de caso 

sobre el desarrollo de un sistema socio técnico y las formas de implementación en el área 

de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa de servicio KATMA S.A. 

 

La proposición que se espera verificar en el estudio es que la empresa de servicio KATMA 

S.A. en el desarrollo de su sistema operativo, aplica los principios de un sistema socio 

técnico, sin haberlo realizado de manera deliberada con conocimiento conceptual del 

sistema. 

 

Como método de recolección de información se emplea o siguiente: observación simple, 

observación participante, entrevistas a los colaboradores de la empresa de servicios, 

grabaciones y transcripciones. 

 

3.1. Descripción de la empresa KATMA 

 

KATMA es una empresa privada dedicada a brindar servicios en Responsabilidad Social, 

Desarrollo Sostenible y Seguridad y Salud Ocupacional, por medio de un trabajo 

especializado de primer nivel, con una capacidad profesional cuidadosamente 

seleccionada, experimentada y en permanente formación. 

 

Cuenta con la colaboración de Socio Estratégicos tales como: 

 Firmas consultoras nacionales e internacionales 

 Consultores y expertos independientes 

 Instituciones no gubernamentales 

 Empresas gestoras de residuos sólidos y peligrosos 

 Empresas constructoras de infraestructura urbana y rural 

 

El área objeto de análisis es el Área de Seguridad y Salud Ocupacional, pero al realizar la 

investigación se tuvo la oportunidad de ver otras áreas que interactúan con el área en 

estudio, por lo que la estructura del presente análisis está basada en tres dimensiones 

Administración, Tecnología y Procesos de Trabajo y Humano Social.  La recolección de 

información se realizó a través de entrevistas y observaciones hechas a través de recorridos 

por las instalaciones de  KATMA.  Durante esta etapa de análisis se tuvo contacto con las 

áreas de Compras y Mantenimiento, Sistemas, Seguridad y Salud Ocupacional, Recursos 

Humanos y Ventas.   La cultura del área está enfocada en la eficiencia y eficacia del 



proceso (productividad) de desarrollo de productos. En la Tabla 4 se muestran las 

prioridades competitivas de la empresa KATMA. 

 
Tabla 3: Prioridades Competitivas del Área 

PRIORIDADES 

COMPETITIVAS 
OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

COSTO BAJOS COSTOS 
El área busca reducir el costo de 

personalización  

CALIDAD PRODUCTO 
Cero defectos 

Cumplimiento de especificaciones 

ATENCIÓN EFICIENTE DE LA 

DEMANDA 

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 
Capacidad de operar a los diferentes niveles 

de output de forma rentable 

FLEXIBILIDAD 
Entregar los productos en los tiempos 

programados 

Elaboración Propia 

3.2. Identificación del Proceso 

 

El objetivo del proceso es ejecutar los contratos adquiridos por la organización dando 

cumplimiento a los requisitos definidos por el cliente, los que apliquen al producto y a los 

definidos por la organización para garantizar la calidad de dicho servicio y la satisfacción 

de quienes los contraten. 

En Tabla 5 se detallan las actividades a llevar a cabo en el proceso de desarrollo de los 

servicios del área de Seguridad y Salud Ocupacional.  

Tabla 4: Actividades del Área 

ETAPA 
TIEMPO 

(h) 
ACTIVIDAD PERSONAS 

RESPONSABLE 

ÁREA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

APERTURA DEL 

SERVICIO 
1 1 1 Director de Proyecto Reunión de Inicio 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 
30 1 2 

Director de Proyecto 

Especialista Junior 

Identificar los recursos 

para el desarrollo del 

servicio. 

Gestionar los recursos 

con los procesos 

responsables.  

ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 
16 1 4 

Director de Proyecto 

Especialista Senior 

Especialista Junior 

Solicitar y revisar la 

información del cliente 

para el desarrollo del 

producto o servicio 

VISITA A LAS 

INSTALACIONES 

DEL CLIENTE 

40 2 2 
Director de Proyecto 

Especialista Junior 

Realizar una evaluación 

inicial (Visita de campo)

  

TRABAJOS EN 

GABINETE 
60 2 4 

Director de Proyecto 

Especialista Senior 

Especialista Junior 

Gestión operativa del 

servicio 

INTEGRACIÓN 16 3 2 
Director de Proyecto 

Especialista Junior 

Analizar la información y 

elaborar el documento 

preliminar 

REVISIÓN 16 2 3 

Director de Proyecto 

Especialista Senior 

Especialista Junior 

Revisión del producto en 

función al cumplimiento 

de los requisitos del 

contrato. 

EDICIÓN 16 1 3 

Director de Proyecto 

Especialista Senior 

Especialista Junior 

Realizar la impresión y 

compaginación del 

producto. 

ENTREGA 3 1 3 

Director de Proyecto 

Mensajería 

Secretaria 

Gestionar recursos 

Servicios de Mensajería 

Elaboración Propia 



3.3 Indicadores 

 

El indicador que desarrolla el área de Seguridad y Salud Ocupacional son: 

 

- Desarrollo de nuevos servicios 

- Satisfacción del cliente 

- Implementación de métodos sistemáticos 

3.4. Sistema Social 

 

La empresa hace uso de una encuesta para determinar las diferencias claves en el sistema 

social, trabajadores, directores y gerentes, la cual comprende los siguientes aspectos: 

a) Trabajo en Equipo (Son las relaciones creadas por los empleados que pueden ser 

responsables de una mejor comunicación) 

 

b) Liderazgo (Son las prácticas gerenciales efectivas fundamentales en el crecimiento de la 

Empresa) 

   

c) Políticas y Valores ( Conocimiento y Entendimiento de que quiere la empresa para el 

futuro) 

3.5. Percepción de los trabajadores 

 

Se hace uso de una encuesta para determinar la percepción social de los miembros de sus 

papeles y las posibilidades de rol, así como factores limitantes. Para ello se plantea una 

mejora en la encuesta de clima laboral considerando los siguientes aspectos: 

a) Infraestructura de Trabajo: Es el entorno físico que contribuye o afecta la productividad. 

b) Reconocimiento  (Son las actividades con la cuales se reconocen las contribuciones y 

logros de los empleados) 

c) Competencia (Es el Entrenamiento y la Preparación para el Trabajo) 

3.6. Límites 

 

Se analizarán las áreas de soporte tales como Sistemas, Recursos Humanos, Contabilidad y 

Compras. 

a) Interrelación entre el área de sistemas y el área de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Identificación de las necesidades de nuevo software/hardware. 

- Asignación de cuentas, correos y carpetas de usuario. 

- Evaluación, seguimiento y puesta en marcha previa a la entrega al usuario. 

- Entrega del equipo al usuario.  

- Mantenimiento de hardware y software de los equipos. 

- Control de los equipos portátiles 



b) Interrelación entre el área de sistemas y el área de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Identificación y/o determinación del recurso humano. 

- Selección del personal y elaboración de Contrato 

- Contratación del Personal 

- Evaluación del Personal 

c) Interrelación entre el área de contabilidad y el área de Seguridad y Salud Ocupacional. 

-  Seguimiento y control al presupuesto del proyecto 

- Caja chica 

- Viáticos 

- Entregas a rendir 

d) Interrelación entre el área de compras y el área de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Identificación de necesidades de servicios específicos 

- Solicitud de suministros 

- Selección y evaluación de proveedores 

- Verificación y control del producto 

3.7. Input y Output 

La Figura 5 muestra las entradas y salidas de la empresa en el área de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

Figura 5: Input y Outpu de una empresa de servicios 

    Elaboración Propia. 



3.8. Contexto 

 

- Compromiso con la industria peruana. 

- Realiza un análisis de la visión global de lo estratégico a lo operativo. 

- Conocimiento preciso de la realidad industrial. 

- Integración de soluciones en seguridad industrial, prevención de riegos y desarrollo 

sostenible. 

3.9. Análisis y diagnóstico del Sistema 

 

a. Área Gerencial: 

- Revisar la política salarial de la organización para definir una, en base a criterios 

objetivos y transparentes para incentivos y beneficios. 

- Implementar mecanismos más eficientes, horizontales y directos de difusión de 

vacantes y concursos. 

b. Área de Recursos Humanos: 

- Buscar metodologías alternativas de capacitación, como por ejemplo, la capacitación a 

distancia (e-learning, manuales autodidácticos u otros). 

- Medir regularmente la presencia de varones y mujeres en los distintos cargos de 

mando de la empresa y proponerse metas, progresivas en el tiempo, para asegurar una 

mayor presencia de mujeres en cargos directivos. 

c. Área Seguridad y Salud Ocupacional: 

- Definir un mecanismo eficaz de detección de necesidades de capacitación que 

contemple las necesidades de los y las trabajadores/as escrito y avalado por la alta 

dirección que se implemente regularmente. 

- Promoverán y participarán en la elaboración de procedimientos de trabajo en aquellas 

tareas críticas que se realicen normal u ocasionalmente en su área funcional. 

- Participarán en la investigación de accidentes y en sus soluciones preventivas para 

evitar su repetición. 

4. Resultados 

 

Hoy en día las organizaciones deben diseñarse en base a los cambios que van 

presentándose en la sociedad y en los calores individuales ya que éstos vienen a 

formar finalmente parte de su medio ambiente.  

 



El enfoque de sistema socio-técnico en la empresa de servicios en el estudio abre 

amplias perspectivas metodológicas para la resolución eficaz y eficiente de los 

problemas.  

 

La aplicación de un sistema socio técnico en la empresa de servicios, busca así llegar a 

los trabajadores a través del tiempo, un cambio en su mentalidad enfocada a la mejora 

continua en todos los aspectos, a la reducción de costos y al incremento de la 

productividad del área, la calidad y a mejorar el servicio al cliente tanto interno como 

externo.  

 

Al basarse en la investigación-acción no explicita un método en sí, no más allá del 

proceso que define la propia investigación-acción.  

 

Al ampliarse las perspectivas metodológicas no sólo se abren las posibilidades de 

ejercitar la creatividad en lo social y en lo tecnológico de manera conjunta. Los 

sistemas socio-técnicos consideran que si bien la creatividad puede ser una capacidad 

innata para algunas personas, también se puede aprender a ser creativo. 

 

Es importante considerar la introducción de las áreas administrativas para que exista 

una mayor fluidez entre los conceptos que se manejan en dichas áreas. 

 

Un aspecto clave para la implementación del diseño del sistema socio-técnico es el 

compromiso de la dirección con el cambio, dándole un seguimiento constante.  

 

Los principales resultados de la investigación se indican a continuación: 

 

a) En la presente investigación se concluye que el grado de integración de los sistemas 

gerenciales, sociales y técnicos, se basa en la aplicación de una adecuada 

comunicación que ayuda a dar forma (contenido y estructura) y dinamismo (adaptar 

las necesidades de la organización y sus trabajadores) logrando así una comprensión 

de las estructuras técnicas.  

 

b) Los estudios de caso analizados muestran un sistema de trabajo basado en la 

formación a largo plazo de grupos de trabajo auto dirigidos y de alto desempeño, 

logrando así un involucramiento total del trabajador garantizando así la calidad total.  

 

Estos sistemas integran aspectos en la parte social (grupos autorregulados, buen 

ambiente de trabajo, reconocimiento) y en la parte técnica (reducción de tiempos, 

flexibilidad, auto inspección, multi - habilidades y alta productividad) 

 

c) Se visualiza que la empresa de servicios KATMA aplica los principios de diseño 

socio técnico inconscientemente, sin embargo este no aporta los niveles de efectividad 

y eficiencia esperados por el poco conocimiento conceptual de los Sistemas Socio 

Técnicos.  

 

Sin embargo, las áreas de Calidad logran contribuir con una aplicación parcial de estos 

principios con la  implementación de sistemas de gestión de la calidad, las cuales están 

orientadas a la satisfacción del cliente externo, más no al involucramiento del personal 

total en la resolución de problemas y generación de alternativas de mejora. 

 



d) El desarrollo del área de seguridad y salud ocupacional de una empresa de servicios 

encaminada a un sistema socio técnico tiene que ser parte de una gestión colectiva, 

que integre los aspectos sociales, ambientales, culturales y que brinde la oportunidad 

para cambios sociales deseados y no impuestos en el desarrollo de los servicios. Su 

éxito dependerá en gran medida en  dar responsabilidad al nivel donde puede ejercerse 

el contacto más cercano al desarrollo del producto, es decir, al contacto con el cliente.  

 

e) La estructuración del personal de desarrollo del producto debe permitir a cada 

colaborador centrarse únicamente en los productos de su área y trabajar más de cerca 

con la fuerza de venta asignada a sus productos, lo cual le permitirá conocer mejor las 

necesidades y opiniones de los clientes. 

 

f) En el caso en estudio se evidencia que la aplicación de sistemas socio técnicos 

contribuye a transformar el conflicto de comunicación a un escenario de trabajo 

diferente. Esto implica superar los parámetros de gestión entre las áreas, vinculándolos  

al cumplimiento de objetivos de desarrollo de la organización. 

 

g) KATMA presenta en su sistema la aplicación de las dimensiones (i) “Lugar de 

Trabajo”, debido a que organiza el área de seguridad y salud ocupacional previniendo 

el riesgo que se generen de sus actividades en los ambientes de trabajo en donde se 

desempeñe (oficina y en campo). (ii) “Tipo de Coordinación”, debido a que sus 

trabajadores tienen autonomía en el desarrollo de sus actividades, con lo cual ellos 

pueden hacer sus propios arreglos al servicio que están ejecutando. (iii) “Agrupación 

de Tareas”, debido a que en el área de seguridad y salud ocupacional se agrupan las 

tareas en la función al equipo de trabajo (seguridad industrial y salud ocupacional), 

proporcionándoles a los trabajadores un sentido de identidad.  

 

En particular, una adecuada aplicación de estos principios Socio-Técnicos en la 

empresa de servicios KATMA dará los siguientes beneficios: 

 

• BENEFICIO AL CLIENTE: Los trabajadores al  ser parte de la estructura de 

cambio, acrecentarán la percepción de valor del cliente, al eliminar los tiempos 

muertos y aumentar su eficacia de producción, teniendo como output un producto 

dentro periodo esperado y con el cumplimiento de las promesas tangibles e intangibles 

al cliente. 

 

• BENEFICIO A LA EMPRESA: Al tener un control de los tiempos de producción, el 

empleador puede estimar tiempos reales de trabajo para el desarrollo del servicio 

entrega del producto, existiendo así un control en la rentabilidad de los servicios 

realizados. 

 

• BENEFICIO AL TRABAJADOR: El trabajo con la aplicación de sistemas socio 

técnicos deja de ser sobrecargado y sin sobre-tiempos, debido a que el trabajador 

realiza sus actividades mediante cronogramas planificados. Mayor flexibilidad en las 

jornadas laborales. 
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RESUMO

O sucesso de empresas nascentes nos EUA em setores de alta intensidade tecnológica
gerou transbordamentos que mostraram às economias emergentes ser possível acelerar o
desenvolvimento a partir da construção local de tais ambientes propícios à inovação.

Particularmente no Brasil, não obstante os avanços de transferência do conhecimento
tecnológico produzido e materializado em tais ambientes, ainda estão latentes duas lacunas
estruturais neste processo: i) ausência de modelos de gestão, que incorporem as variáveis
de impacto no processo de gestão da incubadora; ii) instrumentos que permitam mensurar
de forma específica o nível de intensidade tecnológica de cada projeto, considerando a
agregação de conhecimentos e aplicação dos mesmos.

O presente trabalho oferece um instrumental frente ao segundo desafio, visto que permite
mensurar o nível de intensidade tecnológica, o nível de maturidade e competências das
empresas e a sua condição de evolução de agregação de conhecimento técnico aplicado ao
seu negócio.

ABSTRACT

The success of emerging companies in the U.S. in the form of incubates in sectors of high
technological intensity generated spillovers that showed to emerging economies can
accelerate development through the construction locally such environments conducive to
innovation.

Particularly in Brazil, despite considering the unquestionable advances in the process of
transfer of technological knowledge produced and materialized in such environments are
still two latent structural gaps in this process: i) absence of models management,
incorporating the impact variables in the process of incubator management, ii) tools to
specifically measure the level of technological intensity of each project, considering the
aggregation of knowledge and applicability.

This paper offers an instrumental from the second challenge, since it allows measuring the
level of technological intensity, the level of maturity and competence of companies and
their state of aggregation of evolution of technical knowledge applied to your business.

INTRODUÇÃO

Considerando o crescimento recente do comércio mundial, observa-se que a demanda de
produtos de alta intensidade tecnológica cresceu a taxas superiores à demanda por produtos
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da manufatura Pré-3ª Revolução Industrial, proporcionando vantagens econômicas entre os
países desenvolvedores de tecnologia, em relação aos imitadores e aos que não são capazes
de inovar nem de imitar.

Estas evidências são corroboradas por vários autores, dentre eles (Montobbio & Rampa,
2005), quando afirmam que os países com oportunidades tecnológicas altas - aqueles que
lideram a mudança tecnológica no mundo - apresentam as maiores taxas de crescimento
nas exportações.

Tomando por base tal realidade, os países em desenvolvimento estariam limitados,
basicamente, a aceitar as oportunidades dos espaços vazios (nichos) de mercado de
produtos de baixa intensidade tecnológica (FAPESP, 2010).

Todavia, com o sucesso de empresas nascentes nos Estados Unidos, surgiu a oportunidade
de acelerar o desenvolvimento de países em estágios modestos de desenvolvimento, dando
margem ao surgimento de ambiente inovadores organizados para empreendedores,
tornando-se uma referência e estratégia de políticas públicas para o desenvolvimento
acelerado..

Nos Estados Unidos existem 1115 incubadoras e o sucesso se propagou por todo o mundo,
com destaque para o México (191), Canadá (120), e países da Europa e Ásia.

O Brasil atualmente possui 384 incubadoras de empresas, sendo a grande maioria
pretensamente de base tecnológica, com 2640 empresas incubadas que apresentaram
faturamento de R$ 533 milhões em 2011.

Todavia, mesmo considerando avanços inquestionáveis no processo de transferência do
conhecimento com base nas iniciativas da ANPROTEC, observam-se duas lacunas
estruturais neste processo: i) o desenvolvimento de modelos de gestão, que incorporem as
variáveis de impacto no processo de gestão da incubadora; ii) instrumentos que permitam
mensurar de forma específica o nível de intensidade tecnológica de cada projeto,
considerando a agregação de conhecimentos e aplicação dos mesmos.

Frente a tal realidade, o primeiro desafio foi superado na Incubadora Tecnológica
Guarulhos com o programa PPV (Pronto para Viver) (ANPROTEC, 2011), o qual permite
o gerenciamento das empresas na incubadora com base em três variáveis, ciclo de vida,
nível de maturidade e competências.

A proposta do presente trabalho é fazer frente ao segundo desafio, com base num
instrumento que permite mensurar o nível de intensidade tecnológica, o nível de
maturidade e competências das empresas e a sua condição de evolução de agregação de
conhecimento técnico aplicado ao seu negócio. A questão de pesquisa situa-se em como
desenvolver um instrumento que incorpore variáveis complexas e permita identificar a
evolução no processo de incubação, da gestão da Incubadora e da incorporação de
conhecimentos ao projeto?

MÉTODOS/METODOLOGIA

Dado o problema central e os objetivos deste trabalho, a estratégia metodológica de
pesquisa endereçada para responder às questões, possui característica de pesquisa-ação na
qual a produção de conhecimento é guiada pela prática, e os pesquisadores possuem
interferência direta na avaliação das ações desencadeadas, e nos resultados do trabalho.
Neste método de pesquisa, o conhecimento é produzido e a realidade é modificada
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simultaneamente, cada um ocorrendo devido à ação do outro [OQUIST, (1978);
THIOLLENT (2007)].

Considerando que o sistema PPV, criado pelos pesquisadores, define a realidade de gestão
da incubadora, e o ambiente da incubadora é formado por um grupo de empreendedores
que atuam para melhorar a racionalidade e o entendimento de suas práticas, existe estreita
relação da ação com a resolução de um problema coletivo no qual interagem pesquisadores
“versus” empreendedores.

Desta forma, dada a interatividade dos pesquisadores na vida presencial dos
empreendedores ao longo do processo de incubação, o pesquisador observa, formula e
desenvolve estratégias de gestão e tecnológicas, que atuam no objeto (empreendimento)
estabelecendo-se uma cooperação entre pesquisador e pesquisado.

Inserido nesse contexto de construção da prática de conhecer para atuar, propondo
soluções e aprendendo com a ação, a estrutura que irá delinear a evolução de agregação
tecnológica das empresas incubadas está alicerçada nas seguintes variáveis:

(1) Nível de Maturidade e Competências, que serão determinadas pela aplicação do
sistema PPV (programa de gestão da Incubadora), que contempla em cada uma de suas
cinco fases, atividades na forma de palestras, workshops, feiras, reuniões, e produtos
específicos (técnicos e econômicos) relacionados ao empreendimento.

(2) Intensidade Tecnológica que será balizada pela classificação da OCDE aplicada às
empresas da Incubadora tecnológica Agende Guarulhos, tomando por base o seu tipo de
indústria.

A terceira variável, (3) Agregação de Tecnologia será determinada pela aplicação de um
questionário desenvolvido pelos atores que posiciona o nível de conhecimento agregado
que cada projeto incorporou. Cumpre destacar que esta variável é impactada pelos
diferentes segmentos tecnológicos, os quais apresentam diferentes modelos de evolução.

Para obtenção dos resultados foi selecionada uma amostra representativa das empresas
incubadas na ITAG com a aplicação de questionários diretos, que incorporaram as
dimensões que evidenciem a evolução do produto/processo desenvolvido.

Para a construção do modelo estruturante de avaliação de agregação de conhecimentos em
Incubadoras de empresas de base tecnológica as fontes primárias utilizadas nesta pesquisa
para a coleta dos dados foram: entrevistas seguidas de questionário semi-estruturado com
representantes das start-ups da incubadora de Guarulhos.

Quanto aos conceitos apresentados e discutidos neste trabalho, os mesmos foram
desenvolvidos a partir de pesquisa na literatura especializada da qual surgiram ideias que
proporcionaram a idealização de um modelo estruturante de métricas que vai de encontro à
questão central de pesquisa e aos objetivos propostos.

REVISÃO TEÓRICA

As variáveis do modelo em seu sentido estruturante são: Intensidade Tecnológica;
Competência; Maturidade; e Agregação Tecnológica.



4

 Intensidade Tecnológica

A OCDE (1997) (Organisation for Economic Cooperation and Development – Science et
Technologie et Industrie – Tableau de Bord d’Indicateurs),  desenvolveu uma metodologia
que possibilitou classificar os setores industriais por intensidade tecnológica, conforme o
seu nível relativo de dispêndio em atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D)
incorridas na fabricação de seus produtos.

Nesta metodologia, o indicador de intensidade tecnológica expressa o esforço (dispêndio)
econômico realizado pelas empresas em P&D, e pode ser obtido através de diferentes bases
(Dispêndio em P&D/produção; P&D/valor adicionado ou P&D/receita da empresa). Foi
este indicador que a OCDE utilizou para classificar os setores industriais em quarto grupos
distintos de intensidade tecnológica conforme segue:

 Alta Intensidade Tecnológica: setores, aeroespacial; farmacêutico; de informática;
eletrônica e telecomunicações.

 Médio-Alta Intensidade Tecnológica: setores de material elétrico; veículos
automotores; química, excluído o setor farmacêutico; ferroviário e de equipamentos de
transporte; máquinas e equipamentos.

 Médio-Baixa Intensidade Tecnológica: setores de construção naval; borracha e
produtos plásticos; coque, produtos refinados de petróleo e de combustíveis nucleares;
outros produtos não metálicos; metalurgia básica e produtos metálicos;

 Baixa Intensidade Tecnológica: outros setores e de reciclagem, madeira, papel e
celulose; editorial e gráfica; alimentos, bebidas e fumo; têxtil e de confecção, couro e
calçados.

Depreende-se que conforme a estrutura de indústria (concorrência perfeita, monopólio,
oligopólio e concorrência monopolística), o indicador proposto pela OCDE tende a variar
consideravelmente, pois os produtos em cada tipo de indústria diferem na sua
conformidade e complexidade estrutural, o que leva a estágios diferenciados de
contribuição da ciência para a tecnologia.

Por exemplo, a indústria farmacêutica, a de computação, a eletrônica, a de instrumentação
e a aeroespacial (estruturas em oligopólio e monopólio) têm uma contribuição da ciência
para a tecnológica muito superior à de setores das indústrias de concorrência perfeita e
concorrência monopolística, segmentos mais próximos da indústria tradicional (Furtado &
Camillo, 2008).

Neste trabalho, a escala de intensidade tecnológica proposta pela OCDE no
desenvolvimento de produtos serve para no inicio do processo enquadrar a start-up ao
ingressar na incubadora, e posteriormente, ao longo do processo de incubação, junto com
as variáveis competência e maturidade formar o grid de agregação tecnológica que o
projeto da start-up vai incorporando ao longo do seu desenvolvimento.

As Variáveis Competência e Maturidade

Conforme proposta metodológica o valor das variáveis competência e maturidade é
determinado pela aplicação do sistema PPV – Programa de Gestão da Incubadora, que
desenvolve e controla atividades orientadas à formação de competências e emprega
mecanismos para avaliar a maturidade da empresa nascente.

Apresenta-se a seguir o entendimento das variáveis enquanto conceito e em seguida o
processo de medição das variáveis pelo sistema PPV.
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 Competência

Conforme destacado em Damião & Graça (2011), na parte final do século XX, o conceito
competência tornou-se um importante vetor para a criação de diferenciais competitivos
tanto no plano do indivíduo, de grupos, de organizações e até mesmo de países.

Nos referidos autores, competência pode ser entendida como um saber agir responsável e
reconhecido pela ciência, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos,
recursos, e habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao
individuo.

Como neste trabalho estamos tratando da agregação de tecnologia em incubadoras, e em
tais ambientes, a empresa incubada e o empresário empreendedor podem ser pensados
como uma única pessoa, o conceito competência priorizará) competências no nível da
pessoa, e a partir de Zarifian (2001); a competência profissional e organizacional.

Este recorte, centrado no indivíduo e organização torna-se consistente com a questão
central, pois ao integrar conhecimentos, habilidades e atitudes ou práticas comportamentais
que permitirão o desenvolvimento do projeto promove o refinamento do indivíduo, e a
sustentabilidade da empresa nascente no seu ambiente de atuação.

Trazendo para a discussão o Sistema de Gestão PPV, modelo de gestão da incubadora,
neste, a capacitação do empreendedor (desenvolvimento de competências), ocorre durante
o processo de incubação no qual tramita o ciclo de vida da empresa na incubadora
entendido como um processo de aprendizagem formado por etapas conforme segue:
Amamentação, Primeiros passos, Articulaendo conhecimentos, Caminho da escola e
Pronto para viver.

Vale lembrar que o Sistema de Gestão PPV oferece capacitações (meios) – infraestrutura
física, tecnológica e de gestão – para o desenvolvimento de competências (capacidades,
habilidades e atitudes) dos empreendedores tornando-os aptos a transformar ciência e
tecnologia em resultado,

Para tanto, em cada uma das fases a incubadora além de disponibilizar ao empreendedor
apoios tecnológicos, financeiros, mercadológicos, empreendedores, de captação de
recursos, e outros, desenvolve ainda atividades (palestras, encontros, seminários,
workshops, cursos), criando as condições estruturantes básicas e a componente motivação
que desencadeia a construção de um ambiente propício à inovação.

Para que todo esse processo atinja os resultados esperados, isto é, para que a tecnologia se
materialize são exigidos ao término de cada fase, produtos circunscritos do Plano de
Negócios em consonância com as fases do sistema de gestão PPV conforme revelado na
tabela abaixo.

Entenda-se a variável competência como representativa dos produtos circunscritos ao
Plano de Negócios, devidamente avaliados (quantitativa e qualitativamente) pelo comitê
técnico da incubadora.

FASES PRODUTOS / FOCO

(1) AMAMENTAÇÃO
Plano de Negócios: Estruturação Inicial da Empresa e
Visão do seu Negócio.

(2) PRIMEIROS Relatório de Gestão: Estruturar o produto ou serviço
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FASES PRODUTOS / FOCO
PASSOS da empresa, estruturar os processos da empresa e

desenvolver habilidades pessoais e empreendedoras.

(3) ARTICULANDO
Projeto de Fomento: Buscar parcerias e financiamento
para os negócios e desenvolver, e como firmar parcerias
estratégicas.

(4) CAMINHO DA
ESCOLA

Planejamento Estratégico: Desenvolver estratégia para
competir no mercado;

(5) PRONTO PARA
VIVER

Plano Consolidado – atuação fora da Incubadora.

Tabela 2. Fases e Produtos contemplados no Sistema PPV

Fonte: Damião & Graça – Sistema PPV (2011)

Figura 1: Modelo do Programa PPV.

 Maturidade

Quanto à variável maturidade, na sua caracterização, os autores deste artigo tentaram
buscar na literatura corrente a maturidade enquanto conceito, todavia as pesquisas
revelaram que o uso do termo é muito disperso e o conceito não consolidado globalmente.

Todavia, não obstante a adversidade no uso do termo, o enfoque de Fiates et all (2008),
para os quais a maturidade tecnológica da empresa está ligada à capacidade desta
desenvolver e gerenciar projetos em termos de metodologia e gestão estratégica é
referência na construção de nosso conceito.

Assim pensando, para avaliar a maturidade das tecnologias em evolução, e
consequentemente do desenvolvimento do projeto, o sistema PPV (sistema de gestão da
incubadora) capta esta realidade de forma indireta ao exigir que o empreendedor tenha
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visão do seu negócio e de todos os elementos de impacto, identificando clientes,
fornecedores e processos principais, explicitados nos produtos desenvolvidos.

Desta forma, neste trabalho, considerando que o ciclo de vida da empresa vai mobilizando
conhecimento, e este desenvolvendo competências, a maturidade do empreendedor
(empresa nascente) corresponde ao status de prontidão tecnológica (capacidade de
materializar conhecimento) demonstrado pela evolução do projeto em relação à fronteira
tecnológica (escala OCDE) de seu segmento econômico.

 Agregação Tecnológica

Em Gehany (1998), a agregação de tecnológica é um o fenômeno que pode ser entendido
como a evolução do “saber-fazer” em consonância com as mudanças que ocorrem no
desenvolvimento do conhecimento requerido para empreender determinado projeto.

Do trabalho de Verri (2008) “O ciclo de vida dos inventos e das inovações, transições e
seus aprontamentos”, capta-se o status de prontidão tecnológica (capacidade, agilidade e
coordenação imediata para aplicação do conhecimento tecnológico), como um processo
que emana de um fluxo contínuo de agregação de tecnologias, resultantes da
materialização de múltiplos conhecimentos sobre determinado fenômeno.

O fluxo de agregação e a evolução do “saber-fazer”, em Bohn (2005) passam por vários
estágios definidos por alguma medida contemplativa de “arte ou ciência”. Na arte o
“saber-fazer” advém das habilidades do indivíduo (fazer algo de uma maneira “sui
generis”), e no qual o conhecimento é informal e tácito. Já no uso moderno da ciência (o
conhecimento é sistematizado e codificado), tem-se através de modelos científicos o
“saber-porque” as coisas acontecem, isto é, tem-se a cientificidade do “saber-fazer”.

Para este autor, o conhecimento sobre as variáveis de um fenômeno tem vários possíveis
graus, e cada grau (estágio), descreve o conhecimento específico sobre as variáveis de
entrada, as de processo e a previsibilidade e consistência de resultados.

Para ilustrar o fato, reproduzimos na tabela abaixo os estágios de conhecimento
tecnológico compreendidos entre completa ignorância (estágio 1) e completo entendimento
(estágio 8). Entre esses extremos, o conhecimento e domínio sobre as variáveis de um
processo tecnológico passam por vários graus possíveis.

Vale destacar que os estágios a partir da origem (completa ignorância) são cumulativos, na
agregação de conhecimento, representando, portanto, “nós” de um processo evolutivo em
direção à ciência, na materialização de conhecimentos e agregação de tecnologias.

Estágios de Conhecimento da arte em direção à “ciência”

Estágio Nome Aspectos Tipo de conhecimento

1 Inconsciência Leigo Inexistente

2 Consciência Arte Tácito

3 Mensurável Pré-Tecnológico Explicito

4 Mensurável / Média Pré-Método
científico

Explícito e incorporado
em máquinas

5 Mensurável c/Precisão Capacidade de
Processo

Ferramentas de Precisão
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Estágios de Conhecimento da arte em direção à “ciência”

6 Qualificação Processo Tradeoffs Cálculo numérico

7 Modelo Científicos Ciência Equações e algoritmos

8 Complete knowledge Nirvana Infinito
Tabela 3. Estágios de conhecimento. Fonte: adaptada a partir de Bohn (2005).

Adaptação da escala de Bohn para empresas start-ups

Tendo como referência a escala de conhecimento tecnológico de Bohn, pretende-se a partir
dela modelar estágios compatíveis com o desenvolvimento de start-ups durante o seu
processo de incubação, numa IBT-Incubadora de Base Tecnológica.

Para tanto, conforme mostrado acima, a tabela tem oito níveis de conhecimento orientados
em direção à ciência, e como tal refletem a estrutura geral do conhecimento sobre
determinada tecnologia. Todavia, analisando tais critérios para aplicação na incubadora, de
forma a aferir a agregação de tecnologia em empresas start-ups, modelou-se para quatro
níveis pelas seguintes razões:

O 1º estágio (completa ignorância) foi identificado de forma excludente no processo de
seleção, visto que a submissão, avaliação e seleção da start-up é feita pelo Comitê Técnico
da Incubadora, e na sua avaliação já são contemplados os aspectos de viabilidade técnica,
estratégica, econômica e legal.

Também os últimos três níveis 6,7 e 8 [ 6 (qualificação de processos para reduzir custos –
trade-offs), 7 (modelo científico de processos) e 8 (estágio nirvana (onisciência) foram
abandonados, por estarem ligados a estágios de conhecimento mais avançados, quando a
start-up já se encontra fora da incubadora.

Foram então selecionados os estágios 2 a 5 por apresentarem conteúdos de conhecimento
compatíveis com o perfil de competências requerido no desenvolvimento de start-ups ao
longo do processo de incubação.

Estágio “Conscientização”
Neste estágio o conhecimento formal é incipiente, e prevalece a intuição ancorada no
conhecimento de senso comum. As variáveis de processo começam a ser reconhecidas,
mas falta domínio sobre elas e seus relacionamentos. A este nível, desenvolve-se a P&D
necessária para transformar dados (variáveis) em informação (relevância da variável).

Estágio 2 Know-How (Sabe-Fazer)

As variáveis e sua relevância são reconhecidas, e empreende-se pesquisa para a
comprovação da viabilidade e rpraticidade da tecnologia de projeto. A este nível, começam
a ser identificados aspectos importantes no desenvolvimento da tecnologia, mas “a
aplicação é ainda especulativa”, não há prova experimental ou uma análise detalhada para
apoiar a conceito.

Estágio 3 Know-Why (Entendidas as relações de causa-efeito)
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Os aspectos (variáveis de processo) não são necessariamente precisos (pré-método
científico). Esta fase caracteriza-se pelo Desenvolvimento da Tecnologia (invenção), na
sua concepção técnica e de mercado. Neste estágio dá-se a validação do projeto na sua
aplicação formulada através da prova-de-conceito.

Estágio 4. Take care “Capacidade de operações

Controle sobre as variáveis de processo com precisão através de múltiplos valores
(ferramentas e serviços técnicos especializados). Demonstração da aplicação da tecnologia
(demonstração da operacionalidade e da funcionalidade do protótipo).

Variáveis Domínio de Processo Domínio de
Produto

Extensão do
Conhecimento

Estilo de
Liderança

1. Consciência,
fase de

Identificação

CONSCIENTIZ
AÇÃO

Os processos
necessários são

conhecidos?

Existe
estratégia de

como
materializar a

ideia?

O conhecimento
está na cabeça do
empreendedor?

O entendimento
do líder quanto à
necessidade e à
relevância do
trabalho em

equipe mostra-se
claro?

2. Identifica,
mede e

controla

KNOW HOW

Os processos estão
descritos e mapeados.

Os recursos
para

desenvolver o
produto são
controlados?

Existe a
descrição do

conhecimento em
algum lugar
(Manuais)?

Existe equipe
definida e

critérios de
seleção?

3. Identifica,
Padroniza e

Melhora.

KNOW WHY

Existem políticas e
aplicações de melhorias

de processos

Existem
padrões e

controle sobre a
capacidade de

produção,
mesmo em

escala
experimental?

A maioria do
conhecimento da
empresa nascente

(start-up) está
codificada?

Existem rotinas e
liderança

consolidada?

4. Identifica,
Controla,
padroniza,
melhora e

replica.

TAKE CARE

Existe certificação no
que tange aos

processos.

Existe o
conhecimento

de como
ampliar a escala
e os meios para

tal?

Existem normas
de gestão?

Existem modelos
de trabalho para
incentivar a troca

de
conhecimentos e

experiências
entre

colaboradores
diretos e

indiretos e
demais

stakeholders?
Tabela 4. Matriz de avaliação do conhecimento tecnológico
Fonte: Construção própria.
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Subsídios para avaliação

Domínio de Processos
O conhecimento da start-up sobre seus processos pode variar de condições muito primárias
(básico) até estágios muito formais e precisos (modelos matemáticos), [Gehany (1998);
Bohn (2005); Verri (2008)].

Os referidos autores colocam que um processo tem entradas, saídas e variáveis de estado
que caracterizam o que está acontecendo lá dentro.

Dentro dessa perspectiva, entenda-se neste trabalho o domínio de processos, determinado
pela forma como as atividades são executadas (informal ou formal?), como a tecnologia é
entendida (Know-how or know-why), e a qualidade dos resultados obtidos (aleatória ou
padronizada?).  Tais questionamentos exigem da start-up as seguintes respostas:

 Os processos necessários são conhecidos?
 Os processos estão descritos e mapeados?
 Existem políticas de melhorias de processos?
 Existe certificação no que tange aos processos?

Domínio de Produto

O produto começa pela ideia (pensar coisas novas), condição que leva à pesquisa
(desenvolver conhecimento sobre), para empreender criação (mostrar que pode ser feito).

Como produto é resultado, este ciclo deve permear necessidades e requisitos do mercado,
arquitetura (layout), componentes (conformidade), Normalização (ambiente), riscos
(tecnológico, econômico e financeiro), aspectos da produção (Slack, 1997).

Assim pensando, qual é o estágio atual da start-up sobre tais quesitos?

 Existe estratégia para materializar a ideia?
 Os recursos para desenvolver o produto são controlados?
 Existem padrões e controle sobre a capacidade de produção, mesmo em escala

experimental?
 Existe o conhecimento de como ampliar a escala e os meios para tal?

Localização do conhecimento

Entendendo o conhecimento como “o saber” sobre determinada realidade, neste trabalho a
realidade em questão está circunscrita a processos e produto. A pergunta chave é:

Para executar determinada atividade a start-up empreende um “saber-fazer” tácito ou a
atividade é executada através de conhecimento organizado (saber-fazer) explícito?

Esta indagação torna-se relevante, pois conforme NONAKA e TAKEUSHI (1997, p. 63), o
conhecimento tácito é dificil de ser articulado e está ligado ao indivíduo, já o explícito
pode ser articulado na linguagem formal, e permite tanto em produtos quanto processos
padronização, previsibilidade, e consistência de resultados.

Questionamentos sobre o conhecimento em produtos e processos;

 O conhecimento é tácito e está na mente do empreendedor?
 Existe a descrição do conhecimento em manuais?
 A maioria dos conhecimentos da start-up está codificada?
 Existem normas de gestão do conhecimento?
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Papel da Liderança

Um líder tem como principal função a geração da mudança, com suas ações pautadas sobre
três pilares fundamentais: estabelecer a direção estratégica da empresa, comunicar essas
metas aos recursos humanos e motivá-los para que sejam cumpridas.

Para tanto, tipos de poder e autoridade, estilo pessoal do líder, inter-relações sociais,
necessidade de alcançar objetivos corporativos, dentre outros são aspectos importantes
destacados no papel da liderança.

 O entendimento do líder quanto à necessidade e à relevância do trabalho em equipe
mostra-se claro?

 Existe equipe definida e critérios de seleção?
 Existem rotinas e liderança consolidada?
 Existem modelos de trabalho para incentivar a troca de conhecimentos e experiências

entre colaboradores diretos e indiretos e demais stakeholders?

ESTUDO DE CASO – INCUBADORA TECNOLÓGICA AGENDE
GUARULHOS

 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS PESQUISADAS

Passa-se a descrever os resultados da pesquisa relativa à agregação tecnológica em
incubadoras, tendo como espectro a experiência vivida na IBT de Guarulhos neste início
do ano de 2013. Como na ocasião a incubadora contava com 30 empresas, esta amostra
corresponde a 16,6% do universo.

DNA Express - Empresa do setor de farmoquímico que usa tecnologia pioneira no Brasil
na produção de DNA sintético e biologia molecular. Tem alto investimento em pesquisa e
desenvolvimento (P&D) contribuindo também com o seu produto para o desenvolvimento
da P&D em universidades pelo Brasil. A DNA Express é considerada uma empresa de alta
tecnologia pelos critérios da OCDE e faz parte de uma cadeia produtiva em expansão no
país, que é o ramo da farmacologia, onde se enquadram os insumos farmacêuticos, a
biologia molecular, biofarmacêutica, química de produtos naturais e produtos sintéticos.

A empresa é gerenciada pelo empresário João Marcos M. Mercado, que é formado em
Ciências Biomédicas pela UNIFESP e tem mestrado pelo Instituto de Química da USP.

PRLGrill - O diferencial do produto da empresa é a atuação ambientalmente responsável,
tem como produto uma churrasqueira que não faz fumaça e usa uma pequena quantidade
de carvão, conservando o calor para o churrasco e não para o ambiente. É ideal para
prédios residenciais, sendo que a empresa tem um grande mercado a ser explorado. Porém,
o mercado da empresa não se limita apenas aos prédios, estende-se também a casas,
restaurantes, lojas, etc.

A empresa foi fundada pelo empresário Paulo Roberto Lazarin, administrador, que depois
de criar o seu produto inovador e fazer uma pesquisa de mercado, viu que seu negócio era
viável e decidiu constituir a sua empresa com a ajuda da Incubadora Guarulhos.

Micro Injeção - Tecnologia em micro injeção de materiais plásticos, garantindo criação e
inovação ilimitadas na produção.  Este tipo de tecnologia tem um custo mais baixo,
processo de produção mais rápido e nível de precisão mais alto.
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A empresa pode atingir a diversos setores da economia, tais como: indústria eletrônica,
área médico hospitalar, farmacêutico, ótico, automobilístico, moveleiro, automação
industrial e setores diversos.

O fundador da empresa é Fabiano Durães Falcone, que tem formação em administração e
tecnologia de produção em injeção de plásticos. O empresário tem grande vivência no setor
de plástico, pois atua no setor desde o ano de 1996 com a outra empresa do mesmo
segmento que possui, para fabricação de soluções em plásticos para o setor moveleiro.

Ser Leve - A empresa com o suporte em transferência de tecnologia da Embrapa (Empresa
brasileira de pesquisa agropecuária) passou a produzir no Brasil com resultados
satisfatórios grãos de origem andina, tais como a quinoa e o amaranto.

O mercado de atuação é bastante amplo e tem demanda crescente, devido aos benefícios
que esses tipos de grãos trazem a saúde e a preocupação com a alimentação que boa parte
da população passou a ter.

A empresa foi fundada pelo empresário Marcel Sanchez que, aproveitando de um nicho de
mercado, trocou o ramo de elétrica e transporte pelo ramo de agronegócios, passando a
cultivar grãos de quinoa e amaranto no Brasil.

MS Ferramentaria - Empresa que desenvolve suportes especiais para uso hospitalar, linha
de acessórios para uso em clínicas médicas e odontológicas e na área de mecânica de
projetos e construção de máquinas e dispositivos e automação industrial. A empresa faz
projetos personalizados para a área odontológica e de elétrica, atendendo de universidades
a empresas do setor automobilístico. Os fundadores são Wallace Santim e Marcos Moraes,
a empresa se desenvolveu e ampliou sua lista de clientes. Hoje em dia é uma empresa que
desenvolve produtos inovadores, formando parcerias importantes com a USP e a FDTE
(Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia).

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA

A tabela 4 mostrou uma matriz de correlação entre níveis de conhecimento de Bohn e
estágios do sistema PPV, e a tabela 5 agrega a matriz de agregação tecnológica criada a
partir das correlações da tabela 4.

Empresas Intensidade
Tecnológica

PPV

Fases

Agregação
Tecnológica

DNA EXPRESS Alta Intensidade Caminho da Escola Score - 3,3

Know why avançado

PRLGrill Média-baixa Caminho da Escola Score - 3,2

Know why – moderado

Micro Injeção Média Baixa
Primeiros Passos

Score - 1,3

Conscientização-avançado

Ser Leve Baixa Intensidade Articulando

Conhecimentos

Score - 1,2

Conscientização moderado
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MS Ferramentaria Média baixa Articulando

Conhecimentos

Score - 3,1

Know why incipiente

Cor Empresas Raio
Nível

Agregração
1. DNA 2,3 3,3
2. Prgrill 2,2 3,2
3. Plastimobile 1,3 1,3
4. Ser leve 1,2 1,2
5. MS Ferramentaria 2,1 3,1

Tabela 5. Matriz de agregação tecnológica
Fonte: Construção própria.

Desta forma, na Tabela 5, a DNA EXPRES (indústria farmacêutica) insere-se na
taxonomia da OCDE como de alta intensidade tecnológica. No sistema PPV está pontuada
no estágio (Caminho da Escola) e atingiu um score (pontuação) de Agregação Tecnológica
(3,3).

Na matriz de avaliação do conhecimento tecnológico (tabela 4) está na posição know why
numa perspectiva avançada, apresentando processo e produto controlados e avanços em
relação à sistematização dos conhecimentos e desenvolvimento de lideranças apesar de
apresentar lacunas na estruturação de equipes.

A PRLGrill (metalurgia básica) configura-se na classificação tecnológica da OCDE como
de médio-baixa intensidade, no Sistema PPV está na fase (Caminho da Escola) e na
pontuação de Agregação Tecnológica atingiu o score (3,2).

Este score remete a PRLGrill no processo de incubação numa posição de know why
moderado apresentando processos formais e capacidade de produção consolidada, o
conhecimento migrando para patamares explícitos, com liderança e rotinas consolidadas.

A Micro Injeção é uma start-up do setor de plásticos (médio-baixa intensidade
tecnológica-OCDE), no sistema de gestão PPV vive a etapa (Primeiros Passos), e seu score
(pontuação) de Agregação Tecnológica (1,3).

Este score indica que a start-up (Micro Injeção) está ainda no primeiro estágio de
conhecimento tecnológico de Bohn, fase de identificação, num patamar de Awareness
avançado, aprender fazendo, inovar por imitação. Ausência de regras e normas de
certificação, e baixa relevância do trabalho em equipe (ações conjuntas).

A start-up Ser Leve opera no ramo de alimentos (grãos) pertence ao grupo de baixa
intensidade tecnológica, no sistema PPV está vivendo a fase (Articulando Conhecimentos),
e o score de Agregação Tecnológica registrou 1,2 pontos.

O estágio de conhecimento tecnológico da start-up configura-se como de (Awareness)
moderado, falta conhecimento necessário para criar e usar a tecnologia. Típico de projetos
em fase de desenvolvimento de processo e produto. O Conhecimento é tácito, e ausência
do trabalho em equipe.
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A start-up MS Ferramentaria, caracteriza-se na classificação da OCDE como de Médio-
baixa intensidade tecnológica, no processo de incubação desenvolve a fase articulando
conhecimentos e o estágio atual de agregação tecnológica atingiu score 3,1.

Este score corresponde na escala de Bohn ao estágio de Know why incipiente, certas
variáveis-chave estão em estágios médios de conhecimento, com potencial para avanços
rápidos na curva de conhecimento.

Cumpre ainda destacar que na tabela 5, a coluna 3 representa as medidas do raio dos grafos
construídos a partir das respostas de cada start-up às indagações objeto da tabela 4.

Figura 2: Matriz Dimensional de Segregação tecnológica.

A figura 2 é uma matriz representativa do posicionamento das empresas nascentes
sustentado no desempenho das variáveis que ilustram o estágio atual do processo de
incubação. No eixo vertical é apresentada a escala ascendente de intensidade tecnológica
desenvolvida pela OCDE, e no eixo horizontal, estão representadas as fases do sistema
PPV, que conforme já discutido anteriormente, é um sistema de gestão estruturante do
processo de incubação que promove na empresa nascente, o desenvolvimento e avaliação
simultânea de três variáveis: ciclo de vida, maturidade e competências. Por fim, no I
quadrante do sistema gráfico contextualizado na figura 2 tem-se o posicionamento de
agregação tecnológica de cada empresa nascente balizado por medidas oriundas da tabela
5. A representação da agregação tecnológica é marcada por circunferências, nas quais a
área é diretamente proporcional ao nível de intensidade do agregado tecnológico
(conhecimento materializado).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deixaram evidente que a metodologia proposta permite segregar e organizar
diferentes níveis de empresas nascentes pelo seu grau de intensidade tecnológica,
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permitindo aferir estágios de agregação de conhecimento, em incubadoras de empresas de
base tecnológica.

Dentro dessa lógica, a metodologia aqui desenvolvida e aplicada torna-se uma construção
teórica importante para o entendimento das “situações reais”, que envolvem as práticas da
vida em ambientes inovativos (incubadoras de empresas), nos quais o conhecimento é a
principal matéria prima de produção e, portanto, representativo de uma variável
extremamente complexa, e de difícil mensuração.

Na confrontação do modelo (tabelas 4 e 5, e fig. 2) ao caso da ITAG, foram reunidas as
evidências que permitiram tratar a Questão Central deste trabalho que tinha no seu escopo
construir um instrumental de indicadores que não são abordados em nenhum modelo
encontrado na literatura especializada, sendo, esta, uma das contribuições originais deste
trabalho.

Desta feita, o desenvolvimento deste modelo vem preencher um gap relevante na gestão de
incubadoras de base tecnológica, visto que, como os modelos tradicionais de gestão
aplicados em tais ambientes se restringem à análise do ciclo de vida da empresa nascente
tornam-se incapazes de quantificar os estágios de conhecimentos e a aplicação
(materialização) de tais conhecimentos ao projeto da empresa nascente.

Considerando o presente instrumental desenvolvido, o qual tem o potencial de avanços
rápidos utilizando-se de algoritmos matemáticos, e instrumentos de tecnologia da
informação, dá-se um passo importante na capacidade de quantificar variáveis
eminentemente subjetivas, dando-lhes representatividade numérica, e tornando-as assim
mais representativas à missão da incubadora no desenvolvimento da empresa nascente.
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RESUMO
Este trabalho insere-se no contexto das pesquisas de políticas públicas voltadas à gestão de
ambientes de inovação – parques tecnológicos, com foco em uma experiência no Estado de
São Paulo, Brasil. A elaboração de um plano de CT&I é uma das exigências da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado (SDECT) para ingresso
no Sistema Paulista de Parques Tecnológicos (SPTec). Na metodologia é apresentado um
método para elaboração de um plano de C&T&I para parques tecnológicos, no contexto do
SPTec, aplicando ao caso do Projeto do Parque Tecnológico Jaguaré, na cidade de São
Paulo. A questão de pesquisa: como estimular um sistema local de inovação, na
perspectiva de políticas públicas, com base no modelo de parques tecnológicos,
considerando os aspectos relacionados à ciência, tecnologia e inovação, com base nos
modelos ternários de relação universidade-empresa? Os resultados são obtidos para o caso
do Parque Tecnológico do Jaguaré, com a identificação de: caracterização da oferta;
caracterização da demanda consolidada e da demanda potencial; e arquitetura-estruturas
básicas de C&T&I.

ABSTRACT
This paper is inserted in context of public policies, aimed at managing innovation habitats -
technology parks, focusing on an experience in the State of Sao Paulo, Brazil. The drafting
of a S&T&I plan is one of the requirements of the Department of Economic Development,
Science and Technology of the State (SDECT) for joining the Sao Paulo Technology Parks
System (SPTec). The methodology presents a method for the development of a technology
park S&T&I plan, in the context of SPTec, applying to the case of Jaguare Technology
Park Project, in the city of Sao Paulo. The research question: how to stimulate local
innovation system from the perspective of public policies based on technology parks,
considering aspects related to science, technology and innovation - ternary models? The
results are obtained for the case of Jaguare Technology Park with the identification of:
S&T&I – the supply side; characterization of consolidated and potential demand;
architecture and structures for S&T&I.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
Este trabalho insere-se no contexto das pesquisas de políticas públicas voltadas à gestão de
ambientes de inovação – parques tecnológicos, com foco em uma experiência no Estado de
São Paulo, Brasil. A pesquisa tem por objetivo desenvolver um instrumento a ser utilizado
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pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São
Paulo (SDECT) que organiza o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. Como resultado
deste trabalho, é apresentado um método para elaboração de um Plano de Ciência,
Tecnologia e Inovação.

A premissa para este estudo consiste em considerar que a inovação não é um fenômeno
espontâneo, mas função da articulação e organização dos atores envolvidos. Isso leva os
tomadores de decisão a desenvolver propostas e políticas visando a acelerar o
desenvolvimento, sobretudo empresarial, com base na inovação. Dentre as políticas para
promover condições propícias para a fertilização cruzada, destaca-se a criação de
ambientes planejados com o objetivo de aproximar a geração e uso do conhecimento. Entre
os modelos envolvidos nos sistemas de inovação, na visão dos autores, são considerados
um dos mais avançados, os parques tecnológicos.

Os Parques Tecnológicos recebem uma taxonomia própria, nos quais são identificados os
modelos de terceira geração1, com grande envolvimento do poder publico local nas ações
com o objetivo de incentivar políticas de desenvolvimento, provendo o Estado de
estruturas organizacionais, legais e elementos de articulação.

Nestes modelos, a prática acentua a existência de lacunas estruturais, as quais determinem
instrumentos para operar as políticas  e permitir o gerenciamento de maneira sistemática.
Desta forma, insere-se a questão de pesquisa: como estimular um sistema local de
inovação, na perspectiva de políticas públicas, com base no modelo de parques
tecnológicos, considerando os aspectos relacionados à ciência, tecnologia e inovação,
com base nos modelos ternários de relação universidade-empresa?

METODOLOGIA

Considerando o objetivo desta pesquisa, são realizados: uma revisão da literatura sobre os
vetores estruturantes da pesquisa (sistemas de inovação, ambientes de inovação, sistemas
regionais de inovação), somada à experiência dos autores no tema, além do tratamento das
informações levantadas para cada dimensão analisada (oferta e demanda em C&T&I nas
regiões foco, infraestrutura) e análise qualitativa. Numa perspectiva da utilização prática
do resultado da pesquisa, os resultados serviriam de base para o processo de avaliação das
proposições candidatas a ingressar projetos no Sistema Paulista de Parques Tecnológicos
(SPTec), auxiliando na equalização de desafios de duas naturezas: i) relacionados à
formatação da proposta pelos proponentes, visto que a disposição legal referente aos
requisitos é genérica; e ii) relacionados ao fato dos avaliadores das propostas não
possuírem um instrumento que lhes possa servir de referência para a avaliação.

O propósito deste artigo consiste em preencher essas lacunas, oferecendo uma orientação
ao proponente à criação de um Parque Tecnológico no Estado de São Paulo e aos
avaliadores. Inicialmente é apresentada a estrutura conceitual do trabalho com base na
teoria de sistemas de inovação e produção dos autores. Segue com a explicação
metodológica do ambiente no qual se insere a proposta, possibilitando detalhá-la a seguir.
O estudo da iniciativa do Jaguaré tem por objetivo evidenciar a utilização do referencial do
trabalho, cujos resultados permitem a discussão com os objetivos propostos.

1 “Parques de 3ª Geração – Parques Estruturantes - Este tipo de Parque acumulou as experiências dos parques
de 1ª e 2ª geração e está fortemente associado ao processo de desenvolvimento econômico e tecnológico de
países emergentes. Criados como fruto de uma política regional ou nacional e orientados para promover um
processo de desenvolvimento sócio-econômico extremamente impactante os Parques Estruturantes contaram
com forte investimento estatal e são extremamente orientados para o mercado globalizado.” ANPROTEC
(2007). Parques Tecnológicos no Brasil: estudo, análise, proposições. Disponível em: www.anprotec.org.br.
Acesso em: 06/09/2013.



3

REVISÃO NA LITERATURA
CONSIDERAÇÕES SOBRE SISTEMAS DE INOVAÇÃO

Nos últimos anos, como referência para o planejamento, emergiu uma literatura de
qualidade sobre as características de sistemas de inovação, baseado no conjunto de
organizações, estrutura legal e processos de articulação entre os atores (LUNDVALL,
BORRÁS, 2005).

O estudo dos sistemas de inovação constitui uma referência para políticas públicas, foco
em desenvolvimento socioeconômico, e visando a requalificação de espaços urbanos, em
adição para suportar o planejamento estratégico dos agentes diretamente envolvidos em
atividades inovativas (NELSON, 1984).

Especificamente, no caso brasileiro, onde existem três diferentes níveis de governo
(federal, estadual e municipal), a discussão pode receber mais contribuições. Considerou-
se a proposta de Damião (2009), que defende o conceito do desenvolvimento numa
perspectiva local (município) e baseada em projetos específicos (ZOUAIN, DAMIÃO e
CATHARINO, 2006).

A discussão aponta para os estudos sobre Sistemas de Inovações Locais, os quais
apresentam diretrizes e ações necessárias para tornar o ambiente de determinada localidade
propício para o desenvolvimento de um cenário de empresas modernas, eficientes e
socialmente responsáveis.

Dada a repercussão do trabalho, adjetivou-se esses estudos de Escola Evolucionista ou
Neo-schumpeteriana, dado que ela identifica a atividade inovativa como um processo de
natureza evolucionário, que ocorre a partir da conjugação de fatores econômicos e
institucionais. A abordagem evolucionária enfatiza a importância da variedade e da
diversidade tecnológicas e das formas em que a variedade se traduz em oportunidades e
resultados tecnológicos (OCDE, 2004).

Como características da abordagem evolucionista podem ser citadas: i) a aceitação do
desequilíbrio como elemento comum da dinâmica econômica, dado que existem estímulos
para que os atores provoquem mudanças; ii) a racionalidade com incerteza, visto a
impossibilidade de conhecer todos os aspectos sob determinado tema e a maneira
fragmentada que os problemas se apresentam; iii) a busca e seleção de novas tecnologias,
responsável pela introdução de  novas tecnologias e o aprimoramento dos processos
(ALMEIDA, 2003).

Borrás (2004), por sua vez, estuda o sistema de inovação europeu e observa a sua
constituição, essencialmente composta por dois elementos: i) uma estrutura de produção,
relacionada à indústria e à dinâmica produtiva; ii) um conjunto de instituições (arcabouço
institucional) socioeconômicas e políticas numa determinada localidade. É importante
frisar que na visão de Borrás (2004) as instituições possuem três funções genéricas na
economia: reduzir incertezas, gerenciar conflitos e operações e prover incentivos.
Também, aprofunda o estudo das instituições, segregando-as em dois grupos: um conjunto
de instituições formais composto por regras e arranjos organizacionais e uma parte
informal construida pelas interações dos atores que geram regras implícitas.

A contribuição de Edquist (2004) preconiza que as organizações básicas que compõem os
sistemas de inovação são as empresas, consideradas o lócus da atividade inovativa; as
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organizações científicas e tecnológicas, responsáveis pelo desenvolvimento do
conhecimento básico e também pela formação de recursos humanos; as organizações de
fomento, em suas mais diversas configurações; o capital empreendedor (venture capital,
seed money, business angels, entre outros). De forma similar, a Borrás (2004), acredita que
as instituições representam as normas, diretrizes e regulamentos e os procedimentos
formais e informais vigentes no contexto das operações do sistema de inovação. Já as
chamadas interações entre os atores referem-se ao conjunto dos relacionamentos inerentes
ao processo inovativo, que podem ser de mercado (quando envolvem relações de compra e
venda), extramercado (quando não envolvem relações diretas de compra e venda) e, ainda,
entre as organizacionais de apoio ou institucionais (vide figura 1). No último sentido,
ganham destaque as especificidades locais, como a natureza e o perfil das organizações,
entendidas como atores do processo de inovação; as características das interações entre os
elementos que compõem os subsistemas de inovação; as instituições, que suportam e
norteiam as interações inerentes às atividades inovativa.

No que tange à finalidade, a análise do sistema de inovação pode centrar-se nos resultados
e implicações relacionadas, em termos, por exemplo, da criação/geração de produto,
emprego e renda, ou, ainda, nos elementos determinantes dos sistemas de inovação, que
constituem os condicionantes do desempenho.

A análise dos determinantes dos sistemas de inovação consiste na perspectiva mais
relevante para a pesquisa, como também para as políticas públicas, que buscam o
desenvolvimento socioeconômico por meio da dinamização da atividade inovativa. Isso
ocorre, sobretudo, pelo reconhecimento de que a atividade inovativa, especialmente nas
áreas de fronteira do conhecimento, são processos de complexidade crescente, de natureza
multidisciplinar, que dependem de políticas sistêmicas e cooperação.

Nessa perspectiva de análise, são consideradas as atividades do sistema de inovação e as
suas funções (representadas pelos subconjuntos de atividades básicas operadas pelos atores
do sistema) que se constituem elementos interdependentes e característicos da eficácia e
qualidade dos sistemas (BORRAS, 2004).  Entre as atividades básicas do sistema,
destacam-se: a pesquisa científica e tecnológica; o desenvolvimento de processos e de
produtos; além da formação de recursos humanos (LIU & WHITE, 2000). Já, entre as
funções básicas do sistema, destacam-se a produção, difusão e exploração das inovações.
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Figura 1: Sistema de inovação: referências analíticas.  Elaborado a partir de Edquist (2004).

Edquist (2004), em suas análises sobre sistemas de inovação, aponta nove características
comuns nas abordagens, conforme apresentadas na Figura 2.

Figura 2: características em abordagens de sistema de inovação.
Fonte: Elaborado a partir de Edquist (2004)
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Como características principais, podem ser enfatizadas a necessidade de abordagens com
visão ampla e não limitada a uma única disciplina; a presença da abordagem evolucionária,
evidenciada pelo processo contínuo de inovação e aprendizagem que ocorre entre os
agentes. No que tange à visão sistêmica, esta se consolida nos aspectos da não linearidade
e interdependência entre os atores, como também nas abordagens das relações de causa e
efeito, apresentando um aspecto não científico. Nas análises sobre sistemas de inovação,
também prevalece uma visão baseada nos aspectos de difusão tecnológica e uma ênfase no
papel das instituições a fim de determinar os diferentes níveis de sucesso dos países.

Partindo-se desse referencial, os sistemas de inovação podem ser analisados com base nos
seus níveis de maturidade, que são representados pelo nível de articulação entre os
componentes do sistema e pela importância da atividade inovadora para o dinamismo
econômico (NELSON, 1993). Assim, quanto maior o dinamismo da relação entre os
subsistemas científico e tecnológico, financeiro, educacional e sistema produtivo, maior o
nível de articulação do sistema; quanto maior a participação dos produtos de base
intensivos em tecnologia na produção, maior a importância da atividade inovadora para o
dinamismo econômico. Nesta perspectiva, a composição de um sistema de inovação prevê
a existência de organizações, instituições e articulações; as organizações são determinadas
pela identificação local de organismos acadêmicos, empresas, institutos, entidades do
terceiro setor e o poder público; as instituições devem ser entendidas como um conjunto de
normas e regramentos, portanto referem-se aos institutos legais que balizam as relações
entre as organizações, envolvendo as políticas públicas; e as articulações evidenciam as
relações que permitem inclusive o enquadramento e reflexões sobre o conjunto de normas,
regras e apoios promovidos pelo poder público. Reforça-se que a articulação é fundamental
para o sucesso de localidades inovadoras, ainda mais, em projetos transformadores ela
passa pela leitura das demandas das organizações e a posterior alimentação de um conjunto
de sugestões para a autoconstrução dos regramentos da mesma. Genuinamente um
processo de construção conjunta, pois demanda a participação constante dos envolvidos,
sobressaindo-se o poder público que é o legítimo indutor de políticas que beneficiam a
população.

OBSERVANDO OS AMBIENTES DE INOVAÇÃO

Dada a dinâmica da sociedade, a inovação não pode ser observada de uma maneira linear,
carente de uma abordagem sistêmica (FREEMAN, 1995), considerando que o processo de
inovação é essencialmente de natureza interativa, na qual os aspectos técnicos mantém sua
relevância, mas, que os fundamentos são de característica social (LUNDVALL, 1992),
desta forma, depreende-se que a inovação é resultado de um processo de aprendizado
coletivo e evolucionário.

Considerando a presente vertente, fica latente a importância da proximidade, como
condição propiciadora para a articulação, fortalecendo a viabilidade de modelos ternários
(ETZKOWITZ, 2008), os quais são caracterizados pelos diferentes papéis de organização,
considerando os processos de criação, propriedade, indução e aplicação dos
conhecimentos. Os modelos ternários envolvem o governo, academia e negócios e são
demandados por uma abordagem dinâmica nos quais os papéis são flexíveis e alternados,
sobretudo dependente de articulação.

A organização de ambientes pode ser uma resposta eficiente a promoção da inovação,
sendo os Parques Tecnológicos os modelos mais avançados, visto que permitem um fluxo
contínuo de demanda e ofertas de novos conhecimentos e aceleram a curva de aprendizado.
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O modelo de Parque Tecnológico teve sua origem, nos anos 1950, no Estado da Califórnia,
nos Estados Unidos da América. O êxito do Stanford Research Park, criado pela Stanford
University, nucleou o que veio a ser conhecido como o Vale do Silício.

No Brasil, o lançamento do Programa Brasileiro de Parques Tecnológicos pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em 1984, foi a primeira
política pública nacional nessa área. Sua ideia motriz era não deixar o país se atrasar mais
na implementação de um modelo cujos resultados positivos no exterior já eram notórios. O
foco era promover a transferência de tecnologia das universidades para o setor produtor.

O crescimento expressivo do número de iniciativas de parques tecnológicos no país (hoje
beirando a centena) se deu na década de 2000, principalmente no seu segundo lustro,
devido a quatro razões cumulativas: (i) a persistência da estabilidade macroeconômica
iniciada em 1994; (ii) a presença maior da inovação na agenda nacional a partir de 2001,
cujo marco foi a II Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação; (iii) a
atratividade do Brasil como polo de investimentos qualificados, num cenário global em
transformação; e (iv) o grau avançado atingido pelas incubadoras de empresas brasileiras,
que constituem o terceiro maior setor do mundo (quarto, se considerada a Europa como
uma unidade).

Ocorreu uma frutífera coexistência das iniciativas de incubadoras de empresas e parques
tecnológicos. Ela se expressa tanto no âmbito das políticas públicas, pelo Programa
Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos (PNI), como pela
existência de uma única entidade representativa – ANPROTEC - diferentemente do que
ocorre em vários países, inclusive nos EUA, matriz dos dois ramos do movimento de
empreendedorismo inovador.

Favoravelmente, neste período, observou-se no Brasil um movimento acelerado de
amadurecimento do Sistema de Inovação, com o fortalecimento das organizações (de
Ciência e Tecnologia, empresariais e de apoio), instituições (arcabouço regulatório), com a
Lei de inovação Nacional de 2004, Lei do Bem de 2005, Lei Paulista de Inovação de 2008,
Mobilização Empresarial pela Inovação – MEI (2009) entre outras iniciativas de
articulação.

Nesse período se estabeleceram parques tecnológicos bem sucedidos no país, tais como
Recife (Porto Digital), Porto Alegre (TecnoPUC), Rio de Janeiro e no Estado de São
Paulo. Os Parques Tecnológicos sediados no Estado de São Paulo integram, desde que
atendam a certas condições, o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, coordenado pela
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado
(SDECT), que fornece apoio de gestão, qualificação e recursos financeiros para o
desenvolvimento dos projetos.

SISTEMA REGIONAL DE INOVAÇÃO

O Estado de São Paulo, que responde por cerca de um terço do PIB e metade da produção
científico‐tecnológica brasileira; tem condições excepcionalmente favoráveis para ocupar
uma posição de destaque no cenário nacional de parques tecnológicos e de incubação de
empresas.

A SDECT atua para promover o crescimento econômico sustentável, aprimorar os ensinos
superior, técnico e de graduação tecnológica e estimular a inovação no Estado de São
Paulo, com políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda e ao aumento do
empreendedorismo e da competitividade do setor produtivo. Criada em 1965, em janeiro
de 2011, a então Secretaria de Desenvolvimento deu lugar à Secretaria de
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Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Com a reformulação de sua estrutura,
a pasta passou a fortalecer o apoio ao micro e pequeno empreendedor, a atração de
investimentos, o incentivo à pesquisa científica e tecnológica e a expansão do acesso aos
ensinos superior e profissionalizante. No incentivo à tecnologia e à inovação essa posição
vem sendo paulatinamente construída, combinando a emergência de um número
expressivo de iniciativas e, a partir de meados da década passada, a construção de um
marco institucional sistêmico, qual seja, o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos
(SPTec), instituído pelo Decreto 54.504/06 e organizado pelo Decreto 54.196/09.

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
A elaboração de um plano de CT&I (Ciência, Tecnologia e Inovação) é um dos itens no rol
de exigências da SDECT para ingresso no SPTec, o qual premite condições diferenciadas
para o projeto, com oferta de recursos financeiros, fiscais e know-how.

A elaboração deste documento teve como norte o DECRETO ESTADUAL Nº 54.196, de
02/04/2009, que expõe os requisitos para o credenciamento no SPTec, os quais envolvem a
necessidade de se mapear os principais atores locais e regionais e seus papeis como
responsáveis pela criação, desenvolvimento e sustentação de um parque tecnológico, no
que tange à perspectiva científica, tecnológica e de inovação.

Busca-se levar em consideração as capacidades e competências instaladas e potenciais
desses atores, bem como os desafios, demandas e as lacunas a serem preenchidas no
contexto da CT&I.

Uma orientação fundamental para a confecção do documento de orientação, doravante
denominado de roteiro, foi vislumbrar tanto a perspectiva do proponente à criação do
Parque Tecnológico, como a ótica do Estado que tem o papel de apoiar sua implantação,
acompanhar o seu desenvolvimento e propor melhorias ou novas estratégias, adequando-o
aos desígnios das políticas públicas do Estado para o setor.

Optou-se por desenvolver um roteiro na forma de questões no intuito de facilitar o trabalho
de pesquisa e coleta de dados e informações. Há questões pontuais e outras mais
abrangentes, mas todas demandam um relativo esforço de pesquisa e análise que são
fundamentais ao reconhecimento das ameaças e oportunidades e, principalmente, dos
pontos positivos e negativos.

Da perspectiva do proponente, buscou-se produzir um documento que, mais do que
facilitar a elaboração de uma proposta, sirva de balizamento para se identificar a existência
das reais condições para avançar em direção a um empreendimento desta envergadura. Da
ótica do Estado, o documento serve como um aliado no que diz respeito ao sucesso da
iniciativa enquanto política pública de desenvolvimento econômico regional e à eficiência
da alocação de recursos públicos.

Na figura 3 expõe-se um quadro sinóptico que oferece uma visão panorâmica do
referencial de plano de CT&I aqui recomendado. O detalhamento do quadro, que constitui
o corpo do presente documento, está organizado em três partes. Na primeira, de contexto,
são discutidas algumas questões relevantes à compreensão dos parques tecnológicos e sua
inserção no entorno. As outras duas partes tratam, respectivamente, das fases do
credenciamento provisório e do credenciamento definitivo.

Relativo ao credenciamento provisório, foram abordadas a oferta e a demanda em CT&I.
A oferta está organizada em: (i) instituições acadêmicas e de pesquisa; (ii) principais
setores e áreas de atuação; (iii) projetos e iniciativas e (iv) proposta de arquitetura de
CT&I. Um estudo desses tópicos permitirá conhecer elementos fáticos, tais como os
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principais cursos e programas de capacitação avançada disponíveis, as pesquisas
desenvolvidas e perfil de docentes e pesquisadores das instituições acadêmicas e de
pesquisa. Será possível identificar também a vocação regional em termos de negócios
inovadores e o trabalho das incubadoras voltadas a empreendimentos inovadores nascentes
intensivos em conhecimento. Na sequência, é solicitado que o proponente elabore uma
proposta preliminar de arquitetura de CT&I. Ao final do item, solicita-se a caracterização
das principais demandas dos atores relevantes no campo da CT&I.

No que tange ao credenciamento definitivo aprofunda a identificação de ofertas e
demandas em relação ao Parque e prevê a elaboração de uma arquitetura consolidada de
CT&I. Para essa etapa, prevê-se a elaboração e entrega de uma ou mais matrizes
estratégicas de relacionamento de ofertas e demandas, construídas após levantamentos
cuidadosos. Espera-se, também, que sejam anexados documentos que evidenciem o efetivo
avanço na construção de interações entre o Parque Tecnológico e: (i) empresas inovadoras;
(ii) instituições acadêmicas e de pesquisa e (iii) outros atores relevantes do sistema de
CT&I local, regional e estadual, bem como nacional e mundial.

Figura 3: Referencial recomendado para o Plano de CT&I.

A sugestão de um sintético conjunto de questões, algumas de ordem conceitual e outras
práticas, permite uma lista para autoverificação do conhecimento e nível de reflexão sobre
o tema pelos proponentes, assim como da eventual conveniência de maior familiarização,
prévia ao esforço de elaborar a proposta propriamente dita.

A compreensão atualizada do fenômeno dos parques tecnológicos e o (re)conhecimento de
diferentes experiências, no Brasil e no exterior, exitosas ou não, constituirão um
aprendizado importante e qualificarão a decisão de submeter ou não um projeto.

APLICAÇÃO AO CASO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO
JAGUARÉ (SÃO PAULO)
Dado o problema central e os objetivos deste artigo, a estratégia metodológica de pesquisa
endereçada para responder às questões possui característica de pesquisa-ação, na qual a
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produção de conhecimento é guiada pela prática, e os pesquisadores influenciam de
maneira direta na avaliação das ações desencadeadas, e nos resultados do trabalho. Neste
método de pesquisa, o conhecimento é produzido e a realidade é modificada
simultaneamente, cada um ocorrendo devido a ação do outro THIOLLENT (2007).

Os resultados são apresentados com base em elementos qualitativos, considerando que os
dados obtidos no estudo desenvolvido com base no instrumento apresentado na figura 3,
foram tratados e reproduzidos no formato conceitual.

Cabe destacar que, de forma peculiar, o projeto do Parque Tecnológico de São Paulo-
Jaguaré tem a sua liderança alicerçada na própria SDECT, fato que permitiu, nos últimos
tempos, revigorar o projeto e acelerar a curva de desenvolvimento do mesmo.

Os fatos expostos evidenciam estar o Parque Tecnológico de São Paulo-Jaguaré (PTSP-J)
na condição mais favorável da tipologia desenvolvida pela ANPROTEC, a entidade
representativa dos Parques e Incubadoras no Brasil, a saber, estar num ambiente maduro
quer em Ciência e Tecnologia como em tecido empresarial.

Essa condição, com maturidade de oferta e demanda, evidencia um cenário favorável para
o desenvolvimento do Parque Tecnológico no seu entorno, reforçado pelos pressupostos
que norteiam os projetos internacionalmente de maior sucesso, detalhados a seguir:

 Facilitam por meio da interação o fluxo de transformação do conhecimento em
riquezas, com a disponibilidade de mecanismos baseados na articulação entre o
meio acadêmico e o tecido produtivo;

 São iniciativas que apoiam o desenvolvimento regional, dinamizando a atividade
econômica local por meio da formação e crescimento de empresas, do aumento das
atividades comerciais e de exportação baseadas em produtos e serviços com alto
valor agregado;

 São iniciativas que envolvem empreendimentos imobiliários que possam oferecer a
infraestrutura necessária e que tornam compatível esta estrutura com o ambiente
urbano e seus planos de desenvolvimento e diretor;

 São iniciativas que incorporam em seus planos o apoio ao desenvolvimento
sustentável e a recuperação de áreas degradadas ou economicamente deprimidas
nas cidades;

 São iniciativas que pressupõem uma base científica e tecnológica de apoio; que
estabelecem ou otimizam, por estruturas organizacionais formais ou informais, a
disseminação do conhecimento, do meio acadêmico para o meio empresarial; e

 Compõem-se de estruturas organizacionais que estimulam essa sinergia
compreendendo incubadoras de empresas de base tecnológica ou outros arranjos ou
habitats; estruturas para a gestão da interação universidades/centros de pesquisa e
empresas; estruturas para proporcionar ações de treinamento e formação para a
gestão empresarial e técnica.

Assim, o tratamento da proposição do Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação foi
deslocado de um posicionamento focado na descrição de elementos que comprovem a
existência considerável de elementos de oferta e demanda para o direcionamento de ações
e prioridades para a operação e articulação da abundante oferta de demanda na região.

A ênfase, por conseguinte, ocorreu na identificação de prioridades práticas no campo da C
T&I que contribuam para superar o status quo e implementar com êxito o Parque
Tecnológico.

CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA
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A região apresenta uma estrutura industrial bastante diversificada, com várias divisões da
indústria e serviços contribuindo para a geração de empregos e de valor adicionado. A
cidade de São Paulo mantém-se como o principal polo industrial do Estado, principalmente
em atividades com alto grau de sofisticação, que necessitam de tecnologia e mão de obra
especializada e da proximidade do centro consumidor. A região também concentra os
nexos estratégicos das redes que compõem a estrutura industrial, reunindo escritórios de
administração central e os departamentos de engenharia e desenvolvimento de produtos.

Por outro lado, o êxodo das empresas tradicionais vem provendo a mudança do perfil
econômico. A redução da atividade econômica nas antigas regiões industriais da cidade
configura a necessidade (e a oportunidade) de incentivar a criação de empreendimentos
que requalifiquem a vocação econômica (ZOUAIN, 2003).

Neste interim, o empreendedorismo inovador demonstrou desenvolvimento acelerado,
possibilitando atingir em recente ranking global, a posição de décima terceira entre as
cidades mais favoráveis para a atuação de empresas nascentes.

Merece destaque a parte da região Oeste, onde se localiza a base da infraestrutura de
C&T&I associada à Universidade de São Paulo, considerada como a principal universidade
da América Latina pela organização internacional de pesquisa educacional, Quacquarelli
Symonds e a única do subcontinente presente entre as 100 universidades do mundo com
melhor reputação pela prestigiosa Times Higher Education.

A Universidade conta com 16.512 profissionais não docentes e 5.940 docentes, dentro de
uma estrutura que comporta 42 unidades de pesquisa e ensino e 6 institutos especializados
distribuídos em 11 campi. São oferecidos 247 cursos de graduação e 627 cursos de pós-
graduação. Nas várias unidades da USP, desde 1988, foram depositadas 691 patentes,
dentre as quais 643 são ativas. Possui 1.870 grupos de pesquisa com 27.292 publicações
em 2011. Cada Unidade de Ensino da USP tem os seus Departamentos de Pesquisa dentro
dos quais há diversos laboratórios. Conta com 45 bibliotecas e aproximadamente 7,5
milhões de títulos. O seu principal campus, que se localiza na Cidade Universitária de São
Paulo, abriga diversos laboratórios em parceria com empresas, tais como o Tanque
Numérico (com a Petrobras) e o Laboratório de Automação (com a Rockwell Automation).

No seu entorno há quatro institutos públicos de pesquisa, a saber, o Instituto Butantan, o
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT) e o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), cada qual
é referência no seu segmento de atividade. Ali também se encontra a maior incubadora de
empresas da América Latina, gerida pelo Centro de Inovação, Empreendedorismo e
Tecnologia (Cietec), que contava com 124 empresas incubadas em fins de 2011.

Esse conjunto de seis instituições colocalizadas constitui um Hexágono do Conhecimento
(HEXACON) de porte e arco de competências singular no Brasil. É adjacente a esse
ambiente que se instala o Parque Tecnológico de São Paulo - Jaguaré. Nas proximidades
do Parque Tecnológico há um leque de outras instituições de ciência e tecnologia, entre
elas o Hospital Israelita Albert Einstein, entidade intensiva em pesquisa médica, além de
instituições de educação superior voltadas ao ensino, como a Universidade Paulista (UNIP)
e a Universidade São Judas.

A pequena distância desse locus estão numerosas empresas, parte expressiva das quais de
alta tecnologia e da economia criativa, estabelecidas em bairros como Vila Olímpia
(conhecida como Vila do Silício, pela concentração de empresas de ponta, tanto as gigantes
internacionais - entre elas Microsoft, Cisco e Intel, como empresas nascentes) e, mais
recentemente, Vila Leopoldina na economia criativa. No eixo da Avenida Faria Lima e na
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Vila Olímpia se localizam numerosas empresas de venture capital, seed capital e private
equity, bem como escritórios de investidores-anjo. A sede da FAPESP e os escritórios da
FINEP e do BNDES também se localizam a pequena distância do futuro Parque
Tecnológico.

Cabe mencionar, ademais, a localização adjacente ou próxima de entidades empresariais,
tais como a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), mais de dez entidades
sediadas no IPT e a Associação Brasileira da Indústria de Base (ABDIB).

Cabe a informação histórica que desde os idos dos anos 90, esforços são realizados para o
desenvolvimento do Parque Tecnológico no entorno da Cidade Universitária. Estes
envolveram: (i) ações de sensibilização de lideranças acadêmicas e do poder público; (ii)
estudos científicos (tese de doutoramento pioneira sobre Modelo do Parque Tecnológico
urbano (ZOUAIN, 2003), projeto junto ao CNPq, Projetos no Programa de Pesquisa em
Políticas Públicas da FAPESP, com a SDECT; e (iii) estabelecimento exitoso e
desenvolvimento do CIETEC.

CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA

Considerando Zouain, Plonski e Damião (2012), a definição das demandas deve ser
resultado de um amplo processo de articulação e interação com o meio empresarial e
entidades de interesse, que envolve a busca de informações sobre as principais
oportunidades e fragilidades na região em termos de serviços, produtos, tecnologias, assim
como os conhecimentos demandados pelas atividades econômicas.

Para lidar com o desafio de delinear a demanda do PTSP-J, levaram-se em consideração as
seguintes dimensões (i) a experiência de empreendimentos semelhantes no Brasil e no
exterior; (ii) as oportunidades geradas pela oferta do HexaCon e a sua conectividade com o
meio empresarial; (iii) resultados de levantamentos feitos em estudos anteriores; e (iv)
políticas públicas contemporâneas das três esferas de Governo.

Influiram nas proposições apresentadas adiante duas outras considerações. A primeira,
como condição de contorno, é ser o PTSP-J um empreendimento urbano, com área
relativamente reduzida, em região de elevado custo de oportunidade do espaço. A outra,
como possibilidade de flexibilização, a ampliação do potencial de ocupação do PTSP-J não
apenas por empresas em sentido estrito, como também por associações empresariais e
outras entidades conexas. O critério qualificador é que contribuam claramente para a
realização da missão típica de um parque tecnológico, ou seja, potencializar o fluxo de
conhecimentos explícitos e tácitos entre instituições científico-tecnológicas e empresas
com vistas a elevar a competitividade destas (e da região), por intermédio da intensificação
e qualificação dos processos de inovação.

DEMANDA JÁ CONSOLIDADA

Na ocupação do espaço, existe uma demanda reprimida de mais de cem empresas
graduadas na Incubadora do CIETEC. Este seria o primeiro grupo de candidatas a ocupar
espaços no futuro PTSP-J. Essa proposição está alinhada à constatação de que é natural,
sob o ponto de vista conceitual, e habitual praticamente ocorrer a translação de firmas que
concluem o seu estágio numa incubadora para um parque tecnológico.

Outra fonte deriva da explosão do empreendedorismo no ambiente estudantil na USP,
resultante de iniciativas institucionais explícitas, como o Centro Minerva de
Empreendedorismo, atualmente sob a administração da Agência USP de Inovação, e de
diversas iniciativas de estudantes, que geram e gerem redes de empreendedores.
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No outro extremo etário, há um grupo de potenciais empresas nascentes criadas por
docentes e pesquisadores-sênior das entidades do HEXACON, em particular associadas a
sua aposentadoria. Esses profissionais detêm experiência de obtenção de recursos para
continuidade de sua P&D, tendo facilidade de migrar para o ambiente privado.

NOVAS OPORTUNIDADES E INICIATIVAS GERADORAS DE DEMANDA

Plataformas Nano

Por constituírem as nanociências e a nanotecnologia uma plataforma de conhecimentos
fundamentais e aplicáveis de grande amplitude, podem elas ser rebatidas em três planos, a
saber: de disciplinas científicas (nanotecnologia em química, por exemplo), de tipos de
produtos (novos materiais nanotecnológicos, por exemplo) e de setores econômicos
(nanotecnologia aplicada ao setor de saúde).

Duas entidades do HEXACON, a USP e o IPT, estão entre os principais parceiros das
redes de pesquisa da Petrobras, por exemplo, além de estarem envolvidos com outros elos
da cadeia de valor dessa empresa e de outras ampresas petroleiras.

Petróleo e Gás

Entre as empresas de grande porte com potencial interesse de se estabelecer no PTSP-J, em
função do interesse de desenvolver atividades de P&D com a USP, que tem uma rede
interna de pesquisadores em P&G, assim como o IPT, foram mencionadas: Braskem, no
campo das fibras de carbono; GE, que não se limitará a fazer P&D no centro que está
erigindo no Parque Tecnológico do Rio; ABB, no campo de equipamentos submarinos;
Confab em dutos; e Flexo Marine em mangotes.

Saúde

Foi realizada uma pesquisa com os dirigentes da USP e do Butantan, e foi reportada a
intenção em andamento de estabelecer no ambiente e entorno da Cidade Universitária um
cluster biotecnofarmacológico de porte e excelência, que seja referência no país em
biofármacos e vacinas. No momento está sendo projetada a adequação do espaço do Paço
das Artes, na entrada do campus da USP, para receber novas instalações nesse sentido,
conforme proposição em elaboração por firma de consultoria. Entre essas instalações estão
um centro de proliferação, uma incubadora, planta piloto e um espaço adequado para
capacitação.

Esse ambiente especializado terá 15 mil metros quadrados de área construída e mais 20 mil
metros quadrados de entorno, que se articulam naturalmente com a extensa e intensa
atividade de pesquisa das duas instituições. Deverá, outrossim, ser capaz de nuclear
empresas do ramo. Essas empresas poderão se estabelecer no PTSP-J.

No que tange a produtos, ressalta-se, por exemplo, o desenvolvimento e produção de
embalagens de tecnologia avançada (cânulas blindadas) para os radiofármacos produzidos
pelo Instituto IPEN. Merecem destaque também: a produção de moléculas específicas, para
detecção de doença como Alzheimer; a produção de fontes de irídio-192, material
radioativo de proporções milimétricas empregado no tratamento de diversos tipos de
câncer, que será trabalhado em conjunto com a empresa Varian, reconhecida por sua
excelência mundial na fabricação de tais dispositivos.

Tecnologia da informação e Comunicação

Já é uma realidade, a concentração de empresas de Tecnologia da Informação e
Comunicação no entorno da cidade Universitária, com base em iniciativas espontâneas.
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Com a organização de incentivos e criação de novos espaços, provavelmente, as empresas
terão o seu interesse aumentado em aproximar-se com as várias bases de conhecimento,
neste segmento, que naturalmente estará presente no projeto.

Dado o caracter tranversal e curto período de maturação, as atividades de Tecnologia da
Informação e Comunicação deverão alavancar as iniciativas de incubadoras de empresas
tecnológicas e aceleradoras de empresas, além de atender a demanda de outras empresas
no Parque Tecnológico.

Demandas já manifestadas

Para mensurar a atratividade do PTSP-J foi realizada uma pesquisa em setembro de 2012
sobre consultas de empresas. No texto, não são identificadas as empresas, por questões de
sigilo. No entanto, para ressaltar o potencial do empreendimento, destacam-se alguns dos
resultados. Os resultados apresentam a origem das empresas, o segmento de atuação, a
estimativa de investimento e a intenção de contratação de pesquisadores. Relacionado aos
países de origem, os EUA apresentaram o maior número de empresas com consultas, num
total de oito empresas, distribuídas nos segmentos farmacêuticos, tecnologia da
informação, quimico, automotivo e de automação. De empresas suecas foram observadas
duas consultas, divididas nos ramos de metalurgia e automotivo. Também, no segmento de
metalurgia, houve uma consulta de uma empresa mexicana. Duas empresas de países
asiáticos (Japão e Coréia do Sul) fizeram consultas relacionadas à área de Tecnologia da
Informação e a da China partiu uma consulta relacionada a indústria automotiva. Uma
importante empresa alemã fez consultas relacionadas ao desenvolvimento de equipamentos
médicos e a de França emitiu consulta referente ao desenvolvimento de cosméticos. Para
finalizar, cabe frisar que do Brasil, especificamente  do segmento químico, foi
externalizada por uma empresa a intenção de investimentos expressivos.

ARQUITETURA - ESTRUTURAS BÁSICAS DE C&T E I.

Como modelo propõe-se um Parque Tecnológico Urbano a partir da formação de clusters
em áreas não contíguas de forma qualificada, tendo como base a ocupação de espaços por
atividades privilegiadas.

No trato da oferta e demanda, fica latente a abundância de elementos para o
desenvolvimento de atividade inovativas e tecnológicas. Conclui-se que a maior agregação
de valor do presente estudo é direcionar iniciativas prioritárias para organizar a iniciativa.
Segue-se a sugestão de instrumentos para o desenvolvimento de atividades de C&T e I:

1. Núcleo do Parque Tecnológico: estrutura caracterizada por uma limitação territorial
bem definida contemplando prédios para uso comum tais como: auditório, salas de
reunião; áreas para exposições; serviços de escritório e de comunicações e Incubadora,
laboratórios e outros ativos;

2. Incubadora de empresas de base tecnológica: Ambiente propício para o
desenvolvimento de empresas iniciantes de base tecnológica;

3. Condomínio empresarial: prédios ou módulos em prédios para empresas de base
tecnológica, graduadas de incubadoras ou já existentes no mercado;

4. Centros de pesquisa cooperativa: prédios ou módulos em prédios, localizados em
terrenos do Núcleo do Parque Tecnológico para cooperação entre centros de P&D (de
universidades e instituições de pesquisa, públicas ou privadas) e empresas;
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5. Centro de serviços e formação empresarial: unidade que abriga as atividades de apoio à
relação universidades/centros de pesquisa-empresa, bem como de apoio ao
desenvolvimento em gestão empresarial;

6. Representações de agências de fomento e de órgãos de C&T: espaço ocupado por
escritórios de representação de agências de fomento e outros órgãos de C&T e da área
de proteção à propriedade intelectual;

7. Clusters de negócios tecnológicos: empresas associadas ao parque por meio de
contratos de prestação de serviços e participação em conselhos gestores; participam dos
benefícios, de qualquer ordem, gerados a partir das ações do parque e por meio dos
serviços por ele prestados.

DISCUSSÕES
Em países como o Brasil, historicamente, as discussões referentes às políticas públicas de
ciência, tecnologia e Inovação mantiveram-se segregadas nas esferas federais. Com o
advento da globalização e aumento da competitividade, a necessidade de resposta imediata
provocou a estruturação de políticas regionais (estaduais), como no Estado de São Paulo.
Mesmo com essa regionalização, o cenário ainda não atingiu os resultados almejados,
implicando na urgência de projetos de políticas públicas locais, lastreados em âncoras, das
quais os Parques Tecnológicos são as mais reluzentes.

Optou-se por desenvolver no Estado de São Paulo, um modelo de indução, transferência de
conhecimento e controle de qualidade das iniciativas locais, nas quais o Poder Público
Local lidera o projeto e recebe apoio financeiro do Estado. Cabe ao último o papel de
coordenar as iniciativas, necessitando desenvolver um portifólio documental de alta
qualidade, garantindo a efetividade das ações.

Impõe-se, desta forma, o desafio de elaborar um documento técnico, mas com uma
vertente de políticas públicas, o qual envolve a necessidade de analisar as diversas
perspectivas envolvidas. Neste caso, o presente artigo, exibe uma dinâmica complexa,
visto que o plano de Ciência, Tecnologia e Inovação demanda profundos conhecimentos
técnicos em duas vertentes: i) relacionado ao processo de elaboração dos demandantes e,
ii) na perspectiva dos avaliadores.

Uma primeira análise relaciona-se à descrição da oferta existente nas localidades, fato este
que permite dimensionar a viabilidade dos investimentos. Com base nessa descrição torna-
se propício estimar a demanda por meio de elementos objetivos tais como equipamentos de
pesquisa, laboratórios entre outros. Esta análise condiciona e delimita o surgimento do
“isomorfismo institucional”, o qual tem limitados resultados na aplicação dos recursos
públicos.

Portanto, o presente estudo oferece instrumentos de políticas públicas para auxiliar os
tomadores de decisões e empreendedores que objetivam desenvolver projetos de ciência e
tecnologia e inovação, aumentando a probabilidade de acerto nas decisões.

CONCLUSÕES
O referencial para o desenvolvimento do plano de ciência, tecnologia e inovação,
apresentado neste artigo, é uma ferramenta que permite aos interessados, com diferentes
níveis de conhecimento, compreender os principais aspectos e desafios da configuração
entre oferta e demanda sobre uma região específica.

Neste caso, este artigo ressalta que um sistema de inovação pode ser baseado em âncoras
locais de alta complexidade, como os Parques Tecnológicos. Todavia, as ações serão mais
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efetivas na medida em que haja acesso a ferramentas que auxiliem no processo de
planejamento e articulação, as quais podem ser organizadas numa perspectiva regional.

Os responsáveis encarregados da Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação e do
Desenvolvimento Econômico serão beneficiados com os resultados deste artigo, visto que
o mesmo oferece uma ferramenta prática para gerenciar o processo de desenvolvimento de
um plano de CT&I, aplicado aos parques tecnológicos. São oferecidas diretrizes para os
processos de geração, validação e disseminação dos conhecimentos, no contexto desses
ambientes de inovação, visando a formular uma proposta robusta, apresentada na forma de
respostas para uma seqüência lógica de perguntas e recomendações.

O referencial desenvolvido oferece, ainda, o benefício secundário de fornecer uma
plataforma comum para a comunicação estruturada entre os proponentes e avaliadores de
projetos de parques tecnológicos e outras partes interessadas, tais como potenciais
empresas interessadas, os investidores privados, bancos e outras partes interessadas.

As limitações desta pesquisa residem no fato de que o referencial desenvolvido está
adequado aos requisitos do SPTec, não sendo, portanto, possível generalizar os resultados.
Para aplicações em outros estudos regionais, seriam necessárias adaptações.
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo descrever como veio ocorrendo o processo de
internacionalização da Universidade Estadual de Maringá – UEM, no período de 1997 a
2010. Para isto foi realizada uma pesquisa descritiva e documental, utilizando-se de
entrevistas e levantamento sobre o histórico do Escritório de Cooperação Internacional.
Foram analisados 76 processos de convênios internacionais da UEM. Assim, concluiu-se
que o processo de internacionalização ainda está dando seus primeiros passos, partindo do
incentivo e da difusão em todos seus campos da Universidade.

Palavras-chave: processo de internacionalização, Universidade Estadual de Maringá,
Escritório de Cooperação Internacional

Abstract: This paper aims to describe how the internationalization process occurred at the
State University of Maringá  (Universidade Estadual de Maringá - UEM) from 1997 to
2010. For this we carried out a descriptive and documentary research, using interviews and
survey of the history of the Office of International Cooperation (Escritório de Cooperação
Internacional – ECI). We analyzed 76 cases of international agreements of UEM. Thus, we
concluded that the process of internationalization is still in its infancy, starting with the
encouragement and dissemination in all the fields of the University.

Key words: internationalization process, State University of Maringá, Office of
International Cooperation

1. Introdução
Na atualidade, é comum falar da sociedade do conhecimento. A ciência e a tecnologia se
tornaram o principal fator impulsionador do setor produtivo, causando, segundo Morosini
(2006), um grande impacto no ensino superior, com a universidade adquirindo seu valor
máximo.

Encontra-se assim uma mudança de paradigma no relacionamento entre as universidades,
tal como afirma Hortal (2002), devido principalmente a dois fatores inter-relacionados: a
globalização e o impacto de novas tecnologias. Este novo paradigma está dado pela
internacionalização da universidade, que na visão de Knight (1994) e de Gacel (1999)
compreende um processo de transformação institucional integral.

Neste contexto encontra-se inserida a Universidade Estadual de Maringá, instituição
pública, criada em 1970 e localizada no Noroeste do Estado do Paraná. Esta universidade
tem por finalidades básicas promover o ensino, a pesquisa e a extensão, compreendendo
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em uma das cláusulas do seu estatuto, a ação de cooperar com universidades e outras
instituições científicas de cultura e de educação, nacionais e estrangeiras (UEM, 2011).

Para fortalecer especificamente esta cooperação internacional, cria-se em 1997 o Escritório
de Cooperação Internacional – ECI, que intermedeia as relações internacionais com
instituições estrangeiras e tem a função de assessoria direta ao Gabinete do Reitor.

Torna-se assim, necessário conhecer como decorreram as ações de internacionalização na
UEM, especificamente a partir da criação do ECI.  O objetivo do presente trabalho,
portanto, consistiu em descrever o processo de internacionalização da Universidade
Estadual de Maringá, no período de 1997 a 2010.

2. Internacionalização do ensino superior
Para iniciar este conceito, retomamos as afirmações de Janotti (1992), que assinala que
uma das características das primeiras universidades, conhecidas como studium generale,
era atrair estudantes de todas as partes e não apenas de uma região particular. Assim, pode-
se inferir que o caráter internacional é inato a esta instituição.

Para Morosini (2005), a internacionalização é selo das relações entre as universidades,
destacando-se a internacionalização da função pesquisa, apoiada na autonomia do
pesquisador, porém a função ensino, principalmente o de graduação é controlada
fortemente pelo Estado, no caso brasileiro. Esta formalidade e a dependência de políticas
estatais dificultam a autonomia do ensino no contexto da internacionalização da educação
superior.

Para Miura (2006), a discussão sobre a internacionalização das instituições de ensino
superior ganhou relevância a partir de 1980. A procura pelo desenvolvimento científico
passou a ser uma discussão que cruzou as barreiras nacionais, assimilando tendências
internacionais. Segundo Morosini (2005), no entanto, é a partir da década de 1990, com o
processo da globalização que a internacionalização do ensino superior vem se fortalecendo
no cenário mundial, abrangendo, além da função pesquisa, a função ensino.

Neste mesmo sentido, Altbach (2001 apud MIURA, 2006) afirma que as instituições de
ensino superior são afetadas pela globalização devido à necessidade do ambiente
acadêmico acompanhar as demandas da sociedade. Em outras palavras, as universidades
passam a exercer um papel internacional, promovendo maior diversidade cultural,
diversificando a expansão de seu quadro de pessoal, por meio da mobilidade de
professores, estudantes e do quadro administrativo. Desta forma, a mobilidade
internacional desempenha um papel central na internacionalização do ensino superior, já
que promove a interação e melhor compreensão das diferenças culturais entre estudantes,
professores e pesquisadores de países distintos.

Por outro lado, Sebastián (2004) aponta que a internacionalização do ensino superior tem
sido associada tradicionalmente com a qualidade e o prestígio das instituições. Os
fundamentos de tal associação são tanto objetivos como subjetivos. Estes se baseiam na
existência de conteúdos e métodos docentes atualizados e inovadores e numa generalizada
valoração e reconhecimento institucional em nível internacional. Segundo o autor, a
internacionalização tem superado o âmbito institucional para se introduzir também nas
políticas educativas, associando-se a processos e objetivos heterogêneos nos que se
misturam motivações culturais, educativas e econômicas.

Complementado, Gacel (2000a) afirma que existem diferenças entre os vários países do
mundo na implementação do processo de internacionalização do ensino superior. A
atividade internacional passou de ser um fato individual a um de âmbito institucional. As
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políticas de internacionalização da educação superior devem enquadrar-se num processo de
ordem institucional e por isso, os objetivos e as metas da internacionalização podem variar
de uma instituição para outra.

Segundo Altbach e Knight (2004 apud MIURA, 2006, p.34) a internacionalização
compreende os níveis nacional, setorial e institucional e são “políticas e programas
específicos elaborados pelos governos, sistemas acadêmicos, instituições e mesmo
instituições e departamentos individuais para se adaptar ou explorar a globalização”.

Knight, para esclarecer melhor sua definição, aponta a diferença entre os termos de
globalização e internacionalização no âmbito da educação superior, onde globalização
compreende:

(...) o fluxo de tecnologia, economia, conhecimento, pessoas, valores e ideias
através das fronteiras. A globalização afeta a economia de cada país de modo
diferente devido à sua história, tradições, cultura e fatores ambientais que
consequentemente têm inúmeros efeitos sobre a educação (...), a
internacionalização está mudando a educação e a globalização está mudando o
mundo da internacionalização (KNIGHT 2003 p. 3 apud MIURA, 2006 p. 14).

Partindo destas afirmações, Gacel (2000b), afirma que internacionalização e globalização
são dois conceitos diferentes, mas unidos na mesma dinâmica. A autora aponta que é difícil
propor uma única definição para a internacionalização do ensino superior pela
complexidade do fenômeno e sua constante evolução. Mas considera que:

A internacionalização do ensino superior refere-se a um processo de
transformação institucional que tem como estratégia a integração da dimensão
internacional e intercultural na missão, cultura, planos de desenvolvimento e
políticas gerais das Instituições de Ensino Superior. Para isto é preciso desenhar
e implementar, com a participação dos diversos atores da comunidade
universitária, uma política de internacionalização explícita, centrada no interesse
institucional, instaurada por meio de estruturas - organizacional e programática -
adequadas e profissionais para assegurar sua institucionalização e
sustentabilidade (GACEL 2000b, s.p., tradução nossa).

A autora explica que esta definição, centrada na vida institucional, se construiu a partir do
conceito de universalidade das funções das instituições de ensino superior - IES. A palavra
intercultural tem sido agregada para acentuar que a internacionalização não se refere
unicamente a países ou nações, mas também deve incluir os diferentes grupos étnico-
culturais representados no interior de um país. Segundo Gacel (2000b), esta definição
descreve a internacionalização como um processo dinâmico e central na missão da
instituição e não como um produto de atividades afastadas e marginais às políticas de
desenvolvimento institucional. O termo integração significa que a dimensão internacional é
parte central dos programas, políticas e procedimentos institucionais, garantindo sua
viabilidade e sustentabilidade.

Desta forma, para a autora, a internacionalização do ensino superior se refere a um
processo de transformação institucional integral que pretende incorporar a dimensão
internacional e intercultural na missão e as funções substantivas das instituições de ensino
superior, de tal forma que sejam inseparáveis de sua identidade e cultura.

Ainda Gacel (1999) afirma que o processo de internacionalização deve ser visto como uma
porta institucional para o exterior e deve ser parte integral dos planos de desenvolvimento,
planejamento estratégico e políticas gerais das instituições de educação superior. Porém,
para lograr esse objetivo é preciso que exista, dentro das instituições de educação superior,
uma política institucional a respeito claramente definida e expressada em um plano de
internacionalização respaldado pelas autoridades universitárias, de consenso na
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comunidade universitária e implementado por meio de uma estrutura administrativa e
acadêmica adequada e competitiva.

Num estudo realizado por Morosini (2006), ao revisar 163 publicações sobre
internacionalização do ensino superior no período de 2002 a 2005, identificou-se o
crescimento da produção sobre o assunto e também dois momentos interligados: o primeiro
deles focado na construção do conceito de internacionalização e o segundo, ainda que se
discuta o conceito, está mais voltado à procura de estratégias para implantação e melhoria
da internacionalização da educação superior.

Knight (1994 apud GACEL 2000a) assinala quatro enfoques no processo de
internacionalização:

 Enfoque institucional: a internacionalização é vista como um processo que abrange,
integra ou incorpora elementos e perspectivas internacionais no exercício das
funções substanciais da instituição.  Uma série de atividades políticas e
procedimentos conformam este processo.

 Enfoque nos programas internacionais: este enfoque delineia a internacionalização
em tipos de atividades tais como: intercâmbio acadêmico estudantil, cooperação
técnica, entre outros.

 Enfoque no desenvolvimento de competências: observa-se na internacionalização
uma oportunidade para desenvolver nos recursos humanos novas competências,
atitudes, e conhecimentos. Neste ponto, o elemento pivô é a dimensão humana e
não as atividades acadêmicas ou os assuntos de ordem organizacional.

 Enfoque na estrutura organizacional: neste caso, o elemento relevante é
desenvolver uma cultura na instituição que valorize e apoie as iniciativas
internacionais e interculturais.

Segundo Gacel (1999), os motivos para a internacionalização em nível de indivíduo, de
instituição ou de nação são complexos e evoluem com o tempo, além de mudar e adaptar-
se às necessidades e tendências do momento histórico. Na atualidade, nas novas políticas
de ensino, a cooperação internacional tem-se convertido num elemento estratégico para
elevar a qualidade da educação. Isto compreende preparar os formados para atuar social e
eficientemente num mundo interdependente e competitivo, assim como para criar maior
compreensão, respeito e solidariedade entre todos os povos do mundo.

Neste sentido, os motivos mais relevantes são a qualidade e uma orientação mais
humanista da educação para privilegiar o desenvolvimento holístico do indivíduo. Existem
ainda outros incentivos, como os de caráter econômico, que de fato são os mais
comumente citados nesta época, em particular em nações como os Estados Unidos, Grã
Bretanha e Áustria. Muitos países desenvolvidos têm subsistido seus esquemas de
cooperação assistencial ou para o desenvolvimento por uma estratégia mais agressiva, de
bens de exportação, por meio da janela de serviços educativos.  Este tipo de atividades tem
validade no processo de internacionalização se os lucros que provêm da venda destes
serviços se transferem a programas de internacionalização demandantes de recursos. Nesse
caso, é necessário saber diferenciar entre a venda de serviços que somente aportam lucros e
os que também servem à internacionalização das funções substanciais, tais como a
recepção de estudantes estrangeiros, por exemplo (GACEL, 1999).

Outro incentivo citado por Gacel (1999) seria lograr padrões internacionais em docência e
pesquisa. A procura destes padrões é uma questão cada vez mais controvertida. Existe uma
justificada preocupação sobre a uniformidade e homogeneidade que pode resultar de uma
ênfase exacerbada de critérios reconhecidos internacionalmente. É questionável o porquê e
quem decide estes critérios internacionais. Para a autora, é importante ter consciência que
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existe diferença entre ter critérios de qualidade que tendem à homogeneização e conseguir
parâmetros internacionais de excelência em docência e pesquisa.

Para Morosini (2006), entre os desafios da relação internacionalização do ensino superior e
globalização tem de se considerar as decorrências que podem ocorrer da determinação do
ensino superior como serviço comercial regulamentado pela Organização Mundial do
Comércio – OMC, sobrepondo-se à concepção de educação como bem público e
componente edificador do Estado-nação.

Para a autora, ao analisar os países que serão os consumidores dos produtos educacionais
das relações internacionais, referindo-se especificamente ao Brasil, acredita que este está
na fase de construção do conceito de internacionalização universitária, sendo urgente os
estudos sobre a temática para não cair num processo transnacional onde as negociações
regulatórias não considerem as carências regionais e a soberania do Estado-nação.
Morosini (2006) conclui, afirmando que as mini racionalidades pós-modernas estão
conscientes dessa irracionalidade global, mas estão também conscientes que ela só pode
ser combatida localmente.

Segundo Knight (2010), para o ano 2025 está previsto que a demanda de educação
internacional incrementará para 7,2 milhões de estudantes - um salto considerável, partindo
dos 1,2 milhões de estudantes no ano 2000. Em consequência, já não são apenas
estudantes, professores e pesquisadores que são internacionalmente móveis - programas de
graduação/diplomas estão sendo entregues através das fronteiras e das sucursais de
universidades ou instituições únicas se estão estabelecendo em países em desenvolvimento
e desenvolvidos ao redor do mundo.

Em relação às principais abordagens da institucionalização do ensino superior, Miura
(2006) assinala que a noção de abordagem é colocada para apresentar e avaliar o modo
como a internacionalização está sendo implementada por países e instituições. Para a
autora, uma abordagem indica os valores, prioridades e ações que são seguidas durante o
processo de promoção e implementação da internacionalização. As abordagens não são
fixas nem excludentes, em outras palavras podem combinar-se dependendo dos diversos
níveis de desenvolvimento e podem também ser utilizadas concomitantemente por
instituições ou países.

De Wit e Knight (apud MIURA, 2006) apontam quatro abordagens:

 Abordagem baseada em atividades: concebe a dimensão internacional em termos de
atividades ou programas específicos, tais como: reformulação curricular,
intercâmbio de estudantes, professores, assistência técnica e recepção de estudantes
internacionais.

 Abordagem baseada em competências: compreende o desenvolvimento de
habilidades, atitudes e valores nos estudantes, professores e pessoal administrativo,
tornando-os mais conscientes das diferenças culturais e preparando-os para a
experiência internacional. O ponto central desta abordagem trata de como a geração
e transferência de conhecimento pode auxiliar a desenvolver as competências no
público envolvido com a educação superior.

 Abordagem cultural: relaciona-se com as teorias de desenvolvimento
organizacional que discutem a criação de uma cultura com valores, normas e
crenças ou clima organizacional para apoiar a implementação de um determinado
quadro de princípios e objetivos. Esta abordagem realça o caráter imprescindível da
criação de uma cultura organizacional que valoriza as perspectivas e iniciativas
internacionais e interculturais.
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 Abordagem de processo ou estratégia: focaliza a sustentabilidade da dimensão
internacional. O destaque concerne tanto aos aspectos organizacionais quanto as
políticas e procedimentos relacionados à integração da dimensão
internacional/intercultural no ensino, pesquisa e serviços prestados pela instituição.
Destarte agrega vários elementos das abordagens anteriores centrando-se no
desenvolvimento de uma estratégia integrada que reúna atividades e resultados.

Knight (2004 apud MIURA, 2006) complementa as abordagens tradicionais descritas
anteriormente e assume que os diferentes níveis nacional/setorial e institucionais adotam
diferentes abordagens para atender desafios impostos pela internacionalização:

 Abordagem para internacionalização no âmbito nacional/setorial - é subdividida
em:

Programática: refere-se ao oferecimento de programas que facilitam a inserção da
educação superior nas atividades internacionais, como mobilidades de estudantes,
professores, entre outros;

De razões: focalizam motivos pelos quais as universidades respondem às
oportunidades de internacionalização;

Ad hoc: trata a internacionalização como uma resposta reativa ou feita sob medida
para lidar com as novas oportunidades apresentadas pela oferta, mobilidade e
cooperação internacional na educação pós-secundária;

Política: trata das políticas de internacionalização que estão inseridas nas
dimensões de ensino, pesquisa e serviços;

Estratégica: trata-se de uma dimensão estratégica adotada pela nação a fim de
atingir as suas prioridades domésticas e internacionais.

 Abordagem para internacionalização no âmbito institucional é subdividida em:

Abordagem de atividades, relacionando-se com as diversas atividades ligadas à
dimensão internacional;

Abordagem de resultados: trata os resultados esperados pela instituição de ensino
no sentido de aumentar o número de acordos internacionais, aquisição de
competências interculturais por estudantes diante da necessidade de exposição
cultural;

Abordagem de razões: aborda as razões essenciais que orientam a instituição para
a dimensão internacional;

Abordagem processual: refere-se à integração da dimensão internacional no
ensino, aprendizagem e serviços prestados pela instituição;

Abordagem interna: focaliza a necessidade de criação de uma cultura
organizacional para dar suporte à implementação das políticas de
internacionalização da universidade;

Abordagem externa ou transfronteiras: preocupação com as formas de relação
com outros países, ou melhor, como ocorrem as novas formas de oferta de
programas educacionais, como a educação a distância, e como vem acontecendo
os diversos tipos de acordos administrativos como franchising: empréstimo do
nome da instituição para oferecer programas internacionais; twinning:
oferecimento de dupla certificação; e branch campuses: instalação de parte do
campus fora do país.
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3. Procedimentos metodológicos
Na sequência são apresentados os aspectos mais relevantes dos procedimentos
metodológicos utilizados para a elaboração da presente pesquisa. O lócus da pesquisa foi a
Universidade Estadual de Maringá - UEM, pessoa jurídica de direito público, com sede na
cidade de Maringá, Paraná, Brasil. Especificamente o trabalho se realizou no Escritório de
Cooperação Internacional - ECI, órgão criado no ano de 1997, e pertencente ao Gabinete
da Reitoria da UEM, localizado no bloco 123 do campus universitário de Maringá.

O estudo realizado foi predominantemente descritivo, visto que descreveu o processo de
internacionalização da Universidade Estadual de Maringá, e está de acordo com o
assinalado por Gressler (2004, p. 54): “a pesquisa descritiva descreve, sistematicamente,
fatos e características presentes em uma determinada população ou área de interesse”.

O presente trabalho compreendeu principalmente uma pesquisa documental, pois

A pesquisa documental, como seu próprio nome anuncia, é um tipo de pesquisa
que objetiva investigar e explicar um problema a partir de fatos históricos
relatados em documentos. Este tipo de pesquisa baseia-se em informações e
dados extraídos de documentos que não receberam ainda tratamento científico
(REIS, 2008. p.53).

Entre os documentos para a pesquisa documental se examinaram especialmente os
processos de convênios arquivados no ECI da UEM, assim como os processos do arquivo
permanente do Protocolo Geral da UEM. Para a coleta de dados sobre o histórico e
funcionamento do ECI foi consultado o processo que trata sobre o Programa “Escritório de
Cooperação Internacional - ECI”. Para obter informações não encontradas no processo,
foram realizadas entrevistas com funcionários do ECI. Segundo Lakatos e Marconi (2003,
p.197), “a entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha
informações sobre determinado assunto, mediante uma conversação de natureza
profissional”.

Levantaram-se também dados de 76 processos de um total contabilizado de 96 que
envolvem convênios da UEM com instituições estrangeiras, desde 1997 até 2010,
gerenciados pelo ECI. A maior parte dos processos não analisados encontrava-se
indisponíveis no período da coleta de dados. Posteriormente à coleta dos dados, estes
foram elaborados, passando por uma seleção, codificação e tabulação.

Destarte, os dados foram selecionados resgatando as ações mais acentuadas no histórico do
ECI assim como de seu funcionamento, e colhendo as informações mais relevantes de cada
processo de convênio com instituições do exterior, com o intuito de obter dados concretos
sobre o processo de internacionalização da UEM.

4. A Universidade Estadual de Maringá e seu processo de
internacionalização
A Universidade Estadual de Maringá é uma entidade de direito público com autonomia
didático-científica, administrativa, financeira e disciplinar criada no ano de 1970. Ela está
localizada no Noroeste do Paraná, região com mais de dois milhões de habitantes.
Compreende os campi de Maringá, Umuarama, Cianorte, Goioerê, Diamante do Norte,
Cidade Gaúcha e Ivaiporã, assim como a Fazenda Experimental de Iguatemi, a Base
Avançada de Pesquisa em Porto Rico e o Centro de Pesquisa em Piscicultura em Floriano
(UEM, 2010).

O Escritório de Cooperação Internacional é um programa vinculado ao gabinete da reitoria
da Universidade Estadual de Maringá, e segundo a Portaria nº 2553/97-GRE, “trabalha nas
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relações com organismos internacionais, oferece atendimento e suporte para a comunidade
interna da UEM em atividades internacionais, e é representante da UEM na comunidade
internacional” (ECI, 1997. p, 111). Tem por missão:

Atuar nas relações internacionais com várias instituições estrangeiras, através da
cooperação técnico-científica para o desenvolvimento de projetos conjuntos de
ensino e pesquisa; viabilização do acesso e o uso à infraestrutura disponível em
ambas as instituições; promoção do intercâmbio de pessoal docente, técnico e de
estudantes, para atender a programas e projetos de interesse mútuo em busca do
atendimento das necessidades da comunidade (ECI, 2011 s.p.).

Durante a gestão de 1990-1994 da UEM foi criado o Programa de Apoio para Contatos
Internacionais – PAI, pertencente à Pró-reitoria de Extensão e Cultura – PEC, segundo a
Portaria nº 1797/92-GRE. Este foi concebido pelo Pró-Reitor da época, mas devido à
mudança de gestão 1994-1998, o referido programa não teve atividades relevantes durante
o ano de 1995. Para o ano de 1996, este foi parcialmente reestruturado e transferido para a
Assessoria de Planejamento - Coordenadoria de Projetos e Convênios (ECI 1997a).

Enxergou-se neste período a existência de atividades isoladas ou não institucionalizadas
que aumentaram o interesse da UEM em manter intercâmbio acadêmico-científico com
instituições de outros países, além do colocado no PAI. Entre estas atividades isoladas ou
não estruturadas encontravam-se: contato de professores com universidades do exterior,
realização de eventos internacionais, intercâmbio de estudantes de graduação e pós-
graduação, e estabelecimento de convênios de alguns departamentos ou áreas específicas
da UEM com algumas instituições de ensino e pesquisa estrangeiras. Portanto, a partir
dessas ações, considerou-se que a UEM já manifestava uma política de relações
internacionais e depararam que o momento exigia uma consolidação e aperfeiçoamento
desta (ECI 1997a).

A estratégia dos primeiros contatos foi montada, visando o MERCOSUL (Mercado
Comum do Cone Sul), bloco econômico formado na época por Argentina, Brasil, Paraguai
e Uruguai, e ainda com a participação informal do Chile (ECI 1997a). Com o objetivo de
consolidar o Programa de Relações Internacionais da UEM, o reitor da época, junto com
alguns professores, visitou alguns países do MERCOSUL: Uruguai, Argentina, Chile e
Paraguai, em junho de 1997, o que motivou a formalização de convênios com várias
universidades (ECI 1997a).

Para concretizar o Programa de Relações Internacionais sugeriram-se as seguintes
providências (ECI 1997a):

 Ampliação do número de convênios com outras instituições estrangeiras da
América Latina e da Europa;

 Vinculação do programa de relações internacionais ao gabinete do reitor, visando
maior agilidade na sua execução e comprometimento do reitor com a política de
relações internacionais;

 Melhoria da infraestrutura administrativa do programa (sala adequada, telefone,
internet, fax, secretária trilíngue, entre outras providências);

 Divulgação efetiva do programa na comunidade universitária, da UEM, no exterior;
 Criação de condições mínimas para alojar professores, pesquisadores e estudantes

de universidades estrangeiras;
 Adequação das normas internas da UEM para intercâmbio de professores e

estudantes;
 Estabelecimento de programa orçamentário para viabilização do programa.
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No dia 17 de outubro de 1997, segundo a Portaria n. 2553/97-GRE, é criado o Programa
“Escritório de Cooperação Internacional - ECI”, vinculado ao Gabinete da Reitoria – GRE
(ECI 1997a).

4.1 Gestão 1998-2002

Desenvolveram-se nesse período várias atividades de intermediação e orientação, assim
como se viabilizaram informações sobre intercâmbios de estudantes e professores com
instituições universitárias, estabeleceram-se também os primeiros contatos com
organismos internacionais para gerar interesses mútuos entre nações (ECI 1997a).

O então reitor da UEM e o coordenador do ECI realizaram visitas a instituições de ensino
superior na Europa a fim de estabelecer os primeiros contatos e dentro das possibilidades,
viabilizar intercâmbios. Foram visitadas instituições de ensino superior de Portugal,
Espanha e França no período de 6 a 20 de outubro de 1997. Existiam na época dois
programas que ofereciam anualmente oportunidades de estágios técnicos com bolsas de
auxílio para estudantes. Estes eram o International Association for the Exchange of
Students for Technical Experience - IAESTE e o Programa de Cooperación
Interuniversitaria – PCI.  Os docentes também poderiam participar da convocatória do
PCI, que oferecia anualmente oportunidades de estudo na Espanha (ECI 1997a).

Num segundo momento dessa fase, o ECI tenta melhor articular sua posição administrativa
dentro da UEM, pois não havia espaço físico suficiente. O ECI não possuía dotação
orçamentária, carecia de espaço físico próprio e não tinha autonomia. Desta forma, as
metas definidas para finais de 1999 foram: regularizar o quadro de funcionários; adquirir
novos equipamentos operacionais; mudar para o próprio espaço físico; encaminhar os
estudos sobre a ampliação da legislação em vigor, referente à graduação, com o intuito de
ampliar as possibilidades de intercâmbio com instituições do exterior; e encaminhar os
estudos sobre a legislação referente à revalidação de diploma de graduação obtida no
exterior (ECI 1997a).

Na análise do setor apontou-se a necessidade de consolidar efetivamente o ECI como
representante da UEM em todos os aspectos referidos a contatos internacionais, devido à
demanda crescente pelo suporte diplomático, logístico e de acompanhamento de todas as
ações relacionadas. Ressaltou-se também a necessidade de afiançar os suportes de base do
programa, outorgando-lhe autonomia suficiente para que possa atender aos pedidos da
comunidade interna e realizar de forma plena e efetiva as atividades internacionais (ECI
1997a).

Num terceiro momento dessa fase, observou-se a necessidades da adição do suporte para a
mobilidade acadêmica, o estabelecimento de uma política de convênios internacionais,
além da necessidade de adquirir infraestrutura própria, tanto de recursos humanos quanto
de recursos físicos. Entre as atividades de rotina desenvolvidas encontram-se:
gerenciamento de estágios cursos e outras atividades acadêmicas no exterior; apoio a
viagens/recepção de visitantes estrangeiros; e gerenciamento de processos e convênios
(ECI 1997a).

4.2 Gestão 2002-2006

Esta gestão esteve compreendida por dois períodos, cada um representando um assessor
distinto. No primeiro período desta gestão, outubro de 2002 a abril de 2004, realizaram-se
ações para a modernização do ECI tais como: reformulação do site do ECI, gerando a
página ECI online em quatro línguas: português, inglês, espanhol e francês; elaboração de
base de dados para o controle de convênios – INTERBASE que era um sistema de consulta
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informatizada com interface para Internet com o intuito de divulgar as informações sobre
os convênios internacionais e projetos de intercâmbio (ECI 1997a).

Na análise e avaliação geral de dezembro de 2003, a assessoria apontou a necessidade de
transformação do ECI em um órgão da UEM, tanto para a consolidação das atividades,
assim como para a valorização das pessoas que ali trabalhavam e alertou que a equipe do
ECI sofria dificuldades de desenvolvimento, identificação e até de relacionamento devido
ao fato dos funcionários serem emprestados, não existindo uma entidade como setor.
Sugeriu-se como solução o remanejo das funcionárias para o Gabinete da Reitoria - GRE
até que o programa seja transformado em órgão (ECI 1997a).

A equipe da época acrescentou que o ECI já carregava em suas atividades diárias o peso da
responsabilidade do protocolo oficial que o nominou, desde o início como representante da
UEM no exterior, tornando-se urgente o suporte necessário para representar o papel de elo,
enquanto instituição de ensino, pesquisa e extensão com outras instituições e empresas
pelo mundo (ECI 1997a).

No segundo período dessa gestão, de abril de 2004 a agosto de 2006, na elaboração do PDI
– Plano de Desenvolvimento Institucional, foram levantadas as oportunidades, ameaças,
pontos fortes e fracos para essa época. As oportunidades enxergadas foram:

1. Abertura externa através de informações aos diferentes segmentos
profissionais da comunidade universitárias; 2. Divulgação da UEM e de suas
atividades junto à comunidade internacional nos âmbitos técnico científico e
cultural; 3. Contribuição no âmbito municipal, regional, estadual e federal no
desenvolvimento de atividades conjuntas voltadas para o intercambio
internacional (ECI, 1997b p 326).

Entre as ameaças percebidas encontravam-se:

1. Legislação governamental; 2. Falta de uma política governamental estadual
[...], quanto ao intercâmbio internacional universitário das IES; 3. Necessidade
constante na formação profissional dos envolvidos com a cooperação
internacional da UEM (ECI, 1997b, p. 326).

4.3 Gestão 2006-2010

No dia 13 de dezembro de 2006, o reitor da época institui o grupo de estudo permanente de
internacionalização da UEM (ECI, 1997a).

Em 6 de novembro de 2008, foi aprovada no Conselho de Administração da UEM a
concessão de auxílio financeiro vinculado ao programa de apoio ao intercâmbio
internacional. O intuito foi “estimular a realização exclusiva de ações ou missões de curto
período, nas quais se evidenciem atividades complementares ao ensino, pesquisa e
extensão da UEM, no tocante ao processo de internacionalização, por meio de auxílio
financeiro complementar” (UEM, 2008b, p.2).  Dentro dessa mesma resolução, é
contemplado um pequeno auxílio financeiro para o pagamento de taxas de vistos
consulares para os estudantes que pretendem fazer mobilidade (ECI, 1997c).

No dia primeiro de abril de 2009 foi aprovada uma resolução, cujo objetivo era facilitar a
ida dos alunos da UEM para o exterior, assim como a vinda de alunos estrangeiros para a
UEM (ECI, 1997c). Segundo a assessoria da época, com esses incentivos, o número de
consultas da comunidade acadêmica, junto ao ECI, sobre as possibilidades de estudo no
exterior aumentaram consideravelmente, entretanto comparando-se o total de mobilidades
da UEM com outras instituições do mesmo porte, percebeu-se que a mobilidade de
professores e acadêmicos ainda era muito escassa. Por outro lado, apontou-se que a
maioria das grandes universidades oferecia, com recursos próprios, algum tipo de apoio
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aos alunos, negociava contrapartidas para as universidades parceiras, além das isenções das
taxas escolares.

Observou-se também que muitos alunos tinham interesse na mobilidade, mas a fração de
alunos que atingia este objetivo geralmente se reduzia a aquela economicamente favorável.
Portanto, solicitou-se a aprovação de um regulamento para concessão de bolsas de
mobilidade acadêmica internacional para estudantes de graduação e pós-graduação (ECI,
1997c).

Entre as ações desenvolvidas pelo ECI nesse período encontram-se: reuniões periódicas
com a Comissão de Internacionalização – CPInter; encontros periódicos com os estudantes
em todos os campus para divulgar a mobilidade acadêmica; atualização diária da página
web do ECI; atendimento pessoal aos alunos e professores da UEM e do exterior via
telefone, e-mail, site e no escritório; contatos e intermediação durante a realização e
renovação dos convênios; e viagens de formação e representação da UEM, além do
atendimento direto à Reitoria (ECI, 1997c).

4.4 Gestão 2010

Esta gestão começa em outubro de 2010 e terminará no ano de 2014, mas devido ao
parâmetro de tempo que envolve o presente trabalho só foi considerado o período de
outubro de 2010 a dezembro de 2010. A assessora, entrevistada A, comenta:

O processo é lento por se tratar de uma universidade pública do interior do
Estado que recebe poucos recursos e que só agora começa a despertar para a
internacionalização de uma forma mais geral, tanto os estudantes quanto os
professores (...). Os resultados ainda são poucos, mas tem uma base sólida, foi
um processo sólido estabelecido através de convênios de boa qualidade com
universidades internacionais de (...) grande reconhecimento nas várias áreas do
conhecimento. Embora o processo tenha sido lento durante esse período, ele foi
sólido.

Em relação aos pontos fortes e fracos do ECI percebidos no ano de 2010 a entrevistada A
assinala:

Entre os pontos fracos (...) pode-se destacar a falta de recursos (...) porque a
comunidade necessita. Muitos professores já têm muito claro o quão importante
é a internacionalização, já entendem que é uma necessidade para os cursos de
pós-graduação galgar níveis 5,6,7. Eu penso que a falta de recursos é um dos
pontos mais preponderantes, enquanto as grandes universidades recebem valores
significativos (...), se compararmos a UNESP [Universidade Estadual Paulista],
por exemplo, que recebe anualmente cerca de dois milhões de reais para a
internacionalização, quando nós (...) tivemos aprovado cem mil reais, a gente vê
que ainda falta muito para atender a demanda da nossa universidade que tem sete
extensões. Entre os pontos fortes pode-se destacar a iniciativa do grupo, a força
de vontade, a capacitação...

Quanto às ações desenvolvidas ou planejadas no começo da gestão a entrevistada aponta:

Para o primeiro ano foram planejados editais de mobilidade (...), outra iniciativa
foi a que diz respeito à dupla diplomação, uma minuta (...) uma intenção formal,
e por fim para o final do primeiro ano (...) é a estrutura do ECI, deixar de ser um
programa para ser um órgão, essa é a ultima missão desse ano.

Quanto à administração do ECI desde 1997 até 2010 a entrevistada B comenta:

Toda a questão administrativa, a questão burocrática, foi tudo aprendizado
empírico, ele foi resolvido à medida (...) que a situação aparecia. Eu fui
conhecendo campos na área administrativa (...), eu fui aprendendo com ajuda das
pessoas da volta (...), agregando o que eu via nos outros setores da forma como
achava que deveria ser, tanto em convênios quanto em estágios, e aí, da minha
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experiência, dos outros, dos professores que vinham, dos alunos que vinham e
que iam é que a gente vai agregando mais e mais, evoluindo (...) até chegar onde
está hoje.

Observa-se que a questão da internacionalização da UEM, se torna cada vez mais
relevante, como demonstram os muitos avanços realizados desde 1997, data de criação do
ECI, envolvendo desde a melhoria da infraestrutura física deste órgão, o incremento de
recursos humanos qualificados para seu gerenciamento, o aumento da mobilidade docente
e discente, os convênios com destacadas instituições internacionais, e muitas outras ações
que são desenvolvidas e que foram esculpidas no decorrer dos anos.

4.5 O Perfil da Internacionalização da UEM

Segundo a pesquisa efetuada sobre os convênios bilaterais da UEM, observou-se que em
maior porcentagem estes são realizados com instituições européias representando o 42%
dos convênios pesquisados, seguidos por América do Sul com 34% e América do Norte
com 18%, enquanto Ásia e América Central apresentam cada um 3% do total, como o
mostra a figura 1.

América do Sul
34%

América Central
3%

América do Norte
18%

Europa
42%

Ásia
3%

Convênios por áreas geográficas

Figura 1 – Convênios por áreas geográficas

Fonte: Arquivo ECI, elaboração própria.

Analisando as atividades desenvolvidas nos diversos convênios com as áreas geográficas
observou-se que a maioria de atividades são desenvolvidas com instituições européias,
representando 69 % do total pesquisado. América do Sul apresenta 19% das atividades e
América do Norte 12%, já as regiões da Ásia e de América Central não apresentaram
atividades desenvolvidas relevantes, como se observa na figura 2.
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América do Sul
19%

América Central
0%

América do Norte
12%Europa

69%

Ásia
0%

Atividades realizadas por área geográfica

Figura 2 - Atividades realizadas por área geográfica

Fonte: Arquivo ECI, elaboração própria.

Segundo a natureza jurídica, os convênios bilaterais da UEM são realizados
majoritariamente com instituições públicas, representando o 78% do total pesquisado, as
instituições privadas representam o 20% enquanto as do terceiro setor ou ONGs possuem o
2%, como se ilustra na figura 3 a seguir:

Insituições públicas
78%

Insituições privadas
20%

ONG
2%

Natureza jurídica das instituições conveniadas

Figura 3 - Natureza jurídica das instituições conveniadas

Fonte: Arquivo ECI, elaboração própria.

Na UEM, a solicitação interna para abertura de processos de convênios bilaterais sem
considerar a fração do ECI, está quase equiparada entre o Centro de Ciências da Saúde
com 15% das solicitações, o Centro de Ciências Agrárias, e o Centro de Ciências
Humanas, Letras e Artes, ambas com 14%. Já o Centro de Ciências Biológicas e o Centro
de Ciências Sociais Aplicadas possuem uma porcentagem menor, com 9% e 8%
respectivamente, enquanto o Centro de Tecnologia apresenta 3% das solicitações, como
observado na figura 4 a seguir:
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15%

Centro de Tecnologia
3%

Solicitação de abertura de Convênios
Internacionais  UEM

Figura 4 - Solicitação de abertura de convênios internacionais UEM

Fonte: Arquivo ECI, elaboração própria.

Entre as mais frequentes atividades de internacionalização registradas nos processos de
convênios bilaterais encontram-se:
 As atividades acadêmicas, envolvendo cursos, palestras, oficinas, disciplinas

desenvolvidas tanto por docentes da UEM no exterior como por docentes
estrangeiros na UEM, representando o 19% das ações.

 Num segundo lugar observa-se a realização de estágios curriculares no exterior
pelos alunos de graduação da UEM representado 18% do total. Não muito distante
a esta proporção é a porcentagem de ações que envolvem os estágios de alunos do
exterior na UEM, representando 16% do total. Somados estes, se obtêm um total de
34% das ações.

 A mobilidade acadêmica dos alunos de graduação representa o 12% das ações
registradas, sendo que a porcentagem maior, 8% são de alunos da UEM que
realizam a mobilidade no exterior, e a porcentagem menor, 4%, são alunos de
universidades conveniadas que realizam mobilidade na UEM.

 Ao reunir o total de mobilidades acadêmicas com o total de estágios curriculares
obtém-se que aproximadamente 46% das atividades de internacionalização estão
vinculadas com mobilidade internacional do nível de graduação.

 As publicações conjuntas representam o 10% das atividades.
 Entre outras atividades cabe destacar os projetos de pesquisa conjuntos com

instituições conveniadas, representando 8% do total, e as visitas técnicas ou
missões com o mesmo valor.

 Com uma porcentagem mais tímida encontram-se: a mobilidade na pós-graduação,
com 3%, e a capacitação e mobilidade docente, com 3%.

 Os convênios bilaterais destinados a financiamentos não apresentam valor
significativo.

 Finalmente encontram-se outras atividades que envolvem intercâmbio
bibliográfico, atividades culturais, entre outros, representando 4% do total.

Desta forma observa-se que no transcurso de 1997 a 2010 foram concretizando-se cada vez
mais ações de internacionalização com resultados concretos. Em relação às abordagens de
internacionalização assinaladas por Wit e Knight (apud MIURA, 2006), observou-se que a
Universidade Estadual de Maringá desenvolve uma combinação destas, sendo assim é
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visível a presença da abordagem baseada em atividades, já que realiza programas
específicos para incentivar a internacionalização como: o programa de mobilidade docente
e discente; a recepção de visitas internacionais; o gerenciamento e suporte para a
elaboração de projetos internacionais; entre outros. Observa-se também presente a
abordagem baseada em competências, incentivando atitudes e valores tanto no nível
docente, discente, assim como de pessoal administrativo, ressaltando a importância do
processo de internacionalização e dando suporte para todos os envolvidos neste processo.

A abordagem cultural também se encontra atrelada ao processo de internacionalização da
UEM, apoiando e incentivando a criação de uma cultura interna que valorize a
internacionalização e as experiências interculturais.

A presença da abordagem de processo e estratégia encontra-se na sua fase inicial, já que
estão sendo realizados ainda os primeiros passos da integração da dimensão
internacional/intercultural no ensino, pesquisa e extensão da UEM.

5. Conclusão
O trabalho desenvolvido apresentou o decorrer do processo da internacionalização da
Universidade Estadual de Maringá desde 1997 até 2010. Observou-se que nesse transcurso
de tempo foram concretizando-se cada vez mais ações de internacionalização com
resultados concretos, como demonstram as inúmeras ações de internacionalização
desenvolvidas.

Para que isto fosse possível, foram muitos os esforços aplicados como: a criação do
Escritório de Cooperação Internacional; o aumento de convênios com instituições
internacionais; a disponibilidade de uma infraestrutura que permita receber visitantes
estrangeiros; a elaboração de normas internas para a institucionalização de programas
internacionais; a oferta de ajudas financeiras para incentivar as atividades internacionais,
entre outros. Desta forma, tudo isso gerou as bases para o desenvolvimento da
internacionalização como um processo de transformação institucional integral.

Com os dados obtidos foi possível distinguir as principais regiões geográficas que
desenvolveram ações internacionais com a UEM destacando-se a Europa, seguida da
América Latina e da América do Norte. Também foi possível observar que a UEM
apresenta uma tendência a efetivar convênios de cooperação internacional com instituições
públicas. Quanto aos diversos tipos de convênios conseguiu-se distinguir que a maioria
destes são termos de ampla cooperação visando o desenvolvimento conjunto e da
comunidade. Foi possível enxergar as principais atividades de internacionalização
desenvolvidas com instituições conveniadas entre as quais se destacam as atividades
acadêmicas internacionais, a mobilidade discente, o desenvolvimento de projetos de
pesquisa, assim como publicações conjuntas, entre outros.

Com todos os dados levantados em cada uma das partes do presente trabalho, pode-se
observar que o processo de internacionalização da UEM é um tema amplo e complexo, e
que embora tenha mais de dez anos de seu início, ainda tem um longo caminho a percorrer,
uma vez que envolve muitos agentes, cada um dos quais precisa estar articulado para assim
montar uma engrenagem que movimente o processo de internacionalização da
Universidade Estadual de Maringá.
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A Interação Universidade-Empresa no Brasil: o Que Mudou em
30 Anos?

Resumo
Este trabalho analisa a evolução das relações universidade-empresa (U-E) no Brasil para a
inovação, a partir de um levantamento dos artigos publicados nos principais periódicos
nacionais ou apresentados nos congressos brasileiros e regionais mais relevantes, entre
1980 e 2012. Dentro da delimitação estabelecida, descrita na metodologia, foram
encontrados 249 trabalhos, e se buscou verificar como eles retratavam as mudanças na
percepção dos atores envolvidos - universidades, empresas, agências de fomento – sobre o
tema, desde relatos de experiências individuais e estudos de caso a reflexões sobre modelos
e processos mais efetivos de cooperação. Observa-se que trabalhos americanos e europeus
sobre o tema consideram um contexto natural de cooperação, enquanto no Brasil ainda se
discute se esta colaboração deve ou não ocorrer, e se este é um papel legítimo da
universidade. Contribuem para esta situação questões culturais, organizacionais e
institucionais do ambiente brasileiro.

Abstract
This paper analyzes the evolution of university-industry relations in Brazil for innovation,
from a survey of articles published in leading national journals or presented at the most
relevant Brazilian and regional conferences, between 1980 and 2012. Within the
boundaries established, described in the methodology, 249 papers were found, and we
sought to ascertain how they depicted the changes in the perception of stakeholders -
universities, companies, development agencies - on the topic, from reports of individual
experiences and case studies to reflections on the more effective models and processes of
cooperation. We observe that American and European papers assume a natural context of
cooperation, while in Brazil there is still a debate on whether this collaboration should
occur, and if this is a legitimate role for the university. Cultural, organizational and
institutional aspects of the Brazilian environment contribute to this picture.

1. Introdução e Objetivos
A cooperação entre universidades e empresas é uma parceria natural em países
desenvolvidos, onde as firmas buscam fontes externas de conhecimento, mesmo possuindo
amplos recursos e laboratórios de P&D. O ritmo cada vez mais intenso de criação de novos
bens e serviços demanda fontes de criatividade que ultrapassam os limites das empresas, e
a cooperação com clientes, fornecedores, institutos de pesquisa e mesmo empresas
concorrentes já é comum em vários setores. Naqueles países, a colaboração com
universidades e institutos de pesquisa é mais voltada para a busca de inovações radicais de
produto, que possam abrir novos mercados ou segmentos. As universidades são parceiros
preferenciais em novos campos tecnológicos ou quando a velocidade da mudança
tecnológica é alta e os resultados comerciais incertos (BELDERBOS et al., 2006). A
cooperação se mostra mais necessária em países emergentes, onde as universidades
constituem a principal fonte de conhecimento que pode levar à inovação, e um agente de
mudanças econômico-sociais. Mas é nesses países que as diferenças culturais e
preconceitos inibem a aproximação (CEPAL, 2010, p. 33).

Do início da década de 1950 até os anos de 1980, a política econômica brasileira
privilegiou a estratégia de substituição de importações. O país se industrializou e cresceu a
taxas elevadas, com a proteção de barreiras tarifárias e não tarifárias que o mantinham



afastado da competição internacional, sem a prática generalizada da inovação de produtos
e processos. As multinacionais aqui estabelecidas inovavam em seus países de origem,
dificultando a capacitação tecnológica local pela transferência de tecnologia e
aprendizagem. Assim, com as exceções de praxe, as empresas brasileiras não têm um
histórico de realização de P&D (ARRUDA, 1994). Ao mesmo tempo, a política de Ciência
e Tecnologia visava à autonomia tecnológica, enviando professores para Mestrado e
Doutorado no exterior para viabilizar a criação de cursos de pós-graduação no Brasil. Esta
dissociação entre as duas políticas formou, anos depois, um contingente de profissionais
altamente capacitados atuando nas universidades e institutos de pesquisa públicos, sem
preocupação com as necessidades das empresas, que eram atendidas pela importação de
tecnologia. A partir da abertura econômica do início da década de 1990, as empresas
nacionais foram obrigadas a se modernizar para enfrentar a concorrência no país, com a
entrada de novas empresas estrangeiras. A inovação tornou-se necessária, e a capacitação
tecnológica tornou-se o objetivo principal da política industrial, para a qual a cooperação
com as universidades era fundamental (MELLO et al., 2011).

Em 1993, um amplo estudo encomendado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e
Banco Mundial concluiu que uma nova política de C&T deveria executar tarefas
aparentemente contraditórias: “estimular a liberdade, iniciativa e criatividade dos
pesquisadores e, ao mesmo tempo, estabelecer um forte vínculo entre suas atividades e as
necessidades da economia, do sistema educacional e da sociedade como um todo”
(SCHWARTZMAN, 1993, p.ii).

Etzkowitz (1989) foi dos primeiros a identificar um novo papel para a universidade. De sua
missão original de ensino para a formação de pessoas qualificadas, ela incorporou as
atividades de pesquisa, no final do século XIX, antes realizadas por inventores isolados em
oficinas domésticas. Ele chamou atenção para uma nova revolução acadêmica, traduzida
na “capitalização do conhecimento”. Daí o conceito evoluiu para a Hélice Tripla, que
explica a interseção de esferas institucionais relativamente independentes, gerando
organizações híbridas como os escritórios de transferência de tecnologia nas universidades
e institutos de pesquisa, e novas agências de financiamento como as empresas de capital de
risco e as redes de investidores-anjos (ETZKOWITZ, 2008).

Na última década, a inovação aberta passou a ser apontada como o caminho preferencial
para o crescimento das empresas, com a cooperação entre firmas, universidades, institutos
de pesquisa, fornecedores e clientes. A famosa frase de Henry Chesbrough (2003) -“nem
todos os cientistas brilhantes trabalham na sua empresa” – caracteriza bem esta nova era
da inovação. Antes dele, vários autores já se referiam à importância da contribuição de
fontes diversificadas para a inovação empresarial, entre os quais von Hippel (1988).

Recentemente, a literatura internacional tem debatido novos conceitos como “ciência
acadêmica”, “universidade empreendedora”, “capitalização do conhecimento”,
“empreendedorismo acadêmico”, e as diferenças de valores subjacentes a esta
transformação (LAM, 2011; SIEGEL et al., 2007; ETZKOWITZ, 2008). Os críticos
mencionam “ciência comercial”, “capitalismo acadêmico” e “privatização do
conhecimento” (OLIVEIRA e VELHO, 2009; CHAUÍ, 1995). Para esta autora, a
privatização “não deve ser entendida apenas como equivalente à origem privada dos
financiamentos para pesquisas, mas, sobretudo, como determinação privada de critérios,
objetivos, procedimentos, resultados, prazos e utilização das pesquisas”. Nos anos de 1990,
este tema ganhou grande relevância nas discussões sobre a política brasileira de C&T, que
buscava aumentar a competitividade das empresas brasileiras no contexto da abertura
econômica do início da década. A Revista USP publicou o Dossiê Universidade-Empresa,



(nº 25, mar/abr/mai 1995), o IBICT publicou o livro Interação Universidade-Empresa, em
dois volumes (1998, 1999) e a Revista de Administração (RAUSP) publicou número
especial em out/dez 1999 (vol. 34, nº 4).

Os primeiros esforços governamentais para aproximar universidades e empresas em
projetos de inovação datam de 1980, que resultaram na criação do programa de Núcleos de
Inovação Tecnológica (NITs) pelo CNPq, com apoio da FINEP, em 1981. Porém, como
ocorre em várias iniciativas públicas, com o tempo os recursos escassearam, muitas
organizações não conseguiram mantê-los e a maioria foi fechada (MEDEIROS, STAL e
SOUZA NETO, 1987). Outros programas e leis se seguiram para estimular a cooperação:
Lei 8661/93 (incentivos fiscais à inovação), Lei 8248/91 (Lei de Informática, modificada
em nome e conteúdo por duas leis posteriores), programa PITE (FAPESP, 1995), Fundo
Setorial Verde-Amarelo (2000), outros fundos setoriais com chamadas para projetos em
parceria, e a Lei de Inovação (2004). Em seu artigo 16, esta lei exige que as instituições
públicas de C&T estabeleçam NITs, com a finalidade de gerir sua política de inovação, e
define suas competências mínimas. Ao longo de três décadas, houve progressos,
especialmente com a institucionalização desses escritórios e mecanismos de transferência
de tecnologia, mas ainda persistem pensamentos e atitudes contrárias à cooperação, o que
tem dificultado o processo de inovação no país.

Este trabalho tem como objetivo analisar a evolução das relações universidade-empresa no
Brasil, com vistas à inovação, a partir de um levantamento dos artigos publicados nos
principais periódicos nacionais ou apresentados nos congressos brasileiros e regionais mais
relevantes, entre 1980 e 2012. O ano de 1980 foi escolhido por ser o ano em que se
discutiu a criação dos primeiros Núcleos de Inovação Tecnológica nas universidades
brasileiras, implantados no ano seguinte. Busca-se verificar se a produção científica retrata
as mudanças na percepção dos vários atores envolvidos - universidades, empresas,
agências de fomento – sobre o tema, desde relatos de experiências individuais e estudos de
caso a reflexões sobre modelos e processos mais efetivos de cooperação.

Foram encontrados dois trabalhos que avaliaram a produção acadêmica brasileira sobre
este tema. Zanluchi e Gonçalo (2007) fizeram um levantamento dos trabalhos mais
importantes dos dez anos anteriores. Porém, não explicitaram quais os critérios de
relevância adotados e utilizaram uma amostra imperfeita, pois ignoraram os principais
eventos nacionais onde tais trabalhos são apresentados, como os Encontros Nacionais de
Engenharia de Produção (ENEGEP) e os Simpósios de Gestão da Inovação Tecnológica
(SGIT), além dos Seminários ALTEC (Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión
Tecnológica), com maioria absoluta de autores brasileiros. Contudo, a definição das
categorias para classificação dos artigos analisados é relevante. Já Closs e Ferreira (2012)
examinaram os artigos publicados em periódicos nacionais sobre a transferência de
tecnologia das universidades para empresas, abrangendo o período de 2005 a 2009.

O trabalho está organizado em cinco capítulos, além desta Introdução. O segundo capítulo
traz uma breve revisão da literatura mundial e os temas mais relevantes em discussão na
atualidade. Na sequência, apresentam-se os procedimentos metodológicos empregados, os
resultados e discussão, e as conclusões. Ao final, são apresentadas as referências utilizadas.

2. Referencial Teórico: As relações U-E na literatura mundial
O marco das relações entre universidades e empresas para a inovação é representado pela
Lei Bayh-Dole (Public Law 96-517), aprovada nos Estados Unidos em dezembro de 1980,
em meio a preocupações quanto à perda de competitividade do país, e considerada um
divisor de águas na questão do licenciamento de tecnologias desenvolvidas nas



universidades. À época, o Congresso americano debatia formas de promover o crescimento
do setor privado pelo aproveitamento da pesquisa realizada com dinheiro público,
considerada um recurso econômico subutilizado. Até então a pesquisa acadêmica era vista
como um bem cujos resultados deveriam ser doados a todos os interessados, em troca de
autonomia para escolher a sua direção - os únicos direitos de propriedade aceitos para os
inventores eram a satisfação e o reconhecimento pelas descobertas (ETZKOWITZ, 1989).

A aprovação da lei não foi um processo tranquilo, pois vários congressistas aventaram a
possibilidade de empresas estrangeiras obterem benefícios financeiros a partir dos
resultados de anos de pesquisa financiada pelo governo. Um exemplo citado à época foi a
parceria entre a empresa alemã Hoechst e o Massachusetts General Hospital, da Harvard
University, para a comercialização de pesquisa biomédica (MATKIN, 1990).

Antes da lei, o governo detinha a propriedade de todas as patentes decorrentes de
patrocínio público e o direito de licenciá-las, sem exclusividade, a qualquer empresa
interessada. Isto dificultava, em certa medida, as inovações, pois as empresas não queriam
desenvolver produtos sobre os quais não tivessem direitos exclusivos de comercialização
(SCHACHT, 2006). Com isso, apenas 5% das patentes de propriedade do governo eram
usadas no setor privado, embora grande parte deste portfólio tivesse potencial de mercado.
A lei foi criada para superar esta reduzida taxa de utilização das patentes, ao permitir que
universidades, pequenas empresas e instituições sem fins lucrativos, que utilizassem
recursos federais para pesquisa, pudessem reter a propriedade dos resultados, licenciando-
os e estimulando a inovação nas empresas (THURSBY e THURSBY, 2011).

A partir de então, houve um crescimento espetacular no número de invenções reveladas
(disclosure of inventions), de patentes universitárias solicitadas e de seu licenciamento com
exclusividade, mediante o pagamento de royalties. Outras leis foram criadas, nos anos
seguintes, formando um conjunto coerente de instrumentos de indução à inovação
(Stevenson-Wydler Technology Innovation Act, 1980; National Cooperative Research Act,
1984; Federal Technology Transfer Act, 1986; National Competitiveness Technology
Transfer Act, 1989), porém o Bayh-Dole Act permanece como o mais importante.

Com o tempo, surgiram críticas sobre conflitos de interesses e maior ênfase na pesquisa
aplicada, em detrimento da pesquisa básica, particularmente, nas indústrias farmacêuticas e
de biotecnologia (SCHACHT, 2006). Alguns observaram que a lei Bayh-Dole “inseriu a
motivação pelo lucro diretamente no coração da vida acadêmica”; “desviou os professores
da pesquisa básica motivada pela curiosidade” e “favoreceu a execução de projetos de
pesquisa com potencial de mercado mais imediato” (THURSBY e THURSBY, 2011). Tais
argumentos não foram comprovados. Estudo com 3.400 professores em seis universidades
americanas, entre 1983 e 1999, sugere que a parcela da pesquisa básica não mudou, e o
licenciamento aumentou 10 vezes. Apesar de este constituir o melhor caminho para
maximizar os retornos sociais dos investimentos públicos em P&D, ele não diminui a
eficácia de canais abertos de disseminação do conhecimento, como publicações,
conferências e consultorias, inclusive na área farmacêutica, onde patentes são
extremamente importantes (THURSBY e THURSBY, 2003).

O desenvolvimento da economia americana na segunda metade dos anos de 1990 foi
extraordinário, especialmente em campos como a biotecnologia e as Tecnologias de
Informação e Comunicação, e a isto se relaciona o aumento expressivo do patenteamento e
licenciamento (MOWERY et al., 2001). Algumas universidades, como Califórnia e
Stanford, já eram muito ativas em patenteamento e licenciamento antes da lei Bayh-Dole,
enquanto Columbia foi diretamente influenciada por ela (MOWERY e SAMPAT, 2005).



Lee (1996), em levantamento nacional com cerca de 1.000 pesquisadores acadêmicos,
observou maior inclinação à colaboração com empresas do que na década de 1980. A
maioria apoiava a ideia de participação ativa no desenvolvimento econômico local e
regional, facilitando a comercialização da pesquisa acadêmica e estimulando a consultoria
de professores a empresas privadas. Entretanto, eram contrários ao envolvimento das
universidades em parcerias de negócios com as empresas, como na assistência à criação de
start ups ou à participação acionária nas empresas, em troca do pagamento das taxas de
licenciamento de patentes ou de royalties. Em trabalho posterior, duas preocupações
emergiram: a necessidade de financiamento empresarial, pela redução dos orçamentos
federais a P&D, e o impacto da cooperação mais próxima com as empresas, que poderia
interferir na liberdade acadêmica. O autor sugeria que esta tensão poderia ser resolvida
com a concessão de incentivos fiscais às empresas, que assim aumentariam seu patrocínio
às universidades, mantendo a pesquisa básica e também contribuindo com a pesquisa
aplicada de seu interesse (LEE, 1998).

Kenney e Patton (2009) são contrários ao modelo implantado pela Lei Bayh-Dole, no qual
enxergam assimetria de informações, incentivos ineficazes e motivações contraditórias
para a universidade, para os inventores, para os potenciais licenciados e para os escritórios
de transferência de tecnologia (ETTs). E sugerem duas alternativas para comercializar os
resultados de pesquisa: dar a propriedade ao inventor, que escolheria o melhor caminho
para licenciar a invenção, seja o ETT da universidade ou outra entidade para ajudá-lo no
processo. Em troca, o pesquisador daria uma participação acionária à universidade sobre
retornos resultantes da comercialização. A segunda alternativa seria tornar todas as
invenções disponíveis em domínio público, ou licenciá-las sem exclusividade. Em artigo
de 2011, esses autores analisam a criação de spin-offs a partir de seis universidades - cinco
americanas e uma canadense, a Universidade de Waterloo, a única que adota o regime em
que a PI é do inventor, e esta foi significativamente mais bem sucedida na criação de
empresas de base tecnológica (KENNEY e PATTON, 2011).

Vários países europeus se inspiraram na lei Bayh-Dole para promover a transferência de
tecnologia das universidades para a indústria, mas Mowery e Sampat (2005) chamaram
atenção para as diferenças estruturais entre os sistemas de educação superior dos países, e
que a simples transposição da lei para outro ambiente institucional não garantiria seu
sucesso. Nos anos de 1990, as universidades europeias começaram a buscar novas fontes
de financiamento à pesquisa, em vista da redução dos orçamentos, substituídos por fundos
competitivos orientados à pesquisa aplicada, e por financiamento empresarial (GEUNA e
NESTA, 2006). O patenteamento por parte das universidades cresceu, mas é heterogêneo
entre países e setores. E o licenciamento não foi lucrativo para a maioria das universidades,
apesar de algumas terem atraído importantes receitas adicionais. As projeções otimistas
sobre a renda resultante do licenciamento de patentes não consideraram os gastos com o
processo e a manutenção das patentes, e com a operação dos ETTs.

Desde o final daquela década, a maioria dos países europeus mudou os direitos de
propriedade intelectual, que passaram de “propriedade do inventor” (inventor ownership
ou professor’s privilege) para “propriedade da instituição”, o que já ocorria nos institutos
de pesquisa (GEUNA e ROSSI, 2011). A Dinamarca foi o primeiro país a fazer essas
mudanças, em 2000, seguida por Alemanha, Áustria, Noruega e Finlândia, entre 2001 e
2007. França, Grécia, Espanha, Suíça e Reino Unido, onde isso já ocorria, foram
estimulados a reforçar esses direitos e aumentar a transferência de tecnologia. A Itália fez o
movimento oposto, passando a adotar a propriedade do inventor, e a universidade recebe
entre 30 e 50% da receita do licenciamento. Ao contrário dos demais países, a legislação
italiana de 2001 considerou que os inventores estariam mais aptos a tirar proveito de suas



invenções, pois as universidades não possuíam a competência nem a cultura para tal; e a
Suécia mantém o sistema baseado no privilégio do professor, no qual todas as receitas
revertem para ele, que arca com as despesas de patenteamento e licenciamento. Nesses
países, o patenteamento e a transferência de conhecimento são, cada vez mais,
reconhecidos como atividades acadêmicas legítimas e relevantes.

Um dos grandes problemas apontados por diretores de ETTs de universidades americanas é
convencer os pesquisadores a comunicar suas invenções – menos da metade das que
possuem potencial de mercado são reveladas, por diversas razões: desde o pesquisador não
perceber o seu valor até não querer desviar tempo de sua pesquisa, pois muitas vezes é
necessário o seu envolvimento junto à empresa licenciada para garantir o sucesso
comercial. Por outro lado, muitas invenções comunicadas têm potencial questionável
(JENSEN et al., 2003). Greenbaum e Scott (2010) defendem o estabelecimento de ETTs
regionais em lugar de escritórios em cada universidade, muitas vezes ineficientes,
subfinanciados e com poucos especialistas. Os escritórios regionais poderiam operar com
economia de escala e pessoal capacitado em transferência de tecnologia, e atender várias
universidades. Geuna e Rossi (2011) sugerem uma versão moderna do professor’s
privilege, que daria aos pesquisadores os direitos de PI, que seriam licenciados pelos
escritórios regionais, sem a intervenção das universidades, o que agilizaria o processo de
transferência de tecnologia, além de incentivar o empreendedorismo.

Após o grande número de artigos que elogiaram a Lei Bayh-Dole, e outros que mostraram
que as preocupações iniciais sobre o deslocamento da pesquisa básica para a pesquisa
aplicada não se comprovaram, em anos recentes surgiram artigos que propõem
aperfeiçoamentos na Lei, especialmente quanto à atuação dos ETTs. Também se expandiu
a literatura sobre a criação de spin-offs ou spinouts (empresas estabelecidas especialmente
para explorar resultados da pesquisa acadêmica) como mecanismo de comercialização da
propriedade intelectual, frente ao mecanismo tradicional de licenciamento (SIEGEL,
WRIGHT e LOCKETT, 2007). Esta forma de transferência de tecnologia requer uma
revisão das estruturas e práticas da universidade, pois consome mais tempo, é mais incerta,
envolve a busca de capital de risco e o desenvolvimento de capacidades de marketing. No
caso de tecnologias de ruptura (genética e células-tronco), aspectos morais e éticos exigem
um papel mais ativo por parte da universidade.

Diversos trabalhos analisam as mudanças ocorridas no perfil dos pesquisadores. Lam
(2010) levantou opiniões de 734 pesquisadores de cinco importantes universidades do
Reino Unido. De acordo com visões mais ou menos favoráveis às relações universidade-
empresa, aos modos de interação, aos fatores motivadores, à legitimidade percebida da
comercialização de resultados, e às estratégias de trabalho e identidades de seu papel, a
autora sugere uma tipologia de cientistas: Tradicional, Híbrido tradicional, Híbrido
empreendedor e Empreendedor. Em trabalho posterior, ela utiliza os conceitos de ‘gold’
(recompensa financeira), ‘ribbon’ (recompensa para a reputação ou carreira) e ‘puzzle’
(satisfação intrínseca) para examinar os aspectos interiores e externos da motivação dos
cientistas para se engajar em atividades comerciais. Conclui que recompensas financeiras
são secundárias frente à satisfação intrínseca e aos ganhos na reputação/carreira, e sugere
que políticas de estímulo à cooperação devem se basear nestas motivações (LAM, 2011).

Rothaermel et al. (2007) fazem abrangente revisão dos artigos publicados em periódicos
internacionais, sob o amplo tópico “atividade empreendedora nas universidades”, incluindo
patenteamento, licenciamento, criação de novas empresas, transferência de tecnologia por
meio de incubadoras e parques tecnológicos, e contribuição para o desenvolvimento
econômico regional, chegando a 173 artigos publicados entre 1980 e 2005. Apresentam



uma avaliação detalhada do estado da arte neste campo e, ao final, uma estrutura conceitual
contendo quatro principais correntes de pesquisa que resultaram da análise dos trabalhos da
última década: (i) universidade empreendedora, (ii) produtividade dos ETTs, (iii) criação
de novas empresas, e (iv) ambiente para inovação, incluindo as redes de inovação. Ao
final, sugerem direções para futuras pesquisas. Apesar de cobrirem um período de 25 anos,
a grande maioria dos artigos foi publicada em anos mais recentes, com grande crescimento
de trabalhos sobre empreendedorismo universitário a partir do final dos anos de 1990. Este
crescimento exponencial também é resultado de diversos números especiais de periódicos
– entre 2000 e 2005, foram publicados 127 artigos dos 173 da amostra.

Os trabalhos americanos e europeus partem da realidade natural de cooperação com as
empresas e sua relevância para a inovação empresarial. Grande parte da literatura atual,
como mostrado acima, discute como aperfeiçoá-la, como melhor estruturar os ETTs para
que sejam mais eficientes, analisam os perfis, motivações e justificativas dos pesquisadores
que cooperam ou não com empresas, e refletem sobre a tendência de maior
empreendedorismo acadêmico frente à tradicional forma de transferência de tecnologia via
licenciamento de patentes. Existem muitos estudos quantitativos, pois a realidade da
cooperação produz grandes conjuntos de dados. Há questionamentos que resultam
justamente da prática da cooperação. Vários artigos discutem se esta relação terá efeitos
deletérios sobre a pesquisa básica e a produção e disseminação do conhecimento científico,
com resultados distintos, na maioria, favoráveis à cooperação (LARSEN, 2011). Todavia,
na área de biotecnologia, dada sua importância estratégica para a produção de novos
medicamentos, a discussão é mais profunda, abordando conflitos de interesse (GLENA et
al., 2011). É uma situação bastante diferente da que ocorre no Brasil, onde ainda se discute
se a cooperação deve ser estimulada, se ela é boa ou ruim para a universidade, e se esta
deve patentear o conhecimento desenvolvido para permitir a transferência ou a criação de
novas empresas, estimulando o empreendedorismo.

3. Procedimentos Metodológicos
O trabalho emprega uma abordagem qualitativa, exploratória, utilizando pesquisa
bibliográfica e estudo bibliométrico. Após extensa pesquisa bibliográfica de artigos
publicados em periódicos nacionais e de trabalhos apresentados nos congressos mais
relevantes da área, entre 1980 e 2012, foi utilizada também a análise de conteúdo
(BARDIN, 2000), para a categorização dos trabalhos por subtemas, no âmbito da
cooperação universidade-empresa para inovação. Foram pesquisadas as edições do SGIT,
Seminários ALTEC, ENEGEP, Encontros Anuais da Associação Nacional de Pesquisa e
Pós-Graduação em Administração (ENANPAD, Divisão GCT - Gestão de Ciência,
Tecnologia e Inovação), e Encontros Nacionais de Economia (promovidos pela Associação
Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia - ANPEC). A pesquisa foi
delimitada pela disponibilidade dos anais de tais congressos na internet ou, quando
impressos ou em CDs, na biblioteca da FEA/USP.

Os periódicos pesquisados foram: Revista de Administração de Empresas (RAE), Revista
de Administração Contemporânea (RAC), Revista de Administração (RAUSP), Revista de
Administração e Inovação (RAI), Revista Brasileira de Inovação (RBI), Gestão &
Produção, e Parcerias Estratégicas. Também foi incluído o número especial da Revista
USP (1995), que publicou o Dossiê Universidade Empresa.

Incluímos os Encontros da ANPEC, pois, nos últimos anos, receberam vários trabalhos,
especialmente relacionados aos resultados do projeto temático “Interações de
universidades e instituições de pesquisa com empresas industriais no Brasil”, financiado
pela FAPESP de 2008 a 2012, e cuja equipe é formada por muitos economistas. Artigos



resultantes deste projeto foram encontrados na Revista de Economia, Revista de Economia
Política, e Gestão Contemporânea. Utilizamos as informações relevantes nas discussões do
presente trabalho, embora não tenham feito parte da amostra.

No estudo bibliométrico não foram incluídas teses e dissertações, pois não passaram por
avaliações anônimas (peer review). Certamente, resultados relevantes desses trabalhos
foram publicados posteriormente em revistas acadêmicas ou apresentados em congressos.
Também não foram considerados artigos relativos a arranjos específicos para a promoção
da inovação – caso de incubadoras, parques tecnológicos, arranjos produtivos locais,
sistemas nacionais, regionais e locais de inovação - ou sobre a criação de spin-offs. Nesses
casos, consideramos apenas trabalhos que trataram especificamente das relações entre
empresas situadas em incubadoras e parques tecnológicos e as universidades locais.

4. Resultados e Discussão: as Relações Universidade-Empresa na
Literatura Brasileira
Para melhor compreensão dos resultados, recorreu-se ao panorama da literatura, de modo a
contextualizar a discussão e apontar alguns autores que, independente de integrarem a
amostra, são referência sobre os aspectos abordados e permitem definir melhor a
perspectiva de análise. Do ponto de vista histórico, situamos o contexto em que se deu a
criação dos NITs no início da década de 80, por iniciativa do governo em colaboração com
as universidades públicas e os institutos de pesquisa. No que se refere à amostra, a tabela 1
apresenta os trabalhos analisados, de acordo com a delimitação mencionada nos
procedimentos metodológicos. As categorias foram assim definidas, adaptando-se a
classificação sugerida por Zanluchi e Gonçalo (2007):

A – trabalhos de natureza teórica sobre cooperação U-E em geral, caracterizando aspectos
positivos, as barreiras e os desafios na relação; a hélice tripla; ferramentas e estratégias de
gestão; estudos sobre política de propriedade intelectual, licenciamento e comercialização
nas universidades;

B1 - trabalhos que tratam dos mecanismos de interface indutores e facilitadores da
cooperação nas universidades (escritórios, serviços de informação, redes de serviços,
estruturas de transferência de tecnologia);

B2 – trabalhos que tratam, especificamente, das relações entre empresas localizadas em
incubadoras, parques tecnológicos e redes de empresas com as universidades;

B3 – trabalhos que focalizam os aspectos de transferência de tecnologia das universidades
e institutos de pesquisa para as empresas. Incluem estudos de casos ou pesquisas de campo
em empresas, com a finalidade de diagnosticar aspectos gerais ou específicos da
transferência;

C – trabalhos sob a perspectiva das empresas sobre a cooperação com a universidade e/ou
institutos de pesquisa;

D - trabalhos sob a perspectiva do governo e da sociedade. Incluem estudos sobre políticas
públicas ou programas de agências de fomento de incentivo à inovação

Os trabalhos foram categorizados mediante a técnica de análise de conteúdo,
especificamente a análise temática. Foram coletados e analisados 249 trabalhos, sendo 201
apresentados em congressos e 48 em periódicos (tabela 1). Trabalhos apresentados em
eventos e depois publicados foram contabilizados na primeira edição. Identificou-se que os
eventos com maior número de trabalhos foram os Seminários ALTEC e os SGIT, que
congregam 61,7% dos trabalhos apresentados em eventos. Considerando os congressos,
que mostram mais rapidamente resultados de pesquisa do que as revistas, a maioria dos
trabalhos sobre o tema foi apresentada entre 1999 e 2005. Foram 30 trabalhos nos SGIT de



2000 (11) e 2002 (19), com uma queda a partir daí, e na ALTEC encontramos 28 trabalhos,
sendo oito em 1999, cinco em 2001, cinco em 2003, e 10 em 2005.

Este período coincide com amplas discussões e o lançamento da Lei de Inovação, em 2004,
e sua regulamentação em 2005, que modificou as relações U-E, especialmente quanto à
exigência de NITs nas universidades e institutos de pesquisa federais. É importante
mencionar alguns estudos que refletem a preocupação dos pesquisadores sobre o tema e
retratam as perspectivas e desafios para a cooperação U-E. Stal e Fujino (2005) analisaram
as experiências de cooperação e as expectativas de empresários associados à ANPEI-
Associação Nacional de P&D das Empresas Inovadoras - sobre parcerias tecnológicas com
as universidades, a gestão da propriedade intelectual e a Lei de Inovação para melhorar os
mecanismos de transferência de tecnologia. Os resultados apontaram a necessidade de
aprimoramentos na Lei e melhor definição das políticas acadêmicas para a cooperação com
empresas, em aspectos referentes à gestão e compartilhamento da propriedade intelectual.
Matias-Pereira e Kruglianskas (2005) discutem as políticas de gestão da inovação no
Brasil, avaliando a consistência da Lei e do decreto de regulamentação, e comparam com a
experiência de países bem-sucedidos na implantação de políticas industriais e tecnológicas,
concluindo que, apesar de algumas deficiências, a Lei representava um marco importante
na construção de um modelo de desenvolvimento tecnológico no Brasil. Garnica et
al.(2007) avaliaram a gestão da PI na Universidade de São Paulo, frente aos desafios
impostos pela Lei, e apontam dificuldades na regulamentação da PI e a necessidade de sua
atualização, reforçando a visão empresarial relatada em Stal e Fujino (2005).

Assim, decidiu-se analisar detalhadamente o conteúdo dos trabalhos apresentados e
publicados a partir de 2005, e que se enquadram na categoria A (trabalhos de natureza
teórica), com o objetivo de observar novas abordagens sobre o tema, após a implementação
da Lei de Inovação. E também os da categoria B3 (transferência de tecnologia) para
verificar, nos estudos empíricos, se houve mudanças na relação U-E com a vigência da Lei,
dada a obrigatoriedade de constituição de NITs. Partiu-se do pressuposto que os trabalhos
nessas duas categorias poderiam refletir novas preocupações em termos de pesquisa ou
diagnósticos e perspectivas mais positivas do que trabalhos anteriores à regulamentação da
Lei de Inovação. Por outro lado, esperava-se observar nos estudos empíricos mudanças na
infraestrutura das universidades para a cooperação com o setor produtivo, decorrentes de
melhorias nas políticas de gestão da PI e, consequentemente, na cultura organizacional
universitária, explicitando resultados concretos de transferência de tecnologia.

Foram encontrados 114 artigos no período, em congressos e periódicos, que representam
45,8% dos trabalhos coletados nesta pesquisa, como mostra a tabela 2. Foi possível
observar, na categoria A, trabalhos de revisão de literatura; estudos que tratam de análise
do ambiente acadêmico para avaliar potencial de operacionalização da Lei de Inovação;
desafios para gestão da propriedade intelectual nas universidades; observação de melhores
práticas para a inovação a partir das experiências internacionais; propostas de modelos para
gestão; avaliação de políticas implementadas; análise de estratégias de gestão de redes de
inovação e parcerias; mapeamento de capacitação nas universidades; operacionalização da
hélice tripla; propostas para construção de sistema nacional de avaliação; gestão do
conhecimento para cooperação; motivações dos envolvidos.

Na categoria B3, foram encontrados trabalhos descritivos, como diagnósticos em empresas
para identificar o potencial de participação da universidade/instituto de pesquisa no
desenvolvimento da inovação em empresas; identificação de fontes externas utilizadas
pelas empresas ou de oportunidades para transferência de tecnologia por parte das
universidades; estudos que identificam barreiras para transferência; dificuldades de



relacionamento devido a diferenças culturais; estágios de interação; avaliação de projetos
implementados; formas e mecanismos de transferência de tecnologia. Poucos foram os
trabalhos encontrados que atendem ao pressuposto acima mencionado.

Carvalho et al. (2006) propuseram metodologia para prospecção e identificação de grupos
de pesquisa relevantes em universidades e institutos de pesquisa e suas competências em
determinadas tecnologias e setores – a que chamaram de “busca estratégica”. O projeto
desenvolveu, testou e implantou procedimentos para mapear e classificar as competências
dos diversos grupos. Encomendada pela Renault para mapear capacidades no setor
automobilístico, a metodologia pode ser aplicada a outras áreas. Garnica e Torkomian
(2009) estudaram as políticas institucionais e os desafios para a transferência de tecnologia
nas universidades públicas de São Paulo (USP, UNESP, Unicamp, Unifesp e UFSCar),
para identificar dificuldades e acertos em processos de TT, na ótica dos agentes
universitários e das empresas parceiras, mediante entrevistas sobre contratos, permitindo
uma análise comparativa. Houve crescimento do patenteamento/licenciamento em todos os
casos, porém ainda recentes. Póvoa (2010) discute se a universidade deve patentear as
invenções, com base na lógica da produção científica, nas críticas da literatura e nos
resultados de um levantamento sobre TT de universidades e institutos públicos de
pesquisa, a partir do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (censo de 2004). Conclui
ser preciso conciliar o patenteamento com a disseminação, e sugere que o licenciamento
não seja exclusivo, estando a invenção disponível a quaisquer interessados; somente no
caso de não havê-los, deve-se oferecer exclusividade, porém pesquisadores podem usar o
conhecimento protegido em novos estudos.

Noveli e Segatto (2009) apresentam modelo aplicado à cooperação universidade-empresa
em parques tecnológicos. A pesquisa de campo foi realizada com empresas do
TECNOPUC e pesquisadores da universidade PUC-RS, e compreendeu três processos de
cooperação. Resultados mostram que outros elementos devem ser adicionados à taxonomia
proposta, como motivadores, barreiras/facilitadores e ligações informais que ocorrem
dentro do parque tecnológico. Dias, Balbinot e Souza (2011) identificam as competências
organizacionais diferenciadoras dos NITs. Mediante pesquisa qualitativa, definiram
critérios de seleção de casos para entrevistas. Na fase quantitativa foi realizado
levantamento com os responsáveis pelos NITs participantes do FORTEC e da Rede
Mineira de Propriedade Intelectual. As competências diferenciadoras encontradas foram:
propriedade intelectual; patenteamento nacional; consultorias prestadas por pesquisadores;
e identificação das áreas de excelência em pesquisa nas instituições, com base no número
de patentes registradas, publicações e expressividade dos grupos de pesquisa. Destaca-se a
proposição metodológica para mensuração quantitativa dessas competências e seus
respectivos fatores constituintes.

Toledo et al. (2011) apresentam resultados de um projeto de capacitação de NITs para a
elaboração/atualização de suas políticas internas de gestão da propriedade intelectual, bem
como o estabelecimento de instâncias e procedimentos para sua transferência, negociação e
licenciamento. O projeto InovaNIT, financiado pelo MCTI, promove o intercâmbio de
profissionais, contribui para a profissionalização da TT no país, e favorece a criação de
novos NITs e o avanço dos já existentes, por meio da capacitação gratuita de profissionais
das universidades e institutos de pesquisa. De agosto de 2007 a dezembro de 2010, 833
profissionais foram capacitados, 279 instituições foram atendidas, e mais de 20 núcleos
criados, mostrando que iniciativas governamentais alinhadas a carências das organizações
podem ter impacto positivo no Sistema Nacional de Inovação.



SGIT
1980-
2012

ALTEC
1985-2011

EnANPAD
1980-2012

ENEGEP
1996-2011

EnANPEC
2001-2011

RAE
1980-
2012

RAUSP
1980-2012

RAI
2005-2012

RBI
2002-2012

Gest&Prod.
1994-2012

Parcerias
Estrat.

2000-2012

RAC
1997-2012

TOTAL

78 46 35 33 9 4 23 5 5 3 6 2 249

34 A 16 A 14 A 12 A 6 A 2 A 13 A 2 A 5 A 2 A 5 A --- 111 A

7 B1 8 B1 5 B1 5 B1 --- --- 3 B1 --- --- --- --- --- 28 B1

4 B2 1 B2 1 B2 ---- --- --- --- 1 B2 --- --- --- --- 7 B2

28 B3 17 B3 9 B3 10 B3 2 B3 2 B3 5 B3 1 B3 --- 1 B3 --- 1 B3 76 B3

3 C 1 C 5 C 4 C --- --- 2 C 1 C --- --- 1 C 1 C 18 C

2 D 3 D 1 D 2 D 1 D --- --- --- --- --- --- 9 D

Tabela 1 – Distribuição dos trabalhos analisados, por evento/periódico e classificação temática
A – trabalhos de natureza teórica sobre cooperação U-E em geral, caracterizando aspectos positivos, barreiras e desafios na relação; hélice tripla; ferramentas e
estratégias de gestão; estudos sobre política de propriedade intelectual, licenciamento e comercialização nas universidades;
B1 - trabalhos sobre mecanismos indutores/facilitadores da cooperação nas universidades (escritórios, serviços de informação, redes de serviços, estruturas de TT);

B2 – trabalhos que tratam, especificamente, das relações entre empresas localizadas em incubadoras, parques tecnológicos e redes de empresas com as universidades;

B3 – trabalhos que focalizam os aspectos de transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa para as empresas. Incluem estudos de casos ou
pesquisas de campo em empresas, com a finalidade de diagnosticar aspectos gerais ou específicos da transferência;
C – trabalhos sob a perspectiva das empresas sobre a cooperação com a universidade e/ou institutos de pesquisa;

D - trabalhos sob a perspectiva do governo e da sociedade. Incluem estudos sobre políticas públicas ou programas de agências de fomento de incentivo à inovação

Período SGIT
1980-
2012

ALTEC
1985-2011

EnANPAD
1980-2012

ENEGEP
1996-2011

EnANPEC
2001-2011

RAE
1980-2012

RAUSP
1980-
2012

RAI
2005-2012

RBI
2002-2012

Gest&Prod.
1994-2012

Parcerias
Estrat.

2000-2012

RAC
1997-2012

1980-1984 1 --- 1 --- --- --- 1 ---- --- --- --- ---

1985-1989 1 3 --- --- --- 2 4 --- --- --- --- ---

1990-1994 6 1 3 --- --- 1 7 --- --- --- --- ---

1995-1999 4 10 3 3 --- --- 9 --- --- --- --- ---

2000-2004 38 10 6 12 --- 1 1 --- 1 1 5 ---

2005-2012 28 22 22 18 9 --- 1 5 4 2 1 2

78 46 35 33 9 4 23 5 5 3 6 2

Tabela 2 – Distribuição dos trabalhos analisados, por período de publicação



As universidades públicas ainda têm uma postura defensiva em relação às empresas,
muitas vezes encarando a cooperação como a transferência de recursos públicos para a
atividade privada (OLIVEIRA e VELHO, 2009). Muitos pesquisadores acadêmicos
enxergam apenas o seu papel social de atender às necessidades do Estado na formação de
recursos humanos qualificados (ROSA e HEMAIS, 2005). Em recente entrevista à revista
VEJA (27/3/2013), o presidente do CNPq, Glaucius Oliva, afirmou:

“Hoje, felizmente, há cada vez mais pesquisadores debruçados sobre problemas
concretos, dedicados à ciência aplicável. Mas persistem, sim, núcleos universitários
que se perdem em temas etéreos, alguns com a visão enviesada por suas próprias
crenças e ainda aferrados a antigas bandeiras ideológicas”. “É uma minoria, mas
há gente na academia que ainda não vê com simpatia a aproximação com o setor
privado. Eles repetem o mesmo velho bordão: ‘Vamos acabar colocando recursos
públicos a serviço do capital’. Esses centros de resistência, sustentados sobre o
discurso ideológico, contribuíram historicamente para manter as empresas distantes
do mundo acadêmico, e a inovação brasileira, por consequência, longe do topo.”

Discurso semelhante fez o ministro Marco Antonio Raupp, do MCTI, em reunião da SBPC
(Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), em julho de 2013:

“É preciso incentivar a relação entre universidades e empresas no Brasil para
fomentar a produção científica nacional. Há empresários brasileiros que procuram
universidades nos Estados Unidos para fazer parcerias porque aqui no Brasil tudo é
muito complicado”. ...“Precisamos olhar para essa outra clientela que são os
empresários”.

Hoje, o país possui uma estrutura produtiva complexa e um amplo sistema de pesquisa, em
número de mestres e doutores e participação em publicações internacionais. Estes dois
sistemas, porém, permanecem distantes. As empresas possuem capacidade limitada para
absorver tecnologia e desenvolver inovações, e parte das universidades ainda não aceita o
novo papel exigido pela Lei de Inovação (MELLO et al., 2011). Mas a cooperação com
empresas não desviou os acadêmicos da pesquisa básica (SUZIGAN, MOTTA e CARIO,
2011). A maioria dos grupos que interagem com empresas melhorou seu desempenho,
gerando mais teses e dissertações, projetos de iniciação científica e publicações.

O projeto “Interações de Universidades e Institutos de Pesquisa com Empresas no Brasil”,
desenvolvido entre 2008 e 2012, revela uma visão positiva das relações U-E, apesar de
ainda ser uma prática reduzida a poucos grupos. Baseado em questionários enviados aos
representantes de equipes cadastradas no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, e que
declararam manter parcerias (1.005 pesquisadores responderam), identificou 1.687
empresas, das quais 326 profissionais de P&D (cerca de 20%) responderam ao
questionário. Os resultados mostram que ainda é baixo o nível de interação entre empresas
e universidades, cuja contribuição considerada mais importante é a formação de
profissionais. Há interesses distintos entre os agentes, preponderando ações de curto prazo,
e as universidades buscam resultados acadêmicos, enquanto as empresas apresentam como
objetivo desenvolver novos produtos e processos (PUFFAL, RUFONI e SCHAEFFER,
2012). A demanda tecnológica das empresas brasileiras é diferente da que existe nos países
desenvolvidos. Não envolve inovações radicais, predominando parcerias para adaptação,
melhoramento e ajustes às condições locais de processos e produtos, em setores de média-
baixa e baixa intensidade tecnológica (papel e celulose, produtos metalúrgicos, siderurgia,
alimentos e setor têxtil). Poucas parcerias ocorrem com empresas de alta tecnologia, o que
resulta em um sistema industrial baseado em inovações de processo (GOUVEIA, 2013).



Isto confirma as observações de Belderbos et al. (2006), e talvez seja uma das justificativas
para o baixo interesse dos pesquisadores brasileiros na cooperação, em razão de uma
demanda menos desafiadora. As empresas brasileiras investem pouco em inovação,
internamente ou em cooperação. A PINTEC 2008 (CAVALCANTI e DE NEGRI, 2010)
mostra crescimento, em relação à pesquisa de 2005, do percentual de empresas que
realizaram atividades inovadoras (taxa de inovação) – de 33,36% para 38,11% -, mas
revela também uma queda de 10,29% para 4,25% de empresas que realizaram gastos em
atividades internas de P&D, e de 2,32% para 1,41% das que adquiriram atividades externas
de P&D. As firmas inovam mais pela compra de máquinas e equipamentos para obter
produtos e processos novos ou melhorados do que pela realização ou aquisição externa de
P&D. Estas atividades se concentraram em um número menor de empresas.

Oito anos após a sua recriação, os NITs tentam se legitimar internamente e promover a
cultura de inovação nas universidades, para que possam exercer sua função estratégica de
intermediar a relação com as empresas, estimular atividades empreendedoras e gerenciar as
tecnologias criadas (CASTRO e SOUZA, 2012). Também se observa que a Lei de
Inovação estimulou o patenteamento, mas o passo seguinte, o licenciamento das patentes
para as empresas, ainda é restrito. Essa atividade exige novas capacidades dos NITs em
marketing, divulgação e busca de parceiros, mais difíceis do que o patenteamento.

O presente trabalho mostra que ainda persistem no Brasil questões que foram superadas
nos Estados Unidos e na Europa. A literatura internacional sobre as relações U-E é extensa,
e são apresentados diversos modelos e propostas de estruturas para aperfeiçoá-la. Ainda há
artigos que apresentam os prós e contras, do ponto de vista da academia, e muitos trabalhos
tentam comprová-los, por meio de levantamentos e análises quantitativas. Discute-se qual
o modelo mais apropriado para os direitos de PI e TT – se a propriedade individual (ou
privilégio do professor) ou institucional. E se os ETTs devem ser criados em cada
universidade ou ser regionais, aumentando seu escopo e eficácia. Porém, não se discute
mais se deve haver cooperação, o que ainda é comum em artigos nacionais. Há professores
que cooperam, outros não, nenhuma universidade mostra unanimidade em uma ou outra
posição. Discutem-se as características de universidades e pesquisadores mais inclinados à
cooperação – entrepreneurial science e entrepreneurial academics -, dos empreendedores
científicos (scientific entrepreneurs), que pensam em criar empresas spin offs, e da ciência
acadêmica (academic ou expert science), que só vislumbra colaboração com outros
cientistas, em oposição à chamada ciência comercial (commercial ou market science).

5. Considerações finais
Este trabalho teve como objetivo avaliar a evolução da cooperação universidade-empresa,
conforme apresentada nos trabalhos divulgados a partir de 1980, nos principais periódicos
e eventos nacionais e regionais da área. Mediante a análise dos 249 trabalhos coletados e,
mais detalhadamente, dos 114 publicados a partir de 2005, não foi possível identificar
mudanças significativas no comportamento geral de universidade e empresas, seja na
cultura, nas negociações ou nos procedimentos de licenciamento, que demonstrem um
avanço ou tendência na direção de novas práticas e modelos de gestão da cooperação. A
imensa maioria dos trabalhos não tira proveito de casos individuais para generalizar
proposições que permitam modificar substancialmente o caráter dessas relações. Cabe citar
que por serem artigos acadêmicos, prevalece a visão de professores/pesquisadores sobre
esta relação, seja ela positiva ou negativa. Alguns estudos de caso têm coautoria de
profissionais de empresas ou mostram resultados de entrevistas com eles. A visão do
governo aparece em estudos sobre políticas públicas ou programas de incentivo à
inovação, ou em trechos de pronunciamentos e entrevistas publicadas.



As relações U-E ainda não constituem um processo regular e amplamente aceito nas
universidades públicas, apesar da existência de vários programas de apoio a esta parceria.
A cooperação não é institucionalizada e ocorre por parte de docentes que acreditam no seu
potencial para alavancar a inovação. De certa maneira, a Lei de Inovação interrompeu as
intermináveis discussões sobre o papel da universidade no desenvolvimento do país,
colocando uma exigência real - a criação de Núcleos de Inovação Tecnológica.

Os temas de pesquisa mais relevantes encontrados na literatura internacional
(ROTHAERMEL et al., 2007) também são objeto de estudo no Brasil. Mas a principal
diferença é que a cooperação U-E é um fenômeno natural e disseminado nos países
desenvolvidos, e os artigos, muitos deles quantitativos, testam as formas mais utilizadas de
TT, os perfis dos cientistas, discutem os resultados das cooperações, se ocorreu
efetivamente um distanciamento da pesquisa básica em favor da pesquisa aplicada, o
desempenho dos ETTs, e a sugestão de novos tipos de organizações para operar a TT. Já a
maioria dos artigos brasileiros é composta de experiências individuais de universidades e
empresas, do relato das dificuldades e obstáculos encontrados para a cooperação, das
políticas de incentivo que não funcionam e da atuação dos NITs. Poucos artigos sugerem
estruturas mais adequadas para aumentar a cooperação. E alguns trabalhos ainda discutem
se a universidade deve ou não cooperar com as empresas, e se os resultados da pesquisa
acadêmica devem ser ou não patenteados e licenciados, tópicos que já deixaram de ser
objeto de estudo naqueles países.

Apesar de novos programas e mecanismos fiscais terem sido criados pelas agências de
fomento, federais e estaduais, para estimular a inovação nas empresas e a cooperação com
universidades e institutos de pesquisa, a resposta não tem correspondido. As deficiências
institucionais podem ser responsabilizadas, em parte, por essa demanda menor do que
previsto. Elas podem ser internas às empresas – pouca atenção aos instrumentos e
programas disponíveis, falta de pessoas especializadas para buscar oportunidades de
financiamento para inovação (muitas vezes é a área financeira a responsável por essa
tarefa), dificuldades em apresentar projetos coerentes com as normas das agências, entre
outros fatores – como às organizações governamentais e ao próprio ambiente de negócios
do país. Neste caso, são normas conflitantes, demanda exagerada de documentos e
certidões, comunicação deficiente, trâmites burocráticos, falta de transparência nas regras,
insegurança jurídica, marco regulatório flexível, condições da economia, etc. Faltam regras
claras nas universidades sobre a propriedade intelectual e licenciamento de resultados, no
caso de parcerias bem sucedidas. E as práticas das agências de fomento (FAPESP e CNPq)
vão de encontro às proposições da Lei Bayh-Dole, ao exigirem participação nos resultados
financeiros do licenciamento de patentes que resultam de pesquisas por elas apoiadas.
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Abstract
It is understood that a business incubator’s objective is to help starting businesses become
successful companies. In this sense, business incubator networks are created and promote a
synergetic relationship among incubators for the sake of their own efficiency in producing
more competitive incubated companies. This research project’s general objective is to
examine the profiles of business incubators associated to the “Rede de Incubadoras de
Empresas do Ceará (RIC)” – Ceará Network of Business Incubators and understand their
relationships with incubated companies. It is a descriptive research with qualitative
approach which gathers data from seven incubators obtained by means of questionnaires
answered by incubator managers. In general, it is concluded that Ceará incubators present
profiles similar to those presented by incubators assessed in nationwide studies, especially
regarding factors such as  operating sector, number of incubated businesses, average
number of jobs generated and their main goal, which is the creation of spin-offs.

Keywords: Incubator network. Business Incubators. Incubated Businesses.

Resumo
Entende-se que o objetivo das incubadoras de empresas é ajudar as empresas iniciantes a se
tornarem empresas de sucesso. Neste sentido, são formadas as redes de incubadoras, que
têm uma função executiva e promovem um relacionamento sinérgico entre as incubadoras,
em prol da eficiência destas, resultando em empresas incubadas de maior competitividade.
Esta pesquisa tem por objetivo geral examinar o perfil das incubadoras de empresas
associadas à Rede de Incubadoras de Empresas do Ceará (RIC) buscando entender o seu
relacionamento com as empresas incubadas. Pesquisa descritiva, com abordagem
qualitativa, reúne os dados de sete incubadoras, obtidos através de questionários aplicados
aos seus gestores. Em geral, conclui-se que as incubadoras cearenses possuem um perfil
semelhante às incubadoras contempladas nos estudos de âmbito nacional, especialmente
quanto ao setor de atuação, ao número de incubadas, à média de postos de trabalho gerados
e ao principal objetivo, no caso a criação de spin-offs.

Palavras-chave: Rede de incubadoras. Incubadoras de empresas. Empresas incubadas.



1 Introdução e Objetivos

O movimento de incubadoras de empresas teve seu início na década de 50 e no Brasil, na
década de 80. A literatura indica que o movimento brasileiro de incubadoras reflete uma
nova direção de ciência, tecnologia e política industrial na América Latina.

Dessa forma, em 2009, foi instituído no Brasil o Programa Nacional de Apoio às
Incubadoras de Empresas e aos Parques Tecnológicos (PNI) pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI), com o objetivo de fomentar o surgimento e a consolidação
de incubadoras, caracterizadas pela inovação tecnológica, pelo conteúdo tecnológico de
seus serviços, produtos e processos, além de modernos métodos de gestão (MCTI, 2012).

Adicionalmente, a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos
Inovadores – ANPROTEC, em conjunto com o MCTI, realiza estudos com o intuito de
levantar e atualizar as informações e os indicadores das incubadoras de empresas e parques
tecnológicos no Brasil.

Almeida (2009) ressalta que o movimento brasileiro de criação de incubadoras de
empresas, intensificado nos últimos 10 anos, parece sólido. Confirmando essa perspectiva,
a ANPROTEC, na última pesquisa realizada, evidenciou o amadurecimento do movimento
das incubadoras, totalizando 384 incubadoras, responsáveis por 2.509 empresas graduadas
(que passaram pelo processo de incubação), empregando 29.205 pessoas. O total de
empresas incubadas somaram 2.640, com 16.394 postos de trabalho (ANPROTEC, 2012).

O governo brasileiro exerce um papel de orientador e financiador de iniciativas
implantadas em novas incubadoras, considerando que estas são importantes instrumentos
de desenvolvimento local e regional. Nesse contexto, o MCTI e suas agências de fomento
disponibilizaram R$ 53,5 milhões a 341 projetos, entre 2003 e 2011 (MCTI, 2012).

Nesta ótica, o objetivo das incubadoras de empresas consiste em ajudar as empresas
iniciantes a se tornarem empresas de sucesso, que, quando graduadas, criam empregos,
revitalizam comunidades, comercializam novas tecnologias e criam riquezas para a
economia local e nacional (UNESCO-WTA, 2010). Portanto, as incubadoras de empresas,
tipicamente, fornecem subsídios na fase de preparação dos novos empreendimentos,
estrutura e ambiente de apoio e, ainda, favorecem a disseminação de uma cultura
empreendedora – atributos que segundo Lalkaka (2002) estimulam o desenvolvimento e
crescimento de novos e pequenos negócios.

Nesse sentindo, têm-se ainda as redes de incubadoras, as quais proporcionam um
relacionamento sinérgico entre as incubadoras, em prol da eficiência destas, que resulta em
empresas incubadas de maior competitividade. Então, pode-se conjecturar que uma rede de
incubadoras contribui efetivamente para que o objetivo das incubadoras de empresas a ela
associadas seja alcançado.

Na região Nordeste do Brasil, mais especificamente no Estado do Ceará, foi criada em
2002 e constituída em 2008 a RIC – Rede de Incubadoras de Empresas do Ceará, que
abriga as oito incubadoras de empresas desse Estado.

Nesta perspectiva, o objetivo geral desta pesquisa é examinar o perfil das incubadoras de
empresas associadas à RIC buscando entender o seu relacionamento com as empresas
incubadas. Para consecução do objetivo geral, têm-se como objetivos específicos: (i)
identificar as características gerais das incubadoras de empresas e das empresas incubadas;
(ii) verificar o objetivo das incubadoras, os  serviços  e  a  infraestrutura  oferecidos  às
empresas  incubadas,  assim  como  o  principal elemento de atratividade das incubadoras



na percepção dos seus gestores; e, (iii) analisar as instituições  de vínculo,  a  principal
fonte  de  recurso  e  os  parceiros  estratégicos  das incubadoras  de  empresas.

Portanto, esta pesquisa é descritiva, de natureza qualitativa, sendo os dados primários
obtidos através de questionários aplicados aos sujeitos sociais da pesquisa que são os
gestores das incubadoras de empresas associadas à RIC.

Importante salientar que a discussão sobre o tema Incubadoras de Empresas vem ganhando
cada vez mais destaque no âmbito acadêmico e corporativo, motivada principalmente pela
evolução do movimento brasileiro de incubadoras, que surgiu em meados da década de
1980. Segundo a ANPROTEC (2006), o Brasil é o segundo país no ranking mundial de
sistema de incubação de empresas que se baseiam em inovações tecnológicas, perdendo
apenas para os Estados Unidos.

Em termos de estrutura, além desta introdução, o artigo tem quatro outras seções. Na
segunda seção, apresenta-se um levantamento da literatura acerca do conceito de
incubadora de empresas, seu breve histórico, sua tipologia, o papel do processo de
incubação e as ações das incubadoras para com as empresas incubadas. Na seção terceira,
apresenta-se a metodologia da pesquisa e na quarta seção faz-se a apresentação e discussão
dos resultados. Por fim, na quinta seção, apresentam-se as conclusões da pesquisa.

2 Incubadoras de Empresas

As incubadoras de empresas surgiram na década de 50, na Califórnia, a partir das
iniciativas da Universidade de Stanford, que criou um Parque Industrial e posteriormente
um Parque Tecnológico, com o objetivo de transferir a tecnologia desenvolvida na
Universidade às empresas e de criar novas empresas intensivas em tecnologia (MCT,
2000). A criação das incubadoras de empresas foi, então, consequência do
desenvolvimento dos parques tecnológicos (DORNELAS, 2002).

No Brasil, a origem das incubadoras de empresas ocorreu na década de 80, a partir de uma
iniciativa do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de
implantação do primeiro Programa de Parques Tecnológicos no País. Esta iniciativa
semeou a noção de empreendedorismo inovador no Brasil (ANPROTEC, 2012). Dornelas
(2002) destaca que a criação da primeira incubadora de empresas foi em 1985, na cidade
de São Carlos, em São Paulo.

Nesta ótica, a primeira incubadora seguiu o modelo acadêmico americano e foi organizada
para transferir às empresas tecnologia originada da universidade. No entanto, o potencial
de investigação brasileiro foi limitado, logo, a base potencial para a formação de alta
tecnologia foi menor (ETZKOWITZ; MELLO; ALMEIDA, 2005). Etzkowitz, Mellho e
Almeida (2005) enaltecem que o movimento de incubadoras brasileiro reflete uma nova
direção de ciência, tecnologia e política industrial na América Latina.

Em 2009 foi instituído o Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e aos
Parques Tecnológicos (PNI) pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O
objetivo do PNI é fomentar o surgimento e a consolidação de incubadoras de empresas,
caracterizadas pela inovação tecnológica, pelo conteúdo tecnológico de seus serviços,
produtos e processos, além de modernos métodos de gestão (MCTI, 2012).

Para esta entidade, incubadoras de empresas são mecanismos de estímulo e apoio logístico,
gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador (MCTI, 2012). Para Dornelas



(2002), incubadoras de empresas são um mecanismo de aceleração do desenvolvimento de
empreendimentos, através de um regime de negócios, serviços e suporte técnico, além de
orientação prática e profissional. Uma incubadora de empresas pode ser mantida por
entidades governamentais, universidades ou grupos comunitários.

Em outras palavras, Stainsack (2003) afirma que as incubadoras de empresas são
catalisadoras do processo de desenvolvimento e consolidação de empreendimentos
inovadores no mercado competitivo. Na mesma perspectiva, Beltrame e Camargo (2008)
destacam que as incubadoras de empresas são ambientes propícios ao empreendedorismo.

Corroborando com esse entendimento, a UNESCO-WTA (2010) destaca que incubadora
de empresa é uma plataforma econômica projetada para ajudar a inicialização de empresas,
fornecendo-lhes os recursos necessários e o apoio de que precisam para evoluir e crescer
em negócios mais maduros.

Dessa forma, o objetivo das incubadoras de empresas é facilitar a implantação de novas
empresas que tenham a inovação tecnológica como principal estratégia de negócios
(MCTI, 2012). Nessa mesma perspectiva, Medeiros (1998) destaca que a missão das
incubadoras é funcionar como empresas de prestações de serviços, que colocam instalações
e estrutura administrativa e operacional à disposição das empresas abrigadas, criando um
ambiente favorável ao nascimento e à consolidação de empreendimentos competitivos e
modernos.

Logo, os principais objetivos de uma incubadora de empresas são produzir empresas de
sucesso e criar uma cultura empreendedora, com base na utilização de conhecimento
profissional e prático (STAINSACK, 2003).

Um estudo recente realizado pela ANPROTEC (2012) revelou a existência de 384
incubadoras de empresas em operação no Brasil, que juntas abrigam 2.640 empresas,
conforme se observa na Tabela 1.

Tabela 1 – Panorama atual das incubadoras de empresas no Brasil
Empresas incubadas 2.640
Empresas graduadas 2.509
Empresas associadas 1.124
Empregos nas empresas incubadas 16.394
Empregos nas empresas graduadas 29.205
Faturamento das empresas incubadas R$ 532.981.680,00
Faturamento das empresas graduadas R$ 4.094.949.476,92

Fonte: ANPROTEC (2012, p. 6)

Na sequência, o Gráfico 1 mostra a evolução do movimento de incubadoras brasileiro no
período de 1988 a 2011.



Gráfico 1 – Número de incubadoras de empresas em operação no Brasil

Fonte: Elaborado pelas autoras com base nos dados da ANPROTEC (2004; 2006; 2012).

Este cenário é diferente quando se analisam países desenvolvidos como os Estados Unidos,
que possuem 1.115 incubadoras de empresas, e o Reino Unido, que possui as incubadoras
de maior porte, com média de 73 empresas e 413 empregos gerados (ANPROTEC, 2012).

No Brasil, a ANPROTEC (2012) detectou que o tamanho médio das empresas incubadas,
medido pelo número de empregos gerados, é de 7,28 postos de trabalho. No grupo das
empresas graduadas, o tamanho médio atinge 12,69 postos de trabalho por empresa.
Metade das incubadoras de empresas em operação tem até oito anos de idade, sendo que a
faixa entre três a cinco anos teve a maior frequência.

Ao observar o Gráfico 2, verifica-se que as universidades e os institutos ou centros de
pesquisa são os locais de maior frequência das incubadoras de empresas brasileiras. A
dinamização da economia local é um dos objetivos das incubadoras que estão nas
universidades e institutos ou centros de pesquisa, nos parques tecnológicos e nas áreas
urbanas, além da geração de trabalho e renda.

Gráfico 2 – Localização das incubadoras de acordo com seus objetivos

Fonte: ANPROTEC (2012, p. 13).

Dentre as principais contribuições para o desenvolvimento local, as incubadoras de
empresas brasileiras indicaram: o desenvolvimento de novos produtos e serviços; a geração
de emprego e renda; e, a criação de novos negócios de alta qualidade (ANPROTEC, 2012).

O Gráfico 3 mostra que as incubadoras brasileiras mantêm alianças estratégicas
prioritariamente com universidades, seguidas pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas – SEBRAE e outras associações empresariais.



Gráfico 3 – Alianças estratégicas das incubadoras de empresas

Fonte: ANPROTEC (2012, p. 14).

Do exposto nesta seção, verifica-se, então, o cenário atual das incubadoras de empresas no
Brasil. A seguir, serão discutidos os tipos de incubadoras de empresas existentes.

2.1 Tipologia de Incubadoras de Empresas

As incubadoras podem ser classificadas segundo as características das empresas que
abriga, segundo o setor de atuação, quando ao estilo de incubação e quanto ao foco das
empresas incubadas.

Para o MCTI (2012), as incubadoras de empresas podem ser de três tipos diferentes,
dependendo das características de empresas que abriga: a) incubadoras de empresas de
base tecnológica: abriga empresas em que os produtos, processos ou serviços são gerados a
partir de resultados de pesquisas aplicadas e a tecnologia apresenta alto valor agregado; b)
incubadoras de empresas dos setores tradicionais: abriga empresas ligadas aos setores
tradicionais da economia, que já detém tecnologia largamente difundida e queiram agregar
valor aos seus produtos, processos ou serviços através de um incremento no nível
tecnológico; e c) incubadoras de empresas mistas: abriga empresas de base tecnológica e
empresas dos setores tradicionais.

No que tange ao estilo de incubação, as incubadoras de empresas podem ser classificadas
como abertas ou fechadas. Para Quadros (2004), nas incubadoras abertas, não é necessário
a alocação física da empresa incubada, ou seja, não precisam estar instaladas
necessariamente em um mesmo local. Em contrapartida, nas incubadoras fechadas, cada
incubada tem seu espaço físico, além de espaços coletivos a serem utilizados por todos.

A ANPROTEC (2012) informa que dentre as incubadoras atualmente em operação no
Brasil 67% têm um perfil tecnológico. A ANPROTEC (2012) aponta também que: (i) 58%
das incubadas têm como foco o desenvolvimento de novos produtos ou processos oriundos
de pesquisa científica; (ii) as incubadoras tecnológicas estão focadas em setores intensivos
em conhecimentos científico-tecnológicos; e (iii)  além do objetivo inicial, as incubadoras
tecnológicas têm o propósito de contribuir para o desenvolvimento local e setorial.



Gráfico 4 – Setores de atuação das incubadoras de empresas

Fonte: ANPROTEC (2012, p. 5).

Com base no Gráfico 4, percebe-se que a tecnologia é o principal setor de atuação das
incubadoras de empresas brasileiras, seguido dos setores tradicional e misto.

A seguir serão discutidos aspectos do processo de incubação e das ações das incubadoras
para com suas empresas incubadas.

2.2 O Processo de Incubação e as Ações das Incubadoras para com as Empresas
Incubadas

De acordo com o MCTI (2012), o processo de incubação é um dos mais eficientes
mecanismos de formação de empresas sólidas, pois a taxa de mortalidade de empresas que
passam por esse processo é reduzida para 20%, enquanto que em empresas nascidas fora
do ambiente de incubadoras, a taxa de mortalidade é de 70%.

As incubadoras de empresas são consideradas um importante elo entre os empreendedores
e a comercialização de seus produtos e serviços. O estudo realizado por Andino et al.
(2004) mostrou que as incubadoras de empresas de base tecnológica contribuem para o
estabelecimento de novos negócios, desenvolvendo as capacidades necessárias e
facilitando o acesso aos recursos destinados à área de ciência e tecnologia.

A Associação Nacional de Incubadoras de Empresas (National Business Incubation
Association – NBIA) conceitua a incubação de empresas como um processo de apoio às
empresas, que acelera o desenvolvimento de empresas inexperientes, pois fornece aos
empresários uma série de recursos e serviços direcionados (NBIA, 2012).

De acordo com o SEBRAE (2007), as incubadoras de empresas devem oferecer instalações
novas e modernas e colocar à disposição das empresas incubadas área para uso
individualizado, além de instalações físicas como: área física compartilhada; serviços
administrativos compartilhados; orientação empresarial, contábil e mercadológica;
cooperação tecnológica com outras instituições. Também devem estimular uma “rede de
competências”, com profissionais de várias áreas de conhecimento e oferecer orientações
na elaboração de projetos a instituições de apoio.

Em linhas gerais, a literatura considera que as incubadoras de empresas devem contar com
um espaço físico individualizado para instalação de escritórios e laboratórios de cada
empresa admitida. Também devem dispor de um espaço físico de uso compartilhado, como
salas de reunião, área para demonstração dos produtos, auditório, secretaria, serviços
administrativos e instalações laboratoriais. As empresas incubadas devem ter acesso a
laboratórios e bibliotecas de universidades e instituições que desenvolvam atividades
tecnológicas. O MCTI (2012) ainda destaca que as incubadoras de empresas devem dispor



de recursos humanos e serviços especializados que auxiliem as empresas incubadas em
suas atividades, como capacitação, formação e treinamento de empreendedores nos
principais aspectos gerenciais.

Na mesma linha de raciocínio, a NBIA (2012) ressalta que uma incubadora de empresas
deve fornecer orientações de gestão, assistência técnica e consultoria sob medida para
empresas jovens e em crescimento. Da mesma forma, as incubadoras geralmente fornecem
acesso a um espaço apropriado e alugueis flexíveis, serviços compartilhados de negócios e
equipamentos básicos, serviços de apoio à tecnologia e assistência na obtenção de
financiamento necessário para o crescimento da empresa (NBIA, 2012).

Dentre os serviços oferecidos pelas incubadoras, de acordo com a ANPROTEC (2012), os
mais demandados pelas empresas incubadas / associadas são: (i) ajuda na busca de
financiamentos, auxílios e capital de risco; (ii) elaboração e revisão de planos de negócios;
(iii) apoio à participação em feiras e mostras; (iv) networking com outros empresários; (v)
consultoria para desenvolvimento de novos produtos; (vi) pesquisa de mercado; (vii)
serviços jurídicos; (viii) capacitação empresarial; (ix) assessoria de comunicação; (x)
assessoria para comercialização; e, (xi) design e programação visual.

A seguir evidencia-se a metodologia empregada na pesquisa.

3 Metodologia

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva. Para Roesh (2006) a pesquisa é descritiva,
quando se constitui em obter informação sobre a população, não explicando ou mostrando
relações causais (ROESCH, 2006).

Quanto à abordagem do problema, o presente estudo possui enfoque qualitativo. A
abordagem qualitativa é a forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social
e não utiliza um instrumental estatístico como base do processo de análise da pesquisa
(RICHARDSON et al., 2008).

Os pesquisadores do método qualitativo procuram identificar no estudo as causas para
explicar determinado fenômeno, enquanto que os pesquisadores do método quantitativo
buscam efeitos causais, porque verificam como a variável dependente se comporta em
relação à variável independente (KIRSCHBAUM, 2009).

A pesquisa foi aplicada junto às oito incubadoras associadas à Rede de Incubadoras de
Empresas do Ceará (RIC) (Tabela 2), das quais sete aceitaram auxiliar este estudo.

Tabela 2 – Incubadoras associadas à RIC e número de empresas incubadas

Incubadora de empresas associadas à RIC
Nº de empresas

incubadas
Incubadora de Empresas do IFCE – IE 13
Espaço de Desenvolvimento de Empresas de Tecnologia – EDETEC 12
Incubadora de Empresas da Universidade Estadual do Ceará 9
Incubadora Tecnológica do Instituto CENTEC – INTECE 25
Parque de Desenvolvimento Tecnológico – PADETEC 13
Parque Tecnológico do NUTEC 5
Incubadora do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação – INCUBATIC 4
Incubadora de Cooperativas Populares de Autogestão do Ceará 21
Fonte: RIC (setembro, 2012).



Com base nas informações evidenciadas na Tabela 2, nota-se que a RIC possui oito
incubadoras associadas, que abrigam 102 empresas incubadas localizadas em Fortaleza,
Ceará, Brasil, no total. Ressalta-se que a RIC caracteriza-se como uma pessoa jurídica de
direito privado, de fins não lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, cuja
finalidade é promover o desenvolvimento integrado entre as empresas inovadoras, através
das incubadoras de empresas, parques tecnológicos e programas de incubação que venham
a ser criados no Estado do Ceará, atuando em prol do desenvolvimento social e econômico
do Estado, configurando-se como instituição facilitadora. A RIC tem como objetivo
estratégico consolidar as incubadoras no Estado do Ceará, apoiando a criação de novas
incubadoras e fomentando a inclusão de incubadas no mercado através da competitividade
e sustentabilidade das graduadas, proporcionando geração de emprego e renda.

Os dados primários foram obtidos por meio de questionário formado por perguntas abertas
e fechadas. Este foi aplicado junto aos gestores das sete incubadoras associadas à RIC que
aceitaram participar desta pesquisa. O Quadro 1 evidencia a relação entre as perguntas do
questionário aplicado em setembro de 2012 e os objetivos específicos a elas associadas.

Quadro 1 – Relação entre as perguntas do questionário e os objetivos específicos

Perguntas
Objetivo
específico

relacionado
Qual o setor de atuação da incubadora?

Objetivo 1

Qual o tempo de atividade da incubadora?
Qual o número atual de empresas incubadas na incubadora?
Atualmente, quantos empregos são gerados diretamente pela incubadora?
Qual o grau de instrução predominante entre os empregados da incubadora?
Qual a média de empregados das empresas incubadas vinculadas à incubadora?
Aponte o principal objetivo que rege a incubadora.

Objetivo 2
Indique os serviços e infraestrutura oferecidos pela incubadora às empresas incubadas.
Marque a opção que evidencia o local em que a incubadora está inserida.
De acordo com sua percepção, qual o principal elemento de atratividade da incubadora?
Qual a instituição de vinculação da incubadora?

Objetivo 3
Qual a fonte principal de recurso para manutenção da incubadora?
Aponte as instituições que a incubadora mantém aliança estratégica.
Marque o principal parceiro de cooperação da incubadora.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Nesse sentido, com o intuito de atender aos objetivos da pesquisa, evidencia-se, na seção a
seguir, a discussão dos resultados.

4 Resultados e Discussão

Esta seção está dividida em três partes: na primeira, apresenta as características gerais das
incubadoras analisadas; na segunda, descreve o objetivo das incubadoras, os serviços e a
infraestrutura oferecidos às empresas incubadas; e por último, exibe as instituições de
vínculo, a(s) fonte(s) de recursos e os parceiros estratégicos das incubadoras.

4.1 Características Gerais das Incubadoras de Empresas

Como características gerais das incubadoras de empresas associadas à RIC, considerou-se
o setor de atuação, o tempo de atividade, quantidade de empregos gerados e o grau de



instrução dos empregados das incubadoras. Com relação às empresas incubadas, observou-
se o número de empresas incubadas e de empregos gerados. Os dados se referem a
setembro/2012, quando da aplicação do questionário junto aos gestores das sete
incubadoras de empresas.

Concernente ao setor de atuação das incubadoras de empresas foi possível constatar que as
incubadoras associadas à RIC se enquadram na classificação definida pelo MCTI (2012),
em tradicional, mista e de tecnologia.

Das sete incubadoras analisadas, três são de base tecnológica e três são mistas,
evidenciando que a tecnologia e os serviços são os principais setores de atuação, seguido
das incubadoras tradicionais. A pesquisa nacional realizada pela ANPROTEC (2012)
apontou a predominância das incubadoras de base tecnológica.

A Tabela 3 mostra o tempo de atividade das incubadoras de empresas associadas à RIC.

Tabela 3 – Tempo de atividade das incubadoras associadas à RIC
Tempo de atividade Frequência
Mais de 15 anos

2
De 6 a 8 anos
De 12 a 15 anos

1De 9 a 11 anos
De 3 a 5 anos
Até 2 anos 0
Total 7

Fonte: Dados da pesquisa.

Verifica-se que quatro incubadoras apresentam no mínimo nove anos de atividade,
evidenciando que as incubadoras associadas à RIC possuem mais tempo de atividade do
que foi apontado na pesquisa realizada pela ANPROTEC (2012), a qual aponta que a faixa
de maior frequência das incubadoras de empresas em operação no Brasil é de três a cinco
anos.

Quanto ao número de empresas incubadas, observado na Tabela 4, três gestores afirmaram
que as incubadoras que gerenciam possuem de seis a 10 empresas incubadas, o que
corrobora com os resultados da ANPROTEC (2012), que revelaram a existência de 384
incubadoras abrigando 2.640 empresas, evidenciando uma média de 6,88 empresas
incubadas por incubadora. As incubadoras associadas à RIC de maior porte apresentam no
mínimo 21 incubadas.

Tabela 4 – Quantidade de empresas incubadas e empregos gerados pelas incubadoras de
empresas associadas à RIC

Quantidade Empresas incubadas Empregos gerados pelas empresas incubadas
Não tem 0 1
Até 5 1 2
De 6 a 10 3 2
De 11 a 15 1 0
De 16 a 20 0 1
De 21 a 25 1 1
Mais de 26 1 0
Total 7 7

Fonte: Dados da pesquisa.

A Tabela 4 mostra o número de empregos gerados pelas empresas incubadas, permitindo
visualizar que quatro incubadoras de empresas afirmaram que suas incubadas possuem até
10 empregados. Verificou-se também que duas incubadoras sinalizaram que suas



incubadas possuem mais de 16 empregados. A ANPROTEC (2012) evidenciou que a
média de postos de trabalho por empresa incubada é de 7,28, mostrando coerência com os
resultados observados neste estudo. Cumpre mencionar ainda que as incubadoras de base
tecnológica associadas à RIC possuem de seis a 10 empresas incubadas.

A Tabela 5 evidencia a quantidade de empregos gerados pelas incubadoras de empresas
associadas à RIC, bem como o grau de instrução predominante destes empregados.

Tabela 5 – Empregos gerados pelas incubadoras e o grau de instrução dos empregados das
incubadoras associadas à RIC

Empregos gerados Frequência Grau de instrução Frequência
Nenhum emprego 1 Graduação (em andamento) 1
2 empregos 2 Graduação 2
4 empregos 2 Especialização 1
5 empregos 1 Mestrado 1
13 empregos 1 Doutorado 1
Total 7 Total 6

Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com a Tabela 5, verifica-se que quatro incubadoras geram no mínimo quatro
empregos. Ressalta-se que o maior número de empregos foi gerado pela incubadora de
empresa que tem mais de 15 anos de atividade. Uma incubadora afirmou que não gerava
empregos, tendo em vista que havia começado suas operações recentemente.

Cumpre mencionar que quanto ao grau de instrução predominante entre os empregados das
incubadoras associadas à RIC, apenas seis incubadoras responderam. Constatou-se que
cinco incubadoras afirmaram que seus empregados têm no mínimo graduação. Também
houve a indicação de doutores como força de trabalho nas incubadoras de empresas
associadas à RIC.

4.2 Objetivo das Incubadoras, Serviços e Infraestrutura Oferecidos às Incubadas e o
Elemento de Atratividade das Incubadoras

No que tange ao principal objetivo que rege as incubadoras de empresas associadas à RIC,
verificou-se que a criação de spin-offs obteve maior frequência, três, conforme se observa
no Gráfico 5. Ressalta-se que esta opção foi selecionada por incubadoras de base
tecnológica.

Gráfico 5 – Objetivos que regem as incubadoras de empresas associadas à RIC

Fonte: Dados da pesquisa.

Com base nas informações evidenciadas no Gráfico 5, percebe-se que os resultados deste
estudo corroboram com os objetivos das incubadoras de empresas destacados por MTCI
(2012) e NBIA (2012), que é produzir empresas de sucesso.

Cumpre mencionar que a opção Geração de emprego e renda foi destacada pela incubadora
tradicional e que a Dinamização da economia local foi informada pela incubadora mista.
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As incubadoras que marcaram a opção “outro objetivo”, descreveram seus objetivos
sociais, conforme elucida o Quadro 2.

Quadro 2 – Descrição dos objetivos que regem as incubadoras associadas à RIC
Incubadora Objetivo

A
Apoiar a geração e consolidação de empresas de excelência na área tecnológica, em especial
as tecnologias inovadoras apropriadas ao desenvolvimento do Estado do Ceará, oferecendo
suporte técnico e de gestão.

B Ação pedagógica empreendedora que visa inserir o aluno no mercado de trabalho.
Fonte: Dados da pesquisa.

Quanto aos serviços e a infraestrutura oferecidos pelas incubadoras às incubadas, as
incubadoras podiam marcar mais de uma opção, conforme se verifica no Gráfico 6.

Gráfico 6 – Oferecimento de serviços e infraestrutura das incubadoras às empresas
incubadas

Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme Gráfico 6, nota-se que preponderam as consultorias e as salas de reuniões como
serviços oferecidos e infraestrutura proporcionada pelas incubadoras de empresas às
incubadas, respectivamente, sendo recorrente em todas as incubadoras. Desta forma e
tendo em vista que seis incubadoras disponibilizam salas para reuniões e seminários, além
de cederem espaço para incubação, percebe-se que as incubadoras associadas à RIC estão
disponibilizando os serviços e a infraestrutura que são essenciais, conforme apontam os
estudos do SEBRAE (2007), do MCTI (2012) e da NBIA (2012).

Em termos mais pontuais, ressalta-se que as três incubadoras de base tecnológica oferecem
sala para eventos e seminários e cedem espaço para incubação. As duas incubadoras
tradicionais, além de oferecerem consultorias e sala de reuniões, também disponibilizam
laboratórios. As incubadoras mistas oferecem ainda cursos, salas para eventos e seminários
e cedem espaço para incubação.

Os outros serviços e infraestrutura destacados pelas incubadoras de empresas estão
evidenciados no Quadro 3.

Quadro 3 – Oferecimento de outros serviços e infraestrutura das incubadoras às incubadas
Incubadora Serviço/Infraestrutura

A

Vigilância, limpeza, portaria, recepção e estacionamento; treinamentos e cursos específicos
oferecidos pelos consultores especializados; assessoria para gestão administrativa e técnica
empresarial; comunicação (telefone, internet e fax); acesso a diversas instituições e serviços
como, universidades, centros de pesquisa e desenvolvimento, agentes financiadores e de
fomento à P&D, empresas investidoras

B Participação em feira, marcas e patentes
C Internet, recepção, segurança e apoio de RH

Fonte: Dados da pesquisa.
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Cabe informar que foram ocultadas informações que identificassem as incubadoras
participantes da pesquisa, tendo em vista que o objetivo deste estudo é analisar as
incubadoras de empresas cearenses de forma conjunta.

Quanto ao principal elemento de atratividade da incubadora, de acordo com a percepção
dos gestores, são relatadas na Tabela 6 as seis respostas obtidas, tendo em vista que uma
incubadora não respondeu a este questionamento.

Tabela 6 – Principais elementos de atratividade das incubadoras de empresas associadas a
RIC na percepção dos gestores

Elementos de atratividade Frequência
Disponibilidade de serviços de apoio profissionais 4
Disponibilidade de acesso a laboratórios 1
Outro elemento - a marca da Instituição, a qual a incubadora está vinculada 1
Imagem e localização favoráveis 0
Uso do label (rótulo) da incubadora 0
Qualidade, preço e cláusulas flexíveis 0
Proximidade e oportunidade para networking 0
Total 6

Fonte: Dados da pesquisa.

A disponibilidade de serviços de apoio profissionais foi o elemento de atratividade
identificado com maior frequência entre as incubadoras. Os outros elementos destacados
referem-se à marca da Instituição que a incubadora está vinculada e à disponibilidade de
acesso a laboratórios.

4.3 Instituições de Vínculo, Fonte de Recurso e Parceiros Estratégicos

Nesta subseção foram consideradas perguntas relacionadas à instituição de vinculação da
incubadora, principal fonte de recurso para manutenção da incubadora, e o local onde a
incubadora está inserida. Foram ainda verificadas as instituições que mantém aliança
estratégica com a incubadora, além do principal parceiro de cooperação da incubadora, na
percepção dos gestores.

Quanto à instituição de vinculação da incubadora, observou-se que cinco incubadoras
afirmaram que estão vinculadas à Universidades ou Centros de Pesquisa, corroborando
com os resultados da pesquisa nacional da ANPROTEC (2012) que demonstram as
Universidades e os Centros de Pesquisa como os locais de maior frequência. As outras
duas incubadoras asseguraram que são vinculadas ao Governo do Estado do Ceará.

Acrescenta-se que duas incubadoras são mantidas pelo Governo Estadual, sendo uma de
base tecnológica e outra mista, e uma incubadora tradicional é mantida por Universidade
ou por Centro de Pesquisa. As quatro incubadoras restantes são mantidas por Outras fontes
de recurso destacadas pelas incubadoras associadas à RIC, a saber: (i) Projetos de pesquisa;
(ii) Editais públicos da FINEP, SEBRAE e CNPq; (iii) Governo federal; e (iv) Projetos do
governo federal, estadual e municipal.

Percebe-se então que a maioria das incubadoras é mantida pelos governos federal, estadual
e municipal. Tendo em vista que os projetos de pesquisa são oferecidos normalmente por
instituições mantidas pelo poder público, pode-se inferir que o governo contribui, direta ou
indiretamente, para a manutenção de todas as incubadoras associadas à RIC, especialmente
as de base tecnológica.



Quanto ao local em que a incubadora está inserida, cinco incubadoras afirmaram que estão
instaladas em terreno de Universidade ou Instituição de Pesquisa e duas apontaram que
estão em área urbana (própria ou alugada). Desta forma, os locais indicados pelas
incubadoras corroboram com a pesquisa da ANPROTEC (2012) que apontam que as
Universidades e os Centros de Pesquisa são os locais de maior frequência das incubadoras
de empresas, e a área urbana é a segunda maior constância. Cumpre mencionar que as
incubadoras de base tecnológica associadas à RIC estão situadas apenas em terreno de
Universidade ou Instituição de Pesquisa.

Quanto às instituições com as quais as incubadoras mantêm alianças estratégicas, os
gestores das incubadoras podiam marcar mais de uma opção, resultando nas informações
evidenciadas na Tabela 7.

Tabela 7 – Alianças estratégicas das incubadoras de empresas associadas à RIC
Instituições Frequência

Universidade 7
Instituição ou Centro de pesquisa

6
SEBRAE
Governo estadual 5
Associações empresariais 4
Governo municipal 2
ONGs 1
Grandes empresas 0
Outra instituição: 5

RIC 2
Empresa Federal e Governo Federal

1Governo Federal
FINEP, ANPROTEC, ANPEI e RIC

Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme se observa na Tabela 7, todas as incubadoras respondentes mantém aliança
estratégica com Universidades, corroborando com o estudo da ANPROTEC (2012) que
revela que as incubadoras de empresas no Brasil mantêm prioritariamente alianças
estratégicas com Universidades.

Os Centros de pesquisa e o SEBRAE são as outras instituições com maior frequência,
seguidos do Governo estadual e das associações empresariais. Cumpre ressaltar que a
própria rede (RIC) foi apontada por duas incubadoras como instituição que a incubadora
mantém aliança estratégica.

Todas as incubadoras de base tecnológica analisadas mantêm aliança estratégica também
com Centro de Pesquisa, associações empresariais e SEBRAE. Da mesma forma, todas as
incubadoras mistas, além, da Universidade, possuem aliança estratégica com Centro de
Pesquisa, SEBRAE e governo estadual.

Quanto ao principal parceiro de cooperação, três incubadoras afirmaram que os Centros de
Pesquisa e Desenvolvimento são os principais parceiros de cooperação. As demais
incubadoras destacaram o envolvimento de arranjos produtivos locais (APL), consultores
públicos ou privados para desenvolvimento de negócios, SEBRAE e RIC como principais
parceiros de cooperação.

Do exposto, cabe informar que os resultados desta pesquisa divergem dos dados
demonstrados na pesquisa nacional da ANPROTEC (2012), no que diz respeito à
cooperação. As incubadoras associadas à RIC não possuem outras incubadoras como
parceiras, enquanto que no panorama brasileiro, os principais parceiros de cooperação das
incubadoras de empresas são outras incubadoras.



5 Conclusões

Em linhas gerais, os resultados das análises sobre o perfil das incubadoras de empresas
associadas à Rede de Incubadoras de Empresas do Ceará (RIC) revelam consonância com
os resultados apresentados na pesquisa nacional realizada pela ANPROTEC (2012) em
relação ao principal setor de atuação, ao número de empresas incubadas por incubadora e à
média de postos de trabalho gerados por incubadora, por sua vez as incubadoras de
empresas associadas à RIC possuem mais tempo de atividade do que foi apontado na
pesquisa nacional.

Constatou-se que o principal objetivo que rege as incubadoras associadas à RIC é a criação
de spin-offs, corroborando com os resultados dos estudos de Stainsack (2003), Andino et
al. (2004), MTCI (2012) e NBIA (2012), que consiste em produzir empresas de sucesso.

Dentre os serviços oferecidos pelas incubadoras para as incubadas cearenses associadas à
RIC se destacam as consultorias. Em relação à infraestrutura oferecida às empresas
incubadas, salas de reunião, salas para seminários e espaços para incubação foram os mais
evidenciados pelos gestores. Na percepção dos gestores das incubadoras, a disponibilidade
de serviços de apoio profissional é o principal elemento de atratividade das incubadoras.

Verificou-se também que as incubadoras de empresas estão vinculadas a universidades e a
instituições ou centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, todas são financiadas
pelo poder público e a maioria está inserida em terrenos de universidade ou de instituições
de pesquisa.

Por fim, ainda foi possível constatar que as universidades, centros de pesquisa e o Serviço
Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE são as principais alianças
estratégicas estabelecidas pelas incubadoras de empresas cearenses pesquisadas.

Nesta ótica, de acordo com os resultados obtidos no estudo empírico realizado junto às
incubadoras de empresas associadas à RIC, conclui-se que as incubadoras cearenses
possuem um perfil semelhante às incubadoras contempladas nos estudos de âmbito
nacional. Tal fato foge do esperado, uma vez que o movimento de incubadoras no Estado
do Ceará ainda é bastante recente e incipiente, tendo em vista que das 384 incubadoras de
empresas em operação no Brasil, no Ceará existem apenas oito, representando apenas 2%
do total de incubadoras brasileiras.

Portanto, sugere-se que pesquisas futuras evidenciem o perfil das incubadoras na região
Nordeste, para evidenciar se também há conformidade com o panorama nacional. Outra
possibilidade é evidenciar as características das incubadoras associadas a outras redes de
incubadoras de empresas de diferentes regiões geográficas do Brasil.
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Conocimiento y redes, activos significativos para el desarrollo de
las microempresas rurales

Ana María de Guadalupe Arras Vota1, Julio César López Díaz, Luz Ernestina
Fierro Murga

Abstract
The need of employment in the rural area has lead to the creation of enterprises where raw
material is transformed. These are called non agricultural endeavors and contribute to
economic development, taking the opportunity of the natural resources they own, and
preserving cultural roots.

These endeavors need to be inserted in chains that add value to products through processes,
commercialization, links, knowledge and resources from production to consumer. These
links are transformed into nets of relationships through which knowledge is created and
transferred.

Through the study of two cases, this paper compares the creation of knowledge nets and its
importance. And when the enterprise is open and reaches out to include new actors in its
net and develops close ties, they attain administrative knowledge, better negotiation
conditions and greater sale points for its products, therefore better development is
accomplished. And if interactions are founded in trust, social capital is gained.
Key words: microenterprise, knowledge net, value chains

Resumen
La necesidad de empleo en el sector rural ha llevado a la creación de empresas en donde la
materia prima se transforma. Éstas son emprendimientos no agrícolas y contribuyen al
desarrollo económico, utilizando la oportunidad de los recursos naturales que poseen y
preservando las raíces culturales.

Dichas empresas necesitan insertarse en cadenas que dan valor agregado a los productos a
través de procesos, comercialización, enlaces, conocimiento y recursos desde la producción
hasta el consumidor. Estas ligas se transforman en redes de relaciones a través de las cuales
el conocimiento se crea y transfiere.

Mediante el estudio de dos casos, este trabajo compara la creación de redes de
conocimiento y su importancia. Además, cuando la empresa es abierta y busca nuevos
actores para incluirlos en su red, y desarrolla lazos cercanos, logra conocimiento
administrativo, por lo tanto, mejores: condiciones para negociar y puntos de venta, lo cual

1 Correo: aarras@uach.mx
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lleva a mayor desarrollo. Además, si las interacciones se fundamentan en la confianza, se
obtiene capital social.
Palabras clave: microempresa, conocimiento, red, cadenas de valor

Introducción
Una opción para el desarrollo económico y la generación de empleo, y, por ende, para la
creación de mejores condiciones de vida para las familias, la constituyen las
microempresas, especialmente aquellas que se insertan en el sector rural o las que dan
valor agregado a los productos que se generan en él. En México la creación de empresas es
una de las opciones para abatir el desempleo en las ciudades y en las zonas rurales (García,
Garza, Sáenz, y Sepúlveda, 2003). De hecho 45.6% de los trabajadores labora en una
microempresa y 23.8% en una pequeña (INEGI, 2011), esto significa que prácticamente
70% de los trabajos en nuestro país son generados por la micro y pequeña empresa, las
cuales crean ingresos equivalentes a 26.6% del Producto Interno Bruto (PIB) (INEGI,
2011).

De hecho, como alternativa para el sector agrario Klein (apud CEPAL, 2001) plantea la
necesidad de generar empleo rural no agrícola2 y la inserción de los productores en cadenas
productivas. En este sentido se puede decir que en el campo las personas optan por la
creación de una empresa, con el propósito de hacer frente a las condiciones adversas y a la
necesidad de recursos económicos. Dicho emprendimiento se fundamenta en el capital con
que cuentan, el cual es el conocimiento de un proceso productivo que les permite generar
una alternativa laboral y de ingreso para su familia y para la comunidad. En este sentido,
plantean Corona Treviño y Jasso Villazul (2005) que el conocimiento, en cualquier campo,
permite a quien lo posee tener la capacidad de actuar intelectual o físicamente.

En las comunidades agrarias se encuentran familias que poseen huertas o campos de
cultivo, dedicadas a la producción de frutales u hortalizas que es la materia prima que
transforman en producto -en familia- y comercializan con un valor agregado. Vale destacar
que el conocimiento del proceso productivo se ha ido transfiriendo de generación en
generación y las innovaciones en el campo las han realizado a partir del conocimiento
socializado con otros productores o con la participación de especialistas de instituciones
educativas y gubernamentales.

Tal es el caso de una familia, objeto de estudio, que decidió transformar el membrillo en
dulce, licor y jalea, para lo cual usaron las recetas de familia. En la región de Allende3 es

2 Se ha constatado que las actividades no agrícolas se multiplican ahí donde existe un sector primario dinámico que como
la agricultura origina articulaciones con la agroindustria y otras actividades económicas. Esto adquiere importancia
cuando se constata que dicho sector deberá elevar su productividad y se convertirá en una ayuda limitada para resolver el
problema del desempleo rural. (CEPAL 2001).
3 Allende, es el nombre de la cabecera municipal del mismo nombre, originalmente denominado “Valle de
San Bartolomé”; es uno de los 67 municipios que conforman el Estado de Chihuahua. La cabecera se fundó,
en 1563, por la orden de San Francisco de Asís, y fue el primer pueblo de misiones que dicha orden fundó en
el Estado.



3

tradición reunirse y convivir en familia en torno a la producción de la “cajeta de
membrillo”, conocida como ate en el sur de México y como carne de membrillo en España.

Al visitar las comunidades de Valle de Allende y Pueblito de Allende en el sur del Estado
de Chihuahua se apreció, especialmente en Valle, la laboriosidad de las personas, así como
la forma en que algunos empresarios se insertan en redes más extensas, a diferencia de
otros, lo que motivó la realización de este estudio, el cual tiene como propósito describir el
proceso de construcción de dos microempresas y analizar comparativamente la forma en
que el conocimiento y las redes sociales a las que pertenecen se han constituido en un
activo para su desarrollo.

El trabajo está integrado, además de la introducción, por el marco teórico, el cual se
presenta como marco interpretativo común que permite plantear la discusión de los
resultados y está integrado por los conceptos de microempresa, conocimiento y redes de
conocimiento por medio de las cuales los pequeños emprendimientos se apoyan para
adquirir y transferir saberes, además de gestionar en conjunto apoyos de instituciones
gubernamentales. Enseguida se incorpora el objetivo y la metodología; luego, los
resultados y la discusión, en donde se presenta el análisis comparativo de dos casos de
microempresarios que tienen diferente manera de abordar la gestión de la microempresa,
para cerrar con las conclusiones en las que se destaca que el conocimiento es un activo que
permite iniciar una microempresa, y que en la medida en que se construyan y participen en
redes las microempresas pueden sobrevivir, ya que se plantea que en México dos de cada
tres microempresas que se constituyen cada año, desaparecen (Baez Reyes, Cordero Lara,
Herenández Flores, Sánchez Sánchez, y Carrillo Rendón, 2009), es decir sólo 33.33%
logra permanecer.

Marco Teórico
Con el fin de tener un marco interpretativo de significados, se torna necesario definir el
concepto de empresa la cual, al gestarse, tiene como propósito alcanzar ciertos objetivos,
esto significa que se busca lograr resultados al realizar acciones productivas, que pueden
ser vistas como procesos de conocimiento cuya infraestructura se sustenta en la cultura, la
tecnología y las funciones del negocio (Sivan, 2000).

La empresa, afirma Prusak (2001, 1003), es una colectividad de capacidades coordinadas
que están de alguna manera integradas por su historia y limitadas por la efectividad de sus
habilidades sociales y cognitivas. La unidad de análisis de dichas destrezas es el
conocimiento, que involucra al saber explícito y tácito, que para Polanyi (1943), son
inseparables.

El conocimiento explícito es el conocimiento que está expresado de manera formal y
sistemática, es objetivo, racional y está codificado. Por el contrario, el conocimiento tácito
está profundamente enraizado en la acción y en el cometido personal -valores y creencias-
dentro de un determinado contexto, se refiere al conocimiento que únicamente la persona
conoce y que es difícil de explicar a otra persona (Polanyi, 1943). Al respecto, expresa
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Marwick (2001), que una proporción del conocimiento tácito de la persona puede ser
capturado de manera clara, al conceptuarlo, exteriorizarlo y articularlo en procesos de
colaboración; mientras que el conocimiento explícito se vuelve tácito al internalizarlo y
tener la posibilidad de actuar informados con los saberes que requiere la producción y
creación de bienes, dicho proceso involucra el aprendizaje tecnológico, el cual se concibe,
como la acumulación de experiencias de apropiación, diseño y mejora de la tecnología en
las empresas (Villavicencio, D. Arvanitis, R. 2006), lo que implica el conocimiento
individual y el colectivo no centralizado y el centralizado los cuales, de acuerdo con Girod
(apud Bolivar, 2000), al interactuar generan diversas dimensiones de saberes que
involucran saber cómo y qué hacer, de manera individual y colegiada, lo que al
documentarse da pie a una cultura legitimada y formalizada y, al hacerlo, traducen del
conocimiento tácito al explícito.

Otro aspecto a considerar, al referirnos a la microempresa, es la perspectiva sistémica en la
cual se conciben los aspectos políticos y culturales, así como sus interacciones intra
organizacionales e inter contextuales, es decir, su inserción en un entorno con el que se
encuentra conectada4 y forma redes5 con proveedores, consumidores, actores políticos y
sociales que dan sentido a su existencia, permitiéndole optimizar recursos, aprovechar
espacios y experiencias de los otros integrantes de la red.

Por lo tanto, en la medida en que una empresa adquiere la perspectiva de una colectividad
de capacidades inserta en un contexto con el cual mantiene interacción simbiótica
reconocida, las redes productivas y de conocimiento se tornan plausibles.

Redes de conocimiento
Las redes son un conjunto de individuos o sujetos interconectados entre sí mediante
patrones de comunicación (Arras-Vota, 2010a), de relaciones de intercambio entre un
conjunto de actores que tienen intereses comunes en el desarrollo o aplicación del
conocimiento para un propósito específico, sea este científico, de desarrollo tecnológico o
de mejoramiento de procesos productivos (Casas, 2001).

Las redes, en cuanto a la estructura de su organización, tienen una membrecía semi-formal,
y operan con base en intercambios bilaterales o multilaterales; en cuanto a sus reglas de
intercambio, son voluntarias y temporales. Los mecanismos individuales de acatamiento
son los contratos y la dependencia de recursos; mientras que los colectivos son las
relaciones personales y la confianza construida fuera de la arena económica
(Hollingsworth, J. Boyer, R. 1997).

4 Se puede decir que las organizaciones son sistemas políticos y culturales complejos, cuyas dimensiones interpretativas varían de
acuerdo con los intereses, conflictos y juegos de poder implícitos en las interacciones intra organizacionales e inter contextuales (Arras-
Vota, 2009).
5 La teoría de las redes permite describir las relaciones entre los actores que participan en el desarrollo de nuevas tecnologías, a través de
cruces seccionales y longitudinales, para modelar el desarrollo estructural y la conducta de una comunidad de actores. La cual, además,
sirve de soporte para desarrollar un sistema teórico para entender la transición del cambio de estatus del conocimiento, del paradigma
científico al tecnológico. (Podolny y Page, apud De Gortari Rabiela, 2001)
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En un entorno complejo, las redes son el resultado de la cooperación más o menos estable,
no jerárquica, entre individuos u organizaciones que se conocen o se reconocen,
intercambian recursos, y pueden compartir normas e intereses (Rousseau, apud, Arras-
Vota, 2010b), así como conocimiento.

La perspectiva de redes está en total sintonía con el enfoque sistémico de las
organizaciones, pues éste concibe al sistema conformado por subsistemas que reconocen la
importancia de la interacción y de la interdependencia no sólo entre sus partes, sino con el
entorno -o subsistema mayor- compuesto, a su vez, por factores y elementos con los cuales
el sistema interactúa para realizar sus funciones en la cadena de comercialización de bienes
y servicios; al tiempo que se puede apoyar en organismos públicos y privados e
instituciones de educación6 para obtener asesoría o financiamiento que le permitan mejorar
sus procesos de producción y ser competitivas; al hacerlo, se introducen en una red a través
de la cual pueden intercambiar conocimiento y experiencia, al tiempo que adquieren
capital social, el cual es definido por Bourdieu (apud Portes, 1998) como “el agregado de
recursos reales y potenciales que están vinculados con la posesión de una red permanente
de relaciones más o menos institucionalizadas de mutua aceptación y reconocimiento.”
Este capital, expresa el autor, se compone por la confianza y las relaciones sociales que
permiten a los individuos acceder a los recursos y a la calidad de éstos.

En este sentido, se puede decir que las redes contribuyen a la creación del capital social al
estar sustentadas en vínculos a través de los cuales se intercambian, desarrollan, producen
y distribuyen bienes y servicios, donde sus relaciones se pueden describir al realizar el
análisis de la dinámica de la red, el cual se genera al considerar los siguientes atributos: a)
qué se intercambia, b) formas de intercambio, c) frecuencia de la interacción y d)
durabilidad e intensidad de la relación, que plantean (De Gortari, R. Vera, G. 2007).

Además, es importante señalar que las microempresas, al conformar redes, éstas pueden
constituirse en cadenas de valor a través de las cuales se puede transferir conocimiento y
lograr un enriquecimiento mutuo (Arras-Vota, 2010b). La cadena de valor es el conjunto
de actores (Acosta, 2006) y actividades (Porter, 1985), que genera valor agregado al
producto, a través de procesos, vínculos, información, conocimiento, recursos, logística y
comercialización (Acosta, 2006), desde la etapa de producción hasta el consumo e incluye
cualquier actividad que va hacia atrás o hacia delante de la etapa de procesamiento (Ickis,
Leguizamón, & Metzger, 2009).

Objetivos
Analizar el proceso de construcción de las microempresas y comparar la forma en que el
conocimiento y las redes sociales a que pertenecen se han constituido en un activo para su
desarrollo.

6 Las universidades realizan estrategias de vinculación en el marco de los cuales se generan flujos de conocimiento –a través de
estructuras formales e informales- y buscan oportunidades para incidir en la competitividad de las empresas y del sector productivo en
general. (Casas, Luna, & Santos Corral, 2001).
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Metodología
Para abordar el estudio se consideró pertinente utilizar el estudio de caso el cual, de
acuerdo con Yin (2003), contribuye a ampliar y profundizar el conocimiento con respecto a
individuos y grupos, así como organizaciones y fenómenos relacionados.
Esta investigación es de naturaleza cualitativa, de forma aplicada, de tipo descriptiva y
modo bibliográfico y de campo. Los métodos utilizados fueron: Analítico-Sintético y
teórico deductivo, con apoyo del hermenéutico.

Para obtener la información se utilizó la técnica de la entrevista abierta a profundidad,
realizada a las personas que iniciaron las empresas objeto de estudio, así como las
bibliográficas.

Resultados y discusión
En el marco del proyecto Procesos humanos y productivos en las organizaciones, caso el
membrillo en Allende, Chihuahua, se han realizado diversas visitas de campo con
productores del frutal y con quienes lo procesan y dan valor agregado. Son dos las
microempresas que se han elegido para realizar la comparación, ya que ambas generan
productos derivados del membrillo, una a mayor escala que la otra y, además, están
vinculadas entre sí, pues la que cuenta con una huerta donde se cultiva el frutal, la empresa
del Sr. Poblano, es proveedora de la materia prima para el otro emprendimiento, el de
Dorita.

Dos escenarios distintos, aunque en el mismo municipio, son los que dan marco a ambas
microempresas, una es Productos Agropecuarios Hacienda San Miguel ubicada en el Valle
de Allende7,. La otra, Huerta Poblano, en el Pueblito de Allende8.
El municipio de Allende ubicado al sur del Estado de Chihuahua, colinda con siete
municipios: al norte con San Francisco de Conchos, al noreste con Camargo, al noroeste
con Valle de Zaragoza, al oeste Hidalgo del Parral, al suroeste con Matamoros, al sur
con Coronado, al este con Jiménez y con el municipio de López (INEGI, 2010).

Figura 1. Municipio de Allende, Chihuahua, México.

7 Patrimonio de la humanidad, lugar mágico, en el que el visitante al poner un pie en sus calles, se transporta
en el tiempo
8 donde el tiempo parece haberse detenido, entre calles de cemento y de tierra, ancianos, de espalda curva, que
utilizan la coa para sembrar, mujeres de edad que sonríen al saludar de lejos, levantando la mano, a los
fuereños.
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Gestación, conformación y desarrollo de las microempresas objeto de
estudio: Huerta Poblano y Productos Agropecuarios Hacienda San
Miguel
En este apartado se presenta la forma en que iniciaron las empresas, su trayectoria y el
modo en que cada una de ellas se encuentra inserta en una red de relaciones

Huerta Poblano
La Huerta Poblano es una microempresa, ubicada en Pueblito de Allende9, Chihuahua, en la
que laboran de manera permanente sólo los miembros de la familia: 2 de los hijos y la
esposa de uno de ellos, quienes, junto con el papá constituyen el emprendimiento; sin
embargo, para la época de cosecha se contrata o se subcontrata personal cuando el fruto se
vende en el árbol. De acuerdo con los datos familiares, la población de árboles cuenta con
80 años de vida. Este huerto ha sido propiedad de la familia por generaciones, por lo que se
han transferido el conocimiento del manejo del huerto entre ellos. La primera visita que se
realizó fue a partir de que Dorita, de Productos Agropecuarios Hacienda San Miguel, nos
orientó para llegar con quien es su principal proveedor de membrillo, que precisamente es
la Familia Poblano, dueña de la Huerta Poblano.

El señor Poblano refiere que: “...el cultivo del frutal se riega con agua rodada, entre los
árboles pastorea su rebaño, con el fin de contar con un fertilizante natural” y, agrega, “el
principal problema que tenemos con el membrillo es el gusano”. Dice vender el fruto (a un
precio que fluctuó desde 1.50 hasta 2.50 en 2011) a compradores que llegan a Pueblito10.
Además, comenta que ellos “además de vender el fruto elaboran cajeta (denominación para
el ate en Chihuahua), la cual que comercializan en Parral y en Jiménez.

Durante una entrevista al hijo que se encarga de procesar el membrillo y de
comercializarlo, se le preguntó cómo logran recuperar los costos en tanto su precio de
venta por kilo es menor al de la competencia, él dice:

“los membrillos, allí están, la leña, también, nosotros hacemos la cajeta, sólo
compramos el azúcar y el empaque, así que sí nos sale.”

Luego de plantear que el membrillo tiene un costo, al igual que la leña y la mano de obra,
encoge los hombros. Entonces le cuestionamos sobre quién la lleva a Jiménez y a Parral, el
hijo expresa:

9La localidad de Pueblito de Allende está situado en el Municipio de Allende (en el Estado de Chihuahua).
Tiene 1460 habitantes.
10 De acuerdo con los resultados de una encuesta aplicada en 2011, a los productores de membrillo en
Pueblito, ellos lo venden a quienes lo distribuyen en diferentes partes del país, como Morelia, Coahuila,
Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas. Regionalmente, a decir de ellos, se comercializa, también a través de
intermediarios, en Parral, Valle de Allende y Chihuahua.
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“nosotros la llevamos y la dejamos en las tienditas, luego regresamos por el
dinero de la venta.”

Y ¿la gasolina? Queda la pregunta en el aire, encoge de nuevo los hombros, de manera que
tampoco consideran los costos de traslado del producto a los centros donde se comercializa.

Hermoso sin duda fue observar la escena en la que, bajo un árbol, un hombre y una mujer
menean, con una pala de madera larga, la cajeta que hierve en un caso de cobre; sin
embargo, el proceso no se encuentra estructurado formalmente, ni se realiza en un lugar
definido y sin prácticas de producción que involucren procesos de inocuidad. Se puede
afirmar que están en una etapa en la que dan valor agregado a los productos como una
forma de apoyo a la economía familiar sin tener la visión de crecer y competir en el
mercado, pese a que la ventaja competitiva es que cuentan con la materia prima al costo y
el dulce que elaboran sale al mercado antes que el de los demás industrializadores, pues, al
ser dueños de la huerta, en agosto ellos son los primeros en realizar y comercializar el ate.

En el emprendimiento Poblano se considera, a partir de la observación y de las
conversaciones sostenidas con el señor, que el tipo de trabajo que realizan tanto en la huerta
como en la transformación del frutal se basa en el conocimiento empírico y tácito que les ha
sido heredado por parte de sus antepasados.

A continuación se presenta la red de relaciones conformada por la Huerta Poblano, la cual
se observa con apertura relativa, lo que les permite permanecer, mas no crecer, ya que sus
contactos se dan, específicamente con personas, grupos o instituciones que llegan al pueblo,
pero ellos no salen a buscar mercado.

Figura 2. Red de la Huerta Poblano

En la red anterior, se advierte que la microempresa tiene los elementos básicos que le
permiten permanecer, ya que cuenta con:

a) Proveedores de insumos para el campo y para el proceso de transformación.
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b) Consumidores los cuales, en el caso del frutal, se relacionan directamente con
quienes lo distribuyen y son pocos los que acuden a comprarles a la huerta con el fin
de transformar el membrillo.

Por otra parte, en Pueblito los productores se relacionan directamente con la Presidencia de
la Sección Municipal, instancia que, en ocasiones, les brinda capacitación, tal fue el caso de
la conferencia de entomología, la cual continuó con trabajo en el campo en donde se
ilustraron las prácticas orgánicas para el manejo de plagas y lombricompost. Es importante
señalar que este tipo de acciones se dieron a partir de un proyecto que se llevaba a cabo en
la Universidad Autónoma de Chihuahua, por lo que los investigadores acudieron al lugar y
siempre contaron con la disponibilidad y la apertura del Sr. Poblano, quien recibió al grupo
muy bien y abrió la huerta para que se realizaran diversas acciones como censo de árboles,
adquisición de muestras para análisis de suelo y foliar, entre otros.

En el caso de esta Huerta, el componente más fuerte de la relación lo constituye la familia;
el negocio y la familia tienen una relación simbiótica, que es la fortaleza de la
microempresa donde todos laboran, que representa su sustento y donde adquieren el
conocimiento que el padre les transfiere en el campo, al realizar las tareas. De manera que
los saberes tácitos se comparten entre los familiares, mas no están codificados. No se
cuenta con un proyecto de empresa pero han aceptado apoyo sobre conocimiento técnico,
sin embargo, éste no se dio para documentar y mejorar sus procesos y puntos de venta.
Además, reciben el apoyo de quienes acuden a la entidad por diversos motivos.

Hacienda San Miguel
Productos Agropecuarios Hacienda San Miguel, es una microempresa familiar que cuenta
con una pequeña parcela con algunos árboles de membrillo y de nogal, de donde obtienen
materia prima para transformarla, y adquieren la que les falta con diversos productores,
entre ellos el Sr. Poblano. En el taller de transformación laboran seis empleados de planta y
tres eventuales, dicho agronegocio se constituyó hace siete años como Sociedad
Cooperativa de Recursos Limitados de C.V. Produce, de manera artesanal, ate, crema y
jalea de membrillo los cuales elaboran, dice Dorita:

“con recetas de familia y porque ella deseaba realizarse como persona,
generar sus propias alternativas de desarrollo, enfrentar retos, tomar sus
propias decisiones y, por la emoción de crear algo nuevo.”

En el presente, sus productos se venden a nivel local, regional y nacional, y en un futuro
Dora Lidia visualiza a la empresa exportando sus productos a Europa. Así mismo, comenta
que al iniciar se vendían 700 productos y, ahora, 6000.

Dicha organización ha crecido gracias a las relaciones que se han generado a partir de la
familia y con la asociación de productores. Expresa Dorita:

“Nos unimos para gestionar recursos, no es lo mismo que una persona
solicite apoyo a que lo hagamos en grupo, juntos podemos lograr más. Y
para participar en las expos nacionales, también lo hacemos en grupo.”
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Estos comentarios permiten advertir la presencia de una red generada por la empresa
“Hacienda San Miguel” en la cual se vinculan las relaciones entre los actores que
participan en su desarrollo, quienes han ayudado a moldear el avance estructural y sus
relaciones comprenden los canales a través de los cuales se transmite el conocimiento, en
principio, sobre cómo realizar el producto lo que implica los saberes internos de la
organización en donde el principal es el conocimiento individual y colectivo no
centralizado y el centralizado, que incorporan el cómo y qué hacer de manera individual,
colegiada y documentada, ya que cuentan con el plan del negocio, descripción del proceso,
documentación de los costos y de las finanzas, lo que ha generado, de acuerdo con Polanyi
(1943), conocimiento explícito que se ha formalizado en documentos, mientras que
algunos aspectos del proceso que únicamente saben los miembros de la familia, remite a la
presencia del conocimiento tácito.

Además, se advierte la presencia de sus pares, punto de apoyo para la gestión de recursos,
ante organizaciones públicas y privadas, así como la interacción con proveedores y
consumidores en las expos nacionales.

Enseguida se presenta la red de la microempresa “Hacienda San Miguel” con el fin de
analizarla.

Figura 3. Red de la empresa Hacienda San Miguel

En la red se aprecia la presencia de una red personal entrelazante 11 integrada por la
asociación de productores, organizadores de las Expos nacionales, organismos públicos y
la empresa “Hacienda de San Miguel” así como la familia, con quien, al igual que el Sr.
Poblano se aprecia una relación simbiótica.

Esta microempresa cuenta con una serie de relaciones a través de las cuales ha obtenido
asesoría y financiamiento para mejorar sus procesos productivos, lo que la ha hecho más

11 Red personal entrelazante. Esta red se origina cuando los individuos que la forman tienen patrones de
relación en común y forman un grupo que se cierra, aun cuando esté integrado a la red del sistema total por
medio de un puente o un intermediario (Arras, 2010a). En este caso Hacienda San Miguel es el puente: la
función del puente es la unión de dos o más grupos. Este también contribuye a lograr la cohesión de los
subgrupos pero, a diferencia del intermediario, el puente sí pertenece a uno de ellos. De hecho es un miembro
de una camarilla de comunicación que la enlaza con un miembro de otra camarilla (Arras, 2010a).
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competitiva. Los vínculos señalados, por medio de los cuales se intercambia conocimiento
y experiencia, le han permitido generar capital social que, de acuerdo con Bourdieu (apud
Portes 1998), se constituye por el agregado de recursos reales y potenciales que están
vinculados con la posesión de una red permanente de relaciones de confianza que se
aceptan y reconocen por los miembros que conforman el conglomerado y que permiten el
acceso a recursos de calidad.

La red de Hacienda San Miguel implica los saberes internos de la organización, en ellos se
encuentra el conocimiento individual, el colectivo no centralizado y el centralizado los
cuales, de acuerdo con Girod (apud Bolívar 2000), al interactuar generan diversas
dimensiones de saberes que implican saber cómo y qué hacer de manera individual,
colegiada y documentada que da pie a una cultura legitimada y formalizada en
documentos; lo cual se puede considerar como una forma de traducción del conocimiento
tácito -de cada individuo que utiliza para realizar su trabajo- a los saberes colectivos -
construidos a partir del trabajo en colaboración- que cobra significado al saber qué hacer
de manera colegiada, todo lo que se formaliza o explicita al plasmarse en documentos.

A continuación se abordan los lazos informales con grupos o núcleos externos a la empresa
-con quienes se intercambian conocimientos técnicos y administrativos-. Además, se puede
decir que estas relaciones, para la microempresa analizada, se constituyen en un pilar para
su desarrollo y permanencia.

Se aprecian las relaciones con proveedores de materia prima y consumidores, estos últimos
al plantear sus necesidades y demandas fuerzan la innovación y el cambio, y los
proveedores son actores que presentan los productos nuevos y diferentes que, a partir de la
investigación, se han generado.  Es así que se provocan intercambios de conocimiento -
capital social-12 que derivan en formas nuevas de hacer las cosas en la organización.

La red de la empresa Hacienda de San Miguel está constituida también por otros grupos:

a) La Asociación de Productores, con quienes se intercambia conocimiento para
realizar de manera conjunta la gestión de recursos y la participación en las expos
nacionales.  Este es un lazo fuerte, ya que se han constituido como familia que se
extiende y, cuando participan en diferentes actos, se observa el nivel de confianza
que, un grupo de cinco microempresarios que tienen una red de relaciones muy
sólida, depositan entre ellos.

b) Organismos organizadores de las expos nacionales.

c) Organismos públicos. De la Secretaría de Desarrollo, Comercio y Turismo del
Estado de Chihuahua han obtenido asesoría para modificar etiqueta y empaque de
los productos. De REMEMUR (Red Mexicana de Mujeres, S.C.) se recibe
capacitación.

12 Baker ( apud Portes, 1998, p.6) dice que el capital social se crea a través de intercambios en las relaciones
entre actores.
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d) Instituciones de Educación Superior. Para la constitución de la empresa y la
codificación de su plan.

Es así que Hacienda San Miguel inició con cierto tipo de conocimiento del proceso
productivo que se fue enriqueciendo para generar mayor profundidad en las formas de hacer
las cosas, de acuerdo con las necesidades del mercado, las propuestas de los proveedores y
la normativa establecida por los organismos que validan y certifican los procesos y
productos que la empresa genera y que le instan a explicitar el conocimiento a través de su
formalización; de manera que, a partir de la conformación de esta micro empresa y de su red
de relaciones, se gestaron saberes individuales, colectivos y centralizados, junto con el
desarrollo de capacidades técnicas, organizativas y de comercialización.

Cabe destacar que, de acuerdo con Portes (1998), las redes en donde el capital social fluye se
han identificado como una fortaleza para los pequeños negocios, pues facilitan la acción y
cooperación para que sus integrantes se beneficien con el intercambio de conocimientos en
la relación, lo que los lleva a lograr beneficios mutuos.

Comparación entre la Haciendas de San Miguel y Poblano

En la siguiente tabla se presentan los aspectos relacionados con las redes de ambas
microempresas con el fin de realizar un análisis comparativo, en cuanto al tipo de contacto,
frecuencia, durabilidad, qué se intercambia y quién inicia la interacción.

Relación Tipo de
contacto

Frecuencia del
contacto

Durabilidad Quién
inicia el
contacto

Qué
intercambia

Hacienda
de San
Miguel

Hacienda
Poblano

Familia Bidireccional
Contactos
personales

Diariamente Desde antes de
iniciar la
empresa

Los
miembros

de la familia

Información
Conocimiento

sobre la
producción

Apoyo

X X

Familia Bidireccional
Contactos
personales

Diariamente Desde antes de
iniciar la
empresa

Los
miembros

de la familia

Conocimiento
administrativo

X

Proveedores Bidireccional
Contactos
personales

Regularmente y
por iniciativa

del empresario

Desde antes del
inicio de la
empresa.

Empresario Acceso a
recursos, en este

caso materia
prima

Información

X X

Consumidores Bidireccional
Contactos
personales

Con
Regularidad

Desde el inicio
de la empresa.

De ambas
partes

Productos
Canonjías

Información

X X

Consumidores Bidireccional
Contactos
personales

Con
Regularidad

Desde el inicio
de la empresa.

De ambas
partes

Plantean sus
necesidades y
demandas que

fuerzan la
innovación y el

cambio

X

Asociación de
Productores

Bidireccional
Contactos
personales

Con regularidad Después de
haber iniciado

la empresa

De ambas
partes

Información
Negociación

conjunta
Apoyo en expos

X
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Organizadores
de Expos
Nacionales

Bidireccional
Contactos
personales

Cuando se desea
participar en las

Expos

Después de
haber iniciado

la empresa

La
asociación

Información
Apoyo

X

Organismos
Públicos

Bidireccional
Contactos
personales

Para participar
en las expos,
para solicitar

apoyo
financiero o

asesorías

Después de
haber iniciado

la empresa

La
asociación y

la
empresaria

Información
conocimiento

apoyos
financieros
Asesoría en

mercadotecnia

X

IES Bidireccional
Contactos
personales

Acepta asesoría
y capacitación

Después de
haber iniciado

la empresa

Las IES Capacitación
conocimientos
asesoría

X

IES Bidireccional
Contactos
personales

Solicita asesoría
y capacitación

Después de
haber iniciado

la empresa

La
empresaria

Capacitación
conocimientos
asesoría

X

REMEMUR Bidireccional
Contactos
personales

Al solicitar
apoyo

Después de
haber iniciado

la empresa

La
asociación y

la
empresaria

Información
conocimiento

apoyos
financieros

X

Presidencia
Seccional

Bidireccional
Contactos
personales

Cuando citan a
los productores

Antes de haber
iniciado la
empresa

La
presidencia

Información
asesoría

X

Distribuidores
del Frutal

Bidireccional
Contactos
personales

Cuando es la
época de
cosecha

Después de
haber iniciado

la empresa

Los
distribuidor

es

Información
recursos

X

Transformadore
s del frutal

Bidireccional
Contactos
personales

Cuando es la
época de
cosecha

Después de
haber iniciado

la empresa

Los
transformad

ores

Información
recursos

X

Cuadro 1. Comparación de la dinámica de la red entre Huerta San Miguel y Huerta Poblano
de acuerdo con los atributos que plantean De Gortari y Vera (2007) (Creación propia con
base en los datos del trabajo de campo)

En esta tabla se presentan las similitudes y diferencias de ambas microempresas, destaca el
hecho de que ambas son familiares y que tienen contactos con proveedores y distribuidores,
y con Instituciones de Educación Superior; sin embargo, la familia de la Huerta San Miguel
tiene conocimientos administrativos y han adquirido más a partir de las asesoría externas,
mientras que la Huerta Poblano no y, además, no se abre a recibir sugerencias al respecto.

Otra diferencia es que entre los contactos que tienen, los actores de la Hacienda San Miguel
los inician con los grupos externos, mientras que la Hacienda Poblano espera a que otros
tomen la iniciativa. Además, esta última tiene relación con actores que no aparece en la red
de la Hacienda San Miguel, éstos son distribuidores del frutal, así como quienes lo
transforman, uno de ellos la propia Hacienda San Miguel.

Por su parte, la Hacienda San Miguel, cuenta con una red personal entrelazante que
involucra a la Asociación de Productores, Organismos Públicos y Organizadores de Expos
que proporcionan información, apoyos de diversa índole, conocimiento y asesoría
especializada, aspecto que no se aprecia en la Huerta Poblano, pues esta microempresa no
tiene la visión que les lleve a crecer y a encontrar mejores mercados, al tiempo que
incrementar su cadena de valor.

Una de las estrategias que comparten ambas microempresas, es el núcleo de apoyo que se
tiene de los familiares, su conocimiento y el que han adquirido de sus antepasados en torno
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al proceso productivo; otro es el acceso a otro tipo de conocimiento y apoyos por parte de
las instancias gubernamentales e instituciones de educación superior, entre otras.

Sin embargo, destaca que la Hacienda San Miguel, al salir y extender sus horizontes más
allá del terruño, en busca de mercados y vínculos, que en su mayor parte ella inicia, ha
logrado incorporar a su desarrollo mayor conocimiento administrativo, de gestión y
negociación, así como su inserción en el mercado nacional, a través de las ferias; a partir de
estos nuevos saberes y prácticas, ha generado mayor progreso, a diferencia de la Hacienda
Poblano que espera a que lleguen los consumidores, ya sea del frutal o de sus derivados, o
que se extiende sólo hacia los mercados más cercanos.

Cabe señalar que Hacienda San Miguel también ha logrado mayor soporte basada en
subsidios institucionales y de gestionar, en conjunto, con otros microempresarios, apoyo en
relación a la imagen de la empresa y etiquetas, así como recursos para asistir a las ferias
locales y nacionales en donde comercializan sus productos.

Conclusiones
El conocimiento es un activo que permite a las personas iniciar una microempresa y dar
respuesta a sus necesidades de contar con trabajo y con ingreso; no obstante, si estos
saberes se transfieren de manera tácita, entre generaciones, se tiene la posibilidad de que en
un momento determinado puedan perderse, de ahí la importancia de codificarlos, con el fin
de hacerlos asequibles a otros miembros de la familia e integrantes de la empresa. Además,
las microempresas necesitan contar con su proyecto formalizado con el fin de lograr
aprendizaje tecnológico, a través de la experiencia, apropiación, diseño y mejora de la
tecnología (Villavicencio & Arvanitis, 2006), que implica saber cómo y qué hacer de
manera individual y colegiada, y legitimarlo a través de la codificación (Girod apud
Bolivar, 2000).

Así mismo, es importante que las microempresas estén abiertas y salgan a buscar actores
(Acosta, 2006) y actividades (Porter, 1985) que den valor agregado a sus productos, a
través de procesos, vínculos, información, conocimiento, recursos, logística y
comercialización (Acosta, 2006), con el fin de apoyar sus emprendimientos y mejorar las
condiciones de negociación esto es, que amplíen su cadena de valor.

Igualmente, en la medida en que estos emprendimientos participen en una red de alta
cohesión, con relaciones que se sustenten en la confianza, se agrega un valor denominado
capital social. Mientras más extensa sea la red, mayor probabilidad de desarrollo del
negocio, en ese sentido se puede decir que el conocimiento y las redes se conforman en una
díada que genera mayor probabilidad de lograr el avance y permanencia de una
microempresa.
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Determinantes da cultura organizacional que
influenciam o desempenho em inovação de produtos

Resumo
A cultura organizacional pode ser vista como um dos determinantes da inovação, uma
vez que possui elementos que podem servir para reforçá-la ou inibi-la, além de que, uma
cultura voltada à inovação impulsiona a organização a ser mais competitiva (AHMED,
1998). Neste artigo, o objetivo é apresentar um modelo que avalie o impacto da cultura
organizacional sobre o desempenho na inovação em produtos. Para isso, se propõe à
utilização dos determinantes da cultura organizacional propostos por Martins e
Terblanche (2003) ao desempenho de inovação em produtos, conforme a proposta de
Alegre, Lapiedra e Chiva (2006). A junção destes dois constructos deverá ser testada
com Modelagem de Equações Estruturais (MEE) que visa mensurar o impacto de um
sobre o outro, ou seja, de quanto a cultura de inovação impacta no desempenho em
inovação de produtos.

Abstract
Organizational culture can be seen as one of the determinants of innovation, since it has
elements that can serve to strengthen it or inhibit it, and that a culture focused on
innovation drives the organization to be more competitive (Ahmed, 1998 .) In this
article, the aim is to present a model to assess the impact of organizational culture on
performance in product innovation. To this end, it proposes the use of the determinants
of organizational culture proposed by Martins and Terblanche (2003) the performance
of innovation in products, as proposed by Alegre, Lapiedra and Chiva (2006). The
combination of these two constructs should be tested with structural equation modeling
(SEM) designed to measure the impact of one over the other, ie, the culture innovation
impact on performance in product innovation.

1. INTRODUÇÃO
A inovação é a chave para o alcance das vantagens competitivas sustentáveis, já que as
organizações inovadoras tendem a ser mais flexíveis, têm maior capacidade de
adaptação e de respostas às mudanças e conseguem explorar as oportunidades existentes
mais rapidamente que seus concorrentes. Isso aumentou o interesse de pesquisadores e
organizações em entender como estimular a inovação nas organizações
(DAMANPOUR, 1996; MAVONDO; FARRELL, 2003).

Nesse sentido, a cultura organizacional pode ser vista como um dos determinantes da
inovação, uma vez que possui elementos que podem servir para reforçá-la ou inibi-la,
além de que, uma cultura voltada à inovação impulsiona a organização a ser mais
competitiva (AHMED, 1998). Por isso, a sustentação de uma organização inovadora se
dá principalmente por sua cultura organizacional, uma vez que a capacidade de inovar
está nas habilidades e atitudes das pessoas que nela trabalham (KNOX, 2002).

O objetivo do estudo é propor um modelo que avalie o impacto da cultura de inovação
sobre o desempenho na inovação em produtos. Para isso, sugere a utilização dos
determinantes da cultura de inovação na perspectiva de Martins e Terblanche (2003) e
no que concerne ao desempenho de inovação em produtos, incorpora a proposta de
Alegre, Lapiedra e Chiva (2006).
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A justificativa centra-se na possibilidade de contribuir para o entendimento da
influência da cultura organizacional no desempenho em inovação de produtos podendo
indicar melhores arranjos coletivos que viabilizem ambientes inovadores. A cultura de
inovação se insere na mesma complexidade, havendo também o aspecto transversal ao
qual o próprio tema inovação se insere, permeando todas as áreas da organização.

O desenvolvimento de um quadro analítico que busca estabelecer o diálogo entre a
cultura organizacional e o desempenho em inovação de produtos parece ser original,
uma vez que na revisão da literatura não foram encontrados estudos que analisam de
modo específico, o impacto dos determinantes da cultura de inovação - estratégia,
estrutura, mecanismos de suporte e comportamentos que estimulam a inovação e a
comunicação - sugeridos por Martins e Terblanche (2003), no desempenho em inovação
de produtos, representado pelo modelo proposto por Alegre, Lapiedra e Chiva (2006).

Apesar do argumento de pesquisadores como Russell e Russell (1992), Tushman e
O’Reilly (1997), Amabile (1997), Knox (2002), Martins, Martins e Terblanche (2004),
Dobni (2008) Çakar e Ertürk (2010) e Cornejo e Muñoz (2010) de que a cultura
organizacional tem influência sobre a inovação, pouca atenção no meio acadêmico tem
sido dedicada ao desenvolvimento de uma medida para avaliar a influência da cultura
organizacional e, mais especificamente, a cultura de inovação no desempenho da
inovação de produtos.

2. MODELOS DE EMBASAMENTO
O objetivo geral do estudo é propor um modelo de averiguação do impacto da cultura de
inovação sobre o desempenho na inovação em produtos. Para tanto, parte-se da
perspectiva da cultura organizacional que necessita estar voltada para a inovação.

A utilização da análise da cultura organizacional sob a perspectiva dos determinantes da
cultura de inovação propostos Martins e Terblanche (2003) – estratégia, estrutura,
mecanismos de suporte, comportamentos que estimulam a inovação, e comunicação –,
agregada ao modelo do desempenho em inovação de produtos de Alegre, Lapiedra e
Chiva (2006), proporciona a verificação do impacto da cultura de inovação sob o
desempenho em inovação de produtos.

Apesar do argumento de pesquisadores como Russell e Russell (1992), Tushman e
O’Reilly (1997), Amabile (1997), Knox (2002), Martins e Terblanche (2004), Dobni
(2008) Çakar e Ertürk (2010) e Cornejo e Muñoz (2010) de que a cultura organizacional
tem influência sobre a inovação e o sucesso da inovação, pouca atenção no meio
acadêmico tem sido dedicada ao desenvolvimento de uma medida para avaliar a
influência da cultura organizacional e, mais especificamente uma cultura de inovação,
no desempenho em inovação de produtos (WANG; AHMED, 2004; MARTINS;
TERBLANCHE, 2003; ALEGRE; LAPIEDRA; CHIVA, 2006; DOBIN, 2008). Na
sequencia, serão expostas as duas perspectivas que darão origem ao modelo proposto.

2.1 Cultura de Inovação

Com base no trabalho de Schein (1985), Martins (1989, 1997) desenvolveu um modelo
para descrever a cultura de inovação, bem como contribuições da liderança na criação
dessa cultura, denominado Culture Assessment Instrument (CAI). O modelo baseou-se
também na teoria de sistemas abertos, originalmente desenvolvida por Ludwig Von
Bertalanfy, em 1950. Pesquisadores como Martins e Terblanche (2003), Martins,
Martins e Terblanche (2004), Zdunczyk e Blenkinsopp (2007) e Sagiv e Schwartz
(2007) veem a cultura organizacional no contexto da teoria de sistemas abertos,
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desenvolvida por Ludwig Von Bertalanffy (1950) e adaptada por autores como Katz e
Kahn (1966), inicialmente aplicado na teoria de sistemas para organizações em 1966.

Visto que existe pouca evidência empírica ou consenso entre os teóricos sobre quais
aspectos da cultura organizacional favoreceriam a criatividade e inovação, o modelo de
Martins (1997), Martins e Terblanche (2003) e Martins e Martins e Terblanche (2004)
indica que as dimensões que descrevem a cultura organizacional têm influência sobre o
grau no qual a criatividade e inovação são impactadas. Esta influência pode ser dividida
em cinco determinantes da cultura organizacional, as quais os autores chamam de
cultura de inovação; estratégia, estrutura, mecanismos de suporte, comportamentos que
incentivam a inovação e comunicação.

Estratégia: As organizações necessitam adotar estratégias de inovação que permitam
sustentar uma posição competitiva no mercado global, fazendo frente à concorrência no
mercado interno e externo (COSTA; MONTEIRO FILHA; GUIDOLIN, 2011). As
organizações mais propensas a fazer a inovação acontecer são aquelas que têm uma
visão clara do futuro. Estratégia de inovação é aquela que promove o desenvolvimento e
implantação de novos produtos e serviços (MARTINS; MARTINS, 2002).

Ledford, Wendnhof e Strahley (1994) sugerem que, se corretamente formuladas e
expressas, as declarações da missão e visão estratégica podem oferecer três vantagens:
primeiro, as declarações podem ser usadas para guiar os comportamentos e a tomada de
decisão. Segundo, as declarações da filosofia da empresa expressam a cultura
organizacional, que pode ajudar os funcionários a interpretar estímulos ambíguos.
Terceiro, elas podem contribuir para o desempenho organizacional, motivando os
funcionários ou os sentimentos inspiradores do compromisso. Com base no exposto a
seguinte hipótese pode ser formulada: Hipótese 1: A Estratégia organizacional é um dos
componentes que tem efeito positivo na formação da cultura de inovação na indústria.

Estrutura: A estrutura enfatiza alguns valores que têm influência sobre o
desenvolvimento ou a restrição da criatividade e inovação nas organizações
(MARTINS; TERBLANCHE, 2003). As organizações com estruturas flexíveis
propiciam o desenvolvimento e implantação de novas ideias, sendo mais inovadoras do
que as organizações com estruturas rígidas (UTTERBACK, 1979).

Burns e Stalker (1961) ressaltam a agilidade da tomada de decisão como crucial em
ambientes dinâmicos. Estruturas “orgânicas” permitem uma resposta mais rápida às
mudanças no ambiente externo. Por outro lado, as estruturas “mecanicistas” são
indicadas em ambientes previsíveis e onde a resposta rápida não é um fator decisivo.
Neste sentido, uma estrutura horizontal, com autonomia e trabalho em equipe irá
promover a inovação, enquanto a especialização, formalização, normalização e
centralização irão inibi-la (MARTINS; TERBLANCHE, 2003). Deste modo, formula-se
a hipótese: Hipótese 2: A Estrutura organizacional é um dos componentes que tem
efeito positivo na formação da cultura de inovação na indústria.

Mecanismos de suporte: Mecanismos de suporte devem estar presentes na cultura de
uma organização para criar um ambiente que irá promover a criatividade e a inovação.
As recompensas e reconhecimento bem como e a disponibilidade de recursos, como
tempo, tecnologia da informação e pessoas criativas, são mecanismos que apoiam a
criatividade e a inovação (MARTINS; TERBLANCHE, 2003).

Organizações que possuem culturas que incentivam a inovação disponibilizam tempo e
outros recursos para que seus membros pensem em novas ideias e dediquem-se a seus
projetos favoritos (SHATTOW, 1996). O comportamento que é recompensado reflete os



4

valores de uma organização, ou seja, o tipo de comportamento recompensado e
reconhecido pela organização está sujeito às prioridades de sua cultura. No momento
em que se recompensa e reconhece o comportamento inovador, ele passa a ser o padrão
de como os indivíduos devem procurar se comportar (ARAD; HANSON;
SCHNEIDER, 1997). Em sentido oposto, a ênfase na produtividade, redução de custos
e pressão sobre os empregados para que trabalhem mais, inibiria a criatividade e
inovação organizacional (SHATTOW, 1996). Isso leva à seguinte hipótese: Hipótese 3:
Os Mecanismos de Suporte são um dos componentes que têm efeito positivo na
formação da cultura de inovação na indústria.

Comportamentos que estimulam a inovação: A inovação implica em ruptura, uma
predisposição favorável à mudança e a adaptação permanente. Pressupõem, por tanto,
assumir riscos e responsabilidades. Neste sentido, é necessário criar um modelo de
cultura orientado para a inovação que possa gerenciar de forma eficaz a mudança
constante (CORNEJO; MUÑOZ, 2010). Valores e normas que incentivem a inovação se
manifestam em formas específicas de comportamento que promovem ou inibem a
criatividade e inovação (MARTINS; TERBLANCHE, 2003).

A forma como os erros são manipulados irão determinar se as pessoas sentem-se livres
para agir de maneira criativa e inovadora. Erros podem ser ignorados, encobertos,
usados para punir alguém ou percebidos como uma oportunidade de aprendizagem
(BRODTRICK, 1997). A tolerância com relação aos erros compõe uma condição
fundamental em culturas que apoiam a criatividade e inovação. Culturas organizacionais
que encorajam seus empregados a desenvolverem novas ideias, sem a preocupação de
serem prejudicados por eventuais fracassos, e que privilegiam o processo de
aprendizagem contínua favorecem a criatividade e inovação (MARTINS;
TERBLANCHE, 2003). Assim, formula-se a hipótese: Hipótese 4: Os Comportamentos
que Estimulam a Inovação são um dos componentes que têm efeito positivo  na
formação da cultura de inovação na indústria.

Comunicação: Schein (1985) versa sobre as contribuições do diálogo para a construção
da confiança entre os grupos, o reconhecimento pelos grupos, da existência de
diferentes ideias e formas de comunicação, a equalização dos papéis de cada indivíduo
no processo de aquisição de conhecimento do grupo e o rompimento de paradigmas. O
estabelecimento de rotinas de diálogo entre grupos ou diferentes níveis hierárquicos
elimina processos considerados burocráticos possibilitando um grau mais alto de
consistência e criatividade, uma vez que os indivíduos compõem um processo comum
de pensamento e passam a se familiarizar com os problemas e metas da organização
como um todo (DOMBROWSKI, et al. 2007). Com base nos cinco conceitos, a Figura
1 apresenta os determinantes da cultura de inovação com suas dimensões e as variáveis
que compõem cada uma destas dimensões. A hipótese seguinte pode ser formulada
assim: Hipótese 5: A Comunicação é um dos componentes que tem efeito positivo  na
formação da cultura de inovação na indústria.
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Figura 1: Representação das variáveis que compõem a cultura de inovação.
Fonte: Adaptado de Martins e Terblanche (2003).

O estudo proposto por Martins (1989) e Martins e Terblanche (2003) oferece um ponto
de partida para melhorar a compreensão das variáveis que influenciam a inovação. O
modelo de cinco determinantes, proposto inicialmente por esses autores, foi usado por
outros pesquisadores como Martins, Martins e Terblanche (2004), Nkosi e Roodt (2004)
e Zdunczyk e Blenkinsopp (2007).

2.2 Desempenho em inovação de produtos

A inovação de produtos consiste na exploração bem-sucedida de novas ideias
(ALEGRE; LAPIEDRA; CHIVA, 2006). Portanto, isso implica duas condições:
novidade e utilidade (GEE, 1981). Nesta pesquisa, a inovação do produto será abordada
em duas diferentes dimensões: eficácia e eficiência. Essas duas dimensões de
desempenho da inovação de produto são compatíveis com estudos anteriores
(WHEELWRIGHT; CLARK, 1992; OCDE-EUROSTAT, 1997; GRIFFIN, 1997;
ZHAN; DOLL, 2001; VALLE; AVELLA, 2003).

A eficácia da inovação versa sobre os resultados econômicos da inovação de produtos,
sobre o impacto econômico da inovação na empresa, ou, ainda, sobre a importância
econômica das saídas do processo de inovação. A segunda dimensão se refere a recursos
consumidos para atingir esses resultados, ou seja, do próprio processo. Assim, a
primeira dimensão procura descobrir o que é obtido a partir da inovação e a segunda se
concentra em como realizar esse processo de inovação. Ambas as dimensões do
desempenho em inovação são amplamente discutidas na literatura (BROWN;
EISENHARDT, 1995; ALEGRE; LAPIEDRA; CHIVA, 2006).

O Manual de Oslo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) oferece uma escala de medida para a avaliação detalhada dos objetivos
econômicos da inovação (OCDE-EUROSTAT, 1997). A escala foi apresentada pela



6

OCDE para dar alguns controladores coerentes para estudos sobre inovação,
conseguindo assim uma maior homogeneidade e comparabilidade entre os estudos . Os
resultados econômicos da inovação de produtos foram coletados do Manual de Oslo e
são objeto de estudo de pesquisas sobre inovação (ALEGRE; LAPIEDRA; CHIVA,
2006; ALEGRE; CHIVA, 2008; ALEGRE; CHIVA, LAPIEDRA, 2009).

A eficiência da inovação de produto é determinada pelo custo e pelo tempo do projeto
de inovação (WHEELWRIGHT; CLARK, 1992). Custo e tempo de desenvolvimento
têm sido mensurados tanto objetiva (HOOPES; POSTREL, 1999; GRIFFIN, 1993;
PISANO, 1994) quanto subjetivamente (GRIFFIN; PAGE, 1993; GRIFFIN, 1997;
ZHAN; DOLL, 2001; MCEVILY; CHAKRAVARTHY, 2002; VALLE; AVELLA, 2003).
Assim, formula-se as seguintes hipóteses: Hipótese 6: A dimensão Eficácia tem um
efeito positivo no desempenho em inovação de produtos. Hipótese 7: A dimensão
Eficiência tem um efeito positivo no desempenho em inovação de produtos na indústria.

Além da relevância do custo e do tempo para determinar a eficiência do processo de
inovação, alguns estudos têm também incluído uma avaliação subjetiva sobre a
eficiência global de inovação do projeto (HENTTONEN; RITALA, JAUHIAINEN,
2011). Ancona e Caldwell (1990, 1992a, 1992b) usaram itens de
avaliação subjetiva sobre o desempenho global de inovação em suas obras sobre
comunicação externa das equipes de desenvolvimento de produto. A Figura 2 mostra a
representação das variáveis do desempenho em inovação de produtos.

Figura 2: Representação das variáveis do desempenho em inovação de produtos.
Fonte: Adaptado de Alegre Lapiedra e Chiva (2006).

Apesar das suas limitações, esse método é amplamente utilizado nos estudos sobre
inovações tecnológicas e está recomendado por outros estudos que já utilizaram o
modelo (ALEGRE; LAPIEDRA; CHIVA, 2006; ALEGRE; CHIVA, 2008; ALEGRE;
CHIVA, LAPIEDRA, 2009; BAKAR; AHMAD, 2010; HENTTONEN; RITALA,
JAUHIAINEN, 2011; MORENO; REALY; ROSA, 2011). A aplicação desta escala é
recomendada com o fim de aproveitar a experiência de estudos anteriores e tentar
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harmonizar seus resultados, estabelecendo, assim, comparações intersetoriais e
internacionais.

3. ADAPTAÇÃO DO MODELO DE CULTURA DE INOVAÇÃO NO
DESEMPENHO EM INOVAÇÃO DE PRODUTO
Estudos empíricos já foram realizados usando as duas abordagens de maneiras isoladas,
ou seja, estudos que se destinaram a analisar as cinco dimensões da cultura de inovação
e estudos que mediram o desempenho em inovação de produtos. O modelo do sistema
organizacional desenvolvido por Martins (1989, 1997), demonstrado na Figura 1,
explica a interação entre os subsistemas organizacionais (objetivos, estrutura, gestão,
tecnologia e psicossociologia). Essa interação complexa, que ocorre em diferentes
níveis entre indivíduos e grupos dentro da organização e com outras organizações e o
ambiente externo, pode ser visto como o principal determinante do comportamento no
local de trabalho. Os padrões de interação entre as pessoas, as funções, a tecnologia e o
ambiente externo representam um ambiente complexo que influencia o comportamento
nas organizações.

Ao estudar a influência da cultura organizacional na criatividade e na inovação,
observa-se que as dimensões da cultura do modelo de Martins (1997) têm um impacto
direto na criatividade e na inovação. Assim, Martins e Terblanche (2003) e Martins e
Martins e Terblanche (2004) sintetizaram os determinantes da cultura de inovação que
influenciam a criatividade e a inovação, conforme encontrado na literatura.

Visto que existe pouca evidência empírica ou consenso entre os teóricos sobre quais
aspectos da cultura de inovação favoreceriam a criatividade e a inovação, o modelo de
Martins e Terblanche (2003) e Martins e Martins e Terblanche (2004) mostra que as
dimensões que descrevem a cultura de inovação têm influência sobre o grau em que a
criatividade e a inovação são realizadas. Essa influência pode ser dividida em cinco
determinantes da cultura de inovação: estratégia, estrutura, mecanismos de suporte,
comportamentos que incentivam a inovação e comunicação.

Martins, Martins e Terblanche (2004) realizaram um estudo empírico para verificar
quais determinantes da cultura de inovação têm influência na criatividade e na inovação
em uma biblioteca universitária da África do Sul. O estudo foi baseado no modelo de
Martins (1989, 1997), que descreveu a cultura organizacional e a importância da
liderança no desenvolvimento de uma cultura que influencia o comportamento
organizacional. Um novo modelo foi desenvolvido e comparado com o modelo teórico
anterior, mostrando semelhanças, diferenças e novas perspectivas.

O estudo de Martins, Martins e Terblanche (2004) contou com uma amostra de 188
empregados da biblioteca universitária em estudo. Para a coleta de dados, os autores
utilizaram o questionário de Martins (1989, 1997). O instrumento de coletas original
conta com 95 assertivas, das quais 46 foram identificadas como tendo uma possível
influência na criatividade e na inovação em uma organização. Para a análise dos dados,
os autores utilizaram a análise fatorial. Os resultados revelam que sete fatores podem
influenciar a criatividade e a inovação na empresa estudada, sendo eles: estratégia,
determinação, confiança, comportamentos que estimulam a inovação, ambiente de
trabalho, orientação para o cliente e apoio da direção. O fator “confiança”, em
particular, estimula o apoio dos empregados para a mudança e aumenta a probabilidade
de essa mudança ser exitosa, influenciando, assim, o grau em que a criatividade e a
inovação são estimuladas e promovidas.
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Nkosi e Roodt (2004) pesquisaram os possíveis vieses encontrados no Culture
Assessment Instrument (CAI) proposto por Martins (1989). O objetivo do estudo foi
verificar se o instrumento respeita a diversidade cultural e pode realizar previsões
precisas sobre membros de diferentes raças, gêneros, idades e idiomas, uma vez que
indivíduos de diferentes grupos culturais podem ter interpretações distintas. Um item do
instrumento de coleta de dados pode ser considerado tendencioso quando a resposta do
participante é influenciada pela sua raça, idade, gênero e idioma, e não pela sua
percepção individual sobre a questão levantada. A amostra foi composta por 4.066
respondentes, de cinco empresas diferentes, provenientes de diversos setores. Os autores
concluíram que o CAI não é tendencioso em nenhum dos grupos pesquisados.

Zdunczyk e Blenkinsopp (2007) realizaram um estudo empírico sobre os fatores
organizacionais que influenciam a criatividade e a inovação em organizações polonesas.
Os autores utilizaram o modelo desenvolvido por Martins e Terblanche (2003) para
examinar quatro dimensões fundamentais: estratégia, estrutura, mecanismos de suporte
e comportamentos que estimulam a inovação. O estudo foi realizado com 67 gerentes de
diferentes empresas, incluindo joint ventures e subsidiárias de empresas internacionais
que realizam suas atividades na Polônia. O questionário foi composto por 40 itens, dez
itens por dimensão, com pesos iguais para cada dimensão. As assertivas foram
respondidas por meio de escala do tipo Likert de sete pontos, variando de 1 (“Discordo
totalmente”) a 7 (“Concordo totalmente”).

A perspectiva do desempenho em inovação de produtos foi trabalhada inicialmente por
Alegre (2003) e Alegre, Lapiedra e Chiva (2006). Os autores desenvolveram uma escala
de medida, dividindo em duas dimensões diferentes: eficácia e eficiência. As
propriedades psicométricas do modelo foram testadas e validadas primeiramente no
contexto de uma única indústria: os produtores de biotecnologia francesa. A indústria de
biotecnologia é caracterizada por um alto grau de inovação. A análise de uma única
indústria é útil na avaliação do desempenho da inovação, uma vez que os novos
produtos serão mais homogêneos em relação a sua tecnologia e efeitos econômicos.

A amostra foi composta por 132 empresas de biotecnologia, de produção privada, com
pelo menos três anos de experiência. O questionário era composto por 12 questões,
sendo que oito abordavam aspectos sobre eficácia, e quatro sobre eficiência. Para ambas
as dimensões, os autores usaram uma escala Likert de sete pontos, na qual 1 é “Muito
pior do que os concorrentes”, e 7 “Muito melhor do que os concorrentes”, de modo que
os entrevistados tivessem uma referência para comparar o seu desempenho. A Análise
Fatorial Confirmatória (AFC) foi usada para verificar a bondade do ajuste das escalas de
medição. Este método também fornece as correlações entre os fatores. A técnica usada
para a análise dos dados foi a Modelagem de Equações Estruturais.

Os resultados indicaram que as cargas dos itens de medição sobre os fatores de primeira
ordem e as cargas dos fatores de primeira ordem sobre os fatores segunda ordem foram
todos significativos. Além disso, a confiabilidade composta quanto à eficácia e
eficiência da inovação são 0,892 e 0,852, respectivamente. Evidenciou-se uma
correlação significativa entre ambas as dimensões. Assim, para melhorar o desempenho
da inovação de produtos, os gestores devem levar em consideração ambas as dimensões
ao mesmo tempo. Os resultados da pesquisa foram consistentes com a literatura de
gestão da inovação. A eficácia e a eficiência podem ser consideradas como duas
dimensões do desempenho da inovação de produtos.

O estudo proposto por Martins (1989) e Martins e Terblanche (2003) oferece um ponto
de partida para melhorar a compreensão das variáveis que influenciam a inovação. O
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modelo de cinco determinantes, estratégia, estrutura, mecanismos de suporte,
comportamentos que incentivam a inovação e comunicação –, foram desenvolvidas as
15 variáveis a serem medidas.

Com base nestas duas correntes teóricas, algumas já testadas empiricamente, sugere-se
um modelo de análise do impacto da cultura de inovação sobre o desempenho em
inovação de produtos, fazendo surgir a seguinte hipótese de pesquisa: Hipótese 8: Os
determinantes da cultura de inovação – estratégia, estrutura, mecanismos de suporte,
comportamentos que estimulam a inovação e comunicação – têm um efeito positivo
sobre o desempenho em inovação de produtos na indústria.

A Figura 3 mostra a representação das variáveis que compõem a cultura de inovação e
sua influencia sobre o desempenho em inovação de produtos com as respectivas
hipóteses.

Figura 3: Representação das variáveis que compõem a cultura de inovação e sua
influencia sobre o desempenho em inovação de produtos.
Fonte: dados da pesquisa

A Figura 3, apresentando o modelo de pesquisa proposto, com base nestas hipóteses,
propõe-se um método de investigação em uma determinada indústria, sob uma
perspectiva de pesquisa quantitativa. Apresenta-se a seguir a proposta de aplicação.

4. APLICAÇÃO DA PROPOSTA
Para a validação da modelo apresentado de Cultura de Inovação, propõe-se a aplicação
de um questionário estruturado com questões em escala likert de 7 pontos para cada
uma das variáveis que compõem as cinco dimensões apresentadas. As variáveis já
oferecem um direcionador para cada pergunta a ser formulada no questionário. Para o
construto de Desempenho em Inovação de Produtos, também sugere-se a aplicação de
um questionário com perguntas estruturadas em escala likert de 7 pontos abrangendo os
conceitos de eficiência e eficácia.

O modelo deverá ser testado por Modelagem de Equações Estruturais (MEE). A MEE
não diz respeito a uma técnica, mas sim a um conjunto de procedimentos estatísticos,
que em determinadas ocasiões é citado na literatura como análise da estrutura de
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covariância ou modelagem da estrutura de covariância (KLINE, 2005). A MEE busca
explicar as relações entre múltiplas variáveis, examinando a estrutura de inter-relações
expressas em uma série de equações, semelhante às de regressão múltipla. Estas
equações descrevem todas as relações entre constructos (variáveis dependentes e
independentes) envolvidas na análise (HAIR, Jr. et al., 2005).

As técnicas da MEE se distinguem por duas características. A primeira é a estimação de
múltiplas e inter-relacionadas relações de dependência e faz referência a algumas
variáveis dependentes que se convertem em variáveis independentes em relações
subsequentes, dando origem à natureza interdependente do modelo estrutural. A
segunda é a habilidade para representar conceitos não observados nessas relações e
explicar erros de mensuração no processo de estimação. É a habilidade dos modelos de
equações estruturais de incorporar as variáveis latentes na análise. Parte-se do
pressuposto de que não se pode medir perfeitamente um conceito e que sempre há
algum grau de erro na medida. A variável independente ou exógena é aquela que atua
simplesmente como preditora ou “causadora” de um efeito em outra variável/constructo
no modelo teórico. Em diagramas de caminho, que são as formas de representação da
MEE, os constructos exógenos têm apenas indicações causais que partem deles e não
são previstos por quaisquer outros constructos do modelo (HAIR, Jr. et al., 2005).

A variável dependente ou endógena é aquela que resulta de pelo menos uma relação
causal. Em termos de um diagrama de caminhos, existem uma ou mais setas
(indicações) que conduzem até o constructo ou variável endógena. O pesquisador
conseguirá distinguir quais variáveis independentes preveem cada variável dependente
sustentando-se na teoria, bem como em suas próprias experiências prévias (HAIR, Jr. et
al., 2005).

Para a análise do modelo de mensuração, deverão ser feitos cálculos destinados à
validação das escalas propostas, conforme as recomendações sugeridas por Hair, Jr. et
al. (2005) para avaliar se existe congruência entre os resultados esperados para o
instrumento de mensuração e os constructos que se deseja medir. Esse procedimento é
realizado por meio de quatro fases: a) Análise fatorial exploratória (AFE): para a
avaliação da unidimensionalidade dos constructos; b) Teste de confiabilidade: grau em
que um conjunto de indicadores de constructos latentes é consistente em suas
mensurações; c) A AFC com os constructos e suas variáveis: com a finalidade de
construir o modelo de mensuração. A AFC é usada para testar (confirmar) uma relação
pré-especificada; d) a AFC entre as dimensões de cada constructo: com o objetivo de
construir o modelo de mensuração.  As medidas de ajuste global do modelo são
divididas em três categorias: medidas de ajuste absoluto, medidas de ajuste incremental
e medidas de ajuste parcimonioso. É necessária uma avaliação das medidas, uma vez
que nenhuma medida emergiu como singular para a avaliação de modelos.

Os índices de ajuste absoluto são uma média direta de quão bem o modelo especificado
pelo pesquisador reproduz os dados observados. Os ajustes incrementais diferem dos
absolutos no sentido de que eles avaliam o quão bem um modelo especificado se ajusta
relativamente a algum modelo alternativo de referência. Os índices de ajuste de
parcimônia fornecem informações sobre qual modelo, em um conjunto de modelos
concorrentes, é melhor, considerando seu ajuste relativo à sua complexidade. Os índices
de ajuste parcimonioso consideram o número de coeficientes estimados para a análise.
São eles a razão entre o valor do Qui-Quadrado (χ2) e o número de Graus de Liberdade
(χ2/GL), o Akaike Information Criterion (AIC), o Parsimony-adjusted GFI (PGFI) e o
Parsimony-adjusted NFI (PNFI). Estes últimos três índices não têm valores mínimos
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aceitáveis e, juntamente com o χ2/gl, o TLI e o NFI, podem ser utilizados na
comparação de modelos (KLINE, 2005, HAIR, Jr. et al., 2005).

O principal objetivo de qualquer um destes índices de ajuste é auxiliar o pesquisador na
discriminação entre os modelos especificados aceitáveis e inaceitáveis. O valor de 0,90
é visto como um número “mágico” para índices importantes como GFI, AGFI, CFI ou
TLI, entretanto, nenhum valor único “mágico” para os índices de ajuste separa os
modelos bons e ruins, e não é prático aplicar um único conjunto de regras de corte para
todos os modelos de mensuração nem para todos os modelos de MEE (KLINE, 2005,
HAIR, Jr. et al., 2005).

A qualidade do ajuste depende consideravelmente das características do modelo,
incluindo o tamanho amostral e a complexidade do modelo. Conforme os objetivos
deste trabalho sugere-se analisar os modelos de medida de cada constructo
individualmente, com o intuito de avaliar mais detalhadamente os indicadores que
integram as variáveis latentes, conforme as sugestões dos autores (KLINE, 2005).

Sugere-se, também, calcular a confiabilidade de cada constructo separadamente. Um
indicador comumente usado para confiabilidade é o Alfa de Cronbach, sendo aceitos
valores de 0,6 a 0,7, apesar de valores abaixo destes serem aceitáveis em pesquisas de
natureza exploratória. Entretanto Hair, Jr. et al. (2005) indicam limitações no coeficiente
Alfa de Cronbach. Segundo os autores, o cálculo da confiabilidade por meio do Alfa de
Cronbach não considera os erros nos indicadores. Nesse sentido, os autores estimulam a
utilização da Confiabilidade Composta e Variância Extraída.

A confiabilidade composta é uma medida de consistência interna dos itens. Sugerem-se
valores maiores que 0,70. A variância média extraída (Average Variance Extracted -
AVE) representa uma medida de confiabilidade que indica a quantidade geral de
variância nos indicadores explicada pelo constructo latente. A variância extraída deverá
ser calculada para cada um dos constructos separadamente. Recomendam-se valores
superiores a 0,5 para um constructo (HAIR, Jr. et al., 2005).

Os itens que são indicadores de um constructo específico devem convergir ou
compartilhar uma elevada proporção de variância em comum, o que é conhecido como
validade convergente. Há diversas maneiras de estimar a quantia relativa à validade
convergente (HAIR, Jr. et al., 2005). Neste trabalho, ela deverá ser avaliada a partir do
exame das cargas fatoriais e das medidas de ajuste, apresentadas anteriormente. As
medidas de ajuste, quando estimadas para cada um dos constructos, também são
indicadores de validade convergente.

O tamanho da carga fatorial é uma consideração importante. No caso de validade
convergente, cargas altas sobre um fator indicariam que elas convergem para algum
ponto em comum. No mínimo, todas as cargas fatoriais devem ser estatisticamente
significantes. Conforme Hair, Jr. et al. (2005), como uma carga significante poderia
ainda ser relativamente fraca, uma boa prática é que estimativas de cargas padronizadas
devam ser de 0,5 ou mais, e, idealmente, de 0,7 para cima.

A validade discriminante pode ser feita pelo método sugerido por Fornell e Larcker
(1981), ou seja, comparando os percentuais de variância extraída para dois constructos
quaisquer com o quadrado da estimativa de correlação entre tais constructos. As
estimativas de variância extraída devem ser maiores do que a estimativa quadrática de
correlação. Para melhor análise da validade discriminante, sugere-se a adoção de ambas
as formas de avaliação.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo representa um início de discussão na tentativa de se buscar as relações entre os
determinantes da cultura de inovação – estratégia, estrutura, mecanismos de suporte,
comportamentos que estimulam a inovação e comunicação – sobre o desempenho em
inovação de produtos – eficácia e eficiência. Estudos evidenciaram uma relação positiva
entre cultura organizacional e inovação, porém geralmente utilizando um enfoque
parcial e limitado a determinados aspectos da cultura. Assim, busca-se contribuir para
pesquisas em cultura organizacional e o inter-relacionamento com seus atores.

A proposta apresentada, na Figura 3, tendo como base a Figura 1 e Figura 2, procura
ressaltar a necessidade de incorporar-se aos estudos de cultura de inovação a perspectiva
subjetiva com que a cultura impregna o desenvolvimento de novos produtos. As
hipóteses levantadas podem ser respondidas por meio da MEE. Assim, será possível
verificar as relações de causa e efeito entre as dimensões de primeira ordem com os
constructos de segunda ordem do modelo de cultura de inovação e desempenho em
inovação de produtos. É oportuno lembrar que uma teoria pode ser construída por um
conjunto sistemático de afirmações que, relacionadas, podem ser testadas
empiricamente. Em alguns casos, a validade consolida-se na prática, em outros são
apenas expectativas sob circunstâncias específicas. Porém, as dúvidas são expressas em
hipóteses ou pressupostos que irão validar, ou não, as previsões (HAIR JR. et al., 2005).

Entende-se que a estratégia é um dos componentes que tem efeito positivo na formação
da cultura de inovação na indústria. As metas e os objetivos organizacionais refletem as
prioridades e os valores da organização e, como consequência, podem promover ou
dificultar a inovação (ARAD, HANSON; SCHNEIDER, 1997). A criatividade e a
inovação encontram-se na visão e na missão da organização, que devem estar voltadas
para o futuro. Além disso, a visão e a missão de uma organização criativa e inovadora
são também orientadas para o cliente e para o mercado (MARTINS; TERBLANCHE,
2003; MARTINS, MARTINS; TERBLANCHE, 2004).

Tendo em vista os estudos anteriores, a estrutura organizacional é um dos componentes
que tem efeito positivo na formação da cultura de inovação na indústria, uma vez que,
uma estrutura que apoia a criatividade e a inovação, valores como flexibilidade,
liberdade e trabalho em equipe irão estimular a criatividade e a inovação (ARAD;
HANSON; SCHNEIDER, 1997; MARTINS; TERBLANCHE, 2003). A estrutura
organizacional também tem influência direta na inovação. Pode-se dizer que a inovação
é reforçada por estruturas orgânicas, em vez de estruturas mecanicistas. Em outras
palavras, estruturas orgânicas estão mais propensas a promover a inovação do que
estruturas mecanicistas (AHMED 1998).

Ao que tudo indica, os mecanismos de suporte são um dos componentes que têm efeito
positivo na formação da cultura de inovação na indústria. Os mecanismos de suporte
devem formar a cultura de uma organização para criar um ambiente que irá promover
inovação. Amabile (1997) considera a motivação intrínseca como a forma de motivação
mais associada com a criatividade. A motivação intrínseca é formada por características
como; interesse, competência e autodeterminação pelo trabalho, aumento de autonomia,
melhores oportunidades de crescimento pessoal. No momento em que o nível de
motivação intrínseca é alto, os membros da organização se envolvem e podem buscar
mais informações sobre a atividade e, além disso, romper com estilos habituais de
geração de ideias.
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Os comportamentos que estimulam a inovação são um dos componentes que têm efeito
positivo na formação da cultura de inovação na indústria. Os funcionários precisam
conhecer o nível de riscos que podem assumir de forma segura. Isso os ajuda a definir o
espaço no qual estão autorizados a agir de forma competente, e as ocasiões em que
precisam de autorização para engajar-se em suas ações. Assim, a compreensão do risco
proporciona uma definição clara da prioridade e do espaço para ações inovadoras
(AHMED, 1998). A tolerância aos erros é um elemento essencial para o
desenvolvimento de uma cultura que promove a inovação. Organizações bem-sucedidas
recompensam o sucesso e reconhecem ou comemoraram as falhas, criando
oportunidades para abertamente discutir e aprender com os erros (TUSHMAN;
O’REILLY, 1997).

Entende-se que a comunicação é um dos componentes que têm efeito positivo  na
formação da cultura de inovação na indústria. A comunicação entre membros da equipe,
como a comunicação com agentes externos, colabora para o melhor resultado das
equipes de desenvolvimento, ou seja, quanto melhor for a comunicação interna e
externa, melhor será o resultado do processo de desenvolvimento de produtos
(BROWN; EISENHARDT, 1995). Dombrowski et al. (2007) argumentam que é
necessário eliminar as barreiras de comunicação. A hierarquia, o poder centralizado e o
autoritarismo limitam a participação dos funcionários na resolução de problemas.

No que tange ao constructo de inovação, a dimensão eficácia e a eficiência tem um
efeito positivo no desempenho em inovação de produtos. Neste sentido, para melhorar o
desempenho na inovação de produtos, os gestores devem trabalhar com ambas as
dimensões ao mesmo tempo. Entende-se que os determinantes da cultura organizacional
têm influência no desenvolvimento de produtos, uma vez que os valores básicos,
pressupostos e crenças se estabelecem em forma de comportamentos e atividades
organizacionais. Esses determinantes e outros fatores influenciam a criatividade no
ambiente de trabalho, fornecendo recursos para o desenvolvimento de novas ideias e
consequentemente, novos produtos.

O modelo teórico proposto pretende auxiliar acadêmicos e profissionais. Os
profissionais podem utilizar o modelo para identificar os indicadores que mais se
sobressaem e compará-los com a indústria a qual a organização pertence. O instrumento
também pode ser usado para fins de auditoria na avaliação da própria evolução da
organização ao longo do tempo ou de fornecedores, cuja participação no processo de
inovação pode ser relevante. Para acadêmicos pode contribuir na avaliação de indústrias
e servir para comparação entre indústrias ou organizações de um mesmo setor,
comparando, por exemplo, tamanho de organizações. Ainda que seja uma abordagem
teórica, o modelo proposto permite refletir como os determinantes da cultura
organizacional podem ser utilizados como ferramentas para obtenção de melhores
resultados no desempenho em inovação de produtos.

A partir do estudo surgem oportunidades de pesquisa, como o teste empírico do modelo
em setores dinâmicos do ponto de vista da inovação, bem como em setores mais
tradicionais, com tecnologia consolidada, e a análise de outros setores para verificar se
há diferenças nos determinantes da cultura de inovação com desempenho em inovação
de produtos em decorrência de características específicas de cada setor. Posteriormente,
sugere-se a replicação da pesquisa, tendo em vista a escassez de trabalhos empíricos
sobre cultura de inovação e sua interação com o desenvolvimento de novos produtos.
Pesquisas nessa área podem ajudar a fomentar o desenvolvimento social e econômico
do país pela geração de emprego e renda.
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Desempenho em inovação de produtos na indústria têxtil
de Santa Catarina, Brasil.

Resumo
O presente estudo tem como objetivo identificar o nível de eficiência e eficácia no
desempenho em inovação de produtos na indústria têxtil de Santa Catarina conforme
proposta de Alegre, Lapiedra e Chiva (2006). A amostra foi composta por 441
respondentes de 16 organizações. Os dados foram analisados por meio de análise fatorial
exploratória, análise fatorial confirmatória e modelagem de equações estruturais. Os
resultados evidenciaram uma correlação significativa das dimensões eficácia e eficiência
com o desempenho em inovação em produtos. Observou-se que as organizações têxteis
pesquisadas estão mais propensas a investir na eficiência da inovação de produtos que é
determinada pelo custo e pelo tempo do projeto de inovação. Dentre os indicadores, o
tempo médio para o desenvolvimento de um projeto de inovação foi o que teve maior
impacto na dimensão eficiência. Para melhorar o desempenho na inovação de produtos, os
gestores devem trabalhar com ambas as dimensões ao mesmo tempo.

Abstract
This study aims to identify the level of efficiency and effectiveness in performance in
product innovation in the textile industry of Santa Catarina as proposed by Alegre,
Lapiedra and Chiva (2006). The sample consisted of 441 respondents from 16
organizations. Data were analyzed using exploratory factor analysis, confirmatory factor
analysis and structural equation modeling. The results showed a significant correlation
dimensions of effectiveness and efficiency with performance on product innovation. It was
observed that the textile organizations surveyed are more likely to invest in product
innovation efficiency of which is determined by the cost and time of the innovation
project. Among the indicators, the average time for the development of an innovation
project was the one that had the greatest impact on scale efficiency. To improve
performance in product innovation, managers must work with both dimensions
simultaneously.

1. Introdução

A unificação dos mercados e formas de produção, a internacionalização do capital e o
acelerado desenvolvimento tecnológico originaram um processo de integração crescente da
economia mundial. Tanto os países desenvolvidos quanto os emergentes estão se dirigindo
a uma economia de caráter global baseada no conhecimento e na inovação. A
sobrevivência e a competitividade organizacional dependem em grande medida da
capacidade de adequação a esse cenário. As alterações organizacionais geralmente
promovem e intensificam a competitividade, uma vez que exigem mudanças na estratégia,
na tecnologia, nos sistemas de trabalho e no estilo de gestão, entre outros componentes
organizacionais.

A indústria têxtil brasileira gozou, por longos anos, de privilégios na concorrência com os
demais países. Inúmeras barreiras protecionistas foram construídas reservando o mercado
doméstico à indústria nacional. No entanto, com a abertura de mercado iniciada na década
de 1990, o Brasil começou a enfrentar a concorrência global. A expansão econômica não
se deu apenas por países exportadores tradicionais como a Índia e Turquia, mas também
pelo surgimento de novos players ou novos entrantes em processo de expansão como é o
caso de China e Vietnã (RANGEL; SILVA; COSTA, 2010). O parque industrial têxtil do



Brasil, setor tradicional e dinamizador da economia do país por muitos anos, enfrentou
forte concorrência destes países, tendo que passar por transformações significativas em sua
estrutura organizacional, formas de organização da produção e do trabalho, e inovação
tecnológica (SILVA FILHO; QUEIROZ, 2011).

Estas transformações impulsionaram as organizações a inovarem, contribuindo para a
competitividade deste ramo industrial. As contribuições da inovação em relação aos
resultados estratégicos, e, portanto, com a sobrevivência em longo prazo, tem sido
amplamente reconhecida e discutida na literatura (DAMANPOUR, 1996; AFUAH, 2003;
TIDD, BESSANT, PAVITT, 2005; ALEGRE; CHIVA, 2008).

Diante deste contexto, o presente estudo tem como objetivo identificar o nível de eficiência
e eficácia no desempenho em inovação de produtos na indústria têxtil de Santa Catarina
conforme proposta de Alegre, Lapiedra e Chiva (2006). Para os autores, a eficácia reflete o
grau de sucesso de uma inovação e eficiência o esforço realizado para atingir esse grau de
sucesso. Estas duas dimensões de desempenho da inovação de produto são compatíveis
com estudos anteriores (WHEELWRIGHT; CLARK, 1992; OECD-EUROSTAT, 1997;
GRIFFIN, 1997; ZHAN; DOLL, 2001; VALLE; AVELLA, 2003; ALEGRE; LAPIEDRA;
CHIVA, 2006). Entende-se que os resultados alcançados pelo presente estudo possam ser
considerados relevantes tanto por seu impacto sobre a teoria quanto por sua aplicação
gerencial.

2. Desempenho em Inovação de Produtos
A inovação pode ser entendida como o uso de um novo conhecimento tecnológico e/ou de
mercado com o objetivo de oferecer um novo produto ou serviço aos consumidores. Um
produto é considerado novo quando seu valor é baixo, seus atributos são aperfeiçoados ou
inexistentes no mercado (AFUAH, 2003). Inovações, em qualquer âmbito, são as novas
ideias que uma organização adota, independente de que as mesmas já sejam utilizadas em
outras organizações, ou seja, pode-se entender a inovação como a adoção de uma ideia já
existente, mas que é nova para a organização que a está adotando. A inovação é algo que
não existia, ou alguma coisa que é nova para determinada situação (ZHUANG;
WILIAMSON; CARTER, 1999; VAN DE VEN et al. 2000).

Se a ideia é percebida como nova para as pessoas envolvidas, é uma inovação, mesmo que
possa parecer aos outros uma “imitação” de algo que existe em outro lugar. Ficam
incluídos nesta definição as inovações técnicas (novas tecnologias, produtos e serviços) e
as inovações administrativas (novos procedimentos, políticas e formas de organização)
(VAN DE VEN, 2000). Para Rogers (2003) a inovação (innovation) é uma ideia, prática ou
objeto que é percebido como novo por um indivíduo ou outra unidade de adoção.

A inovação de produto ou processo tem sido frequentemente utilizada pelas organizações
com o objetivo de obter diferenciais competitivos (ETTLIE, 1983; HULL, HAGE;
AZUMI, 1985; ZHUANG; WILIAMSON; CARTER, 1999). Inovação de produtos
consiste na exploração bem sucedida de novas ideias (ALEGRE; LAPIEDRA; CHIVA,
2006). Portanto, isso implica em duas condições: novidade e utilidade (GEE, 1981).

Nesta pesquisa, a inovação do produto será abordada em duas diferentes dimensões:
eficácia e eficiência. Essa perspectiva foi trabalhada inicialmente por Alegre, Lapiedra e
Chiva (2006). Os autores desenvolveram uma escala de medida de desempenho em
inovação de produtos denominado: Desempenho Inovador. As propriedades psicométricas
do modelo foram testadas e validadas primeiramente no contexto das empresas de
biotecnologia; posteriormente, outros estudos empíricos foram realizados com a utilização
da escala (ALEGRE; CHIVA, 2008; ALEGRE; CHIVA, LAPIEDRA, 2009; BAKAR;



AHMAD, 2010; HENTTONEN; RITALA, JAUHIAINEN, 2011; MORENO; REALY;
ROSA, 2011).

Segundo Alegre, Lapiedra e Chiva (2006), a eficácia da inovação reflete o seu nível de
sucesso. Por outro lado, a eficiência da inovação reflete o esforço feito para alcançar
determinado nível de sucesso. Essas duas dimensões de desempenho da inovação de
produto são compatíveis com estudos anteriores (WHEELWRIGHT; CLARK, 1992;
OCDE-EUROSTAT, 1997; ZHAN; DOLL, 2001; VALLE; AVELLA, 2003).

A eficácia da inovação versa sobre os resultados econômicos da inovação de produtos, ou
seja, sobre o impacto econômico da inovação na empresa, ou, ainda, sobre a importância
econômica das saídas do processo de inovação. A segunda dimensão, se refere a recursos
consumidos para atingir esses resultados, ou seja, do próprio processo. Assim, a primeira
dimensão procura descobrir o que é obtido a partir da inovação (eficácia do resultado de
inovação) e a segunda se concentra em como realizar esse processo de inovação (a
eficiência do processo). Ambas as dimensões do desempenho da inovação são amplamente
discutidas na literatura (BROWN; EISENHARDT, 1995; ALEGRE; LAPIEDRA; CHIVA,
2006).

O Manual de Oslo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) oferece uma escala de medida para a avaliação detalhada dos objetivos
econômicos da inovação (OCDE-EUROSTAT, 1997). Essa escala foi apresentada pela
OCDE para fornecer alguns indicadores coerentes para estudos sobre inovação,
conseguindo assim uma maior homogeneidade e comparabilidade entre os estudos (OCDE-
EUROSTAT, 1997; ALEGRE; LAPIEDRA; CHIVA, 2006; HENTTONEN; RITALA,
JAUHIAINEN, 2011; MORENO; REALY; ROSA, 2011).

Os resultados econômicos da inovação de produtos podem ser obtidos por meio do método
da autoavaliação pelos diretores das empresas sobre as inovações desenvolvidas por suas
empresas. A autoavaliação sobre o número de inovações introduzidas pelas empresas já é
largamente utilizada nos países da OCDE. Ela consiste em perguntar diretamente aos
diretores e colaboradores das empresas pelas inovações tecnológicas desenvolvidas durante
determinado período. Esse método oferece em primeira mão informações sobre o resultado
do processo de inovação (KLEINKNECHT, 1993, COOMBS; TOMLINSON, 1998). A
partir desses argumentos constrói-se a Hipótese 1: A Eficácia tem um efeito positivo no
desempenho em inovação  de produtos na indústria têxtil de Santa Catarina.

A eficiência da inovação de produto é determinada pelo custo e pelo tempo de
desenvolvimento do projeto de inovação (WHEELWRIGHT; CLARK, 1992). Além
da relevância do custo e do tempo de desenvolvimento para determinar a eficiência do
processo de inovação, alguns estudos têm também incluído uma avaliação subjetiva sobre
a eficiência global do projeto de inovação (HENTTONEN; RITALA, JAUHIAINEN,
2011). Ancona e Caldwell (1990, 1992a, 1992b) usaram itens de avaliação subjetiva sobre
o desempenho global de inovação em suas obras sobre comunicação externa das equipes
de desenvolvimento de produto. Neste sentido, é possível formular a Hipótese 2: A
Eficiência tem um efeito positivo no desempenho em inovação  de produtos na indústria
têxtil de Santa Catarina.

O tamanho de uma organização é um dos fatores que interferem na sua estrutura e em seu
processo de inovação. As grandes organizações apresentam algumas vantagens, como
maior disponibilidade de recursos. Entretanto podem ser mais burocratizadas e menos
flexíveis, sendo, desse modo, mais resistentes às mudanças (DAMANPOUR, EVAN, 1984
DAMANPOUR, 1996). Conforme Freeman e Soete (2008), a influência do porte da
organização pode variar entre as indústrias também. Em alguns setores industriais, as



organizações menores tendem a levar vantagem, como por exemplo, as indústrias cujo
desenvolvimento tecnológico demanda flexibilidade das atividades de P&D e agilidade nas
tomadas de decisões. Os resultados da meta-análise de Damanpour (1991) sugerem a
existência de uma associação positiva entre o tamanho organizacional e o desempenho em
inovação. Assim, é possível formular a seguinte Hipótese 3: O tamanho da organização
conforme os critérios de número de empregados tem efeito positivo no desempenho em
inovação de produtos na indústria têxtil de Santa Catarina.

3. Métodos e Técnicas de Pesquisa

O método empregado foi exploratório, causal e quantitativo. A pesquisa foi realizada na
indústria têxtil.  A análise de uma única indústria pode ser vantajosa para a análise da
inovação, uma vez que ela se manifesta de várias maneiras em diferentes indústrias. O
setor têxtil e de confecção brasileiro tem destaque no cenário mundial, e o estado de Santa
Catarina têm no setor têxtil um grande gerador de empregos e como característica o
predomínio de empresas de micro e pequeno porte na confecção de malhas, ao lado de
grandes empresas líderes no setor (SEBRAE, 2012).

A definição da amostra foi intencional, por acessibilidade ou conveniência tendo como
base os objetivos da pesquisa. Portanto, buscou-se selecionar empresas que poderiam de
alguma forma apresentar características que contribuam com a pesquisa a ser realizada. A
amostra foi formada por 441 respondentes divididos em 16 empresas estudadas. Na
definição dos respondentes, os empregados das empresas selecionadas, não se fez uso de
formas aleatórias de seleção, ou seja, houve uma escolha deliberada dos participantes por
meio da técnica de amostragem não probabilística intencional, ficando a critério da
organização participante a definição das pessoas que responderam ao questionário, porém
solicitou-se uma amostra de todos os níveis organizacionais.

O questionário foi composto de 12 questões, sendo oito para a dimensão eficácia e quatro
para a dimensão eficiência. As assertivas foram construídas por meio de escala Likert de 7
pontos, sendo 1 para “Muito pior do que os concorrentes” e 7 “Muito melhor que os
concorrentes”. Para análise dos dados utilizou-se análise descritiva, Análise Fatorial
Confirmatória (AFC) e Modelagem de Equações Estruturais (MEE). A MEE pode ser vista
como a combinação de dois métodos multivariados conhecidos: análise fatorial e análise de
regressão múltipla (HAIR Jr., et al., 2009). O Quadro 1 apresenta as variáveis e os autores
utilizados para medir a eficácia da inovação.

Quadro 1 – Variáveis e autores para medir a eficiência da inovação.
DESCRIÇÃO AUTORES

Substituição de produtos ultrapassados.
(Eficacia1)

OCDE-EUROSTAT (1997); Alegre, Lapiedra e Chiva (2006);
Alegre e Chiva (2008); Alegre, Chiva e Lapiedra (2009); Bakar e
Ahmad (2010); Henttonen, Ritala e Jauhiainen (2011).

Ampliação da linha de produtos.
(Eficacia2)

OCDE-EUROSTAT (1997); Alegre, Lapiedra e Chiva (2006);
Alegre e Chiva (2008); Alegre, Chiva e Lapiedra (2009); Bakar e
Ahmad (2010); Henttonen, Ritala e Jauhiainen (2011).

Desenvolvimento de produtos fora do
segmento principal da organização
(produtos secundários). (Eficacia3)

OCDE-EUROSTAT (1997); Alegre, Lapiedra e Chiva (2006);
Alegre e Chiva (2008); Alegre, Chiva e Lapiedra (2009); Bakar e
Ahmad (2010); Henttonen, Ritala e Jauhiainen (2011).

Desenvolvimento de novas linhas de
produtos. (Eficacia4)

OCDE-EUROSTAT (1997); Alegre, Lapiedra e Chiva (2006);
Alegre e Chiva (2008); Alegre, Chiva e Lapiedra (2009); Bakar e
Ahmad (2010); Henttonen, Ritala e Jauhiainen (2011).

Desenvolvimento de produtos que
respeitam o meio ambiente (produtos
ecológicos). (Eficacia5)

OCDE-EUROSTAT (1997); Alegre, Lapiedra e Chiva (2006);
Alegre e Chiva (2008); Alegre, Chiva e Lapiedra (2009); Bakar e
Ahmad (2010); Henttonen, Ritala e Jauhiainen (2011).



DESCRIÇÃO AUTORES

Aumento na participação de mercado.
(Eficacia6)

OCDE-EUROSTAT (1997); Alegre, Lapiedra e Chiva (2006);
Alegre e Chiva (2008); Alegre, Chiva e Lapiedra (2009); Bakar e
Ahmad (2010); Henttonen, Ritala e Jauhiainen (2011).

Abertura de novos mercados no
exterior. (Eficacia7)

OCDE-EUROSTAT (1997); Alegre, Lapiedra e Chiva (2006);
Alegre e Chiva (2008); Alegre, Chiva e Lapiedra (2009); Bakar e
Ahmad (2010); Henttonen, Ritala e Jauhiainen (2011).

Abertura de novos mercados nacionais.
(Eficacia8)

OCDE-EUROSTAT (1997); Alegre, Lapiedra e Chiva (2006);
Alegre e Chiva (2008); Alegre, Chiva e Lapiedra (2009); Bakar e
Ahmad (2010); Henttonen, Ritala e Jauhiainen (2011).

Fonte: Elaboração própria.

No que tange à segunda dimensão – eficiência do processo da inovação de produtos –,
foram considerados os seguintes aspectos, conforme Quadro 2.

Quadro 2 – Variáveis e autores para medir a eficiência da inovação.
DESCRIÇÃO AUTORES

Duração média dos projetos de
inovação (um projeto de
inovação se refere à criação de
um novo produto ou um novo
componente). (Eficienci1)

Gupta e Wilemon (1990); Cordero (1991); Mabert, Muth e Schmenner
(1992); Cooper e Kleinschmidt, (1993); Wheelwright e Clark (1992);
Pisano (1994); Chiesa, Coughlan e Voss (1996); Freeman e Soete (1997);
OCDE-EUROSTAT (1997); Alegre, Lapiedra e Chiva (2006); Bakar e
Ahmad (2010); Henttonen, Ritala e Jauhiainen (2011).

Tempo médio total empregado
para o desenvolvimento dos
projetos de inovação (horas de
trabalho de todos os
empregados envolvidos).
(Eficienci2)

Gupta e Wilemon (1990); Cordero (1991); Mabert, Muth e Schmenner
(1992); Cooper e Kleinschmidt, (1993); Wheelwright e Clark (1992);
Pisano (1994); Chiesa, Coughlan e Voss (1996); Freeman e Soete (1997);
OCDE-EUROSTAT (1997); Alegre, Lapiedra e Chiva (2006); Alegre e
Chiva (2008); Alegre, Chiva e Lapiedra (2009); Bakar e Ahmad (2010);
Henttonen, Ritala e Jauhiainen (2011).

Custo médio por projeto de
inovação. (Eficienci3)

Gupta e Wilemon (1990); Wheelwright e Clark (1992); Pisano (1994);
Chiesa, Coughlan e Voss (1996); OCDE-EUROSTAT (1997); Alegre,
Lapiedra e Chiva (2006); Alegre, Chiva e Lapiedra (2009); Bakar e
Ahmad (2010); Henttonen, Ritala e Jauhiainen (2011).

Grau de satisfação geral com a
eficiência dos projetos de
inovação. (Eficienci4)

Ancona e Caldwell (1990); Ancona e Caldwell (1992a), Ancona e
Caldwell (1992b); Chiesa, Coughlan e Voss (1996); Alegre, Lapiedra e
Chiva (2006); Alegre, Chiva e Lapiedra (2009); Bakar e Ahmad (2010);
Henttonen, Ritala e Jauhiainen (2011).

Fonte: Elaboração própria.

Apesar das suas limitações, a análise por meio da eficiência e eficácia é amplamente
utilizado nos estudos sobre inovações tecnológicas e está recomendado pelo Manual de
Oslo e por outros estudos que já utilizaram o modelo (ALEGRE; LAPIEDRA; CHIVA,
2006; ALEGRE; CHIVA, 2008; ALEGRE; CHIVA, LAPIEDRA, 2009; BAKAR;
AHMAD, 2010; HENTTONEN; RITALA, JAUHIAINEN, 2011; MORENO; REALY;
ROSA, 2011). A aplicação desta escala, de confirmada validez e amplamente utilizada, é
recomendada com o fim de aproveitar a experiência de estudos anteriores e tentar
harmonizar seus resultados, estabelecendo, assim, comparações intersetoriais e
internacionais.

3.1 Análise Fatorial Confirmatória

Como descrito anteriormente, o constructo de desempenho em inovação de produtos será
medido por meio de duas dimensões. A primeira dimensão da escala se refere a eficácia da
inovação, e a segunda dimensão se ocupa da eficiência do processo de inovação, ambas as
dimensões foram definidas com base no Manual de Oslo da OCDE (1997), Alegre,
Lapiedra e Chiva (2006),  Alegre e Chiva (2008). Antes de analisar o modelo fatorial de
segunda ordem, como passo prévio, será analisada a unidimensionalidade de cada um dos
fatores de primeira ordem. Na validação individual do constructo de desempenho em



inovação de produtos, incialmente é apresentada a dimensão Eficácia. A variável com
maior carga fatorial para determinado fator foi escolhida para ser fixada e garantir a
confiabilidade do modelo. O modelo inicial foi composto por oito dimensões conforme
apresentado na Figura 01.

Figura 01 – Modelo de mensuração inicial da dimensão Eficácia.

Fonte: Dados da pesquisa

O diagrama de caminhos apresentado na Figura 01 mostra os índices de ajuste do modelo
de mensuração (inicial) para a dimensão Eficácia. A Tabela 01 apresenta o modelo de
mensuração do constructo Eficácia com as cargas padronizadas e o R2 das variáveis.

Tabela 01 – Coeficientes padronizados e significâncias das relações iniciais da dimensão
Eficácia.

Caminhos Estruturais Estimativa
Erro-

padrão
t-values P-valor

Coeficiente
padronizado

R2

Eficacia1  Eficácia 0,777 0,057 13,682 0,000 0,639 0,409
Eficacia2  Eficácia 0,799 0,054 14,923 0,000 0,688 0,474
Eficacia3  Eficácia 0,784 0,056 13,930 0,000 0,649 0,422
Eficacia4  Eficácia 1,00(1) - - - 0,801(1) 0,641(1)
Eficacia5  Eficácia 0,903 0,063 14,432 0,000 0,669 0,448
Eficacia6  Eficácia 0,911 0,053 17,344 0,000 0,780 0,609
Eficacia7  Eficácia 0,758 0,080 9,539 0,000 0,464 0,216
Eficacia8  Eficácia 0,922 0,057 16,290 0,000 0,741 0,549

Fonte: Dados da pesquisa. (1) Valores iniciais fixados em 1,00

Conforme a Tabela 01 e Figura 01 do modelo de mensuração da dimensão Eficácia com as
dimensões padronizadas, percebe-se que a variável Eficacia7 (abertura de novos mercados
no exterior) apresentou carga fatorial de 0,464, abaixo dos valores de 0,60 sugerido por
Kline (2005) e abaixo do valor indicado por Hair et al. (2009) que é 0,50, de maneira que o
indicador seja retirado. A Figura 02 representa o diagrama do modelo final da dimensão
Eficácia com as respectivas cargas padronizadas todas acima de 0,60.

Figura 02 - Modelo de mensuração final da dimensão Eficácia.

Fonte: Dados da pesquisa



A variável Eficacia7 foi excluída e foi realizada uma nova AFC para a dimensão Eficácia,
conforme a Figura 02 que mostra o diagrama do modelo final da dimensão com as
respectivas cargas padronizadas todas acima de 0,60. A Tabela 03 apresenta os coeficientes
padronizados e significâncias das relações finais da dimensão Eficácia.

Tabela 1 – Coeficientes padronizados e significâncias das relações finais da dimensão
Eficácia.

Caminhos Estruturais Estimativa
Erro-

padrão
t-values P-valor

Coeficiente
padronizado

R2

Eficacia1  Eficácia 0,746 0,056 13,210 0,000 0,651 0,424
Eficacia2  Eficácia 0,779 0,053 14,719 0,000 0,705 0,497
Eficacia3  Eficácia 0,771 0,055 13,950 0,000 0,649 0,421
Eficacia4  Eficácia 1,00(1) - - - 0,812(1) 0,659(1)
Eficacia5  Eficácia 0,872 0,062 14,131 0,000 0,652 0,425
Eficacia6  Eficácia 0,895 0,052 17,350 0,000 0,771 0,594
Eficacia8  Eficácia 0,905 0,056 16,272 0,000 0,729 0,531

Fonte: Dados da pesquisa. (1) Valores iniciais fixados em 1,00.

Com a remoção da variável Eficacia7 constatou-se que as cargas padronizadas foram
superiores 0,60 conforme aconselhado por Kline (2005). Os valores de t-values foram
maiores que 1,96, conforme recomendado por Hair et al. (2009). A Tabela 04 apresenta o
ajuste baseado na estatística do 2 para a dimensão, bem como os outros indicadores
selecionados antes e após a exclusão da variável Eficacia7.

Tabela 2 – Índices de ajuste do modelo de mensuração da dimensão Eficácia.
Medidas de Ajuste Nível Aceitável Nível encontrado – Inicial Nível encontrado - Final

GL - 20 14
2 e p - (p<0,000) 137,742- (p<0,000) 76,593 - (p<0,000)
2/GL ≤ 5 6,887 5,471
GFI > 0,90 0,921 ,952

AGFI > 0,90 0,858 ,903
RMSR < 0,10 0,055 ,0392

RMSEA 0,05 a 0,08 0,116 ,101
TLI > 0,90 0,889 ,930
CFI > 0,90 0,921 ,953

PNFI > 0e<1, próximo de 1 0,649 ,629
AF > 0,70 0,86 0,87
CC > 0,70 0,87 0,88

AVE > 0,50 0,46 0,51
Fonte: Dados da pesquisa

A Tabela 04 apresentou as medidas de adequação das análises confirmatórias da dimensão
Eficácia do constructo de desempenho em inovação de produtos, constatou-se que as
medidas obtidas antes da exclusão da variável Eficacia7 não foram significativas, com
valores abaixo do recomendado por Hair et al. (2009) e por Kline (2005).

Após a exclusão da variável constatou-se que os valores de ajuste da dimensão Eficácia
estão de acordo com os valores recomendados na literatura, somente o valor do RMSEA e
2/GL estão um pouco acima do recomendado. Os indicies de confiabilidade também
foram satisfatórios, o Alfa de Cronbach foi de 0,87, conforme sugerido por Hair et al.
(2009) o Alfa de Cronbach não considera os erros nos indicadores, assim utilizou-se a
Confiabilidade Composta e Variância Extraída com valores de 0,88 e 0,51
respectivamente.



Na validação individual do constructo de desempenho em inovação de produtos, para a
dimensão Eficiência todas as variáveis foram mantidas no modelo de mensuração.  A
Figura 03 apresenta o modelo de mensuração da dimensão com cargas padronizadas.

Figura 1 – Modelo de mensuração final da dimensão Eficiência.

Fonte: Dados da pesquisa

O diagrama de caminhos apresentado na Figura 03 mostra os índices de ajuste do modelo
de mensuração (final) para a dimensão Eficiência. A Tabela 05 apresenta o modelo de
mensuração do constructo com os valores de suas cargas fatoriais padronizadas e o R2 das
variáveis.

Tabela 3 – Coeficientes padronizados e significâncias das relações finais da dimensão
Eficiência.

Caminhos Estruturais Estimativa
Erro-

padrão
t-values P-valor

Coeficiente
padronizado

R2

Eficienci1  Eficiência 1,104 ,061 18,132 0,000 ,829 ,687
Eficienci2  Eficiência 1,129 ,061 18,618 0,000 ,850 ,723
Eficienci3  Eficiência 1,020 ,057 17,797 0,000 ,815 ,664
Eficienci4  Eficiência 1,00(1) - - 0,000 ,779(1) ,608(1)
Fonte: Dados da pesquisa. (1) Valores iniciais fixados em 1,00

Conforme a Tabela 05 do modelo de mensuração da dimensão Eficiência com as
dimensões padronizadas, os valores ficaram acima de 0,70 de maneira que o indicador seja
mantido como um item reflexivo da dimensão, os valores de t-values foram maiores que
1,96 (HAIR et al. 2009).  A Tabela 06 apresenta o ajuste baseado na estatística do 2 para o
constructo, bem como os outros indicadores selecionados.

Tabela 4 – Índices de ajuste do modelo de mensuração da dimensão Eficiência.
Medidas de Ajuste Nível Aceitável Nível encontrado

GL - 2
2 e p - (p<0,000) 6,958 (p<0,031)
2/GL ≤ 5 3,479
GFI > 0,90 0,992

AGFI > 0,90 0,962
SRMR < 0,10 ,0130

RMSEA 0,05 a 0,08 0,075
TLI > 0,90 0,985
CFI > 0,90 0,995

PNFI > 0 e < 1, próximo de 1 0,331
AF > 0,70 0,89
CC > 0,70 0,89

AVE > 0,50 0,67
Fonte: Dados da pesquisa

A Tabela 06 mostra as medidas de adequação da AFC da dimensão Eficácia do constructo
de desempenho em inovação de produtos, constatou-se que as medidas obtidas foram



significativas, com valores acima do recomendado. O Alfa de Cronbach para a dimensão
Eficiência e a Confiabilidade Composta apresentaram um valor de 0,89 e Variância
Extraída foi de 0,67 também superior ao recomendado. Portanto, os resultados encontrados
sugerem que o modelo de medida da dimensão Eficácia está confirmado.

Após os ajustes iniciais, o modelo de mensuração do constructo do desempenho em
inovação de produtos foi composto por onze variáveis. A validade discriminante entre os
constructos Eficácia e Eficiência foi verificada primeiramente a partir do que recomendam
Bagozzi e Phillips (1982), deste modo, as dimensões foram testadas de duas maneiras: (1)
modelo fixo, o caminho e os constructos fixados em 1 e; (2) o modelo livre com
parâmetros não fixados, para obtenção do Qui-Quadrado (2) do modelo livre, a Tabela 07
apresenta os resultados.

Tabela 07 – Validade Discriminante: Critério de Bagozzi e Phillips (1982).
Relação Qui-Quadrado (2) Diferença do Qui-Quadrado (2) Sig.

Eficácia Eficiência
Modelo fixo (=1) Modelo livre

13,934 p < 0,000
159,175 145,241

Fonte: Dados da pesquisa

Os valores obtidos na aplicação do teste nos modelos referidos (modelo fixo e modelo
livre) foram 159,175 para o modelo fixo e 145,241 para o modelo livre, a diferença entre
os dois foi de 13,934 com significância de 0,000, o que comprova a validade discriminante
do constructo de desempenho em inovação de produtos segundo o critério de Bagozzi e
Phillips (1982). Após a etapa de análise dos constructos individualmente, análises de AFC,
CC e AVE, e respectivos testes de validade discriminante, identificou-se o modelo a ser
testado. Na sequência, considerações acerca do modelo estrutural do estudo.

4. Desempenho em inovação de produtos na indústria têxtil

Nesta etapa são apresentadas as estatísticas para a AFC do constructo de segunda ordem
desempenho em inovação de produtos. Após averiguar a unidimensionalidade, a
confiabilidade, a validade convergente e a validade discriminante das dimensões de
desempenho em inovação de produtos, seguiu-se para validação do modelo integrado. O
constructo de segunda ordem já foi validado e testado por conforme estudos anteriores de
Alegre, Lapiedra e Chiva (2006), Alegre e Chiva (2008), Alegre, Chiva e Lapiedra (2009),
Bakar e Ahmad (2010), Henttonen, Ritala e Jauhiainen (2011), Moreno, Real e Rosa
(2011) em indústrias europeias, no entanto, o constructo não foi testado e validado em
indústrias brasileiras. As dimensões Eficácia e Eficiência apresentaram-se adequadas nas
análises individuais, assim, seguiu-se para a validação do modelo estrutural de segunda
ordem do desempenho em inovação de produtos. A Tabela 08 apresenta os índices de
ajuste para o modelo.

Tabela 08 – Índices de ajuste para o modelo de segunda ordem do desempenho em
inovação de produtos.

Medidas de Ajuste Nível Aceitável Nível encontrado
GL - 43
2 e p - (p<0,000) 131,202 (p<0,000)
2/GL ≤ 5 3,051
GFI > 0,90 0,949

AGFI > 0,90 0,922
RMR < 0,10 0,038

RMSEA 0,05 a 0,08 0,068
NFI > 0,90 0,951
TLI > 0,90 0,957



CFI > 0,90 0,966
PNFI >0 e<1, próximo de 1 0,743

Fonte: Dados da pesquisa

As medidas de qualidade de ajuste absoluto constructo desempenho em inovação de
produtos apresentaram 2 da razão de verossimilhança de 131,202, para 43 graus de
liberdade (GL), sendo estatisticamente significantes no nível de 0,000 (p<0,05). Quando
analisado a qualidade do modelo, 2 sobre GL têm-se 3,051, comprova-se assim a
qualidade do modelo. O índice de qualidade de ajuste (GFI) foi de 0,949, cujos valores
variam de 0 (ajuste pobre) a 1,0 (ajuste perfeito), ficando acima de 0,90, valor este
indicado como os melhores ajustes do modelo (HAIR et al., 2009; KLINE, 2005). O AGFI
foi de 0,922 sendo superior ao nível aceitável de 0,90. O valor da raiz do resíduo
quadrático médio (RMSEA) atingiu o valor de 0,068, ficando no limite aceitável de 0,08
para valores ótimos (HAIR et al., 2009).

Em seguida analisaram-se os índices de ajuste incremental, o índice de ajuste normado
(NFI) foi superior a 0,9 o índice de Tucker-Lewis (TLI) teve um valor de 0,957, o índice de
ajuste comparativo (CFI) foi de 0,966, ou seja, todos os índices de ajuste incremental
ficaram dentro dos parâmetros de referência (0,90) com base nos resultados pode-se
considerar que o modelo obteve um bom ajuste (HAIR et al., 2009). A Tabela 09 mostra os
coeficientes padronizados e significâncias das relações de segunda ordem do constructo de
desempenho em inovação de produtos.

Tabela 5 – Coeficientes padronizados e significâncias das relações de segunda ordem do
constructo de desempenho em inovação de produtos.

Caminhos Estruturais Estimativa Erro-
padrão

t-
values

P-
valor

Coeficiente
padronizado

R2

Eficacia1  Eficácia 0,799 0,055 14,448 0,000 0,662 0,618
Eficacia2  Eficácia 0,813 0,052 15,609 0,000 0,705 0,677
Eficacia3  Eficácia 0,773 0,055 14,001 0,000 0,645 0,689
Eficacia4  Eficácia 1,000(1) - - - 0,806 0,700
Eficacia5  Eficácia 0,904 0,061 14,788 0,000 0,675 0,524
Eficacia6  Eficácia 0,882 0,051 17,147 0,000 0,761 0,578
Eficacia8  Eficácia 0,895 0,056 16,121 0,000 0,724 0,455
Eficienci1  Eficiência 1,000(1) - - - 0,836 0,650
Eficienci2  Eficiência 0,989 0,049 20,325 0,000 0,830 0,415
Eficienci3  Eficiência 0,925 0,046 20,077 0,000 0,823 0,497
Eficienci4  Eficiência 0,905 0,048 18,825 0,000 0,786 0,438
Eficácia  D.I.P 0,813 0,052 15,609 0,000 0,786 0,617
Eficiência  D.I.P 1,000(1) - - - 0,975 0,950
D.I.P  Tamanho 0,069 0,084 0,822 0,411 0,003 0,000

Fonte:Dados da pesquisa. (1) Valores iniciais fixados em 1. D.I.P - Desempenho em inovação de produtos

Em termos de indicadores para aceitação das hipóteses, os t-values ficaram acima de 2,58,
o que acata a significância apropriada (HAIR et al., 2009). É possível verificar que o R2 foi
de 93% para a dimensão Eficácia e 63% para a dimensão Eficiência, o que confere boa
explicação da variância pelas variáveis independentes. O R2 das variáveis que formam as
dimensões apresentaram de forma geral coeficientes altos. As cargas padronizadas foram
superiores 0,60 conforme aconselhado por Kline (2005).

A fim de avaliar a influência do porte da organização no desempenho em inovação de
produtos, foi incluída na regressão uma dummy para essa característica. Porém ela não foi
significativa, com coeficiente de 0,003 e significância de 0,411, mostrando que o tamanho
da organização não tem influência no desempenho em inovação de produtos na amostra



das organizações pesquisadas. A partir da Figura 04 verifica-se que cargas fatoriais
padronizadas foram significativas, com valores acima do recomendado.

Figura 04 – Constructo final de segunda ordem do desempenho em inovação de produtos.

Fonte: Dados da pesquisa

Com base nas cargas fatoriais padronizadas, averiguou-se a validade das relações propostas
no constructo de segunda ordem do desempenho em inovação de produtos. Conforme a
Figura 04 o caminho (path) entre as dimensões de primeira ordem – Eficácia e Eficiência –
foi de λ = 0,79 e λ = 0,97 respectivamente. As cargas dos itens de medida sobre os fatores
de primeira ordem e as cargas dos fatores de primeira ordem sobre os fatores de segunda
ordem foram significativas para p, 0,001, deste modo, as duas dimensões formam o
constructo de segunda ordem – desempenho em inovação de produtos.

Com base nos resultados da pesquisa de campo, as hipóteses H1 e H2 podem ser
confirmadas. Verificou-se no estudo que o desempenho na inovação de produtos pode ser
analisado utilizando as dimensões de primeira ordem Eficácia e Eficiência conforme
estudos anteriores de Alegre, Lapiedra e Chiva (2006), Alegre e Chiva (2008), Alegre,
Chiva e Lapiedra (2009) e posteriormente confirmada nos estudos de Bakar e Ahmad
(2010), Henttonen, Ritala e Jauhiainen (2011), Moreno, Real e Rosa (2011).

A dimensão eficiência, ou seja, aquela que se foca no processo de inovação que é
executado nas fronteiras internas da organização, apresentou maior correlação com o
desempenho em inovação de produtos na indústria têxtil catarinense com um coeficiente
beta padronizado de λ = 0,79. As organizações estão preocupadas com o custo e o tempo
do projeto dispendido com o desenvolvimento da inovação (GRIFFIN; PAGE, 1993;
GRIFFIN, 1997; ZHAN; DOLL, 2001; MCEVILY; CHAKRAVARTHY, 2002; VALLE;
AVELLA, 2003). Griffin (1997) observa que o uso de equipes multifuncionais é uma
forma de reduzir o tempo de ciclo de desenvolvimento. Isso ficou evidente no estudo, uma
vez que o indicador sobre equipes multifuncionais teve alta correlação na dimensão
Estrutura.

Os resultados foram maiores na dimensão eficiência refletindo a preocupação com custo e
com o tempo gasto no desenvolvimento dos projetos de inovação. Por ser uma indústria
que está sendo ameaçada pela constante competição dos chamados tigres asiáticos, supõe-
se que o foco esteja em uma competição por baixos custos de produção. Outro fator que



pode ser apontado é a rápida variação das tendências de moda, o que leva as organizações
a desenvolverem produtos que permanecem no mercado por curtos períodos de tempo.

Constatou-se que as organizações têxteis pesquisadas apresentaram uma menor correlação
entre a dimensão eficácia e o desempenho em inovação de produtos com um coeficiente
beta padronizado de λ = 0,97. Entre estes indicadores se sobressaem; o desenvolvimento de
novas linhas de produtos; o aumento na participação de mercado; a abertura de novos
mercados nacionais e a ampliação da linha de produtos. Estes dados indicam que as
organizações buscam a perpetuação no mercado e é por meio de inovações em produtos
para atender a demandas externas, de um mercado que busca novos produtos, é que elas se
inserem, corroborando com estudos apresentados por Montoya-Weiss e Calantone (1994),
Atuanaheme-Gima (1995), Barczak (1995) e Valle e Avella (2003).

Com base nos resultados rejeita-se a hipótese H3, ou seja, foi possível verificar que o
tamanho da organização não teve efeito positivo no desempenho em inovação de produtos
na indústria têxtil de Santa Catarina. As tecnologias da informação minimizam as perdas
de tecido e os defeitos decorrentes do processo de produção, fazendo com que as
organizações de pequeno e grande porte possam competir em igualdade (RANGEL;
SILVA; COSTA, 2010).

Os resultados foram contrários aos estudos de Damanpour e Evan (1984), Damanpour
(1991) e Freeman e Soete (2008), que revelaram que o porte da organização influencia a
adoção de mais inovações. Os autores salientam que organizações maiores tendem a adotar
mais inovações que organizações menores. Esse fato pode ser atribuído à disponibilidade
de recursos: organizações maiores possuem mais condições econômicas e de capital
intelectual para investir em novas ideias, enquanto organizações menores possuem seus
recursos financeiros e de capital intelectual limitados, com maior dificuldade em
disponibilizá-los para a inovação. Nesse sentido, o porte da organização poderá afetar
indiretamente a inovação, uma vez que tende a promover o aumento da centralização.
Entretanto, isso não se confirmou nesta pesquisa. Dois pontos podem ser salientados: (1)
os estudos dos autores supracitados já superaram duas décadas e (2) os autores são
generalistas quanto aos ramos das organizações estudadas. Quanto ao ramo industrial desta
pesquisa, o foco recaiu praticamente sobre uma “ponta” da cadeia têxtil, além do fato de
que tanto as tecnologias de produção quanto as de comunicação tornaram acessíveis dados
de organizações grandes e pequenas.

De modo geral, o constructo por meio das dimensões de primeira ordem Eficácia e
Eficiência, pode ser considerado um constructo de segunda ordem para a avaliação do
desempenho em inovação de produtos inovador da indústria têxtil. Conforme os resultados
obtidos, foi retirada uma variável que compunha o instrumento original, sem modificar o
constructo. A variável retirada foi: Abertura de novos mercados no exterior. Os resultados
estatísticos evidenciaram que os onze itens convergem em um constructo único de segunda
ordem. Os indicadores foram divididos em duas dimensões: Eficácia com sete indicadores
e Eficiência com quatro indicadores, sendo que os mesmos convergem em apenas uma das
dimensões, sem qualquer carga cruzada.

5. Conclusão

O objetivo da pesquisa foi identificar o nível de eficiência e eficácia no desempenho em
inovação de produtos na indústria têxtil de Santa Catarina conforme proposta de Alegre,
Lapiedra e Chiva (2006). Os resultados evidenciaram uma correlação significativa das
dimensões eficácia e eficiência com o desempenho em inovação de produtos, indicando
uma aderência do modelo à realidade brasileira. Observou-se que as organizações têxteis



pesquisadas estão mais propensas a investir na eficiência da inovação de produtos que é
determinada pelo custo e pelo tempo do projeto de inovação.

A dimensão Eficiência do processo de inovação apresentou maior correlação com o
desenvolvimento de produtos. Está dimensão teve todos os indicadores do modelo original
validados. Dentre os indicadores apresentados, o tempo médio para o desenvolvimento de
um projeto de inovação foi o que teve maior impacto na eficiência do processo de
inovação. Outro índice que teve destaque nesta dimensão foi o relacionado ao tempo
médio, em horas, para o desenvolvimento de projetos de inovação – horas de trabalho de
todas as pessoas envolvidas. Verificou-se que as organizações estão mais preocupadas com
o tempo total no qual se depreendem esforços para inovar. É o quanto se leva de tempo
para que uma inovação possa sair das fronteiras da organização.

Observou-se que as organizações têxteis catarinenses também estão propensas a investir
naquilo que reflete o seu nível de sucesso, por meio das inovações inseridas no mercado.
Entre os indicadores que refletem este argumento, se distinguiram o desenvolvimento de
novas linhas de produtos. Por ser uma indústria que vive de lançamentos a cada estação do
ano, supõe-se que o próprio mercado, por meio da moda e da variação das cores que cada
estação exige, faz com que haja uma preocupação nesta substituição.

Como consequência desta substituição, a ampliação da linha de produtos e o
desenvolvimento de produtos fora do segmento principal da organização, produtos
secundários também surgem como estratégias de eficácia direcionadas a inovação. As
linhas de produtos são ampliadas devido a alterações da moda e com elas surge, em alguns
ramos, acessórios que são desenvolvidos para compor o look daquele produto.

Não se observou ainda neste tipo de indústria, uma preocupação com o desenvolvimento
de produtos ecológicos. Nesta mesma perspectiva, situam-se os outros três indicadores da
eficácia, aumento da participação de mercado, abertura de novos mercados nacionais. O
indicador abertura de novos mercados no exterior não apresentou índices satisfatórios,
neste sentido a variável foi retirada do modelo original.

É possível concluir que o tamanho da organização não teve efeito positivo no desempenho
em inovação de produtos nas organizações estudadas. O porte da organização pode afetar
indiretamente a inovação, uma vez que tende a promover o aumento da centralização,
porém isso não se confirmou nesta pesquisa. As pequenas e médias organizações
conseguem competir com as grandes organizações investindo em tecnologia da
informação, a qual possibilita diminuir as perdas decorrentes do processo de produção.
Com esses progressos, pequenas confecções com máquinas de costura convencionais
conseguem ser competitivas.

Com os resultados apresentados pretende-se auxiliar acadêmicos e profissionais. Os
profissionais podem utilizar o modelo para identificar os indicadores que mais se
sobressaem e compará-los com a indústria a qual a organização pertente. O instrumento
também pode ser usado para fins de auditoria na avaliação da própria evolução da
organização ao longo do tempo ou de fornecedores, cuja participação no processo de
inovação pode ser relevante.

Para acadêmicos pode contribuir na avaliação de indústrias e servir para comparação entre
indústrias ou organizações de um mesmo setor, comparando, por exemplo, tamanho de
organizações. Outra iniciativa de pesquisa seria incrementar, na escala de desempenho em
inovação de produtos, outras medidas objetivas, como patentes, ou subjetivas, como a
participação de clientes no processo de desenvolvimento de inovações.



A partir deste estudo surgem oportunidades de pesquisa, como aplicar o instrumento de
desempenho em inovação de produtos em setores mais dinâmicos do ponto de vista da
inovação, bem como setores mais tradicionais, com tecnologia consolidada. Analisar se em
outros setores existem diferenças nas dimensões eficácia e eficiência do desempenho em
inovação de produtos em decorrência de características específicas de cada setor.

A replicação desta pesquisa corrobora também com o desenvolvimento da área em estudo,
tendo em vista a escassez de trabalhos empíricos sobre cultura de inovação e sua interação
com o desenvolvimento de novos produtos. A replicação de estudos em diferentes
contextos é uma característica fundamental em qualquer estudo empírico para conseguir
credibilidade e confiabilidade, tendo em vista que por meio das replicações e continuação
das pesquisas são possíveis as regularidades empíricas. Pesquisas nesta área podem ajudar
a fomentar o desenvolvimento social e econômico do país pela geração de emprego e
renda.
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Resumo
Este artigo relata algumas experiências de parcerias público-privadas para transferência de
tecnologia da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A metodologia é
dividida em duas etapas: a) revisão bibliográfica; e b) análise documental. São
apresentadas três experiências de parcerias que envolvem transferência de tecnologia. A
primeira é com a Monsanto para desenvolver e transferir variedade de soja usando
germoplasma da Embrapa e contendo a tecnologia Roundup Ready® da Monsanto. A
segunda é concernente à parceria com produtores de semente de milho para reprodução,
licenciamento e comercialização de novas sementes de milho híbrido. A terceira apresenta
a parceria com uma empresa originada do programa de incubação da Embrapa para
desenvolver e transferir uma tecnologia de corante natural usando caju. As conclusões
indicam que parcerias público-privadas potencializam a transferência de tecnologia, geram
economia de escala e aceleram o processo de adoção.
Palavras-chave: parceria público-privada, transferência de tecnologia, propriedade
intelectual

Abstract
This paper reports some experiences with public-private partnerships for technology
transfer from the Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa). The
methodology is divided into two stages: a) bibliography review; and b) documentary
analysis. Three partnerships that involving technology transfer are presented. The first is
with Monsanto to develop and transfer soybean varieties using Embrapa’s germplasm and
containing Roundup Ready® Monsanto technology’s. The second concerns a partnership
with maize-seed producers for breeding, licensing and marketing new seeds of maize
hybrids. The third addresses a partnership with a company originally incubated by
Embrapa's business incubator programme for the joint development and technology
transfer of natural coloring technology using cashews. The conclusion indicates that
public-private partnerships potentializes technology transfer, allow economies of scale and
accelerates the adoption process.
Key words: public-private partnership, technology transfer, intellectual property



2

1. Introdução
As Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) – universidades e institutos de pesquisa –
buscam fortalecer seu relacionamento com empresas privadas, tanto para geração como
para transferência de tecnologia, objetivando que os resultados dos esforços conjuntos de
P&D se transformem em inovação, entendendo-se por inovação a introdução de novidade
ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte novos produtos, processos
ou serviços (OCDE, 2005).

Para Godinho (2003), os países são podem ser separados em dois grupos segundo suas
atividades inovativas: a) países de economias mais avançadas; b) países mais distantes da
fronteira tecnológica. Quanto aos primeiros, atividade inovadora é uma de suas principais
características. Ela é consequência da existência da densidade dos sistemas de inovação
nelas existentes, do perfil setorial das empresas que as integram e dos conhecimentos mais
sofisticados. Entretanto, os países mais afastados da fronteira tecnológica são
caracterizados por apresentar setores com menor intensidade tecnológica, baixa integração
sistêmica, conhecimentos economicamente relevantes menos sofisticados refletindo numa
atividade inovadora endógena bastante menor. O segundo tipo de economias depende, em
grande medida, da transferência de tecnologia e de outros conhecimentos economicamente
relevantes provenientes do exterior, essencialmente das economias mais avançadas para
promover a mudança tecnológica e o aumento da produtividade (GODINHO, 2003).

No segundo tipo de países – os mais distantes da fronteira tecnológica – são relevantes os
processos de difusão, pois é por meio da absorção, da observação das melhores práticas e
sua reprodução que estes países e suas organizações locais vão adquirindo aprendizagem e
dando passos na trajetória cumulativa para aquisição de novos conhecimentos. Vão
promovendo melhorias incrementais que permitem, de forma progressiva, adquirir
capacidade de diferenciação, de inovação local e amadurecimento de competências
essenciais para que os países passem de um estágio de meros seguidores para o de
inovadores. Godinho (2003) esclarece que este tipo de trajetória tecnológica ocorreu nos
Estados Unidos e Alemanha relativamente à Inglaterra, no final do século XIX, e no Japão
e mais recentemente a Coreia do Sul relativamente aos EUA, durante o século XX.

Para que ocorra a passagem deste estágio – de países seguidores para inovadores – é
essencial o Estado fomentar ações de pesquisa e desenvolvimento (P&D) que visem a
geração de inovações. O Estado, inicialmente, planeja, financia, executa e desenvolve
atividades de P&D em alguns setores, tal como o rural, mas não de forma exclusiva, por
intermédio de seus institutos de pesquisa objetivando transferir tecnologias geradas para o
setor produtivo. Cabe ao Estado, de modo geral, integrar estas atividades ao sistema
nacional de inovação do país para promoção de mudança tecnológica e aumento da
produtividade e competividade do país. Também é essencial que haja articulação entre a
pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a atividade produtiva para que os
resultados da pesquisa – seja um novo produto ou processo – possam ser incorporados ao
ambiente produtivo como uma inovação relevante (VASCONCELOS, 2008).

O desenvolvimento dos setores de pesquisa e acadêmicos de um país, de forma
desarticulada com os setores produtivos (agrícola e industrial, principalmente), traz em seu
bojo a falta de interação necessária entre os geradores de conhecimento e os usuários, o
que pode ocasionar que os resultados da P&D não reflitam no atendimento a uma demanda
social e tecnológica (TARALLI, 1996). Como defende Herrera (1995), a ciência e a
tecnologia não podem estar descoladas da demanda de projetos sociais, podendo refletir
em problemas de efetividade na transferência de tecnologias geradas pelos institutos de
pesquisa para a sociedade.
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No contexto da pesquisa agrícola verificou-se até a década de 1980, a falta – ou a pouca –
interação entre a pesquisa, a extensão rural e o produtor rural, pois prevalecia o enfoque
determinado pela oferta de pacotes tecnológicos, chamado de “top-down”. O apelo da
Revolução Verde na década de 1970 para a produção de commodities agrícolas em larga
escala influenciou a transferência de tecnologia para uma forma “commoditizada”. Kline e
Rosenberg (1986) esclarecem que prevalecia nessa época um modelo linear para gerar,
difundir e adotar tecnologias, sendo que estas ações eram desenvolvidas por instituições
diferentes com interação mínima ou inexistente. Neste contexto, o instituto de pesquisa
gerava tecnologia, o órgão da extensão era responsável por difundi-la e o produtor para
adotá-la.

Como consequência, no âmbito do enfoque “top-down”, a eficácia para a transferência e
adoção de tecnologias foi questionada. Mello et al. (1999) afirmam que, a partir da década
de 1980, quando se instaurou o debate entre tecnologia e mercado, as instituições públicas
de pesquisa e as universidades, embora com estoque de conhecimento disponível, têm sido
criticadas por seu distanciamento da realidade, das demandas sociais e pelo não
atendimento às necessidades de seus potenciais usuários.

Para contrapor o modelo linear de inovação, foi proposto o sistema de inovação no qual há
a interação de múltiplos atores, públicos e privados, e de atividades econômicas que são
necessários para fomentar a inovação e levar ao desenvolvimento econômico.

Um exemplo nesse sentido é o da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  A Embrapa
busca incrementar sua interação com empresas privadas utilizando múltiplos mecanismos
para gestão, transferência e comercialização de ciência e tecnologia geradas nestas
parcerias.

Este artigo tem por objetivo apresentar alguns mecanismos de relacionamento utilizados
pela Embrapa com empresas privadas, com base em suas políticas institucionais, relatando
três experiências. A primeira é a parceria com a Monsanto para desenvolver e transferir
variedade de soja. A segunda trata da parceria com uma nova empresa de base tecnológica
(Sabor Tropical) originada pelo programa de incubação da Embrapa. E a terceira discorre
sobre a interação com empresas produtoras de sementes de milho.

O artigo estrutura-se em cinco seções, incluindo esta introdução e a conclusão. A próxima
apresenta a metodologia que utiliza para o levantamento de dados fontes secundárias
(pesquisa bibliográfica e análise documental). Na sequência, são abordados os aspectos
conceituais de transferência de tecnologia, sua evolução no tempo e os agentes envolvidos.
A seção seguinte caracteriza a Embrapa e, com base na execução de suas políticas
institucionais de relacionamento e de propriedade intelectual, aborda três experiências de
parcerias público-privadas: com a Monsanto, com produtores de sementes de milho e com
uma empresa originada pelo programa de incubação da Embrapa. Por último, seguem as
considerações finais.

A tentativa de contribuição do artigo é avançar na discussão sobre o relacionamento entre
empresas privadas e institutos de P&D agrícola e que os resultados das parcerias podem
fomentar a incorporação de inovações no ambiente produtivo.
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2. Metodologia

A metodologia utilizada para levantamento dos dados teve como fontes secundárias a
pesquisa bibliográfica e análise documental.

A revisão bibliográfica discorre sobre a evolução conceitual da transferência de tecnologia
e de parceria público-privada. O marco teórico contribui para a ampliação do entendimento
sobre quais tipos de relacionamentos e de níveis de transferência de tecnologia ocorrem
entre as instituições envolvidas nas três parcerias público-privadas estudadas.

A pesquisa documental foi realizada consultando o marco legal aplicável à matéria, bem
como as políticas institucionais da Embrapa de relacionamento institucional, de
propriedade intelectual, do processo de oferta pública de híbridos de milho e do modelo de
incubação de empresas (EMBRAPA, 1996, 2012a e 2013; GOMES E ATRASAS, 2005).

Com base em documentos institucionais, são relatadas três parcerias público-privadas da
Embrapa. A primeira é com a Monsanto para desenvolver e transferir variedade de soja
usando germoplasma da Embrapa contendo a tecnologia Roundup Ready da Monsanto. A
segunda é com produtores de sementes de milho para produzir, licenciar e comercializar
novas sementes de milho híbrido. A terceira é com uma empresa originada pelo programa
de incubação de empresa de base tecnológica, da Embrapa, para desenvolvimento conjunto
e transferência de tecnologia de corante natural usando caju.

As parcerias são apresentadas à luz do arcabouço jurídico aplicável à matéria, em especial
as leis brasileiras de Inovação1, a de Proteção de Cultivares2, a de Biossegurança3 e a de
Propriedade Industrial4 (BRASIL, 1996, 1997, 2004 e 2005).

Na medida em que as parcerias são relatadas, apresentam-se também os mecanismos de
relacionamento da Embrapa com as empresas privadas, por meio da análise das políticas
institucionais mencionadas acima.

3. Revisão Bibliográfica

A literatura5 tem discutido a evolução conceitual, os agentes envolvidos, os benefícios e as
modalidades da transferência de tecnologia. Os autores conceituam transferência de
tecnologia em conformidade com suas acepções sobre os elementos essenciais deste
processo.

Um dos livros clássicos sobre transferência de tecnologia para a agricultura é a obra de
Hayami e Ruttan (1971). Para estes autores, que estudaram a perspectiva da transferência
de tecnologia entre países, é crucial para o desenvolvimento agrícola a transferência efetiva
de tecnologia. São vitais para o progresso dos países em desenvolvimento tanto a
transferência de conhecimentos, como o desenvolvimento da capacidade nativa para gerar
tecnologias agrícolas adaptadas ecologicamente e viáveis economicamente.

Passando da perspectiva internacional da TT para a organizacional, há o trabalho de Solo e
Rogers (1972). Para estes autores, o elemento característico da TT é a movimentação da

1 Lei no.  10.973/2004.
2 Lei no. 9456/1997.
3 Lei no. 11.105/2005.
4 Lei no. 9.279/1996.
5 Alguns trabalhos da literatura são apresentados nesta seção.
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tecnologia de um lugar para outro, ou seja, de uma organização para outra, de uma
universidade para uma organização.

Não apenas a movimentação da tecnologia é necessária, mas também é imprescindível que
a empresa receptora efetue esforço para desenvolver tecnologia própria a partir da que foi
recebida da concedente, ainda que seja uma adaptação. Nesse sentido, Baranson (1980)
expõe que é elemento essencial a transferência de capacidade técnica para reproduzir a
tecnologia, o que difere da mera operacionalização da tecnologia. Da mesma forma,
Barbiere (1990) afirma que  não se configura a TT quando a receptora apenas aprendeu a
usar a tecnologia, neste caso, ocorre a difusão de técnicas ou métodos produtivos.

O uso da tecnologia é o nível básico operacional da transferência tecnológica e é um dos
estágios para sua assimilação. Com base em Stewart (1990), o Quadro 1 mostra os níveis
de assimilação de TT:

Quadro 1 - Níveis de assimilação e transferência de tecnologia
Níveis de

transferência
Descrição

Operacional
(nível básico)

Capacidade de gerenciar e operar instalações de produção
projetadas e construídas por agente externo

Duplicativo
(nível intermediário)

Capacidade de expandir a produção sem ajuda de agente
externo

Adaptativo
(independência
tecnológica)

Capacidade de adaptar o projeto do produto e fazer a
reengenharia do processo de produção

Inovativo
(projeto avançado)

Capacidade para desenvolver um sistema de próxima geração

Fonte: adaptado de Stewart (1990) apud Vasconcelos (2008)

Já para Zhao e Reisman (1991), a incorporação do conhecimento é o elemento essencial do
processo de TT. Em razão disso, estes autores conceituam transferência de tecnologia
como sendo o processo pelo qual C&T são definidas pela atividade humana, em que o
conhecimento racional e sistemático desenvolvido por um grupo ou instituição é
incorporado por outro. Desse modo, a função da TT é atuar como o principal agente de
crescimento econômico.

Por outro lado, para Walter (2000) a transferência de tecnologia é um conceito mais
abrangente caracterizada como um processo dinâmico, completo e demorado, e o seu
sucesso é influenciado por vários fatores oriundos de diferentes fontes.

Outros autores incluem a inovação como elemento essencial para que ocorra a TT. Dentre
eles, estão Bach, Cohendet e Schenk (2002) que conceituam a TT como sendo um processo
de inovação interno ou externo. Será interno quando ocorre dentro da mesma organização e
externo quando envolver duas ou mais organizações. Também convergem para este
entendimento Whitney e Leshner (2004) que apresentam TT como sendo o
compartilhamento ou o fluxo de conhecimentos durante o processo de inovação, que pode
abranger tanto as etapas iniciais de geração da ideia, até a etapa final para a criação do
produto.

Dereti (2009), por sua vez, esclarece que transferir tecnologia envolve variáveis técnicas e
econômicas e uma conjunção dos fatores sociais, ambientais, o diagnóstico da situação
anterior e dos impactos posteriores à adoção das mesmas. Uma tecnologia pode ser
considerada transferida quando o usuário que a incorporou tornar-se capaz de modificá-la e
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adaptá-la de acordo com sua necessidade, ou, ainda, poder identificar nova demanda de
pesquisa impulsionando a sucessão tecnológica.

Outro conceito de transferência de tecnologia é apresentado por Assafim (2010), com foco
nos agentes envolvidos no processo. Para este autor, transferência de tecnologia é o
intercâmbio ou a transmissão de conhecimentos técnicos entre dois ou mais agentes.
Pressupõe, de um lado, um controlador da tecnologia (concedente) e, de outro, um
dependente (receptor ou adquirente) que precisa da tecnologia. Neste conceito o requisito
essencial é o intercâmbio ou transmissão de conhecimentos técnicos entre dois ou mais
agentes.

Assafim (2010) complementa que são dois os caminhos de uma empresa ter tecnologia
adequada para seus processos produtivos. Obtê-la por meios próprios com atividades de
P&D internas ou adquiri-la de terceiros. A opção entre um dos caminhos depende de
fatores como recursos humanos e econômicos disponíveis, o ambiente econômico, social,
político, tecnológico e cultural em que a empresa exerce suas atividades.

A transferência de tecnologia é objeto de um instrumento jurídico, de um contrato.
Assafim (2010) define contrato de transferência de tecnologia como sendo aquele por meio
do qual um concedente transmite a um adquirente direitos patrimoniais sobre bens
imateriais protegidos juridicamente, impondo limites ao seu exercício. Para este autor, as
modalidades de contratos de TT são: licença de patente; licença de know-how; licença de
programa de computador; licença sobre topografias de circuitos integrados e de
fornecimento de tecnologia.

A lei brasileira de inovação prescreve que as instituições de ciência e tecnologia podem
celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito
de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida e, também, para obter o direito de
uso ou de exploração de criação protegida de terceiros (BRASIL, 2004). Como explica
Barbosa (2006), o significado de transferência de tecnologia no contexto dessa lei não é de
cessão, mas sim de contrato de saber fazer ou de know-how. Isso implica numa obrigação
de dar e fazer, de entregar detalhes especificados da tecnologia e comunicar experiências.

Na citada lei de inovação, o legislador fez uma separação entre contratos de transferência
de tecnologia e contratos de licenciamento. Como apresentado em Fortec (2010), no
âmbito dos países-membros da União Europeia a transferência de tecnologia é um gênero,
que tem entre as suas espécies cessão, licenças e saber fazer. A distinção entre um e outro
contrato é útil para este trabalho, pois a partir da seção seguinte são relatadas algumas
experiências de parcerias celebradas entre a Embrapa e empresas privadas.

Para a União Europeia6, a transferência de tecnologia pode ter por objeto um acordo: a) de
concessão de licenças de patentes; b) de concessão de licença de saber-fazer (know-how);
c) de licença de direitos de autor sobre programas de computador; d) misto de concessão
de licenças de patentes, de saber-fazer ou de direitos de autor sobre programas de
computador.

Por último, cabe apresentar que na legislação brasileira também é previsto um acordo de
parceria para obtenção de nova cultivar. Nesse acordo, ocorre a concessão de uma licença à
empresa parceira, por tempo determinado, após o desenvolvimento da cultivar protegida e
preexistente. O objeto do acordo é a multiplicação e comercialização de sementes de
categoria subsequente à básica de cultivar obtida, mediante pagamento de royalties

6 Regulamento da União Europeia n° 772/2004, de 27/4/2004.
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(FORTEC, 2010). Esta é uma das parcerias público-privadas apresentadas na seção
seguinte.

4. Resultados e Discussão

Esta seção expõe algumas experiências da Embrapa com parcerias público-privadas.
Discorre, concomitantemente, sobre o marco legal e as políticas institucionais aplicáveis à
matéria. Primeiro é realizada uma breve caracterização da Embrapa e depois são
apresentadas as parcerias.

A Embrapa é um órgão público vinculado ao governo federal brasileiro e sua criação data
de 1973. Ela estrutura-se por unidades administrativas, localizadas em Brasília – DF, e por
unidades descentralizadas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e de serviços distribuídas
pelo Brasil. A empresa possui 9.660 empregados, dos quais 2.392 são pesquisadores – 18%
com mestrado, 74% com doutorado e 7% com pós-doutorado. As 47 unidades
descentralizadas são classificadas em: 5 unidades de serviço; 14 unidades de pesquisa de
produtos; 11 unidades de pesquisa de temas básicos e 17 unidades de pesquisa
ecorregionais7.

Pela natureza da atividade da empresa – pesquisa agrícola –, seus empregados são
incentivados a gerar conhecimento científico e tecnológico aplicável à agricultura
brasileira, resultando em tecnologias, produtos e processos passíveis de proteção à
propriedade intelectual.

Com a edição do Acordo TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights), houve uma revisão parcial das leis brasileiras sobre os direitos de
propriedade intelectual, a partir de 1996. A Embrapa observou a necessidade de uma
gestão criteriosa de seus ativos intangíveis, em conformidade com as novas prerrogativas
legais. No mesmo ano, a empresa aprovou sua política de gestão da propriedade intelectual
que institucionaliza a proteção dos resultados de pesquisa de por meio da Deliberação no.
22/96 (EMBRAPA, 1996). Depois, foram editadas resoluções normativas específicas para
proteção de cultivares e obras de direito autoral.

A implementação da política de propriedade intelectual é um dos passos para efetuar a
transferência de tecnologias geradas pela Embrapa, já que muitos de seus resultados de
P&D são passíveis de proteção.

Nos itens seguintes, são apresentados três parcerias público-privadas como estratégias
utilizadas pela Embrapa para transferência de suas tecnologias geradas.

A) Parceria Embrapa e Monsanto

A Embrapa tem parceria de cooperação técnica com a Monsanto desde 1997. O primeiro
contrato teve por objeto conduzir pesquisa de avaliação de eficiência do gene e da
construção gênica da soja resistente ao herbicida à base de glifosato. No âmbito da
parceria, foram desenvolvidas cultivares de soja transgênica usando germoplasma da
Embrapa e contendo a tecnologia Roundup Ready®, da Monsanto, resistente a herbicida à
base de glifosato. Desta parceria, destacamos algumas dimensões: a proteção à propriedade

7 Mais informações em: http://www.embrapa.br/a_embrapa/unidades-de-pesquisa-e-de-servicos
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intelectual, a estratégia de transferência e licenciamento da tecnologia e o papel de cada
agente.

No que concerne à propriedade intelectual, a tecnologia gerada a partir da parceria teve sua
proteção efetuada em nome exclusivo da Embrapa. Tendo como base legal a Lei de
Proteção de Cultivares brasileira, todas as cultivares transgênicas obtidas pela Embrapa são
protegidas em seu nome exclusivo. A tecnologia Roundup Ready®, representada pela
construção gênica, está protegida em nome da Monsanto no Brasil, com fundamento na Lei
de Propriedade Industrial. Disso decorre que todo o germoplasma e as cultivares (inclusive
as transgênicas) são de propriedade exclusiva da Embrapa. A Monsanto apenas licencia
sua tecnologia para a Embrapa.

Uma particularidade da parceria Embrapa e Monsanto é a autonomia da Embrapa em
negociar com outras empresas – e não só com a Monsanto – a incorporação de genes nas
cultivares de seu programa de melhoramento genético. No entanto, em observância à Lei
de Biossegurança brasileira, há a restrição de não incorporação de outro gene de resistência
a herbicida na cultivar que receber o gene de resistência ao glifosato. Na prática, isso
significa que a partir de uma cultivar convencional pode-se obter tanto uma cultivar
resistente a glifosato, como também uma outra cultivar transgênica que seja resistente a
outro herbicida (Embrapa, 2004).

Para efetuar a transferência de tecnologia e licenciamento das cultivares geradas a partir da
parceria, em 2000 foi firmado contrato comercial para a Embrapa colocar no mercado as
suas cultivares de soja transgênica.

A estratégia de transferência e licenciamento da tecnologia utilizada pela Embrapa, além
da Monsanto, conta com a participação de empresas produtoras de sementes e de
agricultores. Os papéis exercidos pelos agentes envolvidos são:

a) Embrapa: licencia diversas empresas produtoras de semente.
b) Empresas produtores de semente licenciadas: recebem da Embrapa o

material vegetal avançado para que, sob supervisão desta, efetuem os testes de
valor de cultivo e uso, necessários para registrar a semente comercial; ajudam a
desenvolver e a multiplicar cultivares e sementes de soja; assinam com a
Monsanto um contrato de licenciamento para uso comercial da tecnologia
Monsanto e pagam por isso uma taxa tecnológica; pagam royalties à Embrapa
pelo uso da cultivar protegida em seu nome; multiplicam a semente básica,
produzindo semente comercial, que será vendida aos agricultores;

c) Monsanto: recebe das empresas produtoras de sementes uma taxa tecnológica
pelo uso de sua tecnologia protegida com amparo na Lei de Propriedade
Industrial brasileira;

d) agricultores: compram sementes das empresas produtoras de sementes; podem
guardar grãos para uso próprio em novos plantios, de acordo com a Lei de
Proteção de Cultivares.

A justificativa para a Embrapa utilizar esta estratégia para transferência de tecnologia
deve-se a algumas razões.

A primeira delas é a necessidade da Embrapa buscar parcerias com empresas
transnacionais que detenham tecnologia de interesse do país, para desenvolvimento de
alternativas tecnológicas para o agricultor brasileiro, no entanto desde que seja garantido o
controle do material genético.

A segunda razão refere-se à participação de empresas produtoras de sementes. A Embrapa
entende que essa participação confere maior capilaridade as suas ações fazendo com que a
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cultivar de soja transgênica esteja disponível para o agricultor em diversos pontos do país,
o que seria oneroso manter uma infra-estrutura própria.

A terceira razão refere-se à estratégia de proteção. A proteção exclusiva garante à Embrapa
autonomia para decidir o quê e onde produzir, quanto produzir e quem deverá produzir.
Isso garante também à empresa zelar pelo germoplasma, que é um patrimônio estratégico
da sociedade brasileira.  Esse germoplasma é um instrumento fundamental de negociação,
pois sob domínio de uma instituição pública, permite dar suporte e fortalecer a indústria
nacional de sementes, contribuindo para sua maior competitividade.

A quarta razão é que a parceria firmada entre Embrapa e Monsanto não impede que a
primeira mantenha programa de melhoramento da soja convencional e acordos de pesquisa
com outras empresas de biotecnologia visando criar alternativas para os produtores.

A quinta razão é o respaldo conferido pela Lei de Proteção de Cultivares que assegura ao
agricultor guardar sementes para uso próprio em novos plantios.

B) Parceria Embrapa e produtores de sementes de milho8

Antes de apresentar a parceria entre a Embrapa e os produtores de sementes de milho, faz-
se necessário explicar, brevemente, como ocorre o processo de desenvolvimento de uma
nova cultivar9 de milho.

As sementes básicas são aquelas prontas para reprodução em escala comercial. Martinelli
(2006) esclarece que são duas as fases do processo de produção das sementes básicas. Na
primeira fase são produzidas as sementes básicas, desenvolvidas por instituições de P&D.
Nesta etapa, ocorrem as atividades de pesquisa básica em melhoramento genético e
atividades de adaptação das novas variedades às condições de clima e de solo. Na segunda
fase, ocorre a multiplicação da semente básica para que se torne semente comercial. Nesta
etapa, são celebradas parcerias entre a instituição de P&D e os produtores de sementes
licenciados para a multiplicação e/ou para o beneficiamento de sementes. Para que a
semente seja comercializada, é necessário que haja uma certificação da qualidade e
sanidade por uma entidade certificadora que atesta os quesitos. Estando as sementes aptas
para a comercialização, elas podem ter sua propriedade intelectual protegida (via segredo
de negócio ou proteção de cultivar).

Especificamente para a produção de milho híbrido, são utilizados dois materiais onde um
servirá como fêmea e outro como macho. A linha utilizada como macho, via de regra,
caracteriza-se pela produção de pólen em maior volume e tempo. Por sua vez, a linha
usada como fêmea tem como objetivo a maior produtividade da semente. Para a produção
de híbridos, as linhagens ou parentais são uniformes geneticamente uniformes e
selecionados cuidadosamente pelo melhorista em ensaios durante vários anos para
identificar a melhor combinação genética (PESKE, PEIXOTO E MATOS, 2011).

Fuck (2009) explica que a variedade híbrida possui um mecanismo biológico de
apropriação e proteção à propriedade intelectual. Esse mecanismo é uma proteção
biológica caracterizada pela impossibilidade de uso da semente híbrida por mais de um

8 As informações deste item são baseadas, principalmente, em Embrapa (2012a).
9 Segundo a Lei de Proteção de Cultivares do Brasil, artigo 3º, IV, a cultivar é definida como sendo a variedade de
qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem
mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de
gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada
disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos (BRASIL, 1997).
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ciclo produtivo, pois apenas a sua primeira geração é adequada para o plantio. Dessa
forma, a cada safra os produtores são obrigados a comprar sementes novas. Em virtude
desta proteção biológica, o segredo de negócio – no caso o segredo das linhagens parentais
– é a forma de proteção usada pelos obtentores10.

A Embrapa desenvolve atividades de pesquisa básica em melhoramento genético para
geração de novas cultivares, produzindo sementes básicas. Como estratégia para
transferência de tecnologia e de multiplicação da semente básica para transformá-la em
semente comercial, a empresa efetua um processo de oferta pública. Esta estratégia é
utilizada, por exemplo, no caso do milho híbrido.

Por meio da oferta pública, a Embrapa disponibiliza para os produtores de sementes11 de
milho parentais de híbridos de milho12 e as informações técnicas associadas, geradas pela
sua unidade de pesquisa denominada Embrapa Milho e Sorgo. São selecionados produtores
de sementes, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, que celebrarão contratos de
licenciamento com a Embrapa para a utilização dessas linhagens na obtenção de novos
híbridos de milho.

O objetivo da parceria é estabelecer as condições para a transferência, pela Embrapa, de
parentais de híbridos de milho, ou seja, de linhagens, para os produtoras de semente
efetuarem os cruzamentos com linhagens ou híbridos de sua propriedade e a realização dos
testes para avaliação dos cruzamentos resultantes, visando a geração de novos híbridos de
milho. Os novos híbridos são obtidos a partir do cruzamento das linhagens parentais da
Embrapa, que serão licenciadas por meio do edital, com linhagens de programas de
melhoramento de outras empresas.

Para celebração da parceria, é assinado um Acordo de Transferência de Parentais de
Híbridos de Milho e de Informação Técnica Associada. Serão objeto de licenciamento os
parentais de híbrido de milho componentes dos híbridos de milho, obtidos em decorrência
do referido Acordo, que venham a ser considerados pelas partes como aptos a
comercialização.

Nas informações técnicas anexas ao edital são apresentadas as características da linhagem
do milho, tais como para quais regiões do país ela  é adaptada, a produtividade, a altura da
espiga, o ciclo, os demais híbridos que participam de sua composição, a capacidade
combinatória, se pode ser utilizada tanto como progenitora masculina quanto feminina e se
participa de híbridos comerciais. O mencionado Acordo estabelece a confidencialidade das
informações, resultados e conhecimentos gerados em decorrência da parceria.

Cada uma das partes têm atribuições definidas para a operacionalização da transferência da
tecnologia (as linhagens de milho). Pelo lado da Embrapa, as atribuições são fornecer as
quantidades suficientes de sementes das linhagens para a realização dos cruzamentos,
responsabilizar-se pela qualidade genética das sementes das linhagens fornecidas e
participar das reuniões técnicas.

Pelo lado dos produtores sementes de milho, há proibições e responsabilidades. As
proibições são: não reivindicar qualquer forma de propriedade intelectual, em nome

10 A Lei de Proteção de Cultivares do Brasil estabelece em seu art. 3º que melhorista é a pessoa física que obtiver cultivar
e estabelecer descritores que a diferenciem das demais, ou seja, o pesquisador que desenvolve os trabalhos de
melhoramento vegetal. No art. 5º a lei prescreve que o obtentor é a pessoa física ou jurídica que obtiver nova cultivar ou
cultivar essencialmente derivada no País, normalmente a instituição de P&D (BRASIL, 1997).
11 Aqui, cabe uma distinção entre grão e semente de milho. Grão de milho é o fruto da planta utilizado para consumo,
tanto humano como animal, mas não usado para o plantio. Por sua vez, a semente é o fruto usado para plantio e precisa
ter identidade genética. O fim que se destina é que define se o fruto é grão para consumo ou semente para plantio.
12 Parentais de milho são as linhagens utilizadas para obtenção do milho híbrido.



11

próprio, sobre o todo ou parte das linhagens da Embrapa transferidas; não permitir que
terceiro tenha acesso às linhagens ou à informação técnica; não efetuar a autofecundação
ou cruzamento das linhagens com outros, para fins de obtenção de novos materiais
genéticos (linhagens, progênies, populações e híbridos parentais); não pesquisar
(sequenciar, analisar, modificar, isolar e/ou caracterizar) nenhuma sequência de DNA das
linhagens da Embrapa. As responsabilidades dos produtores sementes de milho são:
conduzir os ensaios necessários à avaliação dos cruzamentos; apresentar à Embrapa o
Programa de Controle da Qualidade de todas as etapas do processo de obtenção e
comercialização relativas ao híbrido de milho produzido; informar à Embrapa os locais de
realização dos cruzamentos e dos testes de avaliação dos híbridos de milho oriundos dos
cruzamentos; franquear aos técnicos da Embrapa o direito de acesso às áreas experimentais
onde estejam sendo conduzidos os cruzamentos e os ensaios decorrentes dos cruzamentos
para fins de acompanhamento e/ou a avaliação destes trabalhos; informar, por escrito, os
resultados da avaliação, bem como se qualquer efeito adverso ocorreu durante a
manipulação das linhagens.

No que tange à proteção, o Acordo estabelece que a propriedade intelectual das linhagens e
da respectiva informação técnica transferidas são de propriedade exclusiva da Embrapa.
No entanto, os novos híbridos de milho obtidos a partir do cruzamento das linhagens
parentais da Embrapa com as linhagens de programas de melhoramento dos produtores de
sementes de milho, e aprovados para comercialização, serão de titularidade exclusiva
destes produtores.

A obtenção de novo híbrido de milho que venha a ser considerado apto para
comercialização é objeto de Contrato de Licenciamento da linhagem firmado entre a
Embrapa e os produtores de sementes de milho.

Esta licença de uso tem a duração de até 10 anos. O licenciamento estabelece o pagamento
à Embrapa de royalties pelos produtores de sementes de milho. A cobrança dos royalties
pode variar entre 1800 Kg e 3600 Kg quilos de grãos de milho, sobre cada hectare
autorizado pela Embrapa para produção de sementes do híbrido de milho. Para a conversão
da quantidade de grãos em valores financeiros é utilizado o valor obtido pela média
aritmética dos preços do grão de milho em meses determinados.

O Contrato de Licenciamento das linhagens também estabelece que é de  responsabilidade
exclusiva dos produtores a qualidade das sementes dos híbridos obtidos e aprovados para
comercialização, inexistindo qualquer solidariedade por parte da Embrapa, em caso de
reclamação judicial ou extrajudicial, bem como a responsabilidade direta pela
caracterização e divulgação da tolerância a pragas e doenças do híbrido de milho obtido,
assim como pela sua comercialização em regiões não recomendadas.

A estratégia para transferência de tecnologia utilizada pela Embrapa para obtenção de
novos híbridos a partir do cruzamento de suas linhagens parentais com as linhagens de
programas de melhoramento de outras empresas é uma forma da Embrapa repassar à
sociedade brasileira componente chave do programa de melhoramento de milho – a
linhagem –, numa forma de associação público-privada.

No segmento de milho no Brasil, historicamente a iniciativa privada tem grande
participação no mercado. A Embrapa desenvolve parcerias com empresas produtoras de
sementes de milho, de pequeno e médio porte, para que elas possam permanecer
competitivas no mercado dominado por transnacionais e como forma de continuar
ofertando e difundindo sementes desenvolvidas por ela. A parceria também tem por
objetivo de ganhar escala na produção comercial da semente de milho o que é possível
com a participação das empresas produtoras de semente.
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C) Parceria Embrapa e empresa incubada

A terceira experiência refere-se à estratégia da Embrapa em fomentar a criação de
empresas incubadas, por meio de seu programa de incubação de empresas. O Programa de
Apoio ao Desenvolvimento de Novas Empresas de Base Tecnológica e à Transferência de
Tecnologia (Proeta), criado em 2001 pela Embrapa, visa à promoção do agronegócio,
mediante a transferência de tecnologias por meio da incubação de empresas (GOMES E
ATRASAS, 2005).

O Proeta funciona com a participação da Embrapa, da incubadora de empresas e da
empresa incubada (o empreendedor). Primeiro, é celebrado um convênio geral de parceria
entre a Embrapa e a incubadora parceira estabelecendo condições básicas para atuação
conjunta. Na sequência, é celebrado um plano de ação específico para disponibilização de
tecnologias geradas pela Embrapa para incubação. A partir deste plano de ação, é
divulgado um edital público para seleção de empreendedores. Na fase de pré-seleção, o
empreendedor apresenta um plano de negócios para colocação da tecnologia no mercado.
A fase seguinte analisa o plano de negócios e seleciona a empresa-empreendedora que será
incubada. O prazo de duração da incubação é de 1 ano prorrogável por mais 1 ano. Neste
período, a empresa incubada recebe orientação técnica e transferência de no how da
Embrapa para colocação da tecnologia no mercado, por meio da celebração de um contrato
de transferência de tecnologia. Ao final do período de 2 anos, a empresa incubada torna-se
uma empresa graduada.

A implementação das ações ocorre após a Embrapa ter firmado o Convênio Geral de
Parceria com a Incubadora Parceira, quando então são elaborados o Plano de Ação,
definindo as atividades a serem desenvolvidas; o Ajuste de Implementação, indicando as
tecnologias da Embrapa a serem disponibilizadas; e o Edital para efeito de tornar público e
transparente o processo para os empreendedores, definindo regras e compromissos para
empreendedores, para a incubadora que abriga o empreendimento e para a Embrapa que
disponibiliza a tecnologia. A estratégia de TT da Embrapa com a incubação de empresas é
atuar em parcerias que resultam num sistema de inovação aberta (open innovation).

Uma experiência de empresa incubada na Embrapa é a da Sabor Tropical, graduada do
Proeta. Em 2012, a Embrapa Agroindústria Tropical, uma das unidades de pesquisa da
Embrapa, e suas parceiras, a empresa Sabor Tropical, o Centro de Cooperação
Internacional em Pesquisa para o Desenvolvimento Agronômico – CIRAD, (França), o
Centro Internacional de Estudos Superiores em Ciências Agronômicas (Montpellier
Supagro) depositaram no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) um pedido de
patente referente à tecnologia para concentração de extrato com elevado teor de
carotenoides (corante), a partir do resíduo do pedúnculo do caju.

O pedido de patente tem como objetivo aumentar o uso do resíduo (bagaço) descartado
após seu processamento na indústria de sucos de caju. O processo viabiliza a obtenção de
um extrato concentrado e purificado de carotenoides, que é um produto de alto valor
agregado para a indústria alimentícia (Embrapa, 2012b). O objetivo é potencializar o uso
do resíduo do caju (o bagaço) descartado após seu processamento na indústria de sucos. O
processo viabiliza a obtenção de um extrato concentrado e purificado de carotenoides, que
é um produto de alto valor agregado para a indústria alimentícia, resultando em um corante
natural usando o caju. O bagaço de caju – resíduo da indústria de suco – tinha com destino
final o descarte. Com a tecnologia corante natural este bagaço é reaproveitado viabilizando
o aproveitamento integral a matéria-prima. O bagaço do caju pode ser usado para a
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produção de corante natural graças a sua alta concentração de carotenoides (pigmentos
naturais) que variam entre as cores vermelha, laranja e amarela.

Há uma tendência mundial pela substituição de corantes sintéticos por corantes naturais
nos alimentos. No mercado europeu, por exemplo, os corantes artificias (como a tartrazina,
o amarelo crepúsculo e a eritrosina) foram substituídos por corantes naturais. No entanto,
no Brasil os corantes artificiais ainda continuam em uso (Embrapa, 2012b).

A Embrapa utiliza a incubação de empresa como uma das estratégias para a transferência
de tecnologia por alguns motivos: a) o primeiro é possibilitar o desenvolvimento da
pesquisa, desde o seu início, em parceria com a empresa privada, neste exemplo com a
Sabor Tropical que participou do processo de desenvolvimento da tecnologia; b) o segundo
refere-se à realização de testes e avaliações da tecnologia em escala maior que a
laboratorial, verificando a viabilidade da tecnologia para o mercado;  c) o terceiro é
licenciar a tecnologia para empresa privada responsável pela produção e inserção da
tecnologia no mercado.

5. Conclusões

Com base na literatura aportada no trabalho e no breve relato das experiências, pode-se
inferir na parceria entre a Embrapa e a Monsanto ocorre um intercâmbio de conhecimentos
para a geração de uma nova cultivar.  Foi celebrado um contrato de pesquisa, com o objeto
de avaliação de eficiência do gene e da construção gênica da soja resistente ao herbicida à
base de glifosato. As cultivares de soja transgênicas resultantes da pesquisa, usando
germoplasma da Embrapa e contendo a tecnologia Roundup Ready®, da Monsanto, foram
objeto de um licenciamento da tecnologia Monsanto para a Embrapa.

Com a empresa incubada a tecnologia foi gerada conjuntamente entre as partes. O objetivo
é ganhar escala com a comercialização da tecnologia realizada pela empresa incubada.
Nesta parceria, ocorre o intercâmbio de conhecimentos desde a ideia inicial até a criação
final do produto. A utilização de incubação de empresa possibilita o desenvolvimento da
pesquisa, desde o seu início, juntamente com a empresa privada, bem como a realização de
testes e avaliações da tecnologia em escala maior que a laboratorial. Também viabiliza o
licenciamento da tecnologia para empresa privada responsável pela produção e inserção da
tecnologia no mercado.

Na parceria com as empresas produtoras de semente de milho há uma transferência de
tecnologia por meio da concessão de uma licença à empresa parceira, para multiplicação e
comercialização de sementes da nova cultivar. A articulação entre a Embrapa e as
empresas sementeiras envolve intercâmbio de informações técnicas associadas às
linhagens de híbridos de milho. Este mecanismo de transferência de tecnologia é uma
forma do instituto de P&D permitir que suas linhagens de milho híbrido possam ser
combinadas com outros híbridos das empresas produtoras de sementes. Como resultado,
espera-se que ocorram ganhos de escala para a produção comercial destas sementes por
meio das empresas sementeiras (ou produtoras de sementes).

O relato das três parcerias evidencia a relevância da interação entre múltiplos agentes,
públicos e privados, tal como preconiza o sistema de inovação, de forma a fortalecer e
fomentar a adoção de resultados da pesquisa e sua efetiva incorporação ao ambiente
produtivo agrícola.



14

Referências
ASSAFIM, H. M. de L. A Transferência de Tecnologia no Brasil: Aspectos Contratuais
e Concorrenciais da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.

BACH, L.; COHENDET, P. SCHENK, E. Technology transfer from European  space
programs: a dynamic view and comparison with other R&D projetcs. Journal of
Technology Transfer, v. 27, p. 321-338, 2002.

BARANSON, J. Tecnologia e as multinacionais: estratégias da empresa num economia
mundial em transformação. Rio de Janeiro: Zahar, 1980.

BARBIERE, J. C. Produção e transferência de tecnologia: São Paulo, ática, 1990.

BARBOSA, D. B. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

BRASIL. Lei de Propriedade Industrial, Lei no. 9.279, de 14 de maio de 1996.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>  Acesso em: 6 maio
de 2013.

BRASIL. Lei de Proteção de Cultivares, no. 9.456, de 25 de abril de 1997. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm>. Acesso em: 6 maio de 2013.

BRASIL. Lei de Inovação, no. 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm >.  Acesso
em: 6 maio 2013.

BRASIL. Lei de Biossegurança, no. 11.105, de 24 de março de 2005. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm > Acesso em:
6 maio 2013.

DERETI, R. M. Transferência e validação de tecnologias agropecuárias a partir de
instituições de pesquisa. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 19, p. 29-40,
jan./jun. 2009. Editora UFPR.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Política institucional de
gestão da propriedade intelectual da Embrapa. Deliberação no. 22, de 1996. Boletim de
Comunicações Administrativas. Brasília, no. 30/96, p. 6, jul. 1996.

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa e a pesquisa em
Mato Grosso, um esclarecimento (25/11/2004). Disponível em:
<http://www.embrapa.br/imprensa/noticias/2000/setembro/bn.2004-11-25.9561846266/> Acesso
em: 6 maio 2013.

EMBRAPA- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Processo de oferta de
parentais de híbridos de milho e de informação técnica associada. Embrapa
Transferência de Tecnologia: Brasília, 2012a. Disponível em:
<http://snt.sede.embrapa.br/publico/usuarios/uploads/licitacao/Edital_H%C3%ADbrido_M
ilho%20chancelado%20pela%20AJU%20jan.2012%20final.pdf> Acesso em: 6 maio 2013.

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Embrapa, CIRAD, Supagro e
Sabor Tropical depositam patente para corante natural à base de caju. Notícias da
Embrapa (28/05/2012b). Disponível em: <
http://hotsites.sct.embrapa.br/proeta/noticias/embrapa-cirad-e-sabor-tropical-depositam-patente-
para-corante-natural-a-base-de-caju/>. Acesso em: 6 maio 2013.

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Departamento de
Transferência de Tecnologia. 2013. Disponível em:



15

<http://www.embrapa.br/a_embrapa/unidades_centrais/dtt/dtt/?searchterm=transferência
de tecnologia> Acesso em: 6 maio 2013.

FORTEC - Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia.
Manual Básico de Acordos de Parcerias de PD&I: Aspectos Jurídicos. PIMENTEL, L.
O. (org.). EDIPUCRS: Porto Alegre, 2010.

FUCK, M. P. A co-evolução tecnológica e institucional na organização da pesquisa
agrícola no Brasil e na Argentina. Tese de doutorado. Instituto de Geociências.
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009.

GODINHO, M. M. Inovação e Difusão da Inovação: Conceitos e Perspectivas
Fundamentais. In: RODRIGUES, M. R.; NEVES, A.; GODINHO, M.M. (orgs.) Para uma
Política de Inovação em Portugal, Lisboa: Publicações Dom Quixote, pp. 27-51, 2003.

GOMES, G. C.; ATRASAS, A. L. Diretrizes para transferência de tecnologia: modelo de
incubação de empresas. Série Documentos no. 2. Embrapa Informação Tecnológica:
Brasília, 2005.

HAYAMI, Y.; RUTTAN, V. W. Agricultural development: an international perspective.
Johns Hopkins University Press, 1971.

HERRERA, A Los determinantes sociales de la política científica em América Latin.
Política científica explícita y política científica implícita. Redes, V. 2, n. 5, diciembre,
1995, p. 167-131.

KLINE, S.; ROSENBERG, N. An Overview of Innovation. In: LANDAU, R.;
ROSENBERG, N. (orgs.). The Positive Sum Strategy. Washington, DC: National
Academy of Press, 1986.

MARTINELLI, O. Relatório setorial final: setor sementes. Diretório da Pesquisa Privada
(DPP) - FINEP. 2006.

MELLO, N. T. C.; NOGUEIRA, E. A.; GENNARI, M.; de TOLEDO, Y. I. M;
JOHNSON, B. B. Demandas Tecnológicas na Agropecuária Paulista: Contribuição ao
Debate. Secretaria da Agricultura e Abastecimento, Conselho Superior de Pesquisa
Agropecuária. Imprensa Oficial, 28p. 1999.

OCDE. Manual de Oslo - Diretrizes para a coleta e interpretação de dados sobre Inovação.
3ª edição. Tradução FINEP, 2005. Disponível em:
<http://www.mct.gov.br/upd_blob/0026/26032.pdf > Acesso em: 23 jul. 2013.

PESKE, S.; PEIXOTO, C. M.; MATOS, L. A. A complexidade dos materiais híbridos.
Revista SeedNews. Ano XV - N. 6 .nov/dez 2011. Disponível em:
<http://www.seednews.inf.br/_html/site/content/reportagem_capa/imprimir.php?id=113>. Acesso
em: 6 maio 2013.

SOLO, R. A.; ROGERS, E. M. Indicing technological change for economic growth and
development. East Lansing, MI: Michigan State University Press, 1972.

STEWART, F. Technology transfer for development. In: Evenson, R. E.; Ranis, G.
Science and technology policy: lessons for development. London, Westview Press, 1990.

TARALLI, C. Cooperação empresa – universidade – instituto de pesquisa nos anos 90:
avaliação e perspectivas. ANPEI, p. 3-12, jul. 1996. Edição Especial.

VASCONCELOS, R. R. de. Barreiras e Facilitadores na Transferência de Tecnologia para
o Setor Espacial: Estudo de Caso de Programas de Parcerias das Agências Espaciais do



16

Brasil (AEB) e dos EUA (NASA). Tese de doutorado. São Paulo: Universidade de São
Paulo, 2008.

WALTER, G. Mechanisms for enhancing co-operation between academia and industry:
activated technology transfer as na 16xample. In: ANGUELOV, S.; P. Lassere. European
S&T Policy and the EU Enlargement. Venice: UNESCO, Venice Office, 2000.

WHITNEY, P.; LESHNER, R. The transition from research to operations in Earth
observation: the case of NASA and NOAA in the US. Space Policy, 20, p. 207-215, 2004.

ZHAO, L.; REISMAN, A . Toward meta research on technology transfer. IEEE
Transactions on Engineering Management. v. 39, n. 1, p. 13-21, Feb. 1991.



1

Modelo para integrar inovação tecnológica e desenvolvimento
de novos produtos em ambientes high tech
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Resumo: Este artigo tem por objetivo contribuir para uma política de planejamento no
desenvolvimento de novos produtos. Para isto apresenta uma proposta de modelagem para
integrar inovação tecnológica e desenvolvimento de novos produtos em ambientes high
tech, sistematizada conforme as seguintes fases e etapas: Fase 1: Modelagem das
necessidades de informação no PDP; Fase 2: Determinação das dimensões de integração da
tecnologia ao produto; e Fase 3: Avaliação do conhecimento transferido para integrar a
inovação tecnológica e desenvolvimento de produtos. Para demonstrar a factibilidade e
plausibilidade da modelagem foi desenvolvido um estudo de caso em uma empresa high
tech. A investigação contou com a intervenção de especialistas com conhecimento técnico-
científico sobre o objeto de pesquisa. Para reduzir a subjetividade nos resultados
alcançados foram utilizados os métodos Lei dos Julgamentos Categóricos de Thurstone de
1927, Redes Neurais Artificiais; os métodos multicriteriais Electre III, Compromise
Programinng e Promethee II; e a tecnologia Neurofuzzy. Os resultados mostraram-se
satisfatórios, validando a proposta apresentada.

Abstract: The present paper aims to contribute to the planning guidelines in new product
development. Therefore, a modeling proposal was created to integrate technology and
products in high-tech companies in Brazil, which considers a sequence of systematic
procedures in the following phases:  1) modeling of the information needs in PDP, (ii)
determine the dimensions of technology-product integration; 3) Evaluation of knowledge
in technology-product integration. Thus, the research was based on the literature, in which
they were identified as best practices (models) in technology-product integration. Once the
data is collected, the next step is to develop the fieldwork; applying a study of multiple
Brazilian high-tech companies. The study comprised the intervention of experts. Thus, a
survey was developed with experts chosen for their technical-scientific criteria and
knowledge on the subject. To reduce subjectivity in the results, the following methods
were used: Law of Categorical Judgment - psychometric scaling (Thurstone, 1927) and
Artificial Neural Networking (ANN),  method Compromise Programming, Electre III and
Promethee II - multi-criteria analysis.

1 Tempos de Desafios

Recentemente as mudanças relevantes tornaram as fronteiras organizacionais mais
fluidas e dinâmicas em resposta ao ritmo acelerado da difusão do conhecimento
(Abrahamson, 1991; Griliches, 1990; Liebeskind, 1996; Teece, 1986), da inovação e
competição internacional (CHESBROUGH e ROSENBLOOM, 2002; FEENSTRA, 1998;
SANTOS e EISENHARDT, 2005; CHRISTENSEN, 2003; DAMANPOUR, 1996;
HIGGINS, 1995). Isto inspira reconsiderar como ganhar com a inovação (TEECE et. al.,
1997; TIDD et.al., 1997; TEECE, 1986; MARTIN, HORNE, SCHULTZ, 1999;
WHEELWRIGHT e CLARK, 1992). Assim, as empresas inovadoras se valem de suas
capacidades de apropriar do valor econômico gerado a partir de seus conhecimentos e
inovações (COCKBURN e GRILICHES, 1988; GRILICHES, 1990; TEECE, 1986;
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HARABI, 1995; WINTER, 2006). Por esta via, a oferta de produtos inovadores se
apresenta como um padrão de qualidade na disputa por inadiáveis demandas.

Neste espectro, gerenciar processos de inovação se torna um dos grandes desafios.
Os recortes teóricos referenciam o processo de desenvolvimento de produtos (PDP) e o
processo de desenvolvimento de tecnologia (PDT) como os mais relevantes para o
desenvolvimento de produtos inovadores (JOHANSSAN et al 2006; LAKEMOND et al.,
2007). Assim, é factível que haja um planejamento conjunto e harmônico entre esses
processos. Para isto, é elementar que a integração entre esses processos seja bem sucedida,
uma vez que o sucesso da inovação depende da integração dos referidos processos
(JOHANSSON et al., 206; SCHULZ, et.al., 2000). Pelo fato da tecnologia e produto
possuírem ciclos diferentes, os projetos de desenvolvimento enfrentam problemas com
relação à incorporação ou comercialização de novas tecnologias. Os resultados são tempo e
esforços subestimados para desenvolver e utilizar novas tecnologias, além de desenvolver
tecnologias sem um produto previamente definido, com graus de maturidade distintos, o
que implica em custos elevados, perda de qualidade e prazos inadequados. Poucos são os
trabalhos que abordam as práticas ou mecanismos para a integração entre os processos de
PDT e PDP (LAKEMOND et al, 2007). Mesmo assim, há contraposições.

O estudo tem por objetivo contribuir para uma política de planejamento no
desenvolvimento de novos produtos. Para isto apresenta uma proposta de modelagem para
integrar inovação tecnológica e desenvolvimento de novos produtos em ambientes high
complexity, sistematizada conforme as seguintes fases:

1 Fase 1: Modelagem das necessidades de informação no PDP;

2 Fase 2: Determinação das dimensões de integração da tecnologia ao produto;

3 Fase 3: Avaliação do conhecimento transferido para integrar a inovação
tecnológica ao produto

Busca-se alcançar uma convergência no processo de integração da tecnologia e o
desenvolvimento de produtos.Tem-se o seguinte problema de pesquisa a ser resolvido: como
integrar tecnologia ao produto em ambientes complexos? O estudo está orientado às
indústrias de bases tecnológicas no Brasil. Ao comparar as diferentes dimensões, pode-se
sintetizá-las em três questões (HOHANSSON et.al., 2006): o que será transferido, quando
será transferido e como será transferido, ou seja, a primeira questão aborda a equalização
da tecnologia, conhecimento, aspectos e transferência de escopo. Enquanto que a segunda
questão está relacionada à sincronização, horizonte de tempo e sincronização estratégica e
operacional. Por fim, a última questão refere-se à transferência da tecnologia, atividades e
gestão de transferência. Este artigo está estruturado conforme as seguintes seções: 1 – A
Modelagem; 2 – Análises subjacentes; e 3 - Conclusões e implicações.

2. Modelagem: Passos e Implementação

O objetivo do presente estudo é contribuir para uma política de planejamento no
desenvolvimento de novos produtos. Para isto apresenta uma proposta de modelagem para
integrar tecnologia e desenvolvimento de novos produtos em empresas high tech. A
pesquisa foi desenvolvida à luz dos recortes teóricos e consulta a especialistas, na
perspectiva de elaborar e confirmar a proposta de modelagem. Para demonstrar a
factibilidade e plausibilidade da modelagem foi realizada uma aplicação a um caso de
estudo em uma empresa de base tecnológica brasileira. A pesquisa contou com a
intervenção de especialistas com conhecimento sobre o objeto de estudo, selecionados por
critérios técnico-centífico. Os dados foram coletados por meio de um questionário
estruturado. O estudo de caso foi orientado a uma empresa de base tecnológica do
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segmento de nanotecnologia. A seguir detalham-se as fases e etapas da modelagem. Inicia-
se com a modelagem das necessidades de informações na fase de planejamento (fase 1).
Em seguida (fase 2) são modeladas as dimensões da integração da tecnologia ao produto.
Por fim (fase 3), avalia-se o processo de integração da inovação tecnológica e
desenvolvimento de novos produtos. A seguir são detalhados estes procedimentos.

Fase1: Modelagem das Necessidades de Informação

Nesta fase são priorizadas as informações segundo a sua dimensão estratégica para
tomada de decisão pela empresa sobre o processo de integração da tecnologia e o
desenvolvimento do novo produto. Este procedimento é desenvolvido à luz das
oportunidades e ameaças e inicia-se a partir do levantamento dos fatores críticos de
sucesso (FCS). Além disso, são definidas ainda nesta fase, as características do produto, as
estratégias de sincronização tecnológica utilizadas pelas indústrias high tech, as estratégias
de sincronização tecnológica utilizadas pela empresa (hgh tech) e as estratégias de
desenvolvimento da inovação. Detalham-se estes procedimentos a seguir:

1. determinação das características do produto: Aqui são apresentadas as
principais características do produto a ser desenvolvido..

2. definição das estratégias de sincronização tecnológica utilizadas pela empresa
para a gestão do desenvolvimento de produtos. Duas são as estratégias
apresentadas pelo estado da arte: transferência simultânea e transferência
seqüencial.

A transferência simultânea de tecnologia está relacionada com um novo projeto de
produto que tem inicio com a utilização de uma plataforma de um projeto base antes que
este tenha terminado, considerando um período de 2 anos da introdução do projeto base
como critério para classificar um projeto como simultâneo. Quanto à transferência
seqüencial de tecnologia, um projeto utiliza uma plataforma de projeto base que já foi
concluído, ou seja, já existente (CUSUMANO e NOBEOKA, 1998).

Para o caso de produtos complexos, Magnusson e Jhoansson (2008) referenciam
que se a tecnologia for limitada a um componente, afetando as partes limitadas de um
produto, o PDT e PDP podem ser facilmente separados. Além disso, se o tempo para o
desenvolvimento de produto for escasso, os dois processos poderão ser conduzidos em
paralelo, ou seja, simultaneamente, durante os estágios iniciais do desenvolvimento do
produto. Porém, se a nova tecnologia demanda a alteração da maior parte do produto,
alterando de forma significativa sua arquitetura, os autores mencionam que a separação
entre os processos é restrita. Esta aplicação considera transferência simultânea de
tecnologia quando um dos processos, tanto o PDT quanto o PDP têm início antes que o
outro finalize, considerando o mesmo período de 2 anos proposto por Cusumano e
Nobeoka (1998). A transferência seqüencial de tecnologia refere-se a um processo que
inicia quando o outro foi concluído. Vale destacar que processos separados permitem que a
tecnologia seja incorporada rapidamente pelo produto, reduzindo custos, incertezas e
melhorando a qualidade (SCHULZ et.al., 2000).

1) Definição das estratégias de desenvolvimento da inovação.

Nesta fase são definidas as estratégias de desenvolvimento da inovação adotadas
pela empresa. Foram identificadas duas estratégias à luz da literatura consultada: botton-up
e top-down. Para Drejer (2002), a estratégia bottom-up deve relacionar a tecnologia aos
produtos a serem alcançados com a referida técnica. Ou seja, a tecnologia deve ser
desenvolvida e em seguida, deve-se buscar um produto para ser aplicado. Já na estratégia
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top-down, parte de um plano de negócio pré-definido, desdobrado em projetos de
tecnologias, via análises e discussões de possíveis soluções.

Diferentes estratégias de inovação estão relacionadas com as estratégias de
sincronização. Estratégias de desenvolvimento da inovação do tipo bottom-up devem ser
conduzidas de maneira desconectada do projeto do produto, utilizando, portanto, uma
estratégia de sincronização seqüencial. Já as inovações geradas da necessidade de mercado,
estratégia top-down, necessariamente, devem utilizar uma estratégia de sincronização
simultânea para garantir a transferência de conhecimento entre as equipes (de tecnologia e
de produto), diminuir o tempo e garantir o foco no mercado.

Dentre as atividades propostas para cada processo, algumas são mais críticas que
outras e devem receber maior atenção por parte dos gestores. As estratégias bottom-up e
top-down referem-se à estratégia adotada durante o desenvolvimento da tecnologia. À luz
da literatura consultada, há possibilidade de diferenças nas atividades que precisam ser
desenvolvidas e também na criticidade de cada uma delas, conforme a estratégia adotada.
Produtos incrementais exigem um foco maior em atividades de análise de mercado e
comercialização, enquanto que para produtos novos (inovação radical) é data uma ênfase
maior na atividade de desenvolvimento de tecnologia e testes de produto. Determinam-se a
seguir os fatores críticos de sucesso.

Etapa 1: Determinação dos FCS

Nesta etapa são identificados os FCS à luz da literatura especializada e combinada
com diversos métodos (ROCKART, 1979): (i) análise ambiental; (ii) análise estrutural da
indústria; (iii) consulta a especialistas (negócio); e (iv) fatores temporais / intuitivos. A
intervenção de especialistas é determinante no julgamento dos FCS. Logo após a
organização dos grupos dos FCS, à luz de cada “cluster” (elementos e sub-elementos), o
passo seguinte é aplicar o método de escalagem psicométrica Lei dos Julgamentos
Categóricos de Thurstone (1927)(LJC) para avaliar os FCS agrupados, ou seja, priorizar os
“clusters”, escalonando-os. Ao identificar os FCS é possível conhecer e focar as
informações que realmente são críticas para a execução das atividades de desenvolvimento
de produtos e desenvolvimento de tecnologias, possibilitando aos gestores orientar melhor
os seus esforços em decisões de integração da tecnologia ao produto. Logo após este
procedimento, determinam-se as Áreas de Informação (ou Áreas de Inteligência) da
empresa. Áreas de Informação devem ser entendidas como àquelas Áreas em que são
desenvolvidas as atividades da empresa. Para o caso em questão, a Área de Informação
desta aplicação é a de pesquisa e desenvolvimento. Porém, hão de se ter em mente que as
Áreas são integradas e interdependentes.

Etapa 2: Determinação das Áreas de Inteligência (área de informação) da Empresa

Após determinar os FCS, identificam-se as Àreas de Informações. Em seguida estas
AIs são avaliadas para verificar o seu desempenho em relação aos FCS. Este procedimento
é elaborado com o apoio do método Lei dos Julgamentos Categóricos de Thurstone (1927),
conforme os seguintes passos:

1. determinação das freqüências das preferências por pares de estímulos
(características dos projetos), em que Oi equivale às características e Oj aos
especialistas - Oi]Oj.

2. determinação das freqüências das categorias ordinais, a partir dos dados extraídos
da etapa anterior.

3. determinação da matriz [πij] das freqüências relativas acumuladas,
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4. determinação do inverso da normal padrão das freqüências acumuladas (INPFA).

Etapa 3: Avaliação das Áreas de Inteligência (integração) em Relação aos FCS

Nesta etapa são avaliadas as Áreas de Informações em relação aos Fatores Críticos
de Sucesso. Este procedimento tem por objetivo priorizar as informações essenciais para o
processo de integração de tecnologia e desenvolvimento de produtos. Tem-se então, uma
avaliação da performance global das Àreas de Informação em relação ao FCS. Isto permite
aos gestores estabelecer prioridades na AI crítica para assegurar os FCSs e alcançar os
objetivos pretendidos pelas firmas. AI é o local em que são desenvolvidas as atividades da
firma. A elaboração desta etapa contou com o apoio dos métodos LJC e os métodos
multicriteriais Compromise Programming, Promethee II e Electre III para avaliação da
performance das AIs em relação aos FCS. Desta forma, esta etapa está estruturada
conforme as seguintes sub-etapas: Determinar as Atividades de Processo de
Desenvolvimento de Produtos; Determinar as Atividades de Processo de Desenvolvimento
de Tecnologia; e Determinação das atividades críticas para a integração.

Sub-etapa 3.1:: Determinar as Atividades de Processo de Desenvolvimento de Produtos

Nesta sub-etapa são determinadas as atividades realizadas durante o PDP. Este
procedimento tem início na literatura especializada (Clark e Fujimoto, 1991; Clark e
Wheelwright, 1993; Clausing, 1993, Creveling, Slutsky e Antis, 2003; Cooper, 2006) de
desenvolvimento de produtos, que apresenta um conjunto de melhores práticas que
resultaram na construção de modelos que orientam o desenvolvimento de produtos. As
principais atividades identificadas nos recortes teóricos (Clark e Wheelwright, 1993,
Clausing, 1993; Cooper, 2006; e Creveling et al., 2003) para o desenvolvimento de
produtos são as seguintes: desenvolvimento do conceito de produto, elaboração do escopo
do projeto, preparação da produção, lançamento e pós-lançamento do produto. Determinar
estratégias e portfólio de produto; Elaboração e detalhamento do escopo do projeto;
Determinar méritos técnicos e mercadológicos do projeto; Realização de pesquisas
preliminares para identificar e analisar as características do mercado, da tecnologia e do
negócio; Identificar e avaliar a voz do consumidor por seguimento de mercado (pesquisa
de mercado); entre outros.

Sub-etapa 3.2: Determinar as Atividades de Processo de Desenvolvimento de Tecnologia

Nesta sub-etapa são identificadas as principais atividades do PDT. Recentemente, a
literatura (Clausing, 1993; Creveling, Slutsky e Antis, 2003; Cooper, 2006) tem
referenciado alguns modelos de processo de negócio para o desenvolvimento de
tecnologias, denominados de PDT. As principais atividades a serem desenvolvidas durante
o PDT identificadas na literatura (Clark e Weelwright, 1993; Clausing, 1993; Cooper,
2006; Reis et al, 2006; Creveling, Slutsky e Antis, 2003) são as seguintes:: (i)
planejamento Estratégico da Empresa; (ii) determinação da Estratégia Tecnológica; (iii)
tecnologia; (iv) consumidor; (v) Geração de idéias; (vi) elaboração do escopo do projeto;
(vii) mapeamento de planos futuros; (viii) pesquisas de patentes; (vix) Identificação de
oportunidades; (x) identificação da possibilidade da idéia em determinadas condições
através de experimentos preliminares; (xi) identificação dos recursos necessários e
soluções para as falhas identificadas; outros.. Logo após identificar os estágios do processo
de desenvolvimento de tecnologia, o próximo passo é identificar as atividades críticas para
a integração da tecnologia ao produto. Vale destacar que, dos modelos apresentados,
poucos abordam os dois processos como os autores Clausing (1993) e Creveling, Slutsky e
Antis (2003).

Sub-etapa 3.3: Determinação das atividades críticas para a integração
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Nesta fase são definidas as atividades críticas para a integração da tecnologia ao
produto. Para isto é factível estabelecer a interseção entre PDP e PDT. Integração deve ser
entendida como sendo o conjunto de atividades ou práticas realizadas em ambos os
processos que possibilitem a compatibilidade entre a tecnologia e produto, de forma que a
tecnologia desenvolvida no PDT seja aplicada no desenvolvimento de um ou mais
produtos durante o PDP. Esta definição permite incorporar o aspecto do processo de
negócio ao mesmo tempo em que se baseia na proposta mais geral de compatibilizar PDT e
PDP. A idéia é que ela possa auxiliar a desenvolver métodos, técnicas e práticas gerenciais
no PDP e PDT, que visem aprimorar a aplicação de conhecimentos nos produtos. Logo
após este procedimento, o próximo passo é determinar as dimensões da integração da
tecnologia ao produto.

Fase 2: Determinação das dimensões para integrar tecnologia ao produto

Nesta fase são definidas as dimensões de integração da tecnologia ao produto.
Algumas literaturas apresentam as dimensões que permitem integrar a tecnologia ao
produto. Drejer (2002) considera as seguintes dimensões de integração da tecnologia ao
produto: aspectos, atividades e horizonte de tempo. Já Nobelius (2004) apresenta outras
três dimensões da integração: 1) Sincronização estratégica e operacional, 2) Transferência
de escopo, e 3) Gestão de transferência. A primeira dimensão, sincronização estratégica,
aborda sobre a combinação entre estratégias de tecnologia e estratégias de produto, assim
como fatores que impedem ou atrasam o desenvolvimento da tecnologia e do produto..A
integração entre os processos de desenvolvimento de tecnologia e de desenvolvimento de
produto conforme. Por fim, Eldred e McGrath (1997b) ressaltam três elementos básicos a
considerar na integração: 1) Sincronização; 2) Equalização da Tecnologia. 3) Gestão de
Transferência Tecnológica. Neste trabalho a abordagem tem lastro no conhecimento,
proposta por Iansiti (1998. O autor adota o conhecimento como a principal dimensão para
a integração da tecnologia ao produto. .Para o autor haverá integração se o conhecimento
gerado pela área de P&D for aplicado a um novo produto. A Área de Informação
considerada nesta aplicação será a de P&D. Portanto, parte-se de um ciclo: geração do
conhecimento, retenção do conhecimento e, aplicação do conhecimento. As áreas PDP e
PDT serão consideradas como áreas distintas, abordagem de Drejer (2002). Desta forma, o
processo de integração será à luz do conhecimento. Detalham-se a seguir os procedimentos
propostos para o processo de integração da tecnologia ao produto à luz da dimensão
conhecimento, nas seguintes etapas: 1) determinação do conceito de conhecimento; e 2)
Identificação e Captura do Conhecimento durante o Processo de Integração da Tecnologia
ao Produto.

O conceito de Conhecimento: A definição que permeia esta aplicação segue a proposta de
Moresi (2001): dados (processamento) informação (elaboração) conhecimento (síntese)
inteligência, respectivamente. Dado - conjunto discreto e objetivo de fatos sobre um
determinado evento ou objetos. É portando, a parcela quantificável e objetiva do estoque
de informação e conhecimento de uma empresa, e está armazenado em bancos de dados ou
documentos da empresa. Informação: mensagem contendo um emissor e um receptor e
cujo significado envolve uma nova interpretação de algo, baseado em um conjunto de
dados. Conhecimento: é uma mistura fluida de experiências, valores, teorias, informação
de contexto e intuição, formando um framework (um painel) na mente de uma pessoa que a
habilita a interpretar, avaliar e tomar decisões acerca de casos, experiências e/ou
informações.

Identificação e Captura do Conhecimento durante o Processo de Integração da
Tecnologia ao Produto: Logo após definir o conceito de conhecimento, o passo seguinte é
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identificar e capturar o conhecimento a ser integrado ao produto. O conhecimento é obtido
pela interpretação e integração de vários dados e informações para iniciar a construção de
um quadro de situação (MORESI, 2001; BUKOWITZ e WILLIAMS, 2002; PROBST et.
al., 2002). A aquisição do conhecimento envolve a extração, interpretação e representação
do conhecimento de um dado domínio e é considerado como sendo o estágio mais difícil e
precário. O processo de captura representa a aquisição de conhecimentos e experiências
necessárias para criar e manter as competências essenciais e áreas de conhecimento
selecionadas e mapeadas.  Capturar o conhecimento dos especialistas implica, segundo
Buchanan (1999), em obter informação dos especialistas e/ou fontes de documentação,
classificar essa informação de forma declarativa ou procedural, codificar essa informação
num formato utilizado pelo sistema e validar a consistência do conhecimento codificado
com o conhecimento existente no sistema. Assim sendo, o procedimento adotado é abordar
a forma como será realizada a conversão da informação ao estágio de conhecimento, que é
a informação a ser compreendida e útil na tomada de decisão em projetos. Num primeiro
momento, coletam-se as informações. Em seguida estabelecem-se a combinação e a
interiorização através do conhecimento, de explícito para explícito, pois as informações já
estão mapeadas, formalizadas, para que ela seja melhor compreendida e sintetizada de
forma a ser apresentada conforme todos tenham um entendimento mais fácil e rápido
quando for possível (a informação deve ser útil na tomada de decisão. Para isso, deve ser
compreendida). Segundo Fuld apud Wanderley (1999), a simples atividade de comparar e
contrastar informações é uma forma de análise. Eis alguns procedimentos para capturar o
conhecimento: (THIEL, 2002): Entrevista, Mapeamento da Informação, Mapeamento do
conhecimento e Conversação. Para converter a informação ao estágio de conhecimento
(transformação), adota-se o seguinte procedimento: em primeiro lugar, (i) estabelece-se a
comparação de como as informações relativas a uma determinada situação pode ser
comparada a outras situações conhecidas; em segundo lugar, (ii) analisam-se e avaliam-se
as implicações que as informações trazem para as tomadas de decisões; em terceiro lugar,
(iii) estabelece-se a relação entre um novo conhecimento com o conhecimento acumulado;
em quarto lugar, (iv) certifica-se o que os tomadores de decisão esperam da informação. A
conversão da informação em conhecimento conta com o apoio dos mapas de informação,
elaborados na fase anterior por área, por meio de análise e avaliação da informação. É bom
ressaltar que as informações consideradas são tanto as de origem externas como as
internas. As informações de origens externas têm por finalidade principal detectar, com
antecedência, oportunidades ao projeto em um futuro mais remoto. Uma vez identificados
e capturados os objetos de conhecimentos, o passo seguinte é estabelecer as prioridades por
importãncia. Este procedimento foi realizado com o apoio dos métodos de escalgem
psicométrica LJC de Thurstone e Redes Neurais Artificiais (RNA). Após este
procedimento, o passo seguinte é avaliar o conhecimento transferido (cálculo da taxa ótima
de integração da inovação tecnológica ao produto) na perspectiva da performance da
empresa. Para isto utilizou-se da modelagem neurofuzzy.

Fase 3:Avaliação do conhecimento transferido na integração da tecnologia ao produto à
luz da performance da firma

De posse das variáveis (conhecimentos) identificadas na seção anterior, nesta fase
procede-se a avaliação destas variáveis á luz do processo de integração da tecnologia ao
produto, na perspectiva de criar valor para o negócio. Este procedimento de avaliação é
desenvolvido com o apoio da tecnologia neurofuzzy.

Arquitetura da Rede Neurofuzzy: Em cada nó da rede, dois ou mais elementos são
agregados num único elemento, dando origem a um novo nó. Esse novo nó, por sua vez,
também se agrega a outros nós, produzidos paralelamente, e dão origem a um novo nó. E
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assim por diante, até a obtenção do nó final. A arquitetura da rede neurofuzzy (RNF) é
definida pelas variáveis de entradas em sua primeira camada e sempre convergindo para
seus nós de rede. Cada nó corresponde a uma base de regras fuzzy, denominado de Bloco
de Inferência (BI), no qual são computadas as variáveis lingüísticas, por agregação e
composição, de modo a produzir um resultado inferido, também na forma de variável
lingüística. Assim, nos BI da RNF definem-se as regras. Em síntese, as variáveis de
entrada (VE) passam pelo processo de fuzificação e pelo bloco de inferência (BI),
produzindo, em seguida, uma variável de saída (VS), denominada de variável intermediária
(VI), caso não corresponda ao último BI da rede. Essa VI, por sua vez, junta-se com outra
VI, formando um conjunto de novas VE, configurando, por conseguinte, uma seqüência a
última camada da rede. Na última camada, também composta por VI, produz a variável de
saída (VS) definitiva da RNF. Essa VS sofre, então, o processo de defuzificação para que o
resultado final seja obtido: a performance global da integração da tecnologia ao produto. A
arquitetura da RNF deve ser aplicada conforme a quantidade de especialistas. Detalham-se
a seguir estas etapas.

Determinação das Variáveis de Entradas: As variáveis de entrada (VEs) são de natureza
qualitativas e quantitativas e foram identificadas na literatura especializada e confirmadas e
mensuradas por especialistas selecionados por critérios técnico e científico, com
conhecimento sobre o objeto investigado. O estudo é orientado a ambientes de alta
complexidade (empresas high tech). Os dados foram extraídos por meio de um
questionáiro do tipo escalar. A pesquisa contou com 20 especialistas. Os termos
lingüísticos atribuídos a cada VE apresentada são: Alto, Médio e Baixo. Dessa forma, as
VEs são transformadas em variáveis lingüísticas, com seus respectivos Graus de
Convicção ou de Certeza (GdC), com a intervenção de vinte juízes opinando no processo.
Os graus atribuídos pelos juízes (especialistas) são convertidos em expressões lingüísticas,
com seus respectivos GdC, com base nos conjuntos fuzzy e nas regras SE (agregação das
regras)-ENTÃO (composição das regras).
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Figura 1: Modelo Neurofuzzy – TOITP

Determinação das Variáveis Intermediárias e Termos Lingüísticos: As VEs de natureza
qualitativa passam pelo processo de inferência fuzzy, resultando em termos lingüísticos de
variáveis intermediárias (VI). Assim, os termos lingüísticos atribuídos às VI são: Baixo,
Médio e Alto. As variáveis intermediárias são traduzidas em performance derivada das
simulações das VEs. A arquitetura proposta é composta de oito configurações de sistemas
especialistas fuzzy, 15 variáveis de entrada (VE) de natureza qualitativa que passam pelo
processo fuzzy e através do bloco de inferência, portanto, produzindo uma variável de saída
(VS), denominada variável intermediária (VI). Por sua vez, VIs, que se juntam a outras
variáveis VIs, formando portanto, um conjunto de novas VEs, conseqüentemente
configurando uma sequência até a última camada da rede. Na última camada da rede é
definida a variável de saída (VS) da Rede Neurofuzzy. Esta VS então é submetida a um
processo defuzzificação para alcançar o resultado final, que é a taxa òtima de integração da
tecnologia ao desenvolvimento de novos produtos em ambientes de alta complexidade. Em
síntese, a inferência fuzzy ocorre a partir da base de regras, gerando o vetor lingüístico da
VS, obtido por meio das etapas de agregação e composição (blocos de inferência). A título
de exemplo, ao solicitar a opinião de um dos especialistas sobre qual o grau de
priorização/importância do conhecimento Político, a resposta foi 7,5. Em seguida, realizou-
se o processo de fuzzificação (simulação), atribuindo termos lingüísticos BAIXA, MÉDIA
e ALTA a graus de avaliação em uma escala de 1 a 10. Para o grau 8, considerado BAIXA
por 0% dos especialistas, MÉDIA por 35% e ALTA por 65% dos especialistas.
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Ou seja, com as respostas dos especialistas foi possível determinar os graus de
certeza dos termos lingüísticos de cada uma das variáveis de entrada, por meio da
utilização dos conjuntos fuzzy. Foram definidos os conjuntos fuzzy genéricos para todas as
VEs qualitativas, que apresentam sempre dois e três níveis de termos lingüísticos: um
inferior, um médio e outro superior. Após a conversão de todas as VEs em suas
correspondentes variáveis lingüísticas, com seus respectivos GdC, os blocos de inferência
fuzzy (BI), compostos por base de regras SE-ENTÃO, são operados com base nos
operadores MIN-MAX, obtendo-se um valor lingüístico para cada variável intermediária e
para variável de saída do modelo, com os termos lingüísticos definidos pelos juízes,
anteriormente. A partir das variáveis de entradas (conhecimentos), geram-se a base de
regras. Cada regra possui um fator de ponderação individual, denominado de Fator de
Certeza (FdC), compreendido entre 0 e 1, que indica o grau de importância de cada regra
na base de regras fuzzy. E a inferência fuzzy ocorre a partir da base de regras, gerando o
vetor lingüístico da VS, obtido por meio das etapas de agregação e composição.

Determinação da Variável de Saída – Taxa òtima de eficiência no processo de integração
de tecnologia ao produto (TOETP) à luz da performance da firma

A variável de saída (VS) do modelo neurofuzzy proposto é denominada de taxa
òtima de eficiência no processo de integração de tecnologia ao produto (TOEITP). O
resultado produzido á luz da taxa ótima representa um incremental na criação de valor para
as firmas. O processo de fuzzificação envolve a determinação das funções de pertinência
para cada uma das variáveis de entrada. Se os dados de entrada forem valores precisos,
resultados de medições ou observações, é necessário efetuar-se a estruturação de conjuntos
fuzzy para as variáveis de entrada, consistindo no processo de fuzzificação. Caso as
variáveis de entrada sejam obtidas em valores lingüísticos, não é necessário o processo de
fuzzificação.

Defuzificação: No caso de aplicações que envolvem variáveis qualitativas, como é o caso
em questão, é necessário um valor numérico como resultado do sistema, denominado de
defuzzificação. Sendo assim, após a inferência fuzzy é necessário a fuzzyficação, ou seja,
transformar os valores lingüísticos em valores numéricos, a partir de suas funções de
pertinência (VON ALTROCK, 1997). O método do Centro de Máximos se popularizou
para a determinação de um valor exato para o vetor lingüístico da VS. A partir desse
método, definem-se os graus de certeza dos termos lingüísticos como “pesos” associados a
cada um destes valores. O valor de compromisso exato (VC) é determinado através da
ponderação dos pesos com relação aos valores típicos (valores máximos das funções de
pertinência), conforme Equação apresentada a seguir (VON ALTROCK, 1997; CURY e
OLIVEIRA, 1999).

ⁿ
∑ DoC¡ . Χ¡

¡=1

VS= ------------------------------------------_

ⁿ
∑ DoC¡ . Χ¡

Onde i GdC representa os graus de certeza dos termos lingüísticos da variável de saída
final e i X indica os valores típicos para os termos lingüísticos, que correspondem aos
máximos dos conjuntos fuzzy que definem a variável de saída final.

3. Aplicação e Análises Subjacentes

Para demonstrar a factibilidade e plausibilidade do modelo foi realizada uma
aplicação em uma empresa de base tecnológica brasileira. A pesquisa contou com a
intervenção de especialistas com conhecimento sobre o objeto de investigação,
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selecionados por critérios técnico e científico. Os dados foram coletados por meio de um
questionário estruturado. Esta aplicação tem como lastro (parcial) o estudo desenvolvido
por Kurumoto em 2009. Neste espectro, o estudo foi desenvolvido em uma empresa
brasileira de base tecnológica orientada a nanotecnologia. O estudo de caso foi realizado
em uma pequena empresa de base tecnológica que atua na área de nanotecnologia, com
objetivo de demonstrar a factibilidade e plausibilidade da modelagem proposta. Desta
forma, foi possível conhecer detalhes do PDP e PDT da empresa de forma que permitisse
identificar as práticas realizadas, buscando verificar como é a integração entre produto e
tecnologia, além de identificar as práticas realizadas no desenvolvimento de uma
tecnologia e a sua introdução em um produto da empresa que foi bem sucedido no
mercado. O projeto foi selecionado de acordo com o grau de inovação do produto
tomando-se por base a referência da OCDE (2005). Optou-se por estudar o projeto de um
produto que já está no mercado, possuindo uma tecnologia caracterizada como sendo
inovadora para o mercado nacional, o que leva a crer que o produto passou pelos dois
estágios fundamentais identificados na revisão teórica: o PDP e PDT.

A empresa tem uma estrutura organizacional composta pelas seguintes áreas: P&D,
comercial, administrativo/financeiro, e por um conselho de administração que contribui
para a formulação de estratégias e orienta a gestão da empresa. A empresa atua no setor de
nanotecnologia e está no mercado nacional há 6 anos. O objeto principal da empresa é o
desenvolvimento de produtos para aplicação de revestimentos cerâmicos em diferentes
superfícies de produtos, com finalidades diversas, como a antimicrobiana, barreiras contra
corrosão, entre outras que são possíveis através dessa tecnologia. Foram identificados os
seguintes fatores críticos de sucesso da empresa: Político/Jurídico; Econômico e
Financeiro; Mercadológico e Técnico. As principais Àreas de Informação identificadas
foram: P&D; Comercial e Financeiro.

O processo de desenvolvimento da Tecnologia:

A tecnologia do produto estudado foi desenvolvida em um tempo aproximado de 2
anos. Durante todo o seu desenvolvimento participaram diretamente três dos sócios
proprietários da empresa que são responsáveis pelas áreas de informação de P&D,
Comercial e Financeiro. As principais atividades do PDT foram as seguintes: Realizar
pesquisas na literatura, selecionar e desenvolver conceito superior de tecnologia, definir
funcionalidades da nova tecnologia e otimizar a tecnologia a partir dos seus parâmetros
críticos. A tecnologia inovadora do produto em questão foi desenvolvida em um projeto
anterior, desenvolvidos pelos sócios-proprietários, durante um curso de pós-graduação.
Portanto, as atividades foram desenvolvidas em laboratórios de pesquisa acadêmica, o que
possibilitou obter uma estrutura de recursos humanos envolvendo professores e recursos
físicos compreendendo laboratórios que ofereceram o suporte necessário para a geração do
desenvolvimento da tecnologia. Nesse sentido, a origem dessa solução, que mais tarde
resultaria em um negócio, teve como elemento fundamental a pesquisa básica. Os
proprietários estabeleceram a empresa, portanto, com a tecnologia em fase inicial de
desenvolvimento, resultado da pesquisa de pós-graduação. O primeiro passo foi a
realização de pesquisas na literatura e em eventos para identificar as tendências de
mercado e de materiais. Posteriormente, o grupo de pesquisa iniciou a elaboração do
material, identificando as características comportamentais. Finalmente, foram realizados
testes em  laboratórios terceirizados para a aquisição de certificação da tecnologia
desenvolvida. Com esta oportunidade de mercado, foi solicitou-se uma patente para
assegurar a propriedade.
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O processo de desenvolvimento de produto. Logo após a participação da empresa
em uma feira de nanotecnologia, iniciou-se o PDP, oportunizando o primeiro contato
comercial com uma determinada empresa que se mostrou interessada no revestimento de
peças para o seu produto, com a tecnologia desenvolvida. As principais atividades do PDP
identificadas foram as seguintes: realização de teste do conceito; realização de teste e
validação da proposta de novo produto; realizar testes de robustez de acordo com
parâmetros; iniciar a produção piloto; lançamento do produto e realizar a produção efetiva.
Logo após este contato, a empresa cliente identificou as peças importantes a serem
revestidas de tal forma que agregasse valor ao produto. Então, as peças foram submetidas a
aplicações e experimentos com nova tecnologia, e o produto específico para cobrir tais
tipos de peças foi então desenvolvido. Para identificar se a tecnologia atendia às
necessidades da cliente-empresa, como por exemplo, a aparência e propriedade bacteriana,
foram realizados testes em laboratórios terceirizados.

Após os resultados dos laudos dos testes, iniciou-se a otimização da aplicação.
Nesta etapa foi definida a estrutura de produção para aplicação da tecnologia e
aperfeiçoamentos na composição dos materiais. Foi produzido um lote piloto para que a
cliente-empresa pudesse lançar o produto em um evento do seu setor. A partir dos
resultados satisfatórios de aceitação do produto pelo mercado, iniciou-se a produção em
escala, que permanece até o momento desse estudo. O tempo entre o primeiro contato
comercial e a entrega do produto com a tecnologia aplicada foi de aproximadamente um
ano, sendo que cerca da metade desse período foi orientado a experimentos e testes de
aplicação da tecnologia nas peças selecionadas.

A estratégia de desenvolvimento da inovação adotada pela empresa para
desenvolvimento da tecnologia foi a bottom-up, ou tecnology push, pois a princípio a
equipe de desenvolvimento, formada por três dos sócios proprietários, não possuía um
planejamento ou idéia clara para integrar essa tecnologia ao produto estudado. Eles não
possuíam nem mesmo uma visão mais detalhada sobre os mercados consumidores
possíveis ou o foco acerca desses mercados. Tratava-se de um trabalho de pesquisa
acadêmico que possuía apenas uma identificação informal perceptiva, como eles  mesmo
chamam, das oportunidades de mercado. Inicialmente a empresa não tinha como alvo
principal o produto estudado. A princípio a idéia era desenvolver uma tecnologia para
recobrimento do metal caracterizando inicialmente essa estratégia como top-down e
posteriormente, com um redirecionamento da sua aplicação, identificando tendências de
mercado e necessidades de aplicações da tecnologia em outros produtos.

A estratégia de sincronização tecnológica adotada foi a transferência seqüencial de
tecnologia. Num primeiro momento desenvolveu-se tecnologia e, em seguida o produto.
Isto deve-se ao fato da tecnologia ter sido desenvolvido inicialmente para o mercado
durante as pesquisas na pós-graduação dos sócios-proprietários. E ainda, a empresa
participou do evento que resultou no produto estudado neste trabalho com a tecnologia
pronta para ser aplicada ao produto. Ainda não validada, mas já em estágio avançado de
desenvolvimento. Após a realização de experimentos com as peças selecionadas, verificou-
se a necessidade de algumas adaptações na tecnologia. Nesse momento, a sincronização
existente entre os processos passa a ser a transferência simultânea de tecnologia, pois
durante a adaptação de algumas composições químicas da tecnologia eram também
realizadas as atividades de testes de aparência e desempenho. Além disso, este caso
permitiu identificar um prazo de dois anos, acima do qual é menor a chance da equipe de
projeto do produto e tecnologia compartilhar os resultados do projeto. Assim assume-se
que se os projetos forem realizados com diferença de até dois anos, podem ser
caracterizados como sincronização simultânea. É importante ressaltar que através da



13

identificação da estratégia de sincronização notou-se que esse período de dois anos foi o
tempo necessário para a empresa validar e incorporar a tecnologia em um produto para que
pudesse ser comercializada

Uma vez definidas as atividades de PDP e PDT e as atividades críticas, o passo
seguinte foi definir o conceito de tecnologia a ser adotado nesta aplicação. O conceito
adotado tem lastro no conhecimento. A literatura (Phaal, Farrukh e Probert, 2004; Bond e
Hoston, 2003; Kaplan e Tripsas, 2008; Rousssel, Saad e Bohlin, 1992; Abetti, 1989;;
Ribault, Martinet e Lebidois, 1995) conceitua tecnologia como o conhecimento aplicado
para a obtenção de um produto (um resultado prático). Em seguida, iniciou-se o
procedimento de transferência da tecnologia (conhecimento) ao produto. De um lado, os
conhecimento demandados pelo produto (PDP). Do outro, os conhecimentos ofertados pela
tecnologia (PDT). Conforme já referenciado, a integração da tecnologia ao produto tem
lastro na definição de Iansiti (1998) que como principal dimensão da integração o
conhecimento de P&D aplicado a um produto comercial. Desta forma, a Área de
Informação adotada nesta aplicação é P&D. O processo de integração utilizando o
conhecimento está sistematizado a seguir.

O processo de integração da tecnologia ao produto

O conceito adotado para conhecimento são as bases teóricas e conceitos e
informações de contexto. Esta foi a definição de conhecimento utilizada nesta aplicação.
Desta forma, foram identificados quais conhecimentos eram necessários para a realização
de teste de conceito; realização de teste e validação da proposta de novo produto; realizar
testes de robustez de acordo com parâmetros; iniciar a produção piloto; lançamento do
produto e realizar a produção efetiva, entre outros. Logo após este procedimento, as bases
teóricas e conceitos foram priorizadas utilizando-se as redes neurais artificiais e o método
de escalagem psicométrica LJC (Figura 2). Os resultados são os seguintes:
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Figura 2: Ranking de Conhecimentos utilizando RNA e LJC

Encerra-se esta seção, com a avaliação das bases teóricas e conceitos e informações de
contexto, utilizando-se das redes neurais artificiais (RNA) e o método LJC, de forma
complementares,  para o referido procedimento, o que permitiu a confirmação dos
resultados alcançados, consistência e confiabilidade. De um lado, um método de
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escalagem psicométrica, e do outro, um método da inteligência artificial, ambos com o
mesmo propósito, avaliar os objetos de conhecimentos, escalonando-os.

Avaliação com o método escalagem psicométrica - LJC

Desta forma, os procedimentos de aplicação do método LJC seguiram as fases:
determinação das freqüências das preferências por pares de estímulos (características dos
projetos), em que Oi equivale às características e Oj aos especialistas - Oi]Oj.

1 - determinação das freqüências das categorias ordinais, a partir dos dados extraídos
da etapa anterior.

2 - determinação da matriz [πij] das freqüências relativas acumuladas,

3 - determinação do inverso da normal padrão das freqüências acumuladas (INPFA).

Avaliação com o método Redes Neurais Artificiais

Na presente aplicação, a camada dos dados de entrada possui 15 neurônios
correspondente as 15 variáveis referente aos objetos de conhecimentos, das quatro
categorias de conhecimentos referenciadas. São consideradas variáveis de entradas as
quatro primeiras classificações de objetos de conhecimentos, sendo duas “BTC” e duas
“IC”. A camada intermediária possui sete neurônios, e a camada de saída possui um
neurônio correspondente ao valor da escalagem determinada pela RNA. Os pesos entre as
camadas de entrada e intermediária, e entre a intermediária e de saída são determinadas
automaticamente pelo processo de aprendizagem supervisionada baseado no algoritmo
Backpropagation aplicando o software Easy NN. O processo de treinamento foi finalizado
quando os pesos entre as conexões permitiram minimizar o erro de aprendizado. Para isto
foi necessário identificar qual a configuração que apresentou o melhor resultado variando
as taxas de aprendizagem e momento. Após diversas configurações terem sido testadas, a
rede que apresentou melhor resultado com taxa de aprendizagem igual a 0,30 e momento
igual a 0,80, foi a indicada pela RNA 1 (Figura 2). Os dados foram divididos em dois
grupos, onde a cada estágio um terço dos dados são utilizados para treinamento da rede e o
restante é aplicado para verificação dos resultados. Após várias topologias de rede, e de
parâmetros, foi possível obter as redes que apresentaram melhores resultados. A rede foi
treinada para obtenção de dois grupos de resultados para comparação da melhor escalagem
determinada pelas redes. No primeiro teste adotou-se o somatório do julgamento dos
agentes, entretanto somente no segundo teste obteve-se a melhor escala, próxima da
representada pelo método dos julgamentos categóricos. Quanto às topologias de redes
utilizadas, os resultados obtidos de várias configurações da RNA e comparados à LJC,
observou-se que a RNA 1, é a que melhor se aproximou da classificação obtida pela LJC.
Além disso, embora outras topologias não tenham sido as melhores, tiveram certa
aproximação em alguns objetos de conhecimentos da LJC. Uma vez identificados e
priorizados os objetos de conhecimentos (RNA e LJC), o passo seguinte é a seleção das 15
primeiras classificações para composição das variáveis de entrada no modelo neurofuzzy.
A interação dessas variáveis no modelo neurofuzzy vão resultar em um único valor que é a
performance da integração da tecnologia ao produto. Isto possibilita verificar se o
procedimento de integração foi ou não bem sucedido. As VEs consideradas nesta aplicação
são os clusters:Política, Jurídica, Econômica e Financeira, Técnica, Ambiental e
Mercadológica. São utilizadas as 15 primeiras variáveis classificadas. As variáveis
intermediárias são derivadas da interação e simulação das VEs. Assim, são apresentadas as
seguintes variáveis intermediárias: Desempenho e Benefícios Técnico (TE),
Mercadológico (ME); Político-Jurídico (PO-JU); (A). Logo após este procedimento,
produz-se a VS – TOETP. Os resultados mostraram uma taxa de eficiência ótima de
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integração da tecnologia ao produto equivalente a 0,8541. O valor da taxa òtima numérico
numa escala de 0 a 1 é média aritmética dos valores resultantes da defuzzificação de cada
um dos vinte juízes simulados. Este valor corresponde a um valor médio para o TOETP.
Com esse resultado apresentado para a taxa ótima, é possível afirmar que o processo de
integração tecnologia ao produto é eficiente e possibilita a criação de valor da firma. Num
segundo momento, ao considerar a taxa de eficiência referente a cada um dos clusters
(Político, Jurídico, Econômico e Financeiro, Ambiental e Mercadológico), o resultado foi o
seguinte:

Político Jurídico

Econômico e Financeiro Técnico

Mercadológico Ambiental

Figura 3: Performance da taxa de eficiência ótima para a criação de valor para as
empresas high tech

Os clusters político e mercadológico influenciam de forma significativa a eficiência
do processo de integração da tecnologia ao desenvolvimento de novos produtos. O modelo
Neurofuzzy se apresenta viável para avaliar a taxa de eficiência no processo de integração
de tecnologia ao produto. A partir da associação de variáveis objetivas e subjetivas
intervenientes no processo de integração de tecnologia, utilizando uma rede neural
hierárquica, que utiliza um processo de inferência fuzzy, para conversão de informações, é
possível gerar um valor numérico, denominado taxa de eficiência na integração da
tecnologia ao produto. Esse valor representa um valor incremental ao negócio. Quanto
maior a taxa de eficiência, mais eficiente é o processo de integração de tecnologia ao
produto.

4. Conclusões e Implicações
Este artigo teve por objetivo contribuir para uma política de planejamento para o

desenvolvimento de produtos inovadores. Para isto, apresenta uma proposta de modelagem
para integrar inovação tecnológica e desenvolvimento de novos produtos em ambientes
high tech, A modelagem tem como elemento central a integração da tecnologia ao produto.
Das dimensões de integração apresentadas na literatura, adotou-se nesta investigação o
conhecimento, proposta de Iansiti (1998). Num primeiro momento foi definido o conceito
de conhecimento a ser utilizado nesta proposta, bases teóricas e conceitos e informações de
contexto. Em seguida, o conhecimento foi identificado e capturado a partir das
informações demandadas nas Áreas de Informação, conforme as atividades de PDP e PDT.
Conforme definido por Iansiti (1998), o conhecimento é transferido de P&D para o produto
comercialmente bem sucedido. Logo após este procedimento, o conhecimento foi
integrado ao produto, de acordo com as estratégias de sincronização e inovação. Para
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avaliar a performance da integração da tecnologia ao produto, utilizou-se a tecnologia
neurofuzzy. A técnica permite a interação entre as variáveis qualitativas e quantitativas
sem perder qualquer informação.

A performance da integração foi desenvolvida a partir da interação entre as
variáveis de entradas componentes do modelo, que converge a um único valor (variável de
saída), no caso em questão, aqui denominada taxa de eficiência ótima de performance de
integração da tecnologia ao produto. O resultado vem oportunizar a empresa objeto de
investigação traçar novas estratégias de integração da inovação tecnológica ao produto,
mesmo que seja um conceito ainda fuzzy, Crê-se que os avanços apresentados nesta
modelagem podem contribuir para um aperfeiçoamento no campo metodológico rumo à
construção de novos modelos de integração de inovações tecnológicas aos produtos.

Evidentemente permanecem diversas questões a serem aprofundadas em outros
estudos do gênero e espera-se ter contribuído para uma discussão metodológica plausível
mas, que ainda possa ser bastante explorada. Crê-se na importância de entender a
integração do PDP e PDT em ambientes high tech, no sentido de que a eficiência da
integração é melhor oportunizada e atendida quando tratada de forma coletiva e
colaborativa por equipes multidisciplinares de desenvolvimento de produtos e tecnologias.
Das diversas dimensões, os resultados referenciam que não há grandes predominâncias de
um ou outro conhecimento, mas é certo que esse conhecimento está na ordem do dia e
deve ser balizado como uma prioridade e confluência do momento, no contexto dos
esforços sistêmicos orientados pela definição e redefinição de novas estratégias de
planejamento ao longo do tempo. É plausível que a construção do conhecimento se dá ao
longo de um processo contínuo e converge ao perfil desejado, que está em constante
transformação pela aquisição de novos conhecimentos. Por esta via, a política de
desenvolvimento de produtos e tecnologias haverá de estar ancorada em um planejamento
instrumentalizado, na perspectiva dos atores das equipes multidisciplinares..

O resto da discussão são procedimentos metodológicos, e neste campo, a técnica
impôs um padrão suficientemente robusto e lógico-científico planejado. O estoque de
sofisticação dos procedimentos metodológicos privilegiou diversas dimensões necessárias
para compreender e interpretar a lógica subjacente ao desenvolvimento de produtos e
tecnologias em ambiente high tech. O modelo permanece como um valioso instrumento
conceitual. O exercício adequado das complexas decisões presentes no PDP e PDT requer
a aplicação de metodologias especialmente desenhadas em conformidade com as
particularidades de cada projeto de desenvolvimento de produtos. Presume-se como
pressuposto mais forte o fato de reconhecer a importância da subjetividade no julgamento
dos decisores; seus valores, seus objetivos, seus preconceitos, sua cultura, sua intuição,
assim como a influência dos fatores subjetivos sobre a percepção e entendimento dos
conhecimentos disponíveis. Esse suporte metodológico não tem a pretensão de ser
completo, mas sim, de ser gerador de elementos do conhecimento que são estratégicos para
aperfeiçoar o desenvolvimento de novos produtos aliado aos avanços tecnológicos.
Evidentemente não pretende ser uma “camisa de força” metodológica, mas que venha
prestar uma contribuição, mesmo que por caminhos mais livres, o que torna o espectro de
decisão mais inteligente, disponibilizando elementos essenciais para o desenvolvimento de
novos produtos. Este estudo foi aplicado à empresas de bases tecnológicas no Brasil, e isto
pode representar um fator de limitação a esta pesquisa.
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Resumen
El presente trabajo de investigación es una revisión de la literatura a partir de la teoría
estructural (TE) y la teoría de recursos y capacidades (TRC) con el objetivo de identificar
el estado actual de la discusión respecto  a la adquisición de capacidades tecnológicas en
empresas de base tecnológica incubadas dentro de parques científicos y tecnológicos
(PCT) universitarios.

Se identificaron las variables, dimensiones e indicadores referentes al desarrollo de
capacidades tecnológicas y su generación dentro de la empresa. Al analizar las acciones
que deben realizar las spin-off universitarias desde los resultados de investigación que
generan una idea de negocio hasta que la nueva empresa logra la sostenibilidad de
recursos, se encontró que requieren del mismo tipo de capacidades tecnológicas y
organizacionales para lograr su formación y desarrollo, que las empresas ya constituidas
para reconstruir sus capacidades tecnológicas.

Abstract
This is a review of the literature from the structural theory (TE) and the theory of resources
and capabilities (TRC) in order to identify the current state of the discussion regarding the
acquisition of technological capabilities in technological based firms incubated in scientific
and technological university parks.

We identified the variables, dimensions and indicators about technological capabilities
development within the company. When analyzing the actions to be undertaken by
university spin-offs from the research results that generate a business idea until the new
company manages resource sustainability, was found to require the same type of
technological and organizational capabilities to achieve their training and development, the
existing companies to rebuild their technological capabilities.

Palabras-clave: Capacidades tecnológicas, Capacidades organizacionales, Spin-off
universitarias.

Key words: Technological capabilities, Organizational capabilities, University Spin-off.
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1. Introducción y Objetivos

Diversos estudios se han enfocado en la creación y desarrollo de empresas. El estudio de la
construcción y modificación de las capacidades a nivel empresa, sector productivo y país
ha sido, durante los últimos años, uno de los principales temas de la literatura relacionada
con los factores del crecimiento y el desarrollo económicos (Porter 1981, Wernerfelt 1984,
Rumelt 1984, Barney 1986, 1991, 1994). Ante diferentes desempeños frente a la igualdad
de oportunidades tecnológicas, se han intentado aislar los elementos clave para explicar las
diferentes formas de recorrer el camino de la creación y desarrollo de las empresas.

A nivel internacional, se ha demostrado que los Parques Científicos y Tecnológicos,
representan una estrategia favorable para elevar la productividad y la generación de
empleos. Una característica muy importante de estos parques es que su ambiente propicia
la creación de conocimiento y su aprovechamiento en la empresa, característica que ha
hecho que se conviertan en instrumentos importantes para la política de innovación en
muchos países y escenarios de investigación de las empresas que reciben su apoyo.

Para los parques tecnológicos que cuentan con una incubadora dentro de sus instalaciones,
es importante conocer el proceso de desarrollo de las empresas que se incuban, desarrollo
que está ligado a las capacidades tecnológicas que las empresas van adquiriendo a medida
que recorren las etapas de su crecimiento.

El presente trabajo de investigación es una revisión de la literatura a partir de la teoría
estructural (TE) y la teoría de recursos y capacidades (TRC) con el objetivo de identificar
el estado actual de la discusión respecto  a la adquisición de capacidades tecnológicas en
empresas de base tecnológica incubadas dentro de parques científicos y tecnológicos
(PCT) universitarios.

2. Método

Para el realizar el análisis de la literatura se siguió el siguiente proceso: A partir de
identificar los elementos incluidos en las definiciones de las capacidades de la empresa,
estos se agruparon en cuatro categorías. Posteriormente se identificaron las  capacidades
tecnológicas y su generación dentro de la empresa innovadora. Enseguida se identifican las
etapas de desarrollo de las spin-off/spin-out universitarias, como marco de análisis para el
estudio de las capacidades tecnológicas. Finalmente se compara el proceso de
reconstrucción de las capacidades tecnológicas de empresas innovadoras con las
capacidades tecnológicas que desarrollan las spin/off-out universitarias en cada una de sus
etapas de desarrollo.

3. Resultados y discusión

3.1 Definición de capacidades tecnológicas de la empresa

Dentro de las teorías que explican la configuración de la ventaja competitiva, existen dos
que han trascendido en la estrategia de la empresa: la teoría estructural (TE) y la teoría de
recursos y capacidades (TRC). Ambas han sido fundamentadas para demostrar su validez,
y juntas explican mejor el fenómeno de la permanencia de beneficios extraordinarios que si
se considera cada una por separado. Ambas teorías han sido la base de múltiples estudios
para entender la ventaja competitiva y el crecimiento de las organizaciones.
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Forcadell (2002) señala que la Economía Industrial (Teoría estructural) y la Teoría de
Recursos y Capacidades se pueden entender como las dos caras de una misma moneda
competitiva, ya que una perspectiva enfatiza la definición de qué ventajas es necesario
crear y la otra enfatiza cómo crearlas.

El hecho de utilizar ambas teorías permite apreciar por una parte el entorno asociado con el
sector productivo correspondiente con fundamento en el estudio de los mercados en que
actúa la empresa, de tal manera que se puedan identificar las variables externas que
intervienen en sus resultados al mismo tiempo que se analizan los recursos y características
internas de la empresa y la manera en que ésta los utiliza para construir y conservar su
ventaja competitiva. Sin embargo, por otro lado, las evidencias empíricas señalan que los
factores internos de la empresa explican un porcentaje mayor de la varianza en la tasa de
beneficios de las empresas que los factores externos (Rumelt, 1991; Hansen y Wernerfelt,
1989; McGahan y Porter, 1997; Mauri y Michaels, 1998). Por este motivo, la teoría de
recursos y capacidades se considera la mejor explicación del éxito de la empresa
disponible.

Al analizar las diferentes definiciones y trabajos de investigación con la intención de
identificar los conceptos que se han abordado al respecto, se identificaron cuatro
categorías, como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Elementos incluidos en las definiciones de las capacidades de la empresa.

En relación
con el entorno
que permite…

Gestión y uso de
información interna
para la mejora de sus
procesos

Habilidades en el uso de
los  recursos  para…

Conservar la
competitividad a
través de…

Wernerfelt
(1984), Penrose
(1959)

… obtener beneficios no
porque posea los mejores
recursos, sino porque sus
capacidades le permiten
hacer el mejor uso de éstos

Mahoney y
Pandian (1992),
Leonard-Barton
(1992), Mahoney
(1995); Teece,
Pisano y Shuen
(1997)

… ajustar la
ventaja de la
empresa a su
entorno
competitivo

… la construcción
de nuevas
capacidades
remarcará el sentido
evolutivo de la
competencia

Teece, Pisano y
Shuen (1997)

… responder
rápidamente a
los cambios del
entorno

… lograr formas novedosas
de ventaja competitiva

… integrar,
construir y
reconfigurar las
competencias
internas y externas
de la empresa

Amit y
Schoemaker
(1993),
Makadok (2001)

… lograr que los recursos
actúen de forma conjunta en
la búsqueda del
cumplimiento de los
objetivos a que se destinan

Amit y
Schoemaker
(1993)

Son procesos basados en
la información,
específicos de la empresa,
desarrollados a lo largo
del tiempo

… utilizar recursos a través
de los procesos
organizacionales de la
empresa, con el objetivo de
obtener un fin determinado

Prahalad y
Hamel (1990);
Collis (1994);
Winter (2000)

Análisis de los procesos
de aprendizaje y de
gestión del conocimiento
interno de la empresa,
codificados en las rutinas
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organizativas
Winter (2000) Rutinas de alto nivel (o

colección de rutinas) que
proporcionan a los
gestores un conjunto de
opciones de decisión para
producir resultados
significativos

Collis (1994) … ajustarse de
forma dinámica
a las demandas
del entorno

… realizar sus actividades
funcionales de mejor manera
que sus competidores

… la obtención de
recursos
estratégicos

Fong (2002) Habilidad de los gestores
de la empresa para
generar las condiciones
internas

… buscar de manera
constante el mejor uso
alternativo para sus insumos

… propiciar la
evolución de sus
capacidades o su
sustitución por otras
nuevas

Elaboración propia

3.2 Desarrollo de capacidades tecnológicas

Surge entonces la pregunta: ¿Cómo logra una empresa desarrollar sus capacidades
tecnológicas?

La ciencia y la tecnología han desempeñado un papel crucial en la industrialización y en el
cambio de una sociedad de tipo tradicional a una moderna en la mayoría de los países
avanzados. Existen numerosos estudios que muestran que más del 50% del crecimiento
económico de esos países se deriva de la innovación tecnológica (Grossman, 1991).

Sin embargo, el desarrollo industrial no se puede entender sin el elemento básico que se
constituye como la semilla que lo genera, las capacidades tecnológicas. En este sentido el
desarrollo industrial se define como el proceso de fortalecimiento de las capacidades
tecnológicas mediante el aprendizaje y conversión de las mismas en productos y procesos
innovadores en el curso de un cambio tecnológico continuo (Kim, 1997).

En el proceso de construcción y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, las
empresas juegan un papel crucial al ser uno de los escenarios más importantes de los
procesos de aprendizaje. Ellas, en su camino hacia la búsqueda de la competitividad, deben
ser capaces de reconocer sus conocimientos y generar los cambios necesarios para avanzar.
Al proceso dinámico de adquisición de capacidades tecnológicas a través del cual  las
empresas aprenden con el tiempo, acumulan conocimiento tecnológico y pueden
progresivamente emprender nuevas actividades y adquirir nuevas capacidades se llama
aprendizaje tecnológico  (Bell & Pavitt, 1995).

Pudiera pensarse que el aprendizaje tecnológico es exclusivo de las empresas de países
desarrollados. Sin embargo hay numerosos estudios  que evidencian la existencia de este
proceso en las empresas de los países en desarrollo. En este sentido,  Lall (1992) integra
una serie de análisis relacionados con el desarrollo de tecnología dentro de las empresas en
países en desarrollo (Nelson y Winter, 1982), haciendo notar que asignan un papel central
a los esfuerzos tecnológicos propios de la cultura de dichos países, orientados al dominio
de nuevas tecnologías, al adaptarlos a las condiciones locales, mejorarlas, difundirlas
dentro de la economía y explotarlas en el extranjero por el aumento de sus exportaciones y
diversificación al exportar también sus propias tecnologías.

Dutrénit et al. (2000) realizaron un análisis tanto de los estudios sobresalientes
relacionados con la construcción de las capacidades tecnológicas en los países en
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desarrollo para ponerse al día como su reconstrucción a nivel estratégico en las empresas
innovadoras. Ellos concluyen que las empresas de los países en desarrollo están
involucradas con procesos de construcción de conocimientos mínimos que les sirven de
base para sobrevivir, que han acumulado el mínimo esencial del conocimiento base y han
adquirido capacidades de innovación avanzada en ciertas técnicas y funciones y/o en
campos específicos y, probablemente, algunas de ellas están construyendo tecnologías de
innovación básicas en relación con los diferentes tipos de problemas que enfrentan. Su
enfoque ha sido en aprendizaje tecnológico y en la acumulación de conocimiento técnico
en lugar de la interacción entre factores tecnológicos y organizacionales; y, en el caso de
las empresas innovadoras, estas se enfocan en aspectos organizacionales de
mantenimiento, crecimiento y renovación de sus bases de conocimiento tecnológico
buscando la manera de moverse de un conocimiento simple a uno más complejo.

En nuestro caso retomamos dichos trabajos para comparar la construcción de capacidades
tecnológicas en los países en desarrollo con la reconstrucción de las capacidades
tecnológicas a nivel estratégico de las empresas innovadoras para dar respuesta, en primer
término, a las siguientes preguntas:

¿Qué elementos intervienen en la reconstrucción de capacidades tecnológicas de las
empresas? ¿Qué motiva a las empresas para construir capacidades? ¿Reconocen y usan sus
capacidades? ¿Qué capacidades utilizan? ¿Cuál es el enfoque de los procesos de
aprendizaje y la generación de conocimiento? ¿Cuáles son las metas del aprendizaje? A
continuación presentamos nuestras reflexiones:

En ambos casos el elemento que interviene para la construcción y reconstrucción de las
capacidades tecnológicas señaladas en los trabajos de investigación es el conocimiento que
posee la empresa que determina la capacidad para hacer cosas. Una diferencia importante
es que mientras que en los estudios hechos en los países en desarrollo se enfatizan las
capacidades tecnológicas para generar y administrar el cambio, en los estudios
relacionados con empresas innovadoras el enfoque está en  el conocimiento y las
actividades para la creación de conocimiento (Bell and Pavitt, 1995; Leonard-Barton,
1992; Prahalad y Hamel, 1990; Teece, Pisano y Shuen, 1990).

Respecto a la motivación para construir capacidades en los estudios correspondientes a los
países en desarrollo se señala la especialización eficiente en actividades tecnológicas que
les permitan extender y profundizar en dicho conocimiento debido a que se encuentran en
un proceso de maduración (Lall, 1993 y 1992; Dahlman y Westphal, 1982; Dahlman,
Ross-Larson y Westphal, 1987).

En el caso de la literatura relacionada con las empresas innovadoras se puede señalar la
búsqueda de la determinación de las competencias clave así como la habilidad de la
administración para consolidar las tecnologías y habilidades de producción de toda la
empresa en competencias que le permitan adaptarse rápidamente a las cambiantes
oportunidades. También señalan la importancia de contar dentro de las competencias clave
tanto las basadas en dimensiones tecnológicas como las organizacionales (Leonard-Barton
1995; Teece y Pisano 1994; Leonard Barton 1992; Dutrénit 2000; Prahalad y Hamel 1990).

Con relación al reconocimiento y uso de sus capacidades por parte de las empresas, en el
caso de los países en desarrollo algunos estudios señalan fallos en la construcción de
capacidades tecnológicas atribuidas a procesos erróneos de integración del nuevo
conocimiento. (Dutrénit, 2000). En el caso de las empresas innovadoras se habla del
reconocimiento del valor de las rutinas con que cuenta la empresa y la habilidad de la
administración para que se lleven a cabo. (Nelson y Winter, 1982; Teece, Pisano y Shuen,
1990).
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Respecto a las capacidades utilizadas por las empresas para ser competitivas, tanto en los
trabajos realizados en los países en desarrollo como en las empresas innovadoras, se señala
la importancia que tiene para la empresa contar con capacidades dirigidas al desarrollo de
los procesos internos de la empresa como las necesarias para su vinculación. (Bell y Pavitt,
1995; Patel y Pavitt, 1994).

Además se hace referencia, en el caso de los países en desarrollo, a la capacidad de
generación de cambio tecnológico y a la administración de su implementación (Bell y
Pavitt, 1995) y en el caso de la empresa innovadora a la integración de diferentes bases de
conocimiento. En ambos casos se refiere a capacidades organizacionales, aunque en el caso
de las empresas de los países en desarrollo en situaciones más básicas., (Patel y Pavitt
1994).

En cuanto al aprendizaje y generación de conocimiento, los trabajos relacionados con los
países en desarrollo se enfocan en la identificación de las características clave de los
procesos de aprendizaje, en los procesos de transferencia de tecnología y en los factores
que estimulan y obstaculizan la innovación (Villavicencio y Arvantis 1994; Dutrénit
2000); a diferencia de los trabajos relativos a las empresas innovadoras, que se centran en
el continuo desarrollo de nuevas capacidades y en el establecimiento de los mecanismos
internos para desarrollar la capacidad de absorción de nuevo conocimiento externo para
luego generar el propio (Teece y Pisano 1994).

En lo relativo a las metas de aprendizaje, en los trabajos relacionados con los países
recientemente industrializados se enfatiza la construcción de capacidades tecnológicas
cada vez más innovadoras con la finalidad de ponerse al día. También analizan la
estrategia tecnológica seguida para secuenciar las actividades de aprendizaje y el rol del
gobierno para dar soporte a estos procesos (Kim, 1997; Kim Lee y Lee, 1987).

En las investigaciones relacionadas con las empresas innovadoras se señala la importancia
de la I+D en la construcción de conocimiento cuando están orientadas al posicionamiento
estratégico. Así mismo, se enfatiza la importancia de las capacidades tecnológicas
organizacionales en el proceso de construcción de capacidades tecnológicas, (Leonard-
Barton, 1995).

Finalmente, en cuanto a los factores organizacionales que inciden en la construcción de
capacidades, en el caso de los trabajos realizados en países recientemente industrializados,
se enfatiza el rol de los factores organizacionales en el proceso de creación de
conocimiento. En dichos trabajos se señalan los cambios graduales de tecnología
implementada  y el desarrollo de capacidades tecnológicas desde imitación creativa hasta
innovación, asimismo marca el proceso de gestión de aprendizaje dinámico para convertir
el aprendizaje individual en organizacional, distintos para cada etapa de adquisición de
capacidades tecnológicas, Kim (1997).

En el caso de los trabajos realizados en empresas innovadoras, se analizan con mayor
precisión los tipos de capacidades tecnológicas comprendidas tanto en la dimensión
organizacional que implica la asignación de recursos, transacciones y  competencias
administrativas; como en  la dimensión técnica, que incluye la habilidad para desarrollar y
diseñar nuevos productos y procesos y para operar las instalaciones de manera efectiva,
además de la habilidad para aprender, Teece et al., (1994).

3.3 Las spin-off/start-up universitarias (SOU) y sus etapas de desarrollo

Las empresas spin-off universitarias, también conocidas como spint-out o start-up
relacionadas con investigación, son reconocidas en la literatura como una de las claves
principales del cambio y crecimiento económico (Bercovitz y Feldman, 2006).
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Bathelt (2010) señala que, a pesar de existir una gran cantidad de investigaciones
relacionadas con este tipo de empresas, el término spin-off universitaria sigue siendo un
concepto vagamente definido, a pesar del aparente impacto de dichas empresas en el
desarrollo de la industria de alta tecnología (Steffensen et al., 2000).

Ante la falta de una definición de spin off ampliamente aceptada por la comunidad
científica, Bathelt et al (2010) se dieron a la tarea de establecer una tipología de spin-off
universitarios y start-up relacionadas con universidades. Ellos definen un start-up/spin-off
universitario como una empresa que se construye desde el conocimiento que se produce o
difunde en la universidad, en la cual se conocieron los fundadores o se asociaron en el
contexto de una universidad, y donde las oportunidades de negocio son el resultado de las
áreas de competencia de la universidad en investigación y enseñanza. Para la realización de
este trabajo se tomará esta definición por la amplitud de su concepto.

En cuanto a la creación de nuevas empresas, se encontraron dos artículos seminales que
pueden servir de base en el desarrollo de esta investigación: Ndonzuau et al., (2002) que se
refiere a las etapas de la creación de una spin off universitaria y Vohora et al., (2003) que
aborda el tema de las etapas que debe atravesar una spin-out desde la actividad de
investigación hasta las actividades que le permiten competir en el mercado. Ambos casos
considera los aspectos evolutivos de las nuevas empresas.

En la tabla 2 se presentan las etapas que estos grupos de autores identifican como parte del
desarrollo de las spin-off universitarias.

Tabla 2. Etapas del desarrollo de las spin-off universitarias.

Ndonzuau et al. (2002) Vohora et al. (2003)
Resultado de investigación: propuesta de la
comunidad científica para comercializar

Investigación: resultado de varios años de trabajo de la
universidad

Ideas de negocio: manera de generar dinero,
desarrollo de proyecto de creación de empresa

Construcción de la oportunidad: evaluación del valor
subyacente que permite su comercialización, por parte de la
universidad

Proyecto de nueva empresa: crea la empresa
administrada por un equipo profesional y
soportada por los recursos disponibles

Pre-organización: Implementación de planes estratégicos,
definir el momento adecuado de adquirir y/o desarrollar recursos
capacidades y conocimientos

Spin-off: echar a andar la nueva empresa Reorientación: desarrollo y adquisición de nuevos recursos,
información y conocimientos y ensamble de nuevas capacidades
y rutinas

Creación de valor económico: generación de
ventajas tangibles e intangibles

Sostenibilidad de recursos: ya ha resuelto muchas de la
incertidumbres iniciales a través de la definición de su modelo de
negocio

Elaboración propia con base en: Ndonzuau et al., (2002) y Vohora et al., (2003)

En las etapas marcadas por Vohora et al., ellos señalan con mayor precisión las acciones
que realiza la empresa en cada etapa así como las capacidades que utiliza, además de
identificar transiciones críticas que le permiten a la empresa transitar de una etapa a la
siguiente. Este tipo de análisis puede dar mayor claridad respecto a la problemática que
enfrentan las empresas en su desarrollo. Es por esta razón que a efectos de la elaboración
de este trabajo se tomará como base la propuesta de Vohora et al. (2003). Es importante
precisar que las transiciones críticas de este modelo están definidas como problemas
complejos que ocurren en un punto específico durante el desarrollo de una nueva empresa
de alta tecnología, previniendo riesgos para el logro de la transición entre una etapa de
desarrollo y la siguiente.
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Los autores señalan que estos problemas parecen surgir como consecuencia de una serie de
eventos que suceden fuera del control del equipo emprendedor como resultado de un
deficiente capital social, debilidad de los recursos y capacidades internas inadecuadas.
Cabe aclarar que según los autores, estas deficiencias son provocadas por decisiones
equivocadas del equipo emprendedor que pretende avanzar a la siguiente etapa sin haber
completado las etapas y las transiciones críticas anteriores, situación que tarde o temprano
provoca el estancamiento en el avance de la nueva empresa.

En la tabla 3 se presenta un resumen de las características de cada etapa del desarrollo de
las spin-off universitarias y de las transiciones críticas por las que atraviesan para llegar a
la siguiente etapa, en el orden señalado por Vohora et al. (2003). También se muestran
algunas acciones y capacidades  asociadas con cada etapa y transición crítica.

Tabla 3 Características de cada Etapa del Desarrollo (E) de las SOU y de las Transiciones
Críticas (TC) señaladas por Vohora (2003).

Etapas y transiciones críticas Acciones Recursos y Capacidades Tecnológicas
requeridas

E1: Investigación: resultado de
varios años de trabajo de la
universidad

Investigación académica
Publicación dirigida a comunidades
científicas interesadas en el tema
Investigadores y académicos en la
frontera del conocimiento en sus
campos de especialidad con producción
de conocimientos y activos
tecnológicos

Generación de nuevas tecnologías
Creación de propiedad intelectual  de
información valiosa

TC1: Reconocimiento de
oportunidad: identificación de
una necesidad insatisfecha del
mercado y una solución que la
satisface

Determinar una oferta comercialmente
viable al satisfacer una necesidad del
mercado

Capacidad de sintetizar el conocimiento
científico con el conocimiento de los
mercados

E2: Construcción de la
oportunidad: evaluación del
valor subyacente que permite su
comercialización, por parte de
la universidad

Evaluación del funcionamiento fuera
del laboratorio
Determinación de su valor y posible
rendimiento que justifique la búsqueda
de su comercialización
Explorar escenarios alternativos de
comercialización para una variedad de
potenciales aplicaciones de la
tecnología
Identificación y formas de acceder a los
principales clientes de la cadena de
valor

Coaching empresarial para desarrollar
capacidades empresariales en el equipo
emprendedor
Identificación de mercados alternativos y
aplicaciones que se deberán desarrollar
para ellos
Identificar diferentes formas de acceder a
esos clientes

TC2: Compromiso
empresarial: parte de las ideas
e intenciones del emprendedor,
se consolida a través de la
realización de acciones de
manera sostenida,
comprometida y persistente para
agregar valor a la nueva
empresa

Definición del modelo de la empresa
que se puede crear
Diseño de la imagen corporativa
Búsqueda de fuentes de capital

Decisión de poner al frente de la empresa,
a una persona emocionalmente
comprometida con
Capacidad gerencial/empresarial
Experiencia comercial
Capital social (negocios y finanzas)
Capacidad para diseñar plan de marketing
Capacidad para negociar capital
emprendedor

E3: Pre-organización:
Desarrollo e implementación de
planes estratégicos

Conocer la manera en que opera la
industria
Lograr el compromiso individual de
personas con experiencia empresarial
que los acompañe en esta parte del
proceso

Toma de decisiones acerca de los recursos
y capacidades que deberán desarrollar
Decidir qué recursos y conocimiento
adquirir en ese momento y en el futuro,
dónde y cuando
Capacidad para relacionarse con empresas,
personas, empresarios, ángeles inversores
y capital emprendedor
Capacidad para demostrar la viabilidad del
concepto en el mercado a posibles
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Etapas y transiciones críticas Acciones Recursos y Capacidades Tecnológicas
requeridas

inversores
TC3: Credibilidad: capacidad
de acceder y adquirir recursos
clave para que el SOU empiece
a funcionar: financiamiento
inicial y  capital humano para
formar al  equipo emprendedor
y capacidades tecnológicas

Demostrar que el equipo de gestión
cuenta con
habilidades comerciales y gerenciales

recursos de capital social y habilidades
empresariales
Demostrar  la existencia de un mercado
Generar una imagen corporativa
Demostrar que puede ofrecer retornos
financieros

Capacidad de acceder y adquirir recursos
financieros Capacidad para adquirir
clientes clave

E4: Reorientación: asegurar
ingresos a cambio del valor
ofrecido a los clientes de
manera continua, si fuera
necesario, realizar los ajustes
pertinentes

Corregir las acciones realizadas y
decisiones tomadas por la falta de
experiencia del equipo emprendedor en
las fases anteriores
Enfrentar los cambios internos y
externos a través de su identificación
continua
Desarrollo y adquisición de nuevos
recursos, información y conocimientos
a través de la interacción con clientes,
competidores, proveedores y posibles
inversores
Generar ingresos derivados de las
actividades productivas

Ensamble de nuevas capacidades y rutinas
Reconfiguración de sus capacidades y
recursos
Perfeccionamiento de la tecnología
Mantenerse competitivos en modelo de
negocio, en desarrollo de tecnologías
alternativas mejores que la competencia y
capaces de acceder a los fondos de capital

TC4: Retornos sostenibles:
generación de ingresos por
ventas de productos y/o
servicios, regalías o inversiones

Generar ingresos
Uso adecuado de los recursos
Lograr una rentabilidad adecuada
Crear estructura organizacional,
políticas y rutinas
Desarrollar sistemas internos

Re-orientar su modelo de negocio
Habilidad para reconfigurar los recursos
existentes, las capacidades inadecuadas y
los pasivos sociales
Desarrollar capacidades organizacionales
Capacidad para reconfigurar
continuamente sus recursos,  capacidades
y capital social con la adquisición de
nueva información, conocimientos y
recursos

E5:Sostenibilidad de recursos:
ya ha resuelto muchas de las
incertidumbres iniciales a través
de la precisión de su modelo de
negocio, continúa vinculada con
asesores técnicos de la
universidad

Acceso a recursos a través del
reconocimiento del valor de la empresa
Alcanzar una identidad propia fuera de
la universidad al ser un firme
competidor dentro de su mercado

Gestión de la tecnología
Creación nuevos IP
Elección de las capacidades que le
permiten alcanzar una rentabilidad
sostenible
Equipo de administración con experiencia
comercial (capacidad para ganar pedidos,
enviar productos y generar recursos
financieros)

Elaboración propia con base en Vohora et al., (2003)

4. Conclusiones

La construcción de las capacidades tecnológicas dentro de las empresas, se pueden agrupar
dentro de las cuatro categorías identificadas en la Tabla 1, de la siguiente manera:

1. En relación con el entorno, la empresa debe tener la capacidad de ajustar la ventaja de
la empresa a su entorno competitivo de manera dinámica.

2. Con respecto a la gestión y uso de información interna, la empresa debe contar con la
habilidad de sus gestores para el análisis de los procesos de aprendizaje y de gestión
del conocimiento, de tal forma que sean capaces de generar las condiciones internas
necesarias para el establecimiento de rutinas de alto nivel que junto con el flujo de los
recursos produzcan resultados significativos.
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3. En lo referente a las habilidades en el uso de los recursos, se trata de buscar de manera
constante el mejor uso alternativo para sus recursos y realizar sus actividades
funcionales de mejor manera que sus competidores, con la finalidad de alcanzar formas
novedosas de ventaja competitiva.

4. Acciones para conservar la competitividad: a través de la obtención de recursos
estratégicos, propiciar la evolución de sus capacidades o su sustitución por otras nuevas
e integrar, construir y reconfigurar las competencias internas y externas de la empresa.

Estos resultados se derivan del análisis de los estudios que se refieren tanto a la
construcción de capacidades en empresas de países en desarrollo como a la reconstrucción
de capacidades a nivel estratégico en las empresas innovadoras Dutrenit et al. (2000). Sin
embargo al analizar las acciones que deben realizar las SOU desde la etapa inicial referida
a los resultados de investigación que generan una idea de negocio hasta la etapa en que la
nueva empresa logra la sostenibilidad de recursos (Vohora et al., 2003), se encontró que
ambas listas incluyen tanto capacidades tecnológicas como capacidades organizacionales.
Solo que en el trabajo de Vohora et al. (2003) se puede ubicar el momento adecuado en
que es conveniente enfatizar el uso de cada una de ellas, de tal manera que se den las
condiciones necesarias para el desarrollo de las nuevas empresas. En ambos casos
requieren del mismo tipo de capacidades tecnológicas y organizacionales para lograr su
formación y desarrollo, que las empresas ya constituidas para reconstruir sus capacidades
tecnológicas.

Respecto al desarrollo de capacidades, en el análisis de los trabajos de investigación
relacionados con la empresa innovadora y en los trabajos de países en desarrollo (Dutrenit
et al., 2000), se pueden identificar cuatro conceptos abordados de manera más profunda y
precisa en la empresa innovadora:

1. El enfoque en el conocimiento y las actividades para la creación de conocimiento,
al señalar la manera de favorecer el continuo desarrollo de nuevas capacidades y el
establecimiento de los mecanismos internos para desarrollar la capacidad de absorción.
También se enfatiza la importancia de las capacidades tecnológicas organizacionales en el
proceso de construcción de capacidades tecnológicas.

2. La búsqueda de la determinación de las competencias clave y la importancia de la
I+D en la construcción de conocimiento cuando está orientada al posicionamiento
estratégico.

3. La habilidad de la administración para:

a) reconocer el valor de las rutinas con que cuenta la empresa y hacer que se lleven a
cabo;

b) consolidar las tecnologías y habilidades de producción de toda la empresa en
competencias que permiten a la empresa adaptarse rápidamente a un entorno cambiante;

c) integrar diferentes bases de conocimiento.

4. Inclusión en las competencias tecnológicas clave tanto de las de dimensiones
tecnológicas (que incluye la habilidad para desarrollar y diseñar nuevos productos y
procesos y para operar las instalaciones de manera efectiva, además de la habilidad para
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aprender), como de las de dimensiones  organizacionales (que tienen que ver con la
asignación de recursos, transacciones y competencias administrativas).

En la Tabla 4 se hizo un cruce de estos cuatro conceptos con las cuatro categorías (Ver
tabla 1) de las capacidades que desarrollan las empresas. Así, en la Tabla 4. se puede
apreciar que en cada una de esta categorías existen dos dimensiones: a) tecnológica y,  b)
organizacional.

Tabla 4 Relación entre categorías y dimensiones de las capacidades tecnológicas.

Capacidades
tecnológicas:
dimensiones
tecnológica(a) y
organizacional (b)

1.En relación con el
entorno

2.Gestión y uso de
información interna

3.Habilidades en el
uso de los recursos

4.Conservar
competitividad a
través de la obtención
de recursos
estratégicos

(a) Enfoque en el
conocimiento y las
actividades para la
creación de
conocimiento

2.a) Habilidad para
aprender

4.a) Continuo desarrollo
de nuevas capacidades y
el establecimiento de los
mecanismos internos
para desarrollar la
capacidad de absorción

(a) Búsqueda de la
determinación de
las competencias
clave y la
importancia de la
I+D

1. a) Diseño y
desarrollo de nuevos
productos y procesos

3.a) Operación de las
instalaciones de
manera efectiva

4.a) Construcción de
conocimiento cuando
está orientada al
posicionamiento
estratégico

(b) Habilidades de
la administración

1. b) Consolidar las
tecnologías y
habilidades de
producción de toda la
empresa en
competencias que le
permiten adaptarse
rápidamente a un
entorno cambiante

2.b) Integrar
diferentes bases de
conocimiento

3.b) Reconocer el
valor de las rutinas
con que cuenta la
empresa y hacer que
se lleven a cabo

4.b) Importancia de las
capacidades
organizacionales en el
proceso de construcción
de capacidades
tecnológicas

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, a continuación se despliegan las acciones  que realizan las empresas durante el
desarrollo de sus capacidades tecnológicas, dentro del agrupamiento mencionado:

1. En relación al entorno:
a) Dimensión tecnológica. Búsqueda de la determinación de las competencias clave

y la importancia de la I+D. Apoyo en el diseño y desarrollo de nuevos productos
y procesos.

i) Capacidad de sintetizar el conocimiento científico con el conocimiento de los
mercados

ii) Perfeccionamiento de la tecnología

b) Dimensión organizacional. Consolidación de las tecnologías y habilidades de
producción de toda la empresa en competencias que le permiten adaptarse
rápidamente a un entorno cambiante.

i) Identificación de mercados alternativos y aplicaciones que se deberán
desarrollar para ellos

2. Gestión y uso de información interna:
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a) Dimensión tecnológica. Enfoque en el conocimiento y las actividades para la
creación de conocimiento. Desarrollo de habilidades para aprender.

i) Identificar diferentes formas de acceder a los clientes meta

ii) Capacidad para negociar capital emprendedor

iii) Capacidad para reconfigurar continuamente sus recursos,  capacidades y
capital social con la adquisición de nueva información, conocimientos y recursos

b) Dimensión organizacional. Integrar diferentes bases de conocimiento.
i) Experiencia comercial
ii) Capacidad para diseñar plan de marketing

3. Habilidades en el uso de los recursos :
a) Dimensión tecnológica: Búsqueda de la determinación de las competencias

clave y la importancia de la I+D. Operación de las instalaciones de manera
efectiva.

i) Re-orientar su modelo de negocio

ii) Ensamble de nuevas capacidades y rutinas

b) Dimensión organizacional: Reconocer el valor de las rutinas con que cuenta la
empresa y hacer que se lleven a cabo.

i) Coaching empresarial para desarrollar capacidades empresariales en el
equipo emprendedor

ii) Capital social (negocios y finanzas)

iii) Capacidad para relacionarse con empresas, personas, empresarios, ángeles
inversores y capital emprendedor

iv) Capacidad para demostrar la viabilidad del concepto en el mercado a
posibles inversores

v) Capacidad de acceder y adquirir recursos financieros Capacidad para
adquirir clientes clave

vi) Equipo de administración con experiencia comercial (capacidad para ganar
pedidos, enviar productos y generar recursos financieros)

4. Conservación de la competitividad a través de la obtención de recursos
estratégicos:
a) Dimensión tecnológica:

 Enfoque en el conocimiento y las actividades para la creación de
conocimiento. Continuo desarrollo de nuevas capacidades y el
establecimiento de los mecanismos internos para desarrollar la capacidad
de absorción.

i) Creación nuevos registros de propiedad intelectual

ii) Creación de propiedad intelectual  de información valiosa

iii) Toma de decisiones acerca de los recursos y capacidades que deberán
desarrollar

iv) Decidir qué recursos y conocimiento adquirir en ese momento y en el
futuro, dónde y cuando

v) Reconfiguración de sus capacidades y recursos
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vi) Habilidad para reconfigurar los recursos existentes, las capacidades
inadecuadas y los pasivos sociales

 Búsqueda de la determinación de las competencias clave y la importancia
de la I+D. Construcción de conocimiento cuando está orientada al
posicionamiento estratégico.

i) Elección de las capacidades que le permiten alcanzar una rentabilidad
sostenible

ii) Gestión de la tecnología

iii) Generación de nuevas tecnologías

b) Dimensión organizacional. Construcción de capacidades tecnológicas.
i) Decisión de poner al frente de la empresa, a una persona emocionalmente
comprometida con Capacidad gerencial/empresarial

ii) Mantenerse competitivos en modelo de negocio, en desarrollo de
tecnologías alternativas mejores que la competencia y capaces de acceder a los
fondos de capital

iii) Desarrollar capacidades organizacionales

Gran parte de la gestión de un Parque Científico y Tecnológico Universitario debería
enfocarse a la orientación de las empresas que se incuban dentro de sus instalaciones, para
que éstas lleven a cabo acciones que faciliten la construcción de sus capacidades
tecnológicas desde el resultado de la investigación de la que surge la idea de negocio, hasta
que alcanza la sostenibilidad de sus recursos. Capacidades que además serán la base para
que posteriormente se reconstruya y conserve su competitividad.

Se sugiere que en posteriores investigaciones se busque el desarrollo de instrumentos que
ayuden a identificar y vigilar el avance en las etapas en que se encuentran las empresas
incubadas y las acciones y capacidades que deberían estar realizando, como parte de un
plan de seguimiento y coaching  por parte del equipo gestor del Parque Científico y
Tecnológico.
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Redes y trayectorias en la producción de conocimiento
codificado en patentes: El caso de una universidad mexicana

Jaime Aboites Aguilar
Claudia Díaz Pérez

Abstract
This paper explores the main characteristics of the most productive academic teams at
Metropolitan Autonomous University (UAM) campus Iztapalapa in Mexico City.
Productivity is defined in terms of the number of granted patents. UAM is the fourth patent
producer in the country, among academic institutions. Researchers’ perceptions about
institutional arrangements and policies are related to trajectories, composition and groups’
performance. The hypothesis assumes that better performance is associated with group
characteristics such as: Density, reciprocity, centrality, internal and external links, students’
participation, publications, industry links, and financial support. University patent
information was used to characterize and to identify groups through network analysis.
Group leaders and team members were interviewed to explore their trajectories, challenges,
and the role of institutional and organizational factors related to group performance. Results
show that industry links and student participation at the patenting group are important
characteristics related to performance.

Se exploran las características de los grupos académicos más productivos en la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), campus Iztapalapa. La productividad se
define en relación al número de patentes otorgadas. La UAM ocupa el cuarto lugar entre
las instituciones académicas del país en relación al número de patentes. Se analiza la
percepción sobre los arreglos institucionales, factores organizacionales y la trayectoria de
los grupos, su composición y desempeño. La hipótesis plantea que un mejor desempeño
está asociado a características del grupo como: Densidad, reciprocidad, centralidad,
vínculos, participación de estudiantes, publicaciones, apoyo financiero. Se realizó un
análisis de redes a partir de información sobre patentamiento en la universidad, y
entrevistas para conocer la trayectoria de los grupos y los factores asociados a la misma.
Los resultados muestran que los vínculos con la industria y la participación de estudiantes
en el grupo son características distintivas de los grupos de alto patentamiento.

1. Introducción y objetivos
Existe una creciente preocupación por el estudio del patentamiento académico en los
países industrializados. Sin embargo, en las economías emergentes este tema ha sido
relativamente poco estudiado. El objetivo de este trabajo es explorar las características
principales de los grupos de inventores académicos (generadores o productores de
patentes) otorgadas en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). La UAM es una
universidad pública creada a mediados de los setenta con el propósito de apoyar la
diversificación de la oferta educativa en el Distrito Federal. Entre las universidades,
institutos y centros de investigación en México ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en el
patentamiento académico (Ávila, 2010). La investigación que se presenta es un estudio en
proceso que caracteriza a los grupos de académicos que patentan. El trabajo se centra en
explicar los factores asociados al proceso de producción de conocimiento codificado en
patentes.

El estudio del patentamiento académico es un campo relativamente poco explorado ya que
inicia a principios de los noventa precisamente en la transición de la universidad orientada
al tercer sector (Baldini, 2006). Además de la formación de estudiantes y la producción de
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conocimiento, la universidad cobra relevancia por su capacidad de generar conocimiento
tecnológico potencialmente comercializable, por su capacidad para resolver problemas de
la industria y por tanto para vincularse. En el entorno de restricción económica creciente
para la investigación y la formación superior por parte del estado, la vinculación empresa
universidad se presenta para las universidades públicas mexicanas como una alternativa
para generar ingresos económicos. Sin embargo, esta tendencia ocurre en un debate más
amplio donde se cuestiona si la universidad pública debe orientarse a satisfacer las
necesidades de las empresas y si esto no contradice la visión de la ciencia abierta y la
propia calidad en la formación de los estudiantes (Huang, Feeney y Welch, 2011). En este
contexto el análisis sobre las percepciones de las condiciones institucionales y
organizacionales que facilitan el patentamiento resulta relevante para entender la
trayectoria y composición de los grupos  de mayor desempeño.

1.1 Los estudios sobre patentes académicas

En el marco de los estudios sobre el rol de la Universidad en la economía del
conocimiento, a partir de principios de los noventa, se identifica un interés creciente por
estudiar el patentamiento académico como parte central de los procesos de transferencia
tecnológica entre universidad y empresa (Baldini, 2006). Estos estudios se han realizado
fundamentalmente desde una perspectiva cuantitativa a partir de la integración de bases de
datos que identifican como patentes académicas a aquellas en donde aparece el nombre de
investigadores y profesores universitarios, aún cuando el propietario de la patente sea una
empresa. Este es un criterio convenido por los especialistas para identificar dentro del
conocimiento producido y codificado en patentes, aquel grupo en donde hay aportaciones
explícitas por parte de la universidad (Balconi, Breschi y Lissoni, 2004).

Se identifican dos grandes líneas en los estudios sobre patentamiento académico que
enmarcan la investigación que se presenta en esta ponencia:

(i) Los estudios que analizan las condiciones institucionales y organizacionales que
incentivan o, por el contrario, obstruyen los procesos de vinculación empresa universidad y
que incluyen diversos procesos de comercialización del conocimiento: la consultoría, la
colaboración con la industria, la formación de estudiantes, la investigación por contrato,
redes con practicantes, supervisión conjunta de estudiantes, intercambio de personal,
prácticas profesionales, spin offs, licenciamiento y patentes universitarias, entre otras (Fini,
Lacetera y Shane, 2010; Grimaldia, Kennew, Siegeld y Wright, 2011).

(ii) Los estudios que se centran en el análisis de las características de los grupos y los
académicos que participan en los esfuerzos institucionales de comercialización del
conocimiento. Estas investigaciones abordan como determinante central los factores
individuales que caracterizan a individuos emprendedores y con una alta habilitación
académica. Más allá de las condiciones institucionales u organizacionales, los perfiles de
los inventores académicos resultan una variable central en el alto patentamiento académico
(Chang, Chen y Yang, 2009; Huelsbeck y Lehmann, 2006; Huang, Feeney y Welch, 2011).

En el primer grupo se destacan por ejemplo tres factores que configuran el entorno externo
y que se asocian al emprendurismo académico, que incluye el patentamiento. Estos
factores son el nivel de consolidación de la oficina de licenciamiento tecnológico, el
subsidio por la colaboración entre universidad e industria y la distribución de los ingresos
por licenciamiento (Chang, Chen y Yang, 2009).  En este ámbito se plantea también que
los incentivos externos son un conjunto intrincado de diferentes elementos. Entre los mas
importantes asociados al emprendurismo académico se identifican los cambios
institucionales nacionales, las nuevas regulaciones hacia los derechos de propiedad
intelectual y los incentivos orientados a promover la relación universidad - empresa.
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También, se consideran fundamentales la cultura particular de las universidades que
pueden o no impulsar las actitudes emprendedoras en sus académicos, la calidad de la
universidad y el dinamismo económico de la localidad en donde se ubica la institución
(Grimaldia, Kenney, Siegeld y Wright, 2011).

En el segundo grupo de estudios se identifican como prioritarios lo que podríamos
identificar como elementos internos asociados al patentamiento académico. En este ámbito
se identifican como los factores más significativos los siguientes: el perfil emprendedor del
equipo de trabajo (Chang, Chen y Yang, 2009),  los atributos individuales y la experiencia
de los emprendedores académicos (Claryssea, Tartari y Salter, 2011). Algunas de las
características estudiadas empíricamente a nivel individual son: el rango del profesor, sus
publicaciones y las actitudes que tienen hacia la ciencia abierta (Huang, Feeney y Welch,
2011); la calidad de los profesores medida a través del número de publicaciones, el número
de citas y el financiamiento externo, y el número de estudiantes por profesor (Helsbeck y
Lehmann, 2006);

A nivel organizacional el rol de las oficinas de transferencia de tecnología universitaria
(OTT) parecen actuar como barreras al patentamiento cuando no tienen suficiente
experiencia (Claryssea, Tartari y Salter, 2011). Sin embargo, no hay – en las
investigaciones analizadas - evidencia concluyente que muestre que las actividades de las
OTT universitarias son muy significativas para generar incentivos para incrementar la
actividad inventiva en las universidades (Göktepe-Hultén, 2008). Por el contrario, parece
que la motivación individual, el perfil emprendedor y la actitud proactiva y proclive al
patentamiento son factores que explican en mayor medida la tendencia a patentar en los
inventores académicos (Huang, Feeney y Welch, 2011); las motivaciones, expectativas y
percepciones de los científicos; (Göktepe-Hultén, 2008) y la edad de la primera patente
(Huelsbeck y Lehmann, 2006), entre otros.

También se plantea que hay áreas de conocimiento en donde la dinámica de la propia
especialidad está asociada a una tendencia mayor a que el conocimiento generado en las
universidades se patente. Este es el caso de las ciencias biomédicas (Hollingsworth, 2006;
Huelsbeck y Lehmann, 2006; Fini, Lacetera y Shane, 2010).

La evidencia identificada no es concluyente. Algunos estudios plantean que quienes
patentan en las universidades son los investigadores senior o de mayor reconocimiento y
madurez que además tienen publicaciones de alta calidad (Huang, Feeney y Welch, 2011).
Sin embargo, otros estudios identifican que el patentamiento desincentiva la publicación,
particularmente cuando hay contratos o relaciones explícitas con empresas interesadas en
las tecnologías con posibilidades de comercialización en el mercado (Baldini, 2006).

El panorama es complejo y la investigación previa no es concluyente, en este marco, esta
investigación pretende contribuir a la comprensión de los factores individuales y grupales
que caracterizan a los grupos de inventores académicos y de aquellos aspectos asociados a
su desempeño.

2. Método
La recolección y análisis de evidencia empírica se ha organizado en tres fases: En la
primera se elaboraron directorios de inventores por unidad académica (Azcapotzalco,
Iztapalapa y Xochimilco, Cuajimalpa), a partir de las patentes reportadas en la
Coordinación General de Vinculación de la UAM entre 1984 y el 2011. Esta primera base
de datos permitió identificar a los grupos y a los líderes de los mismos en cada una de las
unidades con que cuenta la universidad.
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En una segunda etapa, se caracterizaron los diferentes grupos a partir de su composición.
Se identificaron investigadores maduros (senior), investigadores jóvenes (junior),
estudiantes, participantes externos provenientes de empresas y/o de otras instituciones de
investigación o universidades, tanto nacionales como extranjeras. Esta etapa se
complementa con un análisis de redes para analizar el número de vínculos, la densidad y el
tipo de las mismas. El análisis de redes inicia con la elaboración de una base de datos a
partir de los participantes en las diferentes patentes reportadas, analizando de esta manera
el comportamiento de las mismas a lo largo del tiempo. Además se elaboraron sociogramas
para mostrar gráficamente los vínculos y tipo de red en cada caso. Con el propósito de
complementar la caracterización de los grupos se hizo también una búsqueda de las
patentes reportadas y de los inventores líderes en las bases de datos del Instituto Mexicano
de Patentes y en la oficina de patentes de Estados Unidos, la United States Patent and
Trade Office (USPTO). A partir de esta información se identificaron cinco grupos. El
grupo A está conformado por aquellos inventores que tienen cinco o más patentes. Se
considera a este grupo como de alto patentamiento. Mientras que los grupos B y C se
consideran de bajo patentamiento (tienen 3 o 4 patentes), y los grupos D y E se consideran
grupos de inventores eventuales (1 o 2 patentes). El total de grupos identificados en todos
los campus de la UAM fue de 30.

En la tercera etapa se recolectó evidencia empírica a través de entrevistas abiertas semi-
estructuradas. A la fecha se han realizado 30 entrevistas con una duración de entre 1 y 4
horas, además se ha complementado la información a través de comunicaciones vía correo
electrónico. Las entrevistas se estructuran alrededor de los siguientes temas: (a) Origen de
la invención, (b) Formación e historia académica del inventor, (c) El proceso de creación
de conocimiento codificado en patentes: papel de los grupos y redes, colaboración,
capacidades a desarrollar, (d) Recursos requeridos para la actividad inventiva:
infraestructura, estímulos, apoyos administrativos, recursos humanos, etc., (e) Dificultades
e incentivos para hacer una patente, y (f) Fortalezas y debilidades organizacionales e
institucionales en el proceso de patentamiento.

3. Resultados y discusión
3.1 La UAM y el patentamiento académico en México

La economía mexicana, como la mayor parte de los países emergentes, es una economía
importadora neta de tecnología. En el 2011 por ejemplo, el coeficiente de inventiva
(número de patentes de residentes mexicanos por cada diez mil habitantes) fue de 0.94,
aunque se ha reportado un mejoramiento del indicador en los últimos años, todavía refleja
la baja producción de patentes que existe en el país. Otro indicador relevante es la tasa de
dependencia que mide la relación entre el número de patentes solicitadas por extranjeros
entre el número de solicitudes de nacionales. Este fue para el mismo año de 12.2 lo que
quiere decir que por cada doce patentes solicitadas por extranjeros, un mexicano hizo la
solicitud (CONACYT, 2011).

Aboites y Soria (2008) identificaron que a partir de la entrada en vigor del Tratado de
Libre Comercio, el patentamiento de residentes mexicanos disminuyó (en términos
absolutos y relativos), mientras que las patentes extranjeras en México crecieron
sensiblemente. Asimismo Aboites y Díaz (2012) han presentado evidencia que muestra el
considerable  crecimiento del número de inventores mexicanos en patentes USPTO de
empresas globales, durante los años posteriores al TLCAN. Se ha explicado también que
este desempeño es resultado de un sistema de innovación desarticulado con fallas
importantes en el entorno institucional para incentivar el patentamiento en México, siendo
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una de las principales causas de este comportamiento la reducida demanda doméstica por
tecnología endógena.

En este contexto, la participación de las universidades e instituciones públicas y privadas
de investigación y desarrollo como productoras de patentes es menor tanto en relación a
los inventores individuales como a las empresas. Entre 1980 y el 2007 las patentes
registradas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) pertenecientes a
inventores individuales era de 52.6%, mientras que las empresas tenían el 26.4% y las
universidades e instituciones de I+D el 21%. Un patrón similar se identificó en la USPTO
para el mismo periodo, los inventores individuales registraron el 25.1%, las empresas el
15.3% y las universidades e institutos de I+D solamente el 3.4% (Aboites y Soria, 2008:
145).

La evidencia empírica sugiere que, en el caso de México, las universidades están lejos de
alcanzar un rol de liderazgo en la producción de conocimiento codificado en patentes como
sucede en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el mismo periodo (1980-2007),
solo diez universidades generaron un total de 32,945 patentes (Aboites y Soria, 2008).
Algunos estudios han señalado que la Ley Bay-Dohle, esto es el cambio en las condiciones
institucionales y las regulaciones, fueron un factor importante para explicar este
crecimiento (Grimaldi, Kenney, Siegel y Wright, 2011).

En el Cuadro 1 se muestran las universidades e institutos de I+D mexicanos más
importantes en relación al número de patentes producidas.  Se describen tanto las patentes
registradas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) como en la USPTO.
Como institución líder en el registro de patentes a nivel nacional se encuentra el Instituto
Mexicano del Petróleo (IMPI), mientras que en la USPTO el liderazgo lo tiene el Instituto
Politécnico Nacional. Se puede observar también que la UAM tiene la cuarta posición en
ambas oficinas de patentes a nivel nacional.

Cuadro 1. Universidades e institutos de I+D con mayor número de patentes
PATENTES IMPI PATENTES USPTO

Posición
Universidades e

Institutos de
Investigación

Número de
Patentes

Posición
Universidades e

Institutos de
Investigación

Número de
Patentes

1
Instituto Mexicano
del Petróleo (IMP)

162 1
Instituto

Politécnico
Nacional (IPN)

37

2
Universidad

Autónoma de
México (UNAM)

85 2
Universidad

Autónoma de
México (UNAM)

36

3
Instituto

Politécnico
Nacional (IPN)

56 3
Instituto

Mexicano del
Petróleo (IMP)

6

4

Universidad
Autónoma

Metropolitana
(UAM)

38 4

Universidad
Autónoma

Metropolitana
(UAM)

6

5
Instituto de

Investigaciones
Eléctricas (IIE)

35 5 CIATEQ 6

Fuente: Ávila, (2010).
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La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) fue creada en 1974 con tres campus
(Azapotzalco, Iztapalapa y Xocimilco) en diferentes zonas de la ciudad de México. En el
2005 se crea el cuarto campus o unidad, Cuajimalpa y en el 2009, el campus de Lerma.
Entre 1984 y el 2011 a la UAM le habían sido otorgadas un total de 186 patentes por la
oficina nacional de patentes (IMPI). De este número de patentes, el 61% ha sido producido
en la unidad Iztapalapa, el cual tiene el mayor número de profesores investigadores
reconocidos nacionalmente en el SNI con 416 miembros, que representan el 46% del total
que tiene la institución (UAM, 2011).

La estructura descentralizada de la Universidad ha generado que algunos grupos de
inventores decidan emprender el proceso de solicitud de patente directamente en la rectoría
de su campus, mientras que otros han decidido seguir el camino institucional a través de la
Rectoría General. También existen casos en donde el inventor decide emprender el proceso
de solicitud y registro de manera independiente, esto es, fuera de la universidad.
Finalmente es importante señalar que la diversidad de campus que tiene la UAM permite
observar el funcionamiento de los grupos en estructuras organizacionales con diferencias
importantes, en términos de liderazgo, de flexibilidad y de soporte a los procesos de
vinculación empresa-universidad.

3.2 Trayectorias y composición de los grupos de inventores académicos

En esta sección se presentan los resultados del análisis a los grupos de inventores
académicos. En particular, se caracterizan las trayectorias de patentamiento. El total de
grupos que han participado en la producción de conocimiento codificado en patentes en la
UAM fue de 30, integrados por 147 inventores académicos, durante el periodo 1982-2011.
En esta investigación el análisis se ha focalizado en cinco grupos representativos porque
muestran la diversidad de trayectorias que se pueden observar. Los líderes de los grupos 1,
2 y 3, se clasifican de acuerdo a Gay, Lathan y Le Bas (2005) como inventores prolíficos
porque tienen 5 o más patentes. El grupo 4 ejemplifica a los inventores académicos de bajo
patentamiento y el grupo 5 es un caso atípico ya que el inventor es un académico de gran
liderazgo y reconocimiento internacional con un alto patentamiento, pero las patentes que
tiene otorgadas no son patentes propiedad de la universidad. Estas patentes están
registradas en la USPTO a nombre de una empresa, donde el profesor universitario líder de
este grupo, es el principal inventor. Además, este inventor ha participado en la creación de
empresas, star-ups, a partir de sus invenciones. El papel de la universidad en este caso, ha
sido el de facilitador ya que el investigador cuenta con las instalaciones universitarias para
desarrollar sus patentes. Sin embargo, la universidad no recibe regalías de las mismas.

Las características de los grupos se organizan en tres niveles: (i) La dimensión interna que
incluye la composición del grupo (empresarios, estudiantes, inventores académicos de la
propia universidad, e investigadores de otras instituciones académicas); el número total de
inventores; e indicadores sobre los vínculos entre los miembros. Los indicadores anteriores
se definen desde la perspectiva de la teoría de redes (Burt, 1992; Redner, 1998). Por
ejemplo, la densidad es el número de vínculos existentes respecto al número total de
vínculos posibles en un grupo; y la intermediación es la posibilidad de que un miembro del
grupo sea el intermediario entre dos miembros para que haya transferencia de
conocimiento1. (ii) La dimensión externa permite describir al grupo en relación a los
vínculos externos más importantes para la invención (empresa grande, pequeña,

1 Estas medidas, utilizadas en este trabajo como características de los grupos, se enmarcan en la teoría de redes. En la
teoría de redes se evalúan principalmente la cantidad e intensidad de los vínculos desarrollados entre los participantes en
un grupo, por lo que permite identificar características relativas a la comunicación, transferencia de conocimiento, entre
otras (Burt, 1992; Carayol y Roux, 2009).
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instituciones académicas, etc.); la fuente principal de los recursos financieros (empresa
grande, pequeña, asociaciones, gobierno, etc.); y la principal fuente de conocimiento
reportada por los entrevistados (Empresas, Academia, Mercado). Estos indicadores se
definieron a partir de la literatura de vinculación empresa universidad (Leydersdorff y
Etzkowitz, 1998; Etzkowitz, 2003) (iii) El desempeño se analiza a partir del número total
de patentes solicitadas por el grupo, el número total de patentes otorgadas, el número de
patentes otorgadas por integrante del grupo, el porcentaje que representan las patentes de
ese grupo respecto al total de las patentes de su departamento de adscripción, el porcentaje
de investigadores senior respecto al número de investigadores participantes, y el número
de estudiantes de la universidad que participan como inventores. Los grupos se clasifican
también a partir de la densidad de sus vínculos y se definen tres tipos: los de baja densidad
o menor cohesión (cuya densidad es de entre 0 y 40%), los de cohesión media cuya
densidad está entre el 41 y el 70%, y los de cohesión alta, que tienen una densidad de entre
71 y 100%2 (Ver Cuadro 2).

El grupo 1 cuenta con 14 patentes solicitadas de las cuales 11 han sido otorgadas. A partir
de 1991 inician su participación en los procesos de patentamiento. La primera se les otorga
en 1995 y durante dos décadas se han mantenido activos. La última solicitud que tienen
registrada y que está en proceso todavía es del 2010 Una característica importante de este
grupo es que además de los inventores académicos de la UAM cuenta con la participación
de estudiantes que han realizado su tesis de licenciatura y/o posgrado y también gente de la
empresa como parte del grupo de inventores. Las capacidades de este grupo se desarrollan
al identificar un nicho de oportunidad en técnicas extractivas para la minería. Desde los
noventa, se construye una colaboración sistemática con la empresa mexicana Peñoles (que
es una de las tres empresas nacionales más grandes en el ramo minero) con quien la
investigadora líder ha trabajado de manera conjunta, desarrollando capacidades a lo largo
de al menos una década. Este grupo es el más numeroso en relación al número y tipo de
participantes. A lo largo del tiempo ha contado con 26 integrantes, el 73% de ellos son
estudiantes, el 19% profesores de la UAM y el 8% provienen de la empresa con la que se
han vinculado. Este grupo muestra una participación recurrente en las diferentes patentes
de un profesor y dos estudiantes.

En relación a sus características, este grupo se ha conformado como un grupo cuyos lazos
medidos en relación al número de miembros y vínculos potenciales es del 23% (esto
equivale a la densidad), por lo que se puede considerar de baja cohesión. El índice de
intermediación es del 78% lo que significa que más de las tres cuartas partes de los
miembros del grupo solamente están conectadas a través de un tercero. Por otra parte el
inventor líder es quien mantiene la relación con todos los miembros del grupo. Aun cuando
dos estudiantes y un inventor académico han colaborado en al menos dos patentes con el
líder del grupo, se puede considerar un grupo con un alto grado de incidentalidad o de baja
cohesión. En relación al desempeño este grupo se considera prolífico (incluido en el grupo
A que tienen 5 patentes o más). Sin embargo, al medir el número de patentes por
investigador tiene el tercer lugar en relación a los grupos analizados en esta ponencia pero
ocupa el primer lugar en relación al número de patentes, mayor porcentaje de patentes
respecto al total de su departamento y en cuanto al número de estudiantes graduados. Estas
características permiten señalar que este grupo ha logrado generar una vinculación con la
empresa que ha impactado positivamente la formación de recursos humanos al interior de
la Universidad (Ver Anexo 1, Figura 1).

2 La densidad se ha considerado como un indicador de la Fortaleza de los vínculos entre los miembros de un grupo o de
una red, permite analizar hasta el nivel de conexión que tienen los participantes. El supuesto fundamental es que a mayor
densidad mayor comunicación, mayor transferencia de conocimiento y mayor información  (Ver Burt, 1992).
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El grupo 2 cuenta con ocho solicitudes de patentes de las cuales tres fueron otorgadas, una
fue rechazada, una abandonada y tienen dos más en trámite. La primera patente fue
solicitada en 1989 y otorgada cinco años después. La última patente solicitada y en trámite
es del 2010. Este grupo ha desarrollado fuertes vínculos con las empresas pequeñas de la
localidad. El líder tiene una trayectoria que le distingue por trabajar de manera sistemática
con las empresas. En este grupo también hay participantes provenientes del sector
productivo, profesores y estudiantes, aunque en menor proporción. Los estudiantes
representan el 5%. El 78% de los participantes son inventores académicos del mismo
campus y departamento, mientras que 17% de los integrantes provienen del ámbito
empresarial. El total de participantes es de 18. Es una red donde casi la mitad de los
participantes están vinculados (49%), los miembros están articulados alrededor de un
inventor líder (que no necesariamente aparece como el investigador principal en el título de
patente). Este grupo muestra una trayectoria de patentamiento constante en la década de
los noventa que se vuelve a retomar en el 2004. Este grupo tiene el cuarto lugar, en
relación a los grupos analizados en este trabajo, en el número de patentes por investigador,
que es de .16, es el grupo con mayor cohesión y también con la mayor intermediación en la
relación entre cada dos miembros. Los participantes se han asociado a través de su trabajo
en patentes específicas y que no tienen relación entre una y otra, aun cuando dos
profesores han participado en al menos dos patentes con el líder. Esta recurrencia en la
participación no tiene repercusión en los otros subgrupos. Se le puede clasificar como un
grupo integrado para responder a requerimientos concretos alrededor del proceso de
conocimiento (Ver Anexo 1, Figura 2).

El grupo 3 tiene seis solicitudes de patentes. Las tres primeras patentes fueron solicitadas
en 1993, y se obtuvo el título en dos de ellas en 1997 y el 2003. Al año siguiente (1994) se
solicitan dos patentes nuevamente que se otorgan en el 2002 y 2003, respectivamente. La
última solicitud registrada es del 2008 y está todavía en trámite. El grupo está integrado
por tres inventores académicos.  Es la red más pequeña de las cinco que se analizan en este
trabajo, en relación al número de integrantes. Este grupo se caracteriza porque aun cuando
no tiene una trayectoria de patentamiento continuo, todos los miembros del mismo se han
mantenido colaborando en los distintos momentos en que se ha solicitado una patente. El
núcleo de la colaboración de este grupo son dos inventores académicos de la UAM-I con
un investigador del Instituto de Física de la UNAM3. El número de vínculos que tiene este
grupo es de tres, lo que significa que es un grupo completamente cohesionado con una
densidad del 100%. No hay intermediación entre sus miembros ya que todos se vinculan
con todos y la cercanía es de dos, que es también la cercanía máxima posible en un grupo
de tres participantes. Este grupo tiene el 46% de las patentes de su departamento de
adscripción pero no tiene reportados estudiantes en los títulos de patentes que ostentan.
Los integrantes de este grupo son líderes reconocidos a nivel mundial que iniciaron su
trabajo en la ciencia básica. Sin embargo, y a partir de los resultados de su investigación,
buscaron que el conocimiento que crearon tuviera aplicación productiva con fines
comerciales. Las primeras patentes se derivan del trabajo que realizan en teoría de catálisis
pero las dificultades administrativas desincentivaron su participación. Cada uno de los
integrantes ha seguido trayectorias muy exitosas de investigación básica y aplicada. Uno
de los líderes e este grupo menciona en las entrevistas que primero produjeron el
conocimiento básico y a partir de ahí, se generaron las patentes. Este modelo es similar al
de la oferta de conocimiento o Science, Technology and Innovation (Science Push) (Ver
Anexo 1, Figura 3).

3 La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es la más grande y antigua del país, así como la única que ha
aparecido en diversas ocasiones en las evaluaciones internacionales.
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El grupo 4 tiene cuatro patentes solicitadas de las cuales solo una está otorgada. La primera
patente de este grupo fue solicitada en el año 2000 y otorgada siete años después.
Posteriormente solicitaron dos en el 2010 y una más en el 2011, ambas continúan en
proceso. Este grupo se clasifica como de bajo patentamiento dentro del conjunto de grupos
identificados en la UAM. En este grupo también se identifica un inventor líder que ha
participado en el conjunto de patentes registradas en la UAM. Un investigador externo,
proveniente de un centro de investigación, ha participado en al menos en dos ocasiones. La
colaboración entre ambos se considera como el centro de la red y los demás integrantes se
incorporan para colaborar en una cuestión concreta, como los estudiantes. El grupo cuenta
con un 55% de profesores universitarios, el 27% son estudiantes y el 18% son académicos
de instituciones externas. Es una red con una cohesión media ya que un 42% de sus
miembros está vinculado y presenta un índice de intermediación del 66%. El grupo tiene la
tercera posición respecto al número de estudiantes participantes respecto a los grupos
analizados en este trabajo. Es una red relativamente joven en donde el inventor líder
desarrolla su trabajo desde el inicio de su carrera teniendo una visión de investigación
aplicada que pueda resolver problemas concretos. Uno de los colaboradores centrales es el
que mantiene unidos a dos de los subgrupos más cohesivos (Ver Anexo 1, Figura 4).

Al grupo 5 se le han otorgado siete patentes en USPTO. El líder, profesor de la UAM, es
un investigador prolífico. Sin embargo, las patentes en las que participa no son propiedad
de la universidad. La primera patente que tienen registrada es del 2001 y la última del
2010. Este grupo está integrado por inventores académicos de la UAM (27%), estudiantes
de la misma universidad (54%) y participantes provenientes de empresas (31%). Una
característica clave de este grupo es la intensa movilidad de los inventores que participan.
Únicamente el inventor líder está registrado en todas las patentes, los demás participantes
se asocian para un proyecto particular y durante un periodo específico. Así, la
recomposición del grupo de inventores es permanente bajo la dirección del inventor líder.
Esta experiencia es semejante a lo que Powell y Grodal (2005) han planteado en el sentido
de que una red puede verse como una organización temporal, en donde la integración de
nuevos miembros, por esporádica que sea, brinda nuevos conocimientos, se comparten
experiencias, proyectos y surgen oportunidades de negocio.

El índice de densidad del grupo 5 es de 36% y el de intermediación de 76%. Estos datos
muestran que esencialmente es un grupo incidental con una cohesión baja, el inventor líder
media las relaciones entre todos los participantes, el total de inventores es de 11 (Ver
Anexo 1, Figura 5). El líder del grupo construye sobre sus experiencias previas en Estados
Unidos, donde participó en la creación de start ups con apoyo del gobierno
estadounidense. Esa experiencia la trata de replicar en México y ha logrado la creación de
dos empresas. Se define a sí mismo como investigador y como empresario. Tiene un perfil
altamente proactivo y sigue patentando y buscando alternativas de vinculación incluso a
pesar de señalar la falta de coordinación y adecuación de los programas gubernamentales
orientados a apoyar a universidades y empresas en la vinculación y comercialización de
tecnología. El inventor académico plantea que el entorno institucional, tanto a nivel del
mercado como de las regulaciones, no apoya la invención académica. Sin embargo su caso
muestra que el entorno juega un papel secundario en la propensión al patentamiento. En
esta línea diversos estudios han señalado que no es claro el efecto del entorno institucional
y los factores organizacionales en la orientación a patentar. Se enfatizan, por el contrario,
factores como las preferencias y características individuales. Sin embargo, la evidencia no
es concluyente hasta ahora (Huelsbeck y Lehmann, 2006; Huang, Feeney y Welch, 2011;
Goktepe-Hultén, 2008).
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En los diferentes grupos analizados en este trabajo sobresale una referencia continua a las
características del perfil individual del inventor académico que tiene como objetivo
patentar. El entusiasmo, el interés - al menos por la búsqueda de aplicaciones -, o bien un
conocimiento explícito del mercado, la proactividad, el enfrentarse a los obstáculos
organizacionales e institucionales y mantener el objetivo, son algunas de las características
recurrentes identificadas en las entrevistas. También sobresale que la confianza generada
en el grupo y la colaboración resultan fundamentales para generar conocimiento codificado
en patentes. Esto se acompaña de relaciones básicamente informales, donde la confianza
mutua es un pilar en el trabajo.

En el cuadro 2 se sintetizan las principales características y tipos de vínculos identificados
en los grupos analizados en este trabajo. Un análisis inicial permite describir un patrón
incipiente, que tendrá que corroborarse una vez que se haya concluido la recolección de la
información del conjunto de grupos de toda la institución. Este patrón permite clasificar a
los grupos a partir de dos dimensiones: La primera, la densidad, relativa al número de
vínculos existentes respecto al número de vínculos posibles al interior del grupo. Se
consideran grupos incidentales o de cohesión baja al grupo 1 y 5, ya que presentan una
densidad menor al 40%, como grupos de cohesión media se consideran a los grupos 2 y 4,
ya que su densidad es de entre 41 y 70%. Finalmente se consideran grupos de cohesión alta
solamente al grupo 3, ya que su densidad se encuentra en el rango de entre 71 y 100%. La
segunda dimensión es relativa a la mayor o menor orientación hacia la empresa. En dos
casos, el grupo 1 y el grupo 5, hay una experiencia concreta de transferencia y vinculación
con la empresa por medio de convenios formales, contratos de licenciamiento y creación
de start ups. En el otro extremo, encontraríamos los grupos más orientados por la creación
de conocimiento básico, es el caso del grupo 3.

A la mitad, y también identificados como grupos de cohesión media, estarían los grupos 2
y 4 que, aunque con una orientación hacia la resolución de problemas concretos
(investigación aplicada), su relación con las empresas no es tan fuerte como en el caso de
los grupos incidentales (1 y 5). Los grupos 1 y 5 plantean explícitamente que su
investigación inicia principalmente al identificar problemáticas concretas o a solicitud
expresa de las empresas. Además, tienen experiencias documentadas en donde cuentan con
la participación de empresas en sus patentes otorgadas (Medellín, 2012). Los grupos 1 y 5
tienen en común, además, que son los que cuentan con el mayor porcentaje de estudiantes
registrados en sus títulos de patentes y que sus líderes están dentro del grupo de inventores
prolíficos de toda la universidad. El grupo 5 tiene el primer lugar en relación al número de
patentes otorgadas entre el número total de miembros del grupo; y el grupo 1, tiene el
tercer lugar. Lo mismo sucede en relación al porcentaje de participantes provenientes de la
empresa. El grupo 5 reporta un 31% y el grupo 1, un 8%. En ambos casos las patentes
además pertenecen a las empresas con las que colaboran y no de la universidad. También
el grupo 1 y 5 tienen el más alto porcentaje de patentes otorgadas respecto a las solicitadas
del conjunto de grupos analizados en este trabajo, el 78.5 y el 100% respectivamente. Estos
hallazgos permiten sugerir que los vínculos formales con empresas, el trabajo sistemático
con ellas y la creación de grupos incidentales y ad hoc constituidos para cubrir los
requerimientos de conocimiento concretos de un proyecto, y un alto involucramiento de
estudiantes, es el tipo de grupo que cumple con la trayectoria que parece ser más eficiente
en relación al patentamiento.

El análisis presentado coincide con la literatura e investigación previa en diferentes
aspectos. Los más importantes son: (i) El papel de habilitador del entorno institucional que,
aunque no necesariamente detiene el espíritu académico empresarial (Goktepe-Hultén,
2008; Huelsbeck y Lehmann, 2006), si puede hacer más ineficiente el proceso de
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producción de conocimiento codificado en patentes. Aquí vale enfatizar que los
investigadores entrevistados señalan que la oficina nacional de patentes, el IMPI, tarda
mucho tiempo en analizar las solicitudes de patentes. (ii) Una estructura organizacional
flexible es fundamental para incentivar la producción de conocimiento (Amabile et al.,
1996) y al parecer, la productividad y desempeño de un grupo que opera bajo una
estructura poco rígida, será mayor. En la literatura como en las entrevistas a los
investigadores se identifica la flexibilidad como una cualidad fundamental que favorece el
trabajo conjunto y sistemático. (iii) El conocimiento como tarea colectiva (Brown y
Duguid, 1998; 2001), en donde el grupo y/o red puede colaborar eventualmente pero donde
la creación de nuevo conocimiento está asociada a la participación de los diferentes
miembros (Blomquist y Levy, 2008; Babu y Singh, 1998). Sobre este tema Powell y
Grodal (2005) han planteado que una red puede verse como una organización temporal, en
donde la integración de nuevos miembros, por esporádica que sea, brinda nuevos
conocimientos, se comparten experiencias, proyectos y surgen oportunidades de negocio.

Cuadro  2. Características y tipo de vínculos de los grupos
Características/ Tipo
de vínculos del grupo

Grupo 1.
Cohesión
baja

Grupo 2.
Cohesión
media

Grupo 3.
Cohesión
alta

Grupo 4.
Cohesión
media

Grupo 5.
Cohesión
baja

D
im

en
si

ón
In

te
rn

a

Tipo de
organización

Formal Informal Informal Ad hoc Ad hoc

Composición* 73% ES
19% PU
8% EM

5% ES
78% PU
17% EM

67% PU
23% PO

27% ES
55% PU
18% PO

54% ES
15% PU
31% EM

Miembros 26 18 3 11 13
Densidad** 23% 49% 100% 42% 36%
Intermediació
n**

78% 85% 0% 66% 76%

D
im

en
si

ón
 e

xt
er

na

Vínculos
externos

Empresa
grande

Empresas
pequeñas

Centros de
investigaci
ón

Centros de
investigaci
ón

Empresas

Fuente de
recursos

Empresa
Grande

Empresas
Asociacio
nes
CONACY
T

CONACY
T

CONACY
T

Empresas
CONACY
T

Fuente de
conocimiento

Empresas Empresas Academia Academia
Mercado

Mercado
Academia

D
es

em
pe

ño

Patentes
solicitadas

14 8 6 4 7

Patentes
otorgadas y %
otorgamiento

11
(78.5%)

3 (37.5%) 4 (66.6%) 1 (25%) 7 (100%)

Patentes
otorgadas por
investigador

.42 .16 .66 .09 1.8

% patentes
departamento

64% 25% 46% 13% -

SNIs 100% 50% 100% 25% 50%
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Graduados
UAM

19 1 0 3 7

Fuente: Elaboración propia.* ES: estudiantes, PU: profesores UAM, EM: participantes de
empresas, PO: profesores o investigadores de otras instituciones

El análisis permite señalar que aún en un contexto institucional adverso, el patentamiento
académico se desarrolla a partir de perfiles individuales proactivos, con conocimiento del
mercado y con una orientación a resolver problemas aplicados en el ámbito de las
necesidades del sector productivo y la empresa. Los grupos más exitosos presentan una
composición caracterizada por una alta participación de estudiantes de posgrado como
inventores, una participación constante de gente del ámbito empresarial y una densidad
relativamente baja, asociada a una movilidad y recambio de los participantes

4. Conclusiones
La investigación sobre patentamiento académico es un campo reciente en los países en
desarrollo mientras que en los países industrializados su estudio ha crecido
considerablemente. A su vez, permite integrar enfoques diversos para entender el proceso
de producción de conocimiento codificado en patentes. Una línea de investigación
identificada como eje de la agenda futura está asociada con dos aspectos que esta
investigación aborda: Primero ¿Cuál es el impacto de los cambios legislativos, del
desarrollo de los mercados de capitales, del empuje tecnológico (technology push) en la -
actividad inventiva?, y Segundo, ¿Las universidades hacen lo suficiente para asegurar que
los científicos e ingenieros conozcan y tengan claridad sobre los derechos de propiedad
intelectual y el patentamiento? (Grimaldia, Kenney, Siegeld y Wright, 2011).

Esta investigación que ha tenido por objeto de estudio a los grupos de inventores
académicos  y su actividad de patentamiento en la UAM nos ha conducido a las siguientes
conclusiones:

(i) La actividad I+D que conduce a la producción de conocimiento codificado en patentes
no es una actividad constante y permanente. En ocasiones se inicia después de que los
investigadores han identificado hallazgos que potencialmente pueden ser de utilidad. En
otros casos se llega al patentamiento porque hay acceso a incentivos y/o reconocimientos
(la minoría de los casos identificados). Pero también, se identifican grupos que tienen
como propósito generar conocimiento para desarrollar empresas y satisfacer necesidades
específicas en el mercado.

(ii) Los cinco grupos de inventores – académicos que se han analizado en este trabajo, han
sido clasificados en tres tipos de acuerdo a sus características: Primero, aquellos
formalmente orientados a atender problemas del Mercado y de empresas específicas. Este
grupo está caracterizado por una alta participación de estudiantes, el mayor porcentaje de
títulos de patentes otorgadas,  una gran movilidad y un alto recambio de los participantes
coordinado por el inventor líder. Segundo, en el otro extremo se encuentran aquellos
grupos que desde la ciencia básica y sin tener receptores empresariales deciden patentar al
identificar aplicaciones potenciales. Estos grupos no tienen estudiantes, tampoco
participantes empresariales pero son muy cohesivos y constantes. En el medio,
encontramos aquellos grupos que aun cuando muestran un conocimiento del ámbito
empresarial no han sido tan eficientes en relación al patentamiento. También la variedad de
participantes es más limitada, así como la incorporación de estudiantes.

(iii) Se identifican tres modus operandi en estos grupos. Primero, el grupo que inicia
patentando en USPTO y posteriormente llega al mercado nacional. Segundo, los que una
vez que protegieron su conocimiento a nivel nacional, identifican oportunidades a nivel
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internacional y patentan en segundo lugar, en la USPTO. Tercero, los grupos que solo
patentan en el mercado nacional a través del IMPI y que no buscan o desconocen las
oportunidades de comercialización de sus inventos. En todos los casos tanto la fuente de
conocimiento, como la fuente de recursos económicos para los proyectos es diferente. En
el primer caso, hay recursos comprometidos de empresas y gobierno y una gran capacidad
de negociar la participación de actores diversos. En el segundo caso, se identifica
básicamente inversión pública a través de la universidad. En el tercer caso los proyectos
son financiados a través de fondos públicos de ciencia básica.

(iv) Los campos tecnológicos (technological fields) de las patentes de los grupos
analizados se ubican, con pocas excepciones, en sectores tecnológicos que no son de punta
(química y mecánica principalmente). Esto sugiere que existe una brecha creciente entre
las tendencias internacionales en el patentamiento (tecnologías intensivas en conocimiento)
y las patentes de la UAM en el periodo analizado. Es importante señalar que el
patentamiento de la UAM, en términos de campos tecnológicos, es semejante al
patentamiento nacional. En efecto, se trata de sectores donde México ha tenido fortalezas
desde la primera etapa de su industrialización sustitutiva de importaciones (1950-1980), y
no ha registrado cambio en el patentamiento como ha sucedido en los países
industrializados.

(v) Dos de los grupos de inventores académicos productores de conocimiento codificado
en patentes, que presentan el mayor grado de propensión a la vinculación industrial, tienen
en común que sus líderes fueron formados en el sistema educativo estadounidense donde
ambos afirman - en las entrevistas -, haber aprendido las claves de la vinculación entre
universidad e industria. También señalan con énfasis las rigideces institucionales al interior
de la UAM y al exterior (CONACYT) como uno de los obstáculos para incrementar la
producción de patentes y para la vinculación industrial.

Finalmente, hay que señalar que en todos los grupos se reportan debilidades institucionales
en el ámbito regulativo, en los incentivos y en el mercado, así como en el funcionamiento
de la oficina nacional de patentes. También se identifican problemas en el ámbito
universitario, particularmente en la inexperiencia de la oficina de apoyo (OTT). Por el
contrario, se observa que el liderazgo y los perfiles individuales de los inventores, son
factores muy significativos para explicar su propensión a patentar. Estos hallazgos se
articulan con la investigación previa del campo, pero tendrán que fortalecerse en su
documentación.
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Anexo 1

Figura 1. Grupo 1 Cohesión baja

Figura 2.  Grupo 2  Cohesión media

Figura 3. Grupo 3 Cohesión alta
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Figura 4. Grupo 4 Cohesión media

Figura 5. Grupo 5 Cohesión baja



Mapas Tecnológicos en la Práctica. Caso Industria del Sector
Metalmecánico de la Ciudad de Medellín, Colombia.

ABSTRACT

One way to be alert to changes in the environment in a systematic way is through the
practice of the Technology Watch (TW) and Competitive Intelligence (CI), companies then
require proper management of information if you want to be successful, and it is for that
reason that every time IC VT and are becoming more important in the world, and Medellin
is no stranger to this dynamic. The path chosen is based on three components: science,
technology and innovation. To do this research project aims to which sets out a
methodology for building an technology roadmaps for the metalworking sector in the city
of Medellin. This research was conducted in two phases, an initial conceptualization and
methodological proposal and a second phase of implementation of the methodology of
Technology Watch (TW) and Competitive Intelligence (CI).

RESUMEN

Una manera para estar atento a los cambios del entorno de forma sistemática, es a través de
la práctica de la Vigilancia Tecnológica (VT) y la Inteligencia Competitiva (IC); en este
sentido, las empresas requieren de un adecuado manejo de la información si desean ser
exitosas, y es por esa razón que cada vez la VT y la IC están cobrando mayor relevancia en
el mundo, y Medellín no es ajena a esta dinámica. El camino escogido se fundamenta en
tres componentes esenciales: la ciencia, la tecnología y la innovación. A ello apunta este
proyecto investigativo en el cual se plantea una metodología para la construcción de mapas
tecnológicos aplicados al sector metalmecánico de la ciudad de Medellín. Esta
investigación se realizó en dos fases, una inicial de conceptualización y propuesta
metodológica y una segunda fase de aplicación de la metodología de Vigilancia
Tecnológica (VT) e Inteligencia Competitiva (IC).

1. Introducción y Objetivos

Este proyecto surge por una propuesta investigativa al interior del Instituto Tecnológico
Metropolitano –ITM- de la ciudad de Medellín, Colombia, específicamente en la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas de la institución, en el cual se buscaba plantear
una metodología para la construcción de mapas tecnológicos y en forma conjunta con una
empresa del sector metalmecánico de la ciudad de Medellín generar una cultura de
inteligencia tecnológica al interior de la organización para fortalecer el proceso de toma de
decisiones y la acumular capacidades de Vigilancia Tecnológica al interior de ambas
instituciones. En este sentido se diagnosticó que muchas de las empresa a pesar de contar
con una gerencia de I+D en su organigrama, no contemplan la aplicación de la VT como
parte de esta labor y a la inteligencia tecnológica como proceso transversal a toda la
organización. Por esta razón se identificó la necesidad de plantear una metodología para la
construcción de mapas tecnológicos, especificamente al sector metalmecánico de la ciudad
de Medellín ya que es un sector carente de este tipo de metodologías y estudios .
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1.1. Conceptualización y Características de los Mapas Tecnológicos

Una manera para estar atento a los cambios del entorno de forma sistemática, es a través de
la práctica de la Vigilancia Tecnológica (VT) y la Inteligencia Competitiva (IC), que se
define como un proceso sistemático en el que se capta, analiza y difunde información de
diversa índole —económica, tecnológica, política, social, cultural, legislativa—, mediante
métodos legales, con el ánimo de identificar y anticipar oportunidades, amenazas o riesgos,
para mejorar la formulación y ejecución de la estrategia en las organizaciones (SÁNCHEZ-
TORRES, 2005)

Según Kappel (2001) citado por Villegas (2005) en el entorno empresarial, las empresas
deben tener mayor capacidad de respuesta al avance de la tecnología y al manejo de
activos tecnológicos de manera más estratégica. Asimismo, la difusión de programas de
planeación, la integración de la tecnología y el uso iterativo de activos en las diferentes
líneas de productos frecuentemente carecen de una estructura coordinada que involucre a
todos los actores. Se han propuesto diferentes soluciones para alinear las expectativas
tecnológicas con las expectativas del negocio.

Otros autores como Phaal (2003), Albright (2003), Kappel (2001) y Kostoff (2001),
citados por Villegas (2005) consideran el mapeo tecnológico como una propuesta metódica
para integrar la planeación tecnológica con la visión del negocio.

En los últimos años, según Escorsa y Maspons (2000) citado por Escorsa y Valls (2005), se
ha avanzado considerablemente en la elaboración de los denominados mapas tecnológicos,
y los definen como representaciones visuales del estado de la tecnología en un ámbito o
área determinados. Los mapas presentan gráficamente, de forma sintética, las tecnologías
en que se ha investigado más y, en consecuencia, publicado y patentado más en un período
determinado. Permiten también detectar aquellas tecnologías emergentes que están
experimentando una rápida expansión mediante la comparación con mapas
correspondientes a períodos anteriores.

La elaboración de estos mapas ha sido posible por una serie de causas. Por un lado, la
creciente disponibilidad de bases de datos cada vez más especializadas, completas y de
más fácil acceso. Algunas bases de datos importantes son: Science Citation Index,
Chemical Abstracts (química), Medline (medicina), Compendex (ingeniería), Inspec
(electricidad y electrónica), WPI (World Patent Index, gestionada por la empresa Derwent
que contiene información sobre patentes), EPAT (patentes europeas), CIBEPAT (patentes
españolas y latinoamericanas), CINDOC/CSIC (publicaciones españolas sobre Ciencia y
Tecnología, Medicina, Ciencias Sociales y Humanas), Dacyted (Programa Iberoamericano
de Ciencia y Tecnología), etc.

Por su parte la Corporación Ruta N (2010)1 plantea que los mapas tecnológicos son una
radiografía del tipo de tecnologías que se emplean en un momento específico, los procesos
a los que están asociadas, el nivel de uso de la tecnología y el nivel de desarrollo de la
gestión tecnológica. Los mapas como herramienta, puede convertirse en un recurso
dinámico con entradas de información y salidas de productos, que actúan como insumos
para la gestión de la estrategia tecnológica.

1 La Corporación Ruta N es una institución creada por la alcaldía de Medellín, UNE y Empresas Públicas de Medellín-
EPM para promover el desarrollo de negocios innovadores basados en tecnología, que incrementen la competitividad de
la ciudad y de la región. En el año 2010 convoca a una reunión de trabajo con un grupo de expertos para reflexionar sobre
los Mapas Tecnológicos de las Cadenas Productivas: Energía, Salud y TIC´s en el marco de la formulación del Plan de
Ciencia, Tecnológica e Innovación de la ciudad de Medellín.
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El alcance del levantamiento de un mapa tecnológico, permite el análisis de la importancia
relativa de los diferentes sistemas vinculados a los servicios, así como el estado de
integración de las diferentes tecnologías y subtecnologías, entre las diferentes áreas
(identificación interna). Refleja a su vez, el comportamiento de dichas tecnologías y sub-
tecnologías medulares y de apoyo, frente al estado del arte identificado a nivel mundial
(identificación externa). En este sentido, se convierte en una herramienta muy útil para
identificar el diagnóstico tecnológico de las áreas que requerirán de actualización
tecnológica y la introducción de nuevas metodologías de gestión empresarial en aras de
una buena toma de decisiones.

De acuerdo con la Corporación, los objetivos de los mapas tecnológicos se pueden resumir
en: a) identificar y definir las transformaciones requeridas para sus diferentes sistemas y
subsistemas de tecnología de operación y de apoyo; b) referenciar las tecnologías que se
utilizan; c) diagnosticar interna y externamente el estado del arte de esas tecnologías a
nivel mundial; d) caracterizar los diferentes perfiles tecnológicos y de innovación
tecnológica requeridos para la integración de los proyectos actuales y futuros de ese orden
en la empresa y e) proponer una cartera de proyectos de tecnología blanda, venta de
conocimientos y tecnología dura, desarrollo e innovación de nuevas tecnologías, que
posibiliten el desarrollo de nuevas alternativas de servicios y de apoyo al desarrollo
tecnológico.

De acuerdo con Kostoff y Schaller (2001) citado por Villegas (2005), es posible establecer
una clasificación de los tipos o categorías de mapas tecnológicos. Según él, ambos autores
establecen la siguiente taxonomía en base las aplicaciones independientes que éstos pueden
adoptar:

a) Mapas tecnológicos de ciencia y de tecnologías emergentes,
b) Mapas tecnológicos industriales, 
c) Mapas tecnológicos corporativos o de producto–tecnología,
d) Mapas tecnológicos para el manejo de productos o portafolios.

Villegas (2005) establece que diferentes compañías han desarrollado muchos tipos de
mapas, con forma particular que depende del propósito, pero otro factor que contribuye a la
variedad de mapas tecnológicos es el formato gráfico que se seleccione para comunicar los
resultados del proceso de mapeo tecnológico; siendo el tipo más común similar a la
representación gráfica basada en el tiempo, con capas múltiples en el que se registra la
evolución del mercado, producto y tecnología mediante ligas entre elementos de las capas.

En este sentido, Escorsa y Maspons (2001) citados por Escorsa y Valls (2005) plantean que
los pasos necesarios para la elaboración de un mapa tecnológico son

a) Determinación de la estrategia de búsqueda conjuntamente con un experto en la
materia (que asesora sobre revistas que cubren el área, palabras clave, etc.)

b) Selección de las bases de datos que cubren mejor el área objeto del estudio.
c) Descarga de los ficheros en el ordenador.
d) Homogeneización de la información, que tenga en cuenta las especificidades de cada

base y cada formato.
e) Construcción del descriptor de la base de datos, que retiene únicamente los campos

que se utilizarán posteriormente.
f) Depuración de la información (confección de un diccionario de sinónimos,

eliminación de registros duplicados).
g) Obtención de los listados y de las matrices de coocurrencia deseadas (palabras-

palabras, empresas-códigos de clasificación de patentes, palabras clave-empresas,
etc.).
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h) Obtención de los mapas tecnológicos.
i)Validación de los resultados con la ayuda de un experto en la materia.

1.2. Estado del Arte

La exigencia en la eficiencia y calidad de los procesos productivos hace necesario recurrir
a nuevas herramientas para la generación de desarrollo e innovación tecnológica, por lo
cual se ha identificado la necesidad de vigilar el entorno como una prioridad, otorgando
especial atención a la tecnología que, por su naturaleza cambiante, es un factor clave en la
competitividad (CASTELLANOS & VARGAS, 2005)

En Colombia, los mapas tecnológicos dentro de los procesos de vigilancia tecnológica se
han aplicado fundamentalmente en las áreas de desarrollo productivo o estratégicas que el
Estado ha identificado en los últimos años, como son las agropecuarias, mineras-
energéticas, salud y telecomunicaciones.

El sector metalmecánico en este sentido, demuestra una carencia por la aplicación de
mapas tecnológicos como representación gráfica que busca una tendencia de las
tecnologías emergentes e incipientes propias del sector; en este sentido se hace más
evidente la pertinencia de este estudio.

A continuación presentaremos algunos de los estudios más relevantes donde aplicaron
metodologías para elaborar mapas tecnológicos como un proceso de la vigilancia
tecnológica para la obtención, captación y análisis de la información para posteriormente
tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado (sistemas de inteligencia
tecnológica).

En el año 2005 al sector del plástico flexible en Colombia se le hace un estudio de
vigilancia tecnológica como una herramienta esencial para la innovación y competitividad
de la industria. En este estudio la vigilancia tecnológica se da mediante las etapas de
recopilación de la información del sector, la definición de fuentes primarias y secundarias
de búsqueda de la información, la búsqueda en las bases de datos, la depuración y
convalidación de la información, y por último, el procesamiento de registros para proceder
con la elaboración de los mapas tecnológicos. La metodología usada para plantear y
elaborar los mapas tecnológicos para este sector se basa en el proceso de coocurrencias de
palabras el cual consistió en indicar las interrelaciones entre ellas, así como de ciertos
grupos que se relacionan como tecnologías particulares, y se analizaron el contenido de las
patentes (solamente las que quedaron seleccionadas luego de depurar por frecuencia de
palabra clave) que contienen las descripciones de las tecnologías, para de esta forma poder
relacionar los diferentes grupos que se forman (CASTELLANOS & VARGAS, 2005).

La Cámara de Comercio de Bogotá en el año 2006 elabora el estudio sobre el balance
tecnológico de la cadena productiva de la marroquinería en la ciudad de Bogotá y en el
departamento de Cundinamarca. En este estudio la elaboración de los mapas tecnológicos
se enfocó hacia la caracterización tecnológica de la cadena productiva; identificando su
razón de ser tecnológica, haciendo un inventario de procesos y tecnologías en cada eslabón
de la cadena productiva, elaborando el estado del arte tecnológico de la cadena productiva
a nivel mundial e identificando las brechas tecnológicas existentes entre la cadena
productiva y su referente mundial. Con base en ello, se tomaron las respectivas decisiones
estratégicas del cadena para su innovación y competitividad (CÁMARA DE COMERCIO
DE BOGOTÁ, 2006).

En el año 2008, la Universidad del Valle y Colciencias, desarrollaron el proyecto Mapas de
trayectorias tecnológicas en el sector del Bioetanol en Colombia hacia el año 2030; el cual
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tenía como único y gran objetivo la construcción de un mapa tecnológico que permitiera
determinar los países, entidades y evolución a lo largo del tiempo de los trabajos realizados
en bioetanol del 2000 al 2008 a través del análisis de patentes y artículos científicos. La
Metodología utilizada fue la consulta de bases de datos de artículos científicos (Web of
Science) y el procesamiento con Melq Report (Software propio); consulta en base de datos
de patentes USPTO (Base de datos americana) y el posterior análisis con Matheo Patent
(BETANCOURT, 2008).

Según los pronósticos y la visión de la Agenda Interna para la Productividad y la
Competitividad del Departamento Nacional de Planeación (2007) la cadena de pulpa,
papel, cartón, alcanzará progresivamente mayor competitividad y mayor inserción en el
mercado internacional globalizado, llegando a triplicar sus exportaciones para el año 2015.
Es por esto que en el año 2008 se llevó a cabo un estudio de construcción de mapas
tecnológicos para la industria de la pulpa y el papel que consistió en realizar una búsqueda
de patentes que incluyeran desarrollos biotecnológicos para la industria de la pulpa y el
papel desde el año 2000 hasta el año 2009, a través de la búsqueda en bases de datos
disponibles en la Web. Más que una construcción gráfica de las tendencias, las
publicaciones y las patentes del sector, el mapa tuvo el gran objetivo de contribuir en la
definición de políticas y direccionamiento de la gestión tecnológica para la cadena de papel
y la pulpa (BETANCOURT, 2008).

1.3. Objetivo

El objetivo de este trabajo es desarrollar una propuesta metodológica para la construcción
de Mapas Tecnológicos para el sector Metalmecánico de la ciudad de Medellín.

2. Método
La metodología propuesta para la construcción de mapas tecnológicos inicia con la
búsqueda exhaustiva de información representada en artículos técnicos, académicos y en
bases de datos bibliográficas y de patentes. En este punto se hace necesario establecer
factores de búsqueda y criterios de selección para poder determinar cuál es la información
valiosa para el estudio.

El propósito de esta primera búsqueda de información es fundamentalmente el de
identificar los factores claves relacionados con los conceptos de búsqueda, identificar las
coocurrencias y definir la proximidad o la distancia entre ellas. Estos dos pasos iniciales
hacen parte de lo que sería la VT inicial del problema a resolver.

Posteriormente se define la segunda fase de la metodología que consiste en una
yuxtaposición entre lo encontrado en la fase de VT y las opciones actuales que presenta el
mercado. A partir de este análisis se identifican los diferentes gaps o brechas existentes. El
producto arrojado por esta fase servirá como sustento para la formulación del análisis de
prospectiva.

La última fase de la metodología constituye un análisis de tendencias futuras. En este se
determina a partir del estado actual del mercado y de la organización y el análisis de
tendencias de la tecnología analizada el conjunto de pasos necesarios o etapas para
alcanzar un estado ideal en el futuro.
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Fuente: Elaboración propia

2.1. APLICACIÓN DEL MÉTODO.

Los productos seleccionados como objeto de estudio son las blindobarras y las bandejas
portacables. Estos productos han sido seleccionados por la novedad, en el caso de las
blindobarras, y la proyección en el caso de las bandejas portacables, a continuación se hace
una introducción a los productos.

 Blindobarras
La idea principal surgió a finales del siglo XIX con el fin de aprovechar mejor el material
con  conductores de forma rectangular para lograr una distribución eléctrica más
económica y eficiente. Aprovechando los factores de uso y diversificación con un
alimentador centralizado de forma rectangular no solo se logra ahorros, sino también bajar
la caída de tensión a los niveles requeridos a un costo muy inferior. Las blindobarras
también permiten la utilización de un material conductor más económico, en efecto, si se
compara el aluminio electro plateado con estaño o plata,  con el cobre, se pueden obtener
ahorros de hasta un 50% utilizando un subsistema de distribución con aluminio, y al
mismo tiempo cumpliendo las normas nacionales e internacionales. (3M, 2013)

Las blindobarras son definidas por NEMA (National Electrical Manufacturers Association)
como un sistema de distribución eléctrico prefabricado compuesto por barrajes alojados en
un cerramiento. El sistema incluye tramos de diferentes longitudes, accesorios, y
dispositivos de sujeción (CASASBUENAS, 2012). Las blindobarras son una alternativa a
la distribución de energía eléctrica con cable, económica, de fácil instalación, de mejor
apariencia y desempeño; muy estables mecánica y térmicamente, durables y técnicamente
flexibles como se observa en la Figura 1. Las barras conductoras pueden ser de cobre o
aluminio y la carcasa está fabricada en aluminio (si se requiere también puede ser en acero
inoxidable). (3M, 2013)

Figura 1. Sistema Blindobarras

Fuente. Tomado de (CASASBUENAS, 2012)

Comparación
de VT con el

mercado
Actual

Tendencias futuras

Vigilancia
tecnológica
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En el sistema, la energía es transportada desde el tablero principal a los pisos superiores
mediante uno o varios alimentadores centralizados a los cuales se conectan las cargas
secundarias requeridas (ELECTRIC ALPA, 2013).

Algunas de las ventajas del uso de Blindobarras son (BLINDOBARRAS, 2010):

 Seguridad: Cuando se utilizan las barras apropiadas para su diseño eléctrico, las
posibilidades de fallas, incluyendo incendios, se reducen a menos de un 10% en
comparación con los sistemas tradicionales.

 Versatilidad: Las derivaciones, incluyendo circuitos ramales, se pueden realizar en
cualquier momento, a una fracción de lo que costarían con sistemas tradicionales y
en muy corto tiempo. Su simplicidad lo hace comparable con conectar y
desconectar un tomacorriente pero con la capacidad eléctrica de un sistema
industrial.

 Inversión: Las instalaciones con electro barras pueden ser mucho más económicas
que los sistemas tradicionales, pueden ser desmanteladas y reubicadas
aprovechando 100% el material. Este hecho convierte a la instalación eléctrica en
un activo fijo 100% reutilizable.

La blindobarras son relativamente nuevas en el mercado Colombiano, apareciendo en el
mercado especialmente en la segunda mitad de la primera década del siglo XXI.
Aplicándose especialmente en grandes proyectos de infraestructura, como centros
comerciales, hoteles, fábricas, y edificios empresariales, y busca su ingreso a proyectos
más pequeños, que masifiquen su uso. (ELECTRIC ALPA, 2013).

 Bandejas portacables
La bandeja portacables es una estructura tipo puente que lleva cables eléctricos y de datos
durante todo un proyecto (SEDEMI, 2011). La bandeja portacables está disponible en una
gran variedad de materiales y con diseños finales correspondientes a la ubicación, carga y
requisitos estéticos.

Usando bandejas portacables, todos los tipos de cableado pueden ser instalados en una
forma eficiente, manejable y cómoda, como puede observarse en la Figura 2. La NEMA
fija las normas para la construcción, pruebas e instalación de bandejas porta cables
metálicas.

Figura 2. Bandejas Portacables

Fuente. Informatica.gonzalonazareno.org
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El diseño depende de muchos factores, incluyendo la naturaleza de los cables a ser
instalados, condiciones del lugar, y estética (SEDEMI, 2011). Algunas opciones de
bandejas son (PORTAL ELÉCTRICOS, 2007):

 Escalera: Usada en aplicaciones con espacios intermedios a lo largo del soporte.
 Ducto Perforado: Características de la parte inferior ventilada. Usado en

aplicaciones en las que se genera calor moderado.
 Ducto Sólido: Típicamente usada en lugares que se genera poco calor, como

proyectos de telecomunicaciones y eléctricos.
 Bandejas de Aluminio: Para aplicaciones de trabajo ligero donde se requiere

instalaciones rápidas.
 Malla de cable: Para voltaje bajo, telecomunicación, y cables de fibra óptica

soportados en cortos espacios.

La elección del material en el que se fabrique la bandeja portacables depende del ambiente
en el cual la bandeja va a ser usada. No todos los acabados están disponibles para todos los
tipos de bandejas (SEDEMI, 2011).

 Aluminio: Resistente a la corrosión. De bajo peso, usado en exteriores o al aire
libre.

 Acero Galvanizado en caliente luego de su fabricación: Principalmente para
aplicaciones al aire libre, porque provee excelente protección a la intemperie.

 Acero inoxidable: Inherentemente resistente a la corrosión, pero demasiado caro.

En contraposición con las blindobarras, las bandejas portacables están hace más de 20 años
en el mercado colombiano (INDUSTRIAS CENO, 2013), lo que las hace interesantes para
este proyecto es su proyección en el mercado, con la aplicación de innovación en diseño y
en uso de nuevos materiales. (INDUSTRIAS CENO, 2013).

2.1.1. Vigilancia Tecnológica

La Vigilancia Tecnológica (VT) se realizó a través de una búsqueda en bases de datos
especializadas (Scopus, Science Direct, IEEE, Spacenet, Wipo) aplicando ecuaciones de
búsqueda a partir de las metodologías existentes para este fin, como se observa en la Tabla
1 y

Tabla 2.

Tabla 1. Resumen de búsquedas realizadas sobre Blindobarras.

Bases de datos Palabras claves
Ecuaciones de

búsqueda
Fecha de
consulta

Resultados
encontrados

bus duct; bus bar
trunkyng, materiales,
grados de protección (PI
54-55), normativa,
aplicación (usos)

Bus duct 7/11/2012 15
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H02G5/00: Instalaciones
de Barras Omnibus

2009:2012 como la
fecha de publicación

AND H02G5/00 como
la clasificación IPC

7/11/2012 13

H02G5/06: Instalaciones
totalmente encerrada

2009:2012 como la
fecha de publicación

AND H02G5/06 como
la clasificación IPC

7/11/2012 3

Bus Duct FP:("bus duct") AND
DP:([01.01.2009 TO

01.12.2012])
7/11/2012 41

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Resumen de búsquedas realizadas sobre Bandejas Portacables.

Bases de datos Palabras claves Ecuaciones de búsqueda
Fecha de
consulta

Resultados
encontrados

Cabletray, materiales
(protección,
recubrimiento),
mormativa, aplicación
(usos); procesos de
fabricación.

Manufactoring processes
cable tray.
Aplicattions cable tray.
Manufactoring processes
OR regulations AND
materials cable tray

7/11/2012 5

7/11/2012 1

H02G3/04: Tubos o
conductos protectores, p.

ej. bandejas de rejillas
portacables, bandejas

portacables

2009:2012 como la fecha
de publicación

AND H02G3/04 como la
clasificación IPC

7/11/2012 168

H02G3/04: Tubos o
conductos protectores, p.

ej. bandejas de rejillas
portacables, bandejas

portacables

DP:([01.01.2009 TO
31.12.2012]) AND

IC:H02G3/04
7/11/2012 771

Fuente: Elaboración propia.

2.1.2. Comparación con el mercado.

La comparación con el mercado se realizó a través de una vigilancia que se le hizo a las empresas
que actualmente en la ciudad de Medellín, Colombia ofertan este tipo de tecnología.

Estas empresas son: Industrias CENO S.A; Compañía General de Mantenimiento y Montaje Ltda;
Empresa Blindobarras; Empresa Electric Alpa; Empresa Portal Eléctricos y SEDEMI.

La vigilancia consistió en analizar cada uno de los portafolios de estas tecnologías, sus descripción
general, sus especificaciones y aplicación en el sector industrial metalmecánico que ofrecen.

2.1.3. Tendencias futuras.
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A partir de la comparación de lo encontrado en la VT con lo evidenciado en el mercado se
construyeron las tendencias de futuro, utilizando como herramienta los mapas mentales, que
permiten la visualización gráfica de las ideas y sus conexiones.

3. Resultados y discusión

3.1. Blindobarras

Con respecto a las publicaciones de tipo cientificas, evidenciamos un creciente interés en el
tema (Figura 3) especialmente a partir del año 2000, con un máximo en el año 2008
seguido de un alto número de publicaciones en el año 2010. En cuanto a los países que han
originado estas publicaciones, India es el principal con 37 documentos sobre el tema,
seguida de lejos por Estados Unidos, y China (Figura 4), dinámica contraria a lo que ocurre
con el tema de patentes (Figura 5) donde el país lider es China.

Figura 3. Publicaciones sobre blindobarras. (SCOPUS, 2013)

Figura 4.  Listado de Países según número de publicaciones sobre blindobarras. (SCOPUS, 2013)
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Figura 5. Publicación de patentes y país. (Spacenet, 2012)

La producción cientifica y las patentes investigadas tienen dos objetos. El primero es la
necesidad de mejorar la eficiencia en la conducción, y para esto se basan en generar
cambios en la geometría y el uso de diferentes materiales, es de anotar que es un camino en
desarrollo, según las patentes obtenidas (Figura 5), pues vemos un crecimiento constante,
que es más evidente al observar el gráfico acumulado, donde se muestra el aumento año a
año, con un breve descenso en el año 2012, que puede deberse a las fechas de la consulta
realizada (noviembre 2012), de igual forma es un producto que apenas está ingresando a
nuestro contexto (mercado), razón por la que se puede ver como una oportunidad. El
segundo objeto es la forma de realizar conexiones de derivación minimizando las pérdidas
y disipaciones de calor, que ha sido más abordado por las patentes.

De la búsqueda en el mercado se encontró que las blindobarras ofrecidas se muestran
aplicadas en proyectos de gran envergadura (centros comerciales, edificios empresariales,
plantas industriales, entre otros), así mismo, las blindobarras se ofrecen como parte de un
sistema de distribución eléctrica, con dificultades para flexibilidad de uso entre piezas de
sistemas diferentes, así la empresa 3M ofrece un estandar propio, y la empresa
Blindobarras.com ofrece otro diferente, sin que las piezas se puedan intercambiar; un
ejemplo visual de esto se observa en la Figura 6 que muestra la forma de unirse un estandar
en comparación con otro.

Figura 6. Comparación de sujeción de dos sistemas diferentes de Blindobarras.

Fuente: (CASASBUENAS, 2012)

Las blindobarras se ofrecen según la potencia, la destinación, el material, la longitud, y el grosor
necesario al proyecto a aplicar; cada uno tiende a mejorar estándares del sistema de cableado, con
el que se compara.

Las tendencias se enfocan principalmente a la resolución de problemas relacionados con la
geometría (configuración), recubrimientos y nuevos materiales. El Principal uso está dirigido al
transporte de líneas de gas. En los últimos años se ve una tendencia creciente a patentar en este
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campo, que lo lidera China, seguida de Corea y Japón. (Figura 7). A nivel de Iberoamérica el país
que encabeza el listado es España, seguido por Brasil. Colombia no aparece, lo que puede tenerse
como una oportunidad.

Figura 7 Publicación de patentes y país. (Spacenet, 2012)

Figura 8 atentes en Iberoamérica. (Spacenet, 2012)

El proceso de mapeo tecnológico descrito acá nos lleva al siguiente mapa mental (Mapa 1),
en el que se observan las tendencias futuras de la industria, referentes a geometría, el uso
de nuevos materiales y el tipo de recubrimiento a utilizar:

Mapa 1 . Mapeo  de Blindobarras.

Blindobarras Tendencias

Geometría

Recubrimiento

Nuevos MaterialesUsos

Líneas de Gas

Electricidad

Patentes

Internacional

Iberoamérica

China

Corea

España

Brasil

Fuente: Elaboración propia

3.2. Bandejas portacables.
En cuanto a la producción cientifica, nos encontramos con un fuerte crecimiento de 1996
en adelante, con un gran máximo en el año 2007 y en el año 2011 (Figura 9). El país con
más publicaciones es Estados Unidos, seguido por China y Japón.
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Figura 9. Publicaciones Bandejas Portacables por año. (SCOPUS, 2013)

Figura 10. Países por publicaciones Bandejas Portacables. (SCOPUS, 2013)

Los artículos y las patentes muestran una clara tendencia a desarrollar bandejas portacables
con nuevos materiales que permitan mayor resistencia, manteniendo o mejorando
características de flexibilidad y capacidad, y que permitan su uso en ambientes con
condiciones adversas, específicamente va hacia el acero inoxidable 316L, al Polyester
Glass y la aleación de aluminio. Un segundo frente de trabajo es la forma y ensamble de
las bandejas, que tiende a ser estandarizada y sin uso de herramientas.

En el análisis de patentes (Gráfico 3) se ve un decrecimiento en el número de patentes
publicadas, pero en lo acumulado se ve una tendencia al aumento acumulado, quiere decir
que es un campo activo y en desarrollo.

A nivel del mercado, se ofrecen según el diseño (escalera, ducto perforado, ducto sólido,
bandejas, malla), según el material (Aluminio, Acero), según la carga a soportar y el
espacio a ocupar, así como el soporte utilizado. (PORTAL ELÉCTRICOS, 2007;
INDUSTRIAS CENO, 2013; SEDEMI, 2011)

Las nuevas tendencias son los materiales para la fabricación de las bandejas, en especial el
acero inoxidable 316L, el Polyester Glass y la aleación de aluminio, de igual forma la
durabilidad en condiciones extremas como cerca al mar, la humedad extrema y las
resistencias con todo tipo de cables.  A nivel de patentes el país con mayor cantidad de
patentes otorgadas es China, seguida por Corea y patentes del PCT. Y en cuanto a
tendencias por años tenemos el 2010 como el año de mayor cantidad de publicaciones, con
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una tendencia a disminuir (Figura 11). Esto abre un campo para investigar las razones de
esta situación, y ver en Colombia su realidad.

Figura 11 País de publicación de patentes y año. (Spacenet, 2012)

Después de aplicar los pasos de la metodología propuesta se llega al siguiente mapa
tecnológico, que muestra las tendencias de futuro en cuanto a durabilidad y nuevos
materiales.

Mapa 2. Mapeo de Bandejas portacables.

Fuente: Elaboración propia

4. Conclusiones
El mapeo tecnológico es una herramienta estratégica organizacional que debe articularse e
integrarse con las diferentes herramientas de la gestión tecnológica. Por si sola el proceso
de VT es insuficiente para la toma de decisiones de impacto, es por ello que la metodología
propuesta complementa la VT con el desarrollo de tendencias a través de un estudio
prospectivo que permita alcanzar los objetivos organizacionales.

La herramienta de mapeo tecnológico es idónea para realizar procesos de análisis de
información que se encuentra en el entorno. Es de vital importancia para las empresas de
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hoy reconocer no sólo la importancia de la información sino que del proceso completo de
toma de decisiones basadas en este tipo de metodología con el objeto de desarrollar un
verdadero sistema de Inteligencia Competitiva.

Tener una metodología estandarizada para la realización de mapeo tecnológico en una
industria, permite optimizar los tiempos y las conclusiones de su aplicación, lo que
redunda en información oportuna y adecuada para los tomadores de decisiones de la
organización.

En el caso especifico del sector metalmecanico, el mapeo tecnológico no sólo sirvió para
identificar las nuevas tendencias y dinamicas de la tecnologías utilizadas (blindobarras y
bandejas portacables) sino más bien, nos ayudo a entender que esas dinamicas son
productos de las necesidades que requiere el mercado y en especial una industria en
particular.

Tanto las blindobarras como las bandejas portacables son innovaciones de tipo
incremental, ya que sus nuevos desarrollos buscan mejorar los ya existentes a nivel de
nuevos materiales, nuevas aplicaciones, usos y funcionalidades. Entre tanto, sus
especificaciones particulares varian de acuerdo al tipo de industria donde se utilicen.

En este sentido, dejamos a consideración este estudio y esperamos que sirva como un
insumo para la toma de decisiones de las empresas del sector metalmecanico.
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Investigação Sobre a Aglomeração Produtiva de Raposo-RJ
Pela Ótica da Aglomeração Marshalliana

RESUMO

O presente estudo objetiva investigar a natureza da aglomeração produtiva da feira de
artesanato e confecção de Raposo, visando o entendimento sobre como os artesãos e
confeccionistas organizam suas atividades nessa comunidade. Foram abordados aspectos
metodológicos associados à literatura neo-marshalliana relacionando externalidades
marshallianas, tais como: existência de um denso mercado local de mão-de-obra
especializada; facilidades de acesso á fornecedores de matérias-primas, componentes,
insumos e serviços especializados, maior disseminação local de conhecimento
especializado. Metodologicamente foi realizada uma pesquisa exploratória de cunho
qualitativo, utilizou-se de formulário de entrevista para avaliar e entender o perfil da
organização dos artesãos e confeccionistas. Resultados preliminares indicam que apesar da
concentração geográfica há ausência de relações mais densas entre os artesãos e
confeccionistas que possam surtir efeitos positivos para a localidade.

Palavras-chaves: aglomeração, externalidades marshallianas, desenvolvimento regional.

ABSTRACT

The present study aims to investigate the origin of productive clusters of craft and clothing
fair of Raposo in order to understand how the craftsmen and clothing manufacturers
organize their activities in this community. It was addressed methodological aspects related
to neo-marshalliana literature relating Marshallian externalities, such as: existence of a
dense local skilled labor; ease access to suppliers of raw materials, components, inputs and
specialized services, greater local dissemination of specialized knowledge.
Methodologically, it was conducted a qualitative exploratory survey, using an interview
form to evaluate and understand the organization profile craftsmen and clothing
manufacturers. Preliminary results indicate that despite the absence of geographical
concentration, there is a lack of more dense relations between the craftsmen and the
clothing manufacturers that may be positive for the locality.

Keywords: agglomeration, Marshallian externalities, regional development.

1. Introdução

O sucesso de uma comunidade depende da sua habilidade em se adaptar à dinâmica local,
nacional e internacional da economia de mercado. Estrategicamente planejado, o
desenvolvimento econômico local está sendo cada vez mais usado para fortalecer a
capacidade local das comunidades de uma região, melhorar o ambiente para investimentos
e aumentar a produtividade e a competitividade dos negócios locais, dos empreendedores e
dos trabalhadores.

A capacidade das comunidades para melhorar a qualidade de vida, criar novas
oportunidades econômicas e lutar contra a pobreza, depende dessas serem capazes de
compreender os processos de desenvolvimento econômico local e agirem estrategicamente
no mercado que muda constantemente e que é cada vez mais competitivo (SWINBURN, et
a l 2006).



As comunidades, dentro de suas regiões, geralmente competem para atrair os
investimentos externos e locais. Existem oportunidades para que as comunidades dentro
das diversas regiões colaborarem, umas com as outras, no sentido de ajudar no crescimento
econômico de cada uma, por exemplo, apoiando melhorias de infraestrutura e do meio
ambiente, que possam ter um impacto regional mais amplo.

Ações conjuntas deliberadas através da cooperação entre os agentes podem se traduzir em
ganhos competitivos importantes para as firmas, pois permitem superar coletivamente
obstáculos que as firmas que atuam isoladamente teriam maiores dificuldades para
ultrapassar.

A idéia que a presença concentrada de firmas em uma mesma região pode prover
vantagens competitivas foi observada inicialmente por Marshall (1985) a partir da analise
de distritos industriais na Inglaterra no final do século XX.

Nota-se que os estudos sobre as aglomerações, em geral, se baseiam no método indutivo
que, a partir de casos individuais passa a generalizar as conclusões encontradas.

Depois de Marshall, diversos outros autores procuraram recuperar os principais elementos
que justificam as vantagens competitivas das estruturas geográfica e setorialmente
concentradas. Quase todos os autores partem do trabalho pioneiro de Marshall para
construir a análise das economias externas que são obtidas pelas empresas participantes do
sistema local e muitos deles acrescentam novos elementos às suas análises. Dentre esses
autores, destacam-se Krugman (1991; 1998), Schmitz (1997), Foray (1991), Langlois e
Robertson (1995), Markusen (1995), Scott (1998), Belussi e Gotardi (2000) e Lombardi
(2003) - (GARCIA, 2006).

Sob diferentes perspectivas os autores citados, justificaram a importância das economias
externas locais. Por causa da existência dessas externalidades positivas, os produtores
locais tenderiam a apresentar um desempenho competitivo superior, já que tais vantagens
são específicas ao âmbito local.

Em razão dessa discussão, o presente trabalho se baseia nos fundamentos
neomarshallianos para verificar a percepção de cooperação, externalidades e políticas
públicas que os produtores da associação de artesanato e confecção de Raposo- RJ  tem da
mesma  .

Para melhor sistematização do trabalho, a introdução é apresentada na seção 1; a revisão
bibliográfica na seção 2; a caracterização da unidade de análise seção 3; aspectos
metodológicos utilizados na seção 4; os resultados da discussão na seção 5; e as
considerações finais, na seção 6.

2. Revisão de literatura
2.1 Distritos Industriais Marshallianos

Para compreender as várias formas de aglomerações produtivas existentes e como a ideia
de que empresas localizadas geram benefícios para o local onde estão inseridas é
necessário apresentar algumas abordagens teóricas para melhor entendimento do assunto.

Marshall (1985) abordou de forma pioneira a temática da concentração de indústrias
especializadas em certas localidades. Em sua obra Princípios de Economia (1980) aborda a
concentração de indústrias, destacando aspectos importantes no que diz respeito à ideia de
externalidades positivas. Um dos aspectos se refere à importância da existência de
instituições políticas e sociais de um povo ou região para o desenvolvimento de indústrias



especializadas, apontando diversas localidades em que a população local desenvolveu
conhecimentos específicos de determinada produção.

A partir da analise dos distritos industriais da Inglaterra no final do século XIX Marshall
(1985) observou que a presença concentrada de firmas em uma mesma região pode prover
ao conjunto dos produtores vantagens competitivas, que não seriam verificadas se eles
estivessem atuando isoladamente.

A Inglaterra, naquele período, possuía além de grandes indústrias, pequenas empresas que
atuavam nos setores têxtil, gráfica e  cutelaria, aglomerando-se na periferia dos centros
produtores.  (TIGRE, 2005).

Marshall (1985) argumentava que os terrenos, situados nos centros das grandes cidades
tinham preços elevados devido à utilidade que possuíam para fins comerciais, sendo mais
vantajoso para as indústrias instalarem suas fabricas nos lugares um pouco mais afastados,
onde os terrenos podiam ser comprados por um preço menor. (HISSA, 2007).

Marshall (1985) centrou  sua análise em torno da noção de economia externa resultante da
organização industrial e nem toda organização da empresa. É a realização das economias
de aglomeração, relacionadas com a proximidade e a diminuição dos custos de uma
produção que permite o sucesso dos distritos. Estas economias são externas à empresa,
massão interna a uma área geográfica específica e permitir melhorar a eficiência de cada
empresa individualmente.

Destacou também a presença da chamada “atmosfera industrial” e mencionou a influência
mútua entre os sistemas sociais e econômicos. A atmosfera industrial mencionada por
Marshall é muito provavelmente o resultado da coexistência na mesma área de um sistema
industrial e de uma sociedade formada em torno e por causa da indústria. No distrito
industrial marshalliano a concentração de empresas em uma área geográfica determinou o
crescimento de vilas de trabalhadores na área industrial. (TAPPI, 2001)

Em consequência disso, “acabaram por surgir nas proximidades desse local, atividades
subsidiarias que fornecem á indústria principal instrumentos e matérias-primas, organizam
seu comercio e, por muitos meios, lhe proporcionam economia material”. (MARSHALL,
1985)

Marshall (1985) destaca o surgimento das aglomerações a fatores como condições infra-
estuturais e alta demanda, que atrairiam mão - de –obra qualificada para região, destacando
que o desenvolvimento era favorecido pelo caráter do povo e por instituições políticas
sociais, destaca ainda que é a maior velocidade com  que a informação se propaga é que
faz com que a capacidade inovativa das empresas de uma região aumente ( BORIN, 2006).

Becattini (1989) define o distrito industrial como uma “entidade sócio-territorial
caracterizada pela co-presença ativa, numa área territorial circunscrita, natural e
historicamente determinada, de uma comunidade de pessoas e de uma população de
empresas industriais”, sendo o que o diferencia da “região econômica” tradicional é o fato
de a atividade dominante ser a indústria.

Becattini (1999) ainda contribuiu para o esclarecimento do fenômeno da Terceira Itália nos
anos de 1970, quando o liga à noção marshalliana de distrito industrial. A associação
daquilo que se passava na Itália com o conceito de distrito industrial de Marshall tem
justificativa quando, em suas obras, o autor demonstra que as vantagens de produção em
grande escala podem ser obtidas por uma grande quantidade de empresas de pequeno
porte, centradas num território, especializadas nas suas fases de produção e recorrendo a
um único mercado de trabalho local (BORIN, 2006).



Uma questão a ser destacada nos estudos sobre distritos industriais refere-se às economias
que são geradas pela concentração empresarial. O aumento da escala de produção cria
economias ou ganhos de produtividade internas e externas. Com isso quando um grupo de
empresas se concentra geograficamente resulta em economias externas positivas, que são
transformadas em vantagens competitivas pelas mesmas empresas.

As economias externas observadas por Marshall- “também chamadas de economia
externas marshallianas incluem vantagens decorrentes: (1) da existência de um denso
mercado local de mão-de-obra especializada; (2) das facilidades de acesso a fornecedores
de matérias-primas, componentes, insumos e serviços especializados, e muitas vezes,
também de maquinas e equipamentos, e (3) da maior disseminação local de conhecimentos
especializados que permitem rápidos processos de aprendizado, criatividade e
inovação”.(SUZIGAN et al,2003).

Marshall (1985) considera que existem elementos competitivos embebidos no ambiente
local, ou seja, fatores tácitos que são transmitidos única e exclusivamente pelo contato
face-a-face, enraizados em um espaço geográfico específico. Conseqüentemente, a difusão
e transmissão de informações acontecem de forma natural dentre as firmas pertencentes a
um aglomerado, de maneira que, com a interatividade, há grande complementaridade de
aprendizados, favorecendo os elementos que podem proporcionar um ciclo virtuoso de
desenvolvimento e inovação.

Essas externalidades positivas do local levarão à existência de forte sinergia não somente
entre as empresas, mas entre estas e o “cotidiano da vida local”, incluídas aí as dimensões
sócio-institucionais presentes na localidade, como os poderes públicos e as entidades da
sociedade civil, particularmente as vinculadas às atividades econômicas, como as
associações empresariais, recomenda Barboza (1998). A sinergia levará a uma mobilização
de esforços que extrapola o âmbito das empresas individualmente e coloca a indústria em
um patamar mais elevado de competitividade (a chamada eficiência coletiva).

Garcia (2006) define eficiência coletiva como as vantagens competitivas, apropriadas
coletivamente pelos agentes participantes do processo, advindas da concentração
geográfica e setorial das firmas. A eficiência coletiva é, portanto, resultado das
externalidades positivas incidentais verificadas nos sistemas produtivos locais e do maior
escopo para a ação conjunta dos agentes locais, dado que a proximidade permite e estimula
o estabelecimento de relações de confiança entre eles.
Pode-se dizer que as externalidades e a as ações conjuntas através da cooperação produzem
eficiência coletiva, esta por sua vez produz, distribui e acumula conhecimento o que
contribui para o desenvolvimento econômico local.

3. Unidade de análise
3.1 Caracterização de Raposo

Itaperuna é um município na Mesorregião do Noroeste Fluminense, no estado do Rio de
Janeiro, no Brasil.  Ocupa uma área de 1.105,566 quilômetros quadrados. Sua população,
em 2010, foi estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 95.876
habitantes, correspondente a 30,19% do total da população da região noroeste do estado,
sendo, assim, o 27º município mais populoso do estado do Rio de Janeiro e o primeiro de
sua microrregião. Possui densidade demográfica de 86,71 habitantes por Km². O município
de Itaperuna está classificado com um índice médio de desenvolvimento humano de 0, 787
ocupando a 20 ªposição no critério do IDH estadual.



Itaperuna se destaca como pólo comercial da região noroeste do Estado do Rio de Janeiro,
possui sete distritos: Aré, Boa Ventura, Comendador Venâncio, Itajara, Nossa Senhora da
Penha, Raposo e Retiro do Muriaé, é muito procurado devido a Raposo, que oferece fontes
de águas minerais.

Raposo é uma acolhedora estação de águas minerais, localizada ao noroeste do Estado do
Rio de Janeiro. Na região que no século XIX era densamente povoada de índios, foram
descobertas diversas jazidas de ouro, platina, opalas e rubis. A riqueza das paragens não
passou despercebida aos antigos desbravadores, que lá se fixavam.

Foi considerado em 1987, através do Decreto nº9. 760 de 11 de março do mesmo ano, área
de interesse especial, devido às qualidades de suas águas minerais. As águas são do tipo
carbo-gasosa e apresentam-se sob as formas alcalina magnesiana e sulfurosa.

Raposo, desmembrado do Distrito de Comendador Venâncio no ano de 1990 é o 7º distrito
do Município de Itaperuna-RJ e localiza-se próximo a linha divisória entre os estados do
Rio de janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

Em razão das propriedades medicinais presentes nas águas de suas fontes, é uma das
estâncias hidrominerais mais procuradas no Estado. Tem aproximadamente 6.500
habitantes, possui uma rede hoteleira composta de onze hoteis e pousadas e
aproximadamente dois mil leitos com restaurante. Por fim de semana o local recebe cerca
de dois mil turista provenientes de todos os cantos e o ápice do turismo local é durante a
tradicional Festa de Carros de Bois que acontece sempre no ultimo fim de semana do mês
de maio, onde mais de quinze mil turistas visitam a localidade para presenciar e viver um
espetáculo de fé.

4.Metodologia
Este estudo assume em sua elaboração um caráter exploratório. Atualmente a associação
tem 138 associados. Dentre produtores e revendedores de artesanato e confeccionados.
Inicialmente previu-se 138 entrevistas já que o objetivo era obter um perfil
socioeconômico desses associados. Foram concluídas com êxito 93 entrevistas que foram
realizadas entre novembro de 2012 a março de 2013.

Foi elaborado um modelo de questionário, que segue o modelo proposto Lastres e
Cassiolato (2003), as questões foram  adaptadas inerentes ao contexto da pesquisa, as
questões foram colocadas de forma que o respondente pudesse apresentar  sua percepção
sobre o nível de externalidade, marcando sua resposta, em uma escala tipo likert, de 1 a 5,
com seguinte pontuação: Inexistente (1), Baixo (2), Médio (3), Bom (4) e Excelente (5).
Além de um questionamento ao final da entrevista sobre o quais ações o associado
considera importante para melhoria do local No desenvolvimento da tabulação dos dados
foi utilizado o software SPSS (Statistical Package for Social Sciences).

Além das frequências em cada variável relacionada.  O programa SPSS mediu as médias
ponderadas, após isso foi feita a média aritmética das médias ponderadas para se obter a
média total e medir o nível de externalidade de acordo com os índices estabelecidos
abaixo: a) para o índice com valor menor que 3 » nível de baixo; b) para o índice com
valor igual a 3 » nível de médio (neutro); c) para o índice com valor maior que 3 » nível
de  alto.



5. Discussão e Resultados

A sistematização dos resultados oriundos da presente pesquisa, se baseia nos princípios
fundamentais da teoria de aglomeração produtiva. Como ponto de partida, tem-se que as
vantagens derivadas da concentração geográfica estão associadas não apenas com o
aumento do volume de produção, mas também com os ganhos de organização e
desenvolvimento que são decorrentes da maior integração entre os agentes. Neste caso, a
concentração de produtores especializados estimula a promoção de formas de integração
entre os agentes e as economias de aglomeração aparecem como consequência das relações
de proximidade. Estas se derivam da organização industrial e social da acumulação de
competências, permitindo uma redução dos custos de transação e produção. A tabela 1 a
seguir mostra as médias ponderadas e totais obtidas na pesquisa.

Tabela 1: Médias Ponderadas e Totais da Pesquisa

Fonte: o autor

O nível de cooperação foi analisado a partir das seguintes variáveis: Compra de
equipamentos, venda conjunta de produtos, desenvolvimento de produtos e processos,
design e estilo de produtos, capacitação de recursos humanos, obtenção de financiamento,
reivindicações e participação conjunta em feiras. Os resultados indicam altos níveis de
inexistência  de todos os itens, sendo mais críticos, design e estilo de produtos , capacitação
de recursos humanos e obtenção de financiamento  que obtiveram a percepção 100% de
inexistente.Conforme a tabela 2.

Tabela 2: Percentual Cooperação



É possível notar que as variáveis: compra de equipamentos, venda conjunta de produtos e
participação conjunta em feiras apresentam índices pequenos, porém a existência dos
mesmos, de forma tão modesta, leva a acreditar que alguns agentes do aglomerado observam
a necessidade de promover entre si parcerias que os possibilite concorrer com as empresas
de grande porte e permanecer no mercado.

Porém a média total do nível de cooperação foi 1,04 o que demonstra um nível baixo (ruim)
de cooperação entre os produtores da localidade.

Foi percebido que os produtores (feirantes) entendem a importância da cooperação e
acreditam que através dela possam obter vantagens competitivas que não alcançariam
sozinhos. Porém, segundo eles, nenhuma iniciativa de cooperação obteve êxito até o
momento. Alguns acreditam que é pelo fato de se verem muito mais como concorrentes do
que como parceiros.

Essa falta de incentivo dificulta ações concentradas para o desenvolvimento, pois essas
ações são uma forma de impulsionar e implementar iniciativas convencionadas entre
parceiros que trabalham no mesmo território. Dessa forma através de novas formas de
organização e da ação conjunta de pequenos negócios, pode-se superar deficiências oriundas
do isoladamente e obter vantagens competitivas de uma cooperação estruturada conforme
descrito na literatura neo-marshalliana.

Os produtores atribuem essa condição frágil de cooperação a falta de incentivo e de uma
liderança local ativa que seja capaz de articular e promover ações que beneficiem a
coletividade e através disso possa estimular e criar uma cultura de cooperação na localidade.

A necessidade de incentivo se dá pela desconfiança que alguns produtores ainda têm em
relação à cooperação e os benefícios que ela pode geral.

A promoção da cooperação entre os agentes tem como lógica a formação de externalidades
positivas e redução dos custos de transação que permitam que uma região possa competir
com outras.

Pode-se dizer que a ausência de cooperação observada é um gargalo importante já que
segundo a literatura, iniciativas relacionadas à ação coletiva potencializa a competitividade
de pequenas empresas.

Na análise do nível de externalidade, foram consideradas as seguintes variáveis:
disponibilidade de mão de obra, baixo custo de produção, proximidade com os fornecedores
de insumos e matéria-prima, proximidade com os clientes/fornecedores, infraestrutura física
(energia, transporte, comunicações), proximidade com produtores de equipamentos,
existência de programas de apoio à produção e proximidade com universidades e centros de
pesquisa. As frequências obtidas estão relacionadas na tabela 3.

Tabela 3: Percentual Externalidades



O nível das externalidades é o que apresenta maior número de variáveis percebidas como
bom. E também o que apresenta maior variação de percepção dos artesãos/confeccionistas.
A grande maioria considera como médio (65,6%) e bom (21,5 %) o nível de disponibilidade
de mão de obra qualificada, considerando a facilidade com que encontram pessoas aptas a
trabalharem  com confecção na localidade. A alta concentração de uma mesma atividade  em
um mesmo espaço permite a formação de um contingente de mão de obra altamente
especializado e concentrado.

Já a proximidade com os clientes/ consumidores obteve níveis de percepção bom (48%) e
excelente (3,2%), isso é atribuído à própria feira de artesanato e confecção atrair os
clientes/consumidores para o local, concentrando-os todos do mesmo espaço facilitando a
comunicação entre eles e os feirantes.

Porém para que obter maior vantagem dessa proximidade os feirantes relatam a  necessidade
de:

 Eventos coletivos promocionais para os turistas. Atualmente as atividades ficam
restritas aos hotéis. Através disso obter integração dos turistas com a comunidade
local;

 Entretenimento no espaço da feira através de promoções sorteios para os turista, iras
e fazendo com eles permaneçam mais tempo no galpão das feira  e assim consumam
mais produtos.

 Centro de informação ao turismo e ao turista- Com o centro de informação aos
turistas em um espaço físico adequado e especializado os mesmos ficariam
informados sobre as atrações da localidade. Bem como incentivo aos guias de
turismo para que permaneçam com os turistas na localidade. Atualmente esses levam
os turistas para comprarem nas cidades vizinhas que vendem produtos similares ao
da localidade.

Em relação à infraestrutura física (energia, transporte e comunicações) indicam a
necessidade de:

 Placas de sinalização, paisagismo, harmonia e limpeza. Acessibilidade para
idosos e cadeirantes. A localidade recebe em sua maioria idosos com grupos da
“melhor idade”. Por isso há necessidade de atendê-los de forma eficaz e adequar os
acessos é uma forma de potencializar a qualidade do atendimento.

 Um banco 24 horas. Criação de um site exclusivo para localidade mostrando seus
atrativos bem como as informações sobre  o local . Atualmente a localidade não
possui bancos, nem mesmos caixas eletrônicos 24 horas, somente caixas eletrônicos
de dois bancos e os turistas frequentemente chegam sem essa informação, o que
muitas vezes os impede de efetuarem compras maiores.

 Uma central de cartão de créditos ou de incentivos para que os feirantes adquiram
suas próprias maquinas de cartão.  Feirantes relataram que perdem muitas vendas
por não possuírem as maquinas, já que a maioria das pessoas ao viajarem prefere
usar cartão  do que levarem dinheiro em espécie.

Um ponto a ser destacado é em relação à proximidade com universidades e centros de
pesquisa. O nível inexistente percebido é de 98,9%, muito elevado já que Itaperuna possui
oito faculdades (Universidade Iguaçu; Sociedade Universitária Redentor; Fundação de
Apoio a Escola Técnica;  Centro Universitário São José; Universidade Federal Fluminense;
Centro de Educação a Distancia do Estado do Rio de Janeiro; Fundação Universitária de



Itaperuna e Universidade Norte do Paraná- ensino a distância )  além  do Instituto Federal
Fluminense que  dentre os cursos possui o de  Tecnólogo em Turismo. O mesmo poderia
estar intimamente inserido ao distrito de Raposo, já que é o único destino turístico do
município.

A proximidade geográfica facilita as interações e a comunicação entre empresas, estimula
a busca por novos conhecimentos e melhora as possibilidades de ações conjuntas. Além da
proximidade, a presença de instituições de ensino e pesquisa, laboratórios de ensaios e
testes e prestadoras de serviços estimulam  o dinamismo empresarial de empresas com
produção relacionadas.

Nos aglomerados produtivos, há a necessidade de melhorias de processo gerenciais e de
produto. Em determinados casos, verifica-se ser prioritário avaliar o  grupamento,
caracterizar as empresas locais e definir as melhorias necessárias. Por isso, a participação
de entidades de suporte técnico, como universidades, centros de  pesquisa, são
fundamentais, e suas atuações podem abranger a incorporação  de novas tecnologias de
produto e de processo, métodos de gestão, qualificação da mão de obra.

O índice da média total das externalidades ficou em 2,49 o que indica um nível baixo
(ruim) de externalidades na localidade, porém podemos perceber que é o índice que mais
se aproxima de 3 que indica um nível médio (neutro).

Pode-se dizer que as economias externas as empresas, mais as economias internas a uma
área geográfica específica, permitem melhorar a eficiência de cada empresa
individualmente e em seguida pode-se conseguir novas economias devido ao aumento do
volume de produção.

O nível de políticas públicas foi analisado a partir das seguintes variáveis: auxilio na
definição de objetivos comuns para a localidade; estimulo na percepção de visões de futuro
para ação estratégica; disponibilidade de matérias-primas, equipamento, assistência técnica
e consultoria; promoção de ações conjuntas; apresentação de reivindicações comuns;
criação de fórum e ambientes para discussão, promoção de ações dirigidas à capacitação
tecnológica de empresas; estimulo ao desenvolvimento  do sistema de ensino e pesquisa
local e organização de eventos técnicos e comerciais. As frequências percentuais obtidas
estão relacionadas na tabela 4.

Tabela 4: Percentual Políticas Públicas

Políticas públicas  foi o que apresentou o maior índice de inexistência. De acordo com a
percepção dos feirantes todas variáveis relacionadas tem 100% de inexistência, ou seja não
é percebida nenhuma ação do governo, principalmente municipal no sentido de incentivar,
estimular e fomentar a atividade na localidade. O índice da média total de políticas
públicas ficou em 1,00 o que indica um nível baixo (ruim) de políticas públicas na



localidade. O que podemos considerar como péssimo já que não houve variação percentual
quanto à percepção.

A inexistência de políticas públicas foi a principal reclamação dos produtores, muitos
chegam a declarar que a localidade está abandonada por parte da prefeitura municipal de
Itaperuna. Não existe nenhum estímulo nem fiscalização por parte da mesma. Os
produtores apontam a necessidade de:

 Um fiscal capacitado e permanente na localidade para evitar que outros feirantes se
instalem no local bem como para auxiliar os existentes nos assuntos pertinentes à
associação de confecção. Necessidade de fiscalização efetiva e ostensiva dos
feirantes. É preciso que haja fiscais fixos na localidade para impedirem que
feirantes não associados se instalem em outros pontos da localidade dispersando
assim os turistas. Atualmente não há presença desses fiscais e existem outros
feirantes se instalando de forma irregular em outro ponto da localidade.

 Um posto da secretaria de turismo de Itaperuna na localidade, já que é o principal
destino turismo do município. Dessa forma facilitaria a comunicação entre agentes
locais e o governo municipal.

 Uma maior governança e organização por parte da associação de feirantes e
artesanato. O ideal é que as decisões sejam tomadas “de cima” e apresentadas aos
feirantes para assembleia. Ter uma equipe organizacional respeitada por todos.

No que se refere à promoção de ação conjunta e reivindicações comuns, apontam a
necessidade de:

 Criação de uma programação cultural e de lazer na localidade fazendo com que os
comerciantes vislumbrem mais uma oportunidade em seus negócios.

 .Redução nos preços das diárias dos hotéis para atrair mais turistas. Apesar de a
localidade oferecer poucos atrativos as diárias em seus  hotéis ainda são muito
altas variando de R$ 180 a  R$ 336. Com diárias com valores mais baixos acredita-
se que o fluxo de turistas possa aumentar.

 Parceria entre os hoteleiros e feirantes para capacitação e reivindicações comuns.
Com objetivo de integração entre as atividades.

 Necessidade de uma liderança forte na localidade que se interesse em articular as
relações entre produtores, comunidade e governo.

Nos últimos anos tem ganhado espaço no meio teórico a ideia de que o desenvolvimento
regional poderia ser obtido a partir de política de incentivo e apoio a aglomerações
produtivas. Baseado na experiência italiana na formação de clusters produtivos pode-se
considerar que uma forma de atuação dos governos na busca pelo desenvolvimento é a
promoção de cooperação entre os agentes. O que não é percebido na unidade de analise
pesquisada.
Os produtores relatam se sentirem abandonados pelo poder publico local. Por se tratar de
um distrito e não ter autonomia legislativa e financeira ficam a espera de ações da
Prefeitura Municipal de Itaperuna que viabilizem estratégias voltadas para o
desenvolvimento local.  Apontam a necessidade do poder publico assumir seu papel de
indução e investimento, através de estudos sobre potencialidades da região, promoção de
cooperação, geração de informações que sejam úteis aos agentes, facilitação ou criação de
uma política de crédito.  E através disso gerar economias de aglomeração  que possam
conduzir a uma competitividade crescente, aumento no nível de emprego e elevação de
renda.



6. Considerações Finais
A pesquisa realizada buscou entender a aglomeração produtiva formada pela associação de
artesanato e confecção de Raposo, no sentido de contribuir com o meio acadêmico, no
fortalecer das discussões sobre aglomeração produtiva e despertar o interesse pela pesquisa
cientifica na região interiorana do estado do Rio de Janeiro.

Em relação às dificuldades relacionadas à articulação de ações coletivas e cooperação entre
os atores locais, foi verificado que a maior dificuldade é a falta de confiança e a falta de
uma cultura de cooperação na localidade. Identificou-se que eles se veem muito mais como
concorrentes do que como parceiros. Pode-se dizer que a ausência de cooperação
observada é um gargalo importante já que segundo a literatura, iniciativas relacionadas à
ação coletiva potencializa a competitividade de pequenas empresas.

Porém existe interesse dos artesãos e confeccionistas que órgãos de articulação pública e
privada estejam inseridos no local com objetivo de auxiliá-los para que possam obter
vantagens competitivas através de ações coletivas. Percebe-se um interesse na participação
e comprometimento dos atores para promoção do desenvolvimento mútuo.

Em relação à dinâmica das empresas, segundo o conceito de externalidades marshallianas e
das teroria neo-marshallianas,. A pesquisa realizada não foi capaz de detectar elementos
suficientes para identificar na aglomeração como sendo uma aglomeração nos moldes
descritos pela literatura. De fato, algumas das características da aglomeração em análise
corroboram para  esta percepção. Entre elas, vale destacar:

a) Existe limitada cooperação no plano produtivo visto que a grande maioria das empresas
é pequena e operam todas as etapas do processo de trabalho de fabricação do setor de
confecções.

b) a ausência das firmas e entidades de representação empresarial, quaisquer que sejam
elas. A inexistência, na região, de uma associação/sindicato setorial capaz de identificar,
organizar e encaminhar pleitos coletivos; bem como a falta de interação com as instituições
de ensino para desenvolvimento de projetos e processos com o setor.

c) o baixo grau de difusão de informações relacionadas a assuntos de interesse comum.

d) a falta de liderança/governança empresarial capaz de promover e/ou estimular o
fortalecimento da ação coletiva entre empresas.

e) a ausência de qualquer ação e/ ou iniciativa dirigida à apropriação de externalidades
propiciadas pela proliferação dos produtores (artesãos e confeccionistas), tais como: a
compra conjunta de matérias-primas, centros de comercialização e estratégias de
divulgação do produto regional;

g) a falta de oferta de treinamento no campo operacional, técnico e gerencial.

h) a inexistência de políticas de promoção e/ou de financiamento especifica para o setor.

No objetivo de verificar o papel do governo na localidade, foi observado que não existe
nenhuma forma de política pública ativa na localidade, nenhum projeto que vise auxiliar na
definição de objetivos comuns nem mesmo em promoções de ações dirigidas à capacitação
tecnológica das empresas. Não há nenhum esforço da Prefeitura Municipal de Itaperuna
para promover ação conjunta no sentido de dinamizar a esfera produtiva e econômica dos
produtores locais.

Apesar dos elevados índices de inexistência em vários aspectos dessa pesquisa. O distrito
de Raposo demonstra capacidades de obter vantagem competitiva através da aglomeração,



já que os produtores estão inseridos em um mesmo espaço geográfico e exercem a mesma
atividade.

Faz-se necessário ampliar as fronteiras de conhecimento e inserir a discussão sobre
aglomeração produtiva em regiões periféricas e interioranas, pois existem potencialidades
que podem estar encobertas, necessitando de promoção, participação e intervenção de
gestores públicos que atuando corretamente podem elevar o nível de desenvolvimento
econômico da região pretendida.
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Resumo

Este artigo traz um estudo dos prazos envolvidos para a elaboração e execução de Projetos
em Instituição Pública, considerando as dificuldades oriundas da realização de um
processo licitatório. Estes prazos, que variam de acordo com a modalidade de licitação a
ser realizada, podem impactar negativamente em seu desenvolvimento, principalmente
quando do estabelecimento do cronograma do Projeto e das aquisições a serem realizadas.
Para que os Projetos apresentados às diversas fontes oficiais de fomento obtenham sucesso,
ou seja, ser realizado conforme o planejado e estar alinhado às estratégias da Instituição. A
Gerência do Projeto deve possuir várias competências, entre elas a capacidade de
gerenciamento do tempo, e neste sentido é que este artigo busca contribuir, apresentando
noções de Gerenciamento de Projetos (GP) e de Licitação Pública, com a inclusão dos
prazos para a conclusão de uma licitação.
Palavras Chaves: Gerenciamento de projetos, Licitação, Projetos.

Abstract

This article presents a study of the time periods involved for the development and
execution of Projects in Public Institution, considering the difficulties coming from the
realization of a bidding process. These deadlines, which vary according to the type of
bidding to be held, may impact negatively on their development, especially when
establishing the timeline of the Project and acquisitions to be performed. For the projects
presented at various official sources of encouragement to succeed, or be held as planned
and aligned to the strategies of the Institution, the Project Management must possess
various skills, including the ability of time management, and this sense is that this paper
contributes by presenting concepts of Project Management (PM) and Competitive Bidding,
with the inclusion of deadlines for completion of a bidding.
Key Words: Project Management, Bidding, Projects.



1. Introdução

Hoje no Brasil estão instituídos vários órgãos oficiais de fomento, sendo os principais o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP), Fundação Araucária, Agência Nacional do Petróleo (ANP), os Fundos
Setoriais, tais como: Fundo Setorial de Infra-Estrutura (CTINFRA), Fundo Setorial de
Energia (CTENERG), dentre outros. Este quantitativo, sem sombra de duvida, demonstra
a importância e o interesse governamental em fomentar a pesquisa e a extensão,
principalmente das Universidades Públicas Federais.
Para o sucesso na aprovação dos projetos apresentados a estas Agências é fundamental a
apresentação de um bom Projeto, e um projeto para ter sucesso é preciso que seja realizado
conforme o planejado, estar alinhado às estratégias da Empresa/Órgão e principalmente da
competência da coordenação da equipe de Gerenciamento do Projeto.
Para os projetos a serem realizados por órgãos Públicos, neste caso, as Instituições
Federais de Ensino Superior (IFES), o Gerenciamento de Projeto deve levar em conta os
trâmites licitatórios, que poderá impactar negativamente em seu desenvolvimento,
considerando os prazos legais para a sua realização.
Traz-se para este trabalho noções de Gerenciamento de Projetos (GP) e de Licitação
Pública, incluindo a apresentação dos prazos para a conclusão de uma licitação, das
seguintes modalidades: Concorrência; Tomada de Preços; Concurso; Leilão; Pregão
Presencial; Pregão eletrônico; Pregão de Registro de Preços; Cotação Eletrônica; Dispensa
e Inexigibilidade. O objetivo de demonstrar estes prazos é de subsidiar as equipes de GP
quando da estimativa do tempo para a execução e conclusão de um projeto.
No primeiro segmento deste trabalho realiza-se a introdução aos estudos, no segundo
segmento apresenta-se o marco teórico e de forma resumida os trâmites de um processo
licitatório, suas fases e o tempo demandado para a sua realização, em cada modalidade. No
terceiro segmento apresenta-se noções sobre Gerenciamento de Projetos (GP), o ciclo de
vida de um projeto e as áreas baseadas em conhecimento de um GP. No quarto segmento
discorre-se sobre a execução de Projetos considerando as dificuldades de se realizar uma
licitação.

2. Marco Teórico

2.1 Licitação
Várias definições são encontradas para licitação, apresentamos abaixo a estabelecida por
Meirelles:

Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a
Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o
contrato de seu interesse. Como procedimento, desenvolve-se
através de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a
administração e para os licitantes, o que propicia igual
oportunidade a todos os interessados e atua como fator de
eficiência e moralidade nos negócios administrativos.
(MEIRELLES, 1989 p. 241).



2.1.1 Cronologia das legislações vigentes sobre licitação no Brasil:

Segundo Motta (2002, p. 4-9), no Brasil, a legislação sobre licitação segue,
resumidamente, a seguinte cronologia:

- 29/08/1828 – Lei de 29 de agosto de 1828, que estabelecia regras para a
construção das obras públicas (BRASIL, 1828);

- 30/12/1909 – Lei nº 2.221, que fixava preceitos sobre a sobriedade e seriedade
para com o dinheiro público (BRASIL, 1909);

- 20/01/1922 - Decreto nº 4.536, que organizava o Código de Contabilidade da
União (BRASIL, 1922);

- 08/11/1922 – Decreto 15.783, que dispunha sobre o Regulamento para a
execução do Código de Contabilidade Pública (BRASIL, 1922b);

- 17/03/1964 – Lei nº 4.320, que estabeleceu normas Gerais de Direito Financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal (BRASIL, 1964).

- 25/02/1967 – Decreto-Lei nº 200, que estabeleceu a reforma administrativa
federal (BRASIL, 1967).

- 21/11/1986 – Decreto-Lei nº 2.300, que instituiu o Estatuto das Licitações e
Contratos Administrativos, reunindo normas gerais e específicas sobre licitações
(BRASIL, 1986).

- 24/07/1987 – Decreto-Lei nº 2.348 – que dispôs sobre licitações e contratos na
Administração Federal (BRASIL, 1987a);

- 16/09/1987 – Decreto-Lei nº 2.360 – que dispôs sobre a aquisição de bens e
serviços produzidos no País (BRASIL, 1987b);

- 05/10/1988 – Constituição Federal - em seu artigo 37, inciso XXI, dispõe:

ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá exigências de qualificação técnica
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações (BRASIL, 1988).

- 21/06/1993 – Lei nº 8.666 – que institui normas gerais para licitações e contratos
da Administração Pública (BRASIL, 1993);

- 04/05/2000 – Lei Complementar 101 – Lei da Responsabilidade Fiscal, que, em
seu artigo 16, §4, inciso I, determina:

A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental
que acarrete aumento da despesa será acompanhado de [...] (I)
empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução
de obras (BRASIL, 2000).

- 19/09/2001 – Decreto nº 3.931- que regulamenta o Sistema de Registro de
Preços e instituí a possibilidade da proposta mais vantajosa numa licitação ser aproveitada
por outros órgãos e entidades (BRASIL, 2001).



- 13/12/2001– Portaria nº 306 do Ministério de Planejamento, Orçamento e
Gestão - que institui normas para o sistema de cotação eletrônica de preços (BRASIL,
2001).

- 17/07/2002 – Lei nº 10.520 – que institui o Pregão como nova modalidade de
licitação (BRASIL, 2002); e

- 31/05/2005 – Decreto nº 5.450 - que institui o Pregão na forma eletrônica
(BRASIL, 2005).

Desta síntese, pode-se concluir que, há muito tempo, o Poder Público do Brasil
vem normatizando suas aquisições, de forma a demonstrar para a sociedade os critérios
utilizado nos gastos dos recursos públicos.

2.1.2 Modalidades de licitação e respectiva legislação vigente
No quadro 1 apresentamos as modalidades de licitação adotadas no Brasil e suas
respectivas legislações

Modalidade de Licitação Legislação
Concorrência

Lei nº 8.666/93
Tomada de Preços
Convite
Concurso
Leilão
Pregão Presencial Lei nº 10.520/2002
Pregão Eletrônico Decreto nº 5.450/2005
Pregão de Registro de Preços Decreto nº 3.931/2001
Cotação eletrônica Portaria nº 306/2001 do MPOG
Dispensa

Lei nº 8.666/93
Inexigibilidade

Quadro 1: Modalidades de Licitação
Fonte: autoria própria

2.1.3. Tipos de Licitação:

A figura 1 demonstra os tipos de licitação estabelecidos no artigo 45 da Lei nº 8.666/93,

Figura 01: Tipos de Licitação
Fonte: autoria própria

Figura 1: Tipos de Licitação
Fonte: autoria própria

Artigo 45 da Lei nº
8666/93

Menor Preço

Melhor Técnica

Técnica e Preço



2.1.4 Fases da licitação

As Licitações são dividas em duas fases, uma interna, na qual são preparados os ritos
preparatórios, conforme figura 2 e, uma fase externa, em que a Administração divulga a
sua intenção de contratar, conforme figura 3.

2.1.4.1 Fase interna, apresentada de forma sintética:

Figura 2: demonstrativo sintetizado da fase interna de uma licitação
fonte: autoria própria

Figura 2: demonstrativo sintetizado da fase interna de uma licitação
Fonte: autoria própria

2.1.4.2 Fase externa, apresentada de forma sintética:

Figura 3: demonstrativo sintetizado da fase externa de uma licitação
Fonte: autoria própria

2.1.5 Prazos estimados para a conclusão de um processo de licitação

Conforme demonstrado nas figuras 2 e 3 cada fase de uma licitação demanda uma
quantidade de tempo para a sua execução. No quadro 2 demonstramos, por modalidade de
licitação, os prazos envolvidos para a conclusão de uma licitação

Requisição

Aprovação

Elaboração
do edital

Análise
Jurídica

Data de
Abertura

Publicação
no DOU

Publicação
no DOU

Abertura da
Licitação

Análise da
Documentação

Publicação
no DOU

Análise das
Propostas

Homologação

Publicação no
DOU

Publicação no
DOU



Habilitação Proposta
Homolo-

gação

Modalidade de Licitação
Elaboração
do Processo

(dias corridos)

Analise
Juridica

(dias uteis)

DOU
(dias

uteis)

Prazo
mínimo
legal de

abertura
(dias corridos)

C/R
(dias

uteis)

S/R
(dias

uteis)

C/R
(dias

uteis)

S/R
(dias

uteis)

Pareceres
(dias uteis)

Total
(dias)

Concor-
rência

tipo "melhor
técnica'' ou

"técnica e preço"
ou quando o
contrato a ser

celebrado
contemplar o

regime da
empreitada integral

Até 60 15 8 45 15 5 5 5 8 166

nas demais
situações Até 60 15 8 30 15 5 5 5 8 151

Tomada
de Preços

para a do tipo
"melhor técnica"

ou "técnica e
preço"

Até 45 15 8 30 15 5 5 5 8 136

nas demais
situações Até 45 15 8 15 15 5 5 5 8 124

Convite Até 20 15 - 5 - - 5 5 6 58
Concurso Até 60 15 4 45 - - - - - 124
Leilão Até 30 15 4 15 - - - - - 64
Pregão Presencial Até 30 15 10 8 (dias uteis) 9 3 - - 5 80
Pregão eletrônico Até 30 15 10 8 (dias uteis) 9 3 - - 5 80
Pregão de registro de Preços Até 30 15 10 8 (dias uteis) 9 3 - - 5 80
Cotação eletrônica Até 20 - - 2 (dias uteis) - - - - 2 24
Dispensa (inciso III a XXIV do
artigo 24) Até 30 15 6 - - - - - 2 53
Dispensa (inciso I e II do
artigo 24) Até 15 15 - - - - - - 2 32

Inexigibilidade Até 20 15 5 - - - - - 2 42

Quadro 2: demonstrativo de prazos estimados para a conclusão de um processo licitatório
Fonte: autoria própria

2.1.5.1 Considerações sobre os prazos estabelecidos:

1- Nos prazos estabelecidos para a elaboração do processo, considera-se, além da
elaboração dos editais, contratos e anexos, a os prazos para a confecção dos projetos,
em caso de obras.

2- Nos prazos para as publicações no Diário Oficial da União (DOU), estão agrupados os
prazos de publicação do edital, do resultado da habilitação, do julgamento das propostas
e do resultado final, e publicação no Diário Oficial da União (DOU), no qual não se
conta o dia da publicação.

3- C/R (com recurso) S/R (sem recurso) - são considerados 5 dias para a apresentação de
recursos + 5 dias para as contra-razões + 5 dias para a decisão da Comissão.

4- Nos prazos estabelecidos para os pareceres, estão inclusos a análise da documentação da
habilitação, das propostas e da elaboração do parecer do requisitante.

2.2 Gestão de Projetos

O Project Management Institute (PMI) traz as seguintes definições de projeto e de gerência
de projetos:



um projeto é um empreendimento temporário com objetivo
de criar um produto ou serviço único. (PMBOK, 2000, p.94)

Gerência de Projetos é a aplicação de conhecimentos,
habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades do projeto
com o objetivo de atender os requisitos do projeto. (Pmbok,
2004 p.9)

2.2.1 Ciclo de vida de um projeto

O cilco de vida de um projeto demonstra, para a Gerência do projeto, o sequencial de fases
a serem atingidos, do inicio ao final do projeto. Na figura 4, extraída do Blog Palavras
Simples, demonstra-se de forma efetiva o ciclo de vida de um projeto

Figura 4 – Ciclo de Vida do Projeto
Fonte: Blog Palavras Simples

2.2.2 Áreas de conhecimento requeridas pela Gerência do Projeto

O conhecimento, pela Gerência do Projeto, do todo de um projeto é de fundamental
importãncia para seu sucesso. FERREIRA (1988, p. 170) define o conhecimento como o
ato ou efeito de conhecer, idéia, noção, por sua vez o Project Management Institute (PMI)
estabelece as seguintes áreas de conhecimento para a Gerência do Projeto: Riscos, Tempo,
Escopo, Integração, Recursos Humanos, Comunicação, Aquisições, Qualidade e Custos,
sendo assim especificados:



 Riscos: identificar quais os riscos que podem afetar o projeto,  identificando e
eliminando as suas causas.

 Tempo: garantir que o projeto será desenvolvido conforme o cronograma de atividades
estabelecido.

 Escopo: garantir que o projeto seja executado como concebido, sem a inclusão de itens
não previstos inicialmente;

 Integração: zelar para que a equipe do projeto trabalhe unida, sem conflitos de
interesses entre eles;

 Recursos Humanos: desenvolver a equipe do projeto, identificando, gerenciando e
aprimorando as suas competências.

 Comunicação: disseminar, de forma geral, as informações necessárias sobre o projeto.

 Aquisições: gerenciar todas as aquisições necessárias ao desenvolvimento do projeto

 Qualidade: Monitorar os objetivos específicos do projeto, de forma a garantir que os
mesmos, ao final do projeto, estejam de acordo com os padrões de qualidade.

 Custos: gerenciar as fases que evolvam planejamento, orçamento, estimativa e controle
de custos envolvidos no projeto.

Na figura 5, demonstramos as áreas de conhecimento, minimas, requeridas pela Gerência

do Projeto.

Figura 5 – Áreas de conhecimento envolvidas no gerenciamento de projetos
Fonte: Autoria própria

GERENCIAMENTO
DE PROJETOS

QUALIDADE

CUSTOS

RISCOS

TEMPO

ESCOPO

INTEGRAÇÃO

RECURSOS
HUMANOS

COMUNICAÇÃO

AQUISIÇÕES



Imbuidos destes conhecimentos, cabe ao Gerente do Projeto o sucesso do projeto, e que
segundo Gasnier (2006, pag. 30) ele é o responsável pelo desenvolvimento de todo o
processo do projeto, em termos de Planejamento e Gestão.

3 Execução de Projetos X Licitação

A execução de um projeto é tranverversal a todas as áreas de uma Organização ou
Instituição, uma vez que para sua execução são necessárias habilidades, competências e
talentos de múltiplos profissionais de diferentes funções e/ou  áreas, além de estar
estritamente alinhado aos seus objetivos.

Conforme demonstrado na figura 4, dentre as áreas de conhecimento, fundamental para o
sucesso de um projeto, ou seja, aquele que fora realizado conforme o planejado, destaca-se
a gestão do “TEMPO”, fundamental para o desenvolvimento de projetos em qualquer
área, mas principalmente para a Pública, onde todas as “AQUISIÇÕES” dependem de
processos licitatórios.

Como a Administração Pública somente pode contratar através de licitação, este
procedimento legal pode demandar alguns transtornos na execução de um projeto,
influenciando em seu cronograma. Na figura 2, fase interna da licitação, alguns
impedimentos podem ocorrer, tais como atraso na liberação dos recursos por parte do
financiador do projeto, inconsistências verificadas quando da elaboração do edital, gerando
atraso na abertura da licitação, uma vez que as alterações realizadas implicam na
republicação do edital no Diário Oficial da União, em igual período legal para a
modalidade de licitação. Na fase externa da licitação, figura 3, os atrasos que podem
ocorrer são oriundos de impugnações impetradas por participantes da licitação, licitação
deserta, onde não comparecem fornecedores interessados em contratar com a
Administração, revogação de licitação, onde os preços apresentam-se inexequíveis
comparados com os valores de referência da licitação.

Além das considerações acima, a Gerencia do Projeto deve levar em considerção, quando
da elaboração do cornograma do Projeto, os prazos totais demandados para a realização de
um processo licitatório, conforme demonstrado no quadro 2, os quais se não forem
computados, podem impactar negativamente no resultado final de um projeto. Importante
também ser considerado na elaboração do cronograma o prazo para entrega dos materiais
ou serviços.

Na figura 6 demonstra-se o tempo como fator determinante de um bom projeto, sende ele a
intersecção da execução de um projeto e a licitação



Figura 6 – Tempo: intersecção da Execução de Projetos e Licitação
Fonte: Autoria própria

4 Conclusão

Com a disponibilidade de recursos através das várias fontes de fomento, os bons projetos
apresentados a elas tem melhores chances de serem aprovados, para tal, a Instituição deve
alocar para o gerenciamento de seus projetos um gestor com as qualificações e
competências estabelecidas na figura 4, além de compor uma equipe com as qualidades
técnicas que o projeto requer.

Para que as aquisições necessárias ao desenvolvimento do projeto ocorram dentro do
cronograma estabelecido, é importante a atuação na equipe alguém com conhecimentos na
área de licitação, o qual coloborará na elaboração do cronograma e na realização dos
processos licitatórios, evitando-se o mais tipico dos problemas, que segundo o PMI, é o
atraso no cronograma.

Com estas considerações, acreditamos que os projetos a serem submetidos aos Órgãos de
Fomento, serão aprovados e tendem a ser projetos de sucesso, pois estarão sendo
realizados em conformidade com o planejado.
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Resumo
A presente pesquisa busca comparar os resultados obtidos pelo Estudo GUESSS Brasil
2011 com um levantamento realizado junto aos discentes do Curso de Administração da
Universidade Estadual de Londrina – UEL. De um total de 568 alunos matriculados foram
pesquisados 251 (44,19 %) estudantes, durante o período de abril a junho de 2011. A
análise dos dados reproduz as variáveis do Estudo GUESSS Brasil, apresentando o perfil
dos universitários, o contexto da IES, as intenções de carreira e motivações profissionais, a
importância da opinião de pessoas próximas nas tomadas de decisões dos discentes, as
informações sobre o negócio que os universitários pretendem iniciar, e por fim, o cálculo
do índice de empreendedorismo. Pode-se perceber que os alunos pesquisados apresentam
fortes características empreendedoras, porém existem barreiras para a aplicação das
mesmas, principalmente, no que tange à falta de possibilidades e acesso ao capital
financeiro.
Palavras-chave: Empreendedorismo, Estudo GUESSS Brasil, Universitários.

Abstract

This research compares the results of the study GUESSS Brazil 2011 with a survey carried
out among students of the Management Course of Universidade Estadual de Londrina –
UEL. A total 568 enrolled students were surveyed 251 (44.19%) during the period April to
June 2011. Data analysis reproduces the variables of the Study GUESSS Brazil, presenting
the profile of the university, the context of IES, career intentions and motivations
professional, opinion of the importance of close people in decision-making of students,
information about the business that the students want to start, and finally the calculate the
index of entrepreneurship. It can be noticed that the students surveyed have strong
entrepreneurial characteristics, but are no barriers to their implementation, especially
regarding the lack of opportunities and access to financial capital.
Keywords: Entrepreneurship, Study GUESSS Brazil, University.



1 Introdução

O empreendedorismo é um termo que tem alcançado cada vez mais uma posição de
destaque no mundo todo. Vários estudos de âmbito mundial demonstram sua relevância
nas últimas décadas, sendo que no Brasil o caráter empreendedor passou a ser considerado
como um importante fator ligado ao desenvolvimento social e econômico a partir de 1990.
(RELATÓRIO GUESSS BRASIL, 2011). Segundo a mesma fonte, esse fato foi
incentivado pelas diversas dificuldades, principalmente econômicas, pelas quais o Brasil
atravessou na década de 1980, incluindo-se a grande instabilidade econômica daquela
época.

Nos últimos dez anos o empreendedorismo passou a ser visto como uma das
possíveis vias para gerar novos negócios e estimular a criação de empregos (RELATÓRIO
GUESSS BRASIL, 2011). Dessa maneira, a formação universitária voltada para
desenvolver empregados qualificados não é suficiente. Então, agentes políticos e dirigentes
universitários começaram a analisar a importância do empreendedorismo como tema de
formação nas universidades (LIMA; RODRIGUES, 2008 apud RELATÓRIO GUESSS
BRASIL, 2011).

Assim, pelo fato do empreendedorismo ser considerado como uma possibilidade
para o desenvolvimento econômico, o ensino do tema vem sendo inserido nas matrizes
curriculares de muitos cursos de graduação, notadamente nos de Administração.

O ensino de empreendedorismo começou em 1947, criado pela escola de
Administração de Harvard (ROCHA; BACCHI, 2010). No Brasil, a primeira disciplina
sobre o assunto, denominada “Novos Negócios”, foi ofertada em 1981, pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV), em São Paulo, para um curso de MBA. Já na graduação, a primeira
disciplina também foi ofertada pela FGV, em 1984, e chamada de “Criação de Novos
Negócios – Formação de Empreendedores” (DOLABELA, 1999, p. 54-55).

Guerra e Grazziotin (2010, apud RELATÓRIO GUESSS BRASIL, 2011), apuraram
a oferta de disciplinas de empreendedorismo, e verificaram que nas Instituições de Ensino
Superior (IES) públicas há uma oferta maior do que nas Instituições de Ensino Superior
privadas. Além disso, os autores concluíram que as disciplinas sobre empreendedorismo
avançaram para além dos cursos de Administração, contemplando também outras áreas,
como Computação, Engenharia, Turismo, Moda, Design, Relações Públicas, Química entre
outras.

Dessa forma, tornou-se relevante analisar o espírito empreendedor dos alunos e como
eles percebem a oferta do ensino de empreendedorismo ou a falta dele nas suas
Universidades. Nesse sentido, este trabalho possui como objetivo comparar os resultados
obtidos pelo Estudo GUESSS Brasil 2011 com um levantamento realizado junto aos
discentes do Curso de Administração da Universidade Estadual de Londrina – UEL.

2 Referencial teórico

Primeiramente o estudo aborda o conceito de empreendedorismo e sua evolução no
contexto brasileiro. No segundo momento, trabalha-se com uma revisão acerca do ensino
de empreendedorismo.



2.1 Empreendedorismo

O termo empreendedorismo é algo novo, muito explorado neste século, mas ainda
sem uma definição universalmente aceita. Não há consenso entre os autores, uma vez que,
segundo Hisrich, Peters e Shepherd (2009, p. 30), “existem empreendedores em todas as
áreas” e, desta forma, cada autor observa o empreendedorismo sob seu prisma. Para tanto,
é necessário definir o entendimento sobre o termo. Hisrich, Peters e Shepherd (2009, p. 30)
entendem que o “empreendedorismo é o processo de criar algo novo com valor, dedicando o
tempo e o esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psíquicos e sociais correspondentes
e recebendo as conseqüentes recompensas da satisfação e da independência financeira e pessoal”.
Dornelas (2005) complementa a visão dos autores ao afirmar que empreendedorismo
envolve pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em
oportunidades.

Com base em tais entendimentos, empreendedorismo será tratado neste estudo como
a criação de algo novo ou a busca por uma oportunidade no mercado, com o objetivo de
alcançar determinado público, propondo um diferencial, e tendo como contraproposta
recompensas, tanto financeiras quanto pessoais.

Além disso, é importante entender o empreendedorismo como um processo, que de
acordo com Hisrich, Peters e Sheperd (2009, p. 31), envolve mais do que tomar decisões
relativas ao cotidiano da empresa. Para os autores, é preciso passar por quatro fases
distintas. A primeira fase envolve a análise da oportunidade, seu contexto e as
possibilidades de retorno. Em seguida, é preciso elaborar o plano de negócios que auxilia
no bom planejamento do empreendimento. A terceira fase serve para determinar os
recursos que serão necessários para o negócio e de serão obtidos. E, por fim, é preciso
implementar um estilo e uma estrutura administrativa para a mais nova empresa e
determinar as variáveis para o sucesso (HISRICH, PETERS; SHEPERD, 2009). Em
consonância, Dornelas (2005) acrescenta a presença de riscos no negócio, mas destaca que
estes podem ser minimizados e alguns até previstos, de forma que as dificuldades e
incertezas sejam conhecidas, para que seja possível planejar alternativas e estar preparado
para eventualidades.

O processo empreendedor só se torna possível com a combinação de alguns fatores.
Para esse processo ocorrer é necessário, segundo Machado (2010), que o país proporcione
oportunidades e capacidades de empreender. Bosma e Levie (apud Machado, 2010) citam,
por exemplo, as condições nacionais oferecidas, como o crescimento econômico,
crescimento da população, cultura e políticas nacionais de fomento ao empreendedorismo
podem servir como estímulo ao desenvolvimento de novos negócios.

Complementarmente as condições ofertadas pelo país para fomentar ou barrar as
atividades empreendedoras, um fator crucial para o desenvolvimento dos negócios está
centrado na figura do seu agente: o empreendedor. Dornelas (2005, p.21) enfatiza os
empreendedores como “pessoas diferenciadas, que possuem motivação singular,
apaixonadas pelo que fazem, não se contentam em ser mais um na multidão, querem ser
reconhecidas e admiradas, referenciadas e imitadas, querem deixar um legado”.

Diante da relevância do papel do empreendedor torna-se necessário contextualizar a
atuação deste no cenário brasileiro. Assim, em termos absolutos, o Brasil possui cerca de
33 milhões de pessoas desempenhando alguma atividade empreendedora, dados esses
levantados em 2009 pelo GEM. Este fato demonstra a importância das atividades
empreendedoras na economia nacional, e como estas contribuem tanto para o
desenvolvimento, como para geração de riquezas no país. Segundo Machado (2010) a taxa



de empreendedorismo em estágio inicial no Brasil, em 2010, foi a mais alta da série
histórica da pesquisa realizada pelo Global Entrepreneurship Monitor - GEM desde 2001.

Outros aspectos, porém, precisam ser observados com mais atenção. Dornelas (2005)
destaca que o processo empreendedor pode ter duas origens: por oportunidade ou por
necessidade. A primeira chamada de empreendedorismo por oportunidade, em que o
empreendedor sabe onde quer chegar, possui um planejamento prévio do seu negócio, se
estrutura visando a geração de lucros, emprego e riqueza; totalmente ligado ao
desenvolvimento econômico do país. Já a segunda definição, chamada de
empreendedorismo por necessidade, é aquela em que o empreendedor se aventura a abrir
um negócio próprio por falta de opções, por estar desempregado ou não achar ocupações
para suas habilidades profissionais, ou seja, estar sem alternativas de trabalho. Neste caso,
os empreendimentos costumam ser bem mais informais, sem planejamento adequado, e
muitos possuem tendência ao fracasso. (DORNELAS, 2005).

Deste modo, o fato de um país apresentar dados numericamente expressivos em
relação ao empreendedorismo não quer dizer que o mesmo possui um alto teor de geração
de riqueza e inovação, uma vez que o contexto precisa ser analisado em conjunto e com
maior profundidade. Um dos fatores que contribuem para essa análise mais ampla diz
respeito à inovação dos produtos ou serviços, quesito este também avaliado pelo GEM, o
qual vislumbrou que a grande maioria dos empreendedores brasileiros (83,5%) considera
que não há nada de novo no seu portfólio de produtos ou serviços. Esse dado, segundo
interpretação de Machado (2010, p.61), coloca o Brasil como um dos menores índices de
novidade de produto entre todos os países participantes dessa pesquisa de caráter mundial.

Fato este que preocupa principalmente ao considerar o exposto por Dornelas (2005,
p. 22) que

o momento atual pode ser chamado de a era do empreendedorismo, pois são os
empreendedores que estão eliminando barreiras comerciais e culturais,
encurtando distâncias, globalizando e renovando os conceitos econômicos,
criando novas relações de trabalho e novos empregos, quebrando paradigmas e
gerando riqueza para a sociedade.

Ou seja, pode-se dizer que o Brasil está atrasado nesta Era em que o
empreendedorismo ganha notoriedade. Percebe-se então que apesar da taxa de
empreendedorismo em estágio inicial ter sido a mais alta desde 2001, o país apresenta
pouca inovação. Desta forma, torna-se cada vez mais substancial ensinar e avaliar o
empreendedorismo nas universidades, como tentativa de fomentar o empreendedorismo
por oportunidade, fato que pode contribuir com maiores níveis de inovação e que
aumentam as chances do negócio prosperar.

2.2 Ensino de empreendedorismo

Tendo em vista a nova realidade social, na qual cresce a cada ano o número de
pessoas interessadas em empreender, deve-se buscar capacitar os candidatos a
empreendedores, o que já ocorre em muitos países, inclusive no Brasil. Para atender a essa
necessidade, Dornelas (2005, p. 40) aponta que um curso de empreendedorismo deve, entre
outros fatores, oferecer entendimento sobre o processo empreendedor, identificação de
oportunidades, habilidades empreendedoras necessárias, fontes de financiamento e
preparação de plano de negócio.



Hoje, a educação empreendedora tomou proporções respeitáveis em termos de cursos
e pesquisas acadêmicas e, segundo Hisrich, Peters e Shepard (2009) é cada vez maior o
número de universidades e faculdades que oferecem algum curso em empreendedorismo.
Assim, por meio de uma revisão empírica foi possível encontrar estudos que já trataram da
questão do ensino do empreendedorismo nas universidades.

O trabalho de Greatti, Gralik, Vieira e Sela (2010), por exemplo, buscou descrever
as expectativas de acadêmicos do curso de Administração de uma Universidade Estadual
do Sul do Brasil no que se refere ao aprendizado em empreendedorismo. Através de uma
análise quantitativa dos questionários aplicados aos alunos do curso de Administração da
Universidade, descobriu-se que um percentual considerável de alunos ingressa no curso de
Administração com a intenção de ter um negócio próprio. Estes alunos esperam uma
formação voltada para atuação em todos os tipos de empresas e contam com um ambiente
de relacionamento voltado para o empreendedorismo. O curso pesquisado pode contribuir
com a formação empreendedora dos alunos, mas existe a necessidade de aplicar práticas de
ensino empreendedoras.

Rocha e Bacchi (2010) ampliaram o universo pesquisado e analisaram os conteúdos
e as metodologias pedagógicas de disciplinas de empreendedorismo em Instituições de
Ensino Superior (IES) da cidade de Fortaleza. Para isso, os autores realizaram uma
pesquisa documental e verificaram os Cursos de Administração que ofertavam em suas
matrizes curriculares a disciplina de empreendedorismo. Assim, para os cursos que
ofertavam, os autores realizaram um procedimento analítico-teórico comparando os
conteúdos, métodos e recursos pedagógicos dos programas das disciplinas. Com isso,
Rocha e Bacchi (2010) destacaram que uma parcela considerável das IES não contemplava
o ensino de empreendedorismo e, entre as que ofertavam a disciplina, havia predomínio da
aplicação dos processos tradicionais de ensino, como as aulas expositivas e exercícios, em
detrimento de outros métodos como recomendações de leituras, depoimentos de
empreendedores, teoria aplicada à realidade dos participantes, jogos, casos, teatro popular,
entre outros. Os resultados indicaram uma formação incompleta do sujeito empreendedor
ao prevalecerem aulas e recursos excessivamente teóricos.

Souza Neto, Almeida, Nunes e Steffanello (2007) anos antes já haviam identificado a
importância do ensino do empreendedorismo aos estudantes do Curso de Administração,
avaliando sua influência no potencial empreendedor dos alunos. Dessa forma,
desenvolveram uma pesquisa em duas universidades do Rio de Janeiro, sendo uma pública
e a outra privada. Os autores concluíram que o ensino técnico de empreendedorismo fez
diferença no espírito empreendedor dos discentes. No entanto, o ensino da disciplina
despertou o desejo de empreender apenas em quem já tinha condições sociais e culturais
favoráveis.

Baseados na necessidade cada vez maior das universidades ofertarem disciplina de
empreendedorismo o mais completa possível, Lima, Lopes e Nassif (2012) propuseram-se
a identificar os desafios e as oportunidades para melhorar a educação superior em
empreendedorismo, considerando-se a demanda e a intenção empreendedora dos
estudantes. Os autores realizaram um survey com 29.186 questionários respondidos de 37
IESs. Eles concluíram que os estudantes brasileiros têm alta demanda por formação em
empreendedorismo e, além, disso, levantaram também algumas recomendações para a
melhoria do ensino na área, tal como favorecer a aprendizagem pela prática e pelas
relações, fornecendo uma abordagem mais prática que inclua informações sobre sistemas
de apoio e financiamento, além da ampliação e diversificação da oferta de disciplinas e
atividades das IESs, bem como aumento da proximidade e do contato com os
empreendedores e sua realidade e, principalmente, preparação dos professores.



Por fim, tem-se o trabalho de Vieira, Melatti, Oguido e Pelisson (2011) que realizou
um levantamento da realidade do ensino de empreendedorismo como parte integrante dos
projetos pedagógicos dos cursos de graduação em Administração no país, especialmente
em relação às práticas didático-pedagógicas utilizadas e ao perfil acadêmico dos
coordenadores do curso. A pesquisa contou com a participação de 135 instituições de
ensino superior, e destacou como principais resultados o fato de que 88% dos participantes
consideram a disciplina de empreendedorismo essencial para a formação do administrador,
e que 63% acreditam ser possível ensinar as características individuais necessárias a um
empreendedor. Os autores apresentam ainda que 57,04% das IES afirmaram que o ensino
ocorre através de aulas teóricas e práticas; 27,41% somente por aulas teóricas, 2,22%
somente aulas práticas. Ademais, verificou-se que 84% dos cursos ofertam a disciplina a
partir do sexto semestre, ou seja, ao final do curso. E que uma falha dos cursos está em não
acompanhar a implantação dos negócios desenvolvidos a partir dos trabalhos de conclusão
de curso.

Desta forma, nota-se como no Brasil a oferta de ensino em empreendedorismo ainda
não é suficiente, dada a demanda e relevância da formação empreendedora, que auxiliam
no desenvolvimento e geração de riqueza no país.

3 Metodologia do estudo GUESSS Brasil

A sigla GUESSS, originada do inglês, remete a Global University Entrepreneurial
Spirit Students’ Survey, ou seja, refere-se ao levantamento mundial sobre o espírito
empreendedor dos universitários. Por sua vez, o Estudo GUESSS Brasil levantou
informações sobre o empreendedorismo no contexto dos universitários brasileiros
(RELATÓRIO GUESSS BRASIL, 2011).

O estudo GUESSS teve início em 2003, na Suíça, na Universidade St. Gallen,
estando até a presente data sob a responsabilidade do Swis Research Institute of Small
Business and Entrepreneurship e do Center for Family Business da citada Universidade.
Na edição de 2011, participaram 26 países, totalizando mais de 90.000 respondentes. Em
2011, foi a primeira vez que o Brasil participou da pesquisa, e com uma grande
representatividade, já que quase um terço dos questionários foi respondido pelos
universitários brasileiros. No Brasil o estudo foi conduzido pela UNINOVE, com recursos
provenientes da CAPES. A característica central do método do Estudo GUESSS Brasil é
que ele é um levantamento (LIMA et al., 2011). No Estudo GUESSS Brasil, 37 IES
participaram da pesquisa, entre elas a Universidade Estadual de Londrina (UEL). No caso
brasileiro o questionário foi aplicado de modo online, obtendo-se 29.186 respondentes,
mas 3.319 foram considerados como inválidos, logo, foram consideradas 25.867 respostas.
Deste total, 251 foram alunos do curso de administração da UEL. Do total de 568 alunos
matriculados no Curso de Administração da UEL foram pesquisados 251 alunos, segundo
os critérios de adesão e acessibilidade, perfazendo uma amostra de 44,19 %.

O instrumento de coleta foi um questionário com 16 blocos de questões, de conteúdo
padronizado internacionalmente pela Universidade de St. Gallen, adaptado para o
português por Lima et al. (2011) e utilizado no Estudo GUESSS BRASIL. O instrumento
foi aplicado no Curso de Graduação em Administração da UEL pelos professores do grupo
de pesquisa em ensino de empreendedorismo, no período de abril a junho de 2011, sendo
os dados coletados via internet. Os alunos eram encaminhados ao laboratório de
informática do curso de Administração da UEL, sendo que o link para a pesquisa
encontrava-se aberto nos computadores.



Ao término do preenchimento do formulário de pesquisa, as respostas eram
automaticamente encaminhadas para uma base de dados dos coordenadores da pesquisa
GUESSS no Brasil. Posteriormente, após o período final da coleta de dados brasileira, os
coordenadores da pesquisa no Brasil encaminharam uma planilha no Microsoft Excel, com
os dados referentes aos alunos da UEL.

A análise dos dados será feita utilizando-se de estatística descritiva, com auxílio do
Microsoft Excel, de forma a organizar as variáveis para que se pudessem comparar os
resultados com o Estudo GUESSS Brasil.

4 Análise dos resultados - Estudo GUESSS UEL

A seguir são demonstrados os principais resultados e a análise envolveu
exclusivamente as respostas dos universitários do curso de Administração da UEL,
totalizando 251 participantes.

4.1 Dados pessoais básicos

Em relação ao perfil dos respondentes, incluem-se faixa etária, gênero e estado civil.
A faixa etária dos universitários do Curso de Administração da UEL é marcada pelos
discentes com menos de 25 anos de idade (81%). Esta se diferencia da brasileira, a qual
apresentou em torno de 50% de estudantes com menos de 25 anos. Isto também se repete
na quantidade dos universitários com mais de 30 anos; enquanto no Brasil essa população é
de mais de 27%, no Curso de Administração da UEL gira em torno de 5%. Existem
também diferenças em relação à variável gênero, pois, enquanto no Curso de
Administração da UEL, o público masculino representa quase 60% contra apenas 40,2%
do feminino; no Brasil, a situação é inversa, com o predomínio do gênero feminino
(55,4%).

Quanto ao estado civil dos universitários, não foi possível fazer um comparativo
entre o Curso de Administração da UEL com a situação brasileira, pois no relatório do
GUESSS nacional tais dados não foram apresentados. De qualquer forma, cabe ressaltar
que no Curso de Administração da UEL, o número de solteiros é bem representativo
(90,84%), contra 9,16% de pessoas casadas. Esse quadro deve predominar nas
universidades brasileiras devido à reduzida faixa etária dos estudantes que ingressam em
cursos superiores.

4.2 Contexto da instituição de ensino

Neste quesito, foi abordado o nível de formação dos universitários e o conhecimento
sobre a oferta de disciplinas e atividades na IES de origem. Em âmbito nacional, houve
respondentes que estavam cursando pós-doutorado (0,4%) e MBA/especialização (3,4%).
Tais dados não foram encontrados no levantamento realizado no Curso de Administração
da UEL.



Para melhor visualizar o conhecimento sobre a oferta de disciplinas e atividades nas
IES, apresenta-se no Quadro 1, um comparativo entre a visão dos alunos do Curso de
Administração da UEL e a apresentada no relatório do Estudo GUESSS BRASIL.

Sim Não Não Sei Sim Não Não Sei
Empreendedorismo em geral 90,4% 4,4% 5,2% 65,4% 9,3% 25,3%
Plano de negócios 88,0% 3,2% 8,8% 62,3% 8,4% 29,3%
Marketing empreendedor 72,5% 15,9% 11,6% 54,0% 13,1% 33,0%
Inovação e geração de ideias 57,0% 19,5% 23,5% 58,9% 10,6% 30,4%
Financiamento para a criação de empresas 29,9% 35,5% 34,7% 23,2% 25,3% 51,5%
Empreendedorismo social 53,0% 18,7% 28,3% 49,2% 13,7% 37,1%
Empreendedorismo tecnológico 53,0% 18,7% 28,3% 42,2% 17,1% 40,7%
Empresas familiares 20,7% 43,0% 36,3% 22,4% 26,1% 51,5%
Workshops/networking com empreendedores
experientes

48,2% 23,5% 28,3% 40,1% 18,5% 41,5%

Programas de mentoria e coaching para
empreendedores

15,9% 34,3% 49,8% 19,6% 22,4% 58,0%

Concurso ou workshops de planos de negócios 25,1% 30,7% 44,2% 62,3% 8,4% 29,3%

Área ou pessoa de referência para tirar dúvidas e
dar apoio em empreendedorismo

50,6% 19,1% 30,3% 38,2% 17,4% 44,4%

Base para contato com investidores potenciais 16,3% 41,0% 42,6% 19,6% 25,8% 54,6%

Recursos tecnológicos e de pesquisa (biblioteca,
internet)

88,8% 4,4% 6,8% 83,8% 4,6% 11,6%

Capital inicial ou apoio financeiro vindo da IES 13,1% 42,6% 44,2% 19,7% 29,7% 50,6%
Oferta de recursos

Atividades de apoio

Disciplinas

ADM UEL (n=251) BRASIL (n=25 867)
Tipo de Oferta Item

Quadro 1 - Conhecimento sobre a oferta de disciplinas e atividades nas IESs
Fonte: elaborado pelos autores

Em relação ao conhecimento da oferta de disciplina/atividade é possível ver, de
modo geral, que o Curso de Administração da UEL, de agora em diante nominado ADM
UEL, tem porcentagens superiores aos levantados na pesquisa nacional, doravante
identificado como BRASIL. Assim, em amarelo estão sinalizados os itens em que ADM
UEL obteve desempenho inferior ao do BRASIL. Percebe-se que a maior falha da ADM
UEL está na oferta das atividades de apoio; e a maior diferença quando comparada com o
BRASIL está na oferta de concursos ou workshops de plano de negócios (25,1% contra
62,3%).

As respostas em azul indicam a falta de oferta da disciplina/atividade em que ADM
UEL obteve porcentagem maior do que as IES do BRASIL. Por consequência, visualiza-se
que no BRASIL houve maior representatividade dos alunos que não souberam responder a
essa questão, sendo destacada em verde a única opção em que ADM UEL apresentou um
índice maior.

Aos alunos que responderam que a disciplina/atividade não era ofertada, foi
perguntado se consideravam necessário introduzi-la na grade do curso. O Quadro 2 ilustra
essas respostas:



Gostaria Não precisa Gostaria Não precisa
Empreendedorismo em geral 87,5% 12,5% 75,4% 24,6%
Plano de negócios 90,0% 10,0% 81,4% 18,6%
Marketing empreendedor 91,3% 8,7% 73,4% 26,6%
Inovação e geração de ideias 96,3% 3,7% 85,4% 14,6%
Financiamento para a criação de empresas 87,5% 12,5% 75,8% 24,2%
Empreendedorismo social 81,4% 18,6% 85,4% 14,6%
Empreendedorismo tecnológico 87,3% 12,7% 71,5% 28,5%
Empresas familiares 69,8% 30,2% 60,7% 39,3%
Workshops/networking com empreendedores
experientes

92,3% 7,7% 75,9% 24,1%

Programas de mentoria e coaching para
empreendedores

86,3% 13,7% 70,9% 29,1%

Concurso ou workshops de planos de negócios 86,2% 13,8% 73,8% 26,2%
Área ou pessoa de referência para tirar dúvidas e
dar apoio em empreendedorismo

91,1% 8,9% 80,8% 19,2%

Base para contato com investidores potenciais 92,9% 7,1% 76,1% 23,9%
Recursos tecnológicos e de pesquisa (biblioteca,
internet)

85,7% 14,3% 78,6% 21,4%

Capital inicial ou apoio financeiro vindo da IES 84,4% 15,6% 80,7% 19,3%
Oferta de recursos

BRASILADM UEL
Tipo de Oferta Item

Disciplinas

Atividades de apoio

Quadro 2 - Demanda de disciplinas e atividades ainda não oferecidas nas IES
Fonte: elaborado pelos autores

Observando-se os dados de forma preliminar, pode-se inferir que os estudantes do
Curso de Administração da UEL parecem mais motivados do que os universitários
brasileiros a fazerem disciplinas e atividades que indicaram como não sendo atualmente
oferecidas pela sua Instituição. A única exceção foi “empreendedorismo social”, mas que
apresentou pouca diferença entre os respondentes.

4.3 Intenções de carreira

Quanto às intenções de carreira para logo após a formatura, 28,1% dos respondentes
de ADM UEL desejam trabalhar em uma grande empresa.  Em seguida, aparece o desejo
de trabalhar em uma pequena ou média empresa (15,3%) e no serviço público, com 13,9%.
Percebe-se uma irregularidade maior na intenção de dar continuidade à empresa dos
pais/parentes, em que ADM UEL somou 8,0% contra 3,3% dos estudantes brasileiros.
Além disso, na pesquisa BRASIL os estudantes citaram a opção de montar uma franquia
(1,1%), fato que não apareceu entre os respondentes do Curso de Administração da UEL.

Foi possível avaliar que essas intenções diferem do desejo dos mesmos para após
cinco anos de formados. Percebe-se que, nessa situação, diminui a intenção de trabalhar
como funcionário em uma empresa (seja ela pequena, média ou grande), e cresce
particularmente entre os alunos de ADM UEL a porcentagem dos que pretendem trabalhar
no serviço público e, ainda mais fortemente, o intuito de ser dono do próprio negócio, seja
fundando a própria empresa, abrindo uma franquia ou adquirindo uma empresa não
controlada pela família.

A Figura 1 apresenta um panorama geral das intenções de carreira dos universitários,
comparando-se os dados levantados nos dois estudos: Estudo GUESSS BRASIL x recorte
feito no Curso de Administração da UEL (ADM UEL).



Figura 1 - Panorama geral das diferenças de intenção de carreira (em %)

Fonte: elaborado pelos autores

A Figura 1 facilita a visualização sobre a mudança na intenção dos estudantes após
cinco anos de formados. A principal marca é a passagem de “empregado” para “fundador”
do negócio, tanto em nível nacional quanto nas intenções dos estudantes do Curso de
Administração da UEL. Outro fator que apresentou alteração foi o aumento no intuito de
ser sucessor pelos estudantes brasileiros, que passou de 6,3% para 12,3%. As outras
intenções apresentam resultados próximos para os diferentes momentos da transição da
universidade para o mercado de trabalho.

4.4 Motivações para a escolha da carreira e para o trabalho futuro

Os dados apresentados a seguir, na Figura 2, são relacionados às questões que
buscavam verificar os motivos que levam os universitários a escolherem o campo de
trabalho futuro, direcionando para tal seu planejamento de carreira profissional.

Figura 2 – Motivação dos universitários para escolher a carreira e trabalho futuro (em %)

Fonte: elaborado pelos autores
As notas atribuídas às questões representadas na Figura 2 mostram as médias das

respostas coletadas junto aos respondentes, que deveriam considerar a nota 1 para ‘muito
insignificante’ e 7 para ‘muito importante’. Percebe-se que as médias dos estudantes
brasileiros estão mais altas do que as dos alunos do Curso de Administração da UEL, com
exceção da opção ‘dar continuidade a uma tradição de família’ em que a pontuação foi
idêntica (2,9), além desse item ter sido considerado como o menos relevante pelos
universitários para a escolha de carreira.



4.5 Vontade de ser empreendedor

Os estudantes foram indagados sobre o quanto seriamente têm pensado em criar seu
próprio negócio. A análise das respostas pode ser observada na Figura 3:

Figura 3 – O quão seriamente tem pensado em criar seu próprio negócio (em %)

Fonte: elaborado pelos autores

O relatório do Estudo GUESSS Brasil possibilitou a seleção das respostas em
fundadores ativos, fundadores intencionais e não fundadores. Assim, segundo tal
classificação, os alunos do Curso de Administração da UEL categorizados como
fundadores ativos somam apenas 3,6%. Já os fundadores intencionais totalizam 31,1% e os
classificados como não fundadores somam 65,4%. Estes pontos percentuais encontram-se
bem próximos à realidade brasileira, representada pelo Estudo GUESSS Brasil, que foram
2,7 %, 26,7 % e 70,6%, respectivamente.

O fato da maioria dos respondentes ser considerada como não fundadores apresenta
uma contradição, pois quando questionados sobre a concordância com algumas afirmações
apresentadas, os universitários apresentam visões positivas sobre o fato de se empreender,
como sendo essa uma carreira atrativa, de grande satisfação.

MÉDIA
Para mim, ser um empreendedor implica em mais vantagens do que desvantagens para mim. 5,32
Uma carreira como empreendedor é atrativa para mim. 5,37
Se tivesse a oportunidade e os recursos, eu me tornaria um empreendedor. 5,68
Ser um empreendedor traria grande satisfação para mim. 5,68
Quadro 3 – Concordância com algumas afirmações sobre se tornar um empreendedor
Fonte: elaborado pelos autores

Para responder estas perguntas os universitários poderiam assinalar desde a nota 1
como ‘discordo totalmente’ até a nota 7 para ‘concordo totalmente’. As médias de todas as
alternativas ficaram acima de 5 pontos, o que caracteriza uma boa percepção dos
respondentes sobre a figura de um empreendedor.



4.6 Importância da opinião de pessoas próximas

Nesta parte do questionário, que levantava a importância da opinião das pessoas a
respeito da intenção de se tornarem empreendedores, os universitários poderiam escolher a
nota 1 como ‘nem um pouco importante’ e nota 7 para ‘muitíssimo importante’.

1 2 3 4 5 6 7 MÉDIA

Pais / outros membros da família 2,40% 2,00% 4,40% 7,20% 13,50% 21,90% 48,60% 5,88

Colegas estudantes / amigos 6,40% 9,20% 10,00% 20,70% 24,30% 16,70% 12,70% 4,49

Pessoas importantes para mim em
geral

2,80% 2,80% 8,00% 12,40% 21,90% 21,50% 30,70% 5,35

Quadro 4 – Importância da opinião de pessoas próximas
Fonte: elaborado pelos autores

Constatou-se que eles consideram, segundo as médias obtidas e relacionadas no
Quadro 4, como fator mais importante a opinião dos pais e familiares (5,88); em segundo
lugar a opinião de pessoas que consideram importantes no seu relacionamento (5,35) e por
ultimo a opinião dos amigos e colegas de estudos (4,49).

4.7 Informações sobre negócios dos universitários que pretendem ser empreendedores

O maior desejo dos alunos do Curso de Administração da UEL está em atuar nas
áreas de marketing/propaganda (31,7%), hotéis e restaurantes (13,0%) e consultoria
(11,4%). Outro dado que merece atenção diz respeito ao tempo de experiência que os
universitários exerceram atividades em áreas relacionadas àquelas do negócio que
pretendem abrir. Verificou-se que a grande maioria, tanto para ADM UEL (56,7%) quanto
para BRASIL (70,3%), não possuem experiência no setor em que pretendem atuar.

Caso iniciem algum negócio próprio, a maior parte dos alunos de ADM UEL
(44,4%) optaria pela presença de 1 sócio na empresa e 38,1% afirmaram que não teriam
sócios. Além disso, a fonte de financiamento mais indicada pelos respondentes seria
através de recursos próprios (46,8%) e capital vindo da família e amigos (21,0%); somente
em terceiro lugar aparecem os empréstimos bancários (16,4%). A maior barreira para
empreender no entendimento dos alunos de ADM UEL, está na falta de acesso ao capital
de financiamento (com ou sem juros), seguido pelo risco financeiro e pela legislação do
país.

Dentre aqueles que pretendem abrir um negócio, visualizou-se pouca disparidade
entre as respostas acerca das origens da ideia do empreendimento – do próprio
empreendedor ou de colegas universitários (33,3%); de membros da família (27,8%); dos
estudos universitários (27%); de hobbies ou atividade recreativa (25,4%); do trabalho atual
ou anterior (21,4%) e de amigos fora do contexto universitário (15,1%), com exceção para
a opção ‘pesquisa acadêmica, científica ou aplicada’ que obteve apenas 2,4% do total. Vale
ressaltar que nessa questão poderia ser assinalada mais de uma alternativa, por isso, a
somatória ultrapassa os 100%.



4.8 Índice de empreendedorismo

O índice de empreendedorismo foi mais uma variável importante apresentada no
relatório do Estudo GUESSS Brasil 2011 e replicada na pesquisa com os estudantes do
Curso de Administração da UEL, sendo calculada através das seguintes categorias: médias
dos não fundadores, fundadores intencionais e fundadores ativos, já apresentadas no tópico
4.5, aferindo pesos diferentes para cada uma delas, conforme verifica-se no Quadro 5.

Opção de resposta Peso Categoria
Nunca 1 Não fundadores
Apenas em linhas gerais 1 Não fundadores
Repetidamente 3 Fundadores intencionais
É algo relativamente concreto 3 Fundadores intencionais
Eu tomei a decisão explícita de fundar uma empresa 5 Fundadores intencionais
Eu tenho uma previsão consistente de datas para dar os diferentes passos da fundação 7 Fundadores intencionais
Eu já comecei a realização da fundação 7 Fundadores intencionais
Eu já sou meu próprio patrão na empresa que eu fundei 8 Fundadores ativos
Eu já fundei mais de uma empresa e estou atuando em pelo menos uma delas 10 Fundadores ativos
Quadro 5 - Interesse em empreender e pesos para se definir o índice de empreendedorismo
Fonte: Sieger, Fueglistaller e Zellweger (2011) apud Relatório GUESSS Brasil (2011).

Além disso, para cálculo do índice de empreendedorismo também são analisados
quais os passos que já foram dados pelos universitários na intenção da criação do próprio
negócio, atribuindo-se também pesos diferentes para cada um deles.

Figura 4 – Passos já dados para criar o próprio negócio

Fonte: elaborado pelos autores

Vale ressaltar que nesse quesito os estudantes poderiam assinalar mais de uma opção.
Como resultados pode-se perceber que grande parte dos discentes pensou nas primeiras
ideias de negócios (64,3%); seguido pelos que já identificaram uma oportunidade de
mercado (47,6%); aqueles que já procuraram possíveis sócios (23%) e aqueles que ainda
nada fizeram (20,6%). Notou-se também pouca diferença entre os dados levantados junto
aos respondentes de ADM UEL em comparação com os resultados da pesquisa nacional.



No quadro 6, a seguir, constam os pesos atribuídos a estas questões.

Opção de resposta Peso

Nada feito até agora 1

Pensou nas primeiras ideias de negócios 3

Fez um plano de negócios 5

Identificou uma oportunidade de mercado 5

Procurou possíveis sócios (p. ex.: colegas estudantes) 5

Comprou equipamento 7

Trabalhou no desenvolvimento de produto 7

Conversou com possíveis clientes 7

Pediu empréstimo a instituições financeiras 8

Decidiu a data da fundação 10
Quadro 6 - Preparação para empreender e pesos para se definir o índice de empreendedorismo
Fonte: Sieger, Fueglistaller e Zellweger (2011) apud Relatório GUESSS Brasil (2011).

Assim, chegou-se ao cálculo do índice de empreendedorismo (Figura 5), multiplicando a
porcentagem de cada opção com seu respectivo peso.

Figura 5 - Índice de empreendedorismo

Fonte: elaborado pelos autores

Como o índice nacional foi separado segundo as áreas de estudos, e pelo objetivo
deste trabalho buscar a comparação com o Curso de Administração da UEL, utilizou-se
como referência o índice brasileiro dos Cursos de Economia e Administração, já que não
houve no Relatório do Estudo GUESSS Brasil um índice somente para Administração.
Portanto, observa-se que o BRASIL apresentou um índice de empreendedorismo superior
(13,48) ao verificado em ADM UEL (12,49).

4.9 Discussão dos Resultados

É fácil perceber que o momento atual está, cada vez mais, propiciando o
empreendedorismo e, como afirmou Dornelas (2005, p. 22), “são os empreendedores que
estão eliminando barreiras comerciais e culturais, encurtando distâncias, globalizando e
renovando os conceitos econômicos, criando novas relações de trabalho e novos empregos,
quebrando paradigmas e gerando riqueza para a sociedade”. Ou seja, é mais comum ver
pessoas querendo tornar-se empreendedores e, principalmente, os universitários que
desejam com a experiência adquirida depois de formados ter seu próprio negócio.



Como afirmaram Hisrich, Peters e Sheperd (2009, p. 41) “a educação empreendedora
nunca foi tão importante em termos de cursos e pesquisa acadêmica”. Nesse sentido,
considerando o momento atual como a Era do empreendedorismo, em que devem surgir
cada vez mais novos empreendedores e que, por esse motivo, é preciso capacitar ainda
mais os candidatos a empreendedores, é possível perceber que existem aspectos que
precisam ser melhorados na Instituição pesquisada, objetivando facilitar o
desenvolvimento da educação empreendedora e incentivo do espírito empreendedor dos
universitários, fatores indispensáveis ao crescimento profissional dos acadêmicos e
extremamente importantes para estimular o desenvolvimento regional e nacional.

No entanto, os resultados obtidos por meio da revisão empírica e deste estudo
indicam que as instituições de ensino precisam fortalecer o currículo dos cursos de
empreendedorismo, pois, de acordo com Dornelas (2005), as instituições de ensino
precisam fornecer entendimento sobre inovação e processo empreendedor, identificação de
oportunidades, reconhecimento das habilidades empreendedoras, importância do
empreendedorismo para o desenvolvimento, plano de negócios, obtenção de financiamento
e formas de gerenciamento para que o negócio crescer.

Ademais, no caso deste estudo percebe-se, assim como no trabalho de Rocha e
Bacchi (2010), uma formação incompleta no que diz respeito à formação empreendedora
dos alunos. No âmbito de ADM UEL um grande empecilho para fomentar a criação de
empreendimentos é a falta de esclarecimento sobre possíveis fontes de financiamento ou
apoio financeiro oriundos da própria IES.

Outro ponto deste estudo vai ao encontro do resultado encontrado por Greatti, Gralik,
Vieira e Sela (2010), que identificaram que os alunos esperam uma formação voltada para
atuação em todos os tipos de empresas e contam com um ambiente de relacionamento
voltado para o empreendedorismo. Em relação ao desejo dos alunos de ADM UEL nota-se
que no início da carreira a maioria prefere trabalhar em uma grande empresa ou em uma
pequena ou média empresa (15,3%). Porém, as intenções dos alunos de ADM UEL mudam
após cinco anos de formados, crescendo a porcentagem dos que pretendem ter seu próprio
negócio. Portanto, os alunos de ADM UEL também necessitam de uma formação ampla
para atuação em diferentes tipos de negócio.

Corroborando com o trabalho de Vieira, Melatti, Oguido e Pelisson (2011),
vislumbra-se a possibilidade de ensinar características empreendedoras aos discentes. Mas
para isso as práticas de ensino necessitam evoluir, buscando maior aproximação e
interação com o mercado, bem como maior acompanhamento durante e após a implantação
dos empreendimentos oriundos de plano de negócios desenvolvidos nas disciplinas de
empreendedorismo ou nos trabalhos de conclusão de curso dos alunos.

5 Considerações Finais

O presente trabalho realizou uma análise comparativa dos resultados obtidos no
Estudo GUESSS Brasil em relação às respostas dos discentes do Curso de Administração
da Universidade Estadual de Londrina (UEL), para compreender questões relativas ao
empreendedorismo levantadas primeiramente no estudo de âmbito nacional.

Quanto ao perfil dos alunos de Administração da UEL (ADM UEL), constatou-se
que a maioria dos respondentes possui menos de 25 anos de idade (81%), 60% são do
gênero masculino e 90,84% são solteiros. Sobre a oferta da disciplina de
empreendedorismo, verificou-se que os estudantes desconheciam a oferta de ensino sobre



financiamento para criação de empresas e empresas familiares. E que a parte mais falha da
universidade estava na oferta de atividades de apoio, principalmente em relação a
programas de mentoria e coaching, e na oferta de base para contato com investidores
potenciais. Além disso, os discentes também desconheciam a oferta de capital inicial ou
apoio financeiro oriundos da IES.

Em relação às intenções de carreira para logo após se formar, o maior percentual
(28,1%) dos respondentes do Curso de Administração da UEL afirmou que deseja
trabalhar em uma grande empresa. Em seguida, apareceu o desejo de trabalhar em uma
pequena ou média empresa (15,3%) e no serviço público com 13,9%. Percebeu-se uma
irregularidade maior na intenção dos alunos do Curso de Administração da UEL em dar
continuidade à empresa dos pais/parentes que somou 8,0% contra 3,3% dos estudantes
brasileiros. É possível avaliar que essas intenções diferem do desejo dos mesmos para após
cinco anos de formados. Verificou-se que diminui a intenção de trabalhar como
funcionário em uma empresa (seja ela pequena, média ou grande), e cresce particularmente
entre os alunos de ADM UEL a porcentagem dos que pretendem trabalhar no serviço
público e, ainda mais fortemente, o intuito de ser dono do próprio negócio, seja fundando a
própria empresa ou uma franquia, adquirindo uma empresa não controlada pela família. A
maior motivação para escolher a carreira ou o trabalho futuro está ligada às questões
relativas à realização de um sonho pessoal, de crescimento e aprendizagem, seguida pelas
opções financeiras.

Analisando os alunos que têm pensado em abrir seu próprio negócio, foram
considerados na ADM UEL como fundadores ativos apenas 3,6%. Já os fundadores
intencionais totalizaram 31,1% e os não fundadores, 65,4%. Este índice de não fundadores
talvez deva-se à falta de oportunidade e recursos, uma vez que o maior obstáculo para
empreender, apontado por ADM UEL, está na falta de acesso ao capital de financiamento
(com ou sem juros), seguido pelo risco financeiro e pela legislação do país. Mas é preciso
atentar-se ao dado tempo de experiência que o universitário exerceu em atividades ligadas
às do negócio que pretende abrir. Observou-se que a grande maioria (56,7%) não tem
experiência no setor que pretende atuar. Sendo, por isso, mais uma vez reforçada a
importância das universidades em fornecer as bases do empreendedorismo por meio de
projetos pedagógicos voltados a este fim.

Sobre o índice de empreendedorismo, os universitários pesquisados pelo estudo
GUESSS Brasil apresentaram um índice de 13,48 enquanto que no levantamento junto aos
estudantes do Curso de Administração ADM UEL esse número foi pouco inferior: 12,49.
Logo, é possível concluir que os estudantes de ADM UEL apresentam fortes características
empreendedoras, mas que há algumas barreiras para a aplicação das mesmas,
principalmente no que tange à falta de possibilidades e acesso ao capital financeiro. Além
disso, verificou-se através do conhecimento sobre a oferta de disciplinas, atividades de
apoio e recursos financeiros, que o curso de Administração da UEL peca mais na
disponibilidade das atividades de apoio ao empreendedorismo e na oferta de capital inicial
ou apoio financeiro.

Talvez seja o momento de iniciar uma nova pesquisa junto às universidades com o
intuito de verificar as possibilidades de implantarem nos currículos dos cursos de
Administração uma boa disciplina de empreendedorismo, que seja capaz de instruir os
futuros empreendedores. Ao mesmo tempo, levantar as condições atuais de oferta de
capital inicial ou apoio financeiro aos estudantes que querem abrir seu próprio negócio,
junto aos poderes públicos, bem como as indicações de melhorias que poderiam ser feitas
nesse sentido, pode ser um passo estratégico para formar, cada vez mais, empreendedores
capacitados para a imprevisível tarefa de empreender.
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Trata-se de uma pesquisa de campo com abordagem quantitativa realizada em um hospital 
público localizado na cidade de Santa Maria – RS a qual teve o objetivo de identificar o 
nível dos vínculos – comprometimento e entrincheiramento – com a carreira de 
enfermeiros de instituição hospitalar pública. Foram pesquisados 156 enfermeiros por meio 
de instrumento contendo 43 questões sobre dados sócio demográficos, ocupacionais e 
vínculos com a carreira. Para a análise dos dados utilizou-se o cálculo de estatísticas 
descritivas e padronização das médias. Os resultados indicaram que enfermeiros de 
hospitais públicos estabelecem um alto comprometimento com a carreira. Portanto, o 
vínculo predominante entre os enfermeiros de hospitais públicos é o comprometimento 
com a carreira, o que aparentemente, assegura a qualidade dos serviços de assistência ao 
cuidado prestado por esses profissionais aos seus pacientes. 

 

It is a field research with quantitative approach in a public hospital in the city of Santa 
Maria - RS which aimed to identify the level of ties - commitment and entrenchment – 
with the career of nurses from public hospital. We surveyed 156 nurses through 43 
containing questions about socio-demographic and occupational data, and links to the 
career. For the analysis of the data, descriptive statistics and standardization of means were 
used in the calculus. The results indicated that nurses in public hospitals provide a high 
career commitment. Therefore, the prevalent bond among nurses of public hospitals is the 
career commitment, which apparently ensures the quality of care services provided by 
these professionals for their patients. 

 



1 Introdução 
 

As organizações contemporâneas, a cada dia, sofrem novas e constantes 
transformações sendo estas impulsionadas por eventos políticos, sociais e econômicos que 
configuram esse cenário. Em termos de mudanças, os impactos promovidos por esses 
adventos parecem estar ocorrendo mais intensamente nas carreiras profissionais, em vista, 
dos violentos enxugamentos de pessoal e dos setores de serviços traduzidos sob a forma de 
desempregos, aumento da concorrência, reduções de oportunidades e de vínculos 
empregatícios (RAMOS, 2007). Percebe-se que os indivíduos passaram a ser auto 
construtores de condições para sua empregabilidade (SORJ, 2000). Nessa perspectiva, 
autores como Blau e Cohen (2003) afirmam que trabalhadores comprometidos com a sua 
carreira passaram a assumir importância considerável frente a esse contexto de trabalho 
altamente vulnerável a mudanças, tornando a carreira, foco essencial para a vida dos 
indivíduos. Desse modo, o estabelecimento de um vínculo de comprometimento com a 
carreira proporciona o envolvimento profissional com o trabalho por meio de sentimentos 
de lealdade, desejo de continuar na carreira e de empenhar-se com intuito de atingir as 
metas que favoreçam ao crescimento na mesma (BAIOCCHI e MAGALHÃES, 2004).  

Por outro lado, o mercado atual de trabalho, em decorrência de fatores como a 
agitação e a inconstância produzem efeitos capazes de comprometer o crescimento e a 
estabilidade da trajetória das profissões tornando estes aspectos privilégio de poucos 
trabalhadores resultando em outra forma de vínculo o qual denomina-se de 
entrincheiramento com a carreira (MAGALHÃES, 2008).  

Carson et al. (1995) definem esse tipo de vínculo como sendo um processo de 
imobilidade do indivíduo frente às possibilidades de adaptação ás novas perspectivas de 
carreira ou de motivação para mudar. Indivíduos comprometidos igualmente aos 
entrincheirados permanecem na carreira escolhida, no entanto, esta permanência ocorre 
pelo desenvolvimento de sentimentos afetivos que geram uma forte identificação com a 
sua profissão. 

Observa-se que os vínculos - comprometimento e entrincheiramento - na carreira 
caracterizam atitudes adotadas pelos indivíduos as quais configuram comportamentos 
divergentes, e assim, causam impactos pessoais, organizacionais e sociais significativos 
(CARSON et al., 1995; ROWE, 2008). Assim, a análise de tais impactos causados por 
esses vínculos em ambientes hospitalares parece ser apropriada, pois estas instituições 
apresentam grandes avanços tecnológicos, de conhecimentos e do campo de atuação dos 
profissionais oriundos deste cenário dinâmico. 

Perante esse fato, evidencia-se que um dos desafios impostos aos hospitais, esta 
atrelado aos seus processos gerenciais, visto que do cuidado em saúde é composto por uma 
complexidade de saberes, rotinas, procedimentos entre outros aspectos, havendo assim, a 
necessidade de alinhá-los de modo que o resultado deste cuidado tenha eficiência e 
qualidade (PILLON, 2011). Dentre essa diversidade de ações presentes no contexto 
hospitalar destaca-se o enfermeiro como responsável pela gerência dos serviços e do 
cuidado em saúde.  

De acordo com Lima (1998), estudos referentes aos serviços hospitalares salientam 
que o enfermeiro trata-se do profissional que assume a função de coordenador das 
atividades direcionadas ao cuidado dos pacientes por meio da articulação, supervisão e 
controle das ações praticadas pelo pessoal da enfermagem, como também, das demais 
categorias de profissionais da saúde.  

Para Carson et al (1996) a formação dos vínculos com a carreira- comprometimento 
e entrincheiramento- surgem da motivação dos indivíduos em relação a mesma. Portanto, 
parece ser relevante entender as implicações práticas desses vínculos para os pesquisados 



do estudo. Assim, definiu-se como problema desta pesquisa: Existe predominância nos 
tipos de vínculos – comprometimento e entrincheiramento – com a carreira, dos 
Enfermeiros hospitalares de Instituições Públicas? A resposta à respectiva questão de 
pesquisa foi buscada a partir do seguinte objetivo: identificar o nível dos vínculos – 
comprometimento e entrincheiramento – com a carreira de enfermeiros de instituição 
hospitalar pública. Este estudo visa contribuir com a análise dos vínculos estabelecidos 
com a carreira de enfermeiros empregados em hospitais públicos de modo que possa trazer 
esclarecimentos que promovam melhorias tanto as organizações em estudo, bem como, a 
categoria profissional em questão cujo objeto de trabalho é o de gerir a equipe e os serviços 
que garantem a qualidade prestada ao cuidado de vidas. O presente trabalho esta 
estruturado em fundamentação teórica onde são abordados os vínculos com a carreira – 
comprometimento e entrincheiramento e o enfermeiro hospitalar, o método utilizado para a 
realização do estudo, a apresentação e discussão dos resultados e conclusões. 
 
2 Vínculos com a carreira: Comprometimento e o Entrincheiramento 
 

O comprometimento com a carreira para Blau (1985, p. 37) é definido como “uma 
atitude de um indivíduo em relação a sua vocação ou profissão”. Complementa o mesmo 
autor que pode ser também “uma atitude relativa a uma ocupação ou campo” (BLAU, 
1985, p. 228). Já para Carson e Bedeian (1994, p. 240) conceituam o construto de 
comprometimento coma carreira como “uma motivação para trabalhar em uma profissão 
escolhida”. Decorrente disso, o construto de comprometimento com a carreira expressa o 
nível de realização profissional de um determinado indivíduo (MAGALHÃES, 2005). 

O comprometimento com a carreira sob essa perspectiva proporciona significado ao 
trabalho dos indivíduos e para a sua continuidade, já que o ambiente atual de trabalho tem 
colaborado para a fluidez das organizações tornando-as incapazes de prover estabilidade 
aos empregos (COLARELLI e BISHOP, 1994). Magalhães e Gomes (2005, p. 3) 
comentam que “as tendências contemporâneas do mundo do trabalho - contratos 
temporários, insegurança no emprego, mudanças tecnológicas aceleradas - representam 
obstáculos importantes a uma vivência de estabilidade ou consolidação de carreira”. 
Carson e Bedeian (1994) explicam ainda que para que os profissionais possam se tornarem 
mais comprometidos com sua carreira, estes devem buscar melhores níveis de educação de 
modo que consigam lidar com esse novo cenário. 

Nesta mesma linha de pensamento Zunker (1994) destaca que em tempos passados 
a presença de uma estrutura ocupacional estável não exigia altos graus de iniciativa e de 
criatividade. No entanto, para o autor, há um contexto emergente que necessita que os 
profissionais realizem o planejamento de suas carreiras com independência.  

Assim, a renovação de conhecimentos, tecnologias e práticas profissionais ocorrem 
em rápida velocidade requerendo dos profissionais uma mobilização contínua de suas 
credenciais como meio de manter suas posições de trabalho. Em virtude de tais exigências, 
o comprometimento com a carreira parece torna-se imprescindível nesse contexto onde o 
autogerenciamento do próprio desempenho se faz cada vez mais necessário a fim de 
atender metas e objetivos de demandas organizacionais alinhadas às expectativas e 
necessidades pessoais (ROWE et al., 2011).   

Carson e Bedeian (1994) mencionam que indivíduos comprometidos com suas 
carreiras podem obter respostas psicológicas a tais necessidades por ser constituído pela 
motivação de alguém ao trabalhar em sua escolha vocacional. Desse modo, Bastos (1994) 
argumenta que a escolha profissional aparentemente se trata de um importante precedente 
desse tipo de vínculo. 



Para tanto, Carvalho (2007) considera ser relevante à compreensão da dinâmica 
envolvendo comprometimento com a carreira e a escolha profissional visto que uma 
categoria profissional somente alcança seus objetivos e afirmação social quando os 
membros que a formam demonstram a sua dedicação. Blau (1985) e Magalhães e Gomes 
(2005) explicam também que nos estudos acerca do comportamento vocacional o tema 
comprometimento com a carreira tem sido aplicado entre os indivíduos para designar a 
qualidade e a intensidade de seu envolvimento com o trabalho. 

No que se refere ao entrincheiramento com a carreira este é definido como uma 
tendência que o profissional apresenta em continuar numa mesma ocupação devido aos 
investimentos já realizados na carreira, aos custos emocionais a serem perdidos em caso de 
uma mudança de ocupação e a percepção limitada de caminhos alternativos fora de seu 
campo de atuação profissional. Esses autores comentam ainda que a escolha profissional 
pode contribuir para o desenvolvimento desse vínculo, a qual costuma ser feita com base 
nas preferências individuais, perspectivas de oportunidades na carreira e na avaliação das 
possibilidades de alcançar metas e necessidades pessoais (CARSON et al., 1995). 

Rodrigues (2009) explica que a partir dessa escolha o indivíduo passa a realizar 
investimentos em sua carreira e os avalia tal qual um instrumento que o possibilita atingir 
os seus objetivos. Segundo a autora, dependendo da avaliação feita pelo indivíduo, novos 
investimentos são feitos como uma tentativa de preservação psicológica para justificar 
todos os investimentos já realizados, ou pelo desejo de buscar uma nova carreira, o que 
costuma não acontecer devido a sua percepção limitada perante alternativas.  
Para Carson e Carson (1997) e Carson et al. (1996) o indivíduo sobre essas condições está 
entrincheirado, e tende a assumir uma posição estática, e ao mesmo tempo, defensiva 
conforme a significação da palavra sugere. Essa imobilidade presente no comportamento 
do indivíduo é desencadeada tanto por aspectos psicológicos como econômicos tornando a 
mudança de carreira algo difícil de ser concretizada. Os autores consideram que o conceito 
de entrincheiramento com a carreira emergiu da necessidade de compreender os motivos 
pelos quais trabalhadores que mesmo não se identificando com suas atividades laborais não 
as abandonam, ou não procuram outros meios para modificar essa situação.  

Desse modo, diferentemente da definição de comprometimento com a carreira, o 
entrincheiramento não é formado, exclusivamente, por dimensões psicológicas (CARSON 
et al., 1995). Para Bastos (1994) o comprometimento está vinculado à consistência em uma 
linha de ação e oposição as alternativas de carreira. Já o entrincheiramento com a carreira, 
segundo Carson et al. (1994) trata-se da opção de permanecer em uma mesma linha de 
ação profissional em vista da falta de alternativas, sensação de perdas de investimentos 
feitos ou percepção atrelada aos custos emocionais a serem pagos no caso de uma 
mudança. Na visão de Rowe et al. (2011), o conceito de entrincheiramento procura 
estabelecer um vínculo diferenciado do comprometimento, classicamente, mais estudado. 
No Quadro 1 apresenta-se algumas definições sobre entrincheiramento e comprometimento 
com a carreira, contrastando-se diferenças entre esses vínculos. 



Quadro 1 - Definições do comprometimento e do entrincheiramento com a carreira. 

Construtos Definições 
Comprometimento com a carreira é a atitude de um 
trabalhador em relação à sua profissão ou vocação 
(BLAU, 1985). 
Comprometimento com a carreira consiste na motivação 
que alguém tem para trabalhar em sua vocação escolhida 
(CARSON e BEDEIAN, 1994). 

Comprometimento com a 
carreira 

Comprometimento com a carreira é um link psicológico 
entre o trabalhador e sua ocupação, que é baseada na 
reação afetiva deste trabalhador para sua ocupação (LEE; 
CRASWELL; ALLEN, 2000). 
 
Entrincheiramento com a carreira diz respeito á opção de 
continuar na mesma linha de ação profissional por falta 
de alternativas, pela sensação de perda de investimentos 
já realizados, ou pela percepção de um preço emocional a 
pagar muito alto para mudar (CARSON e BEDEIAN, 
1994). 

 
Entrincheiramento com a 

carreira 
Entrincheiramento com a carreira pode ser definido como 
um processo de estagnação na carreira no qual o sujeito 
não apresenta aspectos de adaptabilidade ou motivação 
para encontrar alternativas para o seu desenvolvimento 
(CARSON et al., 1995). 

Fonte: Rowe (2008). 

 
Essas definições apresentadas levam a crer que no comprometimento o indivíduo 

permanece ou investe na construção de sua carreira devido à existência de uma forte 
identificação com a carreira escolhida associada a sentimentos de afeto. Já no 
entrincheiramento, essa permanência ou investimento na carreira estão atrelados à 
percepção do indivíduo quanto aos benefícios adquiridos, e que podem ser perdidos no 
caso de uma mudança, assim como, as retribuições externas vindas da representatividade 
social de sua carreira (BLAU, 1985; CARSON e BEDEIAN, 1994; CARSON et al., 1995). 

Carson e Carson (1997) explicam ainda que existe uma probabilidade dos 
trabalhadores entrincheirados nas suas carreiras se sentirem insatisfeitos quando os custos 
excedem as recompensas diferentemente daqueles que percebem suas recompensas como 
sendo iguais ou maiores do que esses custos. De posse do conhecimento que permeia os 
vínculos com a carreira - comprometimento e o entrincheiramento passa-se para a revisão 
de literatura referente aos enfermeiros inseridos em instituições hospitalares. 

 
3 O Enfermeiro Hospitalar 
 

A enfermagem hospitalar tem sua atuação fundamentada nos moldes propostos pela 
enfermeira Florence Nightingale, que desenvolveu um modo de organizar os serviços 
prestados pela enfermagem sob a ótica do sistema capitalista de trabalho vigente na época. 
Tal sistema, caracterizado pela divisão do trabalho separou as atividades assistenciais de 
enfermagem em dois grupos: intelectual (o ato de administrar) e o manual (conhecido por 
tarefas de cuidar), tendo implantado um sistema de hierarquia no trabalho para tal categoria 
de profissionais (PIRES, 1999).  



Rocha e Almeida (2000) salientam que a base do desenvolvimento dessa profissão 
ocorre por meio do trabalho em equipe no qual é prestada atividades voltadas à promoção, 
prevenção de doenças, recuperação e reabilitação da saúde. Sendo importante também na 
visão dos autores informar que das profissões que constituem a área da saúde a 
enfermagem é a que possui o cuidado dedicado ao ser humano como a essência e 
especificidade de seu trabalho podendo ser este executado individualmente, na família ou 
em comunidade.  

O enfermeiro enquanto líder da sua equipe de trabalho e das unidades hospitalares 
torna-se o profissional de referência aos demais do grupo (AMESTOY, 2008). O autor 
complementa a ideia ao afirmar que as instituições hospitalares passaram a ter uma 
representação empresarial cuja cultura organizacional recentemente desenvolvida possui 
maior flexibilidade fundamentada em critérios de negociação, diminuição de custos, na 
qualificação total de seus integrantes. Assim, a enfermagem passou a receber influências 
desse novo contexto hospitalar, modificando o perfil do enfermeiro o qual passou a 
assumir uma postura de líder crítico, reflexivo, criativo e confiante frente à tomada de 
decisão, ou seja, de um gestor. O enfermeiro diante dessas circunstâncias corresponde ao 
profissional com qualificação e capacitação para atuar no cuidado e gerir equipe sua em 
prol do ser doente (GOMES, 1995). 

Valadares e Viana (2005) salientam que dentre as profissões formadoras da área da 
saúde, a enfermagem, tem ofertado grandes possibilidades de crescimento e de 
reconhecimento no mercado de trabalho para aqueles enfermeiros dispostos em investir em 
sua capacitação profissional, agregar conhecimentos e que visarem obter uma 
especialização. Feitas tais considerações no capítulo seguinte apresenta-se os 
procedimentos metodológicos que foram adotados na concretização deste estudo. 
 
4 Método do Estudo 
 

Nesse capítulo descreve-se os procedimentos metodológicos que nortearam o 
presente estudo com vistas a alcançar seus objetivos propostos. Trata-se de uma pesquisa 
de campo, descritiva, explicativa com abordagem quantitativa desenvolvida na cidade de 
Santa Maria – RS, no ano de 2012.   

Adotou-se como objeto de estudo uma instituição hospitalar de natureza pública 
composta de 370 leitos distribuídos nas seguintes unidades: internação (291 leitos), 
tratamento intensivo (37 leitos), ambulatorial (53 salas), emergenciais (11 salas) e 
obstétricos (2 salas). A escolha dessa instituição decorreu de sua referência em saúde na 
região central do estado RS, bem como, devido à alta diversificação nos serviços prestados 
a comunidade por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Para a sua realização, primeiramente, encaminhou-se o projeto ao departamento de 
ensino e pesquisa (DEPE) do referido hospital o que foi registrado, avaliado e autorizado. 
Posteriormente, foi aprovado sob o número de registro 74045 pelo Comitê de Ética em 
pesquisas (CEP) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) tendo este 
reconhecimento da Comissão de Ética em pesquisas (CONEP) logo este seguiu todos os 
preceitos éticos estabelecidos pela lei 196/96 do Conselho nacional de Saúde (CNS) que 
regulamenta a ética em pesquisa com seres humanos.  

A população de enfermeiros, no momento do estudo, totalizava 199 enfermeiros 
dos quais participaram 156 profissionais que aceitaram participar assinando o termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE) e que estavam trabalhavam há mais de um ano 
na instituição independente do cargo desempenhado. Foram excluídos do estudo os 
enfermeiros que estavam em período de férias, licença e atestado de qualquer natureza.  



Para a coleta de dados, inicialmente, os enfermeiros foram informados sobre a 
pesquisa (seus riscos e benefícios), individualmente, com vista a esclarecer possíveis 
dúvidas ou dificuldades de compreensão do instrumento. Após, entregou-se o instrumento 
composto por duas partes, conforme ilustrado na Figura 1. 

 
Figura 1 – Representação do questionário. 

Com base na Figura 1 cabe mencionar que tais modelos teóricos são frases 
afirmativas que totalizam 31 questões mensuradas por meio de escalas do tipo Likert de 5 
pontos variando entre  “discordo totalmente” e “concordo totalmente”. 

Os resultados obtidos foram analisados quantitativamente com o auxílio dos 
softwares “microsoft excel”, “Statistical Package for Social Sciences” (SPSS) versão 18” e 
pelo “Statistical Analysis System” (SAS versão 9.1). Primeiramente, foi feita a análise 
descritiva dos dados com o intuito de investigar a exatidão dos dados, a distribuição de 
casos omissos, o tamanho da descrição da amostra, os casos extremos e a distribuição das 
variáveis. Posteriormente, realizou-se o cálculo do indicador de consistência interna Alpha 

de Croanbach que tem o propósito de averiguar a confiabilidade dos construtos aplicados 
aos questionários, bem como, análises descritivas simples por meio de medidas de 
tendência central e de dispersão, padronização das médias dos construtos e das dimensões.  

Para identificar os níveis de comprometimento e entrincheiramento com a carreira 
resultantes da resposta de cada indivíduo, os dados intervalares foram transformados em 
dados categóricos de acordo com o Quadro 2. 
 
Quadro 2 - Padronização do nível dos vínculos da classificação da média dos construtos 

Escore Padronizado Categoria Nível do Vínculo 

0 a 33,33% Baixo 
• Comprometimento ocupacional; 
• Comprometimento com a carreira; 
• Entrincheiramento com a carreira. 

33,33% a 66,67% Médio 
• Comprometimento ocupacional; 
• Comprometimento com a carreira; 
• Entrincheiramento com a carreira. 

66,67% a 100% Alto 
• Comprometimento ocupacional; 
• Comprometimento com a carreira; 
• Entrincheiramento com a carreira. 

 
Como observa-se no Quadro 2 foram convencionadas três categorias distintas para 

as quais utilizou-se: Alto (escore padrononizado de 66,67% a 100%), Médio (escore 
padronizado 33,33% a 66,67%) e Baixo (escore padronizado de 0 a 33,33%) identificando 
assim o nível dos vínculos estabelecidos pelos enfermeiros com sua carreira. 



5 Apresentação e análise dos resultados  
 

Neste capítulo do trabalho são apresentados e discutidos os resultados obtidos 
quanto as variáveis sócio demográficas e ocupacionais, a confiabilidade dos construtos 
utilizados e o nível dos vínculos obtidos com a carreira dos enfermeiros do estudo. 

 
5.1 Variáveis sócio demográficas e ocupacionais 
 

Constatou-se para as variáveis demográficas do estudo o predomínio de 
profissionais com idade entre a média dos 30 aos 39 anos (32,47%), vindo tal resultado ao 
encontro dos achados de Lopes e Regis Filho (2004), os quais classificam esse período 
como sendo o de maior produtividade dos indivíduos e, consequentemente, de melhor 
desempenho no trabalho. Quanto ao gênero houve um predomínio de profissionais 
mulheres (88,82%) o que está de acordo com pesquisas desenvolvidas pelo Conselho 
Federal de Enfermagem (2010) cuja finalidade foi mapear o perfil dos profissionais de 
enfermagem em todo o território brasileiro constatando-se a predominância de enfermeiras 
(87,72%) no Brasil. Em relação ao estado civil, observa-se que a maior parte dos 
participantes é casada (56,21%), possui filhos (74,34%) tendo em média o número de dois 
(47,74%).  

Em relação às variáveis ocupacionais, os dados indicaram a prevalência de 
profissionais especialistas (76,62%), com mais de 20 anos de carreira (38,96%), e renda 
entre 6 a 10 salários mínimos (64,38%). A respeito da renda cabe mencionar a visão 
Kalinowisk (2000) o qual defende a importância do retorno financeiro associado ao 
trabalho quando este é destinado para provimento de condições de moradia e outros meios 
de sobrevivência. Segundo o autor o trabalho sob essa perspectiva permite ao indivíduo, 
alcançar a sua realização pessoal, felicidade e o significado para si e em relação aos outros 
dentro de um contexto social, em virtude de, torná-lo um ser socialmente produtivo. Em 
resumo, as variáveis sócio- demográficas e ocupacionais evidenciaram que os participantes 
do estudo são predominantemente de mulheres, casadas, com idade variando entre 30 a 39 
anos e possuem dois filhos média, são especialistas, e com anos de profissão e renda de 6 a 
10 salários. 
 
5.2 Avaliação da confiabilidade das escalas 
 

No intuito de verificar a confiabilidade das escalas dos modelos teóricos utilizados 
do presente estudo avaliou-se o coeficiente alpha de cronbach. Para Da Hora (2010) esse 
coeficiente é uma medida de diagnóstico a qual mede a correlação entre as respostas de um 
dado instrumento por meio das respostas dadas pelos respondentes, apresentando uma 
correlação entre as médias. Hair Jr. et al. (2003) explicam que o limite inferior, geralmente, 
aceito na aplicação do alpha de cronbach, é de no mínimo 0,7, no entanto, é aceitável este 
pode em pesquisas exploratórias ou dependendo do tipo de estudo desenvolvido. Com base 
no presente estudo observa-se na tabela 1 o alpha de cronbach obtido nos construtos 
analisados foi próximo de 0,7 o qual é considerado pela literatura como sendo um bom 
indicador de confiabilidade.  



Tabela 1 - Confiabilidade das escalas 

Alpha de Cronbach 

 

 
Construtos teóricos 

 
 

Original* Obtido na pesquisa) 
Escala de Comprometimento com a carreira Blau 
(1985 a) 

0,84 0,70 

Escala de comprometimento com a carreira de 
Carson e Bedeian (1994) 

0,81 0,70 

Dimensões do comprometimento 

Identidade 0,79 0,61 

Planejamento 0,85 0,63 

Resiliência 0,79 0,79 
Entrincheiramento com a carreira de Carson et al. 
(1995) 

0,88 0,69 

Dimensões do entrincheiramento 
Investimentos 0,77 0,79 
Custos emocionais 0,88 0,61 
Limitações de alternativas 0,85 0,65 

 
Verifica-se Na Tabela 1 que os alpha de cronbach obtidos nesse estudo para as 

escalas dos vínculos com a carreira - Comprometimento ocupacional de Blau de 1985 
(α=0,70); Comprometimento com a carreira de Carson e Bedeian de 1994 (α = 0,70) e de 
Entrincheiramento com a carreira de Carson et al. de 1995 (α = 0,69) os quais confirmaram 
um bom nível de consistência interna e confiabilidade dos dados de acordo com Hair Jr. et 
al. (2003). Ocorrendo a mesma confirmação para as dimensões do Comprometimento com 
a carreira de Carson e Bedeian de 1994 - identidade (α = 0,69), planejamento (α = 0,63) e 
resiliência na carreira (α = 0,79) - e do Entrincheiramento com a carreira de Carson et al. 
de 1995 - investimentos (α = 0,79), custos emocionais (α = 0,61) e limitações de 
alternativas (α = 0,65).  
 
5.3 Nível dos vínculos comprometimento e entrincheiramento com a carreira de 
enfermeiros de hospitais públicos 
 

Visando responder ao objetivo geral do estudo, ou seja: identificar o nível dos 
vínculos - comprometimento e entrincheiramento - com a carreira de enfermeiros 
instituição hospitalar pública, padronizou-se os resultados das médias das escalas por 
construto a fim de classificá-lo em baixo, médio e alto. Para tanto, foram analisadas as 
médias gerais obtidas para cada construto e de suas respectivas dimensões, as quais são 
especificadas na Tabela 2 para cada construto e dimensão, a média e o desvio padrão 
obtidas. 
 
Tabela 2 - Estatística geral dos construtos e das dimensões com os escores padronizados 

Enfermeiros do hospital Público (n=156) 
Modelo Teórico 

Média Desvio padrão 
Comprometimento ocupacional 
(Blau, 1985) 

59,06 9,61 

Comprometimento com a carreira 
(Carson e Bedeian, 1994) 

69,91 9,08 

Entrincheiramento na carreira 
(Carson et. al., 1995)  

43,65 8,00 

 



Na Tabela 2 ilustra-se as classificações em relação aos escores padronizadas para os 
construtos. Essas médias estão distribuídas em três categorias conforme o Quadro 2. 

Quanto ao primeiro modelo teórico apresentado na Tabela 2, o comprometimento 
ocupacional verifica-se o escore padronizado do vínculo foi médio ( x  = 59,06%). No 
estudo de Carvalho (2007) os valores encontrados para as médias de comprometimento 
ocupacional conferiram ao vínculo um alto nível de comprometimento diferentemente do 
encontrado nesse estudo. Sendo assim, é possível dizer que os enfermeiros pesquisados 
inseridos em instituições hospitalares públicas estabelecem com sua profissão/carreira um 
vínculo afetivo de nível médio.  

No entendimento de Carvalho (2007), o comprometimento ocupacional trata-se de 
um vínculo afetivo que mede a ligação emocional, o envolvimento e a identificação por 
parte do indivíduo com sua profissão/carreira. Com os resultados obtidos para a escala de 
comprometimento ocupacional parece correto afirmar que existe um vínculo emocional e 
identificação com a carreira, no entanto, esse envolvimento com a mesma é mediano. Já, 
em relação ao comprometimento com carreira evidencia-se na Tabela 2, que este foi o 
modelo teórico que apresentou a maior média para o escore padronozado ( x  = 69,91%) 
caracterizando-o como o vínculo de mais alto nível. Na pesquisa de Santedícola (2008), os 
resultados para a média e nível de comprometimento com a carreira mostraram-se 
igualmente elevados corroborando os valores encontrados nesse estudo. 

Quanto ao Entrincheiramento com a Carreira de Carson et al. (1995) revelou um 
escore médio para o vínculo ( x  = 43,65%). No geral, nota-se que os achados obtidos 
revelaram níveis bem mais expressivos para o comprometimento do que de 
entrincheiramento com a carreira sendo esta realidade semelhante às pesquisas 
desenvolvidas por Santedícola (2008) e Rowe (2008).  

Deste modo, parece correto afirmar que o vínculo com a carreira apresenta o nível 
mais alto entre os participantes do estudo é o comprometimento Somech e Bogler (2002) 
corroboram a importância deste vínculo nas mais diversificadas áreas do conhecimento 
bem como para a área em estudo. Segundo os autores as áreas como a médica, militar e da 
educação requerem profissionais comprometidos com as suas carreiras devido as 
atividades que são exercidas necessitarem de tomadas de decisão rápidas não podendo 
estas ser delegadas a terceiros. Outro fato trata-se de seus objetos de trabalho (pacientes, 
soldados e alunos) os quais não detém conhecimentos suficientes para avaliar a qualidade 
dos serviços que estão sendo prestados por tais profissionais. Sendo assim, é possível que 
os enfermeiros participantes apresentem tais características abordadas pelos autores já que 
o comprometimento com a carreira foi o vínculo predominante. 
 
5.3.1 Nível de comprometimento ocupacional 

 
A identificação do nível de comprometimento ocupacional dos participantes deste 

estudo foi feita por meio do percentual de respondentes em relação às médias padronizadas 
conforme apresentado na Figura 2. As sete primeiras questões da segunda parte do 
instrumento de pesquisa avaliaram o comprometimento ocupacional. 



1,92%

83,34%

14,74%

Baixo Médio Alto

 
Figura 2 - Percentual de enfermeiros hospitalares de instituição pública por nível de 
comprometimento ocupacional. 

 
Na Figura 1, é possível verificar que nas instituições hospitalares públicas 83,34% 

dos enfermeiros se consideram medianamente comprometidos com sua ocupação, 14,74% 
estão altamente comprometidos e apenas 1,92% possuem um baixo nível deste vínculo 
com sua ocupação. Frente esses níveis identificados constata-se que os enfermeiros do 
hospital público possuem em sua maioria níveis medianos de comprometimento com a sua 
ocupação. Lee et al. (2000) explicam que o comprometimento ocupacional trata-se de uma 
ligação psicológica capaz de envolver os indivíduos afetivamente as sua ocupações.  

Os achados revelam entre os participantes que existe uma ligação emocional com a 
ocupação, mas essa tende a ser mediana o que possivelmente produz bons sentimentos para 
o profissional aponto deste querer se manter na carreira e buscar meios de crescer na 
mesma conforme a visão Copper-Haskim e Viswevaram (2005). Esses autores 
argumentam que indivíduos afetivamente comprometidos produzem sentimentos mais 
benéficos para seu crescimento profissional permanecendo na carreira por que assim 
desejam. Além disso, outro aspecto que evidenciou-se pelo nível de comprometimento 
com a ocupação é o grau de realização do indivíduo com a sua profissão conforme Blau 
(1985). 

 
5.3.2 Nível de comprometimento com a carreira e suas dimensões 
 

Com intuito de identificar o nível de comprometimento com a carreira dos 
participantes tal objetivo foi atendido com base nos percentuais de respondentes e na 
padronização das médias a qual permitiu classificar o nível dos vínculos, os quais constam 
na Figura 3. As questões de número 8 a 19 da segunda parte do instrumento avaliaram tal 
vínculo.  

35,90%

64,10%

Médio Alto

 
Figura 3 - Percentual de enfermeiros hospitalares de instituição pública por nível de 
comprometimento com a carreira. 



 
Ao analisar Figura 3 nota-se que a maioria dos enfermeiros do hospital público 

possuem um alto nível de comprometimento com a carreira de enfermagem (64,10%), 
estão medianamente comprometidos com a mesma (17,28%) e, não há profissionais com 
baixo nível de comprometimento neste aspecto. De acordo com Goulet e Singh (2002), o 
comprometimento com a carreira esta atrelado ao ato de elaborar objetivos que visam a sua 
construção o que, geralmente, é adquirido por meio de experiências profissionais advindas 
da passagem do profissional por diversos empregos. Esse desenvolvimento estabelece uma 
identidade do profissional com sua ocupação, bem como, de valores e aptidões com a 
mesma. Logo, parece correto afirmar que o profissional que investe suas energias em prol 
de seus objetivos pessoais para a sua carreira apresenta um alto nível de comprometimento 
nesse aspecto decorre de profissionais que possuem uma identidade fortemente construída 
e desenvolvida em relação à sua profissão. 

 
5.3.3 Nível de entrincheiramento com a carreira 

 
Tendo a finalidade de identificar o nível de entrincheiramento na carreira foi 

verificado o percentual de participantes e das médias padronizadas ilustradas na Figura 4 o 
nível de entrincheiramento com a carreira encontrado entre os enfermeiros desse estudo. 

89,10%

10,90%

Médio Alto

 
Figura 4 - Percentual de enfermeiros hospitalares de instituição pública por nível de 
entrincheiramento com a carreira. 

 
Analisando os dados da Figura 4 constata-se no contexto hospitalar público que a 

maioria dos enfermeiros dessa instituição apresentam um escore padronizado médio de 
entrincheiramento com a carreira (89,10%), tem nível baixo para este vínculo (10,90%) e 
não houve profissionais altamente estagnados em suas carreiras. Esses resultados revelam 
que entre os enfermeiros existe um vínculo de permanência de nível mediano o qual de 
acordo com Carson et al. (1995) é estabelecido pelos investimentos feitos na carreira, 
relacionamentos emocionais desenvolvidos por meio da mesma e devido falta de 
perspectivas de trabalho em outras carreiras/profissões. 

Magalhães (2008) argumenta que o entrincheiramento com a carreira traduz o nível 
de imobilização do trabalhador em uma determinada posição ocupacional o que pode 
decorrer dos investimentos realizados na carreira, da falta de outras perspectivas de 
carreira ou das perdas emocionais atreladas a uma mudança de carreira. Com base no 
exposto, verificou-se que os profissionais desse estudo possuem um nível mediano de 
imobilização em sua ocupação. 



6 Conclusões 
 

Com base nos resultados obtidos a partir das análises dos dados, este tópico tem 
como finalidade apresentar uma síntese dos achados mais relevantes encontrados neste 
estudo. Procurando responder ao objetivo geral “Identificar o nível dos vínculos – 

comprometimento e entrincheiramento – com a carreira de enfermeiros de instituição 

hospitalar pública”. Em síntese os dados obtidos revelaram níveis altos de 
comprometimento e medianos de entrincheiramento com a carreira entre os enfermeiros de 
do hospital público pesquisado. Desse modo, infere-se que o vínculo predominante entre os 
enfermeiros do estudo é o comprometimento com a carreira.  

Diante dos resultados apresentados, conclui-se que os vínculos com a carreira dos 
enfermeiros de hospitais públicos é mais elevado para o comprometimento com carreira, 
ou seja, estabelecem uma ligação mais afetiva sendo a permanência na enfermagem 
associada mais ao engajamento e compromisso. Porém cabe destacar que embora exista a  
presença um vínculo mais instrumental onde o profissional permanece por necessidade 
decorrente dos benefícios adquiridos e/ou investimentos feitos na carreira, mas que, no 
entanto, não é o vínculo que prevalece entre os enfermeiros desse estudo. Como uma das 
limitações desse estudo aponta-se a dificuldade em comparar os achados obtidos na 
presente pesquisa com outros estudos sobre o tema envolvendo essa categoria de 
profissionais bem como outras. Para o desenvolvimento de estudos futuros sobre o tema 
sugere-se o uso de abordagens qualitativas as quais podem auxiliar na melhor compreensão 
dos fenômenos pesquisados e suas relações e interações. Portanto, espera-se ter 
proporcionado uma reflexão quanto à importância de nível dos vínculos tanto na qualidade 
dos serviços oferecidos desses profissionais tanto as organizações em questão como mais 
especificamente a assistência do cuidado dos pacientes de modo que novos 
direcionamentos nesse sentido possam ser concretizados visando melhorias na prática da 
área da enfermagem em diferentes contextos organizacionais.  
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi apresentar o retorno tangível esperado para os Jogos
Olímpicos de 2016 a partir do aprendizado dos Jogos Panamericanos de 2007. Começamos
com uma contextualização dos últimos vinte anos que caracterizou o pleito dos
megaeventos como uma Politica de Estado. O país realizou o Panamericano 2007 e
aguarda as Olimpíadas 2016. Em função da similaridade dos eventos (localização,
instalações e utilidade pública), analisamos os investimos aportados nas construções para o
Panamericano 2007, do projetado ao realizado, e as alterações necessárias para 2016.
Limitamo-nos aos aspectos tangíveis das construções realizadas para o evento. O resultado
apresenta que todos os projetos tiveram aumento até a conclusão, e para 2016 todos
deverão sofrer novos reajustes. Concluímos com a sugestão de um modelo participativo
com envolvimento da sociedade na tomada de decisões em todas as etapas dos
megaeventos para minimizar os custos e maximizar as oportunidades posteriormente aos
megaeventos.

Palavras Chaves: Retorno tangível, Políticas de Estado, megaeventos.

Abstract
The objective of this study was to show the tangible return expected for Olympics 2016
from the learning of the Panamerican Games 2007. We begin with a contextualization of
the last twenty years that characterized the election of mega-events as a Politic of State.
The country held Panamericano 2007 and awaits the 2016 Olympics. Due to the similarity
of events (location, facilities and utilities), we analyze the forecast investments and real
investments in construction to Panamericano 2007's, and the necessary changes for 2016.
We analyzed only the tangible aspects of the constructions carried out for the event. The
result shows that all projects had increased since the begin to completion, and to 2016 all
projects will suffer further adjustments. We conclude by suggesting a participative model
with involvement of the society in decision-making at all stages of mega events to
minimize costs and maximize opportunities after the mega events.

Key Words: Tangible return, Politic of State, mega events.



1. Introdução

Até conseguir o direito de realizar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016, o Brasil
apresentou três candidaturas, sem êxito, nos últimos vinte anos: Brasília 2000, Rio 2004 e
Rio 2012. Entre erro e acertos, a candidatura para realização das olimpíadas sempre esteve
na pauta dos governos brasileiros no período neoliberal posterior a Guerra Fria.

À exceção da primeira, cuja candidatura foi declinada logo após o impeachment do ex-
presidente Fernando Collor de Mello, as demais seguiram até o final do processo de
escolha. A escolha para sediar as olimpíadas sempre esteve presente nas políticas adotadas
pelos governos de Fernando Henrique Cardoso (FHC) e Luiz Inácio Lula da Silva1.

De acordo com Vigevani, Oliveira, e Cintra (2003), FHC defendeu uma agenda
internacional proativa com posicionamento construtivista de um país pacifista, e assim
evitou o isolamento, e se posicionou perante a intensificação da globalização. A busca de
normas e regimes internacionais que visavam o fortalecimento de um ambiente o mais
possível institucionalizado foi uma constante.

Internamente, adotou medidas gerencialista com privatizações, abertura de mercados e
controle inflacionário, as ações foram um reflexo sobre a contextualização da ordem
mundial naquele momento.

Para Oliveira (2009), a importância atribuída às empresas transnacionais nas discussões
politicas e econômicas, nos anos 80 e 90, ocorreu por essas ocuparem fatia relevante do
comercio internacional e dos fluxos de investimento cruzado nos países ricos, bem como
pelas expectativas formadas pelo surgimento de novos mercados. O resultado foi que apos
décadas de hegemonia keynesiana, estava aberto o caminho para a implantação politicas
econômicas ortodoxas que, foram traduzidas para a gestão publica e, especialmente, para a
gestão urbana.

A diplomacia presidencial e o sucesso do Plano Real2 ajudaram a reconstrução da imagem
brasileira, que adquiriu credibilidade e confiança junto ao resto do mundo. Nesse cenário,
em 1996, o Brasil se lançou como candidato as olimpíadas de 2004, entretanto, ainda
estava longe do país apresentar-se como apto para realização de um megaevento desse
porte.

Embora com economia mais sólida, o país ainda aparecia ainda como candidato a player
global, carecia de demonstrar que possuía capacidade para realização de outros grandes
eventos antes dos Jogos Olímpicos.

Uma das lições aprendidas foi que o país precisa ter uma identidade para o mundo e nesse
sentido precisa apresentar cidade(s) que estive interligada ao resto do mundo. Existe a
necessidade de premência da adaptação física das cidades para o atendimento de
megaeventos, qual seja a dotação de espaços adequados para a realização dos negócios, a
formação de empregados qualificados, além da necessidade de elevada comunicabilidade
com o mundo (CASTELLS, 1999).

A cidade do Rio de Janeiro possuía várias características necessárias apontadas por
Castells (1999). Para o pleito de megaeventos e o país passou a trabalhar com o Rio na
postulação dos eventos que viriam a seguir.

1 FHC e Lula foram os primeiros governantes do período posterior ao regime militar que foram eleitos de forma popular,
sendo reeleitos em seguida. Os mandatos foram de 1995 a 2002 e 2003 a 2010, respectivamente.
2 Programa que estabilização da economia brasileira, iniciado em 1994 por FHC quando ainda era Ministro da Fazenda,
seu principal resultado foi conter a bolha inflacionária que o país viveu durante anos.



Paralelamente ao pleito das olimpíadas, o Brasil participou do processo de escolha de
outros megaeventos. Em 2002, o país conseguiu o direito de sediar os Jogos
Panamericanos 2007. O evento que reuni atletas das três Américas foi visto como uma
oportunidade do país mostrar que tinha capacidade de realizar eventos de magnitudes
internacionais.

Em 2003, Lula assumiu a presidência da república. Para Cervo (2010), uma das
características do governo foi a postura mais ativa no cenário internacional com busca de
autonomia, com o fortalecimento dos países em desenvolvimento que passaram a influir
significativamente na ordem mundial. Logo no início do governo, o Brasil apresentou a
candidatura Rio 2012, mas que foi eliminada ainda na primeira fase, seguindo a diante na
disputa as cidades de Paris, Madrid, Nova York e Moscou e Londres que viria a ser a
vencedora.

Em 2007, ocorreram os Jogos Panamericanos no Rio de Janeiro, o primeiro dos
megaeventos esportivos realizados no Brasil nos últimos vinte anos e que credenciaram o
país em 2009 no processo de escolha para a realização dos Jogos Olímpicos de 2016, que
viria a ser concretizado. Foi instalado o conceito de cidade-pátria, que visava à
instrumentalização imediata e consciente das tecnologias urbanísticas e arquitetônicas, bem
como de capitais, para mobilizar consciências, tinha por objetivo alimentar o patriotismo
cívico. (VAINER, 2000)

As olimpíadas, talvez, sejam o megaevento esportivo, que proporciona a maior visibilidade
e autonomia internacional para um país. Entretanto, por si só, não garante o retorno
financeiro e benefícios à sociedade. O modelo e a forma como são conduzidos, geralmente,
apresentam controvérsias quanto ao destino dos recursos aportados, há o dilema entre as
necessidades do país e de realização do evento, principalmente num país democrático
como o Brasil. A população deveria exigir a existência de canais institucionais propícios à
participação da sociedade civil e movimentos sociais nos processos de planejamento e nas
decisões tomadas. (OMENA, 2011)

Para Morlino (2007), uma democracia com qualidade é aquela que antes de qualquer coisa,
apresenta um regime amplamente legitimado e, portanto, estável, e com o qual os cidadãos
estão plenamente satisfeitos. Os investimentos vultosos para realização de megaeventos
esportivos apresentam dúvidas quanto à transparência das informações, o que dificulta sua
mensuração e comparação com problemas estruturais que acompanham o país, como: a
desigualdade social, sistema de saúde precário e baixo nível de educação fundamental3.

De acordo com Rubio (2005), se não existe a priori qualquer cidade já estruturada para
realizar os Jogos Olímpicos há que se admitir que todas as postulantes passarão por obras,
em maior ou menor proporção, para poder se adequar a todo o movimento físico e humano
desencadeado pela sua realização. Em função das cifras elevadas investidas para conseguir
o direito de sediar os megaeventos esportivos, que envolve diferentes áreas de atuação
como: construções e adequações de instalações esportivas, necessidade de planejamento
em mobilidade urbana, investimento em segurança e também em telecomunicações.

Diante da consolidação da autoafirmação do Brasil como emergente potência no cenário
internacional e a necessidade de investimentos em setores estruturais do país. Entendemos
que é necessário haver convergência entre os recursos a serem investido para os próximos
megaeventos esportivos com as necessidades de desenvolvimento da população.

3 Segundo relatório de 2011 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) brasileiro ocupa apenas a posição de número 85 de um total de 185 países, sendo o de
menor média de anos de estudo entre todos os países da América Latina.



Logo, perguntamos: Qual o retorno tangível esperado para os Jogos Olímpicos de 2016 a
partir do aprendizado dos Jogos Panamericanos de 2007?

2. Objetivos

Os desafios para redução da desigualdade social no Brasil são enormes e quaisquer
dispêndios financeiros devem ser bem avaliados em detrimento de outras politicas públicas
a serem adotadas. A situação atual do país, faz com que os recursos investidos em
megaeventos sejam extremamente criteriosos e devem trazer retornos além do próprio
evento em si. O ufanismo precisa ser controlado através da análise crítica da distribuição
de custos e benefícios (WHITSON E HORNE, 2006).

Segundo levantamento realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 2007, o
orçamento apresentado na pré-candidatura dos Jogos Panamericanos do Rio de Janeiro foi
de R$ 390 milhões, entretanto o total gasto foi de R$ 3.583 bilhões, um acréscimo quase
nove vezes maior.

O Ministério do Esporte (2007) considerou como principais legado tangíveis: a construção
do Complexo Esportivo de Deodoro, do estádio Olímpico João Havelange e da Cidade dos
Esportes (Arena Multiuso, Parque Aquático e Velódromo), a reforma do Parque Aquático
Júlio Delamare e do Complexo Maracanã e Maracanãzinho, além de melhorias no Estádio
de Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas.

A partir dos Jogos Panamericanos o objetivo era deixar uma infraestrutura capaz de
receber outros megaeventos, campeonatos nacionais, sul-americanos, mundiais e as
olimpíadas. Entretanto, depois de passados cinco anos, deparamo-nos com outra realidade,
pois pouco do legado será aproveitado para os Jogos Olímpicos de 2016 como veremos
mais a diante.

De acordo com a Controladoria Geral da União através do portal de transparência4, os
gastos somente para candidatura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016 foram de
R$ 31,547 milhões, contratados diretamente pelo Ministério do Esporte e outros R$ 55,868
milhões transferidos por ministérios ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

No dossiê de candidatura, as olimpíadas do Rio de Janeiro, apresentavam em seu
orçamento um custo total R$ 31,190 bilhões. Prevendo investimentos de capitais em:
aeroportos, portos, acomodações, instalações esportivas e outros. Os números olímpicos
dão dimensão do volume de investimentos que serão necessários por parte do governo para
realização do evento em 2016, e os Jogos Panamericanos demostraram o quanto o pode
custar à elaboração de projetos mal elaborados e administrados.

Logo, o objetivo deste trabalho é apresentar o retorno tangível esperado dos Jogos
Olímpicos de 2016 a partir do aprendizado dos Jogos Panamericanos de 2007.

4 Site da Controladoria Geral da União que apresenta o total de gastos do governo federal.



3. Limitações da Pesquisa

Em função da limitação do escopo a pesquisa não aborda aspectos intangíveis como:
satisfação e autoestima popular, impactos dos megaeventos na política interna, ou sua
relevância e representatividade da imagem brasileira no cenário internacional.

Limitou-se apenas aos benefícios tangíveis gerados pelas construções esportivas realizadas
para o os Jogos Panamericanos de 2007. As instalações selecionadas foram: Complexo
Esportivo de Deodoro, do estádio Olímpico João Havelange e da Cidade dos Esportes
(Arena Multiuso, Parque Aquático e Velódromo). Neste contexto exploramos os
investimentos previstos e os gastos para a realização do evento, a situação atual dos locais
e o seu projeto para as olimpíadas de 2016.

Outras instalações existentes tiveram investimentos vultosos para reforma e modernização,
como o Complexo do Maracanã (Composto pelo Parque Aquático Júlio Delamare, o
estádio do Maracanã e o ginásio do Maracanãzinho, e o Estádio de Atletismo Célio de
Barros), Estádio de Remo da Lagoa de Freitas e o Centro Esportivo Miécimo da Silva, mas
por serem construções antigas, não foram abordadas.

4. Metodologia

4.1 Método utilizado

Esta pesquisa é classificada como qualitativa exploratória, onde foi utilizada a estratégia do
estudo de caso, sendo o objeto as estruturas esportivas construídas para realização dos
Jogos Panamericanos de 2007, sendo classificada pelo Ministério do Esporte como legado
tangível para a sociedade. Os jogos foram o primeiro grande evento realizado nos últimos
vinte anos e caracterizou a política de megaeventos sendo atravessados diferentes
governos.

As instalações exploradas na pesquisa foram: a construção do Complexo Esportivo de
Deodoro, do estádio João Havelange, da Cidade dos Esportes (Arena Multiuso, Parque
Aquático e Velódromo). Apresentamos as benfeitorias de cada uma destas instalações, e o
estado atual que se encontra e que será necessário para utilização nos Jogos Olímpicos de
2016.

O plano e instrumento de coleta utilizado é o da pesquisa documental com fontes legais, e
bibliográficas com revisão de artigos, dissertações e teses consultados no portal de
periódico da CAPES5. A técnica para análise de dados é a de conteúdo com interpretação
das informações.

5 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é uma fundação do Ministério da
Educação, e desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto senso (mestrado e
doutorado) em todo o Brasil.



4.2 Limitações do Método

Por ser uma política caracterizada nos últimos vinte anos, e seus resultados aparecerem
recentemente, nos últimos seis anos, aliado a singularidade do evento, Jogos
Panamericanos 2007, não foi possível a comprovação empírica para generalização dos
resultados da pesquisa.

A pesquisa foi documental e bibliográfica, sendo realizada a análise de conteúdo. Após
consulta no periódico CAPES, identificamos um pequeno quantitativo de publicações em
periódicos, dissertações e teses relacionados ao tema que trate do retorno tangível deixado
dos Jogos Panamericanos de 2007 para os Jogos Olímpicos de 2016.

5. Os Achados

5.1 Complexo de Deodoro

O Complexo de Deodoro está localizado no bairro de mesmo nome, situado entre a zona
oeste e o subúrbio da cidade. A área pertenceu ao exército brasileiro até 2005 quando foi
comprada pela prefeitura do Rio de Janeiro.

Na região aconteceram as competições de hipismo, hóquei, pentatlo moderno, tiro
esportivo e tiro com arco dos Jogos Panamericanos de 2007.

Para as competições estavam previstos o investimento na ordem R$ 11,24 milhões,
entretanto, o custo final acabou sendo de R$ 119,80 milhões. De acordo com o TCU
(2007), o acréscimo ocorreu em função das alterações necessárias para adequações que o
projeto inicial sofreu para atendimento e realização do evento.

O projeto original da Vila Militar (Complexo Esportivo de Deodoro) sofreu
modificações estruturais importantes com a inclusão das modalidades esportivas
hóquei sobre grama, pentatlo moderno e tiro com arco, que seriam realizadas,
respectivamente, no Centro de Futebol Zico, Centro de Educação Física
Adalberto Nunes (Cefan) e Colégio Militar. Da mesma forma, as instalações
temporárias (overlays) sob responsabilidade do Governo Federal também
sofreram acréscimos em virtude do aumento no número de locais de competição.
(TCU, 2007, p. 85)

O espaço será utilizado para as Olimpíadas de 2016, entretanto carece de melhorias e
reformas. Em dezembro de 2012, foi lançado edital público que prevê plano de construção
de novos espaços e melhorias em instalações já existentes, para o complexo, o custo
previsto é de R$ 39,3 milhões6. A licitação inicialmente estava prevista para fevereiro de

6 Convênio de nº 776444/2012, firmado entre o Ministério do Esporte e o Governo do Estado do Rio de Janeiro,
publicado no Diário Oficial da União em 11 de Dezembro de 2012, cujo objeto é: A transferência de  recursos financeiros
para custear despesas com elaboração de estudos, Plano Geral Urbanístico e Projeto básico, Executivos, visando à
realização dos jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.



2013, mas o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ) contestou os
valores do edital, e exigiu explicações técnicas para justificativa dos valores apresentados.
Atualmente, o local é de convivência comum e aberta ao público. As instalações recebem
competições e servem para treinamento de atletas.

5.2 Estádio Olímpico João Havelange

Considerado o maior legado dos Jogos Panamericanos de 2007, o Estádio Olímpico,
conhecido como Engenhão7, foi construído para a realização do evento e também ser a
principal obra deixada para as Olimpíadas de 2016. No local, foram realizadas as provas de
atletismo e partidas de futebol.
Objeto de grande polêmica, de acordo com o Tribunal de Contas do Município do Rio de
Janeiro (TCM//RJ), o custo inicial do estádio deveria ser de R$ 87,40 milhões, entretanto o
valor final ficou em R$ 395,65 milhões, mais de 400% de aumento. As discrepâncias dos
valores chamaram atenção do TCM//RJ (2007), que solicitou relatório de inspeção
especial, processo de nº 40/001387/2007, que identificou a falta de planejamento e
condução como motivos para o aumento significativo dos valores:

[...] conclui-se que os problemas operacionais e de projeto apresentados durante
todo o processo construtivo poderiam ter sido mitigados com um planejamento
prévio mais acurado. Fatos como a elaboração de sondagens no terreno somente
após a licitação da obra, e um orçamento inicial que sofreu alterações completas
em itens relevantes como cobertura do estádio, exemplificam a falta de um
projeto básico adequado e demonstram a ausência de um estudo de viabilidade
que acarretaram, no final, em um acréscimo significativo no valor global da obra.
(TCM, 2007, p.26)

Não bastasse os custos elevados para a construção do Estádio Olímpico, o Engenhão,
atualmente encontrasse interditado por apresentar problemas estruturais em sua cobertura.
Sem previsão de funcionamento e com necessidade de novos investimentos tendo em vista
sua utilidade habitual para uso de partidas de futebol e se apresentar no dossiê de
candidatura como palco para as competições olímpicas de 2016.
O Estádio está cedido ao Botafogo de Futebol e Regatas que utiliza o local para realização
de eventos esportivos e shows, mas diante da interdição, o clube tem procurado outras
praças para manter suas atividades.

5.3 Cidade dos Esportes

Os Jogos Panamericanos de 2007 contaram com o centro esportivo Cidade dos Esportes,
construído no local anteriormente ocupado pelo Autódromo de Jacarepaguá, foi composto
por três palcos: Arena Olímpica Multiuso, onde ocorreram os jogos de basquete e ginástica
olímpica; Parque Aquático Maria Lenk, que recebeu as competições de natação, nado
sincronizado e saltos ornamentais; e o Velódromo, local do ciclismo de pista e patinação
em alta velocidade.

7 Alusão ao fato do estádio estar localizado no bairro do Engenho de Dentro, no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro.



De acordo com TCM/RJ (2009), para que se chegassem ao final dentro dos prazos, todas
as construções sofreram reajustes em relação ao aos seus respectivos contratos iniciais,
sendo a Arena Olímpica de R$ 67,60 milhões para R$ 127,46 milhões; o Parque Aquático
Maria Lenk de R$ 48,69 milhões para R$ 84 milhões; e o Velódromo de R$ 9,76 milhões
para R$ 12 milhões. O somatório total inicial foi de R$ 126,05 milhões e o final de R$
224,43 milhões.

Para os Jogos Olímpicos de 2016, das três instalações, somente a Arena Olímpica poderá
ser utilizada para receber as competições que anteriormente foram recebidas em 2007.

A Arena Olímpica foi cedida a uma empresa de eventos e atualmente o local recebe
espetáculos, e eventualmente competições esportivas, entretanto, as instalações apresentam
boas condições e sem necessidade de obras de adaptações para competições.

Em função da capacidade máxima de apenas 6.500 pessoas, o Parque Aquático Maria
Lenk, não está apto a receber as provas de natação, cuja capacidade mínima para as finais
são de 15.000 pessoas. Em 2016, o local receberá apenas os jogos de polo aquático. Desde
o final de 2008, já era sabido que o local não comportaria as principais competições de
natação. O secretário do Comitê Gestor das Ações Federais do Projeto Rio-2016, já
informava à imprensa8 que o local não estaria apto para as olimpíadas, e que a preocupação
passava por questões orçamentárias para as olimpíadas no Rio de Janeiro.

Sabemos há meses que o Parque Aquático Maria Lenk não será usado para a
natação e desde então estudamos alternativas. Podemos usar uma estrutura
removível para as competições e o Maria Lenk para treinamento. Ou usar
arquibancadas e piscina provisórias para as finais da natação e o Maria Lenk para
os outros esportes aquáticos. É uma questão de orçamento. (LAYSER, 2008, p.
SI)

Atualmente, o Parque Aquático Maria Lenk, serve de treinamento para atletas nacionais e
também de delegações estrangeiras que realizam pré-temporadas no local.
O Velódromo do centro esportivo Cidade dos Esportes, construído para os Jogos
Panamericanos de 2007, com instalações modernas, terá a sua pista desmontada e em
seguida a estrutura será demolida.
Embora constasse no dossiê da candidatura das Olimpíadas do Rio de Janeiro, com
necessidades de adaptações, ele não chegará a 2016, pois o custo das reformas seria
próximo ao da edificação de um novo. As O local foi construído apenas para os evento de
2007, sem se pensar na possibilidade da realização dos Jogos do Rio 2016, desta forma
alguns padrões olímpicos não foram respeitados, como: capacidade de 1500 pessoas invés
do mínimo exigido de 5000 lugares; curvatura e inclinação da pista insatisfatória às
exigências da Federação Internacional de Ciclismo; existência de coluna central no ginásio,
pequena quantidade de boxes e vestiários fecham a lista de motivos para não utilização do
local.
A solução encontrada foi à construção de um novo velódromo, através de licitação,
conforme o processo nº 06/500564/2013, da Empresa Olímpica Municipal (EOM) e a
Empresa Municipal de Urbanização (RIO URBE), ambas ligadas ao governo do município
do Rio de Janeiro.

8 Entrevista do secretário ao jornal Folha de São Paulo, publicada em 02 de dezembro de 2008.



6. Resultado

6.1 Avaliação dos Jogos Panamericanos 2007

A história recente da realização dos megaeventos esportivos mostra que são três as
motivações para a realização para o êxito dos eventos: apresentação do país como um
player global independentemente das condições estruturais das cidades (basicamente
recursos públicos); combinação de interesses particular e de governo de forma a todos
lucrarem financeiramente (parcerias públicas e privadas); e comercial privado, sem
esforços do governo, onde o ambiente já está totalmente pronto, cabendo ao Estado apenas
o poder de ordem.

As atuações apresentadas apontam que o caminho adotado pelo Brasil está próximo ao
primeiro modelo, onde são priorizadas o interesse governamental com exposição do país
como uma das potências emergentes. Ao invés do pensamento racional com envolvimento
do capital privado para realização dos megaeventos.

As diferentes realidades (financeiras, econômicas e culturais) dos países fazem com que
cada um adote uma estratégia, na busca pela sua satisfação. Não existe o certo ou errado e
também é complexo pensarmos e comparar um país com outro em função dos avanços
tecnológicos e instabilidade econômica global no momento de cada evento.

Entendemos que qualquer recurso deve ser bem investido e objetivo quanto a realização
deve ser claro. Os Jogos Olímpicos de Barcelona, tipo como grande exemplo dos últimos
anos tinha claro onde ocorreriam os investimentos e os quais os benefícios que eles
queriam.

Dado o modelo de Barcelona, muitos projetos tinham de ser cumpridos e muitos
mais tinham de ser gerida, a maioria dos quais não foram diretamente
necessários para os Jogos em si. Este foi precisamente um dos principais
impactos: deixar como legado dos Jogos Olímpicos o maior número de
investimentos totalmente úteis. (IPEA, 2008, p.16)

O Brasil por ser uma unidade federativa de Estado democrático, legitimado pela
Constituição Federal, deveria apresentar a sociedade de forma transparente como os
recursos são aplicados para sua manifestação. Para que os Jogos Panamericanos 2007
fossem realizados, muitas instalações tiveram que ter sinergia entre as três esferas9.

Da candidatura as realizações dos jogos foram: dois presidentes da republica, quatro
governadores estaduais, e um prefeito municipal. É inegável a dissociação entre as disputas
dos agentes políticos envolvida, em alguns momentos apresentaram coalizam e em outros
não, com impacto diretamente no gerenciamento do evento. Apesar de não haver evidência
eleitoral pay-offs de política ou eventos esportivos, persiste a ideia de que o fator bem-
estar, na sequência de grandes eventos e triunfos esportivos podem dar um impulso político
para os governos em exercício (JENNINGS, 2013).

A busca constante por megaeventos caracterizou o fenômeno como uma Política de
Estado, logo há necessidade de aproximação entre gestores públicos, acadêmicos,

9 Governo Federal; Estadual e Municipal do Rio de Janeiro.



pesquisadores e técnicos para que o risco do desperdício de recursos públicos seja
minimizado. Outro fator é que a melhor aplicação recursos permite gerar mais emprego e
renda para futuras gerações, indo além do evento.

As frequentes alterações nos projetos, desde o dossiê até a realização do evento, em função
de diferentes problemas não previsto no orçamento inicial eleva a necessidade de
investimentos e consequentemente endividamento público, segue abaixo quadro das
instalações construídas para os Jogos Panamericanos de 2007.

Tabela 1 – Comparativa dos valores previstos e gastos para realização dos Jogos
Panamericanos de 2007

Valores em milhões

Instalações
Previsto Realizado Aumento

R$ R$ R$ %
Complexo de Deodoro 11,24 119,80 108,56 965,84%
Estádio Olímpico João Havelange 87,40 395,65 308,25 352,69%
Cidade dos Esportes 126,05 224,43 98,38 78,05%
- Arena Multiuso 67,60 127,46 59,86 88,55%
- Parque Aquático Maria Lenk 48,69 84,97 36,28 74,51%
- Velódromo 9,76 12,00 2,24 22,95%
Total 224,69 739,88 515,19 229,29%

Fonte: Elaboração própria (2013)

6.2 Jogos Olímpicos

A realização dos Jogos Olímpicos é uma iniciativa do país sede, onde, o mesmo toma
ciência das exigências e condições para realização do evento. A fim de monitorar e
acompanhar o andamento do prometido durante a candidatura o Comitê Organizador
Internacional (COI) realiza periodicamente visita ao país sede, com objetivo de monitorar e
apontar possíveis falhas no processo. De acordo com a Autoridade Pública Olímpica10

(2011), as visitas de controle são assim distribuídas:

 Comissão de Coordenação (COCOM) – Grupo de gestores e membros do COI
dedicado a cada edição de Jogos Olímpicos com periodicidade de duas vezes ao
ano;

 Project Review (PR) – Dirigido pela presidente da COCOM e pelo Diretor
Executivo do COI com periodicidade de quatro vezes ao ano;

 Visitas técnicas (VICR) – Técnicos do COI que realizam visitas com frequência
variável, mas sempre antes dos do PR.

10 Autoridade Política Olímpica (APO) foi um consórcio constituído pela União, o Estado do Rio de Janeiro e o
Município do Rio de Janeiro, sob a forma de autarquia em regime especial. Criada pela Lei Federal nº 12.396, de
21.03.2011, Lei estadual nº 5.949 e a Lei municipal nº 5.260, ambas de 13.04.2011, A APO será extinta em 31 de
dezembro de 2018 ou, antes, por decisão unânime dos membros do Conselho Público Olímpico.



Além do controle as visitas servem como instrumento de prevenção e consequentemente
redução de desperdícios de recursos com construções desnecessárias ou demolições.

A realização dos Jogos Panamericanos de 2007 nos remete a pensar por analogia, que nos
locais onde ocorreram as competições estariam prontos para as Olimpíadas de 2016.
Entretanto, por diferentes motivos (estruturais, localização, dimensionamento de projetos e
outros) infelizmente não poderão ser aproveitadas ou terão de serem realizados novos
investimentos para adequações. Na realidade, o mundo da preparação e implementação
megaeventos é altamente arriscado um lugar onde as coisas acontecem apenas com certa
probabilidade, e raramente saem como inicialmente previstos (FLYVBJERG,
BRUZELIUS E ROTHENGATTER, 2003).

7. Conclusão

Como proposta, entendeu-se que existem necessidades de adequações entre os orçamentos
públicos e as possibilidades de viabilização para realização dos eventos. As discussões
internas no país com participação de acadêmicos, técnicos, e sociedade civil são
alternativas para formulação de proposta e projetos viáveis com menor custo.

O Estado do Rio de Janeiro onde ocorreram os Jogos Panamericanos de 2007 e ocorrerão
as Olimpíadas de 2016, possui sete universidades públicas que poderiam ser envolvidas no
processo de tomada de decisões das construções do legado tangível. As instituições são
mantidas com recursos públicos, a participação delas seria uma forma de retorno sobre o
capital público investido, e ao mesmo tempo, uma valorização e reconhecimento da
importância das academias.

A constante busca de realização de megaeventos caracterizou o fenômeno como uma
Política de Estado e demonstrou a busca pela autonomia do país nos últimos vinte anos.
Acreditamos que a inclusão da política de megaeventos nos Planos Plurianuais11 e uma
alternativa de forma para legitimar a criação de comitês interministeriais composto por
especialistas, e estudiosos que trabalhem em conjunto com as diferentes áreas de governo.

Os comitês teriam objetivos de convergir às agendas e mapear as oportunidades e projetos
de megaeventos, avaliar as necessidades da região que abrigaria e identificar as melhores
estruturas a ser construídas, visando à utilidade das construções, no período posterior a
realização dos eventos evitando desperdícios e necessidade de novos aportes com os
recursos públicos.

Desta forma, acredita-se que o país minimize a possibilidade de futuros endividamentos a
serem pagos por futuras gerações e aproveite em sua plenitude as estruturas e legados
deixados pelos megaeventos para benefício da sociedade.

11 Os Planos Plurianuais estabelecem as medidas, gastos e objetivos que os governos seguiram durante o período de
quatro anos.
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Complejidad, transición y desarrollo.
Una agenda híbrida para las políticas de CT+I en Latinoamérica

Resumen.

El artículo presenta un trabajo teórico - analítico (Lepratte, Thomas y Yoguel, 2012), cuyo
objetivo fue crear un esquema conceptual-interpretativo convergente, a partir de ciertos
aportes de los estudios sociales de la tecnología (EST) y de la economía evolucionista
neoschumpeteriana orientada a sistemas complejos (EEC). Que permita estudiar y abordar
problemas relacionados con procesos de innovación, cambio tecnológico y desarrollo desde
la especificidad latinoamericana.

El trabajo contó de dos momentos metodológicos: el ejercicio de reflexividad (a) y el de
teorización (b). Este último se conformó en cinco momentos analíticos que dieron como
resultado: convergencias preliminares y supuestos para selección de aportes (i),
convergencias ontológicas, epistemológicas, teóricas y dimensiones analíticas generales
(ii), una agenda híbrida de investigación (iii), el marco conceptual – interpretativo
(framework) y la construcción una unidad de análisis híbrida: los sistemas sociotécnicos de
producción e innovación (iv).

En las conclusiones se plantea y discuten, los alcances de la propuesta investigativa y se
proponen ideas para políticas de CT+I articulatorias, capaces de ser orientadas a procesos
de transición hacia el desarrollo en sentido multidimensional (v).

Abstract

The paper presents a theoretical - analytical (Lepratte, Thomas and Yoguel, 2012), which
aimed to create a framework, based on certain contributions of social studies of technology
(EST) and neo-Schumpeterian evolutionary economics oriented complex systems (EEC).
That allows studying and addressing issues related to innovation processes, technological
change and development from Latin American specificity.

The work had two methodological steps: the exercise of reflexivity (a) and theorizing (b).
The latter was formed in five analytical moments. Of these were: preliminary convergences
(i), ontological, epistemological, theoretical convergences and general analytical
dimensions (ii) hybrid research agenda (iii), the conceptual framework - interpretative
(framework) and building hybrid analysis unit: socio-technical systems of production and
innovation (iv).

The conclusions raised and discussed the scope of the research proposal and suggests ideas
for an articulatory ST&I policy, capable of being oriented to transition processes in
multidimensional sense development (v).



Introducción.

El análisis de la innovación, el cambio tecnológico, el conocimiento y el desarrollo en el
capitalismo contemporáneo han cobrado relevancia en las últimas décadas en diferentes
campos y aportes teóricos de las ciencias sociales, y la esfera académica de Latinoamérica
no ha sido ajena a estas cuestiones. Sin embargo la mayoría de los aportes en el continente
son reproducciones de enfoques teóricos planteados desde países desarrollados que carecen
de la posibilidad de captar las especificidades de estos fenómenos y los problemas de
investigación que en torno a estos se generan. Al punto tal que en base a estos marcos
conceptuales – interpretativos universalistas y la base empírica que generan impulsan tomas
de decisiones que impactan en políticas de ciencia, tecnología e innovación de la región. La
cuestión aquí no es discutir la calidad teórica de los enfoques formulados desde países
desarrollados, sino la capacidad de teorización desde la región y el debate sobre los efectos
performativos de la reproducción de ciertos enfoques en el plano de las políticas de CT+I
regionales.

Las preguntas centrales de nuestro trabajo fueron: ¿de qué manera se deberían explicar,
describir, y analizar críticamente los problemas relacionados con la innovación, el cambio
tecnológico y el desarrollo en Latinoamérica?, ¿qué campos disciplinares y aportes teóricos
pueden proporcionar elementos conceptuales capaces de captar la especificidad y
complejidad de estos problemas y fenómenos en Latinoamérica?,¿bajo qué modalidad y
con qué características teóricas e investigativas pueden estos aportes generar un agenda de
estudios para Latinoamérica?, ¿puede esta agenda impulsar un renovado debate en las
políticas de CT+I de la región?.

La búsqueda de respuestas a estas cuestiones se planteó desde una perspectiva teórica, que
recupera aportes de campos disciplinares de los estudios sobre innovación (en especial de la
economía) y los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Que en el contexto
Latinoamericano confluyen en la perspectiva Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y logran en
los últimos tiempos una importante producción de trabajos de base empírica y una relativa
teorización. Este último aspecto se presentó como un problema clave para el desarrollo de
las respuestas planteadas inicialmente. Ya que ambos campos de estudio, la economía de la
innovación y el cambio tecnológico y los estudios sociales de la ciencia y la tecnología si
bien se han abocado a objetos y problemas similares; los esfuerzos, a nivel latinoamericano,
de teorización en cada una de ellas y los diálogos y aportes convergentes han sido
prácticamente inexistentes.

El objetivo principal que nos planteamos fue: crear un framework convergente entre
economía de la innovación y el cambio tecnológico y los estudios sociales de la ciencia y la
tecnología capaz de ser utilizado para el estudio de los problemas innovación, cambio
tecnológico y desarrollo en Latinoamérica. Que a su vez tenga implicancias en tanto agenda
híbrida de investigación y de formulación de políticas de CT+I.

Por esto se planteó como metodología organizar la investigación en el plano teórico en base
a dos movimientos analíticos (no lineales): un ejercicio de reflexividad y uno de
teorización.

El artículo se organiza planteando los resultados del ejercicio de reflexividad (sección 1),
luego describe la metodología empleada para la teorización (sección 2). En la sección 3



describe en forma resumida los principales hallazgos de los momentos analíticos del
proceso de teorización: agenda híbrida de investigación y el concepto híbrido de sistemas
sociotécnicos de producción e innovación. Y finalmente plantea conclusiones en términos
de políticas de CT+I articulatorias.

1. Reflexividad: elementos organizadores, problemas, enfoques teóricos y
convergencias preliminares.

1.1. Elementos organizadores y problemas.

El ejercicio de reflexividad realizado postuló como supuesto inicial intentar no dar
continuidad a algún meta-relato acerca del devenir del capitalismo sin poner en cuestión o
análisis crítico previo los contenidos teóricos desde donde provenían este tipo de
formulaciones. Así el espacio de reflexividad planteó una serie de elementos organizadores
que establecieron los contornos analíticos del mismo: rechazo al universalismo, principio
de especificidad histórica, contextualismo radical, y praxis sociopolítica.

En la mayoría de los enfoques generales analizados, las visiones universalistas y
teleológicas, fueron y son introducidas en diferentes enfoques macro sociológicos y
económicos. Donde el conocimiento es el gran motor de la producción y el crecimiento en
el largo plazo1. Este tipo de tradición en base a macro-descriptores generan una paradoja
para quienes intentan una caracterización de la especificidad histórica del capitalismo en
Latinoamérica. Pues por un lado aparecen como potentes marcos conceptuales capaces de
interpretar y explicar el desenvolvimiento económico y social global y de la región, dando
lugar a numerosos esfuerzos de investigaciones de base empírica y análisis desde diferentes
disciplinas sociales. Pero por otra parte, operan como metarelatos, es decir, como
narraciones con pretensiones justificatorias y explicativas de ciertas cuestiones o creencias
institucionalizadas y compartidas. Lo cual conlleva a procesos de performatividad en la
relación entre las disciplinas científicas sociales (en especial la economía) y los campos de
la realidad que pretenden explicar (Dagnino y Thomas, 2001). Cuestión esta largamente
criticada en nuestra región desde la década del 1960 por el movimiento denominado
Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad (PLACTS) (Dagnino,
Thomas y Davyt, 1996).

La reflexividad sobre nuestros campos de investigación nos planteó así que, sin negar la
importancia que tienen la innovación, el cambio tecnológico, el conocimiento y el
desarrollo como categorías explicativas del capitalismo a nivel global y regional, es
necesario deconstruirlos para generar marcos analíticos – conceptuales capaces de crear
alternativas a los metarelatos macro-sociológicos y económicos que operan bajo principios
deterministas tecnológicas y sociales. En torno a estas premisas seleccionamos una serie de
trayectorias académicas, campos disciplinares y teorías, en particular con presencia en

1 Touraine (1969) y Bell (1973) los consideraron en el advenimiento de una sociedad postindustrial, hacia la década de
1970. Drucker (1957) y Machlup (1962) los reconocieron en el concepto de sociedad del conocimiento e industria del
conocimiento de mediados del siglo pasado. Hacia fines del siglo XX, una proliferación de denominaciones surgió, tales
como: la economía del aprendizaje (Lundvall y Johnson, 1994), la sociedad red o informacional (Castell, 1999), la
sociedad basada en el conocimiento (OCDE, 1996), el capitalismo cognitivo (Boutang, 2004), capitalismo informático
global (Dabat y Rivera, 2004) entre otras, para caracterizar a la etapa capitalista actual.



Latinoamérica para problematizar los fenómenos de innovación, cambio tecnológico y
desarrollo.

1.2. Enfoques teóricos y problemas convergentes.

¿Qué aportes teóricos de las ciencias sociales, permiten bajo principios de especificidad
histórica, no universalismo, contextualismo radical y praxis crear un marco analítico –
conceptual capaz de explicar e interpretar los fenómenos seleccionados?.

La búsqueda de aportes alternativos, no universalistas y no deterministas, llevó a explorar
el estado de la cuestión de ciertas trayectorias académicas internacionales y de la región que
alejadas de los postulados mainstream neoclásicos y deterministas puedan nutrir al marco
teórico – conceptual que se pretendía elaborar.

En un reciente trabajo publicado como special issue de Research Policy, Jan Fagerberg,
Landströmc y Martin (2012) sintetizan de algún modo esta búsqueda. En un artículo
denominado Exploring the emerging knowledge base of the knowledge society afirmarán
que el conocimiento científico, la tecnología (entiéndase también el cambio tecnológico) y
la innovación han crecido en importancia académica e investigativa como categorías
teóricas en los últimos 50 años, a raíz de cierto consenso entre posiciones ortodoxas y
heterodoxas sobre el advenimiento de sociedades más intensivas en conocimiento (la
"sociedad del conocimiento").

Dos de las trayectorias de investigación más importantes emergentes de la sociedad del
conocimiento son: los estudios de innovación y los estudios sociales de la ciencia y
tecnología. En el caso de los estudios de innovación, es la economía de la innovación y el
cambio tecnológico la que mayor peso tiene en la configuración del mismo (Fagerberg,
2012). Y en la trayectoria del campo de estudios sociales de la ciencia y tecnología, se
comparten en lugar de importancia, sin dejar de lado las tensiones, entre las perspectivas de
la historia y filosofía de la ciencia y la tecnología por un lado, y la sociología o estudios
sociales de la tecnología por otro. En este campo el peso de la economía es inferior (Martin,
2012).

De los estudios de innovación se seleccionó explorar la trayectoria académica de la
economía de la innovación y el cambio tecnológico, y en esta en particular a los aportes del
pensamiento evolucionista y neoschumpeteriano (EEC). Mientras que de los estudios
sociales de la ciencia y la tecnología, se optó por los estudios sociales de la tecnología
(EST)2.

Ahora bien ¿qué ha sucedido con las trayectorias en Latinoamérica que se han orientado al
estudio del capitalismo y los problemas relacionados con la innovación, el cambio
tecnológico y el desarrollo?. En Latinoamérica se han dado diferentes contribuciones. Estos
van desde los trabajos fundacionales del pensamiento latinoamericano de ciencia,
tecnología y sociedad (Varsasky, 1969 y 1974; Sábato y Botana, 1970; Herrera, 1970;
Urquidi, 1970, Sagasti y Araoz, 1975; Schwartzman, 1979; Herrera et al, 1994), la clásica y
renovada teoría del desarrollo (Katz y Kosacoff, 1989; Fajnzylber, 1990; Katz y Bercovich,
1993; Hounie et al, 1999; Amsdem, 2004; Ocampo, 2005; Ffrench Davis, 2005; Ocampo,

2 La selección no fue producto de una reflexión deductiva, sino más bien como experimentación a nivel
teórico entre ontologías, proposiciones, conceptos y supuestos epistemológicos.



2006; Hausmann y Rodrick, 2006; Katz, 2008; Cimoli y Rovira, 2008), la economía y la
sociedad del conocimiento (Dabat y Ordoñez, 2009; Casas, 2006; Stezano y Cuartas, 2008),
el capitalismo cognitivo; hasta los estudios sociales de la ciencia y tecnología (Dagnino,
Thomas y Davyt, 1996; Thomas, 2008; Vessuri, 2007; Kreimer y Thomas, 2004) y de la
economía de la innovación y el cambio tecnológico (Yoguel y Boscherini, 1996; Cassiolato
y Lastres, 1999; 2008; Arocena y Sutz, 2003; Kupfer y Avellar, 2008; Fuck y Bonacelli,
2009; Silveira Luz et al, 2011; Dutrénit, 2004),  en sus variantes “ampliada” (Rivera Ríos,
Robert y Yoguel, 2009) y orientada a sistemas complejos (Erbes, Robert y Yoguel, 2010;
Robert y Yoguel, 2011; Dutrenit, 2012).

Sin embargo a pesar de la proliferación de este tipo de aportes, no se han logrado
acercamientos teóricos ni metodológicos entre las diferentes disciplinas dedicadas a estas
cuestiones, ni tampoco amplias adhesiones en el mainstream de cada una de ellas. Kreimer
y Thomas (2004) establecen, para el campo CTS3, que incluye para el caso de
Latinoamérica a la economía de la innovación y el cambio tecnológico, una agenda que
tiene implicancias a nivel teórico-metodológico y también política. En cuanto a lo teórico –
metodológico plantean un problema central del campo CTS y sugieren una serie de
recomendaciones que han sido de gran relevancia para el presente trabajo. Ante el desafío
de no contar con conceptualizaciones propias y el excesivo localismo en los abordajes
empíricos sin lograr esfuerzos de generalización en la producción del campo CTS
Latinoamericano, se debe tener en cuenta no aplicar acríticamente marcos teóricos y
metodológicos que han sido elaborados en otros contextos y que requieren de adecuaciones.
Así también no desarrollar estudios de casos que si bien son importantes desde el punto de
vista del acervo empírico no amplían la base teórica de análisis. O bien quedar en análisis
teórico – normativos que no incluyen posibilidades de investigación de base empírica.
Enuncian la necesidad de evitar los recortes analíticos a cuestiones locales y regionales que
pierden de vista la perspectiva compleja y global de la producción de conocimientos y
tecnologías actualmente. Como así también suponer que los marcos teóricos que describen
macro procesos globales son suficientes para explicar lo que sucede localmente.

Por otra parte, existe una preocupación política acerca del alcance del campo CTS que
busca resignificar la tradición de movimiento con pretensiones de impacto a nivel de
políticas en la región que tuvieron los iniciadores de este campo.

Más allá de estos problemas, los EST y los EEC presentan en Latinoamérica ciertos puntos
de acercamiento en la identificación de problemas en base a su producción empírica en las
últimas décadas tales como: el carácter dependiente de los patrones productivos e
innovativos en Latinoamérica respecto de los países desarrollados, las escasas y desiguales
capacidades para innovar de las personas y organizaciones en la región, las recurrentes
respuestas reactivas de las mismas frente a los cambios tecnológicos, las dificultades para
establecer  incentivos a la innovación tecnológica y social, y el predominio de  marcos
institucionales no proclives a los cambios estructurales y tecnológicos.

Así también se observan ciertos acuerdos en la necesidad de explicar estos problemas desde
la especificidad del continente, ya sea en la generación de evidencia empírica, como desde

3 Para un desarrollo exhaustivo del campo CTS en América Latina ver Oteiza y Vessuri, 1993; Vessuri, 1987;
Dagnino, Thomas y Davyt, 1987; Kreimer y Thomas, 2004.



los modelos institucionales que orientan las políticas de ciencia y tecnología (Rivera Ríos,
Robert y Yoguel, 2009; Arocena y Sutz, 2003; Dagnino y Thomas, 2000).

Todas estas manifestaciones, junto a las de otros estudiosos latinoamericanos muestran,
desde diferencias perspectivas que existe otro punto de acercamiento importante; al
plantearse que las limitaciones latinoamericanas en procesos de innovación y cambio
tecnológico se relacionan con sus recurrentes problemas de escaso desarrollo económico,
exclusión social y deficitaria sustentabilidad. (Arocena y Sutz, 2003; Katz e Iizuka, 2011;
Albuquerque, 2007; Lastres, Cassiolato y Arroio, 2005; Rivera Ríos, Robert y Yoguel,
2009; Robert y Yoguel, 2010; Pérez, 2010; Dagnino y Thomas, 2000; Figueiredo, 2004;
Dutrenit y Katz, 2005; Dabat y Rivera Ríos, 2004).

Sin embargo la cuestión de la escasa teorización convergente aún sigue siendo un
problema.

2. Teorización. Hacia un framework convergente y una agenda híbrida de
investigación.

2.1. El problema de la escasa teorización y convergencia teórica.
El objetivo del ejercicio de teorización fue establecer las bases ontológicas,
epistemológicas y teóricas de un esquema conceptual-interpretativo (framework), a partir
de ciertos aportes de los estudios sociales de la tecnología (EST) y de la economía
evolucionista neoschumpeteriana orientada a sistemas complejos (EEC), que permita
abordar problemas relacionados con procesos de innovación, cambio tecnológico y
desarrollo desde una perspectiva latinoamericana. Este objetivo llevó implícito una serie de
alcances específicos que representan un ejercicio de teorización de cinco momentos
interdependientes. La presentación goza de cierta linealidad expositiva, pero el proceso en
sí fue de carácter netamente abierto, iterativo, y con bifurcaciones que no pretenden tener
aquí una idea de clausura sino de fijación de una agenda abierta.

El primero de los momentos, consideró los antecedentes de convergencia preliminares a
nivel internacional y latinoamericano que se han dado entre los estudios sociales de ciencia
y tecnología y de la economía de la innovación y el cambio tecnológico y que fija ciertos
supuestos generales para la selección de aportes teóricos de dichas trayectorias (i). El
segundo, planteado en base al anterior, consistió en explorar las posibilidades de
convergencia ontológica entre los EST y la EEC, analizando a su vez las implicancias
epistemológicas, teóricas y dimensiones analíticas generales (ii). El tercer momento
analizó, en base a las posibilidades de convergencia, la generación de una agenda híbrida
de investigación que relacione elementos de la economía evolucionista orientada a
complejidad con los abordajes del tipo sociotécnico, fijando dimensiones analíticas
específicas que constituyan núcleos de investigación (iii). El cuarto momento, se orientó a
esbozar un marco conceptual – interpretativo (framework), que permita generar estudios de
base empírica en torno a la unidad de análisis híbrida de los sistemas sociotécnicos de
producción e innovación (iv). Y el quinto, plantea una propuesta de políticas de ciencia,
tecnología e innovación articulatorias, capaces de ser orientadas al desarrollo
latinoamericano en sentido multidimensional (v).



2.2. De la teoría a la teorización.

Desde el punto de vista metodológico, el desarrollo de los momentos antes mencionados se
enfocó desde una perspectiva netamente teórica. ¿Por qué se optó por este camino y no la
de exponer resultados empíricos que contrasten una teoría con una cierta “realidad” dada o
construida?.

Las razones que dieron lugar a este tipo de enfoque surgen de las motivaciones planteadas
en la sección anterior. En el contexto latinoamericano son escasos los esfuerzos de
convergencia de enfoques teóricos capaces de comprender la complejidad de los procesos
del capitalismo contemporáneo. Donde la convergencia teórica implica a su vez, reconocer
alternativas de enfoques no universalistas y que rescaten la especificidad histórica de los
procesos de innovación, cambio tecnológico y desarrollo en el continente.

No es sólo un problema propio de Latinoamérica, sino que existe también en el ámbito de
las ciencias sociales en los países desarrollados: la preocupación por lograr en éstas
esfuerzos de teorización. Por lo que el planteo del problema aquí se introduce también
como cuestión a considerar en el campo de las ciencias sociales como debate actual en la
misma.

La idea de teorización proviene de una posición reciente de ciertos autores que consideran
que en las ciencias sociales, desde mediados del siglo XX, han proliferado los aportes
metodológicos pero no así los de tipo teórico. La propuesta para solucionar este gap entre
metodologías y teorías es impulsar la teorización (Swedberg, 2012) considera que en
ciencias sociales de la tríada teorización-teorizar-testeo de teorías, la más olvidada ha sido
la teorización4. La teorización tiene cuatro reglas básicas: observe y elija algo interesante
(regla 1), nombre y formule conceptos centrales (regla 2), explicite la teoría (regla 3), y
complete la teoría tentativa, incluyendo explicaciones (regla 4).

Los momentos 1 y 2 del ejercicio de teorización que se llevó adelante en este trabajo, tomó
elementos de la regla 1. Mientras que el momento 3, se acerca a lo planteado en la regla 2
del proceso de teorización. Las reglas 3 y 4 se plasman en el momento 4.

3. Un framework convergente entre EEC y EST.

3.1. Convergencias preliminares y ontologías dinámicas (momentos 1 y 2)

Los programas de investigación y construcciones teóricas que relacionen en sentido
convergente a los estudios sociales de la ciencia y tecnología y a la economía de la
innovación y el cambio tecnológico han sido escasos a nivel internacional y más aún en

4 El teorizar sigue siendo una práctica permanente en la reproducción del conocimiento en este campo, un permanente
mecanismo de transmisión de teorías en término de productos y no de procesos. Y si se ha aceptado la idea de proceso,
esta ha sido en base a contextualizar la producción de teoría en un contexto de justificación y no de descubrimiento. Lo
cual ha llevado permanentemente a considerar como válido el proceder permanente del testeo de teorías con base
empírica. Y relegar todo intento de teorización al campo de lo no lógico o de la “psicología experimental”. Esto ha sido el
legado Reinchenbach – Popper, que explicitan que el lugar para la ciencia es el contexto de justificación. Una teoría que
no se puede verificar o falsear no es científica. El pasaje de la teoría a la teorización es parte de un movimiento en las
ciencias sociales que ha sido promovido por diversos estudiosos de este campo. Se recuperan así ideas de Merton y
Zetterberg acera de la necesidad de combinar en la teorización, la inspiración y creatividad junto al trabajo riguroso y
sistemático para el tratamiento de los datos.  La visión del método como hinterland de John Law (2004) y su conexión con
la idea de method assamblage de Deleuze se relacionan con también con ciertas partes de la teorización.



Latinoamérica. A esto se suman las críticas que cada trayectoria recibe en particular por sus
formas de teorización y análisis para comprender los fenómenos innovativos y de cambio
tecnológico. Las críticas así las podemos agrupar en problemas de teorización y problemas
de praxis.

Los problemas de teorización en los estudios sociales de la ciencia y tecnología reclaman:
simplicidad en la conceptualización y sus definiciones, posibilidad de conexión con
proposiciones generales, romper con modalidades de descripción netamente de alcance
micro y establecer posibilidades de praxis política a partir de sus evidencias y hallazgos.

Los problemas de teorización en la economía de la innovación y el cambio tecnológico
podrían considerarse así a partir de: establecer una ontología compleja capaz de dar lugar a
la teorización y esfuerzos analíticos, reconocer el aporte de otras disciplinas sociales para
profundizar su carácter histórico y evitar los sesgos de la modelización y el algebraicismo5.

A pesar de cierto reconocimiento de la falta de convergencia y de las críticas a cada uno de
las trayectorias, existen algunas antecedentes recientes donde se plantean acercamientos
parciales en el plano de la teorización.

Un trabajo seminal por intentar establecer “puentes” para acortar el “gap” entre estudios
sociales de la ciencia y tecnología y la economía evolucionista sobre los problemas del
cambio tecnológico fue el de Donald Mackenzie (1992). Otra línea antecedente importante
es la denominada Escuela de Twente de corte cuasi-evolucionista. Estos autores afirman
que la economía evolucionista y el constructivismo (Social Construction Of Technology)
podrían establecer aportes convergentes en el marco de la evaluación constructiva de
tecnologías (Van del Belt y Rip, 1987; Schot y Rip, 1997). Otros, como Windrum (1999)
utilizan aportes de convergencia entre ambas para el estudio de las transiciones
tecnológicas y problemas sobre rupturas de efectos lock-in en sistemas sociotécnicos.

Uno de los más significativos esfuerzos de convergencia a nivel internacional ha sido el de
trabajo de Bruun y Hukkinen (2003) que triangula: la teoría del actor-red, la construcción
social de la tecnología y la economía evolucionista planteando las posibilidades de
construir un framework a través de una selección de elementos comunes de carácter
analítico. Otro aporte importante, es el de Frank Geels (2007; 2009 y 2010) que busca
relacionar la economía evolucionista, los estudios sociales de la tecnología y de gestión de
la innovación tecnológica vinculados al concepto de sistemas sociotécnicos.

En Latinoamérica se han planteado algunos acercamientos. Estos van desde trabajos que
analizan redes de conocimiento (Casas y Luna, 1997; Casas, De Gortari y Santos, 2000a;
Villavicencio, 2000) inspiradas en los aportes de Callon (1989) sobre redes sociotécnicas y
Freeman (1991) acerca de redes de información y comunicación; que se articula con los
aportes de sistemas de innovación y de los procesos de innovación comprendidos en
términos interactivos (Von Hippel, 1988). En este sentido existen análisis de procesos de
cambio tecnológico sectoriales que articulan el concepto de sistema de innovación con el de
dinámica sociotécnica (Brieva y Thomas, 2008).

Por otro lado, los trabajos de aproximación entre el evolucionismo neoschumpeteriano
orientado a sistemas complejos, los enfoques neoinstitucionalistas, la nueva teorías del
desarrollo y los estudios sobre el capitalismo cognitivo han sumado en sus marcos

5 Para el  concepto de algebraicismo ver Dopfer 2008.



analíticos “ampliados” elementos como el poder, los aprendizajes organizacionales, las
alianzas políticas, los jugadores que juegan contra las reglas, el concepto de bloque
histórico de tradición gramsciana, entre otros (Rivera Ríos, 2010; Rivera Ríos, Robert,
Yoguel, 2009). En esta línea otros autores relacionan a estos procesos de cambio histórico
con la concepción sobre cambio estructural, hacia perfiles de especialización productiva
con mayor dinamismo tecnológico que posibiliten procesos de aprendizaje e innovación.
(Ocampo, 2006; Dosi 1988; Dosi, Pavitt and Soete 1990; Cimoli and Della Giusta1998).
De esta forma se conecta a la tradición evolucionista neoschumpeteriana orientada a
sistemas complejos y los aportes institucionalistas, con la tradición del pensamiento sobre
el desarrollo (Cimoli y Rovira, 2008).

A pesar de las búsquedas de acercamientos entre aportes teóricos de ambas trayectorias,
estos esfuerzos convergentes no presentan aún en Latinoamérica una agenda homogénea y
sólida de investigación (Thomas, 2010)6. De esta forma el momento analítico 1, evidenció
que ambas trayectorias han avanzado en forma paralela y con escaso diálogo, no obstante
han existido esfuerzos aislados de convergencias preliminares que marcan indicios para
establecer relaciones y posibles convergencias futuras.

3.2. Hacia una agenda híbrida de investigación y los SSPI (momentos 3 y 4)

Para efectuar el ejercicio de teorización se tomó del campo de estudios sociales de la
ciencia y la tecnología: a la Teoría del Actor-Red – TAR -(Callon, 1987, 1992, 1998, 2001,
2006; Latour, 1999, 2007, 2008; Law, 1987, 2009), la construcción social de la tecnología
–SCOT - (Bijker, 1987, 1993 y 1995; Pinch y Bijker, 1984, 1987; Pinch, 1996, 2008), y los
aportes latinoamericanos de análisis sociotécnico (Dagnino, 2010; Thomas, 2008). Mientras
que de la economía de la innovación y el cambio tecnológico se tomaron los aportes
recientes de la economía evolucionista neoschumpeteriana orientada a sistemas complejos
(Dopfer, 2011; Foster, 2005; Foster y Metcalfe, 2001; 2009; Antonelli, 2011; Bloch y
Metcalfe, 2011; Saviotti y Pyka, 2008; Saviotti, 2011; Consoli y Patrucco, 2011), que
plantea también esfuerzos de teorización a nivel latinoamericano (Robert y Yoguel, 2011).

En nuestro caso hemos considerado, con sus aclaraciones, que existe entre las
actualizaciones teóricas7 generadas en ambas trayectorias analizadas posibilidades
ampliadas de convergencia a partir de afirmar que son trayectorias que ontológicamente se
encuentran dinamizadas por enfoques de complejidad y simetría radical, que buscan
revolver (sin negar) las paradojas de las tensiones tradicionales entre estructura-acción y
micro-macro típicas de las ciencias sociales.

6 Se debe sumar a esta situación las búsquedas en paralelo y escasamente convergente por interpretar, explicar y abordar
los problemas de políticas relacionadas con la innovación y cambio tecnológico, tales como: las desarticulaciones entre
instituciones, el papel de las redes en los procesos de aprendizaje y generación de conocimientos, el carácter deficitario
para la innovación de las políticas de ciencia, tecnología y productivas y su relación con los problemas del desarrollo
en la región, tanto desde el punto de vista económico, como social y de la sustentabilidad. Sobre esta cuestión
profundizamos al final de este trabajo.
7 Por actualizaciones entendemos aquellos aportes recientes de las teorías seleccionadas que presentan esfuerzos de
teorización que buscan resolver el problema de las paradojas clásicas de las ciencias sociales. En la EEC al incluir
supuestos de la teoría de sistemas complejos. Mientras que la TAR y SCOT incorporaron las críticas que posibilitaron
formulaciones más complejas en sus propuestas teóricas.



Los aportes teóricos considerados de los EST y de la EEC, pueden plantear ciertas
posibilidades de convergencias partiendo de la perspectiva de inter-ontology crossovers
(Geels, 2010; Gioia y Pitre, 1990).

¿Qué significa construir un framework convergente desde la perspectiva inter-ontology
crossover?. El desafío de esta cuestión radica en profundizar los hallazgos de
convergencias ampliadas. Esto tiene que ver con que ambas, con sus diversos aportes
teóricos, reconocen las paradojas clásicas de las ciencias sociales e intentan generar
posibilidades (no sintéticas) de superación de las mismas, con ciertas dimensiones
analíticas, nuevas conceptualizaciones y programas de investigación. Que a su vez tienen
implicancias en términos de praxis.

De esto se desprende una inter-ontología dinámica sustentada en  una serie de supuestos:
complejidad – orden – desorden (1), temporalidad no determinista (2), estructura y lógica
de operación (3), dinámica meso – networks – redes (4), agentes – organizaciones –
tecnología (artefactos)(5).

Todos estos supuestos, reconocen implícitamente la posibilidad ampliada de generar desde
una perspectiva inter-ontology crossover una serie de perspectivas analíticas que en sus
espacios de teorización propongan conceptualizaciones y programas de investigación
multidimensionales. Planteadas posibilidades de convergencia preliminares, una cierta
ontología dinámica con puntos de acercamiento y un enfoque epistemológico general
basado en la perspectiva inter-ontology crossover.

El resultado del momento analítico 2, requirió de explorar esas posibles dimensiones
analíticas generales para plantear esfuerzos teóricos e investigativos futuros. Estas
dimensiones teóricas posibilitan conexiones analíticas orientadas a problemas de
investigación que operarían en base a los supuestos sobre modos de teorización
considerados en la propuesta de good theory (Di Maggio, 1995)8.

Tabla 1. Convergencia entre aportes en base a perspectiva Good Theory e Inter-ontology crossover.

SCOT (a) TAR (b) EEC (c)
Objetos

seleccionados
Generalidad /
Alcance (G)

Culturas tecnológicas
(a/N/struc)

Estabilización
(b/C/struc)

Modelización
macro (G/c/struc)

Cambio
estructural

Simplicidad y
parsimonia (C)

Configuraciones y
Marcos tecnológicos

(a/N/ctech)

Redes tecno-
económicas –
sociopolíticas

(C/b/ctech)

Modelización
meso (c/G/ctech)

Cambio
tecnológico

Narrativa (N)
Construcción social

artefactos
(N/a/innov)

Conformación de
redes (b/C/innov)

Modelización
micro (c/G/innov)

Innovación

Fuente: elaboración propia en base a aportes de Geels (2010) y Di Maggio (1995).

Sin pretender establecer un marco analítico rígido en las posibilidades de convergencia de
al menos dos perspectivas inter-ontológicas se pueden plantear una serie de movimientos al
estilo good-theory. Esto llevaría a posibilidades de convergencia entre los diferentes tipos

8 El enfoque “good theory”, propone lograr planteos teóricos de alcance medio donde al menos se puedan combinar dos
de los siguientes criterios de producción de conocimientos: generalidad y alcance, simplicidad y parsimonia, exactitud y
especificidad (Di Maggio, 1995; Geels, 2007). Estos criterios surgen del análisis de Di Maggio (1995) quien afirma que
las teorías de las ciencias sociales se pueden agrupar, a partir de esto, en tres grandes tipologías: las teorías como
regularidades, las teorías críticas y las teorías de tipo narrativas.



de aportes teóricos del framework y sus núcleos fuertes de producción investigativa. Por
núcleos fuertes entendemos modalidades de teorización e investigación que son propias de
cada una de las perspectivas teóricas seleccionadas. De esta forma se podrían dar diferentes
movimientos hacia programas de investigación convergentes.

Veamos cómo operan los diferentes movimientos.

Movimientos horizontales:

MH.1. (N/a/innov)>(b/C/innov)>(g/C/innov): Procesos de Innovación.

El conectar a los procesos de innovación con las teorías narrativas tiene como justificación
partir de estudios con mayor profundidad descriptiva y cualitativa, con perspectiva
etnográfica sobre cómo se dan estos procesos en Latinoamérica en diferentes espacios de
agentes-artefactos (a/N). La perspectiva narrativa puede ser rica en captar diversidades
organizaciones, subjetividades, elementos simbólicos, materiales, problemas de
funcionamiento y no funcionamiento, transducciones, relaciones de poder en los espacios
de agentes – artefactos. Que identifiquen los procesos adaptativos y creativos con mayor
nivel de especificidad y en términos de una trayectoria histórica.

De esta forma establece posibilidades de complementar y/u optimizar las descripciones
acerca de cómo se producen los cambios en las redes tecnoeconómicas y sociopolíticas a
partir de los procesos innovativos, focalizando con experticia descriptiva los momentos de
tensión entre traducciones, las pujas entre traducciones, entre otras cuestiones conforme a
una estrategia follow the actor (b/C/innov). Y de esta forma comprender las potencialidades
de generación de nuevas puntuaciones, ruptura de las redes, y nuevas traducciones, y
analizar con posición crítica quiénes se ven afectados por estos procesos en términos de
dinámicas que mapean agentes heterogéneos que entran y salen de las networks operando
sobre nuevas y viejas traducciones. También puede mejorar las posibilidades de medición
en base a micro-datos en la perspectiva evolucionista neoschumpeteriana, dando lugar a
redefiniciones en las modalidades de estudios cuantitativos al proporcionar definiciones de
mejores indicadores que puedan captar las especificidades de estos fenómenos en la región
(c/G/innov).

M.H.2. (a/N/ctech)<(C/b/ctech)>(c/G/ctech): Procesos de cambio tecnológico.

El relacionar a los problemas del cambio tecnológico con las teorías críticas (C/b/ctech),
posibilita desde el núcleo fuerte de teorización e investigación de la TAR sobre la dinámica
de las redes tecno-económicas y sociopolíticas, describir de qué manera se dinamiza el
cambio tecnológico entre agentes heterogéneos, y de qué manera la convergencia e
irreversibilidad de estos procesos se dan en la región. Desde este núcleo efectuar
movimientos horizontales hacia la perspectiva de la SCOT permitiendo describir los
elementos de los marcos tecnológicos y configuraciones tecnológicas sus componentes
simbólicos y materiales (a/N/ctech), y por otra parte, complementar los análisis de networks
en el plano meso de los estudios de la EEC (c/G/ctech).

M.H.3. (a/N/struc)<(b/C/struc)<(G/c/struc)

Finalmente la conexión de los problemas del desarrollo, en términos de estudio del cambio
estructural en la región, encuentra a partir de la base estadística y de evidencia empírica a
nivel macro la generación de elementos explicativos sobre estos problemas en términos de



crecimiento económico, concentración económica, diversificación productiva, perfiles de
especialización, división internacional de trabajo, paradigmas tecnoproductivos (G/c/struc),
que puedan ser complementados con aportes acerca del comportamiento de las redes tecno-
económicas y socio-políticas estabilizadas en la región, las convergencias y
concentraciones (b/C/struc), y cómo estas dinamizan culturas tecnológicas (a/N/struc).

Movimientos verticales.

Los movimientos verticales operan bajo la lógica de ruptura de las paradojas estructura-
acción presente en las ontologías de los diferentes aportes aquí seleccionados. Esta ruptura
de paradojas es posible gracias a la perspectiva de simetría radical y tejido sin costuras de
TAR y SCOT y la dinámica de los sistemas complejos en EEC.

Este tipo de movimientos pueden deberían poner a prueba el criterio good theory
vinculando al menos dos perspectivas teóricas pero teorizando e investigando en un
movimiento ascendente y/o descendente, relacionando a su vez dos problemas de los
seleccionados.

Desde el punto de vista metodológico, cada una de las perspectivas, posee una mayor
vinculación con alguna de estas posibilidades de teorización. Así también la puerta de
ingreso al espacio inter-ontology crossover no tiene una posición de privilegio en términos
teórico o metodológico. El analista o analistas que ingresan al espacio inter-ontology
crossover deben reconocer que su dinámica de teorización e investigación en adelante, se
asemeja a la postura del ironista de Rorty (Rorty, 1996) que reconoce la contingencia de su
“léxico último”. Los ironistas al reconocer la propia contingencia de su lenguaje,
conceptos, autores, temen quedar atrapados en el léxico en el que fueron socializados
cuando lo único que hacen es conocer gente del vecindario. Por eso intentan entablar
conocimiento con personas desconocidas, familias desconocidas y comunidades
desconocidas.

Sin duda que se reconoce que cada una de las trayectorias una fortaleza o núcleo
dinamizador de su teorización y metodología para la investigación a partir de una posición
relativa a su contexto teórico. En esto, la perspectiva SCOT, una fortaleza en términos de su
capacidad de teorización desde el punto de vista de los enfoques de narrativas. Mientras
que la TAR, permite con su simetría radical, y tejido sin costura, al efectuar descripciones
densas desde enfoques “follow the actors”, “bola de nieve”, es fuerte en el espacio de la
teorización conforme a principio de simplicidad y parsimonia. Pero que también reconoce
las posibilidades de modelización cuantitativa de las redes. En tanto la EEC, posibilita la
generación de modelos cuantitativos complejos capaces alcanzar explicaciones en términos
de generalidad y alcance.

3.3. Conceptos híbridos: Los Sistemas Sociotécnicos de Producción e Innovación.

Por sistema sociotécnico de producción e innovación (sspi), entendemos a un sistema que
opera bajo premisas de complejidad (desequilibrio, irreversibilidad temporal y estructural
como consecuencia de las acciones path dependence no ergódicas y bajo incertidumbre
radical), donde organizaciones (firmas e instituciones) y artefactos co-construyen
estructuras de interacciones cuya dinámica y trayectoria pueden generar productos y/o
procesos de innovación y cambio tecnológico.



Un sistema sociotécnico de producción e innovación emerge por procesos endógenos de
auto-organización que operan al nivel de los networks. Puede adoptar configuraciones
sectoriales, locales y regionales (Antonelli y Scellatto, 2008) que, en la dinámica
capitalista, se dan a través de procesos de especialización e integración, como así también
de destrucción creativa.

La dinámica del sistema sociotécnico (Thomas, 2008) de producción e innovación implica
los patrones de interacción de tecnologías y organizaciones, articulaciones y
configuraciones sociotécnicas (políticas, racionalidades y formas de constitución
ideológica). Estos establecen un mapa de interacciones. La cuestión de la territorialidad
cobra relevancia en el análisis de la misma en términos de los intermediarios que
condicionan las configuraciones de las redes, los modos de interacción y las especificidades
sectoriales. La dinámica de un SSPI incluye así un conjunto de relaciones tecno-
económicas y sociopolíticas, de ahí que el cambio tecnológico como emergente de esta
dinámica no es exclusivamente de orden económico sino también político. El cambio
tecnológico, emerge como fenómeno propio de la dinámica sociotécnica de un SSIP, dando
lugar a procesos de auto-organización: ya sea de adaptación como de cambio en las
estructuras (patrones estabilizados y convergentes) de redes tecno-económicas y
sociopolíticas. De esta forma las respuestas de las organizaciones que forman parte de estas
networks del SSPI aparecen como fenómenos de un proceso histórico. Así las networks se
conectan con los fenómenos de aprendizaje y generación de conocimientos ya que su
dinámica establece, en el proceso de competencia capitalista, contextos de acción donde
agentes heterogéneos deciden intencionalmente dar respuestas creativas o adaptativas. De
esta forma se entiende que la historicidad de los SSPI influye en sus dinámicas pero no
condiciona absolutamente los acontecimientos a futuro.

Las redes conforman un contexto de acción (que es simbólico y micropolítico), donde las
organizaciones interactúan, incluso con posibilidades de respuestas creativas, a partir de
sus potencialidades cognitivas, que han ido acumulando como competencias  a través de
procesos de aprendizajes, que pueden de esta forma cambiar las trayectorias de los SSPI, y
generar nuevas en procesos incrementales o radicales, en espacios de agentes y artefactos.

La trayectoria sociotécnica de un SSPI, es un proceso de co-construcción que a través de
relaciones generativas (generative relationship), entre organizaciones y artefactos, dan
lugar a respuestas adaptativas o creativas respecto a las networks donde se dinamizan. El
proceso implícito en la trayectoria sociotécnica es localizado e histórico, esto significa que
depende del contexto de acción que generan las redes tecno-económicas y sociopolíticas en
las que surgen como así también pueden provocar cambios en estos. Lo  que implicaría un
cierto efecto de co-evolución endógeno y auto-organizado, entre dinámica y trayectoria
sociotécnicas. La idea de espacios localizados e históricos de co-construcción entre
organizaciones y artefactos puestos en juego en las trayectorias, proviene de la tradición
SCOT (sobre flexibilidad interpretativa entre grupos sociales relevantes - Bijker, 1995), del
enfoque cognitivista económico de Nooteboom y de los aportes sociotécnicos
latinoamericanos (Thomas, 2008. Es un proceso de negociación, tensión y determinación
recíproca, donde se diseña (un) entorno socio-técnico común y, -en el mismo tiempo, en el
mismo acto- se regulan espacios y conductas (Vercelli y Thomas, 2008).

Estos espacios de negociación u órdenes de negociación, evidencian procesos intencionales
donde, en las organizaciones y entre organizaciones, se les otorga sentido a los artefactos



(en un permanente movimiento entre flexibilidad interpretativa, clausura y estabilización no
siempre totalmente cerrada). Esta relación entre intencionalidad y sentido incorpora no
sólo las negociaciones en torno a la co-construcción de artefactos entendidas como
transacciones de mercado, sino también en el plano de las interacciones cognitivas.

Los procesos de co-construcción implican procesos colectivos de aprendizaje y
conocimiento y resulta relevante comprenderlo como procesos de generative relationship
(Lane y Maxfield, 1997). Las generative relationship en tanto interacciones cognoscitivas,
comprenden a los procesos de innovación, como generadores de atributos  como pueden
generar respuestas adaptivas o creativas respecto a las estructuras de las interacciones
(networks) en un espacio de agentes / artefactos. En esta misma perspectiva aparece el
concepto de pensamiento o cognición distribuida de Hutchins (1995) y el de acción situada
de Suchman (1987); que Pinch considera como un interesante aporte de las ciencias
cognitivas a la interpretación de ensambles de humanos y máquinas trabajando juntos para
alcanzar tareas particulares (Pinch, 2008).

En la trayectoria sociotécnica de los espacios de agentes – artefactos se manifiestan
respuestas adaptativas y creativas. Las respuestas adaptativas se evidencian en el plano de
la trayectoria sociotécnica establecida en sentido past dependence, es decir en el de las
relaciones entre agentes y artefactos con elevados grados de convergencia e
irreversibilidad. Lo que da lugar a dinámicas sociotécnicas que dependen de las estructuras
de redes de agentes y artefactos con niveles de clausura interpretativa rígidas. Las
respuestas creativas son aquellas que pueden dar lugar a procesos de innovación y cambio
tecnológico, en el marco o en relación con una dinámica y trayectoria sociotécnica del
sistema. Corresponden a la ruptura de patrones de interacción estabilizados (ruptura de la
dinámica) y estilos sociotécnicos “clausurados” (ruptura de la trayectoria o exit de efectos
past dependence) de un espacio de agentes / artefactos.

Las respuestas creativas y adaptativas son fenómenos emergentes de los procesos de co-
evolución entre dinámicas y trayectorias de los sistemas sociotécnicos.

Por esto, los procesos de innovación y cambio tecnológico, que se analizan en los planos de
las trayectorias y dinámicas sociotécnica del sistema provocan y son condicionados a su
vez por las articulaciones sociotécnicas. Y de estas dependen las posibilidades de
desarrollar en los sistemas sociotécnicos de producción e innovación, cambios de tipo
estructural (Ocampo, 2006). El cambio estructural se da cuando cambian las
configuraciones sociotécnicas, en tanto fenómeno endógeno al sistema, representa nuevos
modos de articulaciones, dinámicas y trayectorias sociotécnicas.

Las configuraciones sociotécnicas son articulaciones simbólicas e histórico-sociales
resultantes de la co-existencia de diferentes articulaciones sociotécnicas, no necesariamente
complementarios y hasta contradictorios (Thomas, 2008). Permite insertar una forma
determinada de cambio estructural de tipo socio-técnico en un mapa de interacciones y
tensiones de espacios agentes - artefactos. En el marco de estas configuraciones socio-
técnicas es posible situar, entonces, diversos patrones de comportamiento de las estructuras
económicas y productivas de un país o una región (en términos de escala y alcance), modos
de traducción, formas de interacciones entre organizaciones y redes heterogéneas, grupos
sociales relevantes y formas de constitución ideológica de los actores, relaciones problema-



solución, y procesos de co-construcción de funcionamiento/no-funcionamiento en espacios
de agentes y artefactos.

Tabla 2. Sistemas Sociotécnicos de producción e innovación.

Sistemas sociotécnicos de producción e innovación

Path dependence no ergódico

Auto – organización

Irreversibilidad
CONFIGURACIONES SOCIOTÉCNICAS

Procesos endógenos

Dinámica Sociotécnica
Efectos lock in, convergencia,

Estabilización relativa
Espacios de agentes - artefactos

Trayectoria Sociotécnica

Co - construcción
Competencia, destrucción creativa, poder

Articulaciones
sociotécnicas

Articulaciones
sociotécnicas

Articulaciones
sociotécnicas

Articulaciones
sociotécnicas

Redes tecno-económicas Redes socio-políticas

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones (v). Complejidad, transición y desarrollo.

El ejercicio de teorización desarrollado en base a una perspectiva epistemológica inter-
ontology crossover y los supuestos del enfoque de “good theory” dan lugar a un programa
de investigación que asuma como principio la hibridación (Dogan, 1996). El proceso de
hibridación consiste en un feedback positivo de conceptos, métodos, teorías y prácticas,
donde los puntos de contacto no se dan por disciplinas sino por sectores de las mismas



orientados a problemas y fenómenos compartidos con otros sectores en otros campos
disciplinares. Por este motivo el concepto de hibridación es más apropiado que los de
interdisciplina o multidisciplina.

Un programa de investigación basado en principios de hibridación entre los EST y la EEC
puede lograr aportes significativos a partir de una serie de convergencias entre dimensiones
teóricas generales, movimientos horizontales y verticales de teorización e investigación
empírica, constituyendo núcleos de investigación híbridos, que operen conforme al estilo
de teorización mertoniana de alcance medio.

De esta forma se lograría una comprensión de las configuraciones, dinámicas y trayectorias
de la región con una mayor especificidad, en términos de complejidad – sociotécnica.
Expresada por ejemplo en el uso de conceptos híbridos como el de sistemas sociotécnicos
de producción e innovación que hemos descripto aquí con sus elementos centrales.

Cada uno de los fenómenos seleccionados (innovación, cambio tecnológico y cambio
estructural) establece algún tipo de conexión con las tipologías de teorías y los aportes
teóricos seleccionados. Y llevan implícito considerar que el núcleo fuerte de cada teoría
pueda lograr descripciones y explicaciones más densas y conforme a los postulados de las
tipologías de teorías. Así captar cualitativamente el desarrollo de procesos innovativos en
diferentes tipos de organizaciones puede ser logrado a partir del núcleo fuerte de la
narrativa de los enfoques SCOT (N/a/innov). Mientras que los procesos de cambio
tecnológico pueden ser descriptos por el núcleo fuerte de los estudios sobre procesos de
conformación y desarticulación de redes heterogéneas de la TAR (C/b/ctech).  Y los
procesos estructurales, conectados con los problemas del desarrollo en la región,
encuentran en el núcleo fuerte de carácter explicativo de la EEC elementos conceptuales y
metodológicos capaces de traducir en modelos estadísticos realidades económicas
complejas (G/c/struct).

El desarrollo es considerado aquí como un proceso de complejidad-sociotécnica que
implica ruptura de las tendencias hacia la concentración tecno-económica y a la
estabilización socio-política de los sistemas sociotécnicos de producción e innovación que
las sostienen bajo efectos lock-in y que no permiten impulsar el desarrollo económico, la
inclusión social y las transiciones orientadas al cambio estructural.

De esta forma cobra relevancia para las políticas de CT+I de la región, por su carácter
dinámico y experimental el concepto de articulaciones sociotécnicas.

La articulación sociotécnica9 es un fenómeno emergente de la co-evolución entre dinámica
y trayectoria de un sistema sociotécnico, ya que vincula vía feedback positivos los
componentes y procesos socio-políticos y tecno-económicos de las networks y las
respuestas que se generan en los espacios de agentes-artefactos.

Las articulaciones sociotécnicas son modos de identidad heterogéneas no clausuradas
plenamente del sistema que se plasma en la trayectoria y dinámica del mismo. Dichas
articulaciones, conforman diferentes modalidades de organizaciones sociotécnicas

9 El concepto proviene de Laclau (1987), toma los aportes del análisis de alianzas sociotécnicas de Thomas,
los de bloque histórico gramscianos y el de marco tecnológico de la SCOT. Aunque se define en última
instancia cercano al concepto de articulación de Haraway (1999).



heterogéneas (agentes/artefactos) que trazan límites de identidad y generan antagonismos,
alianzas, coaliciones, free-riders, jugadores contra las reglas, dark horses, emprendedores,
entre otras formas de organización sociotécnica y comportamientos de sus componentes10.

Dichas articulaciones, en el caso de los sistemas sociotécnicos de producción e innovación,
implican a organizaciones y artefactos de los polos “científicos”, “tecnológicos” y
“productivos” de las redes tecno-económicas; como así también a los componentes
sociopolíticos de las mismas. Pero también incluyen a los componentes simbólico e
histórico sociales de las configuraciones socio-técnicas. Espacio donde pueden
complementarse con otras articulaciones sociotécnicas y a su vez ser contradictorias.

Las articulaciones de los SSPI analíticamente puede ser caracterizadas en abiertas al
cambio tecnológico y a la innovación (progresivas) u opuestas a esto (regresivas). Las
articulaciones sociotécnicas regresivas juegan un papel central en la conformación de los
efectos past dependence y lock in de los SSPI, operan en el sentido gramsciano de
sostenimiento de un bloque histórico regresivo y se caracterizan por respuestas adaptativas
(Rivera Ríos, 2010). Por su parte,  las articulaciones progresivas son aquellas que pueden
generar rupturas de efectos lock-in, aprovechar  las oportunidades de los efectos path
dependence, afectar la estabilidad y convergencia de las articulaciones y configuraciones
sociotécnicas del sistema que tiendan a la concentración y operan contra las posibilidades
de desarrollo integral de un país o región. Las articulaciones sociotécnicas pueden implicar
a organizaciones y artefactos que se encuentran estabilizados en la red como así también a
aquellos que la misma ha excluido en algún momento o que no ha permitido ingresar por
sus efectos de “barreras de entrada”, “lock-in” y “clausura interpretativa relativa” o bien
aquellos que han optado por el exit del sistema.

Sin embargo, el concepto de articulaciones en términos de un emergente de la dinámica y
trayectoria sociotécnica compleja de los SSIP no puede entenderse como orientado por
alguna telealidad a priori desde el punto de vista político. El territorio de las políticas de
CT+I es un espacio complejo y de carácter sociotécnico, con una pluralidad y
heterogeneidad de SSPI que se diseminan en localizaciones materiales y semióticas.

Los esfuerzos de investigación híbridos deben constituirse en espacios de emergencia de
praxis políticas articulatorias. Esos espacios de emergencia reconocen la pluralidad de
posiciones teóricas y políticas (identidades), en base a sus posibilidades de integración (no
definitiva, en tensión y transitorias) entre enfoques con potencialidades de convergencias
preliminares, ontológicas, epistemológicas y teóricas. Y que a su vez planteen como
horizonte de acción conformar espacios de elaboración de nuevas configuraciones
sociotécnicas capaces de orientarse hacia procesos de transición que impliquen el cambio
estructural hacia desarrollo en el sentido antes explicitado.

Los estudios de transición que han cobrado gran relevancia en los países desarrollados (Van
de Poel, 2003; Perez, 2002; Geels, 2002, 2005, 2011; Elzen et al., 2004; Rotmans et al.,
2001) deben ser reinterpretados en el contexto de la región bajo problematizaciones acerca
de la sustentabilidad propias. A diferencia de los estudios sobre transición que en los países
desarrollados se centran en aspectos relacionados con la sustentabilidad en términos
ambientales y artefactuales fundamentalmente, en Latinoamérica los estudios de transición

10 Escapa al alcance de este trabajo pero se debe explicitar que el concepto de articulación sociotécnica se
contrapone a aquellas concepciones que consideran que en las políticas de CT+I



deberían enfocarse en las posibilidades de cambios sustentables de tipo estructural que
operen a nivel de las configuraciones sociotécnicas, planteando la discusión sobre
horizontes de complejidad sociotécnica11. Estos horizontes permitirán experimentalmente a
los decisores políticos: mapear espacios de posibilidad de emergencia de innovaciones
tecnológicas, dar una capacidad heurística para analizar las implicancias de estas desde el
punto de vista del desarrollo económico, la inclusión social y la sustentabilidad del cambio
en sentido estructural. Otorgarán una institucionalidad estable que permita sostener y
monitorear los avances en los procesos de transición, bajo metáforas sobre las posibilidades
de construcción de nuevas networks heterogéneas, y una narrativa renovada sobre los
capitales y recursos necesarios para llevarlos adelante (Smith y Raven, 2012).

De esta forma un framework convergente entre EST y EEC posibilitará el desarrollo de un
programa de investigación híbrido, con políticas articulatorias en cuyos espacios de
emergencia de ideas y programas de acción se orientan a debatir y proponer posibilidades
de transición hacia el desarrollo. Considerando ¿de qué manera se puede lograr una
transición hacia trayectorias sociotécnicas que permitan generar espacios de agentes-
artefactos propiciadores de acciones creativas impulsoras del desarrollo económico?, ¿en
qué forma se puede lograr la transición de las networks productivas y innovativas de la
región hacia dinámicas sociotécnicas que aseguren progresivamente la inclusión social? y
¿de qué manera se pueden construir nuevas identidades sobre el papel de la ciencia, la
tecnología y la innovación en Latinoamérica que operen como nuevos horizontes de
configuraciones sociotécnicas propiciadores del cambio sustentable?.
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Comparação entre as Grandes Crises Sistêmicas do Sistema
Capitalista (1873, 1929 e 2008)

RESUMO
Trata-se de um estudo comparativo das grandes crises sistêmicas que abalaram o sistema
de produção capitalista em 1873, 1929 e 2008. Procurou-se através da reconstituição
histórica examinar as particularidades factuais, institucionais e as soluções implementadas
no âmbito das Políticas Públicas, principalmente pela Regulação dos Mercados
Especulativos. Também se deu ênfase na busca a cenários monetários e financeiros que
estivessem presentes em todos os três eventos.

É certo que cada crise difere da outra, consequência direta de seu tempo histórico que
promove sua particularidade. Porém alguns elementos estão sempre presentes e devem
contribuir para desencadeá-las.

ABSTRACT
This is a comparative study of major systemic crises that have rocked the system of
capitalist production in 1873, 1929 and 2008. Searched through the historical re-examine
the particular factual, institutional and solutions implemented within the framework of
Public Policy, mainly by Speculative Markets Regulation. It also gave emphasis on finding
the money and financial scenarios to be present in all three events.

It is true that each crisis differs from another, a direct consequence of his time promoting
his historical particularity. But some elements are always present and must contribute to
trigger them.

1- Introdução, Objetivos e Metodologia

Devemos ressalvar que o presente artigo é um resumo de um texto maior concluído em
2010 e publicado em 2011 1, portanto apresentado aqui com grandes simplificações. A
metodologia utilizada, em última análise, foi a de diferenciar as crises econômicas entre
aquelas que levavam à redução da atividade econômica (recessão) e as que eventualmente
podem escorregar para um cenário de depressão ou grande recessão econômica. Logo o
estudo teve como interesse verificar o que há de comum entre as Grandes Crises
Sistêmicas, e podemos formular a questão:

“Quais são as diferenças e semelhanças entre as grandes crises sistêmicas?”

É certo que as crises são uma constante do sistema de produção capitalista. Ao
reconhecermos que o capitalismo é um sistema caracterizado por processos constantes de

1 https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.ie.ufrj.br%2Fimages%2Fpos-
graducao%2Fpped%2Fdefesas%2F01-Raul_Murilo_Chaves_Curvo.pdf
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mudança, ou seja, é dinâmico e que pode ser visto como um "processo evolutivo"
(Schumpeter, 1943). Enquanto as recessões são cíclicas e até usuais, as sistêmicas são raras
e desencadeadas por uma sucessão de danosos eventos, que combinados levam a um
ambiente de depressão econômica ou de forte recessão. As depressões econômicas são
fenômenos conjunturais importantes, que eventualmente podem conduzir a mudanças
estruturais históricas no pensamento e comportamento econômico.

A Crise Sistêmica de 1873 e a Grande Depressão do século XIX que se seguiu não
trouxeram mudanças estruturais para a economia mundial. O sistema monetário e o papel
do Estado na economia não se alteraram até a década de 30 do século XX. Também as
propostas de novas políticas públicas derivadas do debate teórico foram inexistentes.

Porém, a Grande Depressão da década de 30 do século XX, levou a grandes mudanças
estruturais e essas transformações foram objeto de estudos e acirrados debates acadêmicos
que envolveram diversas correntes do pensamento econômico, inclusive ao longo do
século XX.

Essas mudanças atingiram o âmago das concepções das ideias econômicas, até ali vigentes
e sólidas, com implicações de longo prazo na esfera institucional, política, jurídica,
econômica e de visão de mundo. Aparentemente, os acontecimentos desencadeados a partir
de setembro de 2008 nos Estados Unidos remeterão a mudanças de caráter estrutural,
particularmente no que concerne à regulação dos mercados financeiros globalizados e à
atividade bancária.

É importante observar que não seria razoável esperar dos contemporâneos de uma Grande
Crise, principalmente nos dias que a antecederam, tivessem a noção exata da dimensão
histórica dos eventos que estariam por ocorrer. Por exemplo, em 1929, nenhuma projeção
econômica mainstream, inclusive a produzida pelas prestigiosas Escolas de Yale e Harvard
que utilizavam teorias de ciclo para estimação dos indicadores econômicos, foi capaz de
antecipar a crise. A gravidade da catástrofe só foi plenamente avaliada ao final de 1930,
quando o cenário de depressão era então evidente.

Aparentemente, a discussão acadêmica sobre as causas da crise de 1929 só efetivamente
começou a partir de 1931. Como as ideias Keynesianas 2 só foram formalizadas em 1936
com a “The General Theory of Employment, Interest and Money”, a despeito da
publicação do “A Treatise on Money” em 1933, o debate permaneceu polarizado entre
aqueles que não acreditavam na possibilidade de que medidas de política econômica
pudessem reverter a situação de depressão da economia e os que acreditavam na
possibilidade da reversão do quadro.

A discussão sobre as causas da depressão de 1929 levou as duas principais correntes do
pensamento econômico a se enfrentarem. A crise de 1929, na versão neoclássica, estava
amparada pela teoria dos “Ciclos de Negócios”, ou pela crença na sua reversão automática.

2 Ressalte-se que as ideias keynesianas já circulavam desde o início dos anos 1930, especialmente entre os jovens
economistas do Federal Reserve Bank (Fed).
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O domínio (mainstream) do pensamento neoclássico se estende de 1880 a 1930, quando se
coloca em embate, sem êxito, com a “Revolução Keynesiana”.

Para Keynes, e seus sucessores, a dinâmica econômica de mercado pode apresentar
diversas e até distantes situações de equilíbrio que não a de pleno emprego, sendo este
apenas um caso especial, se bem que possível. Os Keynesianos entendiam que a crise
poderia ter causas não monetárias, tais como as flutuações nos níveis de consumo que
afetam diretamente a demanda agregada.

Do outro lado, principalmente em reação ao pensamento Keynesiano, formou-se a reação
conservadora, ferrenha defensora do mercado autorregulado, representada inicialmente
pelos Monetaristas e pela Escola Austríaca, que atribuem duração, extensão e profundidade
da crise aos erros cometidos na condução da política econômica. Alegam que as recessões
seriam naturalmente revertidas pelos mecanismos automáticos contidos nos mercados
desregulados.

A Grande Depressão da década de 1930 se instaurou em decorrência da recessão de 1929,
de seus pânicos bancários e de sua transmissão mundial, gerando o maior desemprego
conhecido em épocas modernas e em países desenvolvidos. Para enfrentá-la, havia
inicialmente o suporte da teoria monetária, com avanços apontados por Fischer (1933), e o
outro alicerce representado pela teoria dos ciclos de negócios.

A Macroeconomia moderna é consequência dos estudos para a contenção da Grande
Depressão, surgida na década de 1930 e consolidada na década de 1940, como reação ao
pensamento neoclássico. Se o pensamento Keynesiano surgiu para o mundo nas décadas de
1930 e 1940 e dominou o cenário até o início da década de 1980, os debates entre os
keynesianos e monetaristas desenvolveram-se fortemente nas décadas de 1950 e 1960.

Com o surgimento das expectativas racionais de Lucas, Sargent e outros, a década de 1980
pode ser considerada um momentâneo deslocamento dos instrumentos keynesianos
clássicos de políticas de gestão pública e de desenvolvimento econômico. A década de
1980 assistiu também ao confronto entre os novos clássicos e os novos keynesianos, com
suas novas sínteses teóricas.

Durante a década de 90, o fenômeno da globalização da economia obrigou os países em
desenvolvimento a adotar as regras aconselhadas pelo “Consenso de Washington”. Afinal,
a Grande Depressão era um assunto que apenas interessava à história econômica, já que o
conhecimento adquirido ao longo do tempo pela teoria econômica tratava as crises como
problemas ultrapassados, pelo menos até setembro de 2008.

Os novos-keynesianos, entre eles Sachs, Krugman, Mankiw e Blanchard, defendiam que a
política fiscal e monetária no curto prazo era ativa, bem como a existência de rigidez de
preços e de salários no curto prazo devido à presença de imperfeições (ou fricções) nos
mecanismos de mercado. Essas imperfeições decorrem das próprias características
organizacionais de cada mercado e constituem fontes causadoras e propagadoras de
choques ocorridos na economia, gerando os ciclos de expansão e retração.
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Os novos-clássicos, principalmente Lucas, Sargent, Prescott e em particular o pensamento
gerado pela Escola de Chicago, defendem a impotência da política econômica em razão da
antecipação dos agentes, a neutralidade da moeda no curto prazo, os ciclos reais de
negócios, a perfeição dos mercados e a aproximação do equilíbrio macroeconômico com o
equilíbrio geral microeconômico. Os novos-clássicos dominaram a cena do “mainstream”
macroeconômico dos anos 1970 até o final dos anos 1990, quando os modelos novos-
keynesianos passaram a se destacar.

Voltando ao cenário da década de 1920, encontramos majoritariamente aqueles que
acreditavam que o mercado deve agir com liberdade, de forma a se ajustar
automaticamente. Embasavam suas visões na crença de que a crise é um processo
característico da própria dinâmica da economia, dependente de ciclos de expansão e de
retração, própria dos ciclos de negócios. Subdividiam-se em duas correntes conhecidas por
“liquidacionistas” e os adeptos da “crise de realização”. Em ambas as vertentes, o tempo
era o grande aliado.

As diferenças estavam na concepção do processo que a crise deveria tomar. Os
“liquidacionistas” acreditavam que a crise iria passar e liquidaria (daí advém o nome) as
empresas e instituições ineficientes, tornando o futuro ambiente econômico purificado. Os
adeptos da “crise de realização” viam-na como consequência natural dos próprios ciclos
econômicos, cuja dinâmica da economia de mercado estava sujeita. Em consequência a
crise era a realização do ciclo em sua fase de retração.

Pelo outro lado, havia aqueles que acreditavam ser possível a estabilização e a reversão do
quadro de depressão econômica por meio da realização de ações de política pública,
regulação das atividades dos trustes e do sistema financeiro e bancário.

Dessa forma, em 1931, o debate estava direcionado a conhecer as causas da depressão e as
providências que deveriam ser adotadas, caso fosse possível, para revertê-la. O debate
centrava-se em torno das ideias expostas em dois artigos publicados na “Papers and
Proceedings of Forty-Third Annual Meeting of American Economic Association”, de 1931,
sobre a depressão de 1930, de Joseph Schumpeter 3 e de Carl Synder 4, entre outros.

2- Comparações e Lições

O ciclo de expansão e de retração da riqueza gerada pelas sociedades capitalistas está
presente e tende a assumir uma representação em forma senoidal. Entende-se que as
Grandes Crises Sistêmicas são eventos raros, de múltiplas causas, que acontecem por
sucessão de eventos sobrepostos que provocam seu agravamento, com origens financeiras
e institucionais, não explicáveis pelos ciclos econômicos, porém as retrações cíclicas
possam estar entre as causas do desastre, como apontado por Schumpeter (1939).

3 Professor da Universidade de Bonn, Alemanha.
4 Economista e estatístico do Federal Reserve Bank (Fed) de Nova Iorque
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A difusão ou transmissão das crises aqui analisadas teve como centro ou epicentro os
Estados Unidos da América. É possível que, no futuro, outro país ou bloco de envergadura
econômica possa também produzi-la e transmiti-la.

Observamos que as três Grandes Crises são de origem financeira e que se encontra
previamente instalado na economia um vasto processo especulativo, facilitado pelas
instituições desreguladas 5. Apesar da inovação em tecnologias e em métodos de produção
que geraram lucros extraordinários, prováveis combustíveis da especulação 6, e estarem
presentes nas origens das três crises (1873 – ferrovias; 1929 – indústria automobilistas e
outras; 2008 – telecomunicações, informática, globalização, engenharia financeira), não se
pode afirmar que as inovações sejam exclusivamente sua causa ou sua principal causa.

O processo de inovação capitalista é constante, principalmente a partir do século XIX, e
não necessariamente produziu crises financeiras sistêmicas. Podemos apenas deduzir que
as inovações são capazes de produzir ciclos econômicos, alguns destes geradores das
Grandes Crises Sistêmicas.

Nas crises de 1873 e 1929, o padrão-ouro foi um problema presente e importante
coadjuvante dos eventos, conforme nos ensina Barry Eichengreen (2000), porém em 2008,
o padrão-ouro há muito não existia e nenhuma influência poderia ter. Ao apontarmos
apenas as principais causas econômicas como únicas na formação das Crises Sistêmicas - a
crise do padrão-ouro, as inovações, os ciclos econômicos, a incompetência da política
monetária em conduzir os mercados especulativos e desregulados - estaremos incorrendo
em evidente simplificação.

Certamente, a presença desses fatores pode ser decisiva para que o cenário danoso se
desenrole e se instale, porém devemos também levar em conta as outras causas reais e
institucionais localizadas nas particularidades de cada momento histórico. Desta forma,
não existe um padrão único e definitivo das crises, mas sim um somatório de causas
sobrepostas e interligadas em cada uma delas.

O padrão parece mais fácil de visualizar no desenrolar da crise financeira. Em todas as
grandes crises financeiras, observa-se: a formação da bolha especulativa que desemboca no
crash com pânico; a contração do crédito (principalmente no interbancário); as falências; a
recessão ou depressão; a deflação 7 que dificulta a recuperação da economia - devendo ser
evitada a qualquer custo - 8; o desemprego; o necessário aumento da presença do Estado na
economia (a partir de 1933) e o desequilíbrio das contas públicas e suas consequências
sociais.

5 Encontramos na história econômica momentos de especulação e de mercados financeiros desregulados, sem que isto
implique em uma Grande Depressão ou Recessão, como em 1987.
6 Os recursos financeiros podem incialmente procurar outra ou uma nova inovação promissora, porém não a encontrando
se voltam para os mercados especulativos.
7 O caso do setor imobiliário residencial, onde começou a crise de 2008, ilustra bem os problemas criados pela deflação.
Mesmo que as taxas cobradas nos empréstimos hipotecários fossem, por hipótese, reduzidas para zero, com queda
sistemática dos preços das casas, a partir de certo ponto, o valor do imóvel passa a ser inferior à dívida.
8 “É que a melhor forma de sair de uma deflação é não chegar até ela” - Bernanke (em palestra no Japão - 2002).
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Quanto à dificuldade do tratamento da Grande Depressão ou Recessão quando já instalada,
atribuímos importância ao pensamento econômico vigente em cada época. Em 1873, a
discussão estava mais voltada à escolha do melhor padrão monetário, não havendo
praticamente nenhuma ação de coordenação por parte do Governo. Em 1929, o
pensamento econômico estava excessivamente voltado para a autorregulação dos
mercados, para os naturais ciclos econômicos de negócios e a pouca ação dos governos.

Desde o desmonte da regulamentação bancária e financeira, representado e finalizado pela
revogação do Glass-Steagall Act em 1999, avalizou-se o fim da segmentação da atividade
bancária entre bancos comerciais e de investimento, bem como se permitiu o expressivo
crescimento dos títulos securitizados e dos mercados de derivativos. Estes fatos
demonstram as mudanças no pensamento econômico vigente.

O pensamento corrente, até a falência do Lehman Brothers e de suas consequências,
adotava, nas últimas décadas, a crença que os Bancos Centrais poderiam sempre resgatar a
economia de eventuais problemas produzidos pelos mercados financeiros. Essa crença foi
muito fortalecida pelo próprio desempenho do Federal Reserve Bank (Fed) na crise de
1987, sob o comando de Alan Greenspan.

Em 2007, quando poderia haver algo por trás do súbito travamento dos mercados
interbancários e apesar do Federal Reserve Bank (Fed) ter mudado sua política de juro em
setembro, por meio de uma excepcional redução da taxa básica, foi considerada apenas
como uma ação natural para a reversão de expectativas. As quedas dos preços dos ativos,
apesar de acentuadas, eram vistas apenas como correções e que não interromperiam a alta
das ações e dos ativos.

Assim como Roger Babson avisava em 1929 a proximidade do caos, também alguns
“profetas” 9 falaram com antecedência sobre a exaustão do ciclo virtuoso de alta dos
imóveis nos Estados Unidos e que a tempestade estava por vir.

Essa confiança exagerada no funcionamento dos mercados e na sua autorregulação, que
explica a quantidade de bolhas especulativas nas últimas três décadas, estava calcada em
quatro pilares da condução da Política Macroeconômica, sendo estes:

1-) Política monetária ativa, conduzida por um Banco Central independente, com base em
metas de inflação.
2-) Livre movimento internacional de capitais.
3-) Câmbio flutuante, com mínima intervenção Estatal.
4-) Política fiscal que estabilize a relação Dívida/PIB, em nível não muito superior a 50%
do Produto Interno Bruto e preferencialmente com rolagem de longo prazo e realizada com
taxas de juros baixas.

A adoção desses quatro pilares tem efeitos distintos nos países periféricos e nos centrais. A
esperança é que, uma vez que os quatro pilares sejam adotados por um país, a confiança

9 Os mais conhecidos são Nouriel Roubini e George Soros.
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internacional é estabelecida e a economia passa a receber investimentos. Com os
investimentos, a economia cresce, o emprego aumenta e o ciclo virtuoso se perpetua.

O crescimento acelerado leva ao déficit externo e às pressões inflacionárias, que são
considerados sanáveis por meio da atração de maior quantidade de poupança externa que
financiam seus déficits em conta corrente. Os juros altos têm função de atrair capitais de
curto prazo, evitar que a inflação recrudesça e saia de controle e a política monetária torne-
se mais restrita.

A moeda se valoriza, o que auxilia o controle da inflação, mas agrava o déficit externo. Em
um determinado momento, o déficit em conta corrente passa a ser visto como insustentável
e a valorização da moeda excessiva. A confiança desaparece e o fluxo de capitais de curto
prazo se reverte. A desvalorização da moeda encerra definitivamente o período de
prosperidade.

Os quatro pilares são considerados como condição necessária para se criar e manter a
confiança dos investidores. Entretanto, aparentemente, não são suficientes. Mesmo que a
política monetária e a livre movimentação de capitais estejam funcionando de acordo com
as premissas técnicas, a instabilidade pode advir do câmbio flutuante, principalmente nas
economias que não possuem uma confiança sólida. O ideal seria ter um câmbio
administrado que garantisse controle sobre os preços e sobre os fluxos de comércio
internacional.

As crises das últimas décadas parecem ter sido provocadas pelas dificuldades em garantir a
confiança pelos países periféricos, mesmo quando se adotam os quatro pilares da
macroeconomia moderna.

Pode-se atribuir parte da causa das crises dos anos 1970 em diante, desde a primeira crise
do México na década de 1970 e todas as demais crises das economias latino-americanas até
os anos finais da década de 1990, como também as crises das economias asiáticas (tigres
asiáticos) e da Rússia, como decorrentes das tentativas de implantação dos quatro pilares
macroeconômicos nesses países.

No caso dos países centrais ou desenvolvidos, onde a confiança dos investidores é
histórica, como os Estados Unidos, o Japão, a Europa do Euro, e outros, a presença dos
quatro pilares não implica instabilidade e o câmbio flutuante não é desestabilizante, pois
para um país desenvolvido os acessos ao financiamento externo são extensos. Os países
desenvolvidos, principalmente os emissores de moeda reserva (dólar, euro, iene), não têm
restrição externa ao crescimento da demanda.

Enquanto nos países periféricos a restrição efetiva é a externa, através do Balanço de
Pagamentos, nos países centrais, a restrição efetiva é a interna, através da Curva de
Phillips, que por sua vez modificou-se para incorporar as expectativas, passando-se a
chamar Curva de Phillips Expandida.
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Não mais se pode trocar menor desemprego por maior inflação ou vice-versa, pois as
expectativas se adaptam à inflação esperada. A relação de troca não é entre crescimento e
inflação, como sugeria a Curva de Phillips original, mas entre crescimento e aceleração da
inflação.

A política macroeconômica se reduz a conter a volatilidade do crescimento e do emprego
em torno de suas taxas naturais, conforme explicitado pela chamada Hipótese das
Expectativas Racionais. O conceito de metas inflacionárias, utilizados pelos principais
Bancos Centrais com sucesso, objetiva ancorar as expectativas difusas e de longo prazo
com uma taxa de inflação previamente estabelecida.

A confiança na capacidade do Banco Central em conduzir a inflação para sua meta resulta
em afastar significativamente o limite ao crescimento, imposto pela ameaça da perda de
controle sobre a inflação. No caso norte-americano, o Federal Reserve Bank (Fed), embora
nunca tenha formalmente adotado a política de metas inflacionárias, não permitiria que a
inflação saísse de controle. Dessa forma, a economia norte-americana usufruiu três décadas
de prosperidade sem precedentes.

Porém, a manutenção de um déficit externo gigantesco só foi possível para um país que
contava com as condições especiais da confiança externa e interna e por ser emissor da
principal moeda reserva mundial. Caso contrário, teria sido punido pela fuga de
investimentos, levando à forte e rápida desvalorização da moeda.

A taxa de desemprego, a partir de meados da década de 1990, aproximou-se da taxa natural
(aproximadamente 4%) e até ficou abaixo da taxa natural por alguns anos. Como na
proximidade da taxa natural a inflação começa a ser sentida. Alan Greenspan foi avisado
por analistas que deveria subir os juros, o que recusou, pelo menos até que sinais claros
aparecem na economia.

Se a inflação de bens e serviços continuava bem comportada, outro tipo de inflação, a dos
preços dos ativos tinham altas extraordinárias. Era chamada por Alan Greenspan de
“exuberância irracional”. Primeiro foi a alta das ações das empresas de tecnologia
(dot.com), depois e praticamente em sequência todo o mercado acionário, o mercado
imobiliário comercial, o mercado imobiliário residencial, o preço da energia, o preço das
commodities, tudo dava sinais de que a economia estava submetida a uma “Exuberância
Irracional”.

O Federal Reserve Bank (Fed), acreditando que o breve hiato recessivo que se seguiu ao
fim da bolha especulativa das ações de tecnologia em 2000 e ao atentado de 11 de
setembro de 2001 seria maior do que efetivamente foi, continuou a praticar uma política
monetária expansionista através de uma política de juros excepcionalmente baixos.

Para Greenspan, as inflações de preços provocadas por ativos (bolhas especulativas) não
passam de fenômenos isolados e destinados à reversão, não sendo papel dos Bancos
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Centrais interferirem com os mercados “exuberantes” 10. Porém, em casos específicos
tentar minimizar as perdas através do relaxamento da política monetária e queda da taxa de
juros, política que ficou conhecida como “The Greenspan Put” 11.

A prosperidade americana foi transmitida ao mundo, não apenas pelo comércio
internacional, mas também pelo Sistema Financeiro Globalizado, que atua como uma caixa
de ressonância de sincronização dos ativos inflacionados. O Sistema Bancário montado no
New Deal e em Bretton Woods foi completamente desfigurado. A securitização de todo
tipo de recebíveis permitiu que as dívidas fossem fatiadas e reagrupadas. Os derivativos,
concebidos originalmente para proteção (hedges) contra as incertezas dos mercados,
tiveram na alavancagem e na arbitragem sua destinação.

A securitização e os derivativos foram os pilares que deram origem a um sistema
financeiro paralelo, especulativo, sem transparência, sem prestação de contas e limites
geográficos. O problema da política de emissão extraordinária de moeda a juros
extremamente baixos ou até zero do Federal Reserve Bank (Fed), quando aplicado em
cenários de pânico ou de grande incerteza, não cria excesso de oferta de moeda, pois a
demanda ilimitada 12 por moeda como o dólar, que é um ativo líquido e seguro, é
entesourá-lo.

Configura-se o que John Maynard Keynes (1936) chamou de a armadilha da liquidez,
quando a política monetária perde a capacidade de estimular a demanda agregada e é
incapaz de reverter o atoleiro que é o quadro de deflação. Pois como a moeda excedente
não entra em grande parte em circulação, não há pressão inflacionária, pois a velocidade da
circulação da moeda nesses cenários de grande incerteza é baixa. Quando o cenário de
grande incerteza se reduz, basta que o Federal Reserve Bank (Fed) reverta sua posição
revendendo os títulos ao público, que caracteriza a atuação ortodoxa de emprestador de
última instância dos Bancos Centrais.

Na crise de 2008, em razão da paralisação dos sistemas financeiros mundiais e da grande
iliquidez, Federal Reserve Bank (Fed) necessitou adotar medidas heterodoxas para evitar
uma repetição da Grande Depressão de 1929, como financiar além do setor privado
financeiro, também diretamente o setor privado não financeiro, com a compra de
commercial papers.

Entretanto, o Banco Central, ao adquirir um título privado podre ou de valor residual
inferior ao valor pago, mesmo em troca de um título do Tesouro, apenas troca a dívida
privada por pública e realiza o componente fiscal da política monetária, cuja capacidade de

10 Apesar não ser uma opinião unânime entre os economistas, era a dominante na época. Certamente outros Presidentes
de Fed tinham pensamento diverso, como William McCheney Martin Jr., que presidiu o Fed de 1951 a 1970: “o papel do
Banco Central é tirar a jarra de bebida exatamente quando a festa começa a ficar animada”.
11 O Fed utilizou a política após o crash do mercado de ações 1987, na Guerra do Golfo, na crise mexicana, na crise
asiática, na crise dos LTCM, no Y2K, no estouro da bolha da internet, no ataque de 9 /11 e repetidamente desde as fases
iniciais da Crise financeira atual.
12 Com a taxa de juro igual a zero a demanda por moeda é ilimitada teoricamente. Porém se os preços caírem e a
incerteza estiver muito elevada, a demanda por moeda também cairá. Na Grande Depressão da década de 30, mesmo o
Fed emprestando a juro zero ou próximo de zero não havia tomadores. Nesses cenários, tomar emprestado a juro zero é
caro.
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reanimar a demanda agregada é inferior à do aumento dos gastos públicos diretos, daí a
grande importância das políticas públicas.

É certo que o objetivo dessa política monetária é tentar evitar o colapso do sistema
financeiro insolvente e reviver o crédito inexistente, pois se acredita que a grande parte dos
ativos adquiridos pelo Banco Central e pelo Tesouro não tem valor ou terá pouco valor de
revenda, tratando-se de aumento da dívida pública via transferência de recursos públicos
para o setor financeiro privado.

De qualquer forma, há limites para a capacidade de o setor público assumir dívidas do
setor privado, ou, no caso extremo, de estatizar o sistema financeiro privado, podendo falir
o país, como ocorrido com a Islândia em 2009. Este caso não se aplica aos Estados Unidos
da América, pois a dívida pode ser monetizada, levando à inflação, que nesse cenário
poderia não ser inadequada, pelo menos enquanto a taxa básica de juro continuar próxima
de zero.

O Federal Reserve Bank (Fed) com o seu cofre repleto de títulos de valor duvidoso terá
que enfrentar a redução de demanda por sua moeda e títulos de sua dívida pública, porém,
ao aceitar a desvalorização do dólar e a inflação, possivelmente provocará o aumento das
taxas de longo prazo e promoverá uma guerra cambial.

Com a presença da armadilha da liquidez e às portas da deflação, a política monetária é
insuficiente para promover a reversão do quadro. Faz-se necessária a utilização, em forte
medida, da política fiscal, por meio de políticas públicas. Ressalve-se que o impacto dos
gastos públicos sobre a demanda agregada e renda é custoso e demorado, principalmente
no que tange a recuperação do emprego.

Para que as políticas públicas tenham o poder multiplicador dos gastos sobre a demanda
agregada devem estar voltados de forma estratégica em várias direções, como ensinado
pelos programas do New Deal (relief, recovery and reform). O pacote fiscal proposto pelo
Presidente Barack Obama, vai de encontro com esta visão e tradição norte-americana
(rescue, rebalance and rebuild), e ajuda na lenta e nem sempre linear, como aconteceu nas
outras grandes crises, recuperação da maior economia do planeta.

Então resta esperar que as principais medidas adotadas pelo Federal Reserve Bank (Fed),
como o “Troubled Asset Relief Program” (TARP – US$700 Bilhões) ainda aprovado na
Administração Bush (2008) e o Administration’s Financial Stability Plan (US$1 Trilhão),
de vertente keynesiana e o Financial Reform Bill, que representa a regulação financeira
politicamente possível, aprovados na Administração Obama (2009), possam reverter a
situação econômica e reduzir de forma significativa o desemprego.

Uma das principais modificações produzidas pelo New Deal foi a instauração de um
Sistema de Regulação Financeira de supervisão dos fundos mútuos e dos consultores de
investimentos e afastar a inexistência de nenhum seguro relevante para os depósitos
bancários, iniciada em 1933, quando não havia nenhuma autoridade reguladora em âmbito
nacional para o mercado de ações e de títulos.
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A legislação foi aperfeiçoada pela criação, entre outras, da Securities and Exchange
Commission e da Federal Deposit Insurance Corporation, novas e importantes
competências para o Federal Reserve Bank (Fed) e requisitos de prestação de contas e de
transparência (accountability).

A relativa calmaria desfrutada começou a se perder a partir dos anos 1980 do século
passado, quando os Estados Unidos assistiram, desde então, a sete episódios de pânico
financeiro. A crise de poupança e empréstimos dos anos 1980 e início de 1990 mostrou
como desregulamentação do sistema bancário podem ter consequências inesperadas.

Naquela ocasião, a desregulamentação associada a um generoso seguro de depósito foi
combinada para criar um padrão perigoso de tomada de risco que eventualmente levou a
um grande resgate Federal do sistema financeiro. Em 1998, o colapso do Long-Term
Capital Management (LTCM) mostrou as lacunas na estrutura regulatória e induziu o
Federal Reserve Bank de Nova Iorque a organizar um resgate privado sem precedentes de
um fundo de hedge não regulamentado.

Em 2001, o colapso da Enron desnuda a complexidade das operações financeiras em
empresas não financeiras, aparentemente colocando novos desafios para contabilistas,
políticos e analistas.

A arquitetura regulatória criada após o Grande Depressão dos anos 1930 foi-se tornando
cada vez mais inadequada, como era de se esperar, para lidar com a inovação financeira.
As condições para o início da desmontagem regulatória surgiram com o surto de
investimentos em capital de risco, que teve sua remota origem em lei de 1973 que obrigava
as empresas criarem reservas em dinheiro para o financiamento das aposentadorias de seus
funcionários.

Com o tempo os ativos desses fundos de pensão atingiram cifras trilionárias, dando
condições políticas aos seus gestores, inclusive por meio de lobbies e de financiamento de
campanhas, de terem força para exigir a redução das rigorosas regras que regulavam os
investimentos desses fundos, que efetivamente começaram a dar resultados em 1979.

Porém não podemos deixar de considerar que as ideias econômicas opositoras ao
pensamento keynesiano, a execução do Reaganomics na década de 1980 e o crescimento
dos ativos dos fundos de pensão, criaram o ambiente institucional para a desmontagem
regulatória pudesse ser realizada. O resultado da desmontagem regulatória já pode ser
sentido nas crises das décadas de 1980 e 1990, tais como o crash do mercado de ações de
1987, o grande colapso das hipotecas residenciais em 1994, a bolha especulativa
“ponto.com” iniciada em 1996 e a crise do Long-Term Capital Management (LTCM) de
1998.

O Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act de 1980, começou a
descaracterizar a Lei Glass-Steagall (também chamada de Banking Act). Revogação final
da Lei Glass-Steagall aconteceu no Governo Clinton, em 12 de novembro de 1999, pela
Lei Gramm-Leach-Bliley, e marca a origem legal da crise de 2008.
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Apesar de a bolha imobiliária americana ter estourado nos meados de 2006, foi somente a
partir de março de 2008 que o sistema começou mostrar sua real fragilidade, no entanto,
naquela época, as falências foram tecnicamente evitadas através de fusões financeiras.

Foi nesse vácuo que a inovação financeira foi acelerada durante a primeira década do
século XXI. O alto preço dessa desatenção começou a ser pago após a falência do Lehman
Brothers em setembro de 2008, quando os mercados de crédito congelaram e o Tesouro e
Federal Reserve Bank (Fed) foram forçados a promover uma intervenção
nos mercados financeiros para que não ocorresse outra Grande Depressão.

A data que se considera como o início efetivo da crise de 2008 é 15 de setembro de 2008,
quando o mercado financeiro entrou em pânico, provocado pelo pedido de concordata do
Banco Lehman Brothers, que por sua vez, não conseguiu apoio das Autoridades
Monetárias para contornar suas enormes dificuldades de caixa.

A pergunta que se pode fazer é se o governo, aqui representado pelo Secretário do Tesouro
Americano Henry Paulson, tivesse conduzido o Lehman Brothers para uma solução de
mercado, talvez a crise tivesse sido contornada?

3- Conclusão

É opinião quase unânime hoje que as medidas para evitar novos colapsos a nível mundial
precisam ser internacionalmente coordenadas. Apenas quando as Autoridades Monetárias,
em nível de governança mundial, conseguirem implantar mecanismos regulatórios que
impeçam a formação de grandes bolhas especulativas, teremos a única maneira de garantir
que as grandes crises sistêmicas de origem financeira poderão de fato ser contidas antes de
seu nascimento.

Então, os Estados Unidos, relembrando os ensinamentos de Charles P. Kindleberger (1973)
devem exercer sua hegemonia no campo das relações internacionais para influenciar a
implementação das mudanças regulatórias no Sistema Financeiro Internacional.

Para a consecução das importantes medidas regulatórias, necessita do apoio dos
organismos internacionais como o International Monetary Fund (IMF), Bank for
International Settlements (BIS), Financial Services Authority (FSA), Comitê da Basileia de
Supervisão Bancária entre outros, para reforçar suas normas.

Espera-se a recuperação dos níveis econômicos de crescimento global. Assim como a
Grande Depressão da década de 30 do século XX levou a grandes mudanças estruturais no
pensamento econômico, acredita-se também que a crise 2008 levará a mudanças de
paradigmas, tais como o fim da autorregulação das instituições financeiras e do papel
passivo das políticas monetárias, adoção de responsabilidade fiscal pelos governos e no
maior controle da sociedade sobre a quantidade e qualidade dos gastos públicos.
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A Regulação deve conter medidas que obriguem as instituições financeiras à prestação
minuciosa de suas contas, que impeçam a alavancagem financeira excessiva, que limite a
concessão do crédito abundante e sem garantias direcionadas para a especulação,
principalmente aqueles destinados aos mercados de derivativos. Por sua vez, os mercados
especulativos devem ser parametrizados por maiores margens e as vendas à descoberto
coibidas ou taxadas, as atividades de Lobbies e Rating devem ser acompanhadas e
fiscalizadas.

Por fim, não devemos esquecer que Minsky (1982) avisava que as crises são inerentes ao
funcionamento dos mercados financeiros. Portanto, trata-se de uma luta incessante entre o
regulado, que procurará maneiras de minimizar os efeitos da regulação, principalmente
através de inovações financeiras, e do regulador, tentando conter a formação de um cenário
de especulação sem controle.

Ressalve-se que no momento em que o trabalho foi concluído, entre setembro e outubro de
2010, não podíamos visualizar com clareza o desenrolar do processo de recuperação
econômica, porém esse tende a ser lento e instável. Pois os efeitos produzidos pela crise
norte-americana dos “subprimes”, como também ficou conhecida a crise sistêmica de
2008, foi transmitida para todo sistema financeiro globalizado, produzindo falências e
diminuição da produção real e finalmente aportando nos níveis de emprego, criando a nível
mundial uma situação de difícil reversão.

Devemos ainda atentar que o déficit público norte-americano encontra-se em seu limite
constitucional de endividamento (US$14,3 Trilhões) e possivelmente o Congresso resistirá
sempre em aumentá-lo, dificultando a execução de diversas políticas públicas. Essa
questão ainda não foi completamente resolvida, implicando em uma longa disputa política
entre os Democratas e Republicanos.

Outro fator de instabilidade e possível redutor da recuperação econômica mundial localiza-
se na Zona do euro, além de Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, que têm em comum
elevados déficits, forte endividamento e históricas altas taxas de desemprego, e necessitam
também de cuidados com suas contas públicas a Itália e Turquia, dentre outros.

Em 2010 a situação econômica na Zona do Euro ainda não aparentava a gravidade que iria
enfrentar. Outro fator preocupante são as políticas adotadas pelo Banco Central Europeu de
controle dos gastos públicos, pois não os utiliza de maneira anticíclica, e sim como um
médico que insiste em prescrever uma severa dieta de emagrecimento para um magro.
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Sentido e significado da inovação em turismo: um estudo
comparativo das Colônias de Witmarsum e Castrolanda

Meaning and significance of innovation in tourism: a comparative
study of the Colonies Witmarsum and Castrolanda

Resumo
Este artigo buscou comparar, a partir da experiência dos atores sociais em dois grupos
distintos, como estes significam a inovação na prática de turismo. Foram analisadas
duas Colônias de imigrantes: a Colônia Witmarsum e a Colônia Castrolanda,
localizadas no Estado do Paraná, Brasil. A metodologia adotada foi a de Núcleo de
Significação, proposta por Aguiar e Ozella (2009), procedimento que traz a reflexão dos
atores sobre a introdução de práticas expansivas transformadoras, relacionando a Teoria
da Atividade com a Teoria da Inovação. Os resultados apontam que as Colônias
estudadas possuem Núcleos de Significação comuns. No estudo também foi possível
identificar as duas vertentes de inovação apontadas por Hjalager (2010), pois na Colônia
Witmarsum a inovação em turismo é constituída de muito mais do que a busca de
criação de produtos e serviços. Já na Colônia Castrolanda, o turismo é visto como uma
atividade econômica e, por isso, também como fonte de oportunidades de negócios e de
oferta de trabalho.

Abstract
This article aimed to compare, from the experience of social actors into two distinct
groups, as these mean innovation in the tourism practice. It has been analyzed two
colonies of immigrants: Witmarsum and Castrolanda, located in the state of Paraná,
Brazil. The methodology adopted was the Core Meaning, proposed by Aguiar and
Ozella (2009), a procedure that brings the reflection of the actors on the introduction of
expansive manufacturing practices, relating to Activity Theory with the Theory of
Innovation. The results show that the Colonies in study have common Core Meanings.
In the study also it was possible to identify two aspects of innovation highlighted by
Hjalager (2010), because in Colony Witmarsum, innovation in tourism consists of much
more than the pursuit of creating products and services. In Colony Castrolanda, tourism
is seen as an economic activity and therefore also as a source of business opportunities
and job offer.

1 Introdução e Objetivos

A aprendizagem transcende o individual e torna-se parte de um sistema coletivo de
atividade, marcado por sua historicidade, sujeito a transformações/contradições que
levam à reprodução ou inovação de determinadas práticas, sempre mediada por artefatos
culturais (Engeström, 2001). Portanto, ela pode ser vista como o ponto de partida para a
inovação. Essa mesma aprendizagem, pode ser adquirida por diferentes pessoas e
aplicada em distintas áreas. Partindo desse pressuposto, este artigo tem como objetivo
comparar, a partir da experiência dos atores sociais em dois grupos distintos, como estes
significam a inovação na prática de turismo. Para isso foram analisadas duas Colônias



de imigrantes: a Colônia Witmarsum e a Colônia Castrolanda, ambas localizadas no
Estado do Paraná, Brasil.

Witmarsum está localizada no município de Palmeira, a 60 quilômetros de Curitiba,
capital do estado. A Colônia é formada, em sua maioria, por descendentes do primeiro
grupo de menonitas que chegou ao Brasil. Os menonitas são um grupo étnico-religioso
que vem se compondo durante muitos séculos e cuja origem remonta o ano de 1525.
Apesar de terem migrado de vários países ao longo do tempo, o grupo manteve traços
étnicos alemães muito específicos, devido, em grande parte, à religião, à cultura e à
cooperação, que hoje são a base de suas atividades econômicas e que influenciam os
indivíduos na condução de sua prática relacionada ao turismo.

Castrolanda é uma localidade situada a 06 quilômetros do centro de Castro e é formada
em grande parte por imigrantes e descendentes de holandeses que chegaram ao país na
década de 1950 e que durante muitos anos se dedicaram exclusivamente à atividade
agrícola. O convívio entre os moradores locais e o isolamento parcial devido à distância
do centro de Castro conservou a cultura holandesa chamando a atenção de visitantes.
Com o aumento da demanda turística, a comunidade local se uniu para formar um grupo
dedicado ao turismo, desenvolvendo práticas para fomentar esta atividade.

A iniciativa para a construção deste trabalho surgiu de um interesse neste enfoque de
estudo, mas também em uma deficiência em pesquisas científicas que abordassem a
aplicação da inovação dentro da atividade turística e as contribuições das perspectivas
cultural e histórica na inovação. Grande parte das pesquisas relacionadas à inovação a
introduzem apenas como um fenômeno econômico e exploram a atividade somente no
viés da mudança tecnológica. Este artigo traz uma nova visão à atividade por dar
enfoque no significado da inovação para seus atores, explorando a aprendizagem como
ponto fundamental para que haja tal fenômeno. Portanto, este trabalho é relevante para a
academia, pois amplia o escopo relacionado à Teoria da Inovação, principalmente ao
abordar o setor turístico, uma das atividades econômicas mais lucrativas do mundo.

O presente artigo está dividido em 4 tópicos. O primeiro introduz o leitor ao tema,
fazendo uma contextualização sobre o assunto, apresentando o objetivo e os casos a
serem estudados. O segundo traz a base teórica do trabalho, onde são apresentados
temas como Teoria da Aprendizagem Expansiva, Inovação na Perspectiva Sócio-
histórica e Inovação em Turismo. O terceiro descreve o procedimento metodológico
utilizado. Em um primeiro momento destaca a metodologia proposta por Aguiar e
Ozella (2009) que faz a apreensão dos sentidos por meio da análise dos Núcleos de
Significação. Em seguida, descreve e analisa os resultados obtidos por meio de
entrevistas com profissionais ligados ao turismo nas Colônias de Witmarsum e
Castrolanda. E por fim, as considerações finais trazem o fechamento da pesquisa.

2 Quadro Conceitual

Estudar o comportamento humano a partir da perspectiva da Teoria da Atividade
permite a compreensão do modo pelo qual determinada prática é estabelecida. A partir
desta perspectiva, o trabalho é visto como qualquer atividade realizada pelo ser humano
ao longo de sua existência e, portanto, não se limita à prática de profissões específicas.



Vigotski rompe com a visão behaviorista do homem, condicionada pelo estímulo e
resposta. Para ele, a consciência vem da relação entre o homem e o meio, como uma
relação mediada. A constituição do homem no meio da ação é, portanto, possível,
tornando-se uma ação cultural na qual o homem se desenvolve (biologicamente,
cognitivamente e socialmente). Assim, o desenvolvimento da consciência e identidade é
o resultado da aquisição de conhecimentos que sinalizam a transformação do indivíduo.

Para Clot (2006) a atividade é vista como uma unidade viva, que passa por
metamorfoses ao longo do tempo. "A relação 'criativa' do sujeito com o objeto oferece
assim oportunidade de renovar a relação dos outros com esse objeto que também é o
seu." (Clot, 2006, p.115). Segundo Leontiev (1978, p. 94), consciência e ação são
indissociáveis principalmente no estabelecimento de relações entre significado e
sentido, criando relações objetivas na prática social da humanidade, representando as
maneiras pelas quais os homens assimilam a experiência humana generalizada. O
desenvolvimento humano é, então, resultado do trabalho, que pode ser entendido como
obra que se materializa no produto, não apenas ao produzir instrumentos e símbolos,
mas também ao produzir cultura.

Vigotski está interessado na capacidade especificamente humana de gerar significativos
produtos culturais, que têm valor na vida cotidiana. Assim, considerando o significado
que pode ser criado pelo desenvolvimento de produtos socialmente significativos, uma
determinação histórica também pode ser associada a essa produção, porque a produção
permite o desenvolvimento do homem e de suas realizações, o produto da sua
imaginação e criatividade.

O estudo do comportamento humano a partir da perspectiva da Teoria da Atividade
fornece insights sobre a criação e experiência de uma prática particular, o que seria uma
ação cultural. Desta forma, a Teoria da Atividade pode proporcionar um modelo de
análise da prática social e de práticas inovadoras. Quando relacionado à inovação, a
Teoria da Inovação ajustada à Teoria da Atividade coloca a inovação como um
elemento-chave do desenvolvimento e da competição capitalista, tendo as pesquisas de
Schumpeter (1985 [1911]) com uma de suas bases.

A partir dos anos 1970, os neo-Schumpeterianos começaram a usar várias abordagens
teóricas e metodológicas para apoiar a Teoria da Inovação. Inicialmente, os neo-
Schumpeterianos usavam analogias com formas biológicas e culturais da evolução para
explicar o surgimento e difusão da inovação (Silverberg, 1988), que enfatizou a
aprendizagem e cognição como elementos para induzir o processo evolutivo (Saviotti,
1996; Saviotti & Pyka, 2004). Esse grupo também passou a pesquisar abordagens que
tratavam sobre a teoria da complexidade (Casti, 2012) e a teoria de sistemas (Nelson,
1993; Lundvall, 1988,1998; Malerba, 2002, 2005), que abordavam a inovação como um
processo de interação e o resultado da construção coletiva. Essas abordagens têm
interfaces que se complementam, mas ainda carecem de profundidade em suas contas e
deixam lacunas a serem preenchidas, em especial sobre a relação de como as práticas de
inovação são estabelecidas para gerar produtos culturais com valor significativo para a
vida cotidiana. Portanto, o objetivo neste artigo é fazer a Teoria da Inovação aproximar-
se da Teoria da Atividade, a olhar para a inovação como um processo de construção
sócio-histórico (Leontiev, 1978; Vigotski, 1998).



Inovação é inicialmente definida por Schumpeter (1988) como um conjunto de novas
funções evolutivas que alteram os meios de produção, criando novas formas de
organização do trabalho e, como produz novas mercadorias, possibilita a abertura de
diferentes mercados por meio da criação de novos usos e consumos.

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico [OCDE]
(1997), as atividades inovadoras são científicas, tecnológicas, organizacionais,
financeiras e comerciais, incluindo o investimento em novos conhecimentos, o que
realmente ou potencialmente leva à introdução de produtos ou processos que são
tecnologicamente novos ou substancialmente melhorados. Entre as atividades
inovadoras de maior destaque, é possível citar a aquisição e geração de novos
conhecimentos relevantes para a empresa e os preparativos para a produção e
comercialização de produtos novos ou melhorados.

Stoner e Freeman (1999) argumentam que a inovação é uma solução criativa aplicada a
problemas e oportunidades identificadas pela empresa. Os autores sustentam que a
inovação refere-se à aplicação desta criatividade no contexto organizacional, que neste
contexto significa a geração de uma ideia completamente nova. Para esses autores, os
conceitos de criatividade e inovação estão intimamente ligados, embora sejam
diferentes. A inovação é criada a partir do conceito de criatividade e é entendida como
um processo de geração de mudanças e introdução de novos elementos em um contexto
social. Portanto, os gestores devem buscar formas de gerir a criatividade, para que
possam obter melhores resultados em matéria de inovação.

O turismo é um fenômeno social de ordem global, considerado uma das atividades
econômicas mais importantes e lucrativas do mundo contemporâneo. De acordo com
Körössy (2008), em um contexto internacional, os lucros gerados por este setor são
inferiores somente ao comércio internacional de armas e outras atividades ilícitas. Mas
o turismo não se refere apenas a dados econômicos, a atividade turística também
propicia às comunidades e turistas a oportunidade de trocar e adquirir experiências,
vivências e culturas, sendo um motor para a valorização dos atrativos locais. A partir
desta análise, acredita-se que a inovação no turismo não só promove o crescimento
econômico das empresas e localidades, mas também é uma ferramenta para o
aprendizado de pessoas nas localidades onde o turismo é praticado. Assim, realizar uma
aproximação entre a Teoria da Atividade e a Teoria da Inovação é uma tarefa
importante para inferir como as práticas sociais são construídas e reconstruídas,
contribuindo para a compreensão do diálogo de múltiplas vozes e perspectivas de atores
que procuram inovar no turismo.

Hjalager (2010) identifica duas linhas de abordagem na investigação de inovação no
turismo: a primeira segue a linha convergente, que reconhece o turismo como um setor
da economia e incorpora as contribuições da pesquisa e suposições feitas no campo da
inovação industrial. A segunda, chamada de linha divergente, reconhece o turismo como
um fenômeno e nega a visão de uma "indústria do turismo".

Portanto, a partir do exposto é possível afirmar que pode haver uma aproximação entre
a Teoria da Atividade e a Teoria da Inovação, pois a primeira, a partir de uma visão
sócio-histórica do indivíduo é capaz de fornecer insights sobre a criação e experiência
de uma prática particular. Ela seria importante como forma de preencher uma lacuna



nos estudos relacionados à Teoria da Inovação, e ainda poderia contribuir como forma
de entender sobre os sentidos e significados da inovação nos estudos relacionados à
atividade turística.

3 Metodologia

O trabalho de campo foi constituído da análise da atividade dos indivíduos que
desenvolvem atividades relacionadas ao turismo tanto na Colônia Castrolanda, quanto
na Colônia Witmarsum. Para isso, foram utilizadas as seguintes técnicas: observação e
entrevista para a coleta de informações no momento específico do exercício das
atividades que constituem a prática turística.

Segundo Guérin (2001), a observação é uma ferramenta potente para apreender as
variabilidades da prática. De acordo com Vieira (2004), a observação da atividade pode
ser realizada a partir da filmagem, descrição e notas de campo, e exercício de
confrontação do trabalhador de si mesmo com seu trabalho, servindo como ponto de
partida para os momentos de verbalização com os indivíduos pesquisados.

As entrevistas semiestruturadas foram também elementos importantes para elucidar os
elementos identificados nas observações e são, de acordo com Faïta e Vieira (2003),
momentos para proporcionar aos indivíduos pesquisados a oportunidade de
desempenhar o papel de parceiros na sistematização da compreensão de sua prática.

Para este estudo, foram entrevistados dois dos principais atores relacionados com o
turismo em cada uma das Colônias. Na Colônia Castrolanda foram entrevistados o Sr.
Rafael Rabbers, profissional responsável pela Associação de Moradores da Castrolanda
e pelo Memorial da Imigração e a Sra. Willemien Strijker, proprietária da única pousada
da Colônia, a Oosterhuis e que também trabalha com o turismo receptivo,
especializando-se em atender grupos de turistas nacionais e estrangeiros que vão à
Castrolanda por conta da Cooperativa. As entrevistas foram realizadas entre os meses de
março e abril de 2012. Já na Colônia Witmarsum, foram entrevistados Heinz Egon
Philippsen, responsável pela organização do Grupo de Turismo e do Museu e Alinda
Jahn, uma das pioneiras na organização do turismo na Colônia e hoje proprietária do
café colonial Sabores da Colônia, durante os meses de agosto e setembro de 2012.

A partir das entrevistas realizadas e da proposta metodológica de Aguiar e Ozella
(2009) busca-se a apreensão de como os atores sociais da Colônia Castrolanda e da
Colônia Witmarsum significam a trajetória da atividade turística enquanto prática
através dos Núcleos de Significação utilizando-se, para isso, de entrevistas, instrumento
considerado rico pelos autores por permitir acesso aos processos psíquicos, tais como os
sentidos e os significados.

Para garantir a consistência das entrevistas, foi criado um plano de observação para
captar os indicadores não verbais, usados para complementar e/ou parear discursos e
ações de acordo com o objetivo da pesquisa. Os sujeitos pesquisados foram indagados
sobre a criação da Colônia, da atuação das Cooperativas e da participação das
Associações de Moradores, o início e a trajetória do turismo em cada uma das Colônias,
além do aprendizado a partir da prática turística e as possíveis mudanças culturais e
transformações das atividades turísticas a partir da prática, do aprendizado e da



introdução da inovação em turismo, além do significado do turismo e da inovação para
eles, buscando perceber como a trajetória da atividade turística é significada em cada
uma das Colônias.

Esse procedimento de pesquisa foi reforçado pela redação de relatórios parciais sobre o
andamento do estudo que foram devolvidos aos pesquisados para validação por meio de
procedimentos de autoconfrontação simples ou cruzada (Faïta & Vieira, 2003).

As transcrições das entrevistas, das conversas e as notas de observações foram partes
essenciais desses documentos submetidos a confrontações, pois abriram a possibilidade
de um constante repensar e até mesmo um reelaborar os elementos do exercício de sua
atividade de trabalho (Faïta & Vieira, 2003).

Para a análise dos dados foi utilizada, como encaminhamento teórico-metodológico, a
constituição de Núcleos de Significação, metodologia proposta por Aguiar e Ozella
(2009). Significado e sentido estão relacionados, mas possuem conceitos específicos.
Segundo Aguilar e Ozella (2006, p.4), eles permitem a comunicação e a socialização
das experiências, transformando-se no movimento histórico e, assim “[...] sua natureza
interior se modifica, alterando, em consequência, a relação que mantêm com o
pensamento, entendido como um processo” (Aguiar & Ozella, 2009, p.4).

O processo de análise dos dados foi realizado a partir de três etapas: (1) a criação dos
pré-indicadores, (2) dos indicadores e (3) a construção e análise dos núcleos de
significação. Na primeira etapa, foram realizadas diversas leituras do material coletado
(das transcrições de gravações realizadas durante as entrevistas, dos registros de
observações e de registros de fala), a partir das leituras flutuantes (Aguiar & Ozella,
2009), considerando-se o contexto em que foram gerados, ou seja, as anotações dos
contextos acompanham as gravações e as transcrições das falas. Dessa primeira leitura,
emergiram temas que foram caracterizados a partir da sua maior frequência, da ênfase
nas falas dos entrevistados e pelas ambivalências ou contradições encontradas no
processo.

Os pré-indicadores foram filtrados a fim de caminhar para a segunda etapa, na qual por
meio de uma nova leitura, foi retomado o objetivo da investigação com a fim de nortear
a aglutinação dos pré-indicadores. Essa aglutinação foi feita por similaridade,
complementaridade ou pela contraposição.

Com a constituição dos indicadores foi dado início à terceira etapa, a construção e
análise dos Núcleos de Significação. De acordo com Aguiar e Ozella (2009), é durante a
constituição dos núcleos que, efetivamente, se dá o processo de análise e avanço do
empírico para o interpretativo, apesar de todo o procedimento ser, desde o início, um
processo construtivo e interpretativo.

Para construção dos núcleos, foi realizada uma nova leitura seguida da redução dos
dados, processo acompanhado pela releitura das falas dos participantes, procurando
observar as falas, as expressões e as ideias, buscando identificar os significados criados.



A redução dos dados não é a sua simplificação, mas sim “o processo de seleção, de
centração, de simplificação, de abstração e de transformação” (Lessard-Herbert,
Goyette, & Boutin, 1990, p. 109).

4 Resultados e Discussões

Com a transcrição das entrevistas, foram identificados, após várias leituras flutuantes,
os pré-indicadores, ou os termos para proceder à construção dos núcleos. Esses termos
imergiram pela sua repetição, seja por frequência ou reiteração, e também pela ênfase
dada pelos informantes. Nas entrevistas realizadas na Colônia Witmarsum foram
encontrados 35 indicadores e nas entrevistas realizadas na Colônia Castrolanda foram
encontrados 22 indicadores.

Esses pré-indicadores compuseram um quadro que foi utilizado em um processo de
filtragem a partir da sua importância para a compreensão do objetivo da investigação.
Em seguida houve, a partir de uma segunda leitura, um processo de aglutinação desses
pré-indicadores, pela similaridade, complementaridade ou contraposição para permitir
identificar quais seriam mais relevantes para chegar aos possíveis núcleos de
significação, conforme os quadro 1 e 2.

Quadro 1 - Indicadores para os possíveis núcleos de significação na Colônia Witmarsum

PRÉ-INDICADORES DA COLÔNIA WITMARSUM INDICADORES
1) Colônia Witmarsum como um grupo étnico. 2) Descendência
alemã. 3) Identidade cultural própria. 4) Fundamentos da religião
menonita. 6) Língua alemã como uma forma de coesão. 12) Influência
da Cooperativa Mista Agropecuária de Witmarsum. 17) Abertura da
Colônia Witmarsum para o turismo. 20) Atuação do Grupo de
Turismo. 22) Atuação da Associação Comunitária dos Moradores e
Proprietários de Witmarsum. 35) Os produtos oferecidos no turismo
são originários de conhecimentos adquiridos dos antecedentes ou
representantes da cultura alemã.

1) História e cultura da Colônia

3) Identidade cultural própria. 8) Desunião. 9) Individualismo. 15)
Turismo como alternativa de renda. 17) Abertura da Colônia
Witmarsum para o turismo. 18) Abertura e aprendizagem dos
moradores com o turismo. 20) Atuação do Grupo de Turismo. 25)
Feira do produtor 26) Aceitação do turismo pelos moradores. 28)
Crise na economia local. 30) Dificuldades econômicas e busca de
alternativas de renda. 31) Preservação da cultura a partir do turismo.
35) Os produtos oferecidos no turismo são originários de
conhecimentos adquiridos dos antecedentes ou representantes da
cultura alemã.

2) Percepção do turismo na Colônia

13) Participação do SEBRAE no turismo e nos empreendimentos. 14)
Influência da COOPTUR. 33) Rejeição ao SEBRAE. 34) Aprende
sozinho. 17) Abertura da Colônia Witmarsum para o turismo. 18)
Abertura e aprendizagem dos moradores com o turismo. 19)
Aprendizagem a partir do contato com os turistas.

3) Aprendizado a partir do turismo

32) Turismo como fonte de conhecimento, mudanças e novidades. 15)
Turismo como alternativa de renda. 17) Abertura da Colônia
Witmarsum para o turismo. 18) Abertura e aprendizagem dos
moradores com o turismo. 19) Aprendizagem a partir do contato com
os turistas. 35) Os produtos oferecidos no turismo são originários de
conhecimentos adquiridos dos antecedentes ou representantes da
cultura alemã.

4) Possibilidades de inovação em
turismo

Fonte: Autoria própria.



Quadro 2 - Indicadores para os possíveis núcleos de significação na Colônia Castrolanda

PRÉ-INDICADORES DA COLÔNIA CASTROLANDA INDICADORES

1) Origens históricas. 2) Imigração. 3) Oportunidades no Brasil. 4)
Cooperativismo. 5) Educação. 6) Religião

1) História da Colônia, da
Cooperativa

7) Turismo como preservação da cultura. 8) Turismo como
alternativa de trabalho. 9) Criação do Associação de Turismo. 10)
Complementaridade à produção agrícola. 11) Turismo como
negócio. 12) Turismo Técnico. 13) Apoio da COOPTUR

2)Trajetória do turismo na Colônia

14) Experiências e dificuldades compartilhadas. 15) Aprende
sozinho. 16) Construção do turismo. 17) Turismo participativo. 18)
Apoio do SEBRAE.

3)Aprendizado a partir do turismo

19) Agregar valor ao local. 20) Preservação da cultura. 21)
distribuição de riqueza. 22) Surgimento de novos empreendimentos.

4) Inovação em turismo

Fonte: Autoria própria.

A partir da identificação dos indicadores e de seus conteúdos, selecionamos os trechos
nas entrevistas que ilustram e esclarecem os indicadores em um processo de análise
empírica para que então os núcleos de significação fossem construídos a partir da
releitura do material e da aglutinação dos indicadores e seus conteúdos.

Os núcleos de significação foram então organizados através de uma nomeação com o
objetivo de identificar os conteúdos, as mútuas articulações entre os termos e para que
os conteúdos fossem revelados e objetivados, como pode ser visto nos quadros 3 e 4.

Quadro 3 - Núcleos de Significação da Colônia Witmarsum

INDICADORES DA COLÔNIA WITMARSUM
NÚCLEOS DE

SIGNIFICAÇÃO
1) A história da Colônia, dos imigrantes, a identidade cultural e étnica
próprias são vista como um diferenciais na atração de turistas.

1) Potencial turístico da
Colônia

2) O turismo é considerado uma alternativa de trabalho, uma
complementação de renda e uma forma de agregar valor para a Colônia.
3) O turismo é visto como uma forma de preservação da cultura e resgate
da memória coletiva.
4) Há a busca do original e do novo nas referências culturais e étnicas.
5) A Cooperativa e a Associação de Moradores são vistas pelos
entrevistados como influências para a organização no início das atividades
do turismo na Colônia, mas não as percebem como relevantes para a
tomada de decisão sobre o turismo na Colônia hoje. 2) Influência da Cooperativa

e da Associação de
Moradores e Grupo de
Turismo.

6) O Grupo de Turismo é fonte de distúrbios e conflitos entre os
indivíduos envolvidos com o turismo na Colônia por causa dos diferentes
interesses entre os integrantes do Grupo.
7) Os entrevistados se veem como parte do processo decisório nas
decisões a respeito do turismo na Colônia.
8) Eles percebem que aprendem sozinho, mas compartilham suas
dificuldades e experiências com os outros membros da Colônia. 3) Relações de aprendizagem

entre os envolvidos com o
turismo na Colônia9) O apoio de instituições como o SEBRAE e a COOPTUR são

consideradas grandes fontes de aprendizado para apenas uma parte dos
entrevistados.

10) O turismo é considerado inovador, pela oferta de produtos e serviços 4) Possibilidades de inovação



únicos. a partir do turismo

11) Na percepção dos entrevistados, o turismo na Colônia inova pelo
resgate das tradições, hábitos e costumes dos antepassados.
12) As referências culturais e étnicas dos antecedentes ou representantes
da cultura alemã são consideradas fontes de inovação no turismo.
13) A oferta de produtos e serviços turísticos não trouxe mudanças
perceptíveis na cultura da Colônia.
Fonte: Autoria própria.

Quadro 3 - Núcleos de Significação da Colônia Castrolanda

INDICADORES DA COLÔNIA CASTROLANDA
NÚCLEOS DE

SIGNIFICAÇÃO
1) A história da Colônia, dos imigrantes e da Cooperativa é vista como
um diferencial na atração de turistas.

1) Potencial turístico da
Colônia

2) O turismo é considerado uma alternativa de trabalho, uma
complementação de renda e uma forma de agregar valor para a Colônia.
3) O turismo é visto como uma forma de preservação da cultura.
4) A Cooperativa e a Associação de Moradores são vistos como formas
de organizar o turismo dentro da Colônia.

2) Influência da Cooperativa
e da Associação de
Moradores

5) O turismo é construído na Colônia pela participação dos moradores,
na aceitação ou negação da atividade.
7) Os entrevistados se veem como parte do processo decisório nas
decisões a respeito do turismo na Colônia.
8) Eles percebem que aprendem sozinho, mas compartilham suas
dificuldades e experiências com os outros membros da Colônia.

3) Relações de aprendizagem
entre os envolvidos com o
turismo na Colônia9) O apoio de instituições como o SEBRAE e a COOPTUR são

consideradas grandes fontes de aprendizado.
10) O turismo é considerado inovador, pela oferta de produtos e serviços
únicos.

4) Possibilidades de inovação
a partir do turismo

11) Na percepção dos entrevistados, o turismo na Colônia inovação pelo
surgimento de novos empreendimentos.
12) O turismo é visto como negócio e há a preocupação com a oferta de
produtos e serviços diferenciados.
13) A oferta de produtos e serviços turísticos não trouxe mudanças
perceptíveis na cultura da Colônia.

Fonte: Autoria própria.

A análise foi realizada a partir da sistematização dos Núcleos de Significação apontados
acima e da continuidade ao processo de aproximação das zonas de sentido, levando-se
em consideração o contexto de estudo e as observações anotadas em campo. A análise
ocorreu inicialmente de forma intra-núcleo, levando em consideração os dados que
constituem cada um dos núcleos para posteriormente, avançar-se para uma análise de
inter-núcleo, segundo indicado por Aguiar e Ozella (2009).

Abaixo, são apresentados os núcleos de significação conforme estabelecidos no
processo de sistematização dos dados:

NÚCLEO 1: Potencial turístico das Colônias Witmarsum e Castrolanda
Para os entrevistados em ambas as Colônias, a história é o diferencial e o turismo é visto
como uma alternativa de trabalho, uma complementação de renda e uma forma de
agregar valor para a Colônia. Os entrevistados ainda sobressaem a importância do
turismo para a preservação da cultura local.



Segundo ressalta Heinz Egon sobre a Colônia Witmarsum:
“O turismo na Colônia começou porque as pessoas tinham interesse em conhecer nossa
cultura. Eles viam nossos jardins, nossos lotes sem cerca e tinham curiosidade em
entrar na Colônia e conhecer nossa história.”

Sobre a Colônia Castrolanda, Willemien destaca: O que levou ao início das atividades
na Colônia “(...) foi basicamente a busca por novas alternativas de trabalho, e como
uma maneira de preservar nossa cultura." Essa visão também é corroborada pelo
entrevistado Rafael, que destaca a Cooperativa como um diferencial na atração de
turistas.

NÚCLEO 2: Influência da Cooperativa e da Associação de Moradores e Grupo de
Turismo
A importância da Cooperativa e da Associação de Moradores é reconhecida pelos
entrevistados como formas de organizar o turismo dentro das Colônias, principalmente
no início. O turismo é construído nas Colônias pela participação dos moradores, na
aceitação ou negação da atividade. Os entrevistados se veem como parte do processo
decisório nas decisões a respeito do turismo no local, entretanto, na Colônia
Witmarsum, o Grupo de Turismo é fonte de distúrbios e conflitos entre os indivíduos
envolvidos com o turismo na Colônia. Os entrevistados têm opiniões diferentes sobre a
importância do Grupo para o desenvolvimento do turismo na Colônia.

Para Alinda: “O Grupo (de Turismo) é essencial para a continuidade do turismo na
Colônia (Witmarsum), principalmente como uma forma de ordenar e controlar a
atividade e unificar a prática, para que o turista tenha uma boa visão do todo”.

Para Alinda é fundamental que todos estejam preparados para bem receber o turista, por
isso, ela acredita ser importante para os empreendedores participarem das reuniões do
Grupo e buscarem capacitação em instituições como o SEBRAE, que eventualmente faz
propostas específicas para a Colônia. Ela vê a intervenção da Associação de Moradores
e do SEBRAE como benéficos para a Colônia, pois acredita que são orientações
importantes para lidar com o turista e preservar a cultura. Uma grande contribuição da
Associação de Moradores a respeito do turismo, segundo Alinda, foi a proibição dos
campings dentro da Colônia, pois essa decisão ajudou a delimitar o perfil dos turistas
que visitam a Colônia.

O apoio de instituições como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE) e a Cooperativa Paranaense de Turismo (COOPTUR) são fontes
de aprendizado para alguns deles, mas também são fontes de conflito.

A Cooperativa e a Associação de Moradores são vistos como formas de organizar o
turismo dentro da Colônia Castrolanda. Destacamos a fala de Willemien:

“Ela (a Associação) foi criada para atribuir funções a pessoas da comunidade que
pudessem dirigir, organizar e realizar atividades para a organização de um todo da
colônia. Qualquer pessoa pode participar e eles decidem sobre todo o tipo de assunto
daqui."



Rafael reintera a importância da associação ao afirmar que eles se reúnem uma vez ao
mês para discutir diferentes assuntos relacionados à Colônia como a questão
urbanística, estabelecendo os padrões construtivos da localidade; questões culturais,
fomentando diferentes iniciativas para a preservação da cultura holandesa entre seus
moradores; e questões turísticas, estabelecendo canais de divulgação e material
promocional do destino.

NÚCLEO 3: Relações de aprendizagem entre os envolvidos com o turismo nas
Colônias Witmarsum e Castrolanda
Os entrevistados de ambas as Colônias percebem que aprendem sozinhos, mas
compartilham suas dificuldades e experiências com os outros membros da Colônia.

De acordo com o relato de Heinz Egon: “A partir da ideia de criar um setor na
Associação de Moradores, alguns moradores que trabalhavam com turismo me
questionaram: ‘tá, mais e daí a maioria vai decidir sobre turismo?’ Eu respondi que
não era necessário, pois nós poderíamos montar um regimento interno, o turismo
poderia ser um setor independente, com a normatização específica, claro que há a
prestação de contas, contabilidade, toda essa parte formal.”

A competição e a desunião, identificadas nas entrevistas são motivadas pelas
dificuldades em coordenar e organizar o turismo em um grupo coeso, como acontecia
nas atividades anteriores, na Associação de Moradores e na Cooperativa por influência
do sistema de vida comunitária e, consequentemente, o hábito de resolver os problemas
individuais na coletividade.

Na Colônia Castrolanda, os entrevistados entendem que o apoio de instituições como o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a Cooperativa
Paranaense de Turismo (COOPTUR) são grandes fontes de aprendizado, como mostra a
declaração de Willemien:

“Nós aprendemos sozinhos com os desafios do dia a dia, com os outros colegas e
também com a assistência do SEBRAE. A gente participa de alguns cursos do SEBRAE,
tanto aqui como em Castro".

NÚCLEO 4: Possibilidades de inovação a partir do turismo
O turismo é considerado inovador pelos entrevistados, pela oferta de produtos e serviços
únicos em ambas as Colônias. Na Colônia Witmarsum o turismo é percebido como
inovador pelo surgimento de novos produtos, mas com a preocupação de preservar a
originalidade, pois o turismo é visto como uma forma de preservar e difundir a cultura
da Colônia, sendo que há grande resistência em trazer elementos externos e
desvinculados da história e cultura locais.

“Tentamos colocar o original, como é na Alemanha, diferente dos cafés do Rio Grande
do Sul, por exemplo, que ‘abrasileiraram’ seus hábitos. Eu tenho clientes alemães que
vem aqui e não percebem a diferença, é igualzinho”, relata Alinda.



Já na Colônia Castrolanda, o turismo é inovador pelo surgimento de novos
empreendimentos, pois a atividade é vista como negócio e há a preocupação com a
oferta de produtos e serviços diferenciados. Entretanto, apesar das mudanças culturais
observadas na Colônia, no ponto de vista dos entrevistados, a oferta de produtos e
serviços turísticos não trouxe mudanças perceptíveis na cultura da Colônia, e o turismo
é visto como uma forma de preservar e difundir a cultura da Colônia. De acordo com
Willemien:

"Ainda o turismo é recente na colônia, mas já teve significativa mudança no cuidado
com a preservação da nossa cultura, e isso vem tendo destaque na mídia. Por isso tanta
gente está vindo conhecer Castrolanda".

A análise dos Núcleos de Significação sugere que o turismo é reconhecido pelos
entrevistados como uma atividade econômica relevante para a Colônia Witmarsum e
para a Colônia Castrolanda e que sua história e seus atrativos constituem-se em fatores
importantes na configuração e desenvolvimento do turismo local.

5 Considerações Finais

Os resultados obtidos a partir da análise do conteúdo das entrevistas apontam como
principais núcleos de significação: (1) o potencial turístico das Colônias; (2) a
influência da Cooperativa e da Associação de Moradores e do Grupo de Turismo; (3) as
relações de aprendizagem entre os envolvidos com o turismo nas Colônias Witmarsum
e Castrolanda; e (4) as possibilidades de inovação a partir do turismo.

Na Colônia Witmarsum, o turismo é visto e aceito como uma forma de preservação da
cultura local, recusando as influências externas no momento de configurar seus atrativos
turísticos e, com isso, abraçando os pressupostos do turismo em base local, visão que se
aproxima da abordagem divergente da inovação, apontada anteriormente por Hjalager
(2010).

Já na Colônia Castrolanda o turismo é visto como uma atividade econômica e, por isso,
também como fonte de oportunidades de negócios e de oferta de trabalho,
complementação de renda e forma de agregar valor de mercado para a Colônia. Uma
constatação importante é que o turismo é aceito como uma forma de preservação da
cultura local, sendo que os entrevistados não perceberam, nas suas falas, nenhuma
alteração significativa em seus hábitos e costumes, situação comum quando uma
comunidade com as características da Colônia Castrolanda abre suas portas para
visitação. Apesar de se configurar como uma comunidade de prática, o sentido e o
significado criado pelos entrevistados estão mais próximos da abordagem convergente
da inovação, apontada anteriormente por Hjalager (2010), como a que segue a linha
schumpeteriana de inovação.

Embora os entrevistados aleguem que aprendem sozinhos, nota-se que o fato de estarem
inseridos em uma Cooperativa e em grupos relacionados ao turismo, há um estímulo ao
compartilhamento dos seus problemas e soluções em grupo.



Para alguns deles, grande parte da informação vem da colaboração de instituições como
o SEBRAE e a COOPTUR. Apesar disso, os entrevistados identificaram na Cooperativa
e na Associação de Moradores formas de organizar inicialmente o turismo na localidade
e de se sentirem parte do processo decisório a respeito do turismo na Colônia.

O turismo é uma prática relativamente recente, o que nos fornece elementos para refletir
sobre a percepção de inovação em turismo nas Colônias Witmarsum e Castrolanda. A
inovação é vista como o resultado de oferta de produtos e serviços diferenciados e, por
esse motivo, o turismo é considerado inovador pelos entrevistados, que consideram que
a história e a cultura do local são únicas e, portanto, a fonte de inovação.

Este estudo não teve o objetivo de concluir a discussão, mas sim de fomentar outros
trabalhos que atentem a esta temática. Como se ressaltou na introdução, há uma lacuna,
em termos de pesquisas que relacionem a Teoria da Atividade e a Teoria da Inovação.
Além disso, ainda há poucos trabalhos que destacam o significado da inovação para
seus atores. Desse modo, espera-se que este estudo seja apenas uma porta para outras
discussões sobre o assunto.

Sugerimos como pesquisas futuras a análise da possibilidade da proposição de projetos
e programas para o fomento do turismo no Brasil a partir da identificação das diferentes
abordagens de inovação em turismo identificadas por Hjalager (2010).
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GESTÃO DE OPERAÇÕES E DE CADEIA DE SUPRIMENTOS DA SAÚDE
EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA:

ESTUDO DE CASO DA TRAGÉDIA EM SANTA MARIA

RESUMO

O presente estudo analisa a gestão de operações e de cadeia de suprimentos da saúde à luz
dos fatores de gestão de sistemas de informações para a melhoria da qualidade em casos de
atendimentos de urgência. A metodologia usada é baseada em uma abordagem qualitativa,
procedimento exploratório e técnicas de entrevista por meio de estudo de caso do incêndio
ocorrido que ficou conhecido como “Tragédia em Santa Maria/RS”. O artigo propõe um
modelo para a gestão de operações e de cadeia de suprimentos em situações de urgência na
saúde. O modelo é exemplificado nos casos de pneumonia química (contaminação por gás
cianídrico) e queimaduras.

Palavras-chave: Gestão de operações e de cadeia de suprimentos; gestão da saúde; gestão
de urgência, Tragédia em Santa Maria.

ABSTRACT

This study examines of operations and supply chain management of healthcare in light of
the factors of management information systems to improve the quality of care in cases of
urgency. The methodology used is based on a qualitative and exploratory procedure and
interview techniques through case study of fire occurred and what became known as
"Tragedy in Santa Maria / RS." The paper proposes a model for the management of
operations and supply chain in urgent situations. The model is exemplified in the case of
chemical pneumonia (contamination with cyanide gas), and burns.

Keywords: operations and supply chain management of healthcare, health management,
emergency management, Tragedy in Santa Maria.



1 INTRODUÇÃO

Materiais, logística, recursos humanos e finanças são fatores críticos para as atividades de
atenção e excelência de operações e de cadeia - substituir da organização na saúde. A
ausência e a irregularidade do abastecimento possuem impactos negativos junto ao
desempenho e qualidade na prestação de serviços de saúde. (INFANTE e SANTOS, 2007).
Neste sentido, diz-se que a gestão de operações e de cadeia de suprimentos da saúde é uma
indústria de serviços, onde o paciente é parte do processo de produção, pois ao invés de ir a
uma loja comprar um produto acabado o paciente procura ajuda médica e torna-se parte do
processo até o término do tratamento. (ARONSSON, ABRAHAMSSON e SPENS, 2011).

Na gestão de operações e de cadeia de suprimentos da saúde, os sistemas de informação
não são tidos como positivo, pois precisam contar com a colaboração de toda a equipe de
saúde. Médicos e enfermeiros precisam dispender tempo para a inserção de dados no
sistema informacional, tempo que poderia ser utilizado para um melhor tratamento e
acompanhamento dos pacientes. Neste sentido, os sistemas de informação utilizados pelos
médicos (substituindo os registros médicos em papel pelos eletrônicos) em consonância
com outras entidades envolvidas na cadeia de suprimentos de cuidados da saúde
auxiliariam na melhoria do atendimento, informações padronizadas e oportunas, já que
existe interconectividade e o histórico de cada paciente, diminuição de erros médicos e
também de custos. (MENACHEMI, et. al., 2007).

Existe uma grande lacuna em relação a gestão da cadeia de operações e de cadeia de
suprimentos da saúde, especialmente em casos de urgência onde a demanda por
medicamentos deve ser suprida imediatamente e todo o tempo direcionado para o
tratamento dos pacientes. Mesmo contando com mais tempo para dedicar aos pacientes
devido à adoção de novas tecnologias, as melhorias na cadeia de suprimentos da saúde
dependem de como os aspectos logísticos são tratados e também do contexto corporativo.
A adoção de uma nova abordagem nos hospitais por meio de um reposicionamento dos
sistemas logísticos frente às estratégias corporativas na eficiência dos movimentos na
cadeia de suprimentos possibilita a formação de alianças estratégicas entre empresas. As
alianças estratégicas buscam inserir fornecedores na gestão de operações e de cadeia de
suprimentos da saúde por meio da formação de parcerias em logística empresarial e com
base no valor e utilização de determinado medicamento e considerando sua capacidade de
fornecimento, tempo e integração entre empresas. (SHAH, 2008).

2 METODOLOGIA

O presente estudo busca analisar a gestão de operações e de cadeia de suprimentos da
saúde à luz dos fatores de gestão de sistemas de informações para a melhoria da qualidade
em casos de atendimentos de urgência. Como metodologia utiliza-se a abordagem
qualitativa e procedimento exploratório. a fim de ampliar o conhecimento DO QUE
utilizando-se as técnicas de estudo de caso e a entrevista aplicada ao incêndio ocorrido em
uma casa de eventos na cidade de Santa Maria/RS, conhecida como a “Tragédia em Santa
Maria”.

Período de tempo

A partir do estudo de caso sugere-se um modelo genérico que abrange a gestão de
operações e de cadeia de suprimentos em situações de urgência. Este modelo é aplicado a



título de ilustração para recepção e tratamento de pacientes em casos de pneumonia
química (contaminação por gás cianídrico) e queimaduras.

A melhoria de operações em uma cadeia de suprimentos da saúde para a prestação de
serviços de atendimento ao paciente acontece quando a demanda é variável e imprevisível
e o trabalho é distribuído entre diferentes organizações com a finalidade de padronizar as
operações e os medicamentos utilizados diminuindo riscos, repetição de operações e
consequentemente o tempo de atendimento aos pacientes podendo ser facilitado pela
criação de um modelo de controle para a gestão de operações e de cadeia de suprimentos
da saúde. (SHAH et. al., 2008).

A pesquisa bibliográfica fornece subsídios para o desenvolvimento do modelo em casos de
atendimentos urgentes. Para a coleta de dados optou-se pela realização de entrevista com
profissional da área acadêmico diretamente envolvido na gestão de operações e a cadeia de
suprimentos da saúde, na ocasião da tragédia. A entrevista colabora para a aplicabilidade
do modelo, cunhado através da pesquisa bibliográfica.

3 REVISÃO TEÓRICA

Os cuidados à saúde tornam-se cada vez mais importantes no mundo. As melhorias na área
de pesquisa em saúde, bem como a adoção de modelos para a gestão de informações
relativos a gestão de operações e de cadeias de suprimentos precisam contar com o preparo
dos profissionais para utilização de novas ferramentas que visam a melhoria da qualidade e
a diminuição no tempo de atendimento ao paciente, especialmente nos casos de urgência.

A cadeia de suprimentos define a integração das funções de compra, produção, vendas e
distribuição de determinada empresa com a finalidade de reduzir estoques. Sua gestão
compreende as relações entre os envolvidos com a finalidade de integrar os aspectos
principais do negócio sincronizando o fluxo de materiais e agregando valor a cadeia
produtiva. (BALLOU, 2006).

A busca da eficiência na gestão de operações e da cadeia de suprimentos envolve
fornecedores e clientes de poderes aquisitivos diversos e sua melhoria deve ser feita em
longo prazo junto aos fornecedores e clientes. A integração dessa cadeia produtiva
necessita de interação logística podendo contar com técnicas e ferramentas apropriadas
para a cadeia de suprimentos em cada caso. (YUKIMITSU, 2009).

O escopo na Gestão da Cadeia de Suprimentos deve compreender determinados processos
e cumprir escopos bem definidos. Segundo Lambert, García-Dastugue e Croxton (2008),
os processos são interfuncionais e entre as diferentes camadas, ou seja, dependem de uma
equipe bem preparada e de uma coordenação entre empresas compreendendo a gestão de
relacionamento com o cliente e com o fornecedor, gestão do serviço ao cliente, gestão da
demanda, realização de pedidos, gestão do fluxo de produção, desenvolvimento de produto
e comercialização e gestão de retornos. A coordenação inter-organizacional deve zelar pelo
bom relacionamento entre as empresas no atendimento da demanda e conciliar de modo
eficaz as ofertas existentes englobando os fluxos de materiais a serem melhorados, as
informações e os aspectos financeiros. (MENTZER, STANK e ESPER, 2008).

Do mesmo modo que na Engenharia de Produção, a cadeia de suprimentos relacionada ao
setor de cuidados com a saúde é concentrada na melhoria da gestão de operações e da
cadeia de suprimentos da saúde. Uma das técnicas mais utilizadas é a pesquisa operacional
na busca da otimização dos níveis de estoques associada a métodos de otimização dos
processos de compra. (de VRIES e HUIJSMAN, 2011).



Atualmente as promessas para uma eficiente gestão de operações e da cadeia de
suprimentos abrangem os sistemas de informação que reduzem consideravelmente os
custos da cadeia de suprimentos na saúde e melhoram os níveis de qualidade no
atendimento ao paciente. (de VRIES e HUIJSMAN, 2011).

A qualidade pode ser entendida como o conjunto de ferramentas estratégicas e dinâmicas
que reconhecem as contínuas mudanças nas expectativas dos envolvidos nos processos.
(LEONARD & McADAM, 2003). Sua complexidade faz com que cada organização
necessite desenvolver sua própria sistemática levando-se em conta o tipo de negócio, o
produto, o processo e o risco envolvido. Modelos de certificação como ISO, ONA’s
(Organizações Nacionais de Acreditação) podem ser adotados e adequados à realidade de
cada empresa.

A aplicação de práticas de gestão de operações e cadeias de suprimentos da saúde se refere
não apenas a bens físicos, como drogas, produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e
auxiliares de saúde, mas também ao fluxo de pacientes. (BEIER, 1995).

A logística do “paciente” é um campo emergente de estudo, pois a sua cadeia de
suprimentos engloba todas as decisões de planejamento e controle baseada nas
necessidades dos pacientes buscando ajustar a oferta e demanda ao longo da cadeia de
fornecimento de cuidados de saúde devendo considerar a variabilidade e a complexidade
da demanda no hospital. Os prestadores de serviços devem buscar a otimização de
informações, materiais e finanças envolvidos com a aquisição e circulação de mercadorias
e serviços do fornecedor para o usuário final, a fim de melhorar os resultados clínicos e
controlando os custos. (de VRIES e HUIJSMAN, 2011).

A otimização dos sistemas de informação aplicados aos registros eletrônicos de pacientes é
um desafio a ser vencido. Os envolvidos precisam ser responsabilizados frente a
participação ativa da gestão de operações e da cadeia de suprimentos a fim de integrar o
uso das tecnologias ao longo da cadeia de fornecimento de cuidados à saúde. (de VRIES e
HUIJSMAN, 2011).  Ilie et. al. (2009) apontam como principais motivos de dificuldade, no
caso dos médicos, a complexidade dos sistemas em relação às EMR (Eletronic Medical
Record) onde os fluxos de trabalho clínico são impactados diretamente pela necessidade de
uso de um computador ou tecnologia para inserção dos dados. A inserção de dados e a
necessidade de aprendizado do operador atrasam o atendimento ao paciente, pois o médico
perderá tempo ao preencher todos os dados solicitados pelo sistema. A segurança do
sistema adotado é “necessária” à criação de usuários e senhas e a troca periódica desses
dados em prol da seguridade dos dados dos pacientes pode dificultar o trabalho clínico,
tendo em vista que os médicos precisarão decorar senhas longas, normalmente senhas
alfanuméricas que mudam periodicamente.

Sabe-se que deve existir a distinção entre os fluxos de pacientes e a cadeias de suprimentos
relacionadas com bens físicos e produtos, pois pacientes necessitam de múltiplos cuidados
de saúde necessitando de um enfoque interdisciplinar da cadeia de serviços e da qualidade,
enquanto a análise tradicional da cadeia de produtos utilizados pode ser feita por meio da
abordagem industrial, ou seja, apoiada pela tecnologia da informação gerenciar e controlar
as práticas da cadeia de suprimentos. (de VRIES e HUIJSMAN, 2011).

Em meio a tantos aspectos para observar, ainda é necessário lidar com as falhas médicas.
Para Aronsson, Abrahamsson e Spens (2011) o motivo de diversas falhas médicas pode ser
a falta de integração interna onde há falhas na comunicação e falta de formalização para
determinadas decisões.



Os hospitais estão cada dia mais “departamentalizados”, o que sublinha a necessidade da
gestão de operações e da cadeia de suprimentos, tendo em vista sua separação de acordo
com o desenvolvimento das atividades. Projetar a gestão de operações e da cadeia de
suprimentos de atividades complexas como o fornecimento dos produtos de emergência
depende de uma estrutura baseada em dados existentes até determinado período. Essa
sistemática permite organizar o trabalho na cadeia de abastecimento de forma a atender as
demandas de determinado grupo de pacientes mais rapidamente e de modo menos
redundante. Os gargalos causados pelos atrasos, indisponibilidade de tempo, chegada
atrasada de pacientes e as preparações incorretas para receber os pacientes são o resultado
de pouca disciplina e gestão e podem ser reduzidos. (SAHA et. al., 2009).

Para Aronsson, Abrahamsson e Spens (2011), as cadeias de suprimentos de cuidados de
saúde podem ser caracterizadas por grandes períodos de espera frente às incertezas das
funções individuais e devido à dificuldade para prever o tempo de determinados
procedimentos. A organização da gestão e das cadeias de suprimento da saúde em funções
e a falta de registros adequados dificultam a visão sistêmica, a adoção de uma estratégia
global e também de estratégias de acordo com cada departamento dificultando o
desempenho geral devido às dificuldades de lidar com procedimentos altamente
padronizados e com aqueles com grande variação no grau de variabilidade e complexidade.

Nos casos de urgência pequenos detalhes podem ser importantes. A cadeia de
fornecimento na área da saúde possui diferentes níveis e suas necessidades podem ser
eventuais. É importante que médicos e equipes compreendam os efeitos da acessibilidade à
decisão do médico para usar registros médicos eletrônicos (EMR), isso deve ser facilitado
pelo fornecimento de computadores em quantidade suficiente e facilitar as operações do
médico cadastra-se no computador toda a vez que o for usar e buscando a aceitação da
tecnologia.

Outro aspecto é a flexibilização na gestão de operações e cadeia de suprimentos da saúde
em busca de uma melhor utilização de materiais e mão de obra especializada, bem como o
fluxo de trabalho de enfermeiros e equipes estar de acordo com as necessidades médicas.
Por fim existe a necessidade de, em casos urgentes, buscar uma rede de referências que
pode ser complementada com ajuda das tecnologias da informação em parceria com as
equipes médicas. (SMITH-DANIELS, 2009).

Um exemplo de como lidar com as incertezas é vislumbrado por Aronsson, Abrahamsson e
Spens (2011) e compreende os preparativos da sala de operação para outra área onde os
pacientes são preparados por uma equipe especializada e com antecedência. A gestão de
operações e de cadeia de suprimentos, antes integradas, passam a ser divididas e essa
sistemática (equipe especializada e preparação dos pacinetes com antecedência) pode ser
usada tanto para casos urgentes como para simples consultas, ambas se utilizando do
mesmo recurso como é o caso dos cardiologistas que padronizaram os protocolos de
atendimento baseando-se em referências da literatura médica e fornecem o mesmo
treinamento e preparo para as instituições que desejem ser integrante da rede de cuidados a
saúde local. A parceria entre hospitais possibilita que os pacientes sejam tratados por
especialidades. Seus dados permanecem consigo (por meio de uma via impressa) para que
o próximo profissional a ser consultado saiba qual a trajetória clínica do indivíduo e não
repita nenhum processo. (SHAH, et. al., 2008). Tanto a variabilidade e a complexidade da
gestão de operações e da cadeia de suprimentos como a disponibilidade de leitos e
especialistas poderiam melhorar o atendimento ao paciente em muitos casos na história.



4 ESTUDO DE CASO DA TRAGÉDIA EM SANTA MARIA

A tragédia em Santa Maria, ocorrida em uma casa de eventos no dia 27 de janeiro de 2013
fez duzentos e quarenta vítimas fatais e deixou cerca de cento e vinte quatro feridos.
(ILHA, 2013). Comprovadamente, cerca de 90% tiveram como causa da morte a asfixia
mecânica. Para os sobreviventes ainda existe o risco de pneumonia química devido à
exposição ao gás cianídrico advindo da densa fumaça formada por gases tóxicos
proveniente da espuma utilizada no isolamento acústico. (G1, 2013)

O gás cianídrico, o mesmo usado nas câmaras de gás nazistas, durante a Segunda Guerra
Mundial, foi o principal responsável pelo número de mortes. O cianeto (que surgiu devido
à queima de materiais utilizados no revestimento acústico) aliado à fuligem produzida nos
incêndios e ao monóxido de carbono culminaram na morte rápida das pessoas que não
conseguiram chegar até a porta. (CAPRIGLIONE, 2013)

O cianeto ou gás cianídrico está presente em inúmeras atividades caseiras e industriais. No
entanto, sua exposição é de risco, ainda que o organismo seja capaz de sintetizar e eliminá-
lo por meio da urina. Dependendo da quantidade, pode causar a morte, pois dificulta a
oxigenação das células causando parada respiratória e cardíaca. (REMIÃO, 2004).

A fumaça quando aspirada segue o mesmo caminho que o ar fazendo com que as vias
respiratórias sejam danificadas e o organismo tente combater o ar tóxico. O organismo
libera enzimas e proteínas a fim de desintoxicar o corpo e acabam atacando também as
células do pulmão já danificadas. O excesso de enzimas e proteínas acaba rompendo a
parede dos alvéolos, responsáveis pelas trocas gasosas, o que permite que o pulmão seja
inundado por sangue. A estimativa de uma parada cardiorrespiratória é de cinco minutos.
(SPAZZINI, 2013).

Em meio ao caos dos resgates e a solidariedade de pessoas que, inclusive, morreram
tentando salvar outras pessoas, mesmo já tendo saído do local do incêndio ainda há uma
complexa situação relacionada à cadeia de cuidados a saúde.

Sabe-se que, especialmente em cidades de interior, que os hospitais não são preparados
para receberem um grande número de vítimas de incêndio ou de qualquer tragédia que
exija o atendimento de muitas pessoas. Os principais motivos são: a falta de pessoas
qualificadas disponíveis, a ausência de medicamentos e materiais e a variabilidade e a
complexidade dos processos e operações que poderiam ser integrados por um sistema de
informação, por exemplo. No caso de das equipes de saúde de Santa Maria- RS
(bombeiros, médicos e hospitais), sabe-se que não que não havia disponível o antídoto
(hidroxicobalamina) necessário para tratar casos de intoxicação por gás cianídrico (que
poderia contar com um estoque preventivo fornecido pelo Ministério da Saúde. Tal
medicação chegou dias depois de países como os Estados Unidos. A formação rápida de
uma equipe especializada não é rápida como pedem situações de urgência. A quantidade
elevada de pacientes chegando não era esperada, como no caso da Tragédia em Santa
Maria. Outro aspecto é que não existia um banco de peles disponível para tratar os casos
mais graves de queimadura, que foram encaminhados para Porto Alegre – RS. (BARROS,
2013).

Em relação à gestão de operações, não havia critério que definisse para onde deviam ir as
ambulâncias que iam chegando aos hospitais, os avisos eram transmitidos de hospital para
hospital para que todo o carro existente fosse disponibilizado na busca das vítimas.



O recolhimento das vítimas contava com uma primeira triagem no caso das ambulâncias.
Eram levadas somente pessoas vivas. Nos casos de vítimas levadas por carros, taxis e vans
seria necessária uma equipe de pessoas para verificação de sinais vitais dos pacientes antes
de ser tomada qualquer providência. A ausência de uma equipe para a recepção de um
grande número de pacientes em casos de urgência ocasionou uma superlotação do hospital
mais próximo: o Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo que contava com uma
pequena equipe de emergência. Conforme as pessoas iam chegando, a equipe acabou tendo
que selecionar quem iria receber os primeiros socorros e tratamentos, já que não seria
possível atender a todos. Pessoas deixavam de ser atendidas por falta de profissionais
especializados, sendo que muitos pacientes foram intubados por enfermeiros
(procedimento que só poderia ser realizado por um médico), posto que os médicos
plantonistas estavam ocupados tentando salvar mais vidas. A falta de profissionais para
atender os pacientes que continuavam chegando fez com que as ambulâncias recolhessem
os pacientes com vida para levá-los aos demais hospitais: Hospital da SAMU (antigo
Hospital Santa Casa), Hospital Universitário, Hospital da Brigada e o Hospital São
Francisco.

Assim que os corredores foram liberados, a brigada militar, utilizando um de seus
caminhões de transporte de animais, começou a recolher os mortos levando-os para junto
dos demais corpos retirados da boate no Centro Desportivo Municipal (CDM) – Farrezão,
onde no período da tarde começaria o reconhecimento dos corpos pelos parentes das
vítimas.

Nos períodos da manhã e da tarde do dia 27 de janeiro de 2013 começou a transferência
dos pacientes mais graves, em especial os casos envolvendo queimaduras que eram
levados preferencialmente para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) em Porto Alegre – RS
por meio de aeronaves e helicópteros (viagem estimada em quarenta minutos). Hospitais
do interior do estado também disponibilizaram leitos, o que colaborou com a qualidade no
atendimento aos pacientes. Nesta altura dos acontecimentos, já haviam profissionais
especializados vindos de todos os lugares para ajudar.

Os processos envolvem indivíduos, procedimentos, recursos e tecnologia sendo atividades
coordenadas de diferentes enfoques. A gestão de operações e de cadeia de suprimentos
deve atender as expectativas dos clientes no desenvolvimento de um produto ou serviço
por meio de especificações que orientarão o padrão esperado. Sabe-se que controlar todas
as atividades pode burocratizar uma empresa, mesmo diante da importância dos registros
de atividades, definição de procedimentos e normas frente ao controle e resolução de
problemas (OLIVEIRA et. al., 2008).
Diante do ocorrido e das dificuldades impostas pelas situações urgentes desenvolveu-se um
modelo que pode ser modificado de acordo com cada situação de urgência. Sendo no caso
da Tragédia em Santa Maria utilizado como base para casos em que há contaminação por
gás cianídrico e queimaduras. O modelo desenvolvido abrange a gestão de operações e de
cadeia de suprimentos para recepção e tratamento de pacientes em casos de inalação de
fumaça tóxica e/ou pneumonia química (contaminação por gás cianídrico com sintomas
ocorridos após determinado tempo em relação ao momento da exposição) e queimaduras.



Figura 1: Organograma veio de onde? de atividades – Modelo de atendimento em casos de
urgência.

O modelo proposto é genérico e elenca os critérios: TROCA A ORDEM. agilidade de
recursos e equipes especializada.  A agilidade de recursos pressupõe o recebimento do
prontuário que é iniciado na remoção do paciente, busca de profissionais na área de saúde,
EXPANDIR A IDÉIA DAS PARTES EM RELAÇÃO AS AREAS D CONHECIMENTO
busca de vagas nos hospitais e a disponibilidade de medicamentos e materiais para o
atendimento da demanda. A equipe especializada abrange o atendimento ao paciente,
busca de profissionais de saúde em nível: local, regional e estadual bem como a busca de
vagas em hospitais especializados, como é demonstrado na Figura 1.

A aplicabilidade, no caso da Tragédia em Santa Maria, divide-se em três porque?
organogramas: um que aborda a gestão de operações e da cadeia de suprimentos em casos
onde o atendimento aos casos de contaminação por fumaça tóxica é realizado pelas
unidades móveis de atendimento, o segundo que abrange os casos que são levados
diretamente aos hospitais e necessitam do atendimento das equipes de trabalho dos
ambulatórios (para verificação de sinais vitais e outros procedimentos iniciais) e  o terceiro
que orienta as operações nos casos de queimaduras.

De acordo com a Figura 2, a gestão de operações e processos pode ser abordada elencando
um passo a passo de atendimento padronizado aos pacientes e igual em todos os hospitais.
No caso do incêndio em Santa Maria dois casos foram verificados: as queimaduras e a
intoxicação por cianeto que pode culminar em pneumonia química em alguns dias. Ao ser
chamado, o serviço ambulatorial móvel verifica a disponibilidade de vagas e solicita o
preparo para o recebimento dos pacientes fornecendo informações sobre o corrido e
estimando o número de pessoas que irão procurar atendimento médico (pode ser feito por
meio de tecnologias da informação ou até mesmo uma ligação via telefone). Este contato



deve dar início a uma busca por profissionais especializados e plantonistas a emissão de
alertas para os demais hospitais da cidade e região para que preparem suas equipes frente à
situação de urgência. Também é possível, a partir desse contato, auxiliar as equipes de
saúde no preparo dos materiais necessários ao atendimento de vítimas de intoxicação por
fumaça química e queimaduras. Após a remoção das pessoas vivas do local do incidente
devem ser iniciados os cuidados ao paciente: verificação de sinais vitais, fornecimento de
ventilação artificial ou oxigênio úmido. Os cuidados seguem na chegada ao hospital, aonde
um prontuário é entregue junto ao paciente atendido com a descrição dos procedimentos
realizados até então. De acordo com o modelo, o hospital responsabiliza-se por seguir o
processo ao invés de repetir operações já realizadas pela unidade de atendimento móvel.
São necessários: a remoção das roupas para impedir a contaminação cutânea e inicia-se o
tratamento medicamentoso ao mesmo tempo em que são verificados se existem edemas nas
vias aéreas superiores (caso em que é necessário o intubamento do paciente), se este deve
ir para observação (recebendo oxigênio) ou ainda para o centro cirúrgico.

Figura 2: Organograma de atividades – casos atendidos pelas Unidades de Atendimento
Móvel.

Na Figura 2, os casos em que as pessoas foram levadas aos hospitais com a ajuda de
carros, taxis e vans e necessitariam dos serviços de uma equipe de atendimento para as



verificações iniciais a sugestão de organograma de operações inicia-se no serviço
ambulatorial ou emergência O QUE TEM AQUI DE ERRADO (que já sabe se há vagas
ou não no hospital e no caso de não haver já tem a ambulância a postos para o
encaminhamento), aonde o paciente é recebido e os sinais vitais são verificados. O
procedimento é o mesmo iniciando na remoção das roupas para evitar contaminação
cutânea, fornecimento de ventilação artificial ou oxigênio úmido bem como devem ser
ministradas as medicações iniciais. Após, verifica-se a existência de edemas nas vias
aéreas superiores (caso onde é necessário o intubamento) e o encaminhamento ao centro
cirúrgico se for o caso ou ao leito para observação. Como pode ser observado na Figura 3.

Figura 3: Organograma de atividades – casos levados diretamente aos hospitais (carros,
entre outros).

Nos casos onde além de intoxicação por gás cianídrico existem queimaduras, o
organograma de operações referente à intoxicação é cumprido ao mesmo tempo em que os
tratamentos necessários para queimados são ministrados ao mesmo tempo, bem como se
inicia a busca, nos casos onde a necessidade é verificada, pelos bancos de pele, que no caso
do Rio Grande do Sul concentra-se em Porto Alegre. A remoção dos pacientes é feita após
esse tratamento inicial com a garantia de preservação da vida para que a viagem se torne
possível.



Figura 3: Organograma de atividades – casos de queimaduras.

A variabilidade e a complexidade de processos necessitam da criação de um canal de
comunicação em prol de um melhor atendimento e da qualificação dos serviços de saúde
fazem com que tanto o paciente passe melhor pela cadeia de suprimentos como
desenvolve, a partir do histórico de registros, uma cadeia confiável e capaz de prever de
modo eficiente à demanda por medicamentos e materiais.

O modelo genérico desenvolvido pode ser desdobrado para servir em diversos casos de
urgência, onde a necessidade de equipes especializadas e a agilidade na disposição dos
recursos são os principais recursos no atendimento. O objetivo fundamental do modelo
genérico (Figura 1) é o atendimento ao paciente com qualidade e agilidade impedindo a
repetição de procedimentos através dos registros nos diversos locais de atendimento e em
casos urgentes possibilitar a organização e a busca de profissionais de saúde e suprimentos.

5 CONCLUSÕES 6 Limitações 7 Pesquisas futuras

A gestão de operações e de cadeia de suprimentos orienta-se por meio da satisfação dos
clientes, do aperfeiçoamento do sistema de gestão da qualidade colaborando com o
planejamento e controle da produção melhorando os sistemas de informação entre os
setores que envolvem pessoas e facilitando um gerenciamento e manutenção eficaz da
produção (OLIVEIRA et. al., 2008).

Nem sempre os procedimentos ocorrem como foram planejados, pois existe uma grande
dependência do contexto e do conhecimento disponível.  Por isso, devido à quantidade de
informações produzidas pelos registros, nem sempre é simples tomar decisões sem recorrer
aos sistemas de informação que armazenam e manipulam esses dados (FONSECA, 2009).

A gestão de operações e de cadeia de suprimentos tendem a organizar a empresa e facilitar
a redução de falhas. Os registros são importantes aliados para evitar a repetição de
procedimentos e erros relacionados à ausência de informação. No entanto, a utilização de
muitos registros e o formalismo imposto pelos sistemas de informação padronizados
podem dificultar os processos e deixar de lado o potencial das pessoas e o uso de sua
criatividade.

A conscientização das organizações na utilização de um potencial de diferenciação de seus
funcionários não engessam suas atividades em relação à variabilidade e a complexidade de



processos viabilizando a execução de algumas tarefas manuais utilizando técnicas simples
ao invés dos processos normatizados (FONSECA, 2009).

No caso dos atendimentos de urgência em Santa Maria relacionados ao incêndio na casa de
eventos, especialmente nos casos de incêndios, onde muitas pessoas precisaram de
atendimento médico, é imprescindível o desenvolvimento de um plano de operações e de
um sistema de cooperação entre unidades móveis e hospitais. Muitas vidas poderiam ter
sido salvas caso houvesse pessoas disponíveis, leitos suficientes ou uma sistemática que
permitisse a verificação da disponibilidade de leitos nos hospitais da cidade e arredores e
pessoal especializado a quem contatar em casos de tragédias de grandes proporções, ou
seja, um plano de emergência para tragédias.

A sugestão de um modelo para a gestão de operações e de cadeia de suprimentos em casos
de urgência, em especial no atendimento as vítimas de intoxicação por gás cianídrico e
queimaduras é apenas uma forma de integrar as operações de diversas especialidades e
formar parcerias entre prestadores de serviços de saúde (como as unidades de serviços
móveis) e os hospitais envolvidos.

O modelo aplicado divide-se em três etapas, utilizando-se do mesmo escopo do modelo
genérico que é baseado na agilidade de recursos e na especialização das equipes de saúde e
aplicável nas diversas situações de urgência. Sabe-se que este estudo possui muitas
limitações frente à falta de acesso aos documentos oficiais. Muitas informações são
vinculadas na mídia, no entanto as informações relativas à gestão de operações e de cadeia
de suprimentos nos hospitais são informações sigilosas, pois muitas vinculam dados de
pacientes. Deste modo optou-se pela realização de entrevista com um profissional da área
acadêmica envolvido com a gestão de operações e a cadeia de suprimentos. Sabe-se, no
entanto, que a realização de um número maior de entrevistas traria maior confiabilidade em
relação aos dados recolhido, o que se torna uma oportunidade para a realização de
pesquisas futuras.
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Abstract: The practices of knowledge management are key components for the
management of innovation, providing the potential for business to innovate. Thus we have
analyzed the Innovation Index of Industries of the City of Francisco Beltran and relate the
knowledge management practices common used among the most innovative companies.
The research was classified as descriptive and quantitative research and used as a research
tool to identify the Innovation Index of companies a questionnaire with closed questions,
prepared by the indicators of innovation advocated by Report PINTEC, ANPEI, Pinchot &
Company, Innovation Programme, and adjustments made by the Center for Technology
Management and Innovation UTFPR, and as a research tool to identify practices of
Knowledge Management Porsidonio a questionnaire (2008), adapted and validated from
Earth (2000) and Leuch (2006) . It was thus concluded that the most innovative companies
showed similarities between the practices of knowledge management used, stressing that
these practices make the environment more conducive to industrial innovation.

Resumo: As práticas de Gestão do Conhecimento constituem peças fundamentais para a
Gestão da inovação, propiciando potencial para a empresa inovar. Dessa forma buscou-se
analisar o Índice de Inovação das Indústrias da Cidade de Francisco Beltrão e relacionar as
práticas de Gestão do Conhecimento comuns utilizadas entre as empresas mais inovadoras.
A pesquisa classificou-se como descritiva e quantitativa e utilizou como instrumento de
pesquisa para identificar o Índice de Inovação das empresas e as práticas de Gestão do
Conhecimento, questionários com perguntas abertas e fechadas. Concluiu-se que as
empresas mais inovadoras apresentaram semelhanças entre as práticas de Gestão do
Conhecimento utilizadas, reforçando que essas práticas tornam o ambiente industrial mais
propício à inovação.

Palavras-chave: Inovação, Inovação Tecnológica, práticas de gestão do conhecimento,
transferência de conhecimento



1. Introdução
1.1 Problema de Pesquisa

Com o crescente desenvolvimento nas Indústrias do Estado do Paraná, o Governo
Municipal da Cidade de Francisco Beltrão busca ações para maximizar a competitividade
das empresas situadas na região, impulsionando o desenvolvimento de seu potencial
inovador. A inovação e a gestão do conhecimento constituem-se como peças fundamentais
para essa meta. Embora peça fundamental, o governo municipal desconhece qualquer
indicador nesta área, frente a isso isto, busca-se verificar: Qual o índice de inovação das
Empresas Industriais de grande porte da cidade? Quais as práticas de Gestão do
Conhecimento utilizadas nas Empresas mais inovadoras?

1.2 Justificativa

A inovação Tecnológica é fundamental para a competitividade da organização e
para o aumento do potencial inovador de uma região (FIALHO, 2008). Conhecer as ações
que incrementam essas práticas propicia uma avaliação para traçar estratégias
competitivas.

Através da Gestão do conhecimento são abertos novos caminhos e gera-se potencial
para uma empresa inovar. Através da gestão da inovação, a empresa define sua
competitividade no mercado, criando estratégias que a alavanque diante da concorrência
cada vez mais acirrada.

O diagnóstico do índice de inovação das empresas de grande porte da Cidade de
Francisco Beltrão, permite avaliar quais são as mais inovadoras. A correlação desse índice
com as práticas de gestão do conhecimento utilizadas nessas empresas, permite avaliar
quais as práticas que geram resultados satisfatórios para a empresa. A partir destes dados, o
governo Público Municipal pode redirecionar ações para estimular essas práticas de gestão
do conhecimento que mais contribuem para aumentar o potencial inovador e,
conseqüentemente, a competitividade.

1.3 Objetivo

As práticas da Gestão do conhecimento atuam como estratégia para aumentar o
potencial inovador de uma empresa. Essas práticas são necessárias para que a inovação
aconteça. A partir da apropriação de práticas de gestão do conhecimento eficientes
para a inovação, abrem-se possibilidades de investimentos e novas  estratégias para serem
utilizadas em uma dada região.

Nessa perspectiva o estudo em questão apresenta como objetivos: identificar o
índice de inovação nas Empresas Industriais de Francisco Beltrão-PR e relacioná-los com
as práticas de Gestão do Conhecimento utilizadas.



2. Procedimentos Metodológicos
2.1 Pesquisa

A pesquisa classifica-se com relação aos seus objetivos como descritiva, pela busca
na descrição de um determinado evento. Classifica-se também como quantitativa, pela
análise numérica e tabulação dos questionários aplicados (CHAUÍ, 2001).

A estratégia adotada é a pesquisa exploratória, por explorar uma dada realidade.

2.2 Etapas da Pesquisa

Para andamento desta pesquisa, foram seguidas 4 etapas, sendo elas:

a) Revisão Bibliográfica pertinente ao Tema;

b) Identificação do Índice de Inovação das Empresas de Grande Porte da cidade de
Francisco Beltrão, através de questionário com perguntas fechadas, elaborado por REIS et
al (2010) através dos indicadores de inovação preconizados pelo Relatório PINTEC,
ANPEI,  Pinchot &Company,  Innovation Programme, e adaptações realizadas pelo Núcleo
de Gestão de Tecnologia e Inovação da UTFPR;

c) Levantamento das Práticas de Gestão do Conhecimento utilizadas, através do
questionário de Porsidonio (2008), adaptado e validado a partir de Terra (2000) e Leuch
(2006);

d) Correlação das práticas de Gestão do Conhecimento com os índices de Inovação das
Empresas de grande porte da Cidade de Francisco Beltrão-PR;

2.3 Coleta de dados

Para coleta dos dados, foram aplicados os dois questionários aos diretores de 6 das
10 indústrias de grande porte da cidade de Francisco Beltrão – PR, com faturamento
superior a R$10.000.000,00 ao ano, ou seja, a amostra correspondeu a 60% do público alvo
pesquisado.

2.4 Instrumento de Pesquisa
2.4.1 Questionário Índice de Inovação da Empresa – IIE

Um dos questionários aplicados objetivou levantar o índice de inovação das
empresas. Os indicadores de inovações constantes no questionário elaborados por REIS et
al (2010) foram baseados na terceira edição do Manual de Oslo, como também no
Relatório PINTEC, que utiliza a metodologia recomendada pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia e pela Financiadora de Estudos e Projeto – FINEP, tendo seus dados levantados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Outra referência utilizada neste
questionário é o modelo conceitual de indicadores de inovação empresarial criado pela
Associação Nacional de P&D&E das Empresas Inovadoras – ANPEI.

Utiliza-se também, para mensuração dos dados da cultura organizacional voltada
para a inovação, as premissas de intra-empreendedorismo criadas por Gifford Pinchot e
aplicados pela empresa americana Pinchot & Company, disponíveis em
http://www.pinchot.com,  e adaptadas por Hartmann (2010) .



Quanto à mensuração do grau de maturidade nos processos de inovação e do nível
de conhecimento e experiências em práticas de gestão da tecnologia, utilizam-se os
conceitos recomendados pelo Innovation Programme, através do documento:
TEMAGUIDE: A Guide to Technology Management and Innovation for Companies (1998),
adaptados por Mileski (2008) .

Por fim, os pesos atribuídos a cada indicador e sub-indicador deste primeiro
questionário foram desenvolvidos pelo Núcleo de Gestão de Tecnologia e Inovação da
UTFPR e utilizados pelo Instituto Euvaldo Lodi da Federação das Indústrias do Estado do
Paraná.

O resultado do 1ndice de Inovação da empresa é representado pelo valor máximo 1,
sendo calculado pelo  Índice de Esforços e pelo Índice de Resultados, ambos com peso 0,5.
Cada indicador possui pesos distintos para análise, sendo atribuídos através de algoritmos.
O Índice de Esforços compreende indicadores de: recursos humanos, investimento
financeiro, configuração organizacional, estrutura física, cultura organizacional, práticas de
gestão de tecnologia e grau de maturidade de empresa. O Índice de Resultados
compreende: número de projetos de inovação, percentual de faturamento de novos
produtos, economia de custos com novos produtos, venda de tecnologia, número de
patentes e prêmios recebidos relacionados à inovação.

2.4.2 Questionário sobre as Práticas de Gestão do Conhecimento

O segundo questionário, também aplicado a gestores de cargos de liderança das
empresas, foi adaptado e validado por Porsidonio (2009). A primeira etapa levantou as
dimensões facilitadoras das práticas de gestão do conhecimento, compreendendo Estratégia
e Alta Administração, Cultura Organizacional, Estrutura Organizacional, Políticas e
Práticas de Recursos Humanos, Sistema de Informação e Comunicação, Mensuração dos
resultados e Aprendizado Organizacional, utilizando para sua análise a escala de Likert de
cinco pontos, que visa verificar o grau dessas dimensões facilitadoras dentro das empresas,
sendo este adaptado de  Terra (2000).

A segunda parte do questionário aborda as práticas de gestão do conhecimento,
composta por 63 questões adaptadas do questionário de Leuch (2006) e da pesquisa de
Carvalho (2010). As questões visam analisar as práticas de gestão do conhecimento nas
empresas.

2.4.3 Perfis das empresas pesquisadas

A pesquisa foi aplicada na empresa A que atua no ramo de eletricidade desde 1966,
principalmente voltada para geração de energia elétrica, montagem de usinas hidrelétricas
e venda de material elétrico.

A empresa denominada como letra B, é atuante no ramo avícola, distribui para os
estados brasileiros, e para países do MERCOSUL.

Outra empresa pesquisada, denominada como C é uma Indústria de Móveis,
fundada a 45 anos, sendo uma das maiores do Brasil, apresentando destaque pela busca
freqüente de novas tecnologias, distribui para vários estados brasileiros e para países como
Angola, Paraguai, Uruguai e Venezuela.



A empresa D, refere-se a uma Indústria do Ramo de Confecções, fundada em 1977
na cidade de Francisco Beltrão – PR, investe em pesquisas na área de moda. Seus produtos
são distribuídos em todos os estados brasileiros e aos países do MERCOSUL.

A empresa E atua na área de plásticos, produzindo utensílios s domésticos, porém
somente utiliza materiais reciclados como matéria prima.

A empresa F, também atua na área de plásticos, sendo especialista em componentes
de baterias de plástico de alta resistência, como também produz utilidades domésticas para
grandes marcas do Mercado.

3.0 Produção e Transferência do Conhecimento
A principal característica do conhecimento é a intangibilidade. Por independer de

espaço permite ao homem uma capacidade infinita de armazenamento. Ele é difusível e se
auto-reproduz, e é valorizado com a abundância. Esta sempre em constante mutação e é
extremamente sensível ao tempo (FIALHO, 2008).

Gestão do Conhecimento é o processo sistemático de identificação, criação,
renovação e aplicação dos conhecimentos que são estratégicos na vida de uma organização
(SANTOS, 2001). É a administração dos ativos de conhecimento das organizações.

A gestão do conhecimento leva as organizações a mensurar com mais segurança a
sua eficiência. Leva a tomar decisões acertadas com relação a melhor estratégia a ser
adotada em relação aos seus clientes, concorrentes, canais de distribuição e ciclos de vida
de produtos e serviços, saber identificar as fontes de informações, saber administrar dados
e informações, saber gerenciar seus conhecimentos. Trata-se da prática de agregar valor à
informação e de distribuí-la (DRUCKER, 2001).

Nesse contexto a Inteligência Empresarial auxilia na gestão do conhecimento por
ser um programa sistemático para coleta e análise de informações sobre as atividades de
concorrentes e tendências dos negócios a fim de alcançar os objetivos da organização, dito
de outra forma, é uma coleção de peças de informação que são filtradas, destiladas e
analisadas e que constituem o que os dirigentes realmente necessitam para a tomada de
decisão, de modo a detectar e avaliar oportunidades e ameaças do mercado (RICHARD,
2003) .

Cria-se assim, vantagem competitiva para a empresa, a implementação de um
ambiente para o desenvolvimento da capacidade de aprendizado da organização, criando
situações que permitam a discussão de problemas comuns e soluções por meio da
aprendizagem coletiva (RICHARD, 2003).

Envolve assim, as Competências organizacionais por englobarem o conhecimento
real, a habilidade, a experiência, os julgamentos de valor e redes sociais, sendo o elo entre
conhecimento e estratégia. Não podendo ser copiada com exatidão, é transferida pela
prática. Já, engloba também o Capital Intelectual que é a soma do conhecimento de todos
em uma organização, o que lhe proporciona vantagens competitivas; sendo a capacidade
mental coletiva, a capacidade de criar continuamente e proporcionar valor de qualidade
superior (RICHARD, 2003).

As organizações que buscam a competitividade notaram que a gestão do
conhecimento, introduz um suporte para seu crescimento, assim, Fleury (2002) expõe a
necessidade de práticas organizacionais que permitam as pessoas produzirem e
transferirem o conhecimento. A sociedade atual pode ser definida como voltada ao



conhecimento, pois nela a criação, a manutenção e a distribuição da informação constitui a
maior forma de riqueza e competitividade das empresas (LOURES E SCHLEMM, 2006).

O conhecimento organizacional pode também ser caracterizado na aprendizagem
organizacional por ser um processo contínuo de detectar e corrigir erros. Errar significa
aprender, envolvendo a autocrítica, a avaliação de riscos, a tolerância ao fracasso e a
correção de rumo, até alcançar os objetivos. É a capacidade das organizações em criar,
adquirir e transferir conhecimentos e em modificar seus comportamentos para refletir estes
novos conhecimentos e insights, conforme (SENGE; CARSTEDT, 2001).

Intensifica-se assim, a importância do ambiente organizacional na produção de
conhecimento e repasse do mesmo, pois, segundo Reis (2004), o processo de inovação se
dá por intermédio da gestão do conhecimento e esta caracteriza o capital intelectual que
possui um poder econômico bem mais representativo que ativos imobilizados.

O conhecimento na sociedade atual pode ser considerado como essencial para o
desenvolvimento das organizações, sendo ele o recurso mais valioso nas diversas áreas de
atuação, pelo fato da interligação entre a transferência do conhecimento e as inovações
(ANDRADE E RODRIGUES, 2008). O cenário atual no qual se encontram as empresas
impõe a necessidade de obter e selecionar as informações (ALPERSTEDT, 2002). O
conhecimento é um dos recursos mais extraordinários para a empresa, trazendo vantagens
competitivas que possibilitarão selecionar as informações. Reis (p. 3; 2004) afirma: “é
necessário examinar realmente os mecanismos e processos pelos quais o conhecimento é
criado, transferido e gerenciado.”

O conhecimento pode então se relacionar, segundo Loures e Schlemm (2006), às
condições de acesso, ao que está produzido e sistematizado, à dimensão interna dos
sujeitos e sua disposição para estar sempre aprendendo.Segundo Davenport e Prusak
(2001) o conhecimento pode ser encontrado dentro da organização de forma tácita e
explícita, sendo que o conhecimento tácito é aquele ligado ao ser humano, sendo de difícil
transmissão, já o conhecimento explícito refere-se ao conhecimento transmitido em
linguagem formal. E a produção e transferência deste conhecimento dentro da organização,
conduzem ao alcance do sucesso, por estimular o aprendizado contínuo e inovador
(EBOLI, 2002).

Esse apredizado contínuo e inovador é possível pela criação do conhecimento, que,
de acordo com Nonaka e Takeuchi (1997) ocorre em cinco fases: A primeira, chamada de
compartilhamento de conhecimento tácito, correspondente à socialização, ao conhecimento
inexplorado, sendo a base do conhecimento organizacional. A segunda fase é a criação de
conceitos, de forma cooperativa, por meio de diálogos. A terceira fase é a justificação de
conceitos, ou seja de sua utilidade. A quarta fase é a construção de um arquétipo,
transformando o conhecimento em algo tangível.A quinta fase é a difusão interativa do
conhecimento em cada unidade organizacional.

Define-se então, segundo Loures e Schlemm (2006) que as empresas são espaços
de geração e troca de conhecimento para assim gerar a inovação.

3.1 Organizações inseridas na Gestão do Conhecimento

O conhecimento é fator fundamental ao desenvolvimento das organizações, sendo
que as pessoas são as peças-chave para a aplicação deste conhecimento, principalmente
frente à concorrência atual do mercado, na qual a agilidade com que esse conhecimento é



repassado dentro das empresas torna-se o diferencial competitivo, pois pessoas mais
qualificadas solucionam melhor os problemas (LENHARI E QUADROS, 2002).

Verificou-se que o ambiente de trabalho introduz um aprendizado contínuo e
orienta os integrantes da organização através das informações repassadas em assembléias
de usuários muito mais do que em coleção de livros ou outros documentos (FONSECA,
1998). Intensifica-se assim, a importância do ambiente organizacional no repasse de
conhecimento, pois a transferência de conhecimento alia-se a inovação que tem
experimentado uma mudança notável nos últimos anos (MOLERO e GARCIA, 2008).

Dessa forma, como o conhecimento na sociedade atual pode ser considerado como
essencial para o desenvolvimento das organizações, pode-se dizer que as Universidades
corporativas garantem essa aprendizagem contínua, pelo fato de interligar a criação do
conhecimento com as inovações (ANDRADE E RODRIGUES, 2008). Assim, inserem-se
no contexto organizacional novas abordagens de treinamentos que traduzam o
conhecimento para a realidade da organização, sendo que estas informações vivenciadas no
âmbito empresarial são de extrema importância.

3.2 Inovação Tecnológica como vantagem competitiva

A inovação é definida como a capacidade para renovar seus produtos ou serviços de
forma contínua (REIS, 2008). A inovação está associada à criação de vantagens
competitivas e à elevação dos padrões competitivos (DOMINGUES; PAULINO, 2009).
Ela não ocorre isoladamente, mas depende de vários fatores no contexto organizacional.
Um desses fatores considerados relevantes, é o apoio por parte dos colaboradores da
empresa, ou seja, pessoas realmente comprometidas, que contribuam para que a Gestão da
Inovação aconteça (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS. 2004).

A capacidade de inovar é atualmente considerada uma das mais importantes
características de organizações competitivas (Canongia, 2004). Para que a inovação possa
indicar um caminho seguro e trazer estratégias viáveis ao sucesso da organização, precisa
de pessoas capacitadas que garantam o sucesso dessa dinâmica. Nesse sentido, Vasconcelos
(2004, p.17), compreende a inovação do seguinte modo:

“A organização inovadora compreende que a inovação começa com uma
idéia, e estimula e orienta os esforços para transformar uma idéia num
produto, num processo, numa empresa ou numa tecnologia. Ela mede as
inovações não por sua importância científica ou tecnológica, mas pelo
que contribuem para o mercado e para o cliente. Considera a inovação
social tão importante quanto à inovação tecnológica.”

Para que a organização possa implementar a inovação necessita de um ambiente
organizacional favorável e expansivo para que esta aconteça e obtenha sucesso, ou seja, a
inovação precisa estar incorporada a visão de negócio da empresa (FITZSIMMONS;
FITZSIMMONS. 2004).

Apesar deste contexto apresentado, há visões contrastantes direcionadas à inovação
tecnológica – como no caso da soja transgênica, vista como “inovação suspeita”. E devido
à visão, muitas vezes errônea, corre risco de desgaste, de esvaecimento da capacidade
atrativa, tendo como face dois fenômenos principais: um deles o fato da descontinuação de
iniciativas dos governos, antes mesmo de prever seu benefício e outro fato a
desconsideração de investimentos públicos.



Plonski (2005, p. 27) cita três dos principais equívocos conceituais:

“Reducionismo (considerar inovação apenas a de base tecnológica),
encantamento (considerar inovação tecnológica apenas a espetacular) e
descaracterização (relaxar o requisito de mudança tecnológica dessa
inovação).”

Assim, a inovação não precisa ser somente técnica, pode também ser social. Porém,
toda inovação envolve mudanças, e dessa forma a inovação tecnológica pode ser
caracterizada pela presença de mudanças tecnológicas em produtos ou processos. Com
base nos componentes relevantes para a inovação, estes devem receber tratamento
equitativo, que segundo Plonski (2005, p.28) são:

“Empreendedorismo inovador, o marketing, a pesquisa cientifica e
tecnológica, a invenção, o desenvolvimento tecnológico, a engenharia
não-rotineira, a tecnologia industrial básica – TIB, o design, o
financiamento, os mecanismos de estímulo, a extensão tecnológica, a
educação em diversos níveis, a comunicação social, a gestão do
conhecimento e o gerenciamento de programas e projetos complexos.”

Um exemplo de componente desconsiderado pela política pública é a engenharia
não-rotineira, outro exemplo é considerar um elemento contributivo da inovação
tecnológica como se fosse idêntico a ele, relembrando as idéias de Freemann (1982) que
afirma a distinção entre inovação e invenção. Porém ainda muitos textos tomam como base
as patentes (que são invenções) como única base para medir as inovações tecnológicas.
Todavia, essas patentes ainda possuem um longo caminho para se chegar à condição de
utilização e se tornar uma inovação. Assim, tomando por base as patentes, também se
exclui como dado para a inovação os direitos autorais, ou outros meios de propriedade
intelectual. Sendo que muitas vezes as patentes criadas aqui no Brasil, são registradas por
matrizes das empresas que se situam no exterior. (PLONSKI, 2005).

Para se criar um movimento favorável a inovação tecnológica, Plonski (2005) relata
a necesidade de suporte adequado, compreendendo uma avaliação critica da rica
experiência nacional em políticas publicas voltada a inovação tecnológica, gerados no
âmbito governamental, com base no estimulo financeiro com estabelecimento de
incentivos fiscais e bolsas produtividade. Também o estimulo moral, com
reconhecimentos, o estimulo orientado para a inovação em empresas de pequeno porte,
mecanismos educacionais, mecanismos associados ao poder de compra e disponibilização
de infra-estrutura tecnológica.

Assim, é preciso definir qual é o projeto do país e como a inovação tecnológica
pode orientá-lo, a partir de uma valorização das políticas publicas, pois o desenvolvimento
tecnológico no Brasil parte de mecanismos fragmentados, concentrando-se em processos
virtuosos, gerando distorções. Dessa forma, é preciso estabelecer algo além da cooperação,
mas uma dinâmica de coordenação entre os agentes envolvidos na inovação, através de
uma política para a inovação tecnológica (PLONSKI, 2005).

4.0 Resultados e Discussão

O Índice de Inovação das empresas pode ser visualizado na Tabela 1, e mostra cada
indicador analisado separadamente, de forma a possibilitar à compreensão da capacitação
das empresas para alcançar a inovação.
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Indicadores

Recursos Humanos
dedicados à P&D&I 0,38 0,041 0,31 0,35 0,05 0,06 0,1985

Investimento
Financeiro em P&D&I 1 0,6 0,6 0 0,4 0,4 0,5

Tipo do Investimento
Realizado 0,9 0,9 0,4 0,3 0,15 0,2 0,475

Configuração Org.
favorável à Inovação 1 1 1 0,3 1 1 0,88333

Estrutura Física
destinada a P&D&I 0,6 0 0,6 0,6 0 0 0,3

Cultura Organizacional
voltada à Inovação 0,75 0,79 0,56 0,47 0,54 0,54 0,60833

Grau de Maturidade nos
processos de Inovação 0,76 0,47 0,68 0,64 0,65 0,58 0,63

Práticas de Gestão e
Tecnologia e Inovação 0,94 0,77 0,4 0,44 0,37 0,4 0,55333

Número de Projetos de
Inovação 0,6 1 0 0,6 0,4 0,4 0,5

Percentual de
faturamento com novos

produtos ou serviços 1 0,8 0,6 0,4 0,6 0,8 0,7

Economia de custos
com novos produtos ou

serviços 1 0,6 0,2 0,4 0,6 0,6 0,56667

Venda de Tecnologia
própria para terceiros 1 0 0 0 0 0 0,16667

Num. de patentes
requeridas /concedidas 0 0 0 0 0 0 0

Prêmios recebidos com
inovação 0 0,8 0 0 0 0 0,13333

Índice de Inovação da
Empresa 0,782 0,589 0,413 0,2725 0,378 0,419

Tabela I – Índice de Inovação da Empresa.

Fonte: Carvalho, A. Et al (2010)

Um fator relevante, são os indicadores de Recursos Humanos, que demonstram-se
baixíssimos , não atingindo 50% do valor máximo, sendo importante que o município



proporcione ações para estimular a importância deste indicador nas indústrias. Entende-se
que os recursos humanos presentes dentro de uma empresa, suas capacidades e estímulos
são responsáveis pelo alcance ao sucesso com a inovação (LOURES ; SCHLEMM, 2006).

Com base nos investimentos financeiro em P&D&I, a empresa que obteve o maior
índice, apresentou também a maior média nos indicadores de esforços, alcançando valor
máximo no percentual de faturamento advindo de novos produtos ou serviços, na
economia de custos decorrente de inovações e na venda de tecnologia própria para
terceiros.

Seguindo esta análise a empresa que registrou o menor índice em investimentos em
P&D&I, sendo igual a zero, alcançou a menor média nos indicadores de esforços, bem
como o menor índice geral de inovação.

Essas colocações levantam a importância de uma indústria investir em P&D&I
como estímulo a inovação, principalmente frente aos resultados apresentados. Andreassi
(2007) também expõe a importância do papel do P&D como fundamental no
desenvolvimento do país . O investimento nesta área de P&D&I, proporcionou relação
direta com o índice de inovação da empresa.

Já, levando em consideração o tipo do investimento realizado pela empresa, TIR,
que compreende compra de máquinas, tecnologia ou serviços, treinamentos, projetos e
outros desenvolvimentos, novamente as empresas que apresentaram maiores índices neste
indicadores, também alcançaram a maior média geral com o índice de Inovação.

Voltando-se a configuração organizacional, a única empresa que não possui as
decisões com inovação tratadas em nível de diretoria, também foi a que apresentou o
menor índice de inovação.

O índice da cultura organizacional levantado, também foi proporcional ao resultado
geral do índice de inovação. A Cultura Organizacional da organização é que diferencia a
forma como os novos conhecimentos, que geram inovação serão difundidos dentro da
mesma. (PLONSKI, 2005).

O indicador do grau de maturidade também foi decisivo para o índice de inovação
das empresas, sendo proporcionais nos seus resultados conforme verifica-se nas empresas
A e B, que obtiveram maiores índices em ambos. Segundo o Manual de Oslo, terceira
edição, as práticas de gestão também podem ser consideradas para fins de mensuração da
inovação, devido à importância destas nos resultados da empresa.

Ao analisar a média dos indicadores de esforços (do indicador recursos humanos
até grau de maturidade das empresas), em comparação com os indicadores de resultado,
(do número de projetos que geraram inovação até a quantidade de prêmios que a empresa)
conforme figura 2,é possível visualizar como as indústrias da cidade de Francisco Beltrão
estão mais concentradas nos esforços, e demonstram índices semelhantes com os
indicadores de resultado. Lembrando que IEI é o Índice de Esforços para a Inovação e IRI
é o Índice de Resultados dos esforços para a Inovação.

IEI Médio = 0,505683333

IRI Médio = 0,445



Tabela II – Média dos Índices de Inovação das Empresas

Fonte: Fonte: Carvalho, A. Et al (2010)

A empresa com o maior índice de inovação, empresa A, determinante do índice
ideal, ficou com índices mais elevados em comparação a média das demais empresas. E
também ao analisar o Índice de Inovação das empresas, observa-se, conforme figura 1, que
apenas duas das empresas pesquisadas obtiveram média acima de 50% do índice de
inovação.

Levantando os dados do questionário de gestão do conhecimento, conforme figura
3, observa-se semelhanças entre as dimensões facilitadoras de gestão do conhecimento nas
empresas mais inovadoras, A e B. Ambas mantiveram a média igual ou superior as outras
empresas, alcançando alto grau de concordância em todas as dimensões. As empresas C, D,
E e F mantiveram-se dentro do médio grau de concordância.

A partir desses dados no qual as empresas mais inovadoras atingem o alto grau de
concordância, demonstra como a gestão do conhecimento contribui para o alcance da
inovação e conseqüente sucesso frente à competitividade.

Dimensões facilitadoras as práticas de gestão do conhecimento

Dimensão
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Estratégia e Alta Administração 4 4.3 3.6 2.6 3.6 2.8

Cultura Organizacional 3.9 4.3 3.9 2.75 3.8 3.6

Estrutura organizacional 5 5 4 3.25 3.2 3

Políticas e Práticas de RH 3.9 3.9 3 2.9 3.0 3

Sist. De Informação e Comunicação 4.2 4 4 3 3.75 3

Mensuração dos resultados 5 5 4.5 3 4 3.6

Aprendizado com o ambiente 3.9 5 3.6 3.25 3.25 3.25

IEI Ideal = 0,857

IRI Ideal = 0,83

IIE Médio = 0,475341667

IIE ideal = 0,8435



Tabela  III – Dimensões facilitadoras das práticas de gestão do conhecimento

Fonte: Fonte: Carvalho, A. Et al (2010)

As práticas de gestão do conhecimento utilizadas pelas empresas mais inovadoras
também foram semelhantes. Proporcionalmente também as práticas de gestão do
conhecimento utilizadas nas empresas menos inovadoras, que também foram semelhantes.

A figura 4 demonstra que as empresas mais inovadoras, empresas A e B, são as que
mais utilizam práticas de Gestão do conhecimento formalizadas ou em fase de
implantação. Essas empresas mais inovadoras não apresentaram nenhuma prática como
não existente. Todas essas práticas contribuem para ações competitivas e inovadoras as
empresas (FIALHO, 2008).
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Aprendizagem Organizacional EI E ENF ENF NE NE

Banco de Competências EI EI NE ENF NE ENF

Benchmark EI EI ENF ENF ENF ENF

Coaching EI ENF ENF E ENF NE

Comunidade de Prática EI ENF NE ENF NE NE

Comunicação Institucional EI ENF NE ENF ENF ENF

Educação Corporativa EI EI ENF ENF ENF NE

Fóruns / Lista de Discussão E E NE ENF NE ENF

Gestão de Capital Intelectual EI E NE NE NE NE

Gestão de Competências EI ENF ENF EI ENF ENF

Gestão de Conteúdo EI ENF NE NE NE NE

Gestão de Marcas e Patentes ENF E ENF E ENF ENF

Gestão de Relacionamento com
clientes E E E EI ENF ENF

Gestão Eletrônica de Documentos ENF ENF NE EI E E

Gestão por competência ENF ENF NE ENF ENF ENF

Inteligência Competitiva E EI ENF ENF ENF ENF



Lições aprendidas EI EI NE ENF ENF E

Mapeamento de conhecimentos EI EI NE NE ENF ENF

Mapeamento de processos EI E ENF NE E ENF

Melhores Práticas EI E ENF ENF ENF NE

Memória Organizacional EI EI ENF NE ENF ENF

Mentoring EI EI NE ENF NE NE

Narrativas EI EI NE NE NE NE

Normalização e Padronização E EI NE NE EI EI

Portal Corporativo E EI E NE NE NE

Sistemas Workflow EI EI NE NE NE NE

E= Existe e está formalizada em programas ou atividades na organização.

EI= Existe e está em fase de implantação.

ENF= Existe ações relacionadas à prática, mas ela não está formalizada na
organização.

NE= Não Existe.

Tabela IV – Práticas de Gestão do Conhecimento

Fonte: Fonte: Carvalho, A. Et al (2010)

Contudo, as empresas que mantiveram os menores índices de inovação, declararam
muitas práticas de gestão do conhecimento como não existentes, conforme figura 4.A
aprendizagem organizacional, processo contínuo para a geração de conhecimento e
inovação obteve resultados satisfatórios apenas nas empresas mais inovadoras.

É verificada a ineficiência destas empresas menos inovadoras em utilizar as práticas
de gestão do conhecimento, pois para que estas aconteçam, a aprendizagem e geração de
conhecimento dentro da empresa devem ser eficientes (RUAS, ANTONELLO; BOFF,
2005). Essa prática também obteve o mesmo resultado que a Educação Corporativa,
importante para disseminação do conhecimento focado nas necessidades da empresa
(MEISTER, 1999).

A Prática banco de competências também segue o mesmo perfil. Essa prática
auxilia a ligação dos profissionais as suas habilidades e competências, contribuindo para a
inovação (GATTONI, 2000).

A busca pela adoção das melhores práticas, ou seja, utilizar uma prática com
resultado excelente em outra circunstância (O’DELL; GRAYSON, 2000), também
contribui a inovação, porém é apenas viável nas empresas mais inovadoras.

Outras limitações das indústrias menos inovadoras, são descritas através da
existência de práticas não formalizadas ou a não existência das seguintes práticas:



Benchmark, comunidade de prática, comunidade institucional, fóruns ou lista de
discussões, mapeamento de conhecimento e gestão de conteúdo.

Outro fator limitado às indústrias, e interessante para estímulo a geração de
conhecimento e inovação, é o portal corporativo, sistema de informação centrado no
usuário interno, integrando o conhecimento (TERRA; 2000).

É demonstrado então, que nas indústrias com menor índice de inovação há poucas
ações para criar um ambiente propício à gestão do conhecimento, comprometendo a
inovação. Torna explícita então, a importância de políticas que estabeleçam um caminho a
ser seguido por essas empresas no alcance ao sucesso da inovação.. “É indiscutível a
importância da participação governamental no estabelecimento de um sistema de inovação
eficaz” (ANDREASSI, P.49, 2007).

A figura 5 resume a relação entre as práticas de gestão de conhecimento e as
empresas mais inovadoras, intensificando o resultado obtido: As práticas de gestão do
conhecimento pesquisadas estão mais presentes nas empresas mais inovadoras.

EMPRESA IIE Nº PGC E Nº PGC EI Nº PGC
ENF

Nº PGC
NE

Empresa A 0,782 5 18 3 0

Empresa B 0,589 7 12 7 0

Empresa C 0,413 2 1 10 13

Empresa D 0,2725 2 2 11 11

Empresa E 0,378 2 1 13 10

Empresa F 0,419 2 1 12 11

IIE= Índice de Inovação da Empresa

N PGC E= Número de Práticas Existentes e  formalizadas em programas ou
atividades na organização.

N PGC EI= Número de Práticas Existentes  e  em fase de implantação.

N PGC ENF= Número de Práticas Existentes  mas não  formalizadas na
organização.

N PGC NE= Número de Práticas Não Existentes.

Tabela V – Relação entre o número de práticas de Gestão do Conhecimento e Empresas

Fonte: Carvalho, et al (2010)

5.0 Considerações Finais



A gestão do Conhecimento torna o ambiente organizacional propício à inovação.
Essa afirmativa foi confirmada e responde ao objetivo deste estudo de identificar o índice
de inovação nas Indústrias de Francisco Beltrão-PR e relacioná-lo com as práticas de
Gestão do Conhecimento utilizada.

A pesquisa demonstra que as duas empresas mais inovadoras utilizavam práticas de
gestão do conhecimento semelhantes, e possuem conhecimento e acesso a todas as práticas
pesquisadas.

O estímulo aos Recursos Humanos, foi o que demonstrou índices mais baixos, tanto
como indicador de inovação, quanto nas dimensões para as práticas de Gestão do
Conhecimento,e nas práticas como um todo ligadas diretamente a essas políticas de
Recursos Humanos.

Sugere-se ao Governo Público Municipal estabelecer ações para estimular as
práticas de Gestão do Conhecimento nas indústrias locais, para, dessa forma, incrementar o
potencial inovador das empresas da cidade.
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RESUMO

Esta pesquisa aborda a economia criativa, onde as indústrias criativas estão entre os
setores mais dinâmicos da economia e são caracterizados como aqueles que valorizam o
capital intelectual, investem em tecnologia e inovação que unidos representam
oportunidades para indivíduos, empresas e cidades para gerar crescimento econômico e
desenvolvimento. Esta pesquisa buscou analisar a aplicação da economia criativa em
empresas de tecnologia da informação e para isso foram entrevistados profissionais de TI
e profissionais que trabalham em grandes empresas de tecnologia para identificar
características da economia criativa nas empresas deste setor. Foi possível concluir que a
economia criativa está presente no dia a dia das empresas de tecnologia, pois este é um
setor com um elevado grau de dinamismo e constantes mudanças, onde as características
da economia criativa auxiliam as empresas a inovar e se sustentar em um mercado que
cresce e ao mesmo tempo um grau de exigência muito grande.

ABSTRACT
This research addresses the creative economy, where the creative industries are among
the economy's most dynamic sectors and are characterized as those who value intellectual
capital, investing in technology and innovation that together represent opportunities for
individuals, businesses and cities to generate economic growth and development. This
research sought to examine the application of the creative economy in the information
technology companies and professionals and for that IT professionals and people who
work in large technology companies were interviewed to identify characteristics of the
creative economy in this sector's companies. It was concluded that the creative economy
is daily present in technology companies, because this is a high degree dynamism's sector
and in constant change, where the characteristics of the creative economy help companies
to innovate and to sustain themselves in a growing market growing and with a very high
degree of demand.

1 Introdução

Os conceitos de economia criativa foram introduzidos na literatura, a partir da publicação
do livro The Creative Economy, de John Howkins (2001) e hoje representam o grande
potencial de desenvolvimento do mundo.

De acordo com o relatório da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e
Desenvolvimento - UNCTAD (2010), as indústrias criativas estão entre os setores mais
dinâmicos da economia mundial oferecendo novas oportunidades de crescimento nos
países em desenvolvimento. Este relatório aponta como a criatividade, conhecimento,
cultura e tecnologia podem ser considerados fatores essenciais para a geração de
empregos, inovação e inclusão social.

Conforme Melito (2006), a criatividade pode ser definida como geração de ideias
originais de alguém que tenha a capacidade de criar e inventar, buscando uma nova forma
de vencer obstáculos ou aproveitar uma oportunidade de mercado.

Segundo Bendassoli e Wood Junior (2011), o conceito de indústrias criativas foi utilizado
pela primeira vez no âmbito político-governamental na Austrália em 1994 inspirado no



projeto Creative Nation, mas foi no governo do britânico Tony Blair que o conceito se
popularizou uma vez que em 1998 mobilizou uma equipe de força tarefa como atividade
central de seu Departamento de Cultura, Mídia e Esportes a fim de mapear as tendências
de mercado e as vantagens competitivas nacionais.

Este mapeamento de acordo com DCMS (1998) mediu a contribuição de alguns setores
no desempenho econômico da Grã-Bretanha, concluindo que estes setores empregavam
1.4 milhões de pessoas e geravam um valor agregado na economia de mais de 60 bilhões
de euros por ano representando 5% do total do Reino Unido.

Neste exercício foram identificados treze setores de maior potencial definidos por Reis
(2008) como, indústrias que tem sua origem na criatividade e apresentam um potencial
para a criação de riqueza e empregos por meio da exploração da atividade intelectual.

Na última década do século XX, quando as bases da economia mundial se moveram da
indústria manufatureira para os serviços ao consumidor, o valor começou a ser gerado,
pelo processamento da informação (sistema operacionais de computadores) e não mais
pelo processamento de matéria prima, desta forma, naturalmente o mercado de ações que
antes era dominado pela indústria manufatureira (General Motors e General Eletric), deu
lugar as grandes empresas de telecomunicações (Microsoft). (NICOLACI-DA-COSTA,
2001).

Baseado no exposto acima surge o seguinte questionamento: Como as empresas de TI
lidam com a economia criativa? A pesquisa tem como objetivo descrever a percepção dos
gestores e profissionais da área de TI acerca da influência e aplicação da economia
criativa em suas atividades.

Este estudo justifica-se uma vez que tanto o assunto economia criativa quanto a área de
TI estão em evidência. Esta pesquisa destina-se aos gestores de TI interessados na
importância das características criativas nas organizações e para todos interessados em
como a economia criativa é fonte de valor sustentável na organização.

2 Referencial teórico

2.1 Criatividade

A capacidade de criar, produzir, transformar, inventar e reinventar são algumas das
principais definições encontradas nos dicionários da língua portuguesa para o conceito de
criatividade. Para ser criativo é necessário encontrar maneiras de realizar algo ou
encontrar soluções, utilizando recursos finitos de acordo com os objetivos pessoais ou
organizacionais.

Conforme relatório da UNCTAD (2010), não há uma simples definição para criatividade
que abrange todas as dimensões em que ela pode ser inserida, nem mesmo pode-se afirmar
que se trata de um atributo de pessoas ou um processo pelo qual ideias são geradas. No
entanto, suas características podem ser observadas em diferentes áreas de atividade
humana e criação de valor:

 Criatividade Artística - envolve a imaginação, a capacidade de gerar ideias e
maneiras de interpretar o mundo expresso em texto, som, ou imagem;



 Criatividade Cientifica – envolve a curiosidade e vontade de experimentar novas
soluções de problemas;

 Criatividade Econômica – é um processo dinâmico de inovação em tecnologia,
práticas de negócios, marketing, entre outros fatores que visam a vantagem competitiva.

A criatividade é um combustível renovável que se propaga conforme o uso, possibilitando
ao indivíduo unir pontos desconexos, ou equacionar soluções para novos e velhos
problemas. Além disso, a concorrência entre agentes criativos ao invés de limitar o
mercado e acirrar a competição, tem atraído e estimulado novos entrantes. (REIS, 2008).

Kim e Mauborgne (2005) citam que, para alcançar o sucesso e vencer, as empresas devem
parar de competir entre si, e a única maneira de superar a concorrência é não tentar superar
a concorrência, mas sim torná-la irrelevante. Os autores caracterizam o mercado através
de dois tipos de oceanos: os oceanos vermelhos, que representam o espaço de mercado já
conhecido e os oceanos azuis que abrangem os setores desconhecidos conforme
observado no quadro 1.

Nos oceanos vermelhos, as fronteiras setoriais são definidas e aceitas, e as regras
competitivas do jogo são conhecidas. Aqui, as empresas tentam superar suas
rivais para abocanhar maior fatia da demanda existente. À medida que o espaço
de mercado fica cada vez mais apinhado, as perspectivas de lucro e crescimento
ficam cada vez menores. Os produtos se transformam em commodities e a “briga
de foice” ensanguenta as águas, dando origem aos oceanos vermelhos.
Os oceanos azuis em contraste se caracterizam por espaços de mercado
inexplorados, pela criação de demanda e pelo crescimento altamente lucrativo.
Embora alguns oceanos azuis sejam desbravados bem além das atuais fronteiras
setoriais, a maioria se desenvolve dentro dos oceanos vermelhos, mediante a
expansão das fronteiras setoriais vigentes, como fez o Cirque Du Soleil. Nos
oceanos azuis a competição é irrelevante, pois as regras do jogo ainda não estão
definidas (KIM; MAUBORGNE, 2005. pág. 4)

Quadro 1- Estratégia do oceano vermelho versus Estratégia do oceano azul
Estratégia do oceano vermelho Estratégia do oceano azul
Competir nos espaços de mercado existentes. Criar espaços de mercado inexplorados.
Vencer os concorrentes. Tornar a concorrência irrelevante.
Aproveitar a demanda existente. Criar e capturar a nova demanda.
Exercer o trade-off valor-custo. Romper o trade-off valor custo.
Alinhar todo o sistema de atividades da empresa
com sua escolha estratégica de diferenciação ou
baixo custo.

Alinhar todo o sistema de atividades da empresa
em busca da diferenciação e baixo custo.

Fonte: (KIM; MAUBORGNE, 2005 pág. 17)
Para melhor demonstrar a busca de algumas empresas em conquistar novas oportunidades
de crescimento e ir além da competição, os oceanos azuis se destacam dos vermelhos por:

Segundo a UNCTAD (2010), independentemente da forma que a criatividade é
interpretada, é um elemento chave das indústrias criativas e na economia criativa. Por
isso, é importante considerar a criatividade dentro do processo socioeconômico para
avaliar não apenas os resultados econômicos, mas também a interação da atividade
criativa com as quatro formas de capital – capital humano, capital cultural, capital social
e capital estrutural ou institucional.

A criatividade é imaterial, subjetiva e intangível, ao capital não interessa qualquer
criatividade, mas apenas aquela considerada, no contexto socioeconômico, capaz de
resolver problemas relevantes ou criar o novo. (AMORIM; FREDERICO, 2008 apud
GARDNER, 2003).



2.2 Cidades Criativas

Segundo Levickaité (2011), a ideia de economia criativa é amplamente utilizada nas
economias urbanas, que nos leva ao conceito de cidade criativa. Este termo define uma
cidade onde diversas atividades culturais fazem parte da economia e de aspectos sociais.

Estas cidades tem alto nível de empregabilidade no setor criativo e buscam ser atraentes
para o investimento estrangeiro devido sua ótima infraestrutura cultural. A contribuição
do setor criativo para a economia das cidades pode ser mensurada por uma contribuição
direta, valor agregado de produtos e serviços, emprego, renda, bem como resultados
indiretos e adicionais.

De acordo com Reis (2008), as cidades criativas são capazes de encontrar soluções para
seus problemas, de maneira a atrair empreendedores, investimentos, e um perfil de turistas
que respeitam a cultura local. Existem alguns elementos em comum que independem da
localização ou do porte das cidades:

 A organização de um projeto cultural que abrange diferentes setores (economia,
meio ambiente, turismo e educação)

 O reconhecimento da necessidade de uma transformação profunda seja ela por
uma crise econômica, violência, estagnação, entre outros;

 A apropriação do programa pelas comunidades;

 O apelo ao turista que entende as qualidades da cidade e procura conhecê-la e
respeita-la;

 Uma governança claramente definida, seja nas instituições públicas, privadas ou
do terceiro setor;

 Investimento nos recursos locais, na capacitação de jovens e crianças em
atividades que estimulam o raciocínio e a criatividade;

 A visão de sustentabilidade.

Um elemento fundamental de uma cidade criativa é a estrutura integrada de vida e
trabalho que compõem um sonho coletivo de qualidade de vida. Além disso, a
sustentabilidade para criar uma qualidade de vida mais saudável, a solidariedade e o
respeito à diversidade são elementos cruciais para uma cidade criativa (LERNER, 2011).

A atividade econômica requer regras claras e uma atividade transparente.
Administração pública, empreendedores e cidadãos são essências para o desenvolvimento
de uma governança avançada que requer algumas condições, como: uma relação
respeitosa entre os stakeholders, envolvimento ativo de todas as partes, planejamento
estratégico, segurança, agilidade administrativa, e transparência. (PARDO, 2011).

2.3 Indústrias Criativas

Apesar de não haver um consenso sobre o termo (LEVICKAITÉ, 2011), e precisarmos
de melhores métodos para a compreensão do contexto para a criatividade (TEPPER,
2002), as indústrias criativas são caracterizadas como “indústrias que tem na sua origem
a criatividade, habilidade e talentos individuais e que tem um potencial para geração de



empregos e riquezas por meio da geração e exploração da propriedade intelectual”.
(BRITISH COUNCIL..., 2005. p.5)

De acordo com Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN (2008),
toda atividade humana utiliza-se em alguma medida de criatividade, e existe um
movimento para reconhecer em determinadas atividades, conteúdo intelectual, artístico e
cultural entra outras que podem vir a agregar valor a bens e serviços.

Conforme cita Miguez (2007), economia criativa refere-se ao conjunto distinto de
atividades baseados na criatividade, no talento, ou na habilidade individual cujos produtos
incorporam propriedade intelectual e partem do artesanato tradicional para as complexas
cadeias das indústrias criativas.

Segundo UNCTAD (2010), não há uma definição certa ou errada de indústrias criativas,
mas sim diferentes maneiras de interpretar as características de produção. A abordagem,
segundo o relatório das Nações Unidas baseia-se na ampliação do conceito de criatividade
para qualquer atividade econômica que tenha forte dependência em propriedade
intelectual. A UNCTAD (2010) classifica as indústrias criativas em quatro grandes
grupos - Patrimônio, Artes, Mídia e Criações Funcionais- que são subdivididos em nove
subgrupos como demonstrado na figura 1.

Figura 1- Classificação da UNCTAD para as Indústrias Criativas

Fonte: Adaptado UNCTAD (2010)

Howkins (2007), afirma que a indústrias criativas são o núcleo da economia criativa, uma
vez que o mundo foi dividido pelas tecnologias digitais. Citam também que a criatividade
é uma forma de dividir o mundo, não em termos de pessoas, mas pelo talento de expressar
a criatividade por meio de produtos industrializados. O autor aponta para quinze setores
de indústrias criativas e as define de acordo com a quadro 2:

Quadro 2 – Setores e Áreas das Indústrias Criativas e definições
Setor / Área Definição

Publicidade
Oportunidade de ir além da publicidade tradicional, buscando novos relacionamentos com
a alta e baixa tecnologia, buscando alcançar seus clientes, inserindo logotipos, marcas e
slogans. A publicidade está deixando de ser apenas um negócio de direitos autorais, mas
também um negócio de marcas.

Arquitetura
O tamanho do mercado de construção de um país reflete em sua economia nacional. No
entanto as práticas de um arquiteto se destacam em um país que tenha orgulho civil ou
corporativo.

Indústrias
Criativas

• Locais de Interesse Cultural - museus,
bibliotecas, exposições, etc.

• Expressções Tradicionais de Cultura -
festivais, celebrações, trabalhos artisticos

• Artes Cenicas - musica, teatro, óperas,
circos, etc.

• Audiovisuais - cinema, televisão, rádio,
etc.

• Novas mídias - software, video games.
• Serviços Criativos - arquitetura,

publicidade, pesquisa e desnvolvimento
• Design- interior, gráfico, moda, jóias, etc.
• Publicação e Mídia Impressa - livros e

outras publicações
• Artes Visuais - pinturas, esculturas,

fotografias, etc.



Arte
Estes mercados compõem o mundo dos museus e galerias que fornecem arquivos de arte
especializada ou de alta qualidade. Seu negócio é a proteção do patrimônio e a celebração
do novo.

Artesanato
O artesanato tem destaque em dois mercados distintos. O mercado de arte, onde as obras
são exibidas em galerias e os artistas trabalham com a mesma habilidade criativa. O
mercado de massa, onde as pessoas compram o artesanato sem muita consideração a arte
e valorizam pelo preço e qualidade.

Design
É definido como criação e desenvolvimento de conceitos que otimizam a função, o valor,
e a aparência dos produtos e sistemas para benefício dos fabricantes e usuários.

Moda
Designer de moda é um negócio pequeno, mas intensamente competitivo: uma mistura de
arte, artesanato, design, manufatura, varejo e publicidade. É a ponta mais visível, com uma
influência desproporcional ao seu tamanho, da indústria têxtil e vestuário.

Filme

Um filme é um trabalho de qualificação, protegido por direitos autorais. A maioria das
leis interpreta o "autor" amplamente para incluir o autor do roteiro, o produtor, o diretor e
outros, bem como dando proteção separada para o figurino, o design, etc. Uma vez feita,
os direitos de um filme são vendidos ou licenciados para distribuidores dentro de cada
território, cada mídia e cada idioma.

Música
A música é o mais intangível dos produtos criativos. É também, juntamente com a
publicação, um do mais difundido. A indústria tem quatro setores principais: composição;
desempenho; direitos autorais; e gravações de som.

Artes Cênicas
Suas atividades incluem as habilidades de escrever, produzir, dirigir e executar; Design,
iluminação e som, conjunto de decisões, de marketing, e administração.

Publicação

Pode-se citar o exemplo de um livro como um transportador de realizações humanas. O
livro não tem igual. As pessoas apreciam o livro não apenas como um pacote de conteúdo,
mas por sua diversidade de projetos e pela sua solidez e respeitabilidade. O número de
títulos e exemplares vendidos aumento nas vendas, embora as margens e os lucros sejam
ainda apertados.

P&D
São as atividades de científicas e técnicas, realizadas por empresas, universidades e
organizações de pesquisa. É um negócio de patentes.

Software
O desenho e a escrita de programas de computador é claramente criativo. Eles certamente
produzem propriedade intelectual mesmo que muitos programadores preferem
disponibilizar livremente o seu código.

Brinquedos e
Jogos (game
eletrônico)

Vendas, produção e design de brinquedos e jogos são afetadas pelo crescimento dos jogos
de computador. Um brinquedo ou um jogo é um objeto de várias propriedades da
propriedade intelectual.

Rádio e TV
Consiste na transmissão de som e exibição ao público. O objetivo é criar novos produtos
que poderiam integrar todas as mídias.

Jogos de
Computador

Este setor é composto por três setores: jogo baseados em dispositivo com seu software,
jogos de CD ou DVD e jogos da Internet. Com o aumento da velocidade e acesso à
Internet, o setor de jogos de computador pessoal diminuiu.

Fonte: Adaptado Howkins (2007)
Para Gibson et al. (2006) as características criativas não podem ser isoladas das
circunstâncias políticas nacionais e regionais. No Brasil, por exemplo, as estimativas
apontam para a participação das indústrias criativas no PIB brasileiro em 2006 de cerca
de 16,4%, que equivale a R$ 381,3 bilhões, impulsionados principalmente pelos
segmentos de arquitetura e moda (FIRJAN, 2008).

2.4 Empresas de TI na Economia Criativa

A evolução da TI assumiu cada vez mais um papel estratégico nas empresas, englobando
tecnologias que coletam, processam, armazenam e transmitem informações. No início,
melhorou os componentes físicos e facilitou o processo da informação. Depois disso,
permitiu a integração e coordenação dos processos internos das empresas. E finalmente,
possibilitou a integração e coordenação dos processos das empresas com outras
organizações. (BRANSKI; 2008)



A evolução da tecnologia da informação pode ser dividida em quatro fases:

1. Fase – 1950 a 1970 - Imperavam os mainframes, grande computadores com
memória e capacidade de processamento de dados elevados. Os mainframes substituíram
o trabalho manual e permitiram melhorias significativas, porém seu custo era elevado e
dificultava a adoção desta tecnologia para todas as empresas.

2. Fase – Final dos anos 70 - Surgem os microcomputadores, menores e mais
baratos que os mainframes, que permitiram aos usuários operar os aplicativos (softwares)
e controlar parcelas do processamento e gestão da informação.

3. Fase – A partir dos anos 80 - Foram desenvolvidos os Sistemas de Informação
Interorganizacionais (Information Organization System – IOS), que distribuíam
informações utilizando redes de telecomunicação e conectavam a diferentes
organizações. Entretanto, o acesso era caro e com inúmeras dificuldades técnicas.

4. Fase – A partir dos anos 90 - Surge a Internet, um conjunto de inúmeras redes,
conectadas entre si, que permite a comunicação e distribuição de informações, programas
e equipamentos entre as empresas e instituições. (BRANSKI; 2008 apud APPLEGATE;
AUSTIN; MCFARLAN, 2003).

Em um mundo contemporâneo dominado por imagens, sons, textos e símbolos as
tecnologias imprimem novas dinâmicas social, econômica, cultural, no dia-a-dia das
empresas e dos indivíduos, onde as tecnologias da informação passam a ser um recurso
indispensável, quando associados ao conhecimento, a criatividade e a atividade
intelectual passam a ser os principais recursos produtivos nas economias modernas.
(MINISTERIO DA CULTURA, 2011).

As indústrias criativas representam um setor emergente em diversos países e mesmo não
sendo ainda consensual sua definição ou delimitação das atividades que podem ser
incluídas neste setor, nelas são encontradas um conjunto de atividades criativas que
evoluíram devido ao desenvolvimento da tecnologia e do software tendo a internet um
papel central na convergência de diferentes tipos de indústrias, plataformas e conteúdo.
(LATOEIRA; 2007)

Criatividade, tecnologia e inovação são fatores chave para o crescimento das indústrias
criativas. Desta forma, a economia criativa atua como elemento articulador destas três
áreas, onde a criatividade é a força motriz e a tecnologia da informação sua principal
infraestrutura. (NICOLACI-DA-COSTA; 2011)

Em 2008 a Pesquisa de Inovação Tecnológica – PINTEC, realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE avaliou as atividades de inovação tecnológica
das empresas brasileiras. Foram analisados o esforço empreendido para inovação de
produtos e processos; o impacto das inovações no desempenho e competitividade das
empresas; fontes de informação e relações de cooperação estabelecidas com outras
organizações; apoio do governo para atividades inovativas; identificação dos problemas
e obstáculos para implementação de inovação; inovação organizacional, entre outros
aspectos.

Entre os setores com as taxas de inovação mais elevadas estão: desenvolvimento e
licenciamento de programas de computador (58,2%), telecomunicações (46,6%), outros
serviços de tecnologia da informação (46,1%), edição e gravação de música (40,3%) e
hospedagem na internet e outras atividades relacionas (40,3%). (IBGE; 2010)

Outra fonte de dados do IBGE (2011), a Pesquisa de Serviços de Tecnologia da
Informação de 2009, teve por objetivo conhecer e mensurar os principais produtos



oferecidos pelas empresas de tecnologia da informação. Pode-se destacar que apenas três
produtos/serviços prestados por essas empresas foram responsáveis por 43% da receita
bruta das empresas pesquisadas. São eles: desenvolvimento e licenciamento de uso de
software customizado, consultoria em sistemas e processos em TI, software sob
encomenda – projeto e desenvolvimento integral ou parcial. (MINISTERIO DA
CULTURA, 2011)

Para Prates e Ospina (2004), não há mais dúvidas da importância da TI nas organizações.
Os sistemas que fornecem informações para os administradores são de suma importância
para a tomada de decisão, e o monitoramento do progresso em direção aos objetivos da
empresa, para transformar planos em realidade.

3 Metodologia da Pesquisa

Pesquisa é uma atividade cientifica, no qual visa adquirir conhecimentos através de
investigações de problemas práticos ou teóricos em busca de novos conhecimentos sobre
o tema abordado, por meio das técnicas de pesquisa e procedimentos científicos o
pesquisador busca descobrir respostas e soluções para o problema apresentado. (CERVO;
BERVIAN; SILVA, 2007)

A partir deste ponto, abordam-se os métodos científicos e técnicas de pesquisa, que estão
sendo aplicados para o desenvolvimento deste trabalho. Por meio de pesquisa
bibliográfica foi elaborada a primeira parte do estudo com o levantamento de dados sobre
a economia criativa por meio de referenciais teóricos.

De acordo com o conceito de Fachin (2001, p.125) as pesquisas bibliográficas “com as
fontes secundárias, o consulente pode encontrar algo substancial em determinado assunto
ou pode ser notificado mensalmente sobre novas publicações dentro daquela matéria”.

Na segunda parte, foi realizada uma pesquisa descritiva, por meio de entrevistas
semiestruturadas, nas quais foi possível analisar a percepção dos profissionais de TI de
diferentes empresas da cidade de São Paulo, sobre a economia criativa de suas empresas.

Para estas entrevistas, baseando-se na literatura abordada, utilizou-se 17 questões acerca
da economia criativa e suas aplicações nas empresas de TI.

De acordo com Gil (1991), a pesquisa descritiva tem como objetivo descrever as
características de determinada população, envolvendo o uso de técnicas padronizadas de
coletas de dados: questionário e observação sistemática.

Os tópicos do questionário buscarão demonstrar as características da economia criativa
nas empresas de tecnologia da informação, para os profissionais dessa área e também para
profissionais que não são necessariamente formados em tecnologia da informação, porém
trabalham em empresas de TI.

4 Resultados e Discussões



As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com 16 profissionais da área de
Tecnologia da Informação de diferentes empresas. Sendo que 12 foram realizadas de
maneira presencial e 4 foram respondidas por e-mail.

A amostra inclui também empresas cujo produto final não é a prestação dos serviços de
tecnologia da informação, porém é relevante para mitigar a importância desta área em
diversos segmentos.

Os profissionais entrevistados prestam seus serviços para empresas como: Accenture,
Third IT Solutions, Business Expert and Partners, Hewlett Packard, Vayon Insurance,
Unilever Brasil, Unisys Brasil, Getronics, e Stefanini.

Dentre os cargos dos entrevistados temos: um Trainee, um Controller de IT, dois Gerentes
de Inovação, três Analistas de Suporte, um Gerente de Negócios, quatro Gerentes de
Projetos, um Documentador de Sistemas, dois Consultores Externos e um Consultor
Senior. Os resultados obtidos serão discutidos a seguir de acordo com as características
da economia criativa questionadas aos profissionais.

4.1 A valorização do capital intelectual

Visando identificar a percepção do funcionário e as práticas de valorização do capital
intelectual nas empresas, foi questionado aos profissionais a respeito do plano de carreira
como uma ferramenta para o desenvolvimento profissional e pessoal.

A partir da análise dos dados é possível notar que a maioria das empresas possui um plano
de carreira ou um plano de desenvolvimento bem definido, baseado em metas e pontos
de melhoria que estão sempre alinhados com os gestores e consequentemente com os
objetivos da empresa.

Em algumas entrevistas, os profissionais citam que a carreira depende de cada pessoa,
sendo que as empresas geralmente abrem espaço para aqueles profissionais que querem
ser desafiados. Este tipo desafio tem como objetivo, fazer com que o profissional trabalhe
em diferentes áreas e possa optar por uma especialização em uma determinada área,
porém em contrapartida na maioria das vezes sem muita interação com a área de gestão,
ou o funcionário pode optar pela área de gestão, onde se trabalha com pessoas, times, e
equipes.

Nas empresas de TI, principalmente as consultorias, onde o principal produto é capital
intelectual ou “brain” como citado, as empresas incentivam cada vez mais a carreira,
capacitação e treinamento dos funcionários. Desta forma, o reconhecimento seja ele por
remuneração ou um cargo de confiança, estimulam as pessoas a atingirem metas cada vez
mais agressivas que demandam mais tempo e dedicação do lado profissional e
consequentemente mais desafios.

Analisando os dados foi possível identificar que os trabalhadores com mais de 5 anos de
empresa, hoje ocupam cargos de confiança, fruto de um plano de desenvolvimento que
permite ao funcionário a busca por novos desafios. Já os trabalhadores com mais de 1
ano, podem ser considerados aqueles que estão iniciando suas carreiras e pretendem
explorar este mercado promissor.

A partir desta análise é possível afirmar que o plano de carreira é um modelo de sucesso
nas empresas, muito importante no desenvolvimento do funcionário e consequentemente
da própria empresa, além de ser um fator que atrai novos talentos.



4.2 A Importância da Criatividade e Inovação

Os entrevistados foram questionados a respeito da criatividade e inovação no ambiente
de trabalho e como eles enxergam as empresas sendo criativas neste setor.

A maioria dos entrevistados define criatividade como um processo de criação de algo
novo, que significa trazer para o ambiente de trabalho a partir do conhecimento de cada
um, ideias diferenciadas que possam ser aplicadas na solução de novos problemas ou
problemas já existentes.

Esta definição aplica-se especialmente aos profissionais que trabalham na área de suporte,
onde a criatividade significa procurar uma solução que vai além do óbvio para um
problema já existente. Neste caso, a criatividade é fruto da necessidade, quando alguma
situação ou algum problema precisa de algum tipo de solução rápida e simples por mais
complexo que o problema possa parecer. A opinião de alguns entrevistados é apresentada
no quadro 3.

Quadro 3 – Opinião dos entrevistados: Definição de Criatividade

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3

"Criatividade é saber aplicar
aquilo que você e o seu time,
ou as pessoas que estão ao
seu redor sabem, de uma
maneira que você crie valor.
Aplicar através de um
produto novo, de um serviço
novo, uma metodologia
nova."

"Criatividade é sair do dia a dia, um
desafio principalmente para aqueles
que estão alocados por muito tempo
em um projeto, precisa de coisa
nova. Pensar em soluções diferentes
para um mesmo problema, sempre
inovar para sair do quadrado."

"[...] gerar um problema
para criar e vender uma
solução."

Fonte: dados da pesquisa

Outro ponto destacado nas entrevistas é a percepção dos funcionários quanto a
criatividade nas empresas em que eles trabalham.

Pode-se concluir que a maioria dos entrevistados considera a empresa que trabalha
criativa. Na perspectiva dos funcionários as empresas que não tem um diferencial de
criatividade não conseguem sobreviver ao mercado.

Ainda de acordo com os entrevistados, a metodologia em determinadas áreas de TI é
facilmente copiada por qualquer empresa que entra no mercado com um custo muitas
vezes menor. A solução para este problema é encarar os desafios procurando soluções
inovadoras e criativas, em pessoas, processos, ou qualquer outra atividade que agregue
valor ao cliente final.

Um ponto positivo a ser destacado pelos entrevistados é o processo de inovação das
empresas, quando elas enxergam uma oportunidade no mercado e conseguem alinhar as
expectativas dos clientes com a implementação de um benefício. Pode-se afirmar que a
inovação não é algo que ocorre por acaso, muitas empresas possuem áreas especificas de



inovação, com processos claros e transparentes, metodologia de trabalho, e recursos
disponíveis.

Um ponto negativo foi percebido por alguns entrevistados no decorrer das entrevistas. O
tamanho da empresa em algumas vezes impede a agilidade de soluções criativas.

Portanto, com os resultados das pesquisas, podemos concluir que analisar a criatividade
dentro das empresas deste setor é relevante pela quantidade de novas tecnologias que
surgem, e como as empresas de tecnologia geram praticas para serem pioneiras ou
diferenciadas em um mercado competitivo.

4.3 O Papel de TI na Economia das Empresas e Futuro Dessa Área

Na última parte do questionário as perguntas foram relacionadas ao papel de TI na
economia das empresas e a respeito da percepção dos profissionais em relação ao futuro
desta área.

Para os entrevistados, ao mesmo tempo em que o mercado exige melhoria continua e
aprimoramento dos processos, com maior nível de detalhe e eficiência, esta
implementação deve ser cada vez mais barata para que as empresas possam ser
competitivas em custo e preço.

Alguns funcionários citam que as empresas de tecnologia e informação, estão em busca
de agregar valor ao negócio, com velocidade, facilidade, transparência, geração de receita
e não apenas na redução de custos a partir da automação de alguns processos.

Muitos entrevistados tiveram dificuldades quando foram questionados a respeito do
futuro dessa área, alguns profissionais alegaram que por conta das constantes mudanças
e não é possível prever o que acontecerá até mesmo em um futuro próximo.

Porém, todos estão certos que este setor crescerá ainda mais até a tecnologia se tornar
uma necessidade básica, e quanto mais dispositivos integrados nós tivermos em nosso dia
a dia, maior será a necessidade uma vez que precisaremos desenvolver, criar e suportar.

5 Conclusões

As indústrias criativas estão entre os setores mais dinâmicos da economia, oferecendo
novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento a partir da criatividade,
conhecimento, cultura e tecnologia. Quando o valor começou a ser gerado pelo
processamento da informação e não mais pelo processamento da matéria prima,
naturalmente o mercado passou a valorizar as empresas tecnologia da informação.

Diante do exposto, este estudo teve o objetivo descrever a percepção dos gestores e
profissionais da área de TI acerca da influência e aplicação da economia criativa em suas
atividades.

Analisando os dados obtidos nas entrevistas, é possível afirmar que o desenvolvimento
de novas tecnologias serve para apoiar esta nova forma de produção com um papel
fundamental no avanço da economia criativa.



A partir das análises pode-se concluir que o papel da economia criativa para as empresas
de TI é fundamental tanto quanto o papel da tecnologia da informação para a economia
criativa e sua aplicação em outros setores. Algumas características como, a valorização
do capital intelectual, o estimulo a criatividade e inovação, geração de valor e a
sustentabilidade reforçam esta ideia.

É importante ressaltar que todos os funcionários entrevistados citam que suas empresas
possuem práticas de sustentáveis e de alguma forma acabam atingindo um diferencial
competitivo, pois em muitas vezes, com pequenas ações, as empresas passam a ser vistas
com outros olhos pelos seus fornecedores, empregados, parceiros, entre outros.

De modo geral, cabe ressaltar a capacidade de gestão, acesso a informação, e a
criatividade destas empresas, que nem sempre seguem padrões tradicionais da indústria.

A evolução desta nova tendência econômica será um divisor para as empresas que visam
tornar a concorrência irrelevante e sair, de um cenário de competitividade constante, para
um cenário que tende a desenvolver competências criativas promovendo núcleos de
talentos, cultura, arte envolvendo tanto os profissionais que atuam em diversas áreas,
como cidadãos comuns, com inovação, conexão e cultura.

Como limitação desta pesquisa, citamos a falta de analises estatística, uma vez que os
procedimentos adotados para a realização da mesma não nos permite tal análise. Como
sugestão para novos estudos, aprofundar a aplicação deste conceito por meio de um
survey permitindo assim a realização de analises estatística. Também seria possível
replicar o estudo para outros setores da indústria verificando a aderência da economia
criativa aos outros setores.
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Abstract 
Following the Crépon-Duguet-Mairesse model (1998) the aim of this paper is to identify the factors affecting 
the innovation efforts of the Mexican manufacturing firms and how they impact innovation. Besides, we 
estimate how this innovation efforts and the innovation affect the labor productivity during the 2004-2006 
period. By using 2078 Mexican manufacturing establishments data base from 2004 to 2006 and by adapting 
the proxy variables available we set out the following questions: Which is their innovation propensity? Which 
factors push on their innovation effort? Are the bigger effort and the innovation of these manufacturing 
establishments having influence on the higher labor productivity? Our outcomes verify our hypothesis in the 
sense that Mexican firms with higher innovation propensity are the bigger ones and also those which have the 
appropriability of their inventions, but nor those that export neither by their market position. The access to 
credit, the technological transfer, the foreign direct investment and the new knowledge appropriability have a 
positive impact on the firm’s innovation expenditure decisions. Moreover, the innovation effort, the same as 
innovation, joint to exportations and manufacturing establishments size have influenced the process and 
design innovation, particularly in local firms comparing those foreign ones. 
Key words: technological efforts, innovation, Mexican manufacturing firms productivity, CDM model. 
 
Resumen 
Con base en la propuesta del modelo Crépon-Duguet-Mairesse –CDM- (1998). El objetivo de este estudio es 
identificar los factores que determinan el esfuerzo  de los establecimientos manufactureros de México y cómo 
éste influye en la innovación. Posteriormente, estimar cómo este esfuerzo y la innovación misma afectan la 
productividad laboral durante el periodo 2004-2006. Se utiliza una base de datos de 2078 establecimientos 
manufactureros de México de 2004 a 2006 y se adaptan las variables proxy disponibles. Las preguntas de la 
investigación son: ¿Cuál es su propensión a innovar? ¿Qué factores determinan su esfuerzo en innovación? 
¿Este mayor esfuerzo y la innovación misma influyen en una mayor productividad laboral? Nuestros 
resultados confirman la hipótesis en el sentido de que las empresas mexicanas con mayor propensión a 
innovar son las grandes y aquellas que tienen apropiabilidad de sus invenciones; pero no así las que exportan 
ni por su participación en el mercado. El acceso al crédito, la transferencia de tecnología, los recursos de la 
inversión extranjera y la apropiabilidad del  nuevo conocimiento impactan positivamente la decisión de las 
empresas para ejercer gastos en la innovación.  Asimismo, el esfuerzo en innovación, conjuntamente con las 
exportaciones y el tamaño de los establecimientos, determinó la innovación de nuevos procesos y/o diseños, 
particularmente en empresas locales en contraste a las extranjeros. 
Palabras-clave: esfuerzos tecnológicos, innovación, productividad firmas manufactureras mexicanas, modelo 
CDM 
 

1. Introducción	  y	  Objetivos   
 
Con base en la propuesta del modelo CDM, esta investigación tiene dos propósitos: el 
primero, estudiar los factores que determinan el esfuerzo de las empresas (establecimientos) 
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manufactureras de México durante el periodo 2004-20061 y cómo éste influye en la 
innovación; el segundo, cómo este esfuerzo y la innovación misma afectan la productividad 
laboral en ese mismo período.  

La relación entre la productividad y la innovación ha sido un tema central para los 
estudios de los economistas desde hace varias décadas (Solow, 1957; Hall, Mairesse y 
Mohnen, 2010; Hall y Maireisse, 2011). A nivel de firma, destaca el trabajo pionero de 
Griliches (1964), que enfrentó las dificultades de la especificación del capital de la ID para 
calcular la contribución de la ID de las firmas en el desempeño de su productividad.2  

Basado en las propuestas teóricas metodológicas de Griliches (1980) y Pakes y 
Griliches (1984), hacia finales de los noventa Crépon, Duguet y Mairesse (CDM) (1998) 
proponen un modelo más complejo. El modelo CDM toma en cuenta la asignación de 
recursos para las actividades de innovación y los resultados del proceso de innovación en la 
productividad. Además, éste permite solucionar los problemas que se generan por la 
presencia de cierta selectividad relativa a los gastos en innovación, la posible endogeneidad 
de algunas variables independientes y el carácter cualitativo de algunas de ellas. 

La metodología CDM fue utilizada ampliamente para analizar los países 
industrializados.3 Recientemente se aplicó a países latinoamericanos.4 Particularmente para 
el caso de México, Raffo, Lhuillery y Miotti (2008) corroboran la relación positiva entre la 
innovación y la productividad conforme a la metodología CDM. 
 

Esta investigación retoma las preguntas centrales del modelo CDM para analizar la 
industria manufacturera de México: ¿Cuál es la propensión a innovar de las firmas 
manufactureras en México? ¿Qué factores determinan el esfuerzo en innovación en las 
firmas manufactureras? ¿El mayor esfuerzo de innovación de las empresas influye en una 
mayor productividad laboral? 

A diferencia del estudio de Raffo, Lhuillery y Miotti (2008), en esta investigación se 
estudia la industria manufacturera mexicana a nivel de establecimientos durante el periodo 
2004 a 2006, con una base de datos que incorpora variables adicionales. Estas variables son 
patentes y marcas como proxy de la apropiabilidad de las innovaciones, y las 
remuneraciones como proxy del capital humano. 

Planteamos como hipótesis de investigación que las empresas mexicanas con mayor 
propensión a innovar son las más grandes, aquellas que tienen apropiabilidad de sus 
invenciones, las que exportan y las que tienen mayor participación en el mercado. No 
obstante, en la decisión de las empresas para ejercer el monto del gasto en la innovación 
influyen notablemente el acceso al crédito, la transferencia de tecnología, los recursos de la 
inversión extranjera, la cooperación entre empresas, las exportaciones y la apropiabilidad 
                                                
1 Sólo se tuvo acceso  a las estadísticas conjuntas a nivel de establecimiento de este periodo de tres fuentes de datos 
integrados por el INEGI para este estudio. 
2 Griliches (1979) construyó varias proxies para medición del capital físico y el capital de ID, utilizando una muestra 
agregada y datos de Censos de 883 empresas entre 1957-1965. 
3 Se han estudiado países individuales: Suecia (Janz, Lööf y Peters, 2004; Lööf y Heshmati, 2006); Canadá (Therrien y 
Hanel, 2005); Países Bajos (Van Leeuwen y Klomp, 2006); Francia (Mairesse y Robin, 2009); Holanda (Polder, Van 
Leeuwen, Mohnen y Raymond, 2010). También se han estudiado comparativamente los casos de Bélgica, Dinamarca, 
Alemania, Irlanda, Italia, Holanda y Noruega (Mohnen, Mairesse y Dagenais, 2006); Francia, Suecia, Finlandia, Holanda, 
Dinamarca y China (Hall y Mairesse, 2011). 
4 Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica (Benavente, 2006; Alvarez, Bravo-Ortega y Navarro, 2011; Arza y López, 2010; 
Cassoni y Ramada, 2010; Monge-González y Hewitt, 2010). Un estudio comparativo es el relativo a Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Panamá y Uruguay (Crespi y Zuñiga, 2012). También se estudia comparativamente a países 
europeos y latinoamericanos –España, Francia, Suiza, Argentina, Brasil y México (Raffo, Lhuillery y Miotti, 2008). 
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del conocimiento. Tal esfuerzo de innovación de las empresas, aunado a las exportaciones y 
al tamaño del establecimiento, esperamos que se traduzca en nuevos procesos y/o diseños y 
consideramos que las empresas extranjeras son las que cuentan con mayores posibilidades 
de innovar. Finalmente, esperamos que la innovación, como insumo, conjuntamente con el 
capital humano, impacten sustantivamente la productividad laboral de la industria 
manufacturera de México.  

Para la aplicación del modelo CDM se utilizó información en forma de panel de 
2078 establecimientos, provenientes de la Encuesta Industrial Anual (EIA) 2004, 2005 y 
2006, la Encuesta Nacional de Empleo, Salarios, Tecnología y Capacitación (ENESTYC) 
2005 y el Censo Industrial 2005. Debido a que la mayor parte de las empresas realizan 
esfuerzos de innovación pero no siempre los reportan Griffith, Huergo Mairesse y Peters, 
(2006) incluimos en el modelo las empresas que reportaron gastos en tecnología y aquellas 
que no lo hicieron. 

La EIA incluye datos de las actividades económicas de los establecimientos 
manufactureros, sus ingresos, gastos, empleo e inversión en acervos físicos. La ENESTYC 
contiene información de la organización de la producción, y de las actividades de 
innovación de 8,000 establecimientos del sector manufacturero. Finalmente, el Censo 
Industrial incluye cuatro millones de establecimientos del sector manufacturero, el 
comercio y los servicios. Hay variables comunes en las tres encuestas, pero algunas 
aparecen sólo en una de ellas. Por ejemplo, la información de las marcas y patentes se 
preguntó por única vez en el Censo de 2005. La EIA no tiene información de las 
actividades innovadoras y la ENESTYC no incluye datos de la producción. Con el fin de 
construir una base de datos que incluyera variables adecuadas para el modelo CDM se 
utilizaron complementariamente las tres fuentes de información. Adicionalmente, no todos 
los establecimientos están considerados en las tres fuentes. Por esta razón la muestra de 
establecimientos en esta investigación se redujo a 2078. 

 
2. Aplicación del modelo CDM para las firmas manufactureras en México  
  

La metodología CDM fortalece los estudios empíricos en la medida que logra identificar 
separadamente los efectos que tienen los esfuerzos de la innovación (que incluyen a la ID y 
otros esfuerzos) en la función del conocimiento, por un lado, y la productividad por el otro. 
Adicionalmente, en el ámbito econométrico se solucionan dos posibles sesgos que se 
presentan en este tipo de estimaciones: el de la selectividad y la endogeneidad. El sesgo de 
selección proviene del hecho de incluir a las empresas que innovan en las estimaciones, 
estableciendo una muestra no aleatoria. Por esta razón se incluye en el modelo una 
ecuación de selección. Con respecto al sesgo de endogeneidad, ocurre cuando algunas 
variables explicativas no estén exógenamente determinadas; en tal caso, el modelo CDM 
encuentra solución por la vía de la estimación en dos etapas. 
 
El modelo CDM se expresa en cuatro ecuaciones: (1) la decisión de la empresa para 
participar en inversiones en I+D; (2) la intensidad con la que la empresa se compromete a 
innovar, es decir, las inversiones en I+D; (3) la función de producción de conocimiento que 
vincula la intensidad de I+D con la innovación; (4) la función de producción en la que el 
conocimiento es un insumo. 
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En este estudio  se incorporan algunas adaptaciones al modelo debido a que en los 
estudios previos se dispone de distintas variables proxy. Así, se estiman cuatro ecuaciones 
cuya especificación e hipótesis son las siguientes: 
 
Ecuación 1: la propensión a innovar 
 
Del conjunto de los establecimientos manufactureros de los años 2004 a 2006 que 
conforman la muestra, fue indispensable identificar aquellos que decidieron invertir en 
esfuerzos de innovación. Por tanto, con esta ecuación de selección se pretende determinar 
el efecto de factores que inciden en la propensión a innovar de las empresas. En ausencia de 
datos de los gastos en ID, se tomó como una aproximación de éstos los pagos que hacen las 
empresas para adquirir tecnología (Boyer y Didier, 1998). La variable dependiente (dtec) es 
binaria con valor de uno para los establecimientos que gastan en tecnología y cero en el 
caso contrario.  
dtec = β0 + β1exp + β2pym + β3ied + β4tamaño3 + β5mercado + β6divinova + e [1] 
En donde: 

1) exp: el porcentaje de las exportaciones en las ventas totales del establecimiento. Con esta variable 
se pretende estimar el efecto positivo que se espera de las exportaciones en la innovación como 
resultado de la competencia y el aprendizaje de las empresas. Las empresas con una orientación a 
los mercados globales tienen una probabilidad más alta de introducir nuevos productos, comparadas 
con las que producen para los mercados locales, debido a la mayor competencia que enfrentan en 
los mercados internacionales (Janz, Lööf y Peters, 2004). 

2) pym: Patentes y Marcas. Es una variable binaria igual a uno si el establecimiento tiene propiedad 
intelectual, al tener registrada una marca, una patente o ambas. Se decidió incluir esta variable 
conjunta debido a que el número de patentes es reducido (sólo 300 establecimientos del total de la 
muestra tienen registrada al menos una patente y/o marca). Las empresas utilizan distintas 
estrategias para innovar y desarrollar nuevos productos que se protegen por la vía de patentes o 
registro de marcas, por tanto, para diferenciar sus productos (Rogers, 2007). Esta variable permite 
analizar la importancia señalada en la literatura en cuanto a la apropiabilidad en las actividades de 
innovación. 

3) ied: Inversión Extranjera Directa. Es una variable binaria igual a uno cuando el establecimiento 
tiene una participación en su capital de más de 25% proveniente de inversión extranjera y cero en 
caso contrario. No hay consenso en cuanto al efecto de la inversión extranjera en la innovación. Por 
un lado algunos autores encuentran que las empresas transnacionales tienen mayor sofisticación 
tecnológica y mejor acceso al financiamiento y disponen de un elevado capital humano, y por tanto 
se registra un efecto positivo en la innovación (Kumar y Aggarwal, 2005). Por el otro, algunas 
investigaciones no corroboran tal efecto (Brown y Domínguez, 2006).  

4) tamaño3: Es una variable binaria con uno para las empresas grandes de más de 500 empleados. En 
la literatura se señala la existencia de una relación positiva entre el tamaño y la innovación 
(Benavente, 2006). Aunque en algunos casos la relación puede no ser lineal.  

5) mercado: Es la participación del establecimiento en su rama de actividad industrial. Se toma como 
vairable proxi del éxito de la innovación. Considerando que el éxito de la empresa fruto de la 
innovación le asegura una mayor participación en el mercado, sea por el acceso a nuevos nichos del 
mercado o por la incorporación de nuevos clientes (Therrien y Hanel, 2005). En tal sentido se 
espera una relación positiva asociada a la decisión de invertir en innovación.  

6) divinova: Industrias innovadoras. Es una variable dummy para las divisiones industriales que 
identifocamos como “innovadoras”. Es decir, aquellas con un gasto en tecnología mayor al 
promedio industrial (industria química, la metalmecánica y otras industrias). 
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Ecuación 2: los determinantes del esfuerzo de innovación  
Después de que la empresa decide innovar, establece el monto de los recursos que destinará 
a la innovación. En esta ecuación se pretende estimar el monto de inversión en innovación 
determinado por las condiciones macroeconómicas, la estructura del mercado y las 
características de la empresa. Por tanto, se formula la siguiente ecuación:  
 
Lgtec = β0 + β1lpub + β2exp + β3mercado + β4pym + β5ied + β6coop + β7TT + β8acredito + 
β9divinova + β10per04 + β11per05 [2] 
En donde: 

1) Lgtec: Gasto en tecnología en logaritmos. Esta constituye nuestra variable dependiente. En esta 
variable están consignados todos aquellos gastos que integran los esfuerzos de innovación de las 
empresas. Podrían incluso estar considerados los gastos de ID que las empresas no reportan como 
tal. 

2) pub: Gasto en publicidad. Es el logaritmo de los gastos efectuados por la empresa en publicidad. 
Con esta variable se busca estimar el efecto positivo que tiene en la innovación los esfuerzos de las 
empresas para ganar clientes y aumentar su participación en el mercado (Askenazy, Breda e Irac, 
2010 ). 

3) coop: Cooperación. No es claro el efecto de la cooperación entre empresas en la innovacion. La 
cooperación en ID entre firmas, por un lado, favorece el crecimiento del acervo de conocimientos 
disponible en las empresas, en la medida en que ocurre la derrama de conocimiento tecnológico y, 
con ello, se disminuyen los costos de producción; mas, por el otro, contribuye a la reducción de la 
ID interna debido a la débil apropiación de los retornos provenientes de la innovación (De Bondt, 
1997). En virtud de que no contamos con información de las diversas formas de cooperación entre 
las empresas, tomamos como proxy de a la colaboración entre éstas en los corporativos, bajo el 
supuesto de que la información y cooperación es habitual en esta forma de organización.  

4)  TT: Transferencia de tecnología. Se vincula al efecto de aprendizaje y desarrollo de capacidades 
tecnológicas que reditúa en los rendimientos de la inversión en ID (Johnson, 2002). En este proceso 
interactivo se generan derramas tecnológicas entrantes y salientes. La complementariedad entre la 
ID y la compra de tecnología externa debe, en teoría, generar un círculo virtuoso para las empresas. 
Por un lado, la capacidad interna en ID puede favorecer la absorción de los conocimientos externos 
(Kamien y Zang, 2000), y, asimismo, facilitar la adaptación de las tecnologías importadas a los 
mercados locales (Arora, 1995). Por el otro, la adquisición de tecnologías externas puede contribuir 
a que las empresas optimicen sus esfuerzos de ID y con ello aumenten sus capacidades tecnológicas 
y, eventualmente, su innovación endógena . 

5) acredito: Acceso al financiamiento de las empresas. El apoyo gubernamental es un factor 
importante en las decisiones de innovación de las empresas (Brown y Domínguez, 2006 ). La 
información de nuestra muestra no nos permite hacer una evaluación de este tipo de apoyo. 
Tomamos como aproximación a esta variable el acceso al financiamiento bajo el supuesto de que 
las empresas que acceden a éste son las que tienen recursos para la innovación. 

6) per04:	  año	  2004 
7) per05=	  año	  2005 

 
Ecuación 3: la función de la producción del conocimiento  
Esta ecuación permite estimar el efecto del monto en el gasto de innovación que realizan 
las empresas en sus procesos de producción o diseño. Mediante esta ecuación se estima el 
insumo de innovación que afecta a la productividad y se expresa: 
 
procdis = β0 + β1iepanel + β2pmills + β3exp + β4size + β5daccesotec + β6divinova + β7 dTT 
+ e [3] 
En donde: 
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1) procdis: Proceso y diseño. Es la variable dependiente; es binaria con uno para las empresas con cambios en 
sus procesos de producción o diseño. Optamos al igual que Crespi y Zúñiga (2012) por estimar una ecuación, 
en lugar de dos por separado: una para el proceso de producción y otra para el diseño. Lo anterior debido a la 
alta correlación entre estas dos variables. No estamos considerando a las patentes como variable dependiente 
en razón de que éstas aun son marginales, asociado a una escasa cultura de protección intelectual. El éxito de 
los esfuerzos de innovación de las empresas se registran más bien en los nuevos procesos y diseños que se 
reportan en las encuestas.	  
Además de las variables independientes definidas anteriormente, se agregan:	  

2) iepanel: Nivel de gasto en innovación estimado a partir de las dos ecuaciones anteriores para todas las 
empresas. Es decir, la estimación considera, primero, la decisión de las empresas a innovar y, segundo, el 
monto destinado a la innovación.  

3) pmills: la inversa de Mills que permite corregir posibles sesgos de selección. 
4) size: tamaño del establecimiento 
5) TT: transferencia tecnológica o acceso a la tecnología 
6) ied: inversión extranjera directa 

Ecuación 4: los determinantes de la productividad  
Por último, para analizar el efecto del esfuerzo de la innovación y la innovación misma, en 
esta ecuación se analiza el efecto de los determinantes en la productividad laboral, se 
especifica una función de producción tipo Cobb Douglas con rendimientos constantes a 
escala, en la cual, además de los insumos capital y trabajo, se incluye la variable que 
construimos como “insumo de la innovación del trabajo”. La ecuación se expresa: 
 
Lpt = β0 + β1 I2panel + β2Remun + β3K + β4mercado + β5ied + β6Reinge + β7size + e 
             [4] 
En donde: 

1) Lpt: Productividad laboral en logaritmos.	  
2) I2panel: “Insumo de la innovación del trabajo”. Es el resultado de la función de conocimiento, en l 

ecuación 3.	  
3) Remun: Remuneraciones por persona. Esta variable es considerada una aproximación al capital 

humano. En ausencia de información detallada de la calidad y cantidad del capital humano, se ha 
considerado conveniente utilizar a las remuneraciones como un indicador de la calidad del capital 
humano. A mayor competencia y habilidades del personal se tendrá una mejor remuneración 
(Laroche y Mirelle, 2000).	  

4) K: Acervo de capital fijo. Esta es una variable tradicional utilizada en las funciones de tipo Cobb 
Douglas. Es un insumo al igual que el trabajo que puede contribuir al incremento de la 
productividad. 

5) Reinge: Reingeniería. Es una variable que nos refiere a la capacidad de absorción del conocimiento 
y que puede dar lugar a mejoras en la productividad laboral. Es una variable binaria con 1 para los 
establecimientos que realizaron cambios en sus procesos productivos.  
Otra variable tradicional que influye en la productividad laboral es:	  

6) Size: Tamaño. Es una variable dummy con 1 para los establecimientos chicos, dos para los 
medianos y tres para los grandes.	  

 
Con esta metodología se logra que la inversa de Mills y el insumo de la innovación, 
estimadas en las ecuaciones 1 y 2, sean en esta función de producción, variables exógenas 
no correlacionadas con el término de error pero sí con la variable dependiente 
(productividad). 
 
Aspectos metodológicos de la estimación del modelo CDM 

La estimación se realizó en dos etapas. En la primera se utilizaron los datos en 
forma agrupada para estimar mediante el método de Heckman la ecuación de la decisión de 
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innovar (ecuación 1) y la del gasto en innovación (ecuación 2) con las técnicas de máxima 
verosimilitud. En esta primera etapa se estimó la inversa de la razón de Mills que se 
incorporó en las siguientes dos ecuaciones para corregir sesgos potenciales de selección 
(Janz, Lööf y Peters, 2004 ).  

La ecuación del esfuerzo de innovación (ecuación 3) se estimó con un modelo 
probit en forma de panel. En la ecuación 4, que identifica los factores que inciden en la 
productividad laboral, se utilizó un modelo en forma de panel con efectos fijos. Con el fin 
de precisar la estimación y conocer con mayor profundidad la dinámica de los individuos se 
decidió estimar las dos últimas ecuaciones con modelos tipo panel (Greene, 2009). 
 
Innovación y productividad laboral: análisis y discusión de resultados 
 
Ecuación 1: la propensión a innovar 
 
Los resultados obtenidos de la ecuación 1 muestran que las empresas mexicanas con mayor 
propensión a innovar son las grandes y aquellas que tienen apropiabilidad de sus 
invenciones. Es decir, ambas variables, el tamaño y la dummy de las patentes y marcas de 
los establecimientos manufactureros son estadísticamente significativas. Lo anterior 
confirma la hipótesis schumpeteriana sobre el tamaño de la empresa como variable 
determinante de la innovación (Scherer, 2005). La importancia de las patentes y marcas 
corrobora que la protección intelectual otorga certidumbre a las empresas para decidir 
tomar el sendero de la innovación (Cartens y Maskus, 2005). 

Otras variables, como las exportaciones y la cooperación entre los establecimientos, 
no resultaron estadísticamente significativas a la probabilidad a innovar. En el caso de las 
exportaciones los resultados van en sentido contrario a estudios donde éstas están altamente 
asociadas a la decisión de innovar de las empresas (Janz, Lööf y Peters, 2004). En cambio, 
confirman la evidencia del caso de Chile. La explicación de este comportamiento se asocia 
al hecho de que algunas exportaciones de países en desarrollo provienen de sectores en los 
que la innovación no es relevante para lograr competitividad internacional (Alvarez, Bravo-
Ortega y Navarro, 2011). En relación a la cooperación entre empresas, el resultado muestra 
la ausencia de redes de cooperación entre ellas. En México, como en otros países 
latinoamericanos, la cooperación tecnológica entre firmas es lejana a la cultura empresarial 
y, por tanto, no es utilizada como un recurso que incentive la decisión de innovar, a 
diferencia de lo ocurre en países industrializados (Zuñiga Crespi, 2012).  
 
Ecuación 2: los determinantes de la innovación 
 
Una vez analizada la propensión a innovar de las empresas, se consideran nuevamente las 
exportaciones, el tamaño y la cooperación entre las empresas para identificar junto con 
otras variables como los establecimientos determinan el monto que gastan en innovación. 
Las primeras variables no resultaron ser estadísticamente significativas (Crespi y Zúñiga, 
2012). Las otras, el acceso al crédito, la transferencia de tecnología, los recursos de la 
inversión extranjera y nuevamente la apropiabilidad del conocimiento, sí son 
estadísticamente significativas. 

En el caso del tamaño de la firma, nuestros resultados concuerdan con estudios 
previos de países latinoamericanos (Crespi y Zúñiga, 2012; Benavente, 2006; Cassoni y 
Ramada, 2011) y europeos (Griffith et al., 2006; Mairesse y Robin, 2009), en el sentido de 
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que esta variable influye en la decisión de innovar pero no en el monto del gasto.  
Con el fin de mostrar el efecto de las variables independientes que resultaron 

estadísticamente significativas en el monto del gasto se calcularon sus elasticidades (véase 
gráfica 1). En particular, destaca la alta elasticidad de la inversión extranjera directa: un 
incremento de 10% aumenta la inversión en innovación en 14%. En efecto, las empresas 
extranjeras cuentan con mayores recursos para invertir en la innovación que el resto de las 
firmas y pueden tomar la decisión de ejercer esos recursos (Kumar y Aggarwal, 2005). El 
monto que asignen las empresas extranjeras para innovar dependerá de distintas 
circunstancias. En algunos casos corresponderá a la adaptación del producto para los 
mercados domésticos o de exportación. En otros, a la decisión de abrir centros de ID en 
países que cuentan con un capital humano con capacidades adecuadas y con salarios 
significativamente menores (como en el caso de India). También, las empresas pueden no 
asignar montos de inversión a la innovación porque consideren que el país receptor no 
cuenta con las capacidades tecnológicas para desarrollar tales actividades. Las diferentes 
estrategias de las empresas transnacionales se reflejan en los resultados mixtos de los 
diversos estudios. Así, el efecto es positivo para el caso de Argentina, Colombia y Panamá 
(Crespi y Zúñiga, 2012), Chile (Benavente, 2006) y no significativo para Chile, Colombia y 
Costa Rica (Crespi y Zuñiga, 2012) y, negativo en el caso de Uruguay (Cassoni y Ramada, 
2010). 

Asimismo, la elasticidad resulta relativamente alta en la apropiabilidad: un 
incremento de 10% en el registro de marcas o patentes de los establecimientos aumenta en 
8% el gasto en innovación. Tal resultado es consistente con la literatura teórica que sugiere 
que las empresas sólo inician sus inversiones en innovación cuando cuentan con la 
protección para sus inventos y, en consecuencia, aseguran el retorno de su inversión en ID 
(Scherer, 2005). Al igual que otras variables consideradas en este tipo de modelos, los 
resultados para distintos países son mixtos o contradictorios. Los estudios de la industria 
manufacturera de Chile muestran resultados contrastantes. Por un lado Alvarez, Bravo-
Ortega y Navarro (2011) encuentran un efecto estadísticamente no significativo. Por el otro, 
Benavente (2006) y Crespi y Zuñiga (2012) obtienen un coeficiente positivo. En países 
industrializados los resultados también son mixtos. En Alemania el coeficiente es negativo 
y en Suecia positivo (Loof y Heshmati, 2006). 

La elasticidad de la transferencia tecnológica es también elevada: un incremento de 
10% de la TT aumenta 7.8% el gasto de innovación. Es ampliamente reconocido que la TT 
permite a la empresas acceder a la tecnología de punta para mejorar sus procesos y 
estimular los esfuerzos de ID. Sin embargo, cuando las empresas se encuentran en un 
entorno de actividad inventiva débil, la compra de tecnología externa, con el propósito de 
incrementar la productividad, sustituye la ausencia de ID, elevando significativamente los 
costos. Incluso, cuando no se cuenta con ID interna, la transferencia tecnológica podría 
provocar dependencia tecnológica, frenando eventualmente la capacidad de innovación de 
las empresas (Zúñiga, Guzmán y Brown, 2007). 

El acceso al crédito es otra variable a la cual el gasto en la innovación es sensible: 
un aumento de 10% incrementa el gasto en 5.9%. No obstante su importancia, el acceso al 
crédito no se incluye en todos los estudios de innovación y productividad del sector 
manufacturero de países latinoamericanos. En el estudio de Chile (Alvarez, Bravo-Ortega y 
Navarro, 2011) y Uruguay (Cassoni y Ramada, 2010) se muestra que el acceso al crédito 
aumenta la intensidad de la inversión en tecnologías incorporadas pero no en la de otras 
actividades. Lo anterior se explica por las políticas de los bancos que prefieren otorgar 
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créditos cuando se adquiere maquinaria, porque constituye una garantía, lo que difícilmente 
ocurre con otro tipo de préstamos. (Alvarez, Bravo-Ortega y Navarro, 2011). 

Por último, las variables asociadas con el mercado, participación del mercado y 
publicidad, aumentan también el monto de la inversión aunque en una proporción menor a 
las otras variables. Un aumento de 10% en cada una de estas variables incrementa en 0.8% 
y 0.3% el gasto en innovación respectivamente. En el mismo sentido, Therrien y Hanel 
(2003), muestran la importancia de estas dos variables del mercado en el gasto en 
innovación en el caso de Canadá. De igual forma, el gasto en innovación resulta sensible a 
la participación del mercado y publicidad en la industria manufacturera de Alemania y 
Suecia (Loof y Heshmati, 2006) y Chile (Benavente, 2006). Aunque las exportaciones y la 
necesidad de mantener la competitividad internacional son un incentivo permanente para 
innovar, la participación en los mercados locales también pueden tener relevancia para 
decidir el monto del gasto (Loof y Heshmati, 2006).  
 
Gráfica 1 
Determinantes de la innovación: elasticidades 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro 3 del Anexo. 
 
 
Ecuación 3: la función de la producción del nuevo conocimiento 
 
Tal como se explicó previamente, la función de la producción del nuevo conocimiento 
permite estimar el efecto del monto en el gasto de innovación que realizan las empresas en 
sus procesos de producción o diseño, insumo de innovación a utilizar en la función de 
productividad. 

El esfuerzo de innovación estimado en la ecuación 2, resultó estadísticamente 
significativo en la probabilidad de que las empresas realicen innovación en el proceso y/o 
diseño de productos. Un aumento del 10% en el esfuerzo de innovación incrementa en 1% 
la probabilidad de que las empresas innoven por la vía de proceso y/o diseño de productos 
(véase gráfica 2). Si bien existe cierto consenso en la elasticidad positiva, no lo hay en 
términos de la magnitud (véase los casos de Función de la producción del nuevo 
conocimiento: efectos marginales en Crespi y Zúñiga, 2012 y Casoni y Ramada 2010).  

Algunos autores estudian de manera separada los efectos de los esfuerzos de 
innovación en procesos y en diseño de productos, enriqueciendo la evidencia. En Chile, los 
estudios contrastan. Por un lado, un coeficiente de 0.002 de la ecuación de la probabilidad 
de innovar en producto y de 0.001 en la de proceso (Benavente, 2006). Por el otro, un 
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coeficiente de 1.18 en la ecuación de la probabilidad de innovar conjuntamente en proceso 
y/o diseño de producto. El coeficiente en cuestión resulta más elevado en países 
industrializados y que solo incluyen a las empresas innovadoras. Tal es el caso de Alemania 
y Suecia con un coeficiente de 0.49 (Loof y Heshmati, 2006).  

El acceso a tecnologías tiene un efecto importante en la probabilidad de innovar en 
proceso y/o producto: un aumento de 10% incrementa la probabilidad en 23%. No todos los 
estudios consultados incluyen el acceso a la tecnología, sino construyen variables proxy. En 
Uruguay, se utiliza la asistencia técnica, con un efecto positivo de 0.102 (Casoni y Ramada, 
2010). A su vez, el estudio de Alemania y Suecia emplea el acceso a ciencia y tecnología 
por parte de las empresas, encontrando un efecto positivo (0.27) y negativo (-0.68) 
respectivamente (Loof y Heshmati, 2006).  

La elasticidad de la variable asociada a la inversión extranjera tiene signo negativo, es 
decir, un aumento en las empresas con capital extranjero en 10% disminuye en un 7% la 
probabilidad de innovación de proceso y diseño. Este resultado negativo coincide con la 
estimación de Benavente (2006) para Chile y Crespi y Zúñiga (2012) en los casos de 
Colombia, Panamá, Argentina y Uruguay. Lo anterior podría explicarse por el hecho de que 
la innovación es generalmente realizada por las transnacionales en sus países de origen o en 
otras sedes de países industrializados. Las empresas filiales reciben de sus casas matrices la 
información procesada sobre productos y procesos. Otra explicación es que algunas 
empresas nacionales abastecen de insumos intermedios a las empresas extranjeras con 
exigencias de estándares de calidad. Por tanto, las nacionales se esfuerzan en mejorar los 
procesos y los productos para mantener su competitividad (Brown y Minian, 1998). 
Contrariamente, en la industria manufacturera argentina y uruguaya, los estudios reportan 
un coeficiente positivo (Arza y Lopez, 2010 y Cassoni y Ramada, 2010). Esta evidencia 
sugiere que las empresas nacionales tienen mayor probabilidad de llevar a cabo 
innovaciones de proceso y/o diseño. 

Se confirma que el tamaño del establecimiento tiene un efecto positivo en la 
probabilidad de innovar en procesos y/o diseños. Un aumento en el tamaño de las empresas 
de 10% incrementa esta probabilidad en 6%. Este efecto positivo se confirma para los seis 
países incluidos en el estudio comparativo de Chile, Argentina, Colombia, Panamá, Costa 
Rica, Colombia y Uruguay (Crespi y Zúñiga, 2012). El resultado de que las empresas de 
mayor tamaño tiendan a innovar más se asocia a las economías de escala y de alcance que 
se registran en estas funciones de conocimiento. Sin embargo, el tamaño puede tener 
importancia o no en función del tipo de industria y del dinamismo del mercado del 
segmento industrial. Así, en Argentina, si bien son las empresas más grandes las que tienen 
mayor probabilidad de innovar, las de menor tamaño tienen mayor probabilidad de innovar 
que las medianas. Por tanto, la relación con el tamaño no siempre es lineal (Arza y López, 
2010). Un resultado similar se presenta para Alemania (Loof y Heshmati, 2006).  
Por último, la participación en las exportaciones aumenta la probabilidad de innovar en 
diseño y producto en los establecimientos manufactureros de México pero con un efecto 
marginal. Un aumento de 10% en esta variable aumenta la probabilidad de innovar en 
0.1%. Lo anterior coincide con el estudio de Chile (Benavente, 2006) y Argentina (Crespi y 
Zuñiga, 2012). Un efecto de mayor magnitud se presenta en Costa Rica (Crespi y Zuñiga, 
2012) y Uruguay (Cassoni y Ramada, 2010). En contraste, en Colombia el efecto es 
negativo (Crespi y Zúñiga, 2012) (véase gráfica 2). 

 
Gráfica 2 
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Función de la producción del nuevo conocimiento: elasticidades 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro 4. 

 
Ecuación 4: los determinantes de la productividad 
 
Conforme a nuestra hipótesis se corrobora el impacto positivo del insumo de la innovación 
en la productividad laboral. En efecto, un incremento de 10% en este insumo aumenta la 
productividad en 2.7% (véase gráfica 3). Si bien hay concenso en que el coeficiente de la 
función de productividad es positivo, no lo hay en relación a la magnitud. En comparación 
a otros estudios de países latinoamericanos, cuyo coeficiente va de 0.1  a 1.92 (Cassoni y 
Ramada, 2010; Crespi y Zúñiga, 2012), en nuestra investigación de México el coeficiente 
estimado es de 0.29.5  

En la lógica de la teoría económica del capital físico y humano, se ratificó su 
contribución positiva a la productividad laboral aunque con distintas elasticidades. Por un 
lado, la elasticidad del capital físico de 0.01 en la industria manufacturera mexicana resulta 
magro en comparación a la elasticidad de 0.7 en el caso de Chile (Benavente, 2006). Por el 
otro, la elasticidad del capital humano, en el que las remuneraciones se tomaron como 
proxy, fue relativamente alta 0.42; es decir, un aumento de 10% en las remuneraciones 
incrementa la productividad en 4.2%. La importancia del capital humano se corrobora 
también para Chile en Benavente (2006) y Raffo, Lhuillery y Miotti (2008) para Francia, 
Suiza, Argentina, Brasil  y México. 

Contrariamente a la hipótesis schmpeteriana de que las empresas grandes fuesen 
determinantes en el nivel de productividad, al incluir el insumo de la innovación en la 
estimación de la ecuación 4, el tamaño de las empresas no resultó estadísticamente 
significativo. Habría que considerar las explicaciones que ofrecen Malerba y Orsenigo 
(1997) sobre las diferentes dinámicas de innovación que tienen los distintos sectores 
asociadas a la naturaleza de la tecnología y del conocimiento, los cuales finalmente incidirá 
en la productividad. 

En relación al capital extranjero, se comprueba su efecto positivo en la 
productividad laboral, pero muy reducido. Se presume que el resultado se vincula al débil 
encadenamiento entre empresas transnacionales y nacionales en la industria manufacturera 
mexicana. Este hecho obedece a la falta de capacidades tecnológicas y de aprendizaje de las 

                                                
5 Nuestra estimación está dentro del rango estimado para países industrializados. Tal es el caso de la 
elasticidad de 0.1 en Estados Unidos que reporta Griliches (1984). Utilizando una definición más amplia de 
ID en otros estudios el rango va de 0.10 a 0.25 (Hall y Mohnen, 2010). 
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empresas nacionales para interactuar con las extranjeras, tomando provecho de las derramas 
de conocimiento tecnológico. Adicionalmente, los empresarios locales carecen de visión de 
largo plazo y un espíritu emprendedor que incorpore capital humano calificado (Brown y 
Domínguez, 2009).  

Finalmente, se confirma la hipótesis de la relación positiva entre la participación en 
el mercado de las empresas y la productividad laboral. En presencia de mercados 
dinámicos, que se caracterizan por la introducción de nuevos productos o que son 
resultados de nuevos procesos de producción, las empresas innovadoras tendrán un 
incentivo en incrementar su participación. Este factor refuerza la decisión de las empresas 
de innovar, afectando positivamente la productividad laboral.  
 
 
Gráfica 3 
Los determinantes de la productividad: elasticidades 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro 5 

Ventajas y limitaciones de la metodología utilizada 
 
Frente a la ausencia de estadísticas de ID a nivel de firma en México, la metodología CDM 
permite construir un modelo que utiliza distintas variables que dan cuenta de los esfuerzos 
de innovación de las empresas manufactureras. El estudio a nivel de firma aporta 
mediciones más precisas de qué factores contribuyen a la propensión a innovar de las 
empresas, de cómo deciden éstas efectuar los gastos relativos a innovación y cuáles son sus 
resultados en innovación y en productividad. El modelo CDM tiene el acierto de aplicar la 
función de conocimiento propuesta por Grilliches para identificar que variables influyen y 
en que medida en el círculo virtuoso: esfuerzo de innovación-innovación-productividad. 
 

Una de las limitaciones de la metodología utilizada es la de no contar con una 
encuesta de innovación a nivel de establecimiento que incluyera variables como la 
investigación y desarrollo, la cooperación entre empresas y universidades, el apoyo y/o 
subsidios públicos hacia las empresas. Otra limitante fue la de no disponer de información 
de un periodo más largo y reciente. 

El uso de variables proxy puede repercutir en las estimaciones, en la magnitud y en 
los signos de los coeficientes en las distintas ecuaciones. El hecho de que los países no 
tengan información homogénea dificulta las comparaciones entre éstos. Por tanto, se hace 
indispensable construir encuestas homogéneas que incluyan variables que den cuenta de los 
esfuerzos de innovación, la innovación y la productividad. Este es un reto para desarrollar 
en futuras investigaciones.  
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IV. Conclusiones  
 
Esta investigación muestra que para analizar el efecto de la innovación en la productividad 
es necesario tomar en consideración todo el proceso: el esfuerzo en la innovación, que 
puede resultar exitoso o no, la invención y su apropiabilidad, la introducción de la 
innovación en los procesos de producción y/o en los mercados, mediante  nuevos diseños 
(productos) y finalmente, sus efectos en la productividad.  

Nuestros resultados confirman la hipótesis en el sentido de que las empresas 
mexicanas con mayor propensión a innovar son las grandes y aquellas que tienen 
apropiabilidad de sus invenciones; pero no así las que exportan ni por su participación en el 
mercado.  

En la decisión de las empresas para ejercer gastos en la innovación tienen un 
impacto positivo: el acceso al crédito, la transferencia de tecnología, los recursos de la 
inversión extranjera y la apropiabilidad del conocimiento. En cambio, no fueron relevantes 
la cooperación entre empresas, el tamaño del establecimiento y las exportaciones. Estos 
resultados señalan la necesidad de una política industrial que contribuya a eliminar los 
obstáculos que enfrentan las empresas para acceder al crédito o a la transferencia 
tecnológica. También ponen en relieve la pertinencia de contar con un sistema de 
protección intelectual fuerte que asegure a los empresarios el retorno de sus inversiones en 
innovación. La evidencia muestra, además, la falta de cooperación entre las empresas. En 
tal sentido, se requiere fomentar una cultura de cooperación entre las empresas y de éstas 
con las universidades y centros de desarrollo. En resumen, se advierte la necesidad de un 
entorno favorable  micro y meso, que incentive los esfuerzos de innovación.  

En la función del conocimiento se encontró que el esfuerzo en innovación, estimado 
a partir de las dos primeras ecuaciones del modelo conjuntamente con las exportaciones y 
el tamaño de los establecimientos, determinó la innovación registrada en nuevos procesos 
y/o diseños. Contrariamente a lo esperado, se identificó a las empresas nacionales con 
mayor innovación en producto y/o diseño que las extranjeras.  

De lo anterior se desprende la pertinencia ineludible de una política industrial que 
reconozca las disparidades de capacidades tecnológicas y la relación compleja entre las 
empresas nacionales y extranjeras, y propicie una mayor inserción de las locales en los 
encadenamientos industriales. En la medida en que las empresas nacionales destinen 
mayores esfuerzos a la innovación, y sean capaces de absorber la tecnología externa y de 
frontera, se tendrán efectos positivos en la innovación y en consecuencia, en la 
productividad laboral. 

Finalmente, se corrobora la hipótesis relativa a que el insumo de la innovación  
conjuntamente con el capital humano, tienen un impacto sustantivo en la productividad 
laboral. Las variables calidad total y reingeniería, que fueron consideradas en la función de 
productividad, no resultaron significativas. Una explicación posible es el hecho de que estas 
variables corresponden a rutinas que han sido incorporadas en industrias maduras y que no 
se asocian necesariamente con la innovación. No fue posible apreciar el efecto de la 
diferencia entre industrias porque la variable de control entre industrias innovadoras y no 
innovadoras no resultó significativa.  
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Anexo 
 
Cuadro 1 
Ecuación 1: propensión a innovar 

 Coeficiente Std. Err. 

Dumy gasto innovación   

Exportaciones/ventas 0.00 0.00 

Dumy ind. Innovadoras 0.38*** 0.04 

Tamaño establecimientos 0.45*** 0.02 

Patentes y marcas 0.38*** 0.04 

Mercado 0.00 0.00 

Año -0.01 0.03 

Constante -2.10*** 0.14 

   

/athrho 0.79 0.14 

/lnsigma 0.77 0.08 

   

Rho 0.66 0.08 

Sigma 2.15 0.18 

Lambda 1.42 0.29 
Wald test of indep. eqns. (rho = 0): chi2(1) =    27.43   Prob > chi2 = 0.000 

 
 
*** Significativo al 1% de significancia  ** Significativo al 5% de significancia * Significativo al 10% de significancia 
Modelo Heckman para las ecuaciones 1 y 2 
Número de observaciones 6234 
Observaciones censuradas 5188 
Observaciones no censuradas 904 
 
Cuadro 2 
Ecuación 2: los determinantes del esfuerzo de innovación 

Variable Coeficiente Error estándar 

Log. gasto innovación   

Log. Publicidad 0.079*** 0.02 

Establecimientos chicos -0.439** 0.26 

Establecimientos medianos 0.036 0.18 

Exportaciones/ventas -0.003 0.00 

Mercado 0.023*** 0.01 

Patentes y marcas 0.808*** 0.15 

Inversión extranjera directa 1.337*** 0.13 

Cooperación 0.038 0.15 

Transferencia tecnológica 0.772*** 0.18 

Acceso crédito 0.446*** 0.16 

Dumy ind. Innovadoras 0.443*** 0.16 

Dumy año 2004 0.227 0.16 

Dumy año 2005 0.242 0.14 

Constante -3.928*** 0.59 
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Cuadro 3. Ecuación 3: la función de la producción del conocimiento 

 Coeficiente Std. Err. 

Proceso y diseño   

Esfuerzo innovación (ec. 1) 0.739*** 0.100 

Inverso de la razón de Mills 1.117*** 0.472 

 Exportaciones en ventas 0.008*** 0.002 

Tamaño del establecimiento 0.539*** 0.169 

Acceso a tecnología 1.364*** 0.320 

Dummy industrias innovadoras 0.511** 0.287 

Inversión extranjera directa -1.071*** 0.192 

Constante  -2.232*** 1.044 

/lnsig2u 2.517 0.097 

sigma_u 3.521 0.172 

Rho 0.925 0.007 
Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) =  2781.92 Prob >= chibar2 = 0.000 
 

 
Modelo Probit 
Número de observaciones 6234 
Número de grupos 2078 
Wald chi2(7) 128.68 
Prob > chi2 = 0 
Log likelihood  = -2802.23 
Cuadro 4. Ecuación 4: Los determinantes de la productividad 

 Coeficiente Std. Err. 

Esfuerzo innovación ecuación 3 0.295*** 0.107 

Esfuerzo innovación ecución 2 0.013 0.069 

Remuneraciones por persona 0.015**** 0.003 

Capital fijo por persona 0.0002** 0.000 

Mercado 0.021* 0.004 

Inversión extranjera directa 0.002* 0.001 

Inversa de Mills 0.177 0.262 

Reingeniería 0.017 0.020 

Calidad total -0.017 0.019 

Tamaño del establecimiento -0.095 0.100 

Constante 3.075 0.536 

   

sigma_u 0.845  

sigma_e 0.507  

Rho 0.735  
 
Prueba de Hausman 
chi2(9) = 69.55 
Prob>chi2 = 0.0 
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Resumen
Este estudio analiza los determinantes de la capacidad de absorción en el sector servicios.
La estructura es cuantificable y moderadamente aproximada a los planteamientos teóricos
más avanzados sobre el concepto de capacidad de absorción. En el estudio se utilizó un
análisis factorial exploratorio y un análisis discriminante para determinar el perfil y la
eficacia de la estructura de capacidad de absorción obtenida con respecto a los inputs y
outputs del proceso innovador. Los resultados sugieren una influencia significativa de la
capacidad de absorción, en el proceso innovador de las empresas del sector. El estudio
también concluye que el gasto de innovación no es siempre un elemento determinante en la
capacidad de absorción; y que además la innovación en servicios tiene una orientación
mayoritaria al desarrollo de cambios organizativos y de procesos,  y menor interés por la
introducción de nuevos productos al mercado.
Palabras clave: Capacidad de Absorción, Input Innovador, Output Innovador, Sector
Servicios, Proceso Innovador.

Abstract
This study analyzes the determinants of the absorptive capacity in service sector. The
structure founded of this capacity is quantifiable and moderately brought near to theoretical
expositions more advanced on the concept. An exploratory factor analysis was performed
which it gathered in four dimensions the absorptive capacity: acquisition, assimilation,
transformation and exploitation knowledge. In addiction in this study a discriminant
analysis was conducted to verify the efficiency of the absorptive capacity’s structure
obtained with regard to inputs and outputs of the innovative process. Results suggest a
significant influence of the absorptive capacity on the innovative process in the service
sector’s firms. The study also concludes that service sector’s firms incorporate increasingly
the value of the innovation in its operations, and this has significant results in the
innovative process.
Key words: Absorptive Capacity, Innovation Input, Innovation Output, Service Sector,
Innovative Process.

1. Introducción y Objetivos

En los últimos años el interés por el estudio de la innovación en el sector servicios  ha
crecido gracias al reconocimiento general que se ha hecho sobre la aportación que tiene
este sobre el PIB y en el empleo. La existencia del sector servicios no solo complementa el
desempeño del sector manufacturero, sino que sistemáticamente promueve una espiral de
crecimiento de este último.

Los estudios hasta ahora realizados se han enfocado en analizar la intensidad del
conocimiento en el sector servicios (AMARA et al., 2009, p. 407) con especial énfasis en
los servicios intensivos en conocimiento (conocidos como KIBS, en sus singlas en inglés)



2

aplicados en los sectores de actividad comercial y financieros (MILES et al., 1995). En la
literatura hay todavía una notoria falta de abstracción en el estudio del comportamiento
innovador del sector servicios llegando a no revelarse de forma concreta y precisa cómo se
produce la innovación en este sector, cuales son las consecuencias de la innovación en el
desempeño y rendimiento de las empresas o, más importante aún, cómo las empresas en
este sector se aprovisionan de capacidades internas para innovar o asimilar conocimiento
de su entorno.

En este estudio se profundiza en el estudio de la capacidad de absorción (Absorptive
Capacity ACAP, en sus siglas en inglés) en el sector servicios como aspecto clave para el
desarrollo del proceso innovador. ACAP es definida por COHEN & LEVINTHAL (1989,
p. 569) como la habilidad de una empresa para organizar, identificar, asimilar y explotar el
conocimiento proveniente del exterior. En los últimos años la ACAP ha alcanzado especial
importancia al ser considerada un factor determinante de la conducta innovadora  y un
factor clave del éxito empresarial. En general, el concepto de ACAP se ha utilizado
ampliamente en el estudio del comportamiento innovador del sector manufacturero y su
aplicación en el sector servicio es prácticamente inexistente, debido, en parte, a las
dificultades para encontrar medidas que permitan operacionalizar el desarrollo conceptual.
El estudio de ZAHRA & GEORGE (2002, p. 185) advierte de la existencia de serías
limitaciones en la medición de ACAP, así como de ambigüedades en su definición y
variedad  de interpretaciones. Mientras que algunos estudios le han atribuido una
naturaleza cualitativa (MUROVEC & PRODAN, 2009, p. 859), en otros se señala que la
presencia de asociaciones lineales entre variables explicativas de esta capacidad dificulta
la medición cuantitativa del concepto (TSAI, 2009, p. 765).

En este contexto, este trabajo tiene dos objetivos. Primero, identificar los factores que
componen o determinan ACAP en el sector servicios. Para ello, se empleará  un análisis
factorial de componentes principales, utilizando una serie de variables analizadas en
investigaciones previas, y que indican que la ACAP se compone de distintas habilidades
para adquirir conocimiento, asimilarlo, transformarlo y explotarlo. En el estudio se ha
realizado una amplia revisión de la literatura que evalúa estos factores a través de técnicas
de medidas cualitativas y cuantitativas. Segundo, una vez obtenida una medida de ACAP
para el sector servicios, se comprueba su poder explicativo para discriminar empresas en
términos de los inputs y outputs del proceso innovador. Nosotros empleamos un análisis
discriminante para ver de qué manera los componentes ACAP muestran diferencias
significativas en cuanto al gasto en innovación (input) y el grado de novedad de la
innovación (output). Una importante aportación de esta investigación es que utiliza una
fuente de datos cuantitativa que abarca un amplio rango de empresas en el sector servicios,
por lo cual se podrá obtener una visión general de los factores que componen la ACAP en
este sector.

2. Capacidad de Absorción en las Empresas

Originalmente la ACAP es definida como la habilidad de las organizaciones para explotar
conocimiento externo (COHEN & LEVINTHAL, 1990, p. 128). Estudios recientes le han
asignado un papel más determinante en la actividad innovadora que pasa por reconocer que
la ACAP no solo contribuye a reconocer el valor del conocimiento externo, sino también
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facilita su asimilación, aplicación y uso comercial ((ESCRIBANO et al., 2009, p. 96). Para
llegar a ello, las empresas pasan por un proceso secuencial en el que en el primer paso es
reconocer el conocimiento potencialmente valioso para la empresa (aprendizaje
explorador), en el segundo es asimilar ese nuevo conocimiento (aprendizaje transformador)
y en el tercero se utiliza para crear nuevo conocimiento con valor de mercado (aprendizaje
explotador). Como resultado, ACAP resulta de un prolongado proceso de inversión y
acumulación de conocimientos dentro de la organización que se ve influenciado por la
participación de la empresa en mercados de productos específicos, las actividades de I+D y
el desarrollo de su trayectoria en el pasado (path-dependecy). ZAHRA & GEORGE (2002,
p. 185) le asignan un rol más organizacional definiéndola como un conjunto de rutinas y
procesos organizativos de aprendizaje y creación de conocimiento.

2.1. Capacidades Potenciales y Realizables en las Empresas

Los estudios de ZAHRA & GEORGE (2002, p. 185) y TODOROVA & DURISIN (2007,
p. 774) sobre ACAP han avanzado mucho en la aproximación conceptual de esta
capacidad. De acuerdo con estos autores, la ACAP estaría compuesta de cuatro rutinas y
procesos organizativos que comprenden la adquisición, asimilación, transformación y
explotación el conocimiento. Estas cuatro dimensiones (ZAHRA & GEORGE, 2002, p.
185) las agrupan su vez en dos grandes bloques denominados Capacidad de Absorción
Potencial (PACAP) y Capacidad de Absorción Realizable (RACAP).

Mientras que las RACAP´s reúnen la transformación y explotación del conocimiento, las
PACAP´s agrupan la adquisición y  asimilación del conocimiento. Estos dos grupos tienen
un distinto valor estratégico para las empresas. Las PACAP`s permiten que la
organización pueda adaptarse de forma más eficiente a las cambios del entorno y el
mercado, interiorizando y asimilando el conocimiento. Las RACAP´s tienen influencia en
el rendimiento de la organización mediante la transformación y explotación del
conocimiento que da lugar a la innovación de productos y/o procesos.

Aunque las PACAP´s y RACAP´s  resultan dimensiones esenciales para explicar ACAP,
(ZAHRA & GEORGE (2002, p. 185) y MUROVEC & PRODAN (2009, p. 859) advierten
sobre las ambigüedades existentes en su definición e interpretación, que subyace en su
naturaleza cualitativa, que dificultan encontrar adecuadas medidas cuantitativas para el
análisis. Desde la perspectiva cuantitativa, TSAI (2009, p. 765) señala la colinealidad
existente entre la ACAP (medida por el cociente entre gasto en I+D y las ventas, o gasto en
formación y personal en I+D) y otras variables explicativas o de control.

No obstante, estudios recientes han hecho un intento por mejorar estas medidas de ACAP
(ARBUSSA & COENDERS, 2007, p. 1545), (MUROVEC & PRODAN, 2009, p. 859). De
ahí que tras una revisión de la literatura nosotros proponemos una medición cuantitativa de
ACAP basada en estudios que la han tratado como variable dependiente e independiente en
sus análisis. La Tabla 1 muestra los estudios analizados, clasificados ellos de acuerdo con
las cuatro dimensiones de la ACAP y la naturaleza del estudio, (cuantitativa vs.
cualitativa).
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Las PACAP´s,  las definen ZAHRA & GEORGE (2002, p. 185) como habilidades que se
extienden y apalancan en las competencias previas existentes, o que bien se van generando
a medida que se van desarrollando las actividades rutinarias de la empresa. Las PACAP´s
permiten que la empresa reconozca diferentes conjuntos de información, aparentemente
incongruentes, y los convierta en  nuevo conocimiento. Para TODOROVA & DURISIN
(2007, p. 774) las RACAP`s pueden fomentar y fortalecer las relaciones hacia el interior de
la organización, así como hacia el exterior, con consumidores y demás stakeholders, ya que
desarrollan y refinan las rutinas organizativas combinando el conocimiento existente y el
recientemente adquirido y asimilado.

Tabla 1
ACAP:

Relación entre estudios  con mediciones cualitativas y cuantitativas

Dimensiones Medición  Cualitativa Medición  Cuantitativa

PACAP

Adquisición
(JANSEN et al., )(KHOJA &
MARANVILLE, 2010, p.
262), (JIMÉNEZ-
BARRIONUEVO et al.,
2010)(NIETO & QUEVEDO,
2005, p. 1141)(RUSH et al.,
2007, p. 221)

(COHEN & LEVINTHAL,
1990, p. 128)(MOWERY et al.,
1996, p. 77; KIM, 1980, p.
254)(KIM, 1999, p. 111)(VAN
DEN BOSCH et al., 1999, p.
551)(VOLBERDA et al., 2010,
p. 931)(TODOROVA &
DURISIN, 2007, p.
774)(NEWEY & SHULMAN,
2004, p. 495)

Asimilación

RACAP

Transformación
(Jansen, Van Den Bosch, y
Volberda, 2005), (JIMÉNEZ-
BARRIONUEVO et al.,
2010)(NIETO & QUEVEDO,
2005, p. 1141)(JANTUNEN et
al., 2005, p. 223)

(COHEN & LEVINTHAL,
1990, p. 128)(KIM, 1999, p.
111)(VOLBERDA et al., 2010,
p. 931)(SZULANSKI, 1996, p.
27)(NEWEY & SHULMAN,
2004, p. 495)(KIM, 1980, p.
254)

Explotación

Fuente: elaboración propia (2013)

Si bien, las PACAP`s y las RACAP`s son los pilares fundamentales de ACAP, se requiere
del cumplimiento de dos premisas para alcanzar dicha capacidad (COHEN &
LEVINTHAL, 1990, p. 128) , (KIM, 1999, p. 111). Primero, que exista conocimiento
previo para evaluar y que se utilicen fuentes externas de conocimiento. Esto supone la
existencia de un componente tácito que permita que la entrada de conocimiento a la
organización fluya por esta de forma eficiente, (MOWERY et al., 1996, p. 77). Segundo,
debe producirse un esfuerzo innovador, que fomente intercambios de conocimiento entre
los miembros de la organización (ESCRIBANO et al., 2009, p. 96). En términos
cuantittativos, la existencia de gastos en innovación en la empresa (aquellos dirigidos a la
búsqueda de conocimiento) es una medida proxy del cumplimiento de estas premisas.
Como resultado se espera que siendo las PACAPs y RACAPs un elemento determinante de
la innovación,  permitan evaluar los perfiles de las empresas del sector servicios en función
del gasto en innovación.
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Hipótesis 1. Las PACAP´s y RACAP´s determinan las diferencias en el gasto de
innovación y el perfil entre las empresas del sector servicios.

Si bien, la estructura de ACAP puede ser determinante de un input del proceso innovador
como lo es el gasto en innovación, puede también ser clave en la introducción de nuevos
productos y servicios, o en la mejora de los ya existente. De acuerdo con KIM (1980, p.
254) estos outputs de innovación (innovaciones radicales e innovaciones incrementales) de
cara a lograr una mayor competitividad, deben sustentarse en la implementación, la
asimilación, la transformación y la explotación del conocimiento, con lo que se alcanzaría
una mayor capacidad para la solución de problemas. En este contexto, las PACAP´s, y las
RACAP´s son determinantes no solo para crear innovación, sino también una ventaja
competitiva sostenible (ZAHRA & GEORGE, 2002, p. 185).Como resultado, parece
existir una relación directa entre la composición de ACAP y los resultados del proceso
innovador. Esas dimensiones pueden ser claves en distintos tipos de resultados innovadores
y pueden un elemento discriminante entre empresas con resultados innovadores y sin ellos.
Es por ellos que en este estudio se formula la siguiente hipótesis.

Hipótesis 2. Las PACAP´s y RACAP´s determinan las diferencias en los resultados
innovadores y el perfil entre las empresas del sector servicios.

3. Metodología, Datos y Variables

En tal sentido, el análisis empírico de este estudio se llevó a cabo con datos procedentes de
la encuesta de Panel de Innovación Tecnológica (PITEC) en España, para el periodo 2008.
El estudio utilizó información de 5099 empresas que de acuerdo con la Clasificación
Nacional de Actividades Económica 2003 (CNAE) corresponden al sector de servicios en
las categorías: comercio al por mayor y al por menor, transporte y almacenamiento,
hostelería, información y comunicaciones, actividades financieras, actividades
inmobiliarias, actividades profesionales, administración pública y defensa, educación,
actividades artísticas y otros servicios; además que incluyen tanto empresas que realizaron
gastos en I+D y obtuvieron resultados innovadores, como aquellas que no.

La metodología empleada está sustentada en la utilización de técnicas multivariantes, las
cuales permiten cuantificar mejor las diferencias en los perfiles y esfuerzo innovador de las
empresas del sector servicio. Para el contraste de las hipótesis fue necesario obtener una
estructura  de ACAP. Para este propósito se utilizó un  análisis factorial con el fin de
explorar y definir la estructura subyacente de los componentes de la ACAP en este sector.
Se analizan las interrelaciones entre las variables y se definen una serie de dimensiones
subyacente comunes entre sí, describiendo con ello el fenómeno de una manera más
sintetizada que con las variables originales. La Tabla 2 recoge las medidas de las variables
empleadas en este análisis, seleccionadas en función de la revisión de la literatura y dada la
naturaleza multivariante del constructo ACAP.
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Una vez obtenida la medida de la ACAP, se construyeron 2 modelos de análisis
discriminante para establecer las diferencias y el perfil de las empresas del sector servicios
en cuanto al gasto en innovación (input) y el resultado innovador (output). El desarrollo de
los modelos  se llevo a cabo mediante el análisis por etapas para evitar que entren al
modelo variables no significativas. En cada modelo se realizan dos análisis. El primero,
arroja coeficientes que permiten establecer si las variables utilizadas explican las
diferencias entre las empresas del sector servicios en función del input y output de la
innovación, y el segundo determina cuales de esas variables independientes tienen mayor
importancia  relativa en función de su coeficiente en el modelo. En este último análisis se
presenta información de 2 grupos de empresas: aquellas que realizan gasto en innovación u
obtuvieron resultado innovador, frente aquellas que no. Como resultado, se entiende que
una variable tiene importancia relativa en el modelo si su valor medio es más alto en un
grupo que en otro.

Tabla 2
Definición de Variables para la medición de la ACAP

Etiqueta Descripción Autores

bin_innobien,
bin_innoserv,
bin_innprod

Variables dicotómicas que incluye
información de las innovaciones que
realizan las empresas en productos,
bienes o servicios.

(TSAI, 2009, p. 765;
ESCRIBANO et al.,
2009, p.
96)(KOSTOPOULOS et
al., 2011)

fuente_universidades,
fuente_centecnologicos,
fuente_competidores,
fuente_consultores,

Variables dicotómicas relacionadas con
las fuentes de información a las que han
tenido acceso las empresas. Estas
variables se clasifican en Fuentes de
Información Institucionales
(universidades, centros tecnológicos),
Fuentes de Información del Mercado
(competidores, consultores y
laboratorios comerciales de I+D).

(TSAI, 2009, p. 765;
ARBUSSA &
COENDERS, 2007, p.
1545)

innova_orga_relaciones
innova_orga_gestion
innova_orga_estructura

Estas variables recogen información
sobre la aplicación  de nuevos métodos
organizativos para el desarrollo de
actividades internas de la empresa. Las
variables son dicotómicas y especifican
innovaciones organizativas para el
desempeño de las relaciones externas
con otra empresa, innovaciones
organizativas en la gestión de la
organización del trabajo y
procedimientos de la empresa, e
innovaciones en la organización de los
lugares de trabajo de la empresa, reparto
de responsabilidades y toma de
decisiones.

(CHEN, 2004, p. 311)
(G.W. ZIGGERS &
HENSELER, 2009, p.
794)(MUROVEC &
PRODAN, 2009, p. 859)
(JIMÉNEZ-
BARRIONUEVO et al.,
2010)

innova_comer_nuevometodo

Variable dicotómica que se define como
innovación comercial, y supone la
incorporación de nuevas estrategias o
nuevos métodos  comerciales que
conllevan al posicionamiento del
producto en el mercado.
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Etiqueta Descripción Autores

efecto_proceso_capacidad,
efecto_proceso_costes,
efecto_proceso_energia,
efecto_proceso_flexible,
efecto_proceso_materiales,
efecto_prodcuto_calidad,
efecto_prodcuto_cuotamer,
efecto_prodcuto_penetra,
efecto_prodcuto_sustitucion
efecto_otros_medioambiente
efecto_otros_saludsegura,
efecto_otros_normahsa,

Estas variable, medidas en 1,0; recogen
información de los objetivos que
persigue la empresa a través de la
actividad innovadora, orientada a:
Procesos (mayor capacidad de
producción o prestación de servicio,
menores costes laborales, menos
consumo de energía, mayor flexibilidad
en el sistema de producción o prestación
de servicio, menos consumo de
materiales), Productos (mayor calidad de
los bienes y servicios, mayor cuota de
mercado, penetración en nuevos
mercados, sustitución de productos o
procesos anticuados) y Seguridad y
Medioambiente (menor impacto
medioambiental, mejora en la salud y la
seguridad, cumplimiento de requisitos
normativos medioambientales.

(ORTEGA, 2010, p.
1273)

bin_remunerapidt.

Informa sobre la retribuciones hechas a
investigadores, becarios, técnicos,
auxiliares y otros gastos corrientes
relacionados con las actividades de I+D.
Medida 1,0.

Fuente: elaboración propia (2013)

La definición que la literatura hace sobre las variables que influyen en la ACAP, así como
su demostrada utilización en diversos estudios y aporte significativo en la explicación de
dicho fenómeno,  sustentan la cuidadosa selección de las variables dependientes e
independientes. En el caso de las variables dependientes, la primera es un input de la
innovación que corresponde al gasto en innovación que realizan las organizaciones. Esta
variable ofrece la opción de poder agrupar aquellas empresas que 1) han realizado gasto
interno y externo en I+D, adquisición de I+D, adquisición de maquinarias equipos o
software, y 2) han realizado gasto en formación y capacitación de personal. La segunda y
tercera variables, son outputs del resultado innovador definidas como innovación radical e
innovación incremental. La primera de estas recoge información sobre si la empresa ha
introducido productos y/o servicios nuevos o mejorados al mercado antes que los
competidores, mientras que la segunda determina si la empresa ha introducido un producto
o servicios mejorado de manera significativa del  que ya disponían lo en su mercado los
competidores. La inclusión de innovaciones radicales e innovaciones incrementales, brinda
la oportunidad de poder diferenciar a las empresas con una estructura clara de ACAP.

Para el caso de las variables independientes algunas de estas se describen como
localización y utilización de diferentes fuentes de información para las actividades de
innovación, modificación y aplicación de nuevas formas organizativas y métodos de
comercialización, identificación y aprovechamiento de factores internos y externos que
motiven y faciliten las actividades de innovación, afectación de la actividad innovadora en
los productos o servicios, procesos, medio ambiente y normativas de la organización y
retribuciones e incentivos al personal dedicado a I+D, entre otras (ver Tabla Nº 2).
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4. Resultados y Discusión

De los resultados del análisis factorial, se obtienen la conformación de 6 factores que
identifica la estructura de los determinantes de las PCAP`s y las RACAP´s en el sector
servicios. Los factores rotados que se presentan en la Tabla 3, explican de manera conjunta
el 67% de la varianza  total. El resultado del estadístico Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la
prueba de esfericidad de Bartlett son estadísticamente significativos, lo cual se denota una
buena robustez del modelo y, se evidencia un buen ajuste entre los factores y los datos. La
comunalidad para todos los indicadores es superior a 0,5, que junto al criterio de rotación
por Varimax, garantiza una adecuada carga factorial en cada uno de los indicadores.

Tabla 3
Análisis factorial de componentes principales de ACAP

(Rotación por Varimax)

Indicadores Comunalidades
Factores  Rotados

1 2 3 4 5 6
bin_innoserv .606 0,707
bin_innobien .603 0,709
bin_innprod .696 0,725
innova_comer_nuevometodo .559 0,680
innova_orga_relaciones .574 0,700
innova_orga_estructura .704 0,817
innova_orga_gestion .596 0,700
efecto_otros_normahsa .741 0,711
efecto_otros_saludsegura .755 0,728
efecto_otros_medioambiente .713 0,618
efecto_proceso_materiales .783 0,763
efecto_proceso_energia .785 0,773
efecto_proceso_costes .731 0,727
efecto_proceso_capacidad .758 0,718
efecto_proceso_flexible .663 0,592
efecto_prodcuto_calidad .726 0,745
efecto_prodcuto_cuotamer .690 0,736
efecto_prodcuto_penetra .735 0,680
efecto_prodcuto_sustitucion .621 0,646
efecto_producto_gama .667 0,669
bin_remunerapidt .627 -0,62
fuente_centecnologicos .485 0,542
fuente_universidades .671 0,786
fuente_consultores .725 0,824
fuente_competidores .633 0,717

% de varianza explicada 38.4 7.74 6.54 5.79 4.51 4.30
% Total de varianza explicada 67.34

MASA de Kaiser-Meyer-Olkin. .916
Prueba de esfericidad de Bartlett (Sig) .00

*p<.001, **p <.005
Fuente: elaboración propia (2013)
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En definitiva, los resultados del análisis factorial evidencia la existencia de una estructura
de ACAP para el sector servicio, cuantificable y moderadamente aproximada al modelo
teórico de (ZAHRA & GEORGE, 2002, p. 185). La estructura latente de ACAP en el
sector servicios se muestra en la Tabla 4 y se hace referencia a las actividades que
potencian las PACAP´s y las RACAP´S.

Tabla 4
Estructura de ACAP: factores explicativos en empresas de servicios

P
A

C
A

P

Factor 4: Identificación de Fuentes Externas de Conocimiento (entorno directo de
la organización, mercado e instituciones académicas).

R
A

C
A

P

Factor 1: Implementación y aplicación del esfuerzo innovador sobre los productos
y procesos.
Factor 2: Conversión y re-codificación del esfuerzo innovador y  el conocimiento
sobre los recursos y las operaciones.
Factor 3: Introducción de nuevos o mejorados productos  y/o servicios, resultantes
del esfuerzo innovador.
Factor 5: Implementación y aplicación del esfuerzo innovador sobre los otros
factores organizacionales.
Factor 6: Combinación e Interiorización  del conocimiento base, adquirido y/o
asimilado.

Fuente: elaboración propia (2013)

En cuanto a las PACAP´s, las actividades de identificación de fuentes externas de
conocimiento (Factor 4) son un proxy de la adquisición y asimilación del conocimiento; y
engloba aquellas actividades relacionadas con fuentes de informaciones provenientes del
mercado, tales como: clientes, competidores, consultoras; fuentes de información
institucionales como: universidades, organismos públicos de inversión,  centros
tecnológicos; y otras fuentes como: conferencias, ferias comerciales, exposiciones. Estas
actividades le permite a la empresa identificar el conocimiento existente en el exterior
(COHEN & LEVINTHAL, 1990, p. 128); además de permitirle a la empresa identificar y
adquirir conocimiento externo, que  por lo general es crítico para sus operaciones (ZAHRA
& GEORGE, 2002, p. 185). Así mismo, este factor está asociado con aquellas actividades
que involucran la interpretación del conocimiento adquirido, la comprensión del entorno de
la empresa, y la  incorporación de aquellos recursos externos que favorezcan los procesos
de innovación, aprovechando los incentivos tanto internos como externos que permitan
potenciar la innovación (KIM, 1999, p. 111).

Por el lado de las actividades que estimulan las RACPA´s en las empresas del sector
servicios, las actividades de implementación,  aplicación,  conversión y re-codificación del
esfuerzo innovador y  el conocimiento, la introducción de nuevos o mejorados productos
y/o servicios y la combinación e interiorización  del conocimiento base, adquirido y/o
asimilado (Factor 1, 2, 3, 5, y 6,) son un proxy de la transformación y explotación del
conocimiento. Estas dimensiones pueden ser descritas como todas aquellas actividades de
refinación, extensión y el apalancamiento de las rutinas organizaciones y que conllevan a
explotar el potencial y las capacidades de la empresa (ZAHRA & GEORGE, 2002, p. 185).
Tanto la  realización de trabajos creativos dentro de la empresa que resultan en un aumento
del volumen de conocimiento, como la introducción de productos  nuevos o mejorados,
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mejoras en el nivel de calidad de los productos obtenidos, mayor preocupación por el nivel
de impacto de los productos sobre el medioambiente, la salud y la seguridad; son todas
estas actividades orientadas a proveer a la empresa de capacidades que le permita
transformar y explotar el conocimiento con el fin de incrementar su resultado innovador.

En la tabla 5 se presenta el modelo discriminante para el gasto de innovación (Modelo 0).
Los estadísticos M de box y Lambda de Wilks dan cuenta de la validez significativa del
modelo, donde más del 89%  los casos fueron clasificados correctamente, lo cual denota el
poder predictivo de la función discriminante. Los resultados demuestran que existen
diferencias significativas entre las empresas del sector servicio, más específicamente se
prueba la hipótesis 1 de que la estructura de factores  multivariantes de las PACAP´s y
RACAP´s, determina las diferencias en el gasto de innovación y el perfil entre las
empresas del sector servicios. Pero más allá de este hallazgo, es posible deducir que al
menos en las empresas del sector servicios la  obtención de ACAP no depende del gasto de
innovación previo que se realice.

Al comparar los coeficientes del modelo con las medias de los grupos (empresas que no
realizaron gasto en innovación y empresas que realizaron gasto en innovación) observamos
que las empresas que no realizaron gasto en innovación aprovechan más factores de ACAP
(p.e. Factor1: coef =.529, medias grupos .399 > -.567. Factor4: coef=.367, medias
grupo= .295>-.419), potenciando con ello tanto a las PACAP`s como a las RACAP´s;
mientras que las empresas que realizan gasto en innovación aprovechan menos factores de
ACAP, centrándose más en las RACAP´s (p.e. Factor3: coef =-.351, medias grupos -
.284<.403)

En el caso de las empresas que no realizan gasto en innovación los factores que más
discriminan son los relacionados a las actividades de identificación de fuentes externas de
conocimiento (Factor 4) y las actividades de implementación y aplicación del esfuerzo
innovador sobre los productos y procesos (Factor 1). También se puede observar como las
actividades de conversión y re-codificación del esfuerzo innovador y  el conocimiento
sobre los recursos y las operaciones (Factor 2) y las actividades de implementación y
aplicación del esfuerzo innovador sobre los otros factores organizacionales (Factor 5)
resultan significativas y discriminantes, aunque con un menor poder explicativo, para este
grupo de empresas. En la Tabla 5, las medias de los factores discriminantes de estas
empresas es mayor que las medias de las empresas que realizan gasto de innovación.

En el caso de las empresas que si realizan gasto de innovación, estas se apoyan mas en
actividades relacionadas con la introducción de nuevos o mejorados productos  y/o
servicios, resultantes del esfuerzo innovador y actividades de combinación e
interiorización  del conocimiento base adquirido y asimilado; actividades estas que
potencian solo las RACAP´s. El hecho de invertir recursos financieros hace que las
empresas busquen resultados concretos de innovación en producto y/o servicio. Cuando las
empresas del sector servicios hacen inversiones en innovación dan menos importancia a
factores relacionados con la adquisición y asimilación del conocimiento (PACAP´s), que a
factores relacionados con las RACAP´s, de hecho demuestran un especial interés por las
actividades de explotación del conocimiento frente a las actividades de transformación.



11

Tabla 5
Análisis discriminante
Matriz de estructura

Input: Gasto de Innovación

Dimensión Factor
Modelo

0

Media
Grupo

Sin  Gasto
Innovación
(obs=2292)

Media
Grupo

Con Gasto
Innovación
(obs=2107)

PACAP Factor 4 .367* .295 -.419

RACAP

Factor 2 .130* .110 -.156

Factor 6 -.96* -.081 .116

Factor 5 .138* .117 -.167

Factor 1 .529* .399 -.567

Factor 3 -.351* -.284 .403

M de box (sig):
Lambda de Wilks (sig):

Autovalor:
Correlación Canoníca:

.00

.00
1.049
.716

*p <.001, **p <.005
Fuente: elaboración propia (2013)

En la Tabla 6 se presentan los resultados para el caso de los modelos discriminantes para
innovaciones radicales (Modelo 1)  y para innovaciones incrementales (Modelo 2), ambos
output del proceso innovador. Los estadísticos M de box y Lambda de Wilks dan cuenta de
la validez significativa de estos dos modelos. En el caso de la empresa que obtuvieron
innovaciones radicales, el 74% de los casos fueron clasificados correctamente, mientras
que para aquellas que obtuvieron innovaciones incrementales el 82% casos resultaron
clasificados apropiadamente, lo cual denota el poder predictivo de las funciones
discriminantes. Para ambos modelos, los resultados obtenidos confirman la hipótesis 2 de
que la estructura de factores multivariantes de las PACAP´s Y RACAP´s, determinan las
diferencias en los resultados innovadores y el perfil entre las empresas del sector servicios.

Para el caso de las empresas del sector servicios que obtuvieron innovaciones radicales los
resultados del estudio demostraron que estas se aprovechan más de factores de ACAP
asociados a las RACAP´s. Esto quiere decir que las empresas del sector servicios con
resultados novedosos potencian sus actividades de explotación del conocimiento, con
especial énfasis en las actividades dirigidas a introducir nuevos productos, aplicar el
esfuerzo innovador sobre los productos y procesos, y convertir o re-codificar el esfuerzo
innovador y el conocimiento sobre los recursos y las operaciones. Por el contrario, las
empresas que no realizaron innovaciones radicales son empresas que dieron énfasis a las
PACAP´s y RACAP´s. De acuerdo con esto, una empresa del sector servicios que quiera
obtener  innovaciones radicales deberá centrar su atención en promover objetivos de
innovación orientados a mejorar aspectos tales como la flexibilidad en su capacidad de
producción o prestación de servicio, control sobre costes de mano de obra y materia prima
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con especial tendencia a su disminución, promoción de actividades orientadas a la creación
de nuevos bienes y servicios.

Tabla 6
Análisis discriminante
Matriz de estructura

Output: Innovación Radical, Innovación Incremental

Dimensión Factor Modelo 1

Media
Grupo

Sin
Innova
Radical

(obs=4583
)

Media
Grupo
Con

Innova
Radical

(obs=516)

Modelo 2

Media
Grupo

Sin
Innova

Increment
al

(obs=2872
)

Media
Grupo
Con

Innova
Incrementa

l
(obs=227)

PACAP Factor 4 -.241* .029 -.257 0,184* .164 -.212

RACAP

Factor 2 .117** -.014 .125 0,158* .141 -,183

Factor 6 .007 -.006 .057 -0,067* -.061 ,079

Factor 5 .358* -.042 .381 0,262* .230 -.297

Factor 1 -.631* .0744 -.661 0,454* .374 -.483

Factor 3 .567* -.067 .597 -0,486* -.396 .510

M de box (sig):
Lambda de Wilks (sig):

Autovalor:
Correlación Canoníca:

.00

.00

.130

.339

.00

.00
1.074
.720

*p <.001, **p <.005
Fuente: elaboración propia (2013)

En el caso de las empresas que obtuvieron innovaciones incrementales, los resultados del
estudio son opuestos. Se observa que para este tipo de innovaciones las empresas se han
aprovechado de actividades relacionadas con las RACAP´s. Es decir, concretamente
actividades relacionadas con la introducción al mercado de productos y/o servicios
mejorados (Factor 3) y actividades relacionadas con la combinación e interiorización del
conocimiento base adquirido y asimilado (Factor 6).  Por el contrario las empresas que no
obtuvieron innovaciones incrementales, se apalancaron en tanto en las PACAP´s  como en
las RACAP´s, con el especial énfasis en actividades orientadas a la explotación del
conocimiento.

5. Conclusiones

La forma como se comportan  las empresas del sector servicios entre sí,  es muy particular
(ARBUSSA & COENDERS, 2007, p. 1545). Estudios e investigaciones previas demuestran
que la actividad innovadora en cada empresa es compleja y única a la vez, involucrando
muchos factores que ocasiones no se comportan de manera similar. Cuando las empresas
realizan gasto en innovación u obtienen algún resultado innovador demuestran un claro
interés por potenciar o aprovecharse de una parte del proceso de ACAP, las RACAP´s.
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Pero cuando no realizan gasto en innovación o no obtienen resultado innovador alguno
prestan una mayor atención a las PACAP´s y RACAP´s, es decir toman en su conjunto a
todo el proceso de ACAP. Esto parece indicar que encuentran en la ACAP una
oportunidad para obtener ventajas competitivas (ZAHRA Y GEORGE, 2002, p.185);
(TODOROVA Y DURISIN, 2007, p. 774); (COHEN Y LEVINTHAL, 1990, p.128); así
como lograr cierta diferenciación entre sí. El reconocimiento explicito de la relación entre
estos dos componentes explica porque las empresas  son capaces de aprovechar y aplicar
nuevo conocimiento.

Al observar la conducta de las empresas que realizan gasto en innovación frente a las que
no, queda claro que el gasto en innovación no es siempre en sí misma una variable que
indique la presencia de ACAP, y mas aún no es una medida adecuada para explicar de
forma total la dinámica de la innovación en el sector servicios.

Ampliamente se sabe que la cuantía de los resultados, en términos relativos; en el sector
servicios es mucho menor que otros sectores de actividad; sin embargo el peso que tiene
en desarrollo económico hace que sus resultados de innovación sean importantes y
relevantes, en términos absolutos;  para el restos de sectores. De manera más detallada, al
observar la distribución de las empresas del sector servicios en función del resultado
innovador, se percibe una clara tendencia a la innovación incremental (227 empresas Vs.
516 empresas, ver Tabla 6), lo que refleja que la innovación en servicios tiene una
orientación mayoritaria al desarrollo de cambio organizativos y de procesos,  y menor
interés por la introducción de nuevos productos al mercado. Esto le otorga una mayor
flexibilidad en su modelo de producción o prestación de servicio, y por tanto le permite
una mejor adecuación a las necesidades cambiantes del  mercado.

Otra conclusión que puede ser establecida es que partiendo de la revisión de la literatura y
la concienzuda operacionalización de ciertos enfoques de estrategia, competitividad, e
innovación, ha sido viable conformar un marco referencial que ayude, de manera
cuantitativa, al estudio y compresión del impacto de ACAP sobre el desempeño de las
rutinas organizativas en el sector servicio y su output innovador. Con referencia a la
presencia significativa de ACAP en las empresas estudiadas, aquellas que contaban con
una base tecnológica existente o realizaron algún esfuerzo en el input innovador,
alcanzaron determinado nivel de PACAP´s y RACAP, que les llevo a obtener resultados
innovadores; lo cual deriva en ventajas competitivas capaces de ser sostenidas en el tiempo
y con efectos  favorables sobre sus resultados económicos.

La estructura de ACAP, obtenida con naturaleza fundamentalmente cuantitativa para el
sector servicio; y la confirmación del impacto positivo de dicha estructura sobre el output
innovador, ofrece una mayor apertura en el estudio de este campo. Los resultados
obtenidos podrían sentar las bases para el estudio de la capacidad de absorción
especializada en este sector. Una capacidad de absorción especializada en servicio, en
nuestro mejor conocimiento, puede ser entendida  como una habilidad de las
organizaciones, que partiendo de la existencia de conocimiento tácito, pueda reconocer e
interiorizar más directamente el conocimiento externo, aplicándolo para generar valor a los
consumidores y al mercado.
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Esta investigación tiene algunas limitaciones que sugiere posibilidades para siguientes
investigaciones. El estudios es de corte transversal y futuras líneas de investigación
deberían explorar la interacción de las variables en el tiempo para determinar si la
estructura de la ACAP cambia con el avance tecnológico o los cambios económicos.
Adicionalmente sería interesante establecer la importancia relativa de cada factor o
componente de la ACAP, para conocer si hay diferencias significativas con el sector
manufacturero, donde el concepto ha sido ampliamente contrastado.
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Sumário: Os hospitais têm procurado melhorar seu desempenho e a inovatividade tem
sido destacada como um aliado naquela missão. O objetivo da pesquisa foi verificar se a
percepção de inovatividade dos gestores de hospitais está relacionada com o desempenho
de suas organizações. Inovatividade foi definida como uma medida da capacidade da
empresa de inovar e foi operacionalizada mediante variáveis relacionadas à Inovatividade
Organizacional e à Inovatividade Percebida da Firma. O desempenho foi definido pela
eficiência do hospital em utilizar os recursos disponíveis para prestar serviços. Os
resultados de um survey junto aos gestores de 20 hospitais privados pertencentes a maior
operadora de planos de saúde do Brasil, mostraram que a inovatividade percebida possui
relação inversa com a eficiência operacional: quanto maior a capacidade ou propensão da
empresa a inovar, tanto percebida pela cultura interna da organização quanto por sua forma
de atuar no mercado, menor será a eficiência operacional do hospital.

Abstract: Hospitals have sought to improve their performance, and innovativeness has
been highlighted as an ally in that mission. The objective of this research is to determine
whether the perception of hospital managers about innovativeness is related to the
performance of their organizations. Innovativeness was defined as a measure of the
company's ability to innovate, and was operationalized by variables related to
Organizational Innovativeness and Perceived Innovativeness of the Firm. The performance
was defined by hospital efficiency in using the resources available to provide services. The
results of a survey with the managers of 20 private hospitals, showed that perceived
innovativeness is inversely related to operational efficiency: the higher the ability or
willingness of the company to innovate, both perceived by internal culture of the
organization and by its way of acting in the market, the lower the operating efficiency of
the hospital.



Introdução

Os hospitais têm enfrentado crescente pressão para reduzir custos e aumentar a eficiência e
a inovatividade ou capacidade de inovar tem sido destacada como um dos principais
propulsores do desempenho organizacional, representando uma importante forma de
diferenciação competitiva no mercado (TAJEDDINI; TRUEMAN; LARSEN, 2006;
RHEE; PARK; LEE, 2010). No entanto, ainda é incipiente o estudo da inovação nos
empreendimentos hospitalares e as pesquisas realizadas têm se pautado principalmente no
estudo dos sistemas de inovação em saúde (BARZOTTO, 2008; ALBUQUERQUE;
CASSIOLATO, 2002) e das especificidades das inovações nos serviços hospitalares
(VARGAS, 2006; ISIDRO-FILHO, 2010).

No presente estudo a inovatividade foi definida como uma medida da capacidade ou
propensão da empresa inovar, tanto percebida pela cultura interna da organização quanto
por sua forma de atuar no mercado. E o desempenho organizacional foi definido como uma
medida da eficiência com que o empreendimento hospital se utiliza dos recursos de que
dispõe para prestar serviços hospitalares, comparativamente a outros hospitais. Sendo
assim, o objetivo da presente pesquisa é verificar se a percepção de inovatividade dos
gestores dos empreendimentos hospitalares privados está relacionada com a eficiência
técnica operacional das organizações de saúde.

2. Fundamentação teórico-empírica

2.1 Desempenho Organizacional

A avaliação do desempenho organizacional tem recebido atenção crescente dos
pesquisadores nas últimas décadas (CARNEIRO DA CUNHA, 2011), mas não há
consenso quanto a como operacionalizá-la, já que embora a literatura sobre o tema
disponibilize inúmeras medidas de desempenho, nenhuma, isoladamente, é tida como
capaz de abranger todos os aspectos relevantes do desempenho organizacional (ROGERS;
WRIGHT, 1998; COMBS; CROOK; SHOOK, 2005). Para Slack et al. (1997), a
complexidade com que as empresas se apresentam no mercado impossibilita a redução do
desempenho do negócio a um único indicador, exigindo assim a combinação de variados
indicadores para que se amplie a análise do desempenho empresarial.

Os primeiros estudos sobre o desempenho, realizados nos anos 1950, procuraram
identificar medidas que representassem as atividades dentro do contexto organizacional
(MARTINDEL, 1950; RIDGWAY, 1956). Essa ideia foi reproduzida por Drucker (1954)
ao desenvolver o que ficou conhecido como Administração por Objetivos. Os estudos de
Drucker foram complementados por Koontz e O’Donnell (1974), mas o final da década de
1970 foi marcado por críticas aos modelos de mensuração das atividades estritamente
internas à organização.

As pesquisas sobre mensuração do desempenho foram então direcionadas para o foco nos
indicadores financeiros (CARNEIRO DA CUNHA, 2011). No entanto, a grande aceitação
e utilização pelos pesquisadores de medidas financeiras na avaliação do desempenho não
impediram que estas viessem também a se tornar alvo de críticas, porque tais modelos
deixavam de lado indicadores de satisfação do consumidor, satisfação do funcionário,
qualidade e inovação, considerados de grande importância para o desempenho do negócio
(ITTNER; LARCKER, 1998). Nas organizações de saúde, esta discussão tem despertado
interesse especial dos gestores (NEELY, 2005), especialmente nos empreendimentos
privados, em que fatores como a pressão exercida pelos planos de saúde forçam os



dirigentes a promover inovações que possam reduzir custos e aumentar a eficiência, sem
que haja redução na qualidade do serviço prestado (SOUZA et al., 2009).

2.2 Desempenho Operacional Hospitalar

A mensuração do desempenho pode ser efetuada por meio de técnicas de quantificação da
eficiência e eficácia das atividades do negócio (NEELY, 2005), e o desempenho
operacional, ou desempenho não financeiro, compreende todas as medidas e indicadores
estabelecidos para a avaliação das operações da organização (PERERA; HARRISON;
POOLE, 1997). Todavia, as especificidades das organizações hospitalares impossibilitam,
além da sua avaliação por meio de uma única perspectiva, a utilização de indicadores
tradicionais de avaliação do desempenho (PINK et al., 2001).

Marinho e Façanha (2000) afirmam que um modelo de representação de organizações
hospitalares deve considerar indicadores de duas categorias de variáveis: variáveis do tipo
input; e variáveis do tipo output. As do tipo input se subdividem em sete grupos de
variáveis: (a) inputs de trabalho, que se referem às variáveis do trabalho realizado pela
mão-de-obra do hospital (por exemplo, os quantitativos de força de trabalho); (b) inputs de
capital, referentes aos recursos estruturais que impactam na capacidade operacional do
hospital como área física do hospital e número de leitos, dentre outros; (c) inputs
financeiros, que se referem aos gastos gerais para custeio e manutenção, como remédios,
comidas e materiais de consumo (excluem-se os relacionados aos de capital e trabalho); (d)
inputs de serviços gerais, ou serviços de apoio como limpeza, lavanderia e segurança,
dentre outros; (e) inputs de serviços específicos, referentes à diagnose e terapia como a
exames laboratoriais, radiografias e fisioterapias, dentre outros; (f) inputs relacionados aos
pacientes, que descrevem características gerais de entrada para atendimento, idade, sexo,
quadro clínico, número de consultas, internações, cirurgias, etc.; e (g) inputs ou fatores
ambientais, que caracterizam o ambiente geral de operação da organização hospitalar como
a natureza da propriedade do hospital, a região geográfica de operação e as características
da população atendida, dentre outras.

As variáveis do tipo output se subdividem em outros três grupos: (a) outputs relacionados
ao tratamento, que descrevem no atendimento prestado aos pacientes ou a intervenção
hospitalar realizada, como cirurgias realizadas, cuidados ambulatoriais e emergenciais,
número e prazo de internação, etc.; (b) outputs de qualidade do serviço, que compreendem
as ações, estruturas e condições relacionados à qualidade geral dos serviços prestados,
como atitudes diante das reclamações, liberalidade em relação às visitas, morbidade,
mortalidade, frequência de acidentes de trabalho, etc.; e (c) outputs sociais, que dizem
respeito às externalidades sociais dos serviços oferecidos pelo hospital, como atendimento
em áreas remotas, atendimento a pessoas carentes, etc.

Comparando hospitais públicos e privados, estudos conduzidos por Hollingsworth (2003,
2008) indicam que os hospitais públicos têm um desempenho médio superior aos hospitais
privados, com ou sem fins lucrativos. Da mesma forma, estudos conduzidos nos Estados
Unidos e na Alemanha sugerem que os hospitais privados são menos eficientes do que os
públicos (TIEMANN; SCHREYÖGG, 2012). Para Tiemann e Schreyögg (2012), isto se
deve ao fato de que as instituições públicas enfrentam limitações de recursos e, por isso,
buscam a máxima eficiência na utilização dos mesmos. Estudos que analisam a eficiência
de hospitais no Brasil, por meio do modelo matemático DEA (Análise por Envoltória de
Dados), frequentemente têm utilizado de maneira combinada indicadores operacionais e
financeiros e têm analisado principalmente hospitais prestadores de serviços ao Sistema
Único de Saúde do Brasil, tanto públicos quanto privados (PROITE; SOUSA, 2004;



VARELA; MARTINS, 2011; GUERRA; SOUZA; MOREIRA, 2012), e hospitais
universitários (FRAINER, 2004; LINS et al., 2007; OZCAN, et al., 2010). Ao analisar
1170 hospitais brasileiros, sendo 852 privados e 319 públicos, Proite e Sousa (2004)
concluíram que os hospitais públicos tendem a ser mais eficientes do que os hospitais
privados, já que estes estariam mais focados na melhoria da qualidade dos serviços
prestados, comprometendo mais recursos do que os públicos. O Quadro 1 lista os tipos de
variáveis não financeiras mais utilizadas nas pesquisas hospitalares, bem como os
pesquisadores nacionais e internacionais que delas fizeram uso.

Quadro 1: Variáveis operacionais utilizadas em pesquisas nacionais e internacionais
Tipo de Variável Aplicação em pesquisas nacionais e internacionais

Leitos hospitalares
Frainer (2004); Lins et al (2007); Wolff (2005); Cesconetto, Lapa e Calvo
(2008); Valdmanis (1992); Magnussen (1996); Maniadakis e Thanassoulis
(2000).

Equipe médica
hospitalar

Marinho e Façanha (2000); Proite e Sousa (2004); Frainer (2004); Wolff
(2005); Valdmanis (1992); Magnussen (1996);

Equipe de Enfermagem
(enfermeiros e técnicos)

Wolff (2005); Cesconetto, Lapa e Calvo (2008); Banker, Conrad e Strauss
(1986); Valdmanis (1992); Burgess e Wilson (1998); Maniadakis e
Thanassoulis (2000)

Centros cirúrgicos Marinho e Façanha (2000); Lins et al (2007)

Internações
Marinho e Façanha (2000); Lins et al (2007); Grosskopf e Valdmanis (1987);
Maniadakis e Thanassoulis (2000)

Atendimentos
Emergenciais

Da Silva (2009); Grosskopf e Valdmanis (1987); Valdmanis (1992);
Maniadakis e Thanassoulis (2000)

Intervenções cirúrgicas
Marinho e Façanha (2000); Proite e Sousa (2004); Lins et al (2007); Ozcan et
al (2010); Grosskopf e Valdmanis (1987); Burgess e Wilson (1998);

Fonte: Elaborado pelos autores.

2.3 Inovatividade

Apesar de alguns pesquisadores questionarem (CHO; PUCIK, 2005) e outros acreditarem
ainda não haver consenso (TAJEDDINI; TRUEMAN; LARSEN, 2006), a inovação tem
sido destacada como um dos principais fatores de influência no desempenho
organizacional (HURLEY; HULT, 1998; PORTER, 1990; RHEE; PARK; LEE, 2010).
Para Simon (2008), desde os trabalhos de Schumpeter (1934) e Freeman e Perez (1988)
existem comprovações sólidas da relação existente entre a inovatividade da empresa e seu
desempenho organizacional.

No segmento hospitalar, pesquisas têm demonstrado que as inovações influenciam no
desempenho dos adotantes e muitos hospitais têm concentrado esforços para o
desenvolvimento de inovações e investido maiores recursos na melhoria de seu
desempenho inovador (SU; LAI; HUANG, 2009; WENG et al., 2011). Parte dos esforços
de investigação da inovação em hospitais tem se pautado em abordagens amplas para sua
análise, como nos estudos dos sistemas de inovação de saúde e hospitalares
(ALBUQUERQUE; CASSIOLATO, 2002; BARZOTTO, 2008) e das especificidades das
inovações nos serviços hospitalares (BARBOSA, 2009; ISIDRO-FILHO, 2010).

Segundo o Manual de Oslo (OCDE, 2005), o fato de uma empresa ter produzido uma
inovação é ocorrência suficiente para atribuir-lhe a denominação de inovativa, ou seja,
detentora de inovatividade. Para Hansen, Juslin e Knowles (2007), a inovatividade é um
traço ou característica das organizações e dentre os conceitos mais amplamente difundidos
está o que define como organizações inovativas aquelas que adotam inovações. Segundo
estes autores, trabalhos recentes acrescentaram aos conceitos de inovatividade, além da
criação e o uso de inovações, aspectos de cunho estratégico, cultural, social e gerencial.



Nesta pesquisa, optou-se por utilizar um conceito amplo de inovatividade da empresa, tal
como sugerido por Andressi e Sbragia (2004). Segundo estes pesquisadores, a
inovatividade não se constitui somente em uma forma de inovar, mas em um estado de
constante introdução de inovações, seja interna ou externamente. A inovatividade será
então definida, para fins desta pesquisa, como uma medida de capacidade ou propensão da
empresa inovar, tanto percebida pela cultura interna da organização quanto por sua forma
de atuar no mercado.

A inovatividade da empresa, medida segundo a percepção dos gestores, tem focado na
avaliação da cultura interna da organização. A cultura organizacional, por sua vez, tem
sido tratada como um impulsionador às inovações na empresa e, a partir de sua análise,
acredita-se captar o espírito de inovação do empreendimento (AUH; MENGUC, 2005).
Para Hurley e Hult (1998), a inovatividade está relacionada a uma cultura interna da
organização, que encoraja e possibilita o surgimento de novas ideias e novos processos. A
avaliação da inovatividade segundo percepções dos gestores tem sido operacionalizada por
meio da escala desenvolvida por Hurley e Hult (1998). Tal medida, denominada
Inovatividade Organizacional - IO foi posteriormente adaptada e revalidada por Tajeddini,
Trueman e Larsen (2006) e Tajeddini e Mueller (2012) ao longo de diversas pesquisas.

Há tempos, pesquisadores ressaltam a importância do desenvolvimento de uma medida de
inovatividade da empresa sob a perspectiva do consumidor (DANNEEL;
KLEINSCHMIDT, 2001). Neste contexto, destacam-se as pesquisas realizadas por Walsh
e Beatty (2007) e Kunz, Schmitt e Meyer (2010). As pesquisas de Walsh e Beatty (2007)
estão mais relacionadas a uma avaliação da reputação corporativa, que leva em conta as
opiniões acerca da empresa ou de pessoas em determinados grupos de interesse. Os
trabalhos de Walsh e Beatty (2007) aproximam-se do proposto por Danneel e Kleinschmidt
(2001) por atribuir aos consumidores a centralidade no processo de avaliação das
organizações, mas se distanciam por optar pela avaliação da reputação corporativa.

Kunz, Schimitt e Meyer (2010) desenvolveram uma medida de inovatividade empresarial
resultante da percepção dos consumidores denominada Inovatividade Percebida da Firma
- PFI (Perceived Firm Innovativeness), que avalia a percepção dos consumidores quanto a
uma série de atividades inovativas da empresa, que de forma ampla atribuem uma medida
de inovatividade à organização. A base para que os consumidores atribuam tal medida de
inovatividade são informações, conhecimentos e experiências que possuam em relação à
organização analisada. E os elementos centrais analisados são a novidade, a criatividade e
seu impacto no mercado.

A complementariedade dos construtos PFI e IO para uma avaliação ampla da inovatividade
das empresas, tal como proposto neste estudo, esbarra no fato da PFI estar centrada na
percepção dos consumidores e não na percepção dos gestores. Todavia, há de se tecer
algumas considerações importantes quanto à forma como os hospitais prestam serviços aos
consumidores. Para Slack et al. (1997), a transformação executada pelos hospitais pode ser
mais bem compreendida como prestação de um serviço puro, o serviço à saúde. Isto se
deve ao fato de o produto gerado possuir características de intangibilidade, simultaneidade
entre a produção e seu consumo e um alto contato do consumidor com as operações
produtivas. Tais características inserem o consumidor no ambiente de produção do serviço
e o habilitam a desenvolver uma visão do quão inovativa é a organização hospitalar com
base nas informações, conhecimentos e experiências que o próprio hospital disponibiliza
durante a prestação do serviço. Desta forma, a percepção do consumidor quanto à
capacidade de inovar do hospital, desenvolvida durante a prestação do serviço e pela forma



de atuação do estabelecimento de saúde no mercado, não se distinguem completamente da
percepção do gestor do empreendimento hospitalar.

Segundo Sousa, Bezerra e Sousa (2011), muitos dos quesitos da avaliação dos serviços
hospitalares pelos consumidores são condizentes com os esforços dispendidos pela
administração do empreendimento hospitalar. Esta constatação torna o construto PFI,
originalmente concebido para avaliação da percepção dos consumidores, uma ferramenta
apta a avaliar a percepção de inovatividade do empreendimento hospitalar por meio da
percepção de seus gestores, resguardadas as devidas adaptações.

Nesta pesquisa, portanto, serão utilizados dois construtos de inovatividade para avaliar
uma percepção ampla dos gestores quanto à inovatividade dos hospitais: a Inovatividade
Organizacional (IO), desenvolvido por Hurley e Hult (1998) e posteriormente adaptado
por Tajeddini, Trueman e Larsen (2006); e a Inovatividade Percebida da Firma (PFI),
desenvolvido por Kunz, Shmitt e Meyer (2010). A seguir serão apresentadas as adaptações
necessárias à aplicação dos construtos tal como proposto na pesquisa.

3. Aspectos Metodológicos
O objetivo geral desta pesquisa é responder a seguinte questão: a inovatividade de um
empreendimento hospitalar privado reflete no seu desempenho operacional? Para elucidar
a questão, esta foi desmembrada em três objetivos específicos: (1) Qual a eficiência técnica
operacional dos hospitais privados? (2) Qual a percepção de inovatividade dos gestores dos
hospitais privados? e (3) A percepção de inovatividade dos gestores possui relação com a
eficiência técnica operacional comparativa dos hospitais analisados?

Para alcançar os objetivos propostos, a pesquisa foi estruturada em duas fases: na fase
exploratória, foram utilizados relatórios publicados pelos Ministérios do Planejamento e da
Saúde, de forma a entender a evolução e o panorama atual do setor hospitalar no Brasil; na
segunda fase, foram coletados dados amostrais com o objetivo de mensurar a eficiência
técnica operacional dos hospitais ao converterem seus insumos em serviços à saúde,
verificar a percepção de inovatividade dos gestores e analisar se a inovatividade percebida
pelos gestores possui relação com a eficiência técnica operacional do hospital.

Os dados foram coletados por meio de um questionário enviado por e-mail a gestores dos
hospitais, cujo cargo ocupado fosse de direção ou de gestão setorial. As variáveis
relacionadas a desempenho, como número de funcionários, de médicos, de leitos, etc.,
foram preenchidas diretamente pelos gestores; já para as variáveis de inovatividade foram
formuladas afirmações sobre o hospital, avaliadas através de uma escala Likert de 5
pontos, desde discordo totalmente (1) até concordo totalmente (5). Os questionamentos
compreendem as atividades desenvolvidas pelos hospitais no ano de 2011. Inicialmente,
foram selecionados para participar da pesquisa vinte hospitais privados brasileiros,
pertencentes à empresa AMIL, maior operadora de plano de saúde do Brasil, com
participação de mercado de 10,1% em termos de número de beneficiários, 6,3 milhões de
vidas seguradas e uma receita líquida de US$ 5.2 bilhões1. No entanto, ao verificar os
dados retornados pelos gestores dos hospitais, três deles foram eliminados da amostra
devido à inconsistência de dados. Assim, a amostra final é composta por 17 hospitais da
rede AMIL: nove localizados em São Paulo; sete no Rio de Janeiro; e um no Paraná. Os
nomes dos hospitais serão mantidos em sigilo, sendo denominados nesta pesquisa em
função de sua localização (SP, RJ, PR).

1 Amil Assistência Médica Internacional S.A. site: http://www.amil.com.br/portal/institucional/empresa. Acesso em 08
maio 2013



3.1 Operacionalização das Variáveis

Desempenho: Como o principal objetivo dos hospitais privados é maximizar os resultados
(outputs), usando os recursos existentes (inputs), o modelo orientado para os outputs é
adequado para este tipo de análise e está em linha com estudos anteriores (CHANG;
CHENG; DAS, 2004; MOGHA; YADAV; SINGH, 2012). Assim, o desempenho
operacional foi calculado por meio de uma análise comparativa da eficiência técnica com
que os hospitais utilizam seus recursos para prestarem serviços hospitalares.

Esta pesquisa procurou desenvolver três modelos de análises da eficiência técnica
hospitalar: Emergências, Internações e Modelo Geral. A criação dos modelos Emergências
e Internações foi motivada por resultados apresentados por Weng et al. (2011). Além
disso, o foco da eficiência técnica hospitalar tem frequentemente recaído sobre o “produto”
internações hospitalares (WOLFF, 2005; CESCONETO; LAPA; CALVO, 2008). O
Modelo Geral foi definido com a finalidade de construir uma avaliação da eficiência
hospitalar de maneira mais ampla. Além de analisar, de maneira conjunta, as eficiências
técnicas dos hospitais em prestarem os serviços de emergências e internações, nesta análise
são incluídas variáveis relacionadas ao produto cirurgias médicas. As variáveis propostas
para os três modelos estão apresentadas no Quadro 2. Além disso, foram consideradas
variáveis moderadoras: o porte do hospital (pequeno - até 50 leitos; médio - entre 51 e 150
leitos; e grande – mais de 150 leitos), a localização (capital ou interior) e a natureza do
serviço prestado (geral ou especializado).

Quadro 2: Variáveis dos modelos

Modelo
Tipo de
variável

Variáveis Variável

Emergências
Inputs

Número de leitos de emergência I2
Número de médicos lotados na emergência I4
Número de profissionais de enfermagem lotados na emergência I7

Output Número total de atendimentos na emergência O2

Internações
Inputs

Número total de leitos I2
Número de médicos internos do hospital (rotina e plantonista) I3
Número total de profissionais de enfermagem I6

Output Número total de pacientes internados O1

Modelo Geral

Inputs

Número total de leitos I1
Número de médicos internos do hospital (rotina e plantonista) I3
Número total de profissionais de enfermagem I6
Número de salas de cirurgias I8

Outputs
Número total de pacientes internados O1
Número total de atendimentos na emergência O2
Número total de cirurgias realizadas O3

Fonte: Elaborado pelos autores.

As variáveis foram submetidas em cada um dos modelos à análise de correlação de
Pearson. Tal como utilizado por Guerra, Souza e Moreira (2012), índices de correlação
entre variáveis acima de 0,7 foram considerados altos e levaram a uma análise mais
profunda do significado da relação entre elas: se causalidade ou redundância. Efetuadas as
considerações e identificadas as variáveis que comporiam os modelos, os dados foram
tratados por meio do Data Envelopment Analysis (DEA). O método utilizado para análise
das variáveis é o DEA CCR, orientado para os outputs. O modelo matemático DEA avalia
a eficiência das unidades tomadoras de decisão (DMU’s) por meio da maximização da taxa
dos outputs ponderados pelos inputs ponderados. Na análise DEA CCR (Constant Returns
to Scale), a eficiência de cada DMU é calculada em relação aos demais membros do grupo
(MARINHO; FAÇANHA, 2000). A medida de eficiência associada a cada uma é



resultante da ponderação que possibilita sua maximização, observadas as restrições
(CARNEIRO DA CUNHA, 2011). O principal resultado gerado por esta modelagem
matemática são os índices de eficiência técnica das DMU’s. Através delas é possível gerar
o ranking de eficiência dos hospitais. As análises DEA foram efetuadas com auxílio do
software estatístico R, por meio do pacote Benchmarking, e as demais análises pelos
softwares Excel 2007 e PASW Statistics 18.

Inovatividade: A inovatividade da empresa foi dividida em (a) Inovatividade Geral (IG),
medida da capacidade ou propensão de inovar, tanto percebida pela cultura interna da
organização quanto por sua forma de atuar no mercado, (b) Inovatividade Organizacional
(IO) cultura interna da empresa que encoraja e possibilita o surgimento de novas ideias,
novos produtos e novos processos e (c) Inovatividade Percebida da Firma (PFI) percepção
do quão duradoura é a capacidade da empresa que resulta em novas criativas e impactantes
ideias e soluções para o mercado. Os Quadros 3 e 4 apresentam a operacionalização das
variáveis IO e PFI. A variável IG é a combinação das duas. Foi realizada a análise de
correlações de Pearson e consideradas indesejáveis correlações acima de 0,7.

Quadro 3: Variáveis da Inovatividade Organizacional
Q1 Nosso hospital é dinâmico

Q9 Os diretores do nosso hospital buscam ativamente ideias inovadoras

Q10 As inovações são prontamente aceitas pelos diretores do nosso hospital

Q11 Nosso hospital adota frequentemente inovações organizacionais / administrativas

Q12 A inovação é estimulada e encorajada em nosso hospital

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 4: Variáveis Inovatividade Percebida da Firma
Q1 Nosso hospital é dinâmico

Q2 Nosso hospital frequentemente lança novos serviços médicos no mercado

Q3 Nosso hospital é pioneiro em seu segmento

Q4 Nosso hospital adota frequentemente novas tecnologias

Q5 Nosso hospital é avançado, voltado para o futuro

Q6 Nosso hospital adota frequentemente novos tratamentos médicos

Q7 Nosso hospital mudou o mercado com suas ofertas de serviços

Q8 Nosso hospital adota frequentemente tratamentos médicos experimentais

Fonte: Elaborado pelos autores.

4. Resultados

A maior parte dos hospitais da amostra (71%) está localizada em capitais dos três estados.
São unidades principalmente de médio porte (47%) e apenas duas são de pequeno porte. A
maioria (88%) é do tipo hospital geral, não especializado. Dos 17 gestores entrevistados,
59% ocupam cargo de Diretoria e 35% ocupam cargo de Administração dos hospitais; 53%
são do gênero masculino. A maioria (53%) possui entre 40 e 50 anos; 47% trabalham há
menos de dois anos no hospital e 16% trabalham no hospital há mais de 6 anos.

4.1 Desempenho

Modelo Emergências: observou-se alta correlação entre as variáveis número de médicos
lotados na emergência e número de profissionais de enfermagem lotados na emergência
(coeficiente de Pearson = 0,703). A existência de correlação entre variáveis de recursos
humanos nos empreendimentos de saúde tem sido uma observação frequente (PROITE;



SOUSA, 2004; FRAINER, 2004; CESCONETO; LAPA; CALVO, 2008). Tal como
Cesconeto, Lapa e Calvo (2008), procedeu-se à incorporação das variáveis I5 e I8 em uma
nova variável somatório das duas denominada recursos humanos lotados na emergência
(I10). Os hospitais que, dados os recursos número de leitos de emergência e recursos
humanos lotados na emergência, obtiveram os melhores resultados em número total de
atendimentos de emergência, e por consequência se tornaram referência (eficiência de
100%) para os cálculos dos demais índices de eficiência, foram SP3 e PR1. O índice médio
da eficiência hospitalar no setor de Emergência foi de 31,7% (dp de 34,2).
Comparativamente aos hospitais definidos como melhores práticas, o hospital que extraiu
os menores resultados foi o RJ5 (1,82%): o número de atendimentos de emergência
realizados por este hospital foi de 8.118, contra os 447.100 que deveria ter realizado
(Gráfico 1). A estratificação dos índices de eficiência técnica hospitalar do modelo
Emergências por porte, localização e tipo de serviço prestado, indicou que os hospitais
privados de médio porte possuem o melhor índice médio de eficiência técnica (47%),
seguidos pelos hospitais de grande porte. Apesar do número reduzido de hospitais na
amostra, chama atenção o baixo índice de eficiência técnica dos hospitais de pequeno
porte, 2,52%. A combinação hospital geral de médio porte contribuiu para aumentar a
eficiência técnica (72%).

Gráfico 1: Resultados do Modelo de Eficiência Operacional Emergências

Fonte: Elaborado pelos autores.

Modelo Internações: as variáveis número total de enfermeiros do hospital e número total
de profissionais de enfermagem apresentaram coeficiente de correlação de 0,794, sendo
então, assim como no modelo anterior, incorporadas por meio de sua soma a uma proxy
denominada equipe de enfermagem. Os hospitais que, dados os recursos número total de
leitos, número de médicos internos do hospital (rotina e plantonista) e equipe de
enfermagem, extraíram os melhores resultados de número total de pacientes internados
foram: RJ1, RJ3, SP4, SP5 e SP6. Em relação aos hospitais considerados como as
melhores práticas de internações, o que obteve o menor índice de eficiência técnica, dados
os recursos de que dispunha, foi o SP7, com 17,27%. O índice médio da eficiência
hospitalar no setor de Internações foi de aproximadamente 52,4% (Gráfico 2). A
estratificação dos índices de eficiência técnica hospitalar do modelo Internações por porte,
localização e tipo de serviço prestado, indicou que os hospitais de grande porte possuem o
melhor índice médio de eficiência técnica (59%), seguidos pelos hospitais de médio porte
(58%). Os hospitais gerais de grande porte apresentam o maior índice médio de eficiência
(62%) e os hospitais gerais de grande porte localizados nas capitais apresentaram índice
médio ainda maior (70%) na prestação de serviços de internações.

Gráfico 2: Resultados do Modelo de Eficiência Operacional Internações



Fonte: Elaborado pelos autores.

Modelo Geral: assim como no modelo Internações, as variáveis número total de
enfermeiros do hospital e número total de profissionais de enfermagem foram
incorporadas à proxy equipe de enfermagem (I11). A variável número total de leitos
apresentou alto índice de correlação com a variável número de salas de cirurgias (0,838); a
variável número de salas de cirurgias também se mostrou altamente correlacionada as
variáveis número total de enfermeiros (0,790) e número total de cirurgias realizadas.
Entretanto, ao analisar a possível relação existente entre elas, concluiu-se não existir
redundância que demande seu tratamento ou eliminação. Todas estas variáveis foram
mantidas no modelo. Os hospitais que, dados os recursos disponíveis (número total de
leitos, de médicos internos do hospital, de salas de cirurgias e equipe de enfermagem)
extraíram em 2011 os melhores resultados (total de pacientes internados, total de
atendimentos de emergências e total de cirurgias realizadas) foram: SP6, SP5, SP4, SP3,
RJ6, RJ4, RJ3, RJ1. Comparativamente a estes, o hospital que obtive o menor índice de
eficiência técnica dados os recursos de que dispunha foi o RJ5 com 32,55% (Gráfico 3).

Gráfico 3: Resultados do Modelo de Eficiência Operacional Emergências

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na Tabela 1 são apresentados os resultados gerados, os projetados à fronteira de eficiência
técnica e a diferença entre projetado e gerado para cada output utilizado na pesquisa. Ao
analisar especificamente os hospitais ineficientes, estes apresentaram uma eficiência
técnica média de aproximadamente 72%. Feitas as projeções que possibilitariam a estes
hospitais atingirem a fronteira de eficiência, observa-se que os mesmos prestaram
aproximadamente 70,19% das internações projetadas, 73,74% das emergências e 73,08%
das cirurgias. O hospital com o menor índice de eficiência técnica demandaria um aumento
de 8.016 internações, 16.819 atendimentos de emergência e 3.244 cirurgias para projetar
estas unidades para a fronteira da eficiência. Os hospitais que obtiveram a melhor
eficiência técnica geral foram os de médio porte (77%), seguidos pelos de grande porte
(68%). Dentre os sete hospitais que obtiveram índices de eficiência máxima, apenas dois
não estão em capitais. Os hospitais de eficiência máxima são 86% hospitais gerais e 57%
hospitais de médio porte.

Tabela 1: Ranking de eficiência com resultados realizados, projetados e diferenças



DMU
N.º total de

pacientes internados
N.º total de

atendimentos na emergência
N.º total de

cirurgias realizadas Eficiência
(%)

R P D R P D R P D

RJ1 23.400 23.400 - 9.000 9.000 - 10.800 10.800 - 100,00

SP3 11.600 11.600 - 254.600 254.600 - 7.341 7.341 - 100,00

RJ3 30.600 30.600 - 87.758 87.758 - 7.421 7.421 - 100,00

SP4 39.142 39.142 - 189.181 189.181 - 9.459 9.459 - 100,00

SP5 12.516 12.516 - 240.799 240.799 - 8.644 8.644 - 100,00

SP6 70.897 70.897 - 32.978 32.978 - 9.310 9.310 - 100,00

RJ4 9.411 9.411 - 110.326 110.326 - 7.425 7.425 - 100,00

RJ6 4.886 4.886 - 8.631 8.631 - 8.648 8.648 - 100,00

SP1 6.607 7.028 420 18.955 20.162 1.206 3.342 3.555 212 94,01

SP7 17.744 19.924 2180 101.489 113.958 12.469 19.108 21.456 2.347 89,06

RJ2 8.100 9.340 1.240 132.000 152.215 20.214 5.160 5.950 790 86,72

SP2 7.175 8.400 1.225 168.314 197.058 28.743 4.516 5.287 771 85,41

PR1 9.045 13.267 4.222 131.531 192.931 61.400 5.014 7.355 2.340 68,17

SP9 12.145 18.060 5.915 105.531 156.928 51.396 8.152 12.122 3.970 67,25

RJ7 11.134 16.976 5.841 121.955 185.944 63.989 7.922 12.079 4.156 65,59

SP8 10.855 18.609 7753 67.859 116.329 48.470 6.777 11.618 4.840 58,33

RJ5 3.869 11.885 8016 8.118 24.938 16.819 1.566 4.811 3.244 32,55

R = Realizado; P = Projetado; D = Diferença Fonte: Elaborado pelos autores.

4.2 Inovatividade

As medidas das três variáveis de Inovatividade (Geral, Organizacional e Percebida da
Firma) foram obtidas pela soma dos indicadores que as compõem. Sendo assim, as
variáveis podem assumir os seguintes valores: IG com 12 indicadores varia de zero a 60,
IO com cinco indicadores varia de zero a 25 e PFI com oito indicadores varia de zero a 40.

Inovatividade Geral (IG): Os hospitais que obtiveram a maior percepção da IG foram RJ5
e PR1, com 57 pontos cada. A menor medida de inovatividade foi do hospital SP1 (31
pontos). A afirmação “nosso hospital é dinâmico” obteve a maior média (concordância)
entre os gestores (4,65); por outro lado, a maior discordância foi atribuída à afirmação
“nosso hospital adota frequentemente novos tratamentos médicos” (média 2,24).

Inovatividade Organizacional (IO): Quatro hospitais obtiveram as maiores percepções de
IO: RJ5, PR1, SP9 e SP2 (25 pontos). A menor percepção ocorreu no hospital SP1 (15
pontos). Dentre todas as variáveis analisadas nesta pesquisa, as relativas a IO foram as
obtiveram as maiores médias indicando concordância por parte dos gestores. Este resultado
pode ter sido influenciado pela centralidade dos gestores na condução dos sistemas de
inovações hospitalares.

Inovatividade Percebida da Firma (PFI): Dois hospitais compartilham o posto de maior
percepção de PFI com 37 pontos: RJ5 e PR1. A menor percepção é do hospital SP2, com
17 pontos. Assim como no modelo IG, a afirmação “nosso hospital é dinâmico” obtive a
maior média de resposta entre os gestores (4,58) indicando concordância; a menor
percepção média de inovatividade foi atribuída à afirmação: “Nosso hospital adota
frequentemente tratamentos médicos experimentais” (2,24) indicando discordância.

A medida de IG resulta da combinação das variáveis IO e PFI. Assim, observa-se que
alguns hospitais estiveram entre as maiores percepções de IO, mas o mesmo não foi



observado para PFI e esta menor percepção de PFI culminou na redução do IG. O Gráfico
4 apresenta o ranking de Inovatividade IO, PFI e IG dos hospitais pesquisados.

Gráfico 4: Ranking de Inovatividade IO, PFI e IG

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.3 Inovatividade vs. Desempenho

O terceiro questionamento da pesquisa, “a percepção de inovatividade dos gestores dos
empreendimentos hospitalares possui relação com a eficiência operacional comparativa
dos empreendimentos analisados”, foi investigado por meio da análise de correlação entre
as medidas de inovatividade (IG, IO, e PFI) e os modelos de desempenho (Emergências,
Internações e Modelo Geral). Ao todo, a relação entre a Inovatividade e o Desempenho
Operacional foi testada de nove maneiras diferentes. A análise de correlações entre os
modelos de desempenho e as medidas de inovatividade é apresentada na Tabela 2.

Tabela 2: Inovatividade x Eficiência Operacional

Modelo de Desempenho
Medidas de Inovatividade

IG IO PFI

Emergência (EOE)
Coeficiente 0,037 0,239 -0,056
Sig. 0,889 0,356 0,832

Internações (EOI)
Coeficiente -0,233 -0,209 -0,186
Sig. 0,368 0,420 0,474

Modelo Geral (EOG)
Coeficiente -0,637** -0,423 -0,570*
Sig. 0,006 0,090 0,017

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). (N=17)
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). (N=17)
Fonte: Elaborado pelos autores.

A inovatividade percebida (IG, IO e PFI) não apresentou correlação estatisticamente
significante com a eficiência técnica operacional para os modelos de desempenho
operacional restritos, Emergências (EOE) e Internações (EOI). Entretanto, o Modelo Geral
(EOG) apresentou correlação com significância estatística com IG (-0,637) e com PFI (-
0,570), ambas negativas. Sendo assim, pode-se concluir que (a) quanto maior a capacidade
ou propensão da empresa a inovar, tanto percebida pela cultura interna da organização
quanto por sua forma de atuar no mercado (IG), menor será a eficiência técnica
operacional (EOG) do empreendimento hospitalar; (b) quanto maior a capacidade de
inovar do empreendimento hospitalar, que resulta em novas, criativas e impactantes ideias
e soluções no mercado (PFI), menor a eficiência operacional (EOG). A correlação negativa
entre a inovatividade e a eficiência operacional inicialmente contradiz resultados de
pesquisas que afirmam ser essa relação positiva (PORTER, 1990; HURLEY; HULT, 1998;
TAJEDDINI; TRUEMAN; LARSEN, 2006; RHEE; PARK; LEE, 2010). Entretanto, a
análise destes resultados deve destacar algumas das especificidades da inovação no setor
de serviços, bem como da dinâmica inovativa dos hospitais.



Diferentemente da visão tecnicista da inovação na manufatura, ressaltam-se nas inovações
em serviços características de coprodução e a imaterialidade (ISIDRO-FILHO, 2010).
Especificamente na saúde, a lógica da inovação nos hospitais brasileiros consiste na
evolução do produto hospitalar, ou seja, na adequação do hospital à convenção
predominante sobre o produto hospitalar (VARGAS, 2006). A finalidade da qualidade nos
serviços à saúde é aperfeiçoar e melhorar os cuidados aos pacientes, ou seja, inovar o
produto hospitalar (SOUSA; BEZERRA; SOUSA, 2011). Apesar de os hospitais não se
distanciarem da manufatura na busca por melhores resultados operacionais, a capacidade
de inovar em serviços de saúde se mostrou nesta pesquisa não fundamentada a esta lógica.
A inovatividade percebida, especialmente pela forma como atua no mercado e pela forma
como os serviços são prestados pelo hospital, não proporciona ganhos aos hospitais quanto
ao número de internações, atendimentos de emergências e cirurgias realizadas, dados os
recursos de que dispõem para realizá-los. Entretanto, caso a percepção dos gestores reflita
a integralidade da inovatividade hospitalar, sugere-se que os ganhos da inovatividade
estejam relacionados mais especificamente ao aumento da qualidade dos serviços
hospitalares, em consonância com os resultados de pesquisas anteriores
(HOLLINGSWORTH, 2003, 2008; TIEMANN; SCHREYÖGG, 2012), inclusive
realizadas no Brasil (PROITE; SOUSA, 2004).

Ao relacionar os determinantes da qualidade nos serviços com a prestação de serviços
hospitalares, pode-se observar que investir na melhoria da qualidade dos serviços
hospitalares não possibilitaria uma melhoria direta no desempenho operacional. Pelo
contrário, ao demandar maior disponibilidade de recursos para melhoria de determinantes
como confiabilidade e capacidade de resposta, o desempenho operacional, tal como
mensurado pela eficiência técnica proposta nesta pesquisa, seria seriamente comprometido,
conforme atestado por Proite e Sousa (2004), Hollingsworth (2003, 2008) e Tiemann e
Schreyögg (2012). Esta pesquisa sustenta, então, que quanto maior inovatividade nos
empreendimentos hospitalares, maiores os investimentos do hospital nos determinantes da
qualidade de seus serviços, ou seja, maior a qualidade dos serviços hospitalares, devido à
maior disponibilidade de recursos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, leitos e
salas de cirurgia. Logo, por consequência destes investimentos, menor a eficiência
operacional. Além disso, como hospitais normalmente trabalham com capacidade ociosa
devido à possibilidade de choques de demanda (MARINHO; FAÇANHA, 2000), sugere-se
que os hospitais mais inovativos disponibilizam mais recursos para um possível
atendimento destes choques. Desta forma, devido à melhoria dos níveis de qualidade nos
serviços hospitalares, pela garantia da confiabilidade e capacidade de respostas aos
consumidores, o resultado é uma diminuição de sua eficiência operacional comparativa.

5 Considerações Finais

Foram três os objetivos que nortearam este estudo: sistematizar e comparar a eficiência
operacional de hospitais privados, avaliar segundo a percepção dos gestores a
inovatividade dos referidos hospitais e verificar a relação existente entre a inovatividade do
hospital e o seu desempenho operacional. Ao analisar a eficiência operacional comparativa
dos hospitais privados, observou-se que ineficiências no setor de emergências e/ou
internações não necessariamente implicam ineficiência operacional ampla. Além disso,
observou-se que hospitais gerais e de grande porte possuem índices mais elevados de
eficiência operacional. A inovatividade hospitalar pode diferir, em um mesmo
empreendimento e segundo um mesmo gestor, de acordo com os parâmetros de
inovatividade que se definam.



Nos hospitais privados pesquisados, verificou-se a existência de relação negativa entre
inovatividade (Inovatividade Geral e a Inovatividade Percebida da Firma) e desempenho
operacional. Estas constatações se alinham à possibilidade destes empreendimentos
focarem na melhoria da qualidade de seus serviços hospitalares, ainda que isto resulte na
perda de eficiência operacional, conforme já observado em estudos anteriores.

Apesar de este estudo apresentar algumas limitações (número de hospitais analisados e
mensuração de inovatividade sob a percepção apenas do gestor), acredita-se que o mesmo
seja relevante ao estabelecer correlações entre as variáveis inovatividade e desempenho
operacional, contribuindo para a discussão acadêmica sobre o assunto, que se iniciou com
os estudos de Hollingsworth (2003, 2008) e no Brasil com a pesquisa de Proite e Sousa
(2004). Como pesquisas futuras ressalta-se a necessidade de maior aprofundamento nas
pesquisas sobre eficiência técnica operacional dos hospitais privados; capacidade de
inovação desses empreendimentos e da relação do desempenho, não restrito ao
operacional, com a inovatividade.
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Gestão de riscos em projetos de inovação através da abordagem

contingencial: análise conceitual e proposição de modelo

estruturado para redução de incertezas em projetos complexos.

Resumo: A intensificação de atividades inovadoras nas organizações tem desencadeado
o surgimento de projetos de alto risco e com determinado nível de complexidade. Tem,
também, estimulado a busca por modelos que possam tornam gerenciáveis e diminuir os
riscos mais severos destes projetos. Metodologias convencionais já não são suficientes para
assegurar o sucesso destes projetos caracterizados por intensa complexidade e riscos. A
premissa de que um conjunto de ferramentas e técnicas padronizadas possa ser aplicável a
todos os tipos de projetos tem sido fortemente questionada, dadas as diferenças
fundamentais existentes entre eles. Este artigo apresenta uma revisão e análise da
literatura de gerenciamento de r iscos para projetos inovadores a partir de uma
perspectiva contingencial. Foram analisados artigos das bases de dados científicas
considerando-se duas grandes vertentes: t i p o l o g i a  d e  p r o j e t o s  e
m e t o d o l o g i a s  p a r a  g e r e n c i a m en t o  d e  r i s c o s  d e  p r o j e t o s  i n o v a t i v o s
e  c o m p l e x o s . Com base na análise crítica da literatura, realizou-se uma proposição
de modelo estruturado para o gerenciamento das incertezas e riscos deste
tipo de projetos.
Palavras chave: Gestão de projetos, inovação, abordagem contingencial, tipologia de
projetos, metodologias inovadoras.

Abstract: The intensification of innovatory activities in organizations has been unleashing
the appearance of projects of high risk with a determined level of complexity. As
traditional methodologies are not sufficient to guarantee the success of these projects, the
search for new models was stimulated to improve their manageability. Attempting to the
underlying differences between them, the premise that a set of tools and standardized
techniques are applicable to all the types of projects has been strongly questioned. This
article focuses innovative projects and presents a revision and analysis of the literature
about risk management with a contingency perspective. We conduct an scientific articles
search in data bases based on two strings: “typology of projects” and “methodologies for
risk management of innovative and complex projects”. The structuring model was based
on the critical analysis of the literature and author´s actual professional experience.

Key words: Project risk management; innovation; cotangential approach; project
typology; innovative project management methodologies.

1. Introdução e Objetivos

As mudanças de enfoque das empresas competidoras que deixaram para trás o velho
paradigma da engenharia, convergindo para a era do marketing, onde a preferência do
consumidor determina a carteira de ofertas de produtos e serviços, tem impulsionado a
busca constante pela inovação, segundo MARQUES (2009).
As pressões competitivas demandam, de forma intensa, abordagens inovadoras para
desenvolvimento de projetos, seja pelas mudanças constantes na configuração dos
mercados ou pela redução do ciclo de vida dos produtos, do tempo de desenvolvimento e
de colação de produtos no mercado (time to market).



Conforme Shenhar (2011), as metodologias mecanicistas e positivistas da denominada
“família BOK” vêm sendo criticadas de forma estruturada e cientifica por outras
abordagens e modelos, tais como, o Modelo de CONROW (2003), ROVAI (2005),
SHENHAR (2011). Esses modelos, embora sejam mais focados na estratégia e possuam
caráter antimecanicista, também não dão conta do gerenciamento efetivo de projetos de
inovação complexos. O modelo EDCP de EPSTEIN (2002) bem como o de ALQUIER &
TIGNOL (2001) denominado PRIMA (Project management technique to estimate and
manage risk of innovative projects) apresentam importantes contribuições, tanto pelas
alternativas de trade offs entre riscos internos e riscos externos de um projeto, quanto pela
abordagem inovadora, de colocar o gerenciamento dos riscos desde as fases preliminares
do processo de iniciação de um projeto de inovação. Além de outros a serem discutidos,
estes mostraram ser de grande utilidade para a construção do modelo proposto nesta
pesquisa. Outros modelos que serão extremamente úteis e terão seus componentes
incorporados ao modelo proposto, orientando o nível estratégico das recomendações, é a
abordagem contingencial de SHENHAR & DVIR (2007), mais especificamente o modelo
Diamante, e a abordagem SPL® – Strategic Project Leadership de SHENHAR (2011).
Resumidamente, ao se pesquisar a literatura pertinente sobre gestão de riscos de projetos
inovadores e complexos, ela demonstra ser escassa, sobretudo em função do caráter
relativamente novo da temática. Os aspectos mais críticos dos projetos inovadores, quais
sejam os fatores complexidade, riscos, incertezas, dificuldade de integração, dentre outros
são tratados de forma isolada, contrariamente ao que propomos (um modelo integrado).
Somente assim poderemos garantir a eficácia quanto à utilização da ferramenta na detecção
prévia de riscos e incertezas em projetos inovativos e de alta complexidade e riscos.

1.1. Objetivos

O objetivo principal deste estudo teórico-conceitual, especificamente dedicado à pesquisa e
à revisão da literatura sobre a abordagem contingencial para gestão de riscos de projetos de
inovação complexos, consiste na proposição de um modelo estruturado para redução de
incertezas e riscos para este tipo de projeto. O modelo envolve o fator complexidade e é
construído a partir das lacunas observadas pela pesquisa na literatura sobre o tema além de
fatos e experiências específicas apresentadas pelos autores.
Por sua vez os objetivos específicos do modelo proposto nesta pesquisa são:

a)Gerenciar riscos e incertezas de projetos de inovação complexos;
b)Gerenciar projetos de inovação complexos utilizando modelo estruturado de gestão de
riscos na sua camada alta (estratégica, ao nível de portfolio) e na camada baixa
(operacional), considerando toda a amplitude do projeto e os fatores: características da
inovação, necessidades do mercado/clientes, requisitos do produto, atributos do produto,
conceito efetivo do produto, conhecimento técnico disponível, recursos de pessoas,
recursos materiais e financeiros e outros;
c)Contribuir para redução do tempo de desenvolvimento de projetos de inovação;
d)Proporcionar valor agregado às empresas que utilizarem este modelo, reduzindo
riscos e incertezas e aumentando probabilidade de sucesso dos projetos de inovação;
e)Criar uma modelo de uso “amigável” para as empresas usuárias;
f)Desenvolver um modelo efetivo e realmente útil às empresas que desenvolvam
projetos de inovação complexos;
g)Criar um modelo integrador, que possibilite o gerenciamento do projeto de
desenvolvimento de produtos e ou serviços inovadores e complexos de forma
efetivamente integrada com suporte sistêmico de ferramenta de software e banco de
dados, assegurando um processo de gestão eficiente e eficaz.
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2. Metodologia

Este estudo é caracterizado como teórico-conceitual especificamente dedicado à pesquisa e
à revisão da literatura sobre a abordagem contingencial para gestão de riscos de projetos de
inovação complexos com proposição de modelo estruturado para redução de incertezas e
riscos.
Busca-se, portanto, analisar o relacionamento entre os fatores de riscos e as tipologias de
projetos, conforme a estrutura teórica apresentada. A proposição da pesquisa é a de que os
fatores de riscos variam e não são absolutos, mas sim relativos às contingências e
especificidade dos projetos, ou seja, alguns fatores são mais impactantes que outros para o
sucesso ou fracasso do projeto, conforme a tipologia de projeto. A gestão de projetos
complexos de inovação de alto risco requer a construção de um modelo estruturado que
possa suprir as lacunas dos modelos e metodologias existentes para garantir a detecção
prévia de incertezas, gerenciando-os de forma eficiente, evitando as perdas daí decorrentes.
A gestão de projetos de inovação complexos e de alto risco requer o entendimento do
conceito e do contexto da inovação, de consulta e entendimento da literatura abrangente
disponível sobre gestão de riscos e gestão de riscos de projetos além do conhecimento
sobre metodologias utilizadas.
Metodologicamente, a pesquisa busca introduzir de forma antecipada uma visão de riscos
focada no fator complexidade e inovação no gerenciamento de projetos de
desenvolvimento de novos produtos, desde a fase de pré-projeto, com o objetivo específico
de evitar riscos de alto impacto que possam comprometer o desenvolvimento ulterior do
projeto e seu sucesso.
Entender a amplitude do fator complexidade e todos seus impactos nos fatores de riscos e
no sucesso e insucesso do projeto são fatores cruciais para a pesquisa e a evolução teórica
do modelo proposto. Outro aspecto metodológico importante é o de distinguir os vários
aspectos e diferenças intangíveis das características das metodologias de desenvolvimento
de produtos, de gerenciamento de projetos e de gerenciamento de riscos daí decorrentes. É
dentro desta lógica que nossa pesquisa se insere.
O Modelo proposto tem como principal objetivo suportar o desenvolvimento de produtos,
para que o fator complexidade e demais fatores de riscos e incerteza impactem de forma
controlada, possibilitando que o produto inovador chegue ao mercado no momento mais
conveniente do seu ciclo de vida.
A revisão da literatura tem a função de fundamentar teoricamente as bases conceituais do
modelo e analisar criticamente os componentes e atributos das metodologias existentes que
serão incorporadas de forma parcial ou integral ao modelo proposto. Assim as relações
teórico-conceituais entre desenvolvimento de produtos, gestão de projetos e gestão de
riscos de projetos de inovação serão uma constante ao longo desta pesquisa.
A revisão bibliográfica efetuada é de caráter analítico, crítico e com objetivo de atualizar a
teoria e as metodologias para desenvolvimento de produtos, gerenciamento de projetos e
gerenciamento de riscos de projetos de inovação complexos conforme POPPER (1975). A
busca das publicações disponíveis foi efetuada no âmbito das bases científicas de dados,
para um levantamento aprofundado, que contou com as bases disponíveis tanto na
biblioteca virtual da USP (Si Binet) quanto no Portal de Periódicos da CAPES, que
incorpora diversas bases de dados tais como: ISI Web of Knowlwdge, Pro Quest e Scopus.
Periódicos científicos importantes para o âmbito da Pesquisa foram consultados e deles
extraídos, artigos e contribuições importantes. São eles: Academy of Management Review
e Management Science; IEEE Transactions on Engineering Management; Industrial
Marketing Management; International Journal of Project Management; International



Institute for Learning; Journal of Construction Engineering and Management; Journal of
Engineering and Technology Management; Journal Of Operation Management; Journal of
Operational Research Society; Journal of Product Innovation Management; Project
Management Journal; R&D Management, Technovation; Research Policy; The
Engineering Economist, dentre outras.
Com base na revisão da literatura propôs-se um quadro teórico-conceitual que pudesse
estabelecer as contribuições para a fundamentação do processo de construção do modelo.
Metodologias e abordagens da teoria da contingência tiveram seus componentes e atributos
incorporados ao modelo de forma que o modelo proposto pudesse superar dinamicamente
as lacunas observadas nos outros modelos, metodologias e abordagens existentes,
conforme ilustrado na figura abaixo:

Figura 1: Estrutura da Pesquisa

Fonte: Elaborado pelos autores

3. Revisão da literatura sobre o conceito de inovação

Para o processo de construção do modelo proposto neste artigo, efetuou-se rigorosa revisão
da literatura com o objetivo de definir-se os conceitos fundamentais a serem incorporados
ao modelo em seus aspectos teóricos, bem como as lacunas da teoria com o objetivo de
superá-las e inseri-las dialeticamente no modelo.
A inovação de um produto gera um monopólio temporário (SCHUMPETER (1954) Apud
EPSTEIN (2002)) gerando lucros adicionais, que são uma recompensa pela inovação.
Roman e Puett (1983) apud EPSTEIN (2002) considera que a inovação é um processo de
identificar necessidades latentes nos consumidores ou potenciais consumidores. KOSNIK
(1990) apud EPSTEIN (2002) considera a inovação como parte integrante da economia
capitalista.
Para FREEMAN (1994) uma inovação somente é realizada quando a primeira transação
comercial do produto ou serviço inovado for efetuada. Se um projeto de inovação não
consegue atingir seus objetivos, se o produto deste projeto não foi gerado, não há inovação.
Isto parece obvio; todavia, muitas empresas consideram projetos de inovação as tentativas
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mal sucedidas de criar novos produtos ou tecnologias (EPSTEIN (2002)). TIROLE (1988)
apud EPSTEIN (2002) considera a dicotomia de inovação drástica e não drástica.
VIRKKALA (1994) apud EPSTEIN (2002) considera que a inovação somente pode ser
obtida através de métodos específicos de pesquisa e desenvolvimento.
EPSTEIN (2002) resume de forma interessante e útil à nossa pesquisa um quadro evolutivo
teórico da inovação:

Tabela I: Quadro evolutivo teórico da inovação.

Autor Características de sua abordagem acerca
da inovação

SCHUMPETER (1928, 1934, 1939, 1942,
1946,1947 e 1949)

O Empresário inovador em busca de lucros.

Inovação requer liderança econômica, força
de vontade e ação decidida.
Esforços de inovação para competir e
sobreviver.
Inovação envolve a geração de novas
oportunidades através da liderança
empreendedora.
Inovação envolve a mudança descontinua e
a destruição criadora.
A Inovação cria um monopólio temporário
que gera lucros para o empresário.
empreendedor.

FREEMAN (1974) A inovação econômica é cumprida com a
realização da primeira transação na ponta
final do mercado.

ROMAN & PRUETT (1082) A inovação é detectada e realizada através
da satisfação das necessidades ocultas e não
satisfeitas de potenciais consumidores.

SJÖLANDER (1985), COOPER &
KLEINSHMIDT (1987)

Modelos básicos de inovação: um modelo
baseado em fases e processos preferido
pelos economistas e o modelo baseado no
fluxo de idéias e informação na preferência
dos engenheiros

DRUCKER (1986) A inovação é um processo exclusivo da
atividade empreendedora.

ANSOFF (1984) Inovação é parte integrante da estratégia
competitiva da empresa.

TIROLE (1988) Existem dois tipos de inovação: drástica e
não drástica que produzem inúmeras
consequências na economia capitalista.

KOTLER (1991) A inovação esta na percepção do
consumidor e no valor por ele atribuído ao
produto ou serviço.

VIRKKALA (1994) A inovação depende de idéias criativas que
tem de ser desenvolvidas de forma



Fonte: Adaptado pelos autores de EPSTEIN (2002).

4. Metodologias para detecção prévia de incertezas em projetos
complexos e de alto risco: referencial teórico conceitual

Para fins da construção do modelo proposto nesta pesquisa definimos, no item 3
precedente, o conceito de inovação. Tal conceito é fundamental para delimitarmos a
tipologia dos projetos inovativos. Definimos, também, os conceitos de riscos e incertezas,
os quais são muito importantes para a definição do objeto do modelo.
O Modelo preconizado por ROVAI (2005) incorpora, além do fator efetividade proposto
por CONROW (2003), outras variáveis para que esta seja assegurada, como, por exemplo,
a gestão da efetividade do próprio modelo por métricas que avaliem seus níveis de
eficiência e eficácia. Ele considera, também, as estratégias de implantação e avaliação do
alinhamento estratégico dos projetos ao modelo de negócios.
O modelo de ALQUIER & TIGNOL (2001), o modelo PRIMA, o modelo Diamante de
SHENHAR & DVIR (2007) e a abordagem SPL de SHENHAR (2011), são modelos
referenciais os quais terão alguns de seus componentes absorvidos pelo modelo estruturado
proposto nesta pesquisa.
Na evolução do estudo tipológico, SHENHAR E DVIR (2007) desenvolveram o modelo
Diamante, que se baseia em quatro dimensões dos projetos: inovação - incertezas nos
objetivos; tecnologia – incertezas tecnológicas; complexidade – mede a complexidade do
produto, tarefa e organização; ritmo ou passo – grau de urgência ou prioridade pelo cliente
ou mercado.
O modelo Diamante favorece o alinhamento estratégico ao consolidar os elementos
característicos dos projetos que os diferenciam e afetam o seu gerenciamento, conforme as
dimensões expostas no quadro abaixo e na figura posterior:

sistemática.
MINTZBERG (1999) Em última instância a inovação depende da

criatividade humana.
HARISALO & MIETTINEN (2000) Soluções práticas para os problemas de

inovação são solucionadas através de um
processo decisório criativo.

GREEN (1985) Existem quatro dimensões da radicalidade
inventiva: incerteza tecnológica,
inexperiência técnica, inexperiência no
modelo de negócios e custos tecnológicos
elevados.

HAMEL & PRAHALAD (1999) Inovação como uma competência essencial
de grandes empresas.

STEINBOCK (2001) Propõe um conceito menos radical que a
destruição criadora Schumpeteriana, o
conceito de “renovação” ou “restauração”
que segundo ele é um termo mais adequado
que “destruição”.



Quadro 1: tipologia proposta pelo Modelo Diamante.

Fonte: Adaptado pelos autores de SHENHAR E DVIR, 2007.

A figura a seguir demonstra a essência da estrutura diamante:

Figura 2: Estrutura Diamante

Fonte: Adaptado pelos autores de SENHAR & DVIR (2007)



5. Proposição de modelo estruturado para redução de incertezas em
projetos complexos

Para fins de construção do modelo proposto nesta pesquisa teremos como ponto de partida
o modelo EDCP (Early Detection of Complex Problems), que será analisado, criticado e
parcialmente incorporado ao modelo proposto. Portanto, antes de iniciarmos o processo de
construção do modelo proposto, iremos apresentar a estrutura do modelo EDCP.

5.1. Estrutura do Modelo EDCP

O modelo EDCP foi desenvolvido por Mikael Epstein da Faculdade de Economia da
Universidade de Helsinki na Finlândia. EPSTEIN (2002) desenvolveu seu modelo com o
objetivo especifico de detectar problemas complexos em projetos de inovação para
antecipar os principais problemas e desenvolver um plano de ação mitigatório ou mesmo
abortar o projeto e com isso evitar o desperdício de recursos ou de projetos cuja
inviabilidade é intrínseca ou estrutural. EPSTEIN (2002) assinala as principais lacunas da
teoria e das metodologias conhecidas e desenvolvidas até então e a partir destas lacunas,
constrói o EDCP. Basicamente ele divide a teoria que irá compor o modelo EDCP em duas
principais categorias: LEVITT (1980, 1977) no que Epstein (2002) denomina de “atribute
and componente theory” e por outro lado, NONAKA & TAKEUSHI (1995), MAHONEY
AND PANJAN (1992), MAJUNDAR (1998), PENROSE (1959), BARNEY (1991) e
KINIGHT (1985), no que ele denomina de “knowlwdge and resource theory”. Epstein
(2002) foca o EDCP parte na “atribute and componente theory” e parte na “knowlwdge
and resource theory”, e ainda na sua experiência pessoal de consultor de riscos de
projetos. Acrescenta ao EDCP, o conceito de necessidades do projeto em termos de
recursos e conhecimento do “conceito” para realizá-lo já a partir do processo de seleção de
projetos. Epstein desmembra o projeto em atributos e componentes através do QFD3, ou
seja, da terceira geração do QFD e, a partir dai, analisa os riscos de forma ampla divididos
em categorias de risco propriamente ditas. A figura a seguir ilustra a essência do Modelo
de EPSTEIN (2002):

Figura 3 – Estrutura básica do modelo EDCP



Fonte: Adaptado pelos autores de EPSTEIN (2002).

5.2. Principais lacunas do Modelo EDCP

Não obstante sua importante contribuição para a teoria da inovação e dos riscos o modelo
EDCP de EPSTEIN (2002) possui algumas lacunas, que devem ser destacadas para fins da
proposição de um modelo que supere as dimensões deste modelo. A primeira delas é o
fator complexidade: embora EPSTEIN (2002) subdivida os requisitos em componentes e
atributos, ele não aborda o fator complexidade presente nos requisitos de qualquer projeto
de inovação (e também mesmo naqueles que não sejam de inovação).  A complexidade é
uma das maiores fontes de risco, pois, projetos complexos geralmente têm problemas de
definição de requisitos e as consequências disto com relação ao escopo são inevitáveis, são
riscos do tipo “certos” com alta probabilidade de ocorrência e igual impacto nos objetivos
do projeto.
O fator “conceito” também tem algumas lacunas, pois, não considera questões
mercadológicas, é bastante endógeno e considera “componentes” e “atributos”, neste
sentido considerar fatores exógenos como o mercado, dentre outros, é vital para a definição
do “conceito” em face da concorrência. O fator “conceito” é definido de forma restrita e
deveria na verdade abranger os requisitos, o escopo do produto e o escopo do projeto para
ter a amplitude necessária requerida por projetos de inovação.

5.3. Estrutura do modelo proposto nesta pesquisa

5.3.1. Conceito do Modelo

O modelo proposto neste trabalho de pesquisa busca, através de uma abordagem holística,
reunir as contribuições encontradas na teoria conforme EPSTEIN (2002). São também
incorporados os aspectos de relevante importância fornecidos pelas metodologias de gestão
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de riscos que foram apresentadas conforme CONROW (2003) e ROVAI (2005). A partir
daí inicia-se o processo crítico de abordagem de construção de um modelo para gestão de
riscos de projetos de inovação complexos.

5.3.2. Objetivos do Modelo

Os objetivos específicos do modelo proposto nesta pesquisa são:
a)Gerenciar riscos e incertezas de projetos de inovação complexos;
b)Gerenciar projetos de inovação complexos através de um modelo estruturado que possa
gerenciar os riscos na sua camada alta (estratégica, ao nível de portfolio) e na camada
baixa (operacional) o projeto em toda sua amplitude, considerando-se os fatores:
características da inovação, necessidades do mercado/clientes, requisitos do produto,
atributos do produto, conceito efetivo do produto, conhecimento técnico disponível,
recursos de pessoas, recursos materiais e financeiros e outros;
c)Contribuir para redução do tempo de desenvolvimento de projetos de inovação;

5.3.3. Objeto do modelo

O modelo terá por objeto o gerenciamento dos riscos e das incertezas decorrentes de
projetos de desenvolvimento de produtos e ou serviços com características de inovação e a
partir de certo nível de complexidade.

5.3.4. Contribuições da teoria e revisão da literatura para o modelo proposto nesta
pesquisa

A contribuição teórica efetuada através da revisão da literatura contempla o aspecto
inovação, as principais diferenças entre riscos e incertezas, as diferentes abordagens entre
as metodologias tradicionais para gerenciamento de projetos e de riscos de projetos e por
fim os modelos disponíveis e abordagens para gerenciamento de riscos de projetos de
inovação.
A inovação sob a ótica de SCHUMPETER (1928, 1934, 1939, 1942, 1946,1947 e 1949)
apud EPSTEIN (2002) coincide com um dos objetivos de nosso modelo que é o de agregar
valor para as empresas através da redução de riscos e incertezas e a obtenção de vantagens
competitivas.
Outros aspectos teóricos que contribuíram para a fundamentação conceitual do modelo
foram o conceito de risco e incerteza , segundo, EVANS & OLSSON (2002), HALL E
HULETT (2002), ARCHER E GHASEMZADEH (1999) NURMINEN (2003), PMBOK®
(2008), ALQUIER & TIGNOL (2001), EPSTEIN (2002), CONROW (2003), ROVAI
(2005). E em uma perspectiva mais recente, SHENHAR & DVIR (2007) através do
modelo diamante e SHENHAR (2011) através da abordagem SPL – Strategic Project
Leadership.
Para o fator complexidade, a principal contribuição é a de HASS (2009) que possui uma
das mais aprofundadas abordagens para gestão da complexidade em projetos de inovação
existentes na literatura.

5.3.5. Contribuição das metodologias de gestão de riscos de projetos existentes para o
modelo proposto nesta pesquisa

O modelo para gestão de riscos de projetos de inovação complexos proposto neste trabalho
de pesquisa é inédito e original e demonstra uma amplitude muito maior que os demais



modelos e metodologias encontradas na revisão da literatura. Todavia, o modelo proposto
incorpora componentes de outros modelos que possibilitam a amplitude necessária para o
processo de gestão de riscos de projetos de inovação complexos.
O modelo PRIMA de ALQUIER & TIGNOL (2001) tem vários pressupostos que irão
incorporar o modelo proposto nesta pesquisa, quais sejam:
a)Sua classificação de projetos de inovação, muito semelhante ao modelo diamante de
SHENHAR & DVIR (2007), grau de inovação, complexidade, tecnologia e passo;
b)Estratégias de trade-offs entre riscos internos e externos na gestão de riscos de projetos
de inovação;
c)Foco na detecção prévia dos riscos e incertezas, desde o  inicio na fase do
estabelecimento dos requisitos;
d) Caráter estratégico com visão de alto nível, focada no retorno dos investimentos, nos
trade offs entre os riscos internos (de processos) e externos (de mercado), focada ainda no
alinhamento estratégico dos projetos com os objetivos do negócio;
e)Sistema de  avaliação do impacto dos custos de forma integrada aos riscos do projeto;
f)Visão holística e contingencial ou seja, de acordo com a tipologia e complexidade do
projeto a abordagem é diferente;
g)Caráter antimecanicista e foco no replanejamento continuo das ações mitigatórias em
função de seus resultados;
h) Os componentes “PRIMA TOOLKIT”, os subsistemas “Risk Management Corporate
Memory” – (RMCM) ou sistema de memória corporativa de gestão de riscos onde toda a
metodologia e dados de riscos de projetos são organizados e armazenados de forma
sistêmica e o “Decision Support System” – (DSS) que tem como principal função o suporte
sistêmico ao RMCM, são muito adequados à memória interna e externa dos riscos, as
estimativas de custos e riscos e ainda o sistema de indicadores de geração de valor de
projetos.

5.3.6 – Estrutura básica do modelo proposto nesta pesquisa

5.3.6.1 – Representação gráfica do modelo

Figura 4 – Estrutura básica do modelo proposto



Fonte: Desenvolvido pelos autores.

5.3.6.2. Especificidades da estrutura do modelo dividido em camadas: camada alta
estratégica e camada baixa operacional

O modelo foi dividido em camadas com o objetivo de facilitar seu entendimento conceitual
e viabilizar a sua operacionalização em termos práticos. Duas camadas compõe o modelo.
A camada alta ou estratégica é o nível do negócio, do portfólio de projetos, é o locus onde
os riscos são gerenciados corporativamente ao nível do negócio. Subcamadas em cada
camada serão estabelecidas para maior entendimento dos componentes que compõe o
modelo.

5.3.6.3. Componentes da camada alta do modelo

Na parte alta do modelo situa-se no seu nível mais elevado, a equipe de gerenciamento do
projeto, que pode ser formada por um comitê composto pelos principais gerentes
funcionais e ou diretores que representam as principais unidades de negócio da corporação,
os suas principais áreas de negócio. Sua principal função é a tomada de decisão sobre o



portfolio de projetos corporativos. É distinta da equipe do projeto que tem seu poder em
relação a um projeto determinado e enfoque operacional.
A equipe de gerenciamento tem poderes para tomar decisões em relação ao nível do
portfolio do projeto e também em relação à metodologia que será utilizada.
O componente “Gestão da Criatividade” está vinculado diretamente a equipe de
gerenciamento, pois, na literatura a gestão da criatividade tem posição de destaque como
motor impulsionador da inovação, EPSTEIN (2002), ALQUIER & TIGNOL (2001),
SHENHAR (2011), HASS (2009) e KENDALL & ROLLINS (2002).
A camada estratégica é a camada cognitiva do modelo onde às decisões são tomadas no
nível corporativo, onde a metodologia é definida e a abordagem a ser utilizada é
relativizada em função da tipologia do projeto.

5.3.6.4. Componentes da camada baixa do modelo

A camada baixa é a camada operacional onde as atividades e tarefas são executadas, é o
nível de gerenciamento do projeto, onde os riscos são tratados ao nível das atividades e
tarefas e não dos eventos estratégicos como na camada alta.
O componente “características da inovação pretendida” tem como principal função
classificar as principais características de projetos de inovação, a teor SHENHAR (2011)
(2011), para quem as características de um projeto de inovação são: os níveis de eficiência
pretendida, impacto no cliente, impacto na corporação e na equipe do projeto, os resultados
para o negócio e as perspectivas para o futuro.
O componente “tipologia e nível de complexidade” tem como principal função estabelecer
o tipo específico de projeto associado ao seu nível de complexidade, de acordo com HASS
(2009). Ambas as perspectivas são típicas da abordagem da teoria contingencial. A
complexidade é um dos mais importantes fatores de risco e por isto deve ter um
gerenciamento estruturado e aplicado de forma eficiente para evitar os riscos com maior
severidade.
O componente “necessidades do mercado/clientes” tem por objetivo identificar, analisar,
entender, compreender, fomentar as necessidades especificas do cliente, inserindo-as como
requisitos do projeto que terão atributos para satisfazê-los, conforme CRAWFORD &
CABANIS-BREWIN (2006).
O componente “requisitos do produto” é onde a demanda do cliente ou mercado é
detalhada analiticamente para que os atributos sejam desenvolvidos e se possa enfim
chegar-se aos “atributos do produto”. Na literatura os requisitos tem tido um tratamento
especial e destacado devido aos riscos de escopo que podem gerar, segundo ALQUIER &
TIGNOL (2001).
O componente “atributos do produto” é a contrapartida do componente “requisitos do
produto” tem por principal função explicitar as características do produto que irão moldar
o seu “conceito”.
O componente “conceito efetivo do produto” é atinente à junção dos componentes
“requisitos do produto” e “atributos do produto” que precisamente formam o “conceito do
produto”. Conforme HASS (2009) a complexidade é fator de alto risco e deve ser objeto de
gerenciamento de alto nível para que o fator risco seja controlado de forma apropriada.
O componente “conhecimento técnico disponível” representa os conhecimentos técnicos e
tecnológicos disponíveis que se traduzem em competências de projeto que devidamente
aplicadas irão gerar os entregáveis do projeto, conforme ALQUIER & TIGNOL (2001) e
EPSTEIN (2002) e ainda MOORE E WEATHERFORD (2005).
O componente “recursos de pessoas” constitui-se no fator crítico de sucesso mais
importante, pois, se o processo de seleção, contratação, treinamento, desempenho dos



profissionais não atingir os resultados previstos o fracasso do projeto será inevitável e os
riscos mais severos irão impactar de forma avassaladora, conforme CRAWFORD &
CABANIS-BREWIN (2006).
O componente “recursos sistêmicos” também é de fundamental importância e sua principal
função consiste no suporte sistêmico integrado a metodologia ao nível estratégico e
operacional, ou seja, nas duas camadas principais do modelo. Os recursos sistêmicos são
vitais para minimizar os riscos de complexidade, que tem seus principais riscos
devidamente mitigados em função da abordagem sistêmica, de acordo com CRAWFORD
& CABANIS-BREWIN (2006).
O componente “recursos financeiros” tem como principal função a organização ao nível da
estrutura de fundos para o projeto, bem como para o seu planejamento orçamentário, que
também é peça importante e fator crítico de sucesso de acordo com KENDALL &
ROLLINS (2002).
Por ultimo o componente “requisitos contratuais” é atinente ao processo de gestão
contratual e também é fator crítico de sucesso para a gestão dos projetos de inovação
complexos, pois, a teor de EPSTEIN (2002), o contrato é uma das maiores fontes de risco
de projetos, sobretudo, quando se trata de inovação.
Descrevemos as principais funções e atributos dos principais componentes da estrutura
básica do modelo proposto e agora iremos apresentar a contribuição esperada do modelo.

5.3.6.5. Contribuição esperada do modelo

Espera-se com o desenvolvimento, aplicação e validação do modelo proposto nesta
pesquisa contribuir teoricamente para o desenvolvimento da teoria da inovação, dos riscos
e do gerenciamento de projetos a partir de uma perspectiva inovadora em contraposição às
abordagens mecanicistas e estáticas para gerenciamento de riscos de projetos encontrado
na literatura e ainda amplamente utilizado pela grande maioria das empresas. A expectativa
para que o modelo tenha uma alta taxa de contribuição reside no fato dos autores em
função de sua experiência terem apresentado o modelo de forma preliminar para
especialistas em gestão de riscos de projetos complexos e a receptividade ter superado às
expectativas e em decorrência disto está sendo executa uma pesquisa em um universo de
aproximadamente 120 profissionais da área de desenvolvimento de produtos inovativos
nos setores automotivo, farmacêutico e eletroeletrônico, a qual será oportunamente
concluída e divulgada.

6. Resultados e discussão

Os resultados obtidos em função do desenvolvimento teórico conceitual do modelo com
base na literatura indicam a necessidade de aplicação prática e validação do modelo
estruturado desenvolvido nesta pesquisa. Pode-se verificar com a proposição e o
desenvolvimento teórico do modelo a necessidade de sua aplicação prática, validação e
reconstrução em função das particularidades de sua aplicação efetiva para a gestão dos
riscos e das incertezas decorrentes de projetos de desenvolvimento de produtos inovativos
que envolvam o fator complexidade.
A discussão gira em torno da definição dos critérios para aplicação do modelo de acordo
com a natureza dos projetos de produtos inovativos. Em quais tipos de projetos o modelo
seria mais bem aplicado na prática e terá sua validação mais adequada. Pela experiência
dos autores e com base na literatura sugere-se sua aplicação em projetos de P&D em
setores de atividade como o automobilístico, eletroeletrônico de consumo e farmacêutico,
onde o fator complexidade é intrínseco a natureza dos projetos de produtos inovadores.



7. CONCLUSÃO

Através da revisão literatura pudemos entender o papel do gerenciamento de riscos na
gestão dos projetos de inovação. Pudemos constatar que os projetos de inovação
geralmente apresentam elevado nível de riscos, alta complexidade e multas dificuldades na
definição dos requisitos, atributos e escopo, segundo EPSTEIN (2002). Observamos que os
modelos existentes não satisfazem de forma integral os requisitos necessários para a gestão
dos projetos inovativos, complexos e de alto risco. Pudemos verificar que mesmo o modelo
de EPSTEIN (2002) que tem como principal objetivo a detecção prévia de problemas
complexos em projetos de inovação, apresenta lacunas que o impedem de ser totalmente
adequado para a gestão destes projetos. Pudemos observar que o Modelo Diamante de
Senhar e Dvir (2007) e a abordagem SPL® de Senhar (2011) foram analogamente ao
Modelo ECDP de Epstein (2002) muito importantes como fornecedores de atributos e
componentes do modelo proposto nesta pesquisa. Também não podemos de deixar de fazer
referência ao Modelo PRIMA, de Alquier & Tignol (2001) que através da estrutura
PRIMA TOOLKIT também forneceu importantes atributos para a construção do modelo
proposto nesta pesquisa. Por último destacamos a contribuição de HASS (2009) através de
sua abordagem do fator complexidade em projetos de inovação, também foi fundamental e
teve vários componentes de sua abordagem incorporados no modelo proposto. Pudemos
observar a inexistência na literatura de um modelo que dê conta dos fatores críticos de
sucesso mais importantes para a gestão de riscos de projetos inovativos complexos de
forma integrada e neste sentido o modelo proposto nesta pesquisa buscou preencher estar
importantes lacunas e consolidar-se como um modelo de referencia para o gerenciamento
de riscos de projetos inovativos de alta complexidade.
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El papel de las ayudas públicas para la innovación en las
empresas del sector químico de México. Análisis micro

Delia Margarita Vergara Reyes

Joost Heijs

Resumen
El objetivo principal de este trabajo es analizar el impacto de las ayudas públicas
(subsidios) del Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) en las empresas de la industria
química mexicana. El FIT es administrado por la Secretaría de Economía (SE) y el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y es uno de los principales
instrumentos de apoyo público a la innovación con el propósito de elevar la competitividad
de las empresas mexicanas.

Para su evaluación, en este caso la industria química mexicana, se realizó una encuesta a
las empresas beneficiarias con el objetivo de establecer el perfil de aquellas que obtuvieron
ayuda y analizar los efectos en las mismas. Por un lado, se investiga el impacto sobre el
gasto en I+D (adicionalidad financiera) y por otro el efecto sobre el comportamiento
innovador (adicionalidad de comportamiento). Los datos recogidos con la encuesta
permiten analizar en especial, las repercusiones sobre la cooperación, el aprendizaje y la
transferencia tecnológica. Los primeros resultados ofrecen indicios de que las ayudas
resultan muy positivas, por lo que se justificaría el apoyo del Estado a la I+D
(investigación y desarrollo) y a la innovación.
Palabras-clave: Innovación, ayudas públicas, sector químico, política tecnológica

The role of the public support for the innovation in the firms of
the chemical sector in Mexico. Micro analysis

Summary
The main objective of this paper is to analyze the impact of state aid (subsidies) of the
Technological Innovation Fund (FIT) in enterprises Mexican chemical industry. The FIT is
administered by the Ministry of Economy (SE) and the National Council of Science and
Technology (Conacyt), and is one of the main instruments of public support for innovation
in order to increase the competitiveness of Mexican companies.

For the evaluation we conducted a survey answered by the beneficiaries with the aim of
establishing the profile of those who got help and analyze effects on their R&D activities.
On the one hand, we investigate the impact on R&D expenditures (financial additionality)
and secondly the effect on innovative behavior (behavioral additionality). The survey
collected data to analyze in particular the impact on cooperation, learning and technology
transfer. The first results provide evidence that such aid is very positive, so that
government support for R&D (research and development) and innovation seems to be
justified.

Keywords: Innovation, public support, chemical enterprises, technology policies.
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1. Introducción y objetivos

Actualmente, en una etapa poscrisis países desarrollados y en vías de desarrollo requieren
encontrar nuevas fuentes de crecimiento basadas en la innovación, por lo que las políticas
para generar nuevo conocimiento, su difusión y aplicación ocupan un lugar central en las
estrategias de crecimiento y desarrollo. Tal es su importancia –junto a los límites
presupuestarios de los países- que requieren saber cuáles de estas políticas de I+D e
innovación (I+D+i) son las más convenientes. Por lo que es relevante desarrollar una
metodología para conocer los efectos que éstas tienen en el fomento de las actividades de
innovación en las empresas que les permitan elevar su productividad y competitividad.

Cabe señalar que en México durante los años dos mil la política de ciencia, tecnología e
innovación ha sufrido transformaciones importantes al reconocer que tanto el conocimiento
como la innovación son imprescindibles para generar capacidades empresariales
necesarias -basada en la experiencia internacional- y a su vez elevar los niveles de
crecimiento de la economía. Para conseguirlos se han diseñado nuevos instrumentos para
promover e impulsar nuevas formas de financiamiento directo al desarrollo científico y
tecnológico y a la innovación, como el Fondo de Innovación Tecnológica de la Secretaría
de Economía (SE)-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) conocido como
FIT (DOF, 2008:20), creado en 2007 fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012 y en cumplimiento a la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT). Dicho programa
está financiado por la SE y el Conacyt tiene como objetivo principal canalizar apoyos
financieros para promover las actividades de innovación y desarrollo tecnológico,
proyectos de innovación tecnológica que permitan mejorar la competitividad en México,
principalmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES); y en las
empresas grandes1 (tractoras), las cuales tienen que incorporar la coparticipación de al
menos 10 MIPyMES con aportaciones concretas en el desarrollo de nuevos productos,
procesos de manufactura, materiales o servicios (Conacyt, 2007).

Por su relevancia, las convocatorias de 2007 a 2010 del FIT, incluyeron a la industria
química. Es destacable que en el desarrollo de la industria química han tenido gran
importancia la investigación y desarrollo experimental (I+D), identificada como el inicio
del proceso de innovación. La industria química mexicana (IQM) ocupa un lugar
importante en la actividad económica nacional ya que recibe insumos de más de 30 ramas
industriales y abastece alrededor de 40 sectores y está integrada por empresas con distintos
niveles de desarrollo tecnológico, estructura de capital y tamaño.

La IQM es uno de los sectores más relevantes en términos de su contribución  al PIB
(producto interno bruto) aunque ha variado de 1.9% en 2007 a 1.6% en 2011, el tercero de
la industria manufacturera, aunque este peso es menor al promedio mundial que es de 4.6%
(ANIQ, 2013). El volumen de producción de la IQM durante 2011 creció 8.1% respecto a
2010, sin embargo, también lo hicieron las importaciones 17.1%, y las exportaciones se
contrajeron 11.1% (ANIQ, 2013). Las inversiones han tenido un comportamiento variable,
durante 2008 se tuvo un decrecimiento de 29.6% pero en 2011 registró un crecimiento
importante de 150.7% con respecto a 2010, que representa 1434 millones de dólares.
Además la IQM cuenta con un potencial de desarrollo, por lo que es primordial que la
política de innovación fortalezca al sector, para hacerlo de una manera eficiente es
importante tener indicadores que permitan conocer los resultados de su aplicación, aunque,
en el sistema actual de medición de la innovación en México no hay indicadores de
impacto (Conacyt, 2010), por lo que no se tiene un conocimiento suficiente del resultado

1 A partir de la convocatoria de 2009 cambia este criterio
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de los programas de apoyo a la innovación. Frente a esta carencia se han realizado diversos
esfuerzos, en particular el correspondiente al Proyecto Conacyt (CB-2008/101618) “Una
aproximación a la evaluación de las políticas tecnológica y de innovación: propuesta
metodológica” donde participamos investigadores de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) y de la Universidad Complutense de Madrid que ha dado origen a la
presente investigación.

Por ello el objetivo de este trabajo es analizar el impacto del Fondo de Innovación
Tecnológica de la Secretaría de Economía y Conacyt en las empresas beneficiarias de la
industria química. Se pretende establecer el perfil de las empresas que obtuvieron ayuda y
analizar sus efectos sobre ellas. Por un lado, se investiga el impacto sobre el gasto en I+D
(adicionalidad financiera) y por otro el efecto sobre el comportamiento innovador
(adicionalidad de comportamiento). Este Fondo es uno de los principales instrumentos de
apoyo financiero (financiación o ayudas públicas) de la política tecnológica utilizados en
México durante la última década para estimular la innovación y para mejorar la
competitividad de las empresas mexicanas, en este caso el de la industria química.

Para evaluar su impacto, se realizó una encuesta a las empresas de la industria química
beneficiarias de estas ayudas para identificar aquellas que han obtenido apoyos analizando
sus características estructurales, las del mercado donde operan y su comportamiento
innovador; tipo de I+D, la cooperación en I+D y el papel de la innovación para las ventas,
así como las dificultades respecto a las actividades de innovación. La última parte de la
encuesta incluye una serie de preguntas que miden el efecto de los apoyos (ayudas) en las
empresas y sus actividades innovadoras. Se analizan la adicionalidad financiera y la
adicionalidad de comportamiento (cultura innovadora, el aprendizaje etc.), además, se
destaca el efecto sobre la cooperación. Los primeros resultados dejan ver que las ayudas
tienen una aportación importante con un impacto positivo, por lo que se justifica la
participación del Estado en el apoyo a incentivar industrias fundamentales en la actividad
económica en su tarea de lograr mayores índices de productividad.

El estudio para su análisis se estructuró de la siguiente manera: en la segunda sección se
revisa brevemente, desde un enfoque teórico el papel de la adicionalidad respecto a la
evaluación de las ayudas a la I+D empresarial; en la tercera se exponen la metodología y el
análisis de los datos empíricos, en particular  el impacto en forma de adicionalidad; en la
cuarta sección se presentan, a manera de conclusión, los principales hallazgos.

2. El concepto de adicionalidad: una aproximación teórica
Teóricamente se podría argumentar que la evaluación del efecto de la política de innovación
tendría que concentrarse en el cumplimiento del objetivo principal: la mejora del bienestar
social. No obstante, resulta difícil, estudiar en qué medida la política pública cumple este
objetivo. Una de las razones de este problema es la falta de una teoría comprensiva del
cambio tecnológico y del desarrollo económico que incluya el papel del Estado (Nelson y
Winter, 1982) o un modelo macroeconómico que incorpore el papel de la política de
innovación (Capron, 1992; Heijs, 2003). Por ello, la mayoría de los estudios de evaluación
se han llevado a cabo a un nivel microeconómico, estudiando las empresas beneficiadas y
los efectos dentro de las mismas sin tener en cuenta su impacto sobre otras empresas, sobre
el sistema productivo y sobre el bienestar social (Meyer-Krahmer, 1989; Heijs, 2001). En
este contexto,  el concepto de la adicionalidad, definido por Buiseret et al. (1995) como
algo que se obtiene gracias a la intervención pública, que no existiría sin ella y que
responde básicamente al efecto incentivador de la política pública, tiene un papel central en
la práctica de la evaluación. No obstante, una serie de supuestos sobre la relación causa
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efecto en la interacción entre el apoyo público y la actividad innovadora empresarial han
sido propuestos. Generalmente los estudios de evaluación utilizan de forma implícita el
siguiente razonamiento (Heijs, 2003): 1) Los gastos en I+D generan un efecto positivo y
extraordinario sobre el crecimiento económico y el bienestar social; 2)  El apoyo estatal a
la promoción tecnológica induce a un crecimiento “adicional” de las inversiones en I+D
por parte de las empresas privadas; 3) Por consiguiente, el apoyo estatal tiene un efecto
positivo sobre el crecimiento económico y el bienestar social.

Sobre la primera premisa no cabe ninguna duda, son muchos los estudios que han
demostrado la importancia de la I+D y el progreso tecnológico para el desarrollo y los
beneficios de las empresas (Griliches y Lichtenberg, 1984); y para el crecimiento
económico en general (Fagerberg, 1994). Respecto a la segunda premisa, los resultados
obtenidos en estudios empíricos no han sido del todo concluyentes (David et al., 2000).
Muchos de estos estudios han analizado la adicionalidad, pero solo unos cuantos han
intentado cuantificar el aumento sobre los gastos en I+D. Para que se cumpla esta premisa,
el aumento sobre los gastos en I+D tendría que ser adicional, en el sentido de que las
actividades innovadoras generadas no habrían sido realizadas, de forma similar, sin la
ayuda pública. La tercera premisa sería la más difícil de comprobar porque implica
mediciones con un trasfondo metodológico muy complejo. Su comprobación sólo sería
factible mediante una cuantificación de los costos y beneficios totales, y aun así, se podrían
dar resultados confusos. Incluso suponiendo que las dos primeras premisas sean verdad, el
efecto del apoyo estatal sobre el crecimiento económico y el bienestar, depende de los
costos y los beneficios exactos de la política.

Otro problema está relacionado con el objetivo de los instrumentos. Aunque en un
principio todas las políticas de innovación tienen como objetivo mejorar la economía de un
país, hay ciertos tipos de instrumentos donde la adicionalidad, en forma de un aumento de
los gastos en I+D, no es el objetivo principal; por ejemplo, los incentivos para la
cooperación entre empresas e institutos de investigación, enfocados principalmente a la
mejora de la articulación del sistema nacional de innovación. En este contexto se debe
subrayar la conceptualización del término adicionalidad de Buiseret et al. (1995). Ellos
consideran tres conceptos de adicionalidad, siendo: “la adicionalidad financiera”,
“adicionalidad de los resultados” y la “adicionalidad del comportamiento”. Por un lado la
adicionalidad financiera se divide en la adicionalidad total, en el caso de que las
actividades no se hubieran iniciado sin la ayuda pública; la adicionalidad parcial, que
implica el inicio del proyecto antes o con mayores recursos; y la no adicionalidad, que dice
que los recursos destinados hubieran sido los mismos sin apoyo estatal. Por otro lado “la
adicionalidad de los resultados” y la “adicionalidad de comportamiento” implican los
resultados tecnológicos del proyecto y los cambios en la actitud investigadora de la
empresa, mejoras, como el aprendizaje y la formación del personal que investiga,
respectivamente (Buiseret et al., 1995).

En nuestra opinión, los dos últimos conceptos de adicionalidad no se pueden considerar
como un efecto generado por las ayudas públicas. A pesar de que los resultados
tecnológicos y comerciales y el efecto sobre la capacidad tecnológica de las empresas se
consideran aspectos importantes a evaluar, no se puede sostener que sea un efecto directo
de la intervención pública, sino un impacto derivado del proyecto en sí, que depende, sobre
todo, de las capacidades tecnológicas de la empresa. Los resultados tecnológicos y
comerciales son importantes, especialmente, porque condicionan, en parte, la generación
de externalidades. El desarrollo de nuevas tecnologías y su posterior comercialización es
una condición necesaria, aunque no suficiente, para que pueda haber tales externalidades.
Por supuesto que se necesita un conjunto de proyectos avalados con un éxito tecnológico y
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comercial, pero el que falle con un número elevado de proyectos no se tiene que considerar
directamente como problemático ya que, al fin y al cabo, la innovación es una actividad de
alto riesgo. Posiblemente la adicionalidad de comportamiento no es suficiente para
justificar las ayudas públicas.  El estudio  de Heijs (2003) muestra que las empresas
“freeriders” (carentes de adicionalidad financiera) resultan tener un nivel de cumplimiento
de sus objetivos tecnológicos y comerciales y efectos de aprendizaje menores que las
empresas que utilizan las ayudas públicas para ampliar el volumen de sus actividades
innovadoras. Es decir, según Heijs los efectos que podrían generar las empresas con un
comportamiento utilitario sobre el sistema productivo son claramente menores que los
efectos generados por las demás empresas beneficiadas por la administración pública. A
pesar de esta argumentación, resulta importante estudiar los resultados tecnológicos y
comerciales (incluyendo la mejora de la capacidad tecnológica de las empresas) en el
momento de evaluar los instrumentos de la política tecnológica, debido a la dificultad de
cuantificar el impacto de las ayudas públicas en términos económicos, y de realizar un
análisis coste-beneficio respecto al bienestar social. Por ello, los resultados tecnológicos y
comerciales se convierten en un argumento indirecto para poder justificar las ayudas.

3.  Metodología y datos empíricos
3.1 Fuente de datos y metodología

Para analizar el impacto de las ayudas públicas para la innovación en las empresas del
sector químico de México se diseñó un cuestionario ad-hoc para aplicarlo a todas las
empresas de este sector que fueron beneficiadas por el FIT durante el periodo 2007-2010.
De la lista publicada por el Conacyt en internet, se eligieron las del campo de la química y
se hizo contacto vía telefónica para hacer la invitación a participar contestando la encuesta
que fue enviada por correo electrónico.

El primer objetivo de este trabajo –la identificación del tipo de empresas del sector
químico que hayan obtenido ayudas- se cubrió incluyendo preguntas respectivas a las
características estructurales2 (tamaño, la exportación, la propiedad, el sector etc.) de las
empresas. Además se analiza el dinamismo y el poder del mercado donde operan las
empresas subvencionadas. Un segundo conjunto de preguntas permitió analizar el
comportamiento innovador (regularidad innovadora, el tipo de I+D, la cooperación en I+D,
y el papel de la innovación para las ventas3)  y las dificultades respecto a la actividades de
innovación4. Es decir, se analiza si las empresas apoyadas tienen un comportamiento
innovador muy perfilado.

Para cumplir el segundo objetivo de nuestro trabajo – medir el impacto de las ayudas en las
empresas y sobre sus actividades innovadoras5- en la encuesta se incluyeron dos grupos de
preguntas que permitieron medir por un lado, la adicionalidad financiera6 y por otro la
adicionalidad de comportamiento como, el aprendizaje derivado de los proyectos
subvencionados 7, el impacto sobre la cooperación8 y la transferencia tecnológica originada
de los proyectos9

2 Preguntas de la 1 a la 4:
3 Preguntas 5 a 12
4 Pregunta 26
5 Preguntas de la  27 a la 41
6 Preguntas 27, 28, 29, 32, 33
7 Véanse las preguntas 30 y 31
8 Preguntas 34-38
9 Pregunta 39
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Cuadro 1. Principales características de las empresas de la IQM
Variables estructurales Total Pequeñas Grandes
Porcentaje de empresas  que forman parte de un grupo de empresas 57% 43% 71% p1
Porcentaje de empresas con capital extranjero 7.1% p2
Porcentaje de empresas PYMES 56%
Porcentaje de las empresas que exportan 55% 43% 61%
Porcentaje de empresas que gastan más del 3% de sus ventas en I+D 52% 48% 71%
Valor medio de la importancia por tipo de actividad (del 1 al 5) Total Pequeñas Grandes
Investigación básica 1.1 1.6 0.7 p10a
Investigación aplicada 4.3 4.3 4.3 p10b
Desarrollo tecnológico 4.3 4.1 4.4 p10c
Valor medio de los motivos que le han llevado a cooperar en I+D con
Universidades u Organismos Públicos de Investigación (1 al 6)
Seguimiento de los avances tecnológicos o científicos en determinadas
áreas 4.2 5.0 3.4

p24b

Acceso a infraestructura e instalaciones no disponibles en la empresa 4.2 5.1 3.3 p24d
Acceso a especialidades o cualificaciones no disponibles en la empresa 3.9 5.1 2.7 p24c
Ahorro de costos 3.8 4.6 3.0 p24e
La realización en solitario haría el proyecto de I+D inviable 3.4 4.6 2.1 p24g
Cumplimiento de las condiciones para obtener ayudas públicas 3.3 3.6 3.0 p24f
¿Indique la importancia de las dificultades que afectaron el desarrollo
de la cooperación en I+D con Universidades(UNI) u Organismos de
Investigación (OPI)? (valor medio en una escala del 1 al 6) Total Pequeñas Grandes
La competencia técnica científica de los UNIs/OPIs ha sido menor al
prometido

3.2 3.4 3.0 p25a

Incumplimiento de los plazos por parte de  de los UNIs/OPIs 2.8 2.9 2.7 p25b
Dificultades de coordinación 2.8 3.9 1.7 p25f
Falta de interés por parte de los organismos públicos y/o universidades 2.6 3.6 1.7 p25c
Problemas de atribución de responsabilidades en el proyecto 2.4 2.9 1.9 p25i
Objetivos divergentes por parte de las UNIs/OPIs 2.4 2.3 2.4 p25d
Barreras culturales entre la empresa y de las UNIs/OPIs 2.1 2.7 1.4 p25e
Problemas relativos a los derechos de propiedad 2.1 3.1 1.1 p25h
Problemas relativos a la confidencialidad 1.9 2.7 1.1 p25g
¿Qué factores dificultan las actividades de innovación?
(valor medio en una escala del 1 al 6) Total Pequeñas Grandes
Falta de financiamiento de fuentes externas a la empresa 4.7 4.6 4.9 p26b
Falta de fondos en la empresa o grupo de empresas 4.5 5.1 3.9 p26a
Dificultades para encontrar socios de cooperación para la innovación 4.1 4.0 4.1 p26g
Falta de personal calificado 3.9 4.4 3.3 p26d
La innovación tiene un costo demasiado elevado 3.8 4.6 3.0 p26c
Falta de información sobre los mercados 3.4 3.3 3.4 p26f
Falta de información sobre tecnología 3.2 3.6 2.9 p26e
Incertidumbre respecto a la demanda de bienes y servicios innovadores 3.1 3.3 3.0 p26h
No es necesario debido a las innovaciones anteriores 2.7 3.1 2.3 p26i
No es necesario porque no hay demanda de innovaciones 2.6 3.1 2.0 p26j
Fuente: Elaboración propia

Con el propósito de ponderar o interpretar adecuadamente los resultados, también se
analizan las características de los proyectos financiados con fondos públicos 10 y su
importancia para las ventas. No cabe duda que los proyectos de mayor tamaño tendrían un
impacto mayor. Por lo tanto estas preguntas sirven como variables de control. Un aspecto
del comportamiento innovador de la empresa y de las características de los proyectos
subvencionados analizado, es el papel de la cooperación11.

Al final se ha obtenido una tasa de respuesta más bien reducida por lo que, en términos
generales, sólo se pueden ofrecer datos globales para el sector químico sin entrar en
subsectores. Aunque sí se presentan datos por tipo de empresas (pequeñas vs. grandes

10 Preguntas de la 13 a la 16
11 Preguntas de la 20 a la 25
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empresas; empresas con una intensidad innovadora alta vs. baja, empresas individuales
contra las empresas que forman parte de un grupo, y empresas exportadoras vs. las que no
lo son)12. Estas comparaciones son más bien indicativas ya que, debido al reducido número
de empresas, no están afirmadas mediante los test estadísticos. Para ello habría que tener
una muestra mucho más amplia.

Cuadro 2. Importancia del tipo de socio con el que cooperan habitualmente
y el que participa en el proyecto

Valor de la importancia de la cooperación en I+D e innovación (valor
medio en una escala del 1 al 5)

Total Pequeñas Grandes

Papel de los usuarios 4.4 4.1 4.6 p11a
Papel de proveedores 3.4 3.7 3.0 p11b
Papel de otras empresas 3.3 2.7 3.9 p11c
Papel de empresas del mismo grupo 2.8 2.9 2.7 p11d
Importancia del tipo de socio con el que cooperan habitualmente (en el
2011) (valor medio en una escala del 1 al 5)

Total Pequeñas Grandes

Universidades u otros centros de enseñanza superior 4.6 4.6 4.7 p20f
Organismos públicos de investigación 3.9 3.7 4.0 p20g
Consultores, laboratorios comerciales o institutos privados de I+D 3.8 4.0 3.6 p20e
Clientes 3.6 4.6 2.6 p20c
Proveedores de equipos, material, componentes o software 3.1 3.6 2.6 p20b
Otras empresas de su mismo grupo 2.3 2.1 2.4 p20a
Competidores u otras empresas del sector 1.6 2.4 0.7 p20d
Tipo de socio con el que cooperó en el proyecto subvencionado (valor
medio en una escala del 1 al 5)

Total Pequeñas Grandes

Universidades u otros centros de enseñanza superior 3.1 3.7 2,4 p22f
Proveedores de equipos, material, componentes o software 3.1 3.6 2,7 p22b
Consultores, laboratorios comerciales o institutos privados de I+D 2.8 3.0 2,6 p22e
Clientes 2.4 2.9 1,9 p22c
Otras empresas de su mismo grupo 2.2 2.3 2,1 p22a
Organismos públicos de investigación 2.1 3.7 0,6 p22g
Competidores u otras empresas del sector 0.9 1.7 0,1 p22d
Diferencia en la importancia del colaborador habitual versus el
colaborador del proyecto  subvencionado.

Total Pequeñas Grandes

Organismos públicos de investigación -1.7 0.0 -3.4 22g-20g
Universidades u otros centros de enseñanza superior -1.6 -0.9 -2.3 22f-20f
Clientes -1.2 -1.7 -0.7 22c-20c
Consultores, laboratorios comerciales o institutos privados de I+D -1.0 -1.0 -1.0 22e-20e
Competidores u otras empresas del sector -0.6 -0.7 -0.6 22d-20d
Otras empresas de su mismo grupo -0.1 0.1 -0.3 22a-20a
Proveedores de equipos, material, componentes o software 0.1 0.0 0.1 22b-20b
Fuente: Elaboración propia. Nota: Un signo positivo implica que la importancia del socio para el proyecto
subvencionado es mayor que el papel del mismo socio como colaborador habitual. Mientras que un signo  negativo
implica que el tipo de socio es más importante para la cooperación como colaborador habitual que para el proyecto

3.2 Perfil de las empresas beneficiarias

En el cuadro 1, se consideran aspectos relevantes de las empresas de la IQM beneficiarias
del FIT. Respecto a las características estructurales de las empresas encuestadas se
observa, en términos generales, que 57% forma parte de un grupo de empresas, así como
una mayoría 71.4% son de capital nacional, 7.1% de capital extranjero y 14.2% no contesto
la pregunta. También revela que las pequeñas tienen una participación de 56% en el
programa. En particular el 52% de las empresas encuestadas  invierten más del 3% de sus
ventas en I+D mientras que las empresas grandes lo hacen en 71%. Lo anterior afecta la
capacidad de exportación de las pequeñas pues es menor a la registrada por las empresas
grandes, 43 y 61%, respectivamente.

12 Como se observa –y debido al numero reducido de respuestas- siempre son variables dicótomas.
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3.2.1 Importancia del tipo de socio con el que cooperan habitualmente y el que
participa en el proyecto

Para valorar la importancia de la cooperación se incluyeron tres preguntas. En la primera
se cuestiona sobre la importancia del papel de los usuarios, proveedores y otras empresas.
Cabe destacar que esta pregunta indaga sobre su conducta en términos generales. Después
se preguntó expresamente en la importancia que tienen los socios habituales, incluyendo
un espectro más amplio de posibles socios como las universidades (UNI) u organismos
públicos de investigación (OPI). Con la última, se analiza la importancia de los socios que
han participado en el proyecto subvencionado.
Como se muestra en el cuadro 2 para diseñar las estrategias instrumentadas, por algunas
empresas encuestadas, con la finalidad de desarrollar sus capacidades tecnológicas, son
fundamentales las relaciones que se establecen con los usuarios y los proveedores; la
cooperación con otras empresas es más valiosa para las grandes que para las pequeñas
(2.4-2.1). Por lo tanto, los socios empresariales con los que cooperan habitualmente las
pequeñas empresas son los clientes, llegando a un nivel de importancia de 4.5 según la
encuesta, mientras que las grandes tienen un registro de 2.6.

En el caso de los socios más habituales de las empresas estudiadas del sector químico, los
más importantes son las universidades u otros centros de enseñanza superior (UNIs, 4.6
puntos sobre 6) y los organismos públicos de investigación (OPIs, 3.9). Seguido
directamente por los consultores, laboratorios comerciales o institutos privados de I+D
(3.8) , los clientes (3.6) y los proveedores (3.1). La importancia las OPIs y UNIs en este
sector es lógico ya que, como lo indicaba Pavitt en 1984, es un sector con una base
científica muy importante.

La valoración de la importancia de cualquiera de los socios mencionados con anterioridad,
disminuye en el caso del proyecto subvencionado y, además, cambian el orden.  Sobre todo
los proveedores resultan ser relativamente mucho más importantes, siendo el único tipo de
socio que se valora más en el caso del proyecto que como colaborador habitual.  También
los consultores aumentan su importancia relativa especialmente en comparación con las
OPIs. De hecho las OPIs y las universidades son quienes pierden mucha importancia
comparando el socio habitual respecto al socio del proyecto.

3.2.2 Motivos y obstáculos de la cooperación para la innovación

La mayoría de las PyMES mexicanas enfrentan grandes obstáculos para innovar, además
de una falta de cultura innovadora influye también el alto nivel de incertidumbre que tiene
la inversión en actividades de I+D sobre los beneficios esperados. Para las empresas
estudiadas, en una escala del 1 al 5 para valorar la importancia de las variables, resulta de
poca importancia la investigación básica; mientras que consideran más valiosas las
actividades relacionadas con la investigación aplicada y desarrollo tecnológico (véase
cuadro 1).

La encuesta analiza seis tipos de motivos que manejan las empresas para cooperar en I+D e
innovación. Los tres de mayor importancia se refieren al seguimiento y acceso a
conocimientos e instalaciones o equipamiento. Los dos motivos más valorados son el
seguimiento de los avances tecnológicos o científicos en determinadas áreas y el acceso a
la infraestructura e instalaciones no disponibles en la empresa, valorados con 4.2 puntos
sobre un máximo de seis.  Seguido por el acceso a especialidades o cualificaciones no
disponibles en la empresa (3.9) y ahorro de costos (3.8). Otro motivo relacionado con los
costos sería el cumplimiento de las condiciones para obtener ayudas públicas (3.3).
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Mientras que el motivo “la realización en solitario haría el proyecto de I+D inviable” ha
sido valorado con 3.4 puntos.

Concluyendo, los motivos más importantes para colaborar están relacionados con la
absorción y obtención de capacidades tecnológicas (aprendizaje), mientras que los
problemas relacionados con los costos o ventajas financieras son de menor importancia.
Una conclusión que se confirma en la literatura internacional13. Por lo tanto, es indiscutible
que las empresas necesitan el apoyo de los fondos públicos para mejorar o incorporar
actividades de innovación que les permitan incrementar sus capacidades competitivas,
sobre todo para las pequeñas, ya que habría sido inviable la realización del proyecto en
solitario, de tal manera su importancia llega a un nivel de 4.6, mientras que para las
grandes es de 2.1.

En efecto, las pequeñas valoraron cada uno de los motivos mencionados como mucho más
importantes. La diferencia con las grandes empresas fue de 1.6 hasta 2.4 puntos.
Especialmente respecto a la importancia de los tres motivos que se refieren al seguimiento
y acceso a conocimientos e instalaciones o equipamiento. Para estos motivos la media de
las grandes empresas fue de 3.1 puntos, mientras que las pequeñas los valoran con 5.1
como media. Con respecto a que el motivo del ahorro de costos ha sido valorado por las
pequeñas y grandes empresas con 4.6 y 3.0 puntos, respectivamente.

Nuestra encuesta también analiza los principales obstáculos y/o barreras a la
innovación y a la cooperación en este campo. De hecho los resultados de la encuesta de
la IQM revelan que los principales factores que obstaculizan sus actividades de
innovación en una escala del 1 al 6 (véase cuadro 1) son: la falta de financiamiento de
fuentes externas a la empresa, para el total tiene un valor de 4.7; seguido de la falta de
fondos en la empresa o grupo de empresas, 4.5; las dificultades para encontrar socios de
cooperación para la innovación, 4.1; falta de personal calificado (3.9) y, el costo elevado
de la innovación (3.8). En resumen, el financiamiento, cooperación, costos y masa crítica.
Con una mediana importancia califican a las fuentes de información sobre los mercados y
tecnología (3.4 y 3.2); la incertidumbre sobre la demanda de bienes y servicios
innovadores (3.1), así como, a las innovaciones incorporadas con anterioridad (2.7). Cabe
mencionar, que las empresas pequeñas le asignan a los obstáculos, una importancia mayor
que las empresas medianas y grandes.

Los diversos obstáculos o dificultades durante el proceso de cooperación en I+D no
han sido descritos como muy importantes. De los nueve posibles obstáculos una tercera
parte han sido calificados con tres puntos sobre seis, otros tres con 2.5 puntos y tres con
una media de dos puntos sobre seis. No cabe duda que la cooperación es un proceso
complejo, en donde por la diversidad de condiciones puede ser difícil una integración
funcional. Los resultados muestran que el principal obstáculo o dificultad durante el
proceso de cooperación en I+D, ha sido la falta de competencias científicas o técnicas
esperadas de las universidades u organismos públicos de investigación (OPIs) con 3.2
puntos sobre seis; el segundo y tercero, se refieren a la coordinación y al incumplimiento
de los plazos (ambos con 2.8 puntos). Los menos importantes han sido los problemas
relacionados con las barreras culturales, la confidencialidad y los derechos de propiedad.

El análisis de los obstáculos según el tamaño de las empresas, indica que las pequeñas los
valoran en general como mucho más complicados. El problema de la coordinación esta
estimado por las pequeñas en 3.9 puntos, mientras que para las grandes es de sólo 1.7. Una
diferencia parecida se observa respecto a la falta de interés por parte de los organismos

13 Edwards-Schachter et al (2012) Schmidt (2007); Hinkkanen (2012)
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públicos y/o universidades que las pequeñas lo valoran en 3.6, y para las grandes sólo
representa 1.7. Las diferencias son especialmente llamativas en los obstáculos o los
problemas relativos a los derechos de propiedad y la confidencialidad valorado con 3.1 y
2.7 por las empresas pequeñas, mientras que ambos son evaluados en 1.1 por las grandes.
Además, las pequeñas tienen mayores problemas en la atribución de responsabilidades en
el proyecto en relación con las grandes. Las dificultades presentadas en las pequeñas
difieren de las grandes, por las debilidades en su organización.

Se identifican también factores externos que afectan a las empresas, en particular el
incumplimiento de los plazos por parte de los organismos públicos y universidades, los
cuales son de mediana importancia, 2.9 es el valor que tiene para las pequeñas y 2.7 para
las empresas grandes.

3.3 El impacto de las ayudas del FIT sobre las empresas subvencionadas

A continuación se analiza cómo repercuten las ayudas del FIT sobre las empresas
beneficiarias. Para esto se mide  la adicionalidad financiera, la adicionalidad de
comportamiento (efecto sobre la cooperación y el aprendizaje) y como una forma de efecto
indirecto los motivos de la cooperación. Además de analizar el conjunto de las empresas se
comparan ocho subconjuntos de éstas según su tipo. Los primeros dos serían las muy
pequeñas vs. las medianas y grandes. Otros dos de las empresas individuales contra las
empresas que forman parte de un grupo más grande. Cabe subrayar que esta segunda
división no siempre coincide con el tamaño y es muy importante, especialmente respecto a
las posibilidades alternativas de financiar la I+D por parte de las empresas de un grupo
empresarial. Una tercera comparación serían las empresas con una intensidad en gasto en
I+D muy alta (mayor al 3%) vs. las menos innovadoras (menos del 3%). Este es un aspecto
importante para la evidencia existente dónde se indica que las empresas más innovadoras
reflejan un impacto de las ayudas (adicionalidad financiera y de comportamiento)
claramente mayor que las empresas poco innovadoras. El análisis de los últimos dos
subconjuntos implica comparar las empresas exportadoras con las no exportadoras.
Teniendo en cuenta que las primeras operan en un mercado mucho más competitivo y, por
lo tanto deben ser en general más innovadoras. Debido a la falta de espacio, analizamos las
diferencias de forma breve sin ofrecer la información detallada.

3.3.1 Adicionalidad financiera

El impacto de las ayudas públicas para la I+D en las empresas que es más analizado en la
literatura versa sobre la adicionalidad financiera, o mejor dicho su ausencia. La figura 1
mide el comportamiento utilitario (la falta de la adicionalidad financiera también conocido
bajo el denominador en inglés “freerider”) basándose en los cuatro indicadores incluidos
en la encuesta. Dos de ellos gestionan de alguna forma la posibilidad de financiar el
proyecto en ausencia de las ayudas públicas. Por un lado 14% de las empresas reconocen
que había fuentes de financiación alternativas y también 19% indican que sin ayudas
también se hubiera financiado el proyecto. Por otro lado, 15% de las empresas consideran
las ayudas como muy poco importantes, supongamos que uno de los objetivos de éstas es
fomentar el gasto total en I+D, un cuarto indicador sería analizar: si las ayudas del FIT han
permitido a la empresa incrementar sus gastos en I+D (GID) sobre el nivel que la empresa
inicialmente tenía previsto (antes de recibir las ayudas). Los resultados evidencian que más
de una quinta parte de las empresas (29%) no han utilizado las ayudas para incrementar su
gasto en I+D inicialmente previsto. Lo que implicaría de forma directa la ausencia de una
adicionalidad financiera.
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Figura 1. Adicionalidad financiera
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Consideran la ayuda “no”
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Fuente: Elaboración propia

En este trabajo se analiza cada uno de estos indicadores no sólo de forma individual, sino
conjunta, a través de la construcción de un indicador combinado. Este indicador refleja el
porcentaje de empresas con un comportamiento utilitario como mínimo en uno de los
cincos indicadores. Este indicador combinado reveló que 50% de las empresas admitieron
de alguna forma que realmente no necesitaban las ayudas. Lo que implica, que el otro 50%
sí lo requerían. Además, se debe destacar que 71% de las empresas han aumentado su
gasto en I+D sobre el nivel inicialmente previsto antes de recibir las ayudas públicas, es
decir, incluso un gran número de las empresas que aparentemente no necesitaba los fondos
públicos, los han utilizado para aumentar sus actividades innovadoras. Esto se puede
considerar como un efecto positivo ya que las ayudas púbicas han conseguido aumentar el
gasto total en I+D e innovación.

Como ya se ha dicho, se analizan algunas de las diferencias del impacto de las ayudas
públicas según el tipo de empresa. Las diferencias entre empresas que si son exportadoras
y las que no y entre las que tienen una intensidad de gasto en I+D diferenciado son pocas,
aunque según su tamaño son muy claras. El porcentaje de freeriders es mayor en las
empresas grandes (66%) que en las muy pequeñas (41%). También las empresas
individuales reflejan un comportamiento utilitario claramente menor (30%). Mientras que
73% de las empresas que forman parte de un grupo muestran por lo menos en uno de los
cuatro indicadores que realmente no necesitarían las ayudas.

No se puede concluir que las ayudas a las empresas que forman parte de un grupo
empresarial no han tenido un efecto positivo. El mero hecho que éstas hayan
contribuido a aumentar el gasto en I+D se puede interpretar como positivo y

14 En ambos casos se trata de preguntas con una respuesta respuestas dicótoma (si/no).
15 Este indicador refleja el porcentaje de empresas con un comportamiento utilitario como mínimo uno de los cinco
indicadores. No es una suma ya que puede ser que la misma empresa expresa dos o tres formas de comportamiento
utilitario.
16 Este porcentaje se basa en las empresas que han optado por las respuestas 2 o 3 de la siguiente pregunta ¿Qué
actividades le ha permitido a la empresa el financiamiento del CONACYT? Respuestas  (1) Aumentar los gastos en I+D e
innovación sobre el nivel inicialmente previsto (2) Disminuir los gastos en I+D e innovación sobre el nivel inicialmente
previsto (3) La empresa ha aportado la misma financiación interna que el nivel  inicialmente previsto
17 Este porcentaje refleja a las empresas que valoraron la importancia de la cuantía de las ayudas con 0 o 1 punto sobre
una escala de 0 (poco importante) a 5 (muy importante)
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necesario para un país como México con un nivel innovador y de inversión en I+D
relativamente bajo.

3.3.2 Adicionalidad del comportamiento: el aprendizaje

El impacto en forma de aprendizaje es muy alto. Los proyectos financiados han generado
un claro aumento de la base de conocimientos y han mejorado mucho la preparación del
personal. El efecto de ambas formas de aprendizaje ha sido valorado en 4.6 puntos sobre
un máximo de cinco (véase el cuadro 3). Mientras que los otros dos – la mejora de la
cultura innovadora y la mejora de la gestión – han sido valorados respectivamente con 4.4
y 4.1 puntos. Respecto a la media no se observan muchas diferencias por tipo de empresa.
Los ocho subconjuntos analizados reflejan valores muy altos para cada una de las formas
de aprendizaje.

Cuadro 3. Adicionalidad de comportamiento (valor medio en una escala del 0 al 5)

Impacto en forma de Aprendizaje y
aumento de la cooperación

Total Pequeñas Grandes
Indiv
idual

Grupo
Expo

rta
No

exporta
GID
bajo

GID
alto

Mejora de la preparación del personal 4.6 4.7 4.4 4.5 4.6 4.7 4.5 4.4 4.7

Mejora de la cultura o actitud
innovadora

4.4 4.4 4.3 4.5 4.3 4.5 4.3 4.4 4.3

Aumento de la base de información y
conocimientos

4.6 4.6 4.7 4.7 4.6 4.8 4.5 4.7 4.6

Mejora de la gestión tecnológica 4.1 3.9 4.4 4.0 4.3 4.7 3.8 4.0 4.3
Aumento de la cooperación con
organismos públicos de investigación

4.3 3.9 4.7 4.0 4.5 4.8 3.9 4.0 4.6

Aumento de la cooperación con otras
empresas innovadoras

3.5 3.6 3.4 3.3 3.6 4.0 3.1 3.4 3.6

Fuente: Elaboración propia

3.3.3 Adicionalidad del comportamiento: La cooperación

Las ayudas del Fondo han tenido un efecto importante sobre la actitud de colaboración en
33% de las empresas mientras que para 67% apenas lo consideran (véase figura 2). Esto
puede deberse a que la cooperación se hubiera producido también sin la ayuda pública, o
porque el proyecto fue factible sin la cooperación. De hecho más de 80% de las empresas
han cooperado con anterioridad con otros agentes del sistema innovador. Apenas se han
detectado diferencias por tipo de empresas (tamaño, intensidad innovadora etc.). El nivel
de impacto en un primer momento podría parecer bajo, pero no hay que olvidar que en
cada país las ayudas para la I+D+i acaban de orientarse a las empresas más innovadoras.
Además para el FIT el aumento de la cooperación no es un objetivo específico, sino uno de
los efectos no directamente perseguidos.

Figura 2. Cooperación

43%
Se hubiera producido la cooperación
también sin ayuda publica

67%
Indicador combinado de la falta
de adicionalidad de cooperación

43%
El proyecto hubiera sido factible sin
cooperación

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 4. Motivos de la cooperación (valor medio en una escala del 0 al 5)

¿Cuáles de los siguientes objetivos le han motivado a iniciar la
cooperación? Valore su importancia

Media
total

Media:
pequeñas

Media:
Grandes

Adquisición de experiencia y conocimientos 4.7 4.6 4.9

Acceso a especialidades o calificaciones no disponibles en la empresa 3.9 4.3 3.6

Acceso a infraestructura tecnológica o científica 3.8 3.7 3.9

Seguimiento de avances tecnológicos o científicos en ciertas áreas 3.4 3.4 3.4

Cumplimiento de las condiciones para obtener ayudas públicas 3.1 2.7 3.4

Reducción de costos 3.0 3.1 2.9

¿Cuál es el nivel de problemas para realizar el proyecto en solitario?

Problemas desde un punto de vista tecnológico 3.3 3.6 3.0

Problemas desde un punto de vista financiero 3.6 3.9 3.3
Fuente: Elaboración propia

Respecto a los motivos de la cooperación se puede observar en el cuadro 4, que los menos
importantes son las ventajas financieras (reducción de costos o cumplir las condiciones de
obtener las ayudas) con una valoración media de unos tres puntos sobre cinco. Para la
cooperación en I+D el motivo más importante18 es la transferencia tecnológica.
Especialmente el motivo “adquisición de experiencia y conocimientos” ha sido valorado
como muy importante (4.7 puntos sobre un máximo de cinco), seguido por el “acceso a
especialidades o calificaciones no disponibles en la empresa” y el “acceso a infraestructura
tecnológica o científica”. También en otros estudios se han observado que la reducción de
costos es un aspecto poco importante para la cooperación en I+D.

4. Conclusiones
En este estudio se ha analizado el papel de las ayudas para la I+D e innovación para las
empresas de la industria química mexicana. Se realizó una encuesta a las empresas
beneficiarias con el objetivo de establecer, por un lado, el perfil de las empresas que
obtuvieron ayuda y por otro lado, para analizar el efecto de las ayudas sobre estas
empresas.

De tal manera, se ha estudiado el impacto de las ayudas sobre el gasto en I+D (la
adicionalidad financiera). Es decir, se realizó un análisis para saber si las ayudas públicas
han tenido un efecto incentivador sobre el gasto en I+D. En una segunda fase se evaluaron
los efectos de las ayudas sobre el comportamiento y la capacidad innovadora
(adicionalidad de comportamiento). La encuesta analiza especialmente la repercusión sobre
la cooperación, el aprendizaje y la transferencia tecnológica. Los primeros resultados
ofrecen indicios de que las ayudas resultan muy positivas, por lo que se justificaría el
apoyo del Estado a la I+D (investigación y desarrollo) y la innovación.

Respecto a la adicionalidad financiera se puede concluir que las ayudas del FIT para el
sector químico han tenido en general un efecto muy positivo y, por lo tanto, se puede
considerar el fondo como justificado. El nivel de freerider no es realmente bajo (50%).
Pero 71% ha utilizado las ayudas para aumentar el presupuesto de I+D+i inicialmente
previsto (es decir, han invertido más en I+D que si no hubieron recibido las ayudas). Lo
que implica que un gran número de las empresas supuestamente freerider podrían haberse

18 como se ha mostrado en diversos estudios europeos
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financiado de otra forma, sin embargo, han utilizado al mismo tiempo los fondos públicos
para aumentar sus gastos en I+D.

No cabe duda que México tiene un gasto bajo en I+D tanto en términos absolutos como
respecto a su PIB, lo que impide generar una masa crítica para tener una capacidad
eficiente e importante para la I+D. Por lo tanto, el efecto positivo en forma del aumento
del gasto en I+D e innovación ayuda a aumentar la masa crítica respecto a este tipo de
actividades y, por lo ende, se considera como un impacto muy importante, por supuesto,
positivo.

El análisis de distintos aspectos sobre la adicionalidad de comportamiento muestra que,
aparentemente el efecto sobre la cooperación ha sido limitado. Pero este hecho no difiere
de la evidencia empírica de otros países (véase Heijs/Buesa 2007). Además, este hecho no
implica o no debería interpretarse, como si las ayudas carecieran de un efecto positivo
mediante la adicionalidad de comportamiento. Ya que el nivel de aprendizaje ha sido muy
alto. Es decir, la ayuda financiera se justifica porque los proyectos subvencionados
realmente han contribuido para conseguir un mayor nivel de conocimientos y capacidades
reflejado en un alto nivel de aprendizaje. De hecho, hemos visto que los motivos más
importantes para colaborar están relacionados justamente con la absorción y obtención de
capacidades tecnológicas (aprendizaje)19, mientras que los problemas relacionados con los
costos o ventajas financieras son de menor importancia. Lo que explica el alto impacto en
forma de aprendizaje y justifica la intervención de las ayudas públicas.

El análisis de los obstáculos y/o problemas para innovar y para cooperar en la innovación,
nos revela fundamentalmente, que las empresas pequeñas están en una situación altamente
precaria y requieren una atención especial por parte de los responsables de la política de
I+D e innovación. Debido a su reducido tamaño, además del apoyo financiero, requieren
de una combinación de ayudas financieras con consultoría tecnológica para la creación de
redes de colaboración.

La limitación más importante de este trabajo ha sido el (todavía) bajo número de respuestas
recibidas por parte de las empresas subvencionadas. En realidad más del 30% de las
empresas subvencionadas contestaron la encuesta, siendo un porcentaje muy destacable20.
Pero el número absoluto no permite realizar análisis más sofisticado. Esto se debe a que se
ha analizado el impacto del Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) respecto a un solo
sector con un número limitado de empresas beneficiadas. Se tiene el propósito de buscar
fondos para poder iniciar próximamente un estudio que incluya otros sectores.

19 Un hecho confirmado en la literatura internacional (para una revisión véase Heijs/Buesa 2007/2013)
20 Este porcentaje está claramente por encima de la media en estudios parecidos en Alemania, España o Suiza
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RESUMO 
O objetivo deste estudo é realizar uma investigação sobre o alinhamento dos conceitos de 
inovação e sustentabilidade em empresas que não possuem políticas ambientais ou 
programa de P&D (pesquisa e desenvolvimento) formalizados. A pesquisa foi realizada 
por meio de entrevistas com empresas selecionadas em função do risco ambiental evidente 
e da existência de inovação. A coleta de dados foi por meio de entrevistas semi-
estruturadas. Observou-se que o conceito de inovação das organizações está associado 
tanto ao desenvolvimento como apenas da incorporação no ambiente da organização de um 
novo produto, novo processo ou nova prática de gestão. O conceito de sustentabilidade tem 
claramente vinculado à preocupação ambiental. Constatou-se que as inovações 
desenvolvidas, ou implementadas, pelas organizações possuem alinhamento com a 
sustentabilidade, principalmente na perspectiva ambiental. Nota-se que há iniciativa das 
organizações no desenvolvimento de inovações sustentáveis, porém destaca-se como 
elementos motivadores e pressionadores os clientes, exigências legais, custos/retorno 
financeiro; e ambiente.  

Palavras-chaves: inovação, sustentabilidade, inovações sustentáveis. 

ABSTRACT 
The aim of this study is to conduct a research on the alignment of the concepts of 
innovation and sustainability in companies that do not have environmental policies or 
program R & D (research and development) formalized. The survey was conducted 



through interviews with selected companies in the environmental risk of the existence of 
clear and innovation. Data collection was through semi-structured interviews. It was 
observed that the concept of innovation in organizations is associated with both the 
development as just incorporating the environment of the organization of a new product, 
new process or new management practice. The concept of sustainability has clearly linked 
to environmental concern was found that the innovations developed or implemented by 
organizations have aligned with sustainability, especially the environmental perspective. 
Note that no initiative of organizations in developing sustainable innovations, but stands 
out as motivators and stressors customers, legal requirements, cost / financial return, and 
environment 

Keywords: innovation, sustainability, sustainable innovations 

 

 

1. INTRODUÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO 
A sustentabilidade tem sido amplamente estudada nos últimos anos na academia, na 

tentativa de discutir a possível escassez dos recursos naturais e encontrar alternativas para 
solucionar o impasse entre o atual modelo econômico e os impactos sociais e ambientais 
gerados pelo mesmo.  

Segundo Barbieri et al (2010) o movimento do desenvolvimento sustentável 
apresenta-se como um dos movimentos sociais mais importantes dos últimos anos, 
criando-se princípios e diretrizes globais como o Pacto Global e sendo discutidos em 
conferências mundiais como Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(CNUMAD) realizada no Rio de Janeiro em 1992 e recentemente a Conferência das 
Nações Unidas Sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio + 20 (www.rio20.gov.br).  

As discussões perpassam a possibilidade de mudança do modelo econômico, assim 
como, a criação de alternativas tecnológicas para redução dos impactos gerados pela 
exploração dos recursos naturais. O modelo de desenvolvimento baseado nas “premissas 
modernistas da livre iniciativa da lógica de acumulação de riqueza, apesar de haver 
proporcionado grande avanço tecnológico, econômico e social, trouxe como consequência 
inúmeras desigualdades e impactos ao meio ambiente” (ROSA, 2009).  

Este sistema, ameaçado pela escassez dos recursos naturais os quais são necessários 
para produzir bens e serviços busca alternativa para sobrevivência. O planeta Terra não é 
sustentável ao se manter no atual regime econômico. Boff (2012) apresenta nas páginas 
iniciais de sua obra a preocupação da insustentabilidade da atual ordem socioecológica. O 
autor aponta a dizimação da biodiversidade, a insustentabilidade do sistema social devido a 
injustiça e a insustentabilidade do sistema econômico-financeiro em função da escassez de 
recursos. 

É eminente a discussão da sustentabilidade. Segundo Paiva (2010, p.298) “Meio 
ambiente e sua preservação são, até certo ponto, complexa competição entre o bem-estar 
da geração atual e o bem-estar das gerações futuras”. Não há possibilidades de 
proporcionar a mesma condição de consumo a todos os habitantes do planeta considerando 
as características do bem produzido e a velocidade do consumo.  

Estratégias como combustíveis renováveis e a reciclagem também conhecida no 
jargão popular como a “indústria do lixo” são alternativas na tentativa de se extrair 
menores quantidades de recursos do meio ambiente. Nos estudos acadêmicos observamos a 
preocupação com a adoção de tecnologias para redução do impacto ambiental (ROSA, 
2009), responsabilidade na aplicação de recursos financeiros para o desenvolvimento 



econômico tomando por base a preocupação ambiental (PAIVA, 2010) e a mudança do 
comportamento do consumidor para um consumo sustentável (RIBEIRO; VEIGA, 2011).  

No campo dos estudos organizacionais alguns estudos apresentam a preocupação 
com questões sociais além das ambientais. Alves (2009) observou que as ações de 
responsabilidade social e ambiental caminham em duas direções: criar vantagem 
competitiva e cumprir com as obrigações legais das organizações. Barbieri (2010), o qual 
aborda a relação entre sustentabilidade e inovação sob a perspectiva da teoria institucional, 
afirma que o modelo de inovação é uma resposta a pressões ambientais por uma 
organização capaz de inovar com eficiência, porém com responsabilidade social e 
ambiental.  

A inovação no campo da sustentabilidade apresenta-se como alternativa para as 
organizações que acreditam ser possível uma conciliação entre a exploração econômica e a 
preservação ambiental. Schienstock (2010) aponta visões diferentes sobre compatibilidade 
de desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Os céticos argumentam que o 
desenvolvimento econômico depende dos recursos naturais o que fere um dos princípios de 
sustentabilidade. O caminho para a sustentabilidade é a redução de consumo para 
preservação dos recursos naturais. A outra vertente acredita que a mudança nas 
características dos produtos pode levar a produção constante de bens aumentando a 
concorrência global e sem riscos aos recursos naturais. Nesta situação a tecnologia teria 
papel fundamenta na concepção de novos produtos e sistemas de produção 
(SCHIENSTOCK , 2010, p.100).  

Bessant e Tidd (2009, p.361) apontam uma contradição importante no alinhamento 
entre os conceitos de inovação e sustentabilidade. Para os autores a inovação é apontada 
“como a mais importante contribuição para a degradação do meio ambiente” devido a 
associação da mesma com o aumento do consumo e do crescimento econômico. No 
entanto, os autores reconhecem que a inovação deve contribuir em grande parte para 
diversas questões ambientais como: produtos mais limpos; processos mais eficientes; 
tecnologias alternativas; novos serviços que substituam o consumo de produtos e; 
inovações sistêmicas que mensurem e monitorem os impactos dos novos sistemas sócio-
técnicos.  

Em meio a esta discussão acerca do entendimento de sustentabilidade e do papel da 
inovação como vilã ou mocinha no processo de incorporação de práticas e hábitos 
sustentáveis nas organizações, o presente artigo pretende investigar, sob o ponto de vista 
das organizações, o alinhamento dos conceitos de inovação e sustentabilidade em empresas 
que não possuem políticas ambientais ou programa de P&D (pesquisa e desenvolvimento) 
formalizados. Para isso se faz necessário: a) compreender o conceito de sustentabilidade e 
de inovação adotado pelos empresários; b) levantar as inovações incorporadas nos últimos 
anos pelas organizações e; c) Levantar os aspectos de sustentabilidade presentes nas 
inovações realizadas por estas organizações.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. SUSTENTABILIDADE 

Sustentabilidade tem sido amplamente discutida nas últimas décadas. O origem do 
conceito de sustentabilidade, segundo Nascimento (2012) tem duas correntes. Na biologia 
por meio da ecologia. Este conceito está associado à recuperação dos ecossistemas face as 
ações antrópicas ou naturais. A outra corrente está associada a economia. Este segundo 
conceito está associado ao desenvolvimento econômico e ao reconhecimento que os 
padrões de produção atual não têm possibilidade de perdurar.  



O marco inicial da discussão referente a temática sustentabilidade tem origem na 
Conferência de Estocolmo na Suécia, a qual discute a perspectiva do desenvolvimento 
como causa dos impactos ambientais (BACHA, SANTOS, SCHAUM, 2010; 
NASCIMENTO 2012). Nesta perspectiva passa-se a discutir o conceito de 
desenvolvimento sustentável. O conceito de desenvolvimento sustentável é discutido 
inicialmente por Ignacy Sachs (1974).  

Sustentabilidade é normalmente discutido como um estado, ou melhor, um 
desenvolvimento em que três tipos de conflitos de interesses que são atendidos (ou 
resolvidos) simultaneamente: (i) o interesse da geração atual de forma geral, melhorar as 
suas condições de vida reais (ou seja, sustentabilidade econômica), (ii) a busca de uma 
equalização das condições de vida entre ricos e pobres (ou seja, a sustentabilidade social), 
e (iii) os interesses das gerações futuras que não deve ser comprometida com a satisfação 
das necessidades da geração atual ( ou seja, a sustentabilidade ecológica) (SARTORIUS, 
2005). Estas três dimensões estão baseadas no conceito de Triple Botton Line desenvolvido 
por John Elkington (ELKINGTON, 2004) que contempla as dimensões ambiental, 
econômica e social. O estudo de Gabriele et al (2012) demonstra que a abordagem do 
Triple Botton Line destaca-se como a principal abordagem nos estudos de sustentabilidade. 

A partir da conceituação de sustentabilidade discute-se a compreensão do termo no 
ambiente organizacional. Silva, Reis e Amâncio (2011) realizam estudo para compreender 
o significado atribuído a sustentabilidade nas organizações. A abordagem do estudo 
desenvolveu-se através de análise de conteúdo em documentos publicados pelas empresas 
através da rede mundial de computadores. Os autores verificaram que os significados 
atribuídos à sustentabilidade estão associados, em sua maior parte, ao paradigma 
antropocêntrico individualista, não tendo sido observado um rompimento com a busca por 
atender unicamente aos interesses dos proprietários das organizações. Os elementos 
relacionados a esta visão são os conceitos de crescimento, rentabilidade, liderança ou boas 
práticas de governança nas organizações. Outra vertente percebida pelos autores é uma 
vertente individualista que se aproxima do ecocentrismo na  qual a sustentabilidade está 
associada ao cumprimento da legislação ambiental e à eco-eficiência. A visão coletivista, 
presente em menor escala foi associada à responsabilidade social.  

Um ponto importante destacado por Silva, Reis e Amancio (2011, p.147) é que 
nenhum dos significados atribuídos à sustentabilidade remeteu-se ao sentido original do 
termo, “associado à superação da dicotomia entre humanidade e natureza e à manutenção 
da biota como um todo em longo prazo”. Os autores apontam para um discurso 
organizacional que fortalece o antropocentrismo pois possui relatos dos resultados 
financeiros das organizações. Observa-se que as ações sociais e ambientais apresentadas 
nos relatórios contribuem para a busca de soluções quanto a alguns problemas 
socioambientais, mas ainda são bastante pontuais e isoladas, não indicando mudanças na 
visão de mundo dominante.  

Neste sentido procurou-se descrever alguns estudos que abordam a sustentabilidade 
procurando entender quais elementos perpassam o conceito sob o ponto de vista das 
organizações.  

O estudo de Paiva (2010) aborda os desafios das instituições financeiras em relação 
ao desenvolvimento sustentável considerando eficiência econômica, riscos ambientais e 
combate a mudanças climáticas. Observa que as reações, apenas, são de preocupação com 
a adoção de tecnologias para redução do impacto ambiental - este fator também observado 
em Rosa (2009). Responsabilidade na aplicação de recursos financeiros para o 
desenvolvimento econômico tomando por base a preocupação ambiental (PAIVA, 2010).  

Um ponto importante a ser salientado em Paiva (2010, p.297) é o alinhamento entre 
a preocupação ambiental e econômica nas organizações que pode ser observado quando o 



autor afirma que “(...) a eficiência do uso dos recursos econômicos é fundamental para a 
sobrevivência das empresas em um ambiente altamente competitivo, como também o é a 
eficiência no uso de recursos naturais e ambientais, dada a sua finitude, especialmente em 
caso de grande demanda”. Há claramente uma tentativa de alinhamento entre fatores 
econômicos e ambientais, pois há uma preocupação da manutenção do estado atual de 
organização. Reforça seu posicionamento em defesa da sobrevivência das organizações no 
sistema capitalista ao afirmar que há ainda uma preocupação com o custo ambiental 
relativo à perda de competitividade, aumento dos custos futuros por dependência de formas 
‘menos limpas’ de energia e riscos de ações judiciais (PAIVA, 2010). Dentre os 3 aspectos 
que compõe a sustentabilidade do conceito de Elkington (2004) prevalece o fator 
econômico.  

Em outro estudo analisado, Brito e Berardi (2010) investigam se as estratégias 
socioambientais aplicadas na Cadeia de Suprimentos convergem para a gestão dos 
stakeholders e geram vantagem competitiva as organizações estudadas. Com o estudo 
“mais especificamente, busca-se com a revisão de estudos empíricos recentemente 
publicados, perceber se há convergência entre propostas teóricas e as práticas pesquisadas” 
(BRITO; BERARDI, 2010, p.156). No meta estudo “(...) os dados demonstram que a 
pressão externa (regulatória, do mercado e/ou da sociedade) é o enfoque preponderante na 
relação com os stakeholders (41%), seguido pelos objetivos de melhoria de desempenho 
econômico e ambiental (30%)” (BRITO; BERARDI, 2010, p.163). 

Considerando as pressões externas de mercado Ribeiro e Veiga (2011) analisaram 
uma escala de consumo sustentável. Através da abordagem de estudantes universitários o 
consumo sustentável foi concebido em uma escala de 13 itens que contém consciência 
ecológica na compra, desperdício de recursos, reciclagem e propensão ao estilo de vida 
menos consumista. Um dos elementos que compõe a escala analisa a postura do 
consumidor quanto a aquisição de produtos de empresas que “demonstram desrespeito com 
o meio ambiente” (RIBEIRO; VEIGA, 2011, p. 54). Neste estudo, assim como nos outros 
apresentados há uma busca de alinhamento entre o elemento econômico com as questões 
ambientais e sociais. Se reconhece que este é o fator dominante no conceito de 
sustentabilidade.  

 

2.2. INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL  

A inovação exerce papel importante para o desenvolvimento econômico das 
organizações. Porém seu alinhamento com a sustentabilidade, conforme já destacado por 
Bessant e Tidd (2009) pode ser compatível ou conflitante. Ao mesmo tempo em que é um 
dos principais elementos para o desenvolvimento econômico reconhece-se seu papel para o 
desenvolvimento de alternativas tecnológicas na tentativa de conciliar o atual sistema 
vigente com ações sustentáveis.  

Antes da compreensão do papel da inovação no desenvolvimento sustentável é 
importante salientar o conceito de inovação adotado neste estudo. Para isso são 
recuperados os conceitos de inovação tecnológica em produto e processo do Manual de 
Oslo da Organização para a Compreensão e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) qual 
aborda a implantação de produtos e processos novos ou melhorias substanciais nos já 
existentes.  

Para a Pesquisa de Inovação (Pintec, 2011) promovida pelo Instituo Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) inovação tecnológica trata da introdução no mercado de um 
produto, seja bem ou serviço, novo ou substancialmente aprimorado ou pela introdução de 
um processo novo ou substancialmente aprimorado pelo menos para a empresa adotante. 
Ainda a partir da Pintec (2011) é extraído o conceito de inovação organizacional que trata 



das novas técnicas de gestão ou de mudanças significativas na organização do trabalho e 
nas relações externas da empresa.  

A partir destes conceitos discute-se a possibilidade de adoção de inovação 
sustentável pelas organizações para que se possa realizar, posteriormente, a análise dos 
casos estudados. O termo inovação sustentável (muitas vezes também designado como 
eco-inovação) trata-se de uma inovação voltada para o desenvolvimento sustentável, maior 
eficiência no uso de recursos naturais e compatibilidade dos produtos e serviços com o 
meio-ambiente. Compreende a melhoria dos processos de produção, melhoria do bem estar 
humano com a promoção da melhoria da qualidade de vida e uso de menor quantidade de 
recursos. A eco-inovação trás a preocupação com as questões ambientais para o mercado 
(CARRILHO-HERMOSILLA; GONZÁLES; KÖNNÖLÄ, 2009). 

Geralmente o início do processo de inovação está nas mudanças realizadas em 
produtos, no entanto, observa-se que as inovações radicais são menos comuns 
(CARRILHO-HERMOSILLA; GONZÁLES; KÖNNÖLÄ, 2009, p.18). A geração de eco-
inovações depende dos benefícios que estas geram para a competitividade e para o 
performance sustentável. Observa-se o como destaque o fator econômico tendo a redução 
de custo como elemento central (CARRILHO-HERMOSILLA; GONZÁLES; 
KÖNNÖLÄ, 2009, p.19). Outros benefícios da eco-inovação são melhoria operacional, 
redução da poluição, redução dos riscos de regulamentação do ambiente, criação de novos 
mercados e melhoria da imagem da organização em relação aos seus stakeholders.  

Alguns incrementos podem ser realizados considerando a capacidade da própria 
organização, no entanto, outras, principalmente as tecnológicas, precisam de uma co-
evolução dos demais integrantes do setor nos quais estão inseridos. Saviotti (2010) discute 
a necessidade de co-evolução da institucionalização da inovação e do desenvolvimento da 
indústria de complementares, da regulação do mercado e do equilíbrio com a demanda pelo 
novo produto. Estes são elementos importantes para garantir a adoção destas novas 
tecnologias ditas sustentáveis.  

Importante destacar o papel das trajetórias de inovações como barreira ao processo 
de transformação dos atuais sistemas produtivos. Muitas vezes o mercado está dotado de 
tecnologias as quais possuem uma série de custos irrecuperáveis o que dificulta a sua 
substituição (KEMP; ZUNDEL, 2007) Novamente em um discurso de conciliação dos 
conceitos econômico, social e ambiental o aspecto econômico prevalece sobre o ambiental. 
Além disso, Kemp e Zundel (2007) destacam que as políticas industriais muitas vezes se 
destinam a proteção de indústrias mais antigas apresentando-se como grande barreira para 
a transição do sistema. Neste sentido tem-se a manutenção do regime tecnológico. O 
regime tecnológico é definido por Hoogma et al (2010) como o complexo de 
conhecimento científico, práticas de engenharia, tecnologias de processo de produção, 
habilidades, procedimentos, usuários, requisitos regulamentares, instituições e infra-
estruturas. A mudança de regime tecnológico requer inovações radicais. Delgado et al 
(2008) analisaram inovações de um empreendedor produtor de arroz biodinâmico. 
Constatou que as inovações deste perpassam questões mercadológicas de curto prazo. 
Muitas são induzidas por questões de mercado e da sociedade destacando-se a influência 
dos stakeholders.  

 

3. METODOLOGIA 
A pesquisa tem o intuito de identificar o alinhamento dos conceitos de inovação e 

sustentabilidade em empresas que não possuem políticas ambientais ou programa de P&D 
(pesquisa e desenvolvimento) formalizados. A pesquisa foi conduzida pelo método de 



levantamento utilizando como instrumento de coleta de dados entrevistas. O levantamento 
foi realizado junto a gestores ou proprietários das empresas. 

A amostragem definida para a pesquisa é qualitativa e considera as características 
da empresa em que o gestor/proprietário está envolvido. Considerou-se para definição dos 
casos os princípios de homogeneização e diversidade interna discutido por Pires (2011). 
Amostra por homogeneização é a seleção, para a amostra, de um grupo homogêneo com 
controle da diversidade externa (PIRES, 2011, p. 200). A Seleção dos casos considerou 
dois aspectos para a homogeneização: a) empresas que não possuam política ambiental e 
P&D formalizado; b) ter atividade operacional com impacto ambiental relevante.  

O segundo princípio de seleção é o da diversidade interna que é considerado, tendo 
em vista, a abordagem qualitativa e a possibilidade de diversidade que pode ser atingida a 
partir dos critérios restritivos definidos no parágrafo anterior. O principio da diversidade 
busca incluir um numero maior de casos para dar um panorama mais completo possível da 
situação estudada (PIRES, 2011, P.196). A seleção dos casos considerou a diversidade 
interna do grupo sob o ponto de vista de escolha de ramos distintos de atuação da empresa.  

A partir dos critérios de seleção da amostra e de acordo com a disponibilidade de 
empresas dentro do universo de atuação do pesquisador selecionou-se três casos: uma 
empresa de distribuição de produtos lácteos (Distribuidora); um empresa de lavagem de 
veículos automotivos (Lavacar); uma oficina de mecânica automotiva  (Mecânica).  

A escolha da Distribuidora justifica-se pela atuação no ramo de transporte 
destacando-se a poluição deste ramo pela emissão de gases e queima de combustível fóssil. 
A escolha do Lavacar se deve ao uso dos recursos hídricos para execução de suas 
atividades, recursos esses alvo de discussões na academia e nas políticas governamentais 
em vários países. A Mecânica foi selecionada em função de sua atuação no ramo 
automotivo, que apresenta impacto ambiental significativo das características de sua 
atividade que envolve a utilização de óleos lubrificantes e descarte de peças dos veículos.  

A técnica de coleta de dados empregada é a entrevista. A escolha da técnica e 
motivada pela descrição de Corbeta (2003, p.344) o qual afirma que o objetivo desta 
técnica é “conhecer a perspectiva do sujeito estudado, compreender suas categorias 
mentais, suas interpretações, suas percepções e sentimentos e os motivos de seus atos”. 
Esta compreensão é em função da adoção de posturas para os temas sustentabilidade e 
inovação abordados pelas empresas pesquisadas.  

Optou-se pela entrevista semi-estruturada na qual o entrevistador dispõe de uma 
guia de temas para recorrer durante a entrevista. (CORBETTA, 2003 p.351). Esta técnica é 
indicada para situações singulares, distintas entre si. (CORBETTA, 2003 p.352). A 
diversidade da possibilidade de inovações adotados pela empresa e do entendimento do 
conceito de sustentabilidade pode conduzir em necessidades de aprofundamento distinto 
durante a pesquisa o que motivo a escolha desta estruturação do instrumento. Foram 
tomados cuidados quanto a divisão das questões em primárias e secundárias (CORBETTA, 
2003 p.363) buscando verificar o entendimento de sustentabilidade, de inovação e do 
alinhamento destes conceitos como eixo primário e o aprofundamento das práticas 
adotadas pela empresa e descrição de situações específicas como eixo secundário a ser 
explorado em cada temática. As entrevistas foram gravadas e transcritas.  

O processo de análise utilizou a análise de conteúdo qualitativa. Seguindo os passos 
propostos por Bardin (2004) elaborou-se a codificação do material. Estabeleceu-se como 
unidade de registro trechos das entrevistas. Bardin (2004) sugere como unidade de registro 
frases ou orações. Neste caso adotou-se trechos das entrevistas como um composto de 1 ou 
mais frases presentes em dado momento da entrevista. Adotou-se a abordagem qualitativa 
a qual procura entender os significados e elaboração de deduções (BARDIN, 2004, p.108).  



Foram realizadas duas leituras das entrevistas para categorizar trechos das mesmas 
em função dos objetivos específicos deste estudo. Primeiro definiu-se 3 categorias para a 
compreensão do termo sustentabilidade para entrevistados em função das dimensões do 
conceito de Triple Botton Line. As categorias são: (a)social, (b)ambiental e (c)econômico. 
Os trechos foram vinculados a estas dimensões. A categorização para a inovação utilizou 
como categorias: (a) entendimento do conceito de inovação, (b) os motivadores e (c) os 
resultados e implicações das inovações.  

A partir destes elementos estabeleceu-se a análise por construção iterativa, proposta 
por Vergara (2010) que busca uma explicação a partir das relações entre categorias. Esta 
análise permitiu vincular ou não os dois conceitos estudados (inovação e sustentabilidade) 
bem como identificar qual é a relação entre os motivadores e os resultados da inovação 
com o conceito de sustentabilidade exposto pelos entrevistados.  

 

4. DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGAÇÃO ACERCA DO 
ALINHAMENTO DE INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 
4.1. Caracterização da amostra 

O primeiro caso selecionado é um Lavacar situado no interior do Estado do Paraná. 
O serviço realizado pela empresa é de lavagem de veículos automotivos com foco 
principalmente em veículos de passeio. A empresa possui 5 funcionários e 3 sócios, sendo 
um sócio investidor o qual recebe 50% dos resultados alcançados e os outros dois sócios 
dividem os outros 50% em partes iguais. Um dos sócios que possui participação de 25% 
foi o entrevistado doravante designado E1.  

Os serviços prestados são de lavagem interna e externa de veículos além de 
realização de limpeza especial com a desmontagem de bancos e carpes dos veículos para 
realização do serviço. A empresa utiliza como insumos para a realização dos seus serviços 
a água, cuja principal fonte é um poço e produtos de limpeza adquiridos dos seus 
fornecedores.  

O segundo caso selecionado é uma empresa de distribuição de produtos lácteos de 
uma marca que possui representatividade nacional. A empresa está instalada no interior do 
Estado do Paraná da qual distribui os produtos para mais de 80 municípios entre os Estados 
de Paraná e Santa Catarina. Atualmente a empresa possui 10 veículos de carga e 43 
colaboradores. A intenção do empresário é a aquisição de mais 2 veículos nos próximos 
meses. Os insumos utilizados pela empresa são os veículos, o combustível fóssil além de 
todos os outros insumos para manutenção dos veículos. Como a empresa distribui produtos 
que exigem armazenagem sob refrigeração ainda possui equipamentos para tal bem como 
insumos destinados a manutenção dos mesmos. Nesta empresa realizou-se a entrevista com 
o proprietário doravante designado E2.  

O terceiro caso é uma mecânica instalada em Curitiba, no bairro São Lourenço. A 
empresa, além dos sócios, conta com mais três colaboradores, onde todos exercem as 
mesmas atividades: reparação em mecânica, elétrica e eletrônica. Vários serviços de 
revisão preventiva, corretiva, serviços coletivos, higienização de ventilação forçada, troca 
da água do sistema de revestimento, troca de peças de freio, todo serviço da parte 
mecânica. O proprietário que realizou a entrevistas demonstrou-se muito preocupado com 
organização, fato este notável no ambiente, e com práticas ambientalmente corretas. Além 
das já realizadas em seu comércio, busca sempre que possível, meios para tornar essas 
praticas institucionalizadas em seu negócio. Nesta empresa realizou-se a entrevista com o 
proprietário doravante designado E3. 

 



4.2. Entendimento do conceito de sustentabilidade 

O processo e análise iniciou pelo entendimento que os entrevistados atribuem ao 
termo sustentabilidade buscando elementos que podem ser vinculados a presença dos 
elementos econômico, social e ambiental conforme apresentado por Sartorius (2005) 
baseado nas dimensões do conceito do Triple Botton Line de Elkington (ELKINGTON, 
2004). Quando questionado diretamente sobre o conceito de sustentabilidade E1 respondeu 
que “É você procurar produtos mais renováveis”. Na perspectiva de E2 “(...)é a gente usa 
os recursos naturais, explorar eles, pra gente se manter mas também deixar para a geração 
futura”. Na visão de E3 a sustentabilidade é definida como “(...) destinação correta de todo, 
tudo aquilo que é aproveitável. Seja ele líquido, água, peças, óleo usado, embalagens de 
óleo e aditivo”. Observa-se que todos, quando abordados sobre o conceito consideram a 
vinculação do tema a questões ambientais.  

No entanto, quando questionados sobre possíveis benefícios econômicos das ações 
sustentáveis há divergência de posição em relação as respostas dos entrevistados. E1 define 
a presença do elemento econômico como fator motivador para a introdução de produtos e 
procedimentos sustentáveis, seguindo os resultados dos trabalhos de Paiva (2010) e Silva, 
Reis e Amancio (2011). No trecho extraído da entrevista de E1 observa-se este aspecto 
além da pressão ambiental externa como elemento para definição das ações 
organizacionais: 

Toda empresa busca lucro e se as questões sustentáveis derem um resultado no 
futuro elas vão buscar. Isso acontece com a nossa empresa. Não é questão de ter 
tanta preocupação com esta sustentabilidade. Mas a questão que toda empresa 
que todo ser humano busca ter uma vantagem e trabalhando dessa maneira nós 
evitamos de ser muito fiscalizado(...). (E1) 

Já E2 admite que ao terceirizar troca de óleo e lavagem dos caminhões não possui 
benefícios econômicos: “(....)estas coisas são todas terceirizadas, sendo terceirizadas fica 
mais caro para fazer”. Desta forma admite não buscar retorno financeiro pelas ações 
sustentáveis. Destaca-se que apesar de admitir o fator de ter menores custos caso adotasse 
a prática de abastecimento dos veículos em seu armazém há uma preocupação quanto ao 
risco ambiental pois cita a “preocupação para não ter vazamento”(E2) ao se referir ao risco 
de vazamento de óleo dos veículos e possíveis consequências ambientais. Em nenhum 
momento o E2 fez clara menção a pressões de mercado quanto a sustentabilidade, mas 
destaca que isso pode ser percebido pelos clientes no trecho “(...)a gente cuida disso aqui e 
os próprios clientes da gente vêem como a gente trabalha. É uma consciência muito maior 
do que as mais antigas. Eu vejo pelos meus filhos que cobram ‘olha a torneira pingando’”. 
Ainda neste trecho percebe-se que o discurso de E2 perpassa a consciência do mesmo nas 
questões ambientais quando cita a cobrança aos seus filhos.  

Semelhante a E2, observa-se que E3 ao se referir aos benefícios percebidos tem 
como prioridade em seu discurso a preocupação ambiental ao citar o termo “segurança” 
como elemento central de sua resposta. E3 quer se referir a segurança ambiental quanto a 
lavagem de peças e ao descarte do líquido utilizado neste trabalho bem como no descarte 
de lubrificantes. Além disso E3 também destaca preocupação com a percepção dos clientes 
quanto as práticas da organização. No entanto, é importante salientar a pressão externa 
exercida pelo ambiente de localização da organização como elemento que interviu na 
postura da organização quanto as atividades que geram maior emissão de ruídos. A 
empresa recebeu visita da Secretaria de Meio Ambiente e foi realizada medição de emissão 
sonora, porém nada de anormal foi constatado. Diante disto as atividades que geram maior 
ruído são feitos em horários adequados para proporcionar menor impacto na vizinhança. 
Esta emissão tem impacto tanto ambiental como social (bem estar dos vizinhos da 
organização)  



O elemento social foi vinculado por E1 ao próprio resultado do seu serviço como 
forma de garantir a higiene, menores custos e ser opção de preservação (evita consumo de 
água tratada) para os clientes. Para E2 o aspecto social está nas pressões do ambiente 
quanto a característica do seu produto em relação aos clientes e a preservação como forma 
de garantir a sobrevivência das gerações futuras. Para E3 podemos vincular o bem estar 
dos vizinhos em relação ao aspecto sonoro citado no parágrafo anterior.  

Além da preocupação de E2 e E3 em atender as expectativas dos clientes, outro 
ponto importante presente nos discursos dos 3 entrevistados é a preocupação de afirmar 
que possuem ações sustentáveis em reposta às pressões do próprio discurso vigente no 
mercado atualmente. Brito e Bernardi (2010) destacam como pressões externas as 
organizações referentes a sustentabilidade são atendimento das expectativas dos 
stakeholders  e melhoria do desempenho econômico e ambiental. Este desempenho 
ambiental presente nos três casos com a separação seletiva dos resíduos (E2), coleta de 
água da chuva (E1) e destinação adequada de resíduos (E3). E3 é bastante enfático ao citar 
sua preocupação ambiental buscando atender uma “necessidade pessoal” porém deixa claro 
a pressão externa existente no mercado ao citar que seus fornecedores “(...)estão tomando 
este caminho(...)”, referindo-se a adoração de práticas sustentáveis com a redução de 
resíduos e materiais.  

Observa-se o conceito de sustentabilidade alinhado a questões ambientais em todos 
os discursos, no entanto, há uma divergência quanto a preocupação em relação ao 
econômico nas questões ambientais.  

Não se pretende fazer juízo de valor do posicionamento de ambos mas cabe 
ressaltar que, em função do contexto de atuação e das pressões ambientais divergentes, 
como por exemplo a fiscalização citada por E1, a postura quanto a sustentabilidade pode 
ser mais ou menos coerente as expectativas ecológicas. A consciência ecológica de E1 é 
enaltecida quando ressalta a plantação de árvores próximas ao poço de água utilizado pela 
empresa, porém não há vinculação clara a prestação de serviço. E1 está em um ramo de 
atuação que a água é o elemento fundamental de consumo e a pressão fiscalizatória é 
maior. Pode ser coerente uma postura sustentável para sobrevivência da organização do 
ponto de vista econômico. Assim também ocorre no caso da Mecânica (E3) o qual afirma 
preocupação com a destinação adequada dos resíduos sólidos e líquidos no entanto, sabe-se 
da pressão fiscalizatória que pode ser exercida caso a empresa não adote tal postura.  No 
caso de E2 que não sofre a fiscalização e que possivelmente o valor agregado pelos 
serviços de abastecimento ou lavagem dos veículos na própria empresa não é expressivo e 
perpassa por outros elementos como o investimento inicial para implantação da estrutura. 
Para este último a coerência com um discurso de sustentabilidade alinhado ao 
ecocentrismo citado por Silva, Reis e Amâncio (2011) parece facilitado.  

E1 descreve uma passagem na qual destaca sua inconformidade com algumas 
exigências “(...) uma coisa que você vai achar absurdo mas que acontece. A gente tem que 
pagar para uma empresa ir buscar o barro”. Nesse ponto ele ressalta seu receio quanto as 
barreiras para a sobrevivência da organização ao afirmar “(...) eu tenho medo que durante 
os anos vão existindo coisas assim meio que criadas pelos deputados, meio 
absurdas(...)”(E1). Estas pressões exigem da empresa modificações e adoção de práticas 
sustentáveis independente da percepção de sustentabilidade na organização, pois E1 
reconhece que a sua empresa preserva o meio-ambiente. 

 

4.3. Conceito de Inovação e seu alinhamento com Sustentabilidade 

De forma bastante objetiva, ao serem questionados sobre o entendimento de 
inovação os três entrevistados pontuaram a possibilidade de fazer algo novo. Não houve 



clara distinção do entendimento deste em relação a inovação tecnológica ou 
organizacional. Eles apenas destacaram que entendem inovação pela adoção de uma 
prática que ainda não era presente dentro de sua organização.  

Destaca-se que ao responder o a questão sobre entendimento de inovação E3 
utilizou como exemplo uma inovação gerencial. Citou a modificação da forma de 
“(...)destinação dos produtos que utilizamos, por exemplo as sobras do disco de freio, as 
sobras de sucata em geral ele tem destino correto, ainda acaba fazendo um volume e ainda 
acaba vendendo separado(...)”.  Esta modificação foi baseada em informações de empresas 
especializadas na coleta destes resíduos. E3 obteve as informações através de “(...)pesquisa 
em internet , falei com um com outro, fiz contatos, agendamentos e as pessoas já vieram e 
se dispuseram a trazem embalagens e fazer coleta”. No caso do Lavacar são destacadas 
inúmeras modificações adotadas pela organização nos últimos anos para sua manutenção. 
Neste é importante salientar que para todos os entrevistados o conceito de inovação está 
vinculado a fazer algo diferente, fazer algo novo. Neste sentido foi solicitado para que 
ambos descrevessem o processo operacional de seus serviços e a adoção de modificações.  

A adoção de inovações que resultam em práticas sustentáveis possui motivações 
diversas. Foram analisadas as diversas práticas e identificado seu alinhamento com a 
sustentabilidade bem como a motivação para sua adoção.  

Na entrevista com E2 destaca-se uma iniciativa da organização para a reciclagem 
de produtos retirados de circulação. A empresa adotou a prática de separação dos produtos, 
na sua maioria iogurtes, em materiais orgânicos e embalagens de alumínio e plástico. Os 
produtos são destinados a empresas especializadas para a correta destinação. Salienta-se 
que E2 enalteceu o fato de que a empresa “(...) já estava fazendo antes deles (fornecedores 
dos produtos lácteos) exigirem” (E2). Ainda sua forma de atuação serviu de exemplo pois 
a prática adotada foi replicada pela empresa fornecedora para outros distribuidores. Neste 
ponto destaca-se a iniciativa da organização independente do retorno financeiro advindo 
adotando uma prática operacional adequada.  

Outro ponto que merece destaque são as inovações do setor de transporte. E2 citou 
que os novos veículos adquiridos pela empresa possuem sistema de controle da poluição 
do ar buscando a redução de níveis de emissão de poluentes. Porém estes novos motores 
dos veículos são exigências da Proconve, regra criada pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA). A partir da exigência legal duas modificações importantes são 
adotadas pela empresa em função da origem dos próprios fornecedores: veículos com um 
novo motor com sistema de filtro da poluição do ar e a adoção de novo sistema de 
refrigeração cujo gás utilizado é menos poluente.  

Neste caso não há desenvolvimento de inovação na empresa, porém observa-se a 
presença de pressões legais no setor de transporte para a adoção de inovações sustentáveis. 
A exigência de redução da emissão de poluentes obrigou a indústria automobilística a 
inovar seus produtos o qual é o principal equipamento da Distribuidora analisada. Percebe-
se que a adoração de inovação é decorrente de pressões legais e não de iniciativa das 
organizações. Porém, diante da magnitude da mudança, pode-se afirmar que o regime 
tecnológico vigente está sendo alterado em função de pressões externas. Neste caso, a 
inexistência de postos de combustíveis adaptados ao novo tipo de combustível torna-se 
uma barreira para a consolidação desta inovação.  

Na entrevista com E3 observa-se claramente a presença da inovação em função da 
adoração de práticas já realizadas em outros setores ou mesmo em outros estabelecimentos 
do mesmo ramo de negócios da empresa. Em sua entrevista destaca que o processo de 
adoção da inovação passou por um levantamento das práticas realizadas pelo ramo e 
adoção foi feita em função da disponibilidade de empresas especializadas em fazer a coleta 
dos resíduos.  



A outra prática inovativa que traz benefícios sociais e ambientais citada por E3 é a 
modificação de gestão do processo de trabalho que causa barulho excessivo. Eles realizam 
este trabalho em horários compatíveis para evitar maiores problemas aos seus vizinhos 
como realizar tal trabalho “(...) no final da tarde( ...)”. Ele citou que sofreu fiscalização da 
Secretaria de Meio ambiente porém “(...) o processo foi arquivado” após a medição da 
emissão de ruídos sonoros. Isto indica a preocupação com o ambiente que a organização 
está inserida e ao mesmo tempo a pressão externa fiscalizatória que leva a adoção de 
práticas sustentáveis pela organização.  

Da mesma forma, o alinhamento das inovações às questões ambientais no Lavacar 
decorre tanto de pressões ambientais como de iniciativa da organização. Além disso, a 
qualidade percebida do serviço prestado também motivou a organização na realização de 
inovações. Semelhante ao caso dos veículos de carga da Distribuidora o Lavacar adota 
sabão biodegradável devido a oferta de tal produto por seu fornecedor. O fornecedor teve 
de desenvolver tal produto por pressões em relação ao seu processo produtivo. Os 
benefícios percebidos da adoção deste em substituição ao sabão de soda no Lavacar são 
que evita “irritação (de pele dos colaboradores que utilizam o produto)” (E1), além de ter 
melhores resultados financeiros e de qualidade do serviço pois “preço é o mesmo só que o 
acabamento é melhor (...) a qualidade do produto é melhor” (E1). 

Aqui se destacam os alinhamentos entre a cadeia produtiva como elemento 
essencial para a adoção da inovação. Além disso, está alinhado ao discurso de 
sustentabilidade adotado por E1 pois ele afirma que as exigências de investimento em 
infra-estrutura quando da utilização deste tipo de sabão são menores se comparados a 
adoção do sabão de soda.  

Algumas inovações são citadas por E1 na entrevista mas,  que não foi possível 
vincular as questões de sustentabilidade mas evidenciam a preocupação constante da 
organização em melhorar a qualidade dos serviços aos clientes e a redução de custos do 
serviço, como uma massa de limpeza de painel dos veículos e uma toalha especial para 
secagem dos veículos.  

Uma inovação que surgiu de idéias a partir de observações em outros contextos é a 
utilização da água da chuva para lavagem de veículos: “(...) a água da chuva a gente 
aproveita(...)” (E1). Neste caso a possibilidade de utilização desta fonte de água resultou 
em economia para a organização pois quando o posso não era suficiente, utilizava-se água 
tratada (da rede de distribuição da Sanepar) para realização do serviço o que o encarecia 
significativamente.   

E3 possui processos inovativos baseados na busca de seu proprietário por 
alternativas de destinação adequada de resíduos baseado na disponibilidade de serviços 
para este ramo novamente citando a co-evolução dos elementos da cadeia produtiva para 
que se possa incorporar uma inovação sustentável. Como já mencionado E3 buscou na 
“internet” contato de empresas que realizavam a coleta dos materiais e a partir disto 
realizou modificações em seu processo de trabalho para fazer a coleta adequada dos 
resíduos.  

 

CONCLUSÕES 
Observa-se nos casos estudados a clara presença de elementos ambientais na 

discussão de sustentabilidade. No entanto, as práticas são motivadas por aspectos distintos 
em diferentes momentos.  A partir da análise realizada é possível inferir que a 
sustentabilidade é entendida pelas organizações como preservação dos recursos naturais. 
No entanto, há diferença de posicionamento quanto a adoção prática do conceito o qual 
pode assumir uma clara preocupação ambiental (E2 e E3) ou uma postura de co-evolução 



com aspectos econômicos (E1). No entanto, analisando as práticas é possível inferir que a 
sustentabilidade observada nas organizações tem pressões dos seguintes fatores: pressão 
legal e ações de fiscalização (observada em E1, E2 e E3); pressão dos clientes pelo 
comportamento sustentável das organizações (observada em E2 e E3); pressões dos 
vizinhos de ambiente da organização (observado em E3); geração de retorno financeiro 
(observado em E1). 

Ao analisar o alinhamento entre inovação e sustentabilidade pode-se afirmar que a 
tecnologia de produto e as modificações de processo são entendida como  um caminho 
possível para garantir a sustentabilidade. O desenvolvimento de novos produtos e a 
modificação de processos possibilitou melhorias neste aspecto às três organizações 
estudadas.  Observa-se ainda que o alinhamento da cadeia produtiva proporciona a adoção 
de inovações sustentáveis pois a inovação precisa ser difundida para o seu mercado 
consumidor ou fornecedor. Neste caso E1 (com a adoção do são biodegradável) e E2 (com 
a adoção de veículos menos poluentes) são clientes que proporcionaram avanço de 
mercado as inovações ambientais e E3 (com o fornecimento de resíduos para as industrias 
coletoras) proporcionam o abastecimento da indústria sustentável.  

Ainda as inovações sustentáveis podem partir de iniciativas da organização como 
citado nos casos da coleta e separação dos produtos vencidos no Distribuidor de lácteos e 
da coleta da água da chuva no Lavacar e a adoção de práticas de coleta de resíduos na 
Mecânica. Estas iniciativas podem estar vinculadas a preocupação ambiental ou mesmo a 
fatores econômicos.  

Como últimos aspectos cabe salientar a preocupação das organizações com a 
sustentabilidade, enquanto discurso econômico, pelo reconhecimento das práticas 
sustentáveis da organização (citado por E2 e E3) e norteador das ações políticas (citado por 
E1) que podem interferir no comportamento de mercado e nas estratégias organizacionais. 
Estas estratégias se tornam reativas as pressões externas. Além disso a existência de um 
discurso de sustentabilidade como norteador das ações das organizações (citado por E3).  
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Innovation and international trade: a non-linear relationship
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Summary
This paper identify the main determinants of the exports of firms with special attention
to the role of innovation. Previous studies shows a linear positive relationship between
innovation and the export probability or intensity.

Data for Mexico and Spain shows a non-linear relationship (an inverted “U”). The less
innovative firms have lower export intensities, followed by the most innovative firms,
while firms with a “medium innovative level” have the highest export intensity. For
each country two models were estimated. First a traditional linear model is estimated
and its results coincide with the existing literature and show that our data set is not
atypical. The TOBIT model that reflects the nonlinear relationship has a higher
explanatory power. In other words its superiority in relation to the linear model is
justified from an econometric point of view.
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La relación entre la innovación y el comercio internacional: Una relación no lineal.

Resumen

Este trabajo identificar determinantes de exportación empresarial Los estudios previos
reflejan una relación lineal entre la innovación y la probabilidad y/o intensidad de
exportación..

Nuestros datos (de México y España) reflejan una relación no-lineal con forma de "U"
invertida. Donde las empresas menos innovadoras tienen una intensidad exportadora
más baja, seguido por las empresas más innovadoras, mientras que las empresas con un
nivel medio de innovación son las más exportadores. Para cada país se estimaron dos
modelos. Primero , se estima un modelo lineal cuyos resultados coinciden con las
publicaciones existentes, mostrando que nuestro conjunto de datos no es atípico.
Nuestro modelo TOBIT no lineal. tiene un poder explicativo superior al modelo lineal
tradicional. En otras palabras, su superioridad se justifica desde un punto de vista
econométrico.
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I. INTRODUCTIÓN
Recent literature on competitiveness stresses the importance of technological innovation
to sustain economic growth and social welfare on country and on firm level. The
question is whether innovation is also an important factor to explain the competitiveness
of enterprises located in countries with intermediately developed technology or in
developing countries with a low level of technological progress whose competitive
advantages are based on low wages and a labour intensive production system producing
standardised low-tech products. The aim of this paper is to study the aspects that
influence the export behaviour of the firms with especially attention to the innovative
behaviour for manufacturing establishments located in Mexico and Spain. Our main
conclusion is that innovative behaviour is related to the export intensity measured as the
amount of exports in relation to the total sales of the firm. This conclusion is the same
as the results of the existing literature that shows such relationships, both for developed
and developing countries. All the econometric studies (For a revision of 55 publications
see Valdiviezo, 20121) we have located define this relation as linear. However this
paper shows -with empirical data for the Mexican and Spanish case- that the linear
modelling could be wrong (See Estrada/Heijs, 2005/2006, Valdiviezo, 2012). Initially
we expected a non-linear relationship in which the firm needs a minimum level of R&D
or innovation (critical mass) to compete on the world-market. Therefore the export
intensity will grow in parallel with the innovation effort to a certain level at which this
intensity remains more or less stable. Using a TOBIT model to analyse the explanatory
factors of the export intensity, our data reflect a non-linear relationship in the form of an
inverted “U” between innovative behaviour and the export intensity. The less innovative
firms have a lower export intensity, followed by the most innovative firms; while the
firms with a “medium” level of innovative behaviour are the most competitive firms on
the world market (i.e. they have the highest export intensity). For each country two
models were estimated. First a traditional linear model is estimated and its results
coincide with the existing literature and shows that our data set is not atypical. Secondly
we estimate an alternative non-linear model. This model is econometrically significant
and, more important, has a higher explanatory power than the traditional linear model.
In other words its superiority in relation to the linear model and therefore its use is
justified from an econometric point of view.

2.- METHODOLOGICAL AND EMPIRICAL REMARKS

2.1.- DATA AND STATISTICAL METHODS
The dataset for Mexico used in this article is based on the “Encuesta Nacional de
Innovación” of Mexico of 2001 with data for 1.610 firms. For Spain the “Encuesta de
Estrategias Empresariales de España (2002) of 1.707 industrial firms is used. Both
surveys include detailed information of the behavior in several aspects of the firms (the
structure of the firms, their strategy and innovative behaviour, financial balances etc,).
The export behaviour is conceptualised as the export intensity defined by the percentage
of the sales sold in export markets and as a statistical method we used a TOBIT model.
Taking into account the empirical evidence we detected that the main variables that
influence the export intensity are the structural characteristics of the firm (size, foreign
capital, sector and probably age). Moreover, many studies point out that innovative
behaviour of the firms -reflected in a diverse and broad range of indicators of the
innovation processes and results- is also correlated with the export intensity. In other

1 This revision based of 55 different studies only includes those studies that analyse the role of innovation as an
explanatory factor of exports (The Spanish version can be obtained  by joost@ccee.ucm.es)
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words a large number of studies (see footnote 1) indicate that more innovative firms
seem to be more competitive. Although the empirical evidence is not totally conclusive,
it seems that both in developed and in developing countries innovative activities do
influence export intensity. With a few exceptions all studies show that innovation has in
some way a positive impact on export behaviour. Only in some cases specific variables
show a negative relationship. However this negative relationship coexists in most cases
with other variables of the innovative behaviour that have a positive impact. In fact only
8 of the 45 studies do not find any positive relationship between the innovative
behaviour and the export probability or propensity. Seven studies2 did find only non-
significant relationships and one single study Zhao and Zou (2002) did find only a
negative impact (in other words without any other variable of the firms` innovative
behaviour that shows a positive impact). The explanation of the exceptions is not easy
and can be outside the scope of this analysis. First of all because not all studies include
complete information about the sample of firms3, Moreover, it is not always easy to
define what innovative firms are and how the studies measure this aspect4. The
indicators for innovative activities used in developed countries (such as number of
patents or R&D expenditures) which are very useful in cases such as Spain are not
satisfactory in the case of developing countries like Mexico. Probably it is more
appropriate to use in such countries other kinds of indicators such as the acquisition of
modern production systems (the vintage model), the technical assistance of foreign
firms or –instead of the R&D expenditures- the efforts in engineering. In fact, the 55
studies analysed for this paper used a broad range of different independent variables that
seem to reflect the same economic reality –especially the variety of indicators for
innovative activities- which could lead to different conclusions. The literature does not
reflect a well-defined opinion about which indicator of the innovative level of a firm
should be used. Therefore, we decided to use in this paper a broad variety of different
indicators related to four aspects of the innovation process: acquisition of technologies;
innovative intensity or efforts, the innovative results, and some qualitative aspects of the
innovative behaviour. As will be seen later in the models for Spain and Mexico,
estimated in this study, we use different variables to measure the same aspects.

2.- THE GLOBAL RESULTS OF THE MODEL

The models for Spain and Mexico confirm that the structural variables (size, the sector to
which the firms belong or the ownership of the firms by foreign enterprises) are important
to explain the export intensity. Therefore the inclusions of those variables are important as
a control to analyse the impact of the innovative behaviour. The conventional model for
the Spanish case (see table 2) shows us that a higher innovative effort measured by
intensity of R&D (number of R&D employees by the total employment) and better R&D
results (number of patents and product innovations) increases the export intensity. In the
case of Mexico a higher level of innovative behaviour also intensifies the exports by sales,
in this case reflected by two specific variables of the results of innovation: the certification
of ISO 9000 and the existence of innovations on international levels. This Mexican model
(Table 3, based on a stepwise method) includes those two variables as the most powerful
ones. Also some alternative models were estimated excluding the variables that express the
results of the innovative behaviour. In this case the R&D efforts as a percentage of sales
are statistically significant and do partially explain export intensity.

2 Javalgi et al, 2000; Rankin, 2001; Roberts and Tybout, 1997; Rasiha and Gachino, 2005; Zeufack, 2001.
3 Do they include only large or small firms; do they include only firms of a certain type of sectors etc.
4 See Jaramillo, Lugones and Salazar (2000) or Benavente (2002)
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Table 2- The determinants of the export intensity: the conventional (lineal) versus
the alternative (non-linear) model  For Spanish manufacturer firms (Tobit Model)

Linear model Non-linear model
Indicators Coef. P>|t| Coef. P>|t|

Structural
characteristics of

the firm

Size
Size²

0,000
-0,000

0,000
0,000

0,000
-0,000

0,000
0,000

Age
Age²

0,003
-0,000

0,001
0,006

0,003
-0,000

0,003
0,013

Part of a group of firms or holding 0,134 0,000 0,136 0,000
Participation of foreign capital 0,127 0,000 0,124 0,000
Region -0,031 0,2 NS -0,040 0,1 NS

Traditional producers (reference)
Traditional suppliers
Specialised Suppliers
Scale Intensive assemblers
Science based sectors

SR
0,060
0,072
0,196
0,026

SR
0,023
0,003
0,000
0,5 NS

SR
0,055
0,055
0,179
0,047

SR
0,035
0,022
0,000
0,3 NS

Acquisition of
technologies

Machinery for new products
Machinery for new products ²
External R&D expenditures
External R&D expenditures²
Investment in equipment and installations
Investment in equipment and installations ²
Investment in informatics
Investment in informatics ²

Innovative
efforts and
intensity

R&D expenditures by sales
R&D expenditures by sales²
R&D employment by total employment
R&D employment by total employment ²

0,531 0,020 1,484
-3,147

0,001
0,009

Number of engineers by total employment
Number of engineers by total employment ²

1,148
-4,602

0,000
0,000

Results of the
innovation
activities

Number of product innovations Number of
product innovations ²

0,003 0,003 0,009
-0,000

0,004
0,045

Number of patents
Number of patents ²

0,017 0,004 0,039
-0,002

0,004
0,060

Qualitative
aspects of the

innovative
behaviour
(yes/no)

Use of number controlled machinery
Use of robots
Use of computer assisted design

Use of computer assisted production
Introduction of new machinery for the
production process
Introduction of new organisation processes
Production of small batches of products
Cooperation in innovation 0,133 0,000 0,101 0,000

Other variables
Intensity of expenditures in publicity
Intensity of expenditures in publicity²
Constant -0,154 0,000 -0,165 0,000

Goodness
of fit

LR chi2
Pseudo R2

Log Likelihood

550
0,30
-663

613
0,33
-627

N 1640 1625
Source: Own elaboration on the database ESEE (Fundación SEPI, 2002) (a) The sector traditional producers is used as the

reference sector (SR); The model is based on a stepwise estimation method and the “___”  means that those variables are excluded
from the stepwise estimation while the variables with NS are included in the model but they are not significant

The findings of these conventional traditional estimations that model the relationship
between innovation and export as linear confirm the results in the empirical literature,
which probably proves that our data do not offer ad hoc results and are not the effect of an
atypical sample of firms. Therefore it underpins in some way the credibility of the main
findings of this paper: the existence of a non-linear relationship.

The main finding of this paper is based on the result of the alternative non-linear model.
The results of the estimations of the alternative models of Spain and Mexico clearly
confirm the non-linear relationship. In the case of Spain this non-linear relationship is
observed by four variables. Two of them are related with the innovative intensity (the
number of R&D employees and the number of engineers and in both cases relativized by
the total employment) and two of them reflect the R&D results (number of patents and
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number of innovations). The TOBIT model show that the less innovative firms do have
lower export intensity, followed by the most innovative firms, while the firms with a
“medium innovative level” are the most competitive firms on the world market in terms
of export intensity. In the case of Mexico a similar non-linear relationship is found,
although the model (based on a stepwise estimation) includes the number of product
innovations

Table 3.- The determinants of the export intensity: the conventional (lineal) versus
the alternative (non-linear) model For Mexican manufacturer firms (Tobit Model)

Linear model Non-linear model

Indicators Variable Coef. P>|t| Coef. P>|t|

Structural
characteristics

of the firm

Size
Size²

0,000
-0,000

0,000
0,002

0,000
-0,000

0,000
0,001

Part of a group of firms or holding -0,043 0,068 -0,044 0,088
Participation of foreign capital 0,260 0,000 0,257 0,000
Traditional producers (reference)
Traditional suppliers
Specialised Suppliers
Scale Intensive assemblers
Science based sectors

SR
0,090
0,103
0,092
0,066

SR
0,006
0,000
0,027

0,2 NS

SR
0,090
0,102
0,103

-0,062

SR
0,006
0,000
0,019
0,2 NS

Acquisition of
technologies

Intensity of expenditures in machinery
Intensity of expenditures in machinery  ²
Intensity of expenditures in other technologies
Intensity of expenditures in other technologies ²
Intensity of expenditures in technical assistance
Intensity of expenditures technical assistance ²
Intensity of expenditures in quality control
Intensity of expenditures in quality control²

Innovative
efforts and
intensity

Existence of an R&D department
Intensity of expenditures in innovation
Intensity of expenditures ininnovation²
Intensity of expenditures in patenting
Intensity of expenditures in patenting ²
Intensity of expenditures in design
Intensity of expenditures in design²
Intensity of R&D personnel
Intensity of R&D personnel
Intensity of expenditures in trainng
Intensity of expenditures in capacitación²

Results of the
innovation
activities

Product Innovation
Product Innovation²

-0,001
0,000

0,097
0,044

Number of assigned patents
Number of assigned patents ²
Number of patent applications
Number of patent applications²
ISO9000 certification 0,159 0,000 0,163 0,000
NOI5 on firm level
NOI on firm level ²
NOI on national level
NOI on national level ²
NOI on international level
NOI on international level ²

0,001 0,007 0,001
-0,000

0,3 NS

0,4 NS

Qualitative aspects
of the innovative

behaviour

Number of process innovations
Number of process innovations ²
Cooperation in innovation

Other variables

Changes in the management
Intensity of expenditures in publicity Intensity of
expenditures in publicity ²
Constant -0,169 0,000 -0,167 0,000

Goodness
of fit

LR chi2
Pseudo R2

Log Likelihood

298
0,14
-888

303
0,15
-885

N 1609 1609

Sour (a) The sector traditional producers is used as the reference sector (SR); The model is based on a stepwise estimation method
and the blank boxes means that those variables are excluded from the stepwise estimation while the variables with NS are included
in the model but they are not significant (Source: Own elaboration on the database ENIMEX (CONACyT, 2001)

5 Number of innovations
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(reflecting the results of innovation) as the most important explanatory variable. Also
the broad number of preliminary models excluding and including different indicators for
the innovative behaviour reflected the a non-linear relationship.

To ensure the robustness of the models we repeated the estimation (using again the
stepwise method) several times randomly excluding 10% of the cases. Each time we found
a similar result (the same variables were significant without changes in their relative
importance or their sign –positive or negative effects-) with only minor changes in the
values of the betas, marginal effects, correctly classified firms etc. Moreover, we repeated
the models excluding some of the variables related to innovative behaviour. We always
found similar results confirming the importance of the structural variables and the non-
linear relationship between the innovative behaviour and the export intensity. Even in the
case where only two variables related to innovative behaviour were maintained (one for
the innovative effort or acquisition and the other for the product innovations), we obtained
similar conclusions. These extra estimations are important to ensure the absence of
multicolinearity or other econometric problems. Once we have analysed the results of both
linear and non-linear models it is important to decide which model is better. As already
mentioned the conventional model excludes the possibility that we used a specific non-
representative sample. For both countries the parameters of the linear model that check the
goodness of fit show equivalent values as found in similar studies and can be considered as
more than acceptable. Comparing both models, we observe that all parameters are better in
the case of the alternative model than in the case of the traditional linear one. The pseudo
R2 of Nagelkerke for Spain increases 10% (from 0.30 in the linear model to 0.33 in the
non-linear model) while for the Mexican model this value went up from 0.14 to 0.15. Also
the log likelihood improved in both models. For the Spanish case this parameter improved
clearly (-627) in the alternative model compared with the conventional model (-663); while
again for the Mexican case the improvement is smaller. Anyhow for both countries the
non-linear model shows a better goodness of fit which brings us to the conclusion that the
non-linear model seems to predict the export intensity of the Mexican and Spanish
manufacturers better than the conventional model does.

3. INTERPRETATION AND COMPARISON OF OUR OWN
RESULTS WITH THE EXISTING EMPIRICAL EVIDENCE

3.1 INTRODUCTION
In this section we compare and interpret our results with the existing empirical
evidence. We can only carry out such a comparison for the conventional linear model
because no other study -except Same authors6- presented an alternative model based on
non- linear relationships between innovation and export behaviour (probability).

There is a rich literature that analyses the determinants or explanatory factors of export
intensity or propensity. Our study detected over 50 studies that analyse this topic. Most
of those analysed were developed countries although in recent years a broad number of
studies also analysed developing countries. Nevertheless, in spite of such a rich variety
of studies a comparison of the results is still extremely difficult. Four main problems
can be mentioned based on the differences between: the kind of countries analysed; the
way of conceptualising innovative firms; the dependent variable used; the diversity of
the independent variables used to measure the same or similar aspects and the type of

6 In this study they estimated the non-linear model only for the probability to export probability (To maintain
anonymous reviews the reference will be included if the paper is approved by the journal). Moreover
Marquez/Martinez (2009) did also find a nonlinear relationship between trade and innovation however in their case
they used macro-economic data on a country level.
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firms included in the model. First of all the differences between the particularities of the
countries analysed in each study is an important difficulty. For example, the economic
reality of developed and developing countries is totally different. Even the studies that
analyse the developing countries cannot always be compared directly due to the
differences between the countries characteristics (large vs. small countries; technological
leader vs. followers). Moreover both type of countries has the different concepts of what
is an “innovative enterprise”. This concept is clearly different for developing versus
developed countries, which can be considered as a second problem in comparing the
outcome of the studies. Moreover the availability of data is on most occasions the
reason to decide the inclusion or exclusion of certain variables rather than scientific
needs or requirements. Another important aspect of the problem in comparing the
empirical studies is the interaction and correlation between the broad set of variables
initially included to analyse the impact of the innovative behaviour. The review of over
fifty studies on the subject shows us the use of a large number of variables used as an
indicator for innovative behaviour. The different outcomes can also be related with the use
of different explanatory variables that presumably refer to the same aspects; and,
moreover, different authors sometimes interpret the same variables differently. This
problem is made clear by the differences in the relationships we found in this study for
each of the different variables that reflect innovative behaviour in the case of Mexico and
Spain . In this empirical study we included a broad set of indicators of the innovative
behaviour (19 variables in the Mexican case and 17 variables in the Spanish case) and used
a stepwise estimation method. A broad range of variables are excluded due to this
statistical procedure. In our models we classified these indicators of the innovative
behaviour in four blocks (the purchase of (non) incorporated innovations and technologies;
the innovation effort or intensity; the innovative results and qualitative aspects of the
innovative behaviour). In this paper –as will be observed later- we analysed- besides the
four final models- a broad number of preliminary models (estimating over 80 models
including and excluding blocks of variables of the innovative behaviour or in/excluding
some specific variables), which showed us that, depending on the specific set of variables
on innovation, some variables which are non-significant in one model could substitute the
significant variables of certain models if these significant variables were excluded in the
next experimental preliminary models. Most papers only present one model and do not
refer to the preliminary models and do not include the non-significant variables in the
tables of the final estimations. Therefore we cannot control them. A final problem related
to the comparison of the existing empirical evidence –the sixth problem- refers to the
exact type of firms included in the analysis. In fact often it is impossible to compare the
existing studies because not all studies indicate the exact characteristics of the analysed
sample. Taking into account the above mentioned problems it can be stated that there
are only a few studies that can be considered as very similar. In this revision we
compare the existing empirical evidence with the conventional linear model estimated
for the Mexican and Spanish case in relation to the structural characteristics (section
3.2) and innovative behaviour (3.3). Moreover we explain briefly the existence of the
non-linear relationship between innovation and the export behaviour. We did not detect
any study (except one) that is comparable with the alternative non-linear model.
Therefore, we try to give a more profound interpretation of the final results of the non-
linear models in a separate part of the paper (section 4).

3.2 STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE FIRMS

Before commenting on the influence of innovative activities on export behaviour we
refer briefly to the so-called structural characteristics of the firms (size, presence of
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foreign capital, sector and age of the firms) and their correlation with export behaviour.
The inclusion of these characteristics in the model is very important to isolate the
possible effect of innovative behaviour on export behaviour from other causes. Do to
the restrictions of the space we did not include a broad description of the results of those
structural variables7 . We can mention that they do confirm the results obtained in other
empiricial studies. As in all studies the size of the firm shows an inverted “U” shaped”
non-linear relationship which is found in almost all studies. Regarding the age of the
firm, the existing empirical data offer very confusing information for the case of Spain
the non-linear form is confirmed for the export intensity while in the case of Mexico the
variable age is not available and therefore not analysed. Being part of a foreign group or
holding –especially in the case of modestly developed countries- is related to the firms´
position in the production chain and clearly improves the international contacts and
possibilities to export. The empirical literature is not totally conclusive about the effect
of foreign participation in the firm on its export intensity. Eleven studies indicate that
the foreign ownership of the firm seems to have a positive effect on export intensity and
also in our own empirical results for Mexico and Spain we found that firms with foreign
capital do have higher export intensity than those with exclusively national capital. It
seems that the determinants of the export intensity are not equal for all types of firms
and sector differences can be important. Not all kinds of products can be traded freely
on the international market so differences in export intensity can be explained often by
differences in the sectors the firm belongs to. The inclusion of the sector as an
independent variable is used to control this fact (Zhao/Li, 1997; Basile, 2001). In a
complementary way some studies (like this one) analyse subsamples by sector. In our
model the traditional consumer-good producing sector is used as the reference sector. In
the Spanish and the Mexican model the sign of the beta coefficient for the other five
sectors is positive. This means that the firms of all other sectors in both countries have a
higher export intensity than the reference sector, except in the case of the knowledge-
based sector because of the non-significant beta coefficient (again in both countries).

3.3. INNOVATIVE BEHAVIOUR

As already mentioned we present in this section basically our conventional linear model
in comparison with the results in the existing literature, although some early results of
the non-linear model will be highlighted briefly. The indicators for innovative behaviour
(19 in the case of Mexico and 17 in the case of Spain) are classified in four blocks (A)
the acquisition or purchase of (non) incorporated innovations and technologies; (B) the
innovation effort or intensity; (C) the innovative results and (D) the qualitative aspects of
the innovative behaviour). The “conventional model” (see table 3 - based on a stepwise
estimation method) for Spain shows us that a higher innovative intensity (R&D
employment as a percentage of the total employment) increases export intensity. Also
the number of product innovations, the number of patents and technological cooperation
is positively related with the export intensity. For the Mexican case two variables of the
linear model show that the innovative behaviour has a positive impact on the export
intensity: the number of ISO9000 certifications and the number of new or improved
products which are innovative on international level. However this finding does not
mean that the variables of the other three blocks of variables that reflect the innovative
behaviour (such as the acquisition of (non)incorporated technologies and innovations) in
the case of Mexico do not have a positive effect on the export intensity. As discussed in
the beginning of this section, our models include a large number of variables that reflect

7 Estrada/Heijs 2003 provided to a working document (of 35) pages with details and reasons to include those
variables as explanatory determinants.
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certain aspects of the innovative behaviour and there exists a high level of correlation or
colinearity between them. Therefore we used the stepwise method to estimate our
TOBIT model. In this paper we present for each country two final models (linear and
non-linear) in which a few specific variables of the innovative behaviour show a
statistically significant relationship with the export intensity. However, initially a large
number of preliminary models were estimated including and excluding the different
blocks or groups of variables of the innovative behaviour. In these preliminary models
the variables that reflect the R&D expenditures by sales were statistically significant (as
well as for the linear and the non-linear estimations) and therefore explain the export
intensity. Also the variables reflecting the purchase of innovation and technologies were
statistically significant in some of the preliminary models. The final models based on a
stepwise estimation method reflect that the indicators of the R&D results (in the case of
Mexico and Spain) and R&D efforts (in the case of Spain) have the highest explanatory
weight, but this fact does not deny a relationship of the export intensity with other
indicators of the innovative behaviour.

In the conventional linear model for the case of Spain we found a positive effect between
innovation behaviour and export intensity defined by four variables of three of the four
blocks of variables: the personnel in R&D by total employment (innovation efforts), the
number of patents, the number of innovations (innovation results) and the fact that the firm
cooperates in innovation (yes/no – qualitative aspects of the innovation). Also in our
alternative non-linear model these three variables are statically significant. In the case of
Mexico the linear model includes two variables of the innovative behaviour as statistically
significant, both related to the results of the innovation (the ISO9000 certification and the
number of innovations at international level). In the case of the non-linear models,
however, a third indicator is included. In this case the number of product innovations is
statistically significant and confirms the non-linear relationship between innovation and
export intensity. In the case of the linear conventional models the empirical evidence
seems to confirm this result although a minor number of studies did not find a statistically
significant relationship between innovation and export.

The PhD study on which this paper is based repeated all the estimations for subsamples
(restricted models) by six mentioned sectors of the Pavitt taxonomy. These additional
estimations of our TOBIT model confirm the existence of sectoral differences. These
“restricted” models show that the non-linear relationship between innovative efforts and
export intensity in the case of Spain was confirmed for each of the sectors except the
knowledge based sectors. In the case for Mexico only two sectors reflect the non-linear
models: The scale based assemblers and the knowledge based sectors. A second set of
restricted models was estimated for subsamples by size8. In this case the non-linear
relationship was confirmed for the small and medium sized enterprises in Spain and
Mexico, while in the case of the largest firms the relationships seems to be linear. In the
case of Spain the non-linear relationship was confirmed in the three subsamples for the
firms with up to 500 employees. While the fourth subsample (over 500 employees) did not
confirm the non-linearity. In the case of Mexico the subsamples from 251-500 employees
and the one with over 500 employees rejected the hypothesis of non-linearity. In
conclusion the non-linear relationship also exists in smaller subsamples by size and by
sectors, albeit not for all of them. Moreover the set of sectors that confirm whether a model
is non-linear or not is different for Spain and Mexico.

8 1 to 75 employees; 76-250 employees, 251 -500 employees over 500 employees
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After this overall view on the relationship between the innovative behaviour and the export
intensity we will analyse each of the four blocks of variables that characterise the
innovative behaviour: purchase of innovation, innovative efforts, innovative results and
other qualitative indicators.

The acquisition of technologies as a determinant for export behaviour is analysed by a
large number of studies using a broad range of different variables or indicators. The studies
include, on the one hand, the investment in incorporated technologies (procurement of
new machines and equipment), the capital intensity, the improvements in the production
processes (automation, vintage model) as well as the acquiring of non-incorporated
technologies (licenses, royalties for know-how, technological services or consultancy,
etc.). These last ones are used more frequently in the case of developing countries. Most
studies in the developed countries and in the developing countries (see table 1) show a
positive relationship between the several types of variables that reflect the acquisition of
(non)incorporated technologies- versus the probability or propensity to export. The studies
of developing countries offer, in relationship with the export intensity, more confused
results: ten of them reflect a positive relationship, eight of them show a negative
relationship and four studies did not find statistically significant differences. The same
confusing results, although less distorted, were found in studies that analyse export
probability. Also our own models show some confusing results for this case. The beta
coefficients of the variables used to express the acquisition of innovation included in the
final models presented in this paper for Mexico and Spain are statistically non-significant.
Neither were they statistically significant in the preliminary models including and
excluding the different blocks of variables of the innovative behaviour. However
analysing the non-linear models for subsamples by sector it can be highlighted that the
acquisition of innovation is statistically significant in the subsamples of the science based
sectors (in the case of Mexico), in the scale intensive assembling sectors (Spain and
Mexico) and in the sector of the sectors of specialised suppliers (Spain). In other words in
the most innovative sectors the acquisition of innovations has a non-linear relationship
with the export intensity. These sectoral differences are also found by the existing
literature. The literature offers different interpretations of those results. First, in
developing countries a non-significant or a negative effect could be expected due to its
abundant labour market and low wages (Kumar/Siddhartan, 1994). In a low wage
country a higher capital intensity (and the purchase of capital goods) is not per se an
advantage to compete on the international market or could even imply a certain
disadvantage. On the other hand the positive influence of purchasing incorporated
technologies on export behaviour is explained by the existence of learning and the scale
effects related to the introduction of new machinery and equipment (Wakelin, 1998;
Van Dijk, 2002). This second interpretation could be supported by the fact that the
acquiring of incorporated technologies has a positive effect on export propensity
especially in high-tech sectors (Raut, 2003; Kumar/Siddhartan, 1994), since they are
complex sectors where learning is an important aspect.  In fact, the study of
Kumar/Siddhartan (India, 1994) reflects a negative relationship between capital intensity
and export propensity in low and medium technology sectors and a positive one in two
high-tech sectors (electrical engineering and drugs and the pharmaceutical industry).
This means that a higher degree of capital intensity (as a measurement for incorporated
technologies) does not improve the export behaviour of low or medium tech firms or,
even has a negative effect, while for some of the high tech sectors investment rates do
spur export behaviour. In these sectors labour-intensive processes appear to be
inefficient despite low wages (Kumar/Siddhartan, 1994). On the one hand the paper of
van Dijk, (2002) confirms the positive impact of capital investment on exporting in high
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tech and medium tech sectors. On the other hand, he offers very heterogeneous results
in relation to the low-tech sectors. His interpretation of the positive effects in some of
these sectors is that supplier-dominated sectors seem to require a certain degree of
automation even for firms operating in relatively low technological industries to break
into foreign markets.

To conclude; acquisition of technologies seems to increase export intensity in certain
(more advanced) sectors and that fact could partially explain the confusing results in the
existing literature analysing developing countries. This fact is confirmed by our own
model. Taking into account the final models included in this paper, the estimations of
subsamples by size and sector and the preliminary models, the relationship between the
acquisition of innovations and the export intensity exists only for a few sectors.
Moreover our study confirms that the relationship is non-linear because the alternative
non-linear models that include these variables improve the goodness of fit of the model.
Moreover this relationship is probably not equal for all countries, or at least some
differences were observed between the Mexican and Spanish case. In the conventional
linear model for the case of Spain we found a positive effect between innovative effort or
intensity (expressed by the percentage of the personnel in R&D by total employment),
while in the case of Mexico none of the variables of this block is included as statistically
significant. Apparently these results do not confirm the empirical evidence -of developed
and developing countries. However, as mentioned above, in the preliminary models
(excluding the results of innovation) some variables of the innovative intensity are
statistically significant for both cases (Spain and Mexico).

The variables reflecting the acquisition of technologies -used in this paper- are mainly
related to the innovation process, while the ones used for the results of innovative activities
are related to product innovation. The conventional models for Spain and Mexico reflect a
linear relationship between the results of the innovation process and export intensity. In the
case of Spain this relationship is confirmed by the number of new products and the number
of patents, while in the case of Mexico this relationship is confirmed by the number of
product innovations on an international level and the ISO9000 certification. Moreover the
block of variables that reflect the results of the innovation process do confirm the non-
linearity of the impact of innovation on the export propensity. Most restricted models
based on subsamples by sector confirmed the importance of innovative results for the
export intensity for all sectors in the Mexican case and in the Spanish case for 3 of the 5
sector subsamples. In this case no statistically significant relationship was found for the
science base sectors and the scale intensive assemblers. Most existing empirical studies
(eight studies) confirm the (linear) relationship between the results of the innovation
process and the export intensity. However five studies do consider it as non-significant and
one study found a negative relationship. The confusion in the empirical literature is maybe
not so surprising because the developed countries compete on the world market not by
price competition; rather they penetrate the world markets by good quality and highly
innovative products. In fact the low wage countries offer cheap technologically
standardised products with an acceptable quality. Moreover as mentioned above there exist
clear sector differences which can also shine some light on the differences in the empirical
literature.

The existing literature includes a heterogeneous group of qualitative aspects of the
innovative behaviour such as the qualification of the human capital and the staff of the
firms, the existence of cooperation in innovation, the level of diversification versus
specialisation, or the existence of process innovations. Most of these variables included in
the models were statistically significant and therefore confirm the importance of the
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innovation to explain the export probability and intensity. Looking only to the empirical
studies that analyse the export intensity (the subject of this article) it can be stated that 11
studies that analyse developed countries do confirm the positive impact of such qualitative
variables, 4 of them found non-significant results and only one study found a negative
results. The studies for developing countries offer a more confusing panorama. Six studies
confirm the positive impact although 3 of them showed non-significant relationships and
another three of them found negative relationships. Our own models also include some
qualitative aspects of the innovative behaviour of the firms such as the cooperation in
innovation or the use of certain types of process innovations. In the final estimations –
based on the stepwise method- presented in this paper, almost all those variables were
excluded from the model due to the fact that other variables (correlated with them) had a
higher explanatory power. In the case of Spain none of these variables are statistically
significant and in the case of Mexico the fact that the firm cooperates in terms of
innovation has a positive impact on the export intensity. In some of the preliminary models
of Spain cooperation was also statistical significant. On the contrary they were also
excluded by the estimations of all subsamples by size and by sector except in the case of
traditional producers of consumer goods in the case of Spain. In this sector the cooperation
has a positive influence on the export intensity.

4.- THE CONVENTIONAL LINEAR MODEL AND THE
EMPIRICAL EXISTING LITERATURE: FINAL REMARKS
The main conclusion of this paper is that innovation is important to explain export
behaviour in the Mexican and in the Spanish case and -very important. The results of the
conventional linear models show that innovation would be a method to achieve the
international standards of the world market and therefore it is necessary to compete more
intensively in the export markets. The existing empirical literature shows such a linear
relationship both in developed and developing countries. However, the relationships in
both type of countries are not always the same, probably due to the contrast between the
importance of innovation for the production process and international competitiveness
reflected in firms’ innovative strategies, especially in the case of product strategy. Based
on a simplified statement most firms in developing countries have a product specialisation
strategy -based on low wages and process innovations of standardised and incrementally
improved products- to compete on the world market while the enterprises of the developed
countries and of some specific sectors of developing countries do have a product
innovation strategy. The rich literature about this subject offers sometimes confusing
empirical evidence. The differences in those results could partially be explained by several
causes mentioned in section 3.1. Especially the interaction and correlation between the
broad set of variables initially included to analyse the impact of the innovative behaviour.
If, as in our study, a broad set of indicators of the innovative behaviour (19 in the Mexican
case and 17 in the Spanish case) are used in combination with a stepwise estimation
method, a broad range of variables are excluded due to this statistical procedure. The
preliminary models (including and excluding blocks of variables or some specific ones)
did show us that, depending of the specific set of variables on innovation, some variables
which were non-significant in one model could substitute the significant variables that
were excluded in the next experimental models.

Anyhow if the objective of the study is to analyse the role of the innovation as an
explanatory factor of the export intensity (as in our paper) there is no problem because any
kind of variable or indicators of the innovative behaviour is enough to underpin the
importance of the innovative behaviour for exporting, a fact that has been proved in almost
all existing empirical studies. However, if you want to find out which aspects of the
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innovative behaviour have more impact on exports than other aspects of this innovative
behaviour the problem would be very important. A last, sixth, problem in interpreting the
results in the light of the existing literature is the inclusion of different types of firms in the
samples used to analyse the impact of innovation on the export behaviour (small vs. large
firms; broad range of firms vs. firms of some particular sectors or only innovative
enterprises, etc...). Not all studies clearly express the type of firms included in the sample
or the exact description of the variables, and this made it very difficult to compare their
results with other studies. Probably this is because most of the studies use data (surveys),
as in our case, not especially designed for the analysis of export behaviour. Therefore
additional models including subsamples of firms (by size, sector, etc...) are necessary and
useful. As in our study, they show clearly that different types of firms are associated with
distinct independent variables that explain their export behaviour. So an important
conclusion for the comparison of the outcome of different studies and the interpretation of
our own models is the need for a clear description of the enterprises included in the
analysis. These differences probably explain part of the differences and sometimes the
confusing contradictory results in the existing literature.

5.- CONCLUSIONS AND INTERPRETATION OF OUR RESULTS

In this paper we proved the importance of innovative activity to compete on the world
market. This conclusion was confirmed by both models (the conventional and the
alternative non-linear one). Also we explained briefly the difficulties in comparing results
of the existing literature. In fact the sometimes apparently contradictory results could be
explained by the particularities of each of the studies. This was especially so where the
different studies use dissimilar kinds of samples (large versus small firms or subsamples
for specific sectors). The importance of this problem is demonstrated by the differences we
found in the restricted models by size or sector. We situated the results of our own
conventional model in the existing literature and found that they are very similar to those
of other studies and, and more important, it seems that the existing differences could be
interpreted. We included this conventional model to show that our data set does not
generate ad hoc results and to improve the credibility of our alternative models that shade
the results of the mainstream literature.

There is no doubt about the fact that innovative behaviour is an important explanatory
factor for export intensity. Analogous to the conventional literature we made it clear that
innovation is important to explain export behaviour; but, in addition we state that the
relationship is non-linear. The discovered impact of innovation on the export intensity
reflects a non-linear effect in the form of an inverted “U” between the innovative efforts
and export intensity. Our results reflect the fact that the less innovative firms and the most
innovative ones have lower export intensity than the enterprises with an average innovative
level. Our data not only identified the non-linearity of the relationship between
innovation and export propensity, but these alternative models also show a better
goodness of fit than the conventional ones. This means that the non-linear model seems
to explain somewhat better the existing reality than the conventional-linear models.

We analysed four aspects of innovative behaviour –acquisition of innovations and
technologies, innovative efforts, the innovative results and some qualitative aspects of
the innovative behaviour-. In the case of Spain two variables of the R&D intensity
(R&D employment and number engineers by total employment) and two variables of
the R&D results (number of patents and number of new products) confirm this non-
linear relationship while in the case of Mexico the variable that confirms that this non-
linear relationship is the result of the innovation process in the form of the number of
innovative products. However this finding does not mean that the R&D efforts or the
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investments in external R&D and acquisition of non-incorporated R&D in the Mexican
firm are non-linear. In this paper we present for each country a final model in which
some specific variables reflect the innovative behaviour. However initially several
preliminary alternative models were estimated and -excluding the variables of the
results of innovation- these alternative models include a non-linear relationship between
the R&D efforts or the efforts for acquisition of new technologies. In those alternative
models (for the case of Mexico and Spain) at least one of the variables of the four
innovative aspects are included as an explanatory variable, and most of them indicate an
inverted “U” shaped relationship. The more innovative the firm is the higher its export
intensity, although once reaching a certain innovative level the additional increase of
this level is correlated with a decreasing export intensity. Concluding, the final model
based on a stepwise estimation method reflects the fact that the indicators of the R&D
results (in the case of Mexico and Spain ) and R&D efforts (in the case of Spain) have
the highest explanatory weight, but this fact do not deny the possibility of a non-linear
relationship with other indicators of the innovative behaviour.

The exact interpretation of the non-linear relationship in the form of an inverted
“U” between innovation and the export intensity seems to be complicated. We need to
explain why (a) a low innovative level is related to a lower export intensity and (b) why
the highest innovative firms show a lower export intensity than the firms with an
intermediate innovative level. Moreover we should explain this fact for two different
settings. On the one hand this is for the case of Mexico as a developing country with
low (or intermediate) level of salaries and on the other for Spain as a developed country,
a member of the European Union and a quite high level of labour costs. Below we
present some possible arguments or reasons that probably can explain the non-linearity,
though with our data set we could not confirm them and more future analysis is
required. The first question (a) about the relatively low export intensity of firms with a
low innovative effort can be interpreted for -developing and developed countries- by
taking into account the particularity of innovative activities. The theory shows that
innovation -especially R&D- is an activity with a high level of indivisibilities (Arrow,
1962), which requires a minimum level innovation to make it profitable. The firms with
a low level of innovative activities probably do not reach the critical mass or minimum
threshold that makes innovation profitable for the world market as reflected in export
activities. However, firms that clearly opt for innovation activities are competitive at an
international level. So, on the one hand, the firm needs a minimum level of efforts in
innovation9 and therefore the less innovate ones do not export or only export a small
part of their overall sales. On the other hand, on the international markets a combination
of an intermediate innovative level with low wages (as in Mexico) seems to be a valid
competitive strategy. Such argumentation explains the first question but does not
explain the second part of the question: why do high innovative firms export less in
relation with the firms with an intermediate level of innovation?

In the case of Mexico or other developing countries with low salaries the low export
level for low innovative firms could be connected to the type of products they export,
related to their position in the product life cycle. The process innovation -except R&D-
is often a way to increase competitiveness for standardised products. The purchase of
incorporated technologies (acquisition or investment in machinery and equipment) or
good human capital can bring down production costs. So the increasing levels of

9 This interpretation is a more theoretical or abstract explanation. In our model we use the innovative intensity as
explanatory variable but in fact the critical mass concept in the theory refers to the absolute expenditures as a way to
reach such critical mass.
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innovation firms that produce standardised product improve their competitive level and
generate a higher export intensity. Again this explanation does not clarify why high
innovative firms export less than firms with an intermediate level of innovation.

These above mentioned arguments probably could explain the low export intensity of
less innovative firms. However, the fact that the most innovative firms -with the highest
relative innovative efforts- have a lower export intensity is more difficult to understand.
A feasible explanation could be the possible position of these highly innovative firms
within the vertical production chain as providers of exporting firms (such as, the mass
assemblers). A second reasonable explanation could be the fact that developing
countries like Mexico compete on the world market by low prices and acceptable
quality. They need some innovative efforts to compete -complementary to their low
costs- however due to their limited innovative capacity it would be difficult to compete
on the world market with a clear high-tech innovation strategy. Therefore it could be
possible that the “highly innovative” Mexican firms are geared to compete in the
domestic markets rather than on export markets. The firms oriented to the domestic
market have to compete with the most competitive national and foreign enterprises.
These firms have to be more innovative than their competitors because it is not possible
to compete on low wages in the home market. Maybe for Spain a similar argumentation
could be developed albeit in other terms.

Another explanation that could explain the lower export intensity of the most innovative
firm could be that the most innovative enterprises do not export because the market of
the highly innovative products needs -in the case of consumer goods- a high level of
income, or they are providers for larger firms, so their export is indirect. However, this
argument is not applicable to the Mexican case and probably also not for the case of
Spain. However it could explain the lower export intensity for (small) highly innovative
firms in some specific developed countries such as Germany, Japan or the USA.

We admit that the interpretations for the non-linear relationship presented in this paper
are theoretical and abstract explanations and our data set does not allow us to confirm
them. However, the mainstream literature also did not present any justification for the
linear relationship either. Our models are technically well defined and, as explained,
have a better goodness of fit than the traditional linear models, which makes us
confident of the credibility of our analysis and the importance of our finding. Anyhow
as far as we know this is the first study that identifies the non-linearity between the
export propensity and the innovative level of the firms and, as we just said, future
studies are required to confirm these findings and to explain the reasons behind the non-
linear relationships
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Resumo

Esse trabalho tem como objetivo, avaliar as interações de uma Instituição Científica e
Tecnológica (ICT), o Instituto Nacional de Tecnologia (INT), com as empresas do setor
químico, importante área de atuação da instituição. Visa também, avaliar o conhecimento
dessas empresas, sobre as políticas de incentivo à inovação tecnológica e a relação das
mesmas com as ICTs. Verificou-se entre as empresas químicas que interagiram com o INT,
as de fabricação de produtos químicos orgânicos, de produtos de limpeza, cosméticos e
higiene pessoal, de produtos químicos inorgânicos, farmacêuticos, resinas e elastômeros,
tintas e vernizes e de preparados químicos diversos. Em relação às políticas de incentivo à
inovação tecnológica verificou-se que há por parte das empresas químicas, um maior
conhecimento da política de incentivos fiscais (Lei do BEM), fato explicado pela
necessidade de melhoria da competitividade das empresas do setor.

Palavras –chave: políticas de inovação; ICT; INT; empresas químicas

Abstract

This study aims to evaluate the interactions of an Institute of Science and Technology
(ICT), the National Institute of Technology (INT), with the chemical companies, important
area of activity of the institution. Also aims to assess the knowledge of these companies,
about the policies to encourage technological innovation and the relationship thereof with
ICTs. Occurred between chemical companies that interacted with the INT, the
manufacturing of organic chemicals, cleaning products, cosmetics and toiletries, inorganic
chemicals, pharmaceuticals, resins and elastomers, paints and varnishes and prepared
various chemical . Regarding policies to encourage technological innovation found that's
part of the chemical companies, a greater knowledge of the fiscal incentives policy
incentives (Lei do BEM), a fact explained by the need to improve the competitiveness of
chemicals companies.

Key words: innovation policies; ICT; INT; chemical companies
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1. Introdução
Consideráveis transformações têm ocorrido em termos mundiais, tanto no plano
econômico, quanto no social e político afetando diretamente a organização das atividades
de ciência, tecnologia e inovação, trazendo novos desafios para os países e para a gestão de
suas instituições. Nesse contexto, a inovação tecnológica aparece como uma alternativa
para enfrentar o desafio da nova economia globalizada e tem sido considerada como uma
ferramenta fundamental para aumentar a produtividade das organizações e para
impulsionar o desenvolvimento econômico de regiões e países e reside fundamentalmente
em um processo de transformação da estrutura produtiva visando à incorporação de novos
produtos e processos à produção (TIGRE, 2006).

O desenvolvimento de uma nova tecnologia, processo ou produto e a implementação no
mercado é um processo de incertezas e riscos. Para gerir essas incertezas, Kline e
Rosenberg (1986) propõem um modelo de inovação que enfatiza as ligações existentes
entre as atividades de pesquisa, as atividades industriais e comerciais. Ressalta que o
processo de inovação deve ser compreendido, como um processo interativo, repleto de
feedbacks entre os diversos estágios do desenvolvimento. O modelo pode representar a
interação entre os vários departamentos de uma única empresa que desenvolve desde a
pesquisa básica até a comercialização dos produtos ou um conjunto de empresas
especializadas que se relacionam como clientes e fornecedores, ou ainda, institutos de
pesquisa e universidades que fazem parcerias com o propósito de produzir inovações. Pode
também ser compreendido como uma série de relações e trocas entre pesquisadores,
usuários, técnicos, cientistas, governo e empresas, que constituem o sistema de inovação.

Visando a promoção dessa interação, as políticas de inovação desempenham atualmente
um papel central na agenda econômica dos países desenvolvidos e nos países emergentes,
objetivando gerar ou ampliar a capacidade tecnológica e incentivar não somente os
investimentos privados, mas também a montagem da infraestrutura que promova a
interação e a transferência de tecnologia entre diferentes agentes, como universidades,
institutos de pesquisa e empresas (AVELLAR, 2007).

Para Nelson e Winter (1977), em condições de incerteza, que são típicas de ambientes de
inovação, o foco da política industrial deve ser no desenvolvimento de mecanismos que
favoreçam a interação entre os vários agentes e através dessa discussão surgiu o conceito
de Sistema Nacional de Inovação (SNI). Nesse sentido, o governo brasileiro tem atuado
através do estabelecimento de políticas governamentais e de um arcabouço legal que visam
incentivar a inovação tecnológica e a incrementar a competitividade das empresas
brasileiras no mercado nacional e internacional. Todas as iniciativas propostas estão
voltadas para que as empresas incorporem as atividades de pesquisa, desenvolvimento e
inovação no seu processo produtivo e estimulam a interação com as Instituições Científicas
e Tecnológicas (ICT). No entanto, pouco se sabe sobre a difusão dessas políticas nas
empresas e quanto tem contribuído para a relação com as ICTs.

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar as interações de uma ICT, no
caso o Instituto Nacional de Tecnologia (INT), com as empresas do setor químico, uma das
áreas de atuação da instituição. Visa também, avaliar o conhecimento das empresas desse
setor sobre as políticas de incentivo à inovação tecnológica, e a relação das mesmas com as
ICTs. Nesse sentido, busca-se responder aos seguintes questionamentos: Quais os tipos de
interações do INT com seu ambiente externo? Quantas são com empresas? De quais
setores industriais? Quantas são do setor químico? Essas empresas conhecem as políticas
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de incentivo à inovação tecnológica? Quais as dificuldades e sugestões apontadas pelas
empresas na interação com as ICTs?

2. Políticas para consolidação do sistema nacional de inovação

No Brasil, as ações para viabilizar o aprimoramento do SNI de modo a fortalecer os elos
entre atores acarretaram na necessidade de se superar as dificuldades do marco legal,
principalmente no que se refere às relações entre o setor público e privado. A necessidade
de modernização deste marco regulatório resultou na promulgação da Lei 10.973 de
dezembro de 2004, denominada como Lei da Inovação. Inspirada na legislação francesa, a
lei federal brasileira estabelece medidas de incentivo a inovação e à pesquisa científica e
tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia
tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País (BRASIL, 2004).

Pela definição expressa na Lei de Inovação Federal, uma ICT é um “órgão ou entidade da
administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades
de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico”. Entende-se então que
a Lei de Inovação aplica-se a ICTs públicas. A referida legislação traz a obrigatoriedade da
criação dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) pelas ICTs que tem como missão a de
gerir a política de inovação das instituições.

Barbosa (2006) em análise realizada da legislação brasileira destaca como objetivos
específicos da lei: incentivar a pesquisa científica e tecnológica e a inovação; incentivar a
cooperação entre os agentes de inovação; facilitar a transferência de tecnologia;
aperfeiçoar a gestão das instituições acadêmicas; servir de estímulo aos pesquisadores;
incentivar a mobilidade dos pesquisadores; estimular a formação de empresas de base
tecnológica e estimular o investimento em empresas inovadoras.

Após a regulamentação da Lei de Inovação, as atenções se concentraram no
estabelecimento de um regime fiscal favorável à inovação, de modo a criar condições mais
satisfatórias ao investimento privado em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Nesse
sentido, um novo sistema de incentivos fiscais à pesquisa, desenvolvimento e inovação
tecnológica foi estabelecido através da Lei n.º 11.196, de 21 de novembro de 2005, mais
conhecida como Lei do BEM. A referida legislação consolidou através dos artigos 17 a 26
do seu Capítulo III, os incentivos fiscais para que as pessoas jurídicas possam usufruir de
forma automática desde que realizem pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica (BRASIL, 2005).

Os incentivos fiscais previstos na Lei do BEM, destinados à pesquisa e desenvolvimento
(P&D) nas empresas, são usufruídos de forma automática, podendo chegar à dedução de
200%, ou seja, (100%) já concedidos pela legislação do imposto de renda referentes às
despesas com P&D da empresa, + 60% pelo incentivo concedido por parte do Governo
Federal pelo fato da empresa realizar P&D, + 20% pelo aumento de contratação do número
de pesquisadores exclusivos e + 20% pela concessão de patente ou registro de cultivar.
Além dessas deduções, a empresa pode usufruir de redução de 50% do imposto sobre
produtos industrializados (IPI) incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e
instrumentos adquiridos para P&D; fazer uso de depreciação integral de equipamentos e
amortização acelerada de bens intangíveis para P&D; redução à zero da alíquota do
imposto de renda nas remessas efetuadas para o exterior destinadas ao registro e
manutenção de marcas, patentes e cultivares.

Após a Lei do BEM, destaca-se mais recentemente a criação Empresa Brasileira de
Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), que tem como objetivos centrais, fomentar
projetos de cooperação envolvendo empresas nacionais, instituições tecnológicas ou
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instituições de direito privado sem fins lucrativos, voltadas para as atividades de pesquisa e
desenvolvimento, que objetivam a geração de produtos e processos inovadores. Nesse
sentido, foi instituído o grupo de trabalho (GT) para a criação da Embrapii, tendo como
função, subsidiar a participação do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI)
na constituição da empresa. A iniciativa visa estimular a inovação no país, e tem como
sustentação a necessidade de maior articulação institucional entre os setores público e
privado, de modo a complementar a atuação das agências de fomento existentes. Três
instituições participam de projeto piloto: o Instituto Nacional de Tecnologia (INT) na área
de saúde e energia; o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), na área de
bionanotecnologia; e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) através de
seu Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia (Cimatec), na área de automação e
manufatura (BRASIL, 2011). Após cerca de um ano funcionando como um projeto piloto,
a Embrapii foi oficialmente apresentada como uma OS - Organização Social (ABIPITI,
2013).

Todas as iniciativas mencionadas estimulam a interação das ICTs com empresas e são
partes integrantes da Estratégia Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação (ENCTI) para
o período de 2011 a 2014, uma continuidade do Plano de Ação da Ciência Tecnologia e
Inovação 2007 a 2010. Representam também um elo com outras políticas governamentais,
como por exemplo, o Plano Brasil Maior (BRASIL, 2011).

3. O Instituto Nacional de Tecnologia (INT)
Fundado em 1921, o INT é uma unidade de pesquisa, pertencente à estrutura do MCTI.
Tem como missão, participar do desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio da
pesquisa tecnológica, da transferência do conhecimento e da promoção da inovação e
como visão, ser reconhecido como referência nacional até 2021 em pesquisa e
desenvolvimento tecnológico para a inovação. Com perfil multidisciplinar, o INT atua no
desenvolvimento de pesquisas nas áreas de Química, Tecnologia dos Materiais, Desenho
Industrial, Engenharia de Produtos e Processos, Nanotecnologia e Energia. Realiza
consultoria tecnológica, serviços técnicos especializados e certificação de produtos. Dispõe
de uma incubadora de empresas de base tecnológica e um acervo de propriedade
intelectual constituído de patentes, registros de programas de computador, desenho
industrial e marcas.

A atuação do INT está alinhada à ENCTI e o Plano Diretor 2011-2015 do INT (2011)
adota a metodologia Balanced Scorecard - BSC, desenvolvida pelos professores Robert
Kaplan e David Norton (1992) que compreende as seguintes etapas: planejamento e
capacitação; definição dos objetivos e construção do mapa de relacionamentos; definição
dos indicadores chave de desempenho; definição de metas; priorização das iniciativas
estratégicas e comunicação. O produto final da metodologia é o que se denomina de mapa
estratégico, onde objetivos são definidos e associados a indicadores e metas para
acompanhamento dos resultados. Os objetivos estratégicos do INT têm como áreas
prioritárias: tecnologias sociais, saúde, petróleo, gás e petroquímica, defesa, energias
renováveis e química verde, o que faz com que as empresas do setor químico sejam um
nicho importante do mercado para a interação da instituição.

4. Definição de indústria química
Para se considerar uma empresa como química torna-se necessário uma avaliação de quais
produtos ou atividades nela estão incluídos. No entanto, as definições utilizadas por
especialistas do setor ou pelas associações nacionais ou regionais da indústria química são
heterogêneas. Para um universo que compõe a indústria de transformação existem duas
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famílias de classificações, sendo uma baseada em atividades e outra baseada em produtos.
As classificações por atividades foram estabelecidas para permitir a coleta, disseminação e
análise de estatísticas econômicas. As classificações por atividades mais utilizadas são a
North America Industry Classification System (NAICS), que veio substituir a Standard
Industrial Classification (SIC), adotada pelos Estados Unidos, Canadá e México,
International Standard Industrial Classification of All Economic Activitie (ISIC) adotada
pelas Nações Unidas, e a Nomenclature Générale dês Activities Économiques dans lês
Communatés Européennes (NACE), adotada pela Comunidade Econômica Europeia
(WONGTSCHOWSKI, 2002).

As classificações por produto como a Central Product Classificacion (CPC), adotada pelas
Nações Unidas, e a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) adotada pelo Brasil e
demais países do Mercosul, são utilizadas principalmente para efeitos tributários (definição
de alíquota de IPI, no caso brasileiro) e para efeitos aduaneiros (definição da TEC – Tarifa
Externa Comum, no caso do Mercosul). Desta forma, o conceito de indústria química é
controverso e já foi motivo de muitas divergências, o que dificultava a comparação e os
dados estatísticos referentes ao setor.

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com apoio da
Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM), definiu com base nos critérios
aprovados pela Organização das Nações Unidas (ONU), uma nova classificação de
atividades econômicas (CNAE). Após conclusão dessa revisão, os segmentos que integram
a indústria química passaram a ser contemplados nas divisões 20 e 21 da CNAE. Essa
classificação será utilizada no desenvolvimento desse trabalho (ABIQUIM, 2010).

5. Metodologia
A metodologia utilizada nesse trabalho foi constituída de duas etapas. Na primeira, de
modo a identificar as interações do INT com seu ambiente externo, foi realizado um estudo
de caso exploratório através do levantamento dos serviços tecnológicos prestados pela
instituição no período de 2005 a 2011. Optou-se por avaliar as interações ocorridas através
dos serviços técnicos, pois uma avaliação prévia de cerca de 120 projetos realizados na
Instituição, não indicaram participações significativas de empresas do setor químico no
desenvolvimento de projetos conjuntos de P&D.

Na segunda etapa, buscou-se avaliar o conhecimento das empresas químicas sobre as
políticas de incentivo à inovação e a relação dessas empresas com as ICTs. Tanto as
empresas identificadas nas interações do INT, quanto as que participaram da pesquisa
foram classificadas por setores industriais de acordo com a CNAE - IBGE (2006).

5.1 A Classificação de atividades econômicas (CNAE)

Conforme introduzido na seção 4, a CNAE é a classificação oficialmente adotada pelo na
mensuração e identificação das atividades econômicas realizadas por pessoas jurídicas. A
classificação se divide em vários níveis, abrangendo seção, divisão, grupo, classe e
subclasse. A versão mais recente da CNAE é a 2.0 na qual o nível mais genérico é a
classificação por seções conforme apresentado no quadro 1 a seguir. No âmbito da CNAE,
a indústria química está inserida na seção C - indústria de transformação conforme
apresentado no quadro 2.
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Quadro 1: Classificação CNAE por Seção

Seção Descrição
A Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura
B Indústrias Extrativas
C Indústria de Transformação
D Eletricidade e Gás
E Água, Esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação
F Construção
G Comércio, Reparação de veículos automotors e motocicletas
H Transporte, armazenagem e correio
I Alojamento e alimentação
J Informação e Comunicação
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados
L Atividades imobiliárias
M Atividades jurídicas, científica e técnica
N Atividades administrativas e serviços complementares
O Administração pública, defesa e seguridade social
P Educação
Q Saúde humana e serviços sociais
R Artes, cultura, esporte e recreação
S Outras atividades de serviços
T Serviços domésticos
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

Quadro 2: CNAE – Classe C -Divisões 20 e 21

Divisão Grupo Descrição
20 20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos
20 20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos
20 20.3 Fabricação de resinas e elastômeros
20 20.4 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas
20 20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfetantes domissanitários
20 20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos,

produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
20 20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins.
20 20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos
21 21.1 Fabricação de produtos farmoquímicos
21 21.2 Fabricação de produtos farmacêuticos

5.2 Avaliação das interações do INT com o ambiente externo

Nessa etapa, de modo a identificar as interações do INT com seu ambiente externo, foi
realizado um estudo de caso exploratório através do levantamento dos serviços
tecnológicos prestados pela instituição no período de 2005 a 2011. A pesquisa documental
foi realizada através da base de dados disponível no INT referente à prestação de serviços
técnicos especializados (PSTE). Com base nos relatórios obtidos, os atores identificados
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nas relações do INT foram classificados em grupos distintos tais como empresas,
instituições governamentais, instituições de ensino, associações, fundações e pessoa física.
As empresas identificadas foram classificadas por setores industriais de acordo com a
CNAE, e realizada uma análise dos serviços tecnológicos prestados pelo INT a essas
empresas.

5.3 Avaliação do conhecimento das empresas químicas sobre as políticas de incentivo
à inovação tecnológica e a interação com as ICTs

Visando atender ao objetivo de avaliar o conhecimento das empresas do setor químico
sobre as políticas de incentivo à inovação tecnológica, fez-se uso da pesquisa survey que
pode ser descrita como a obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou
opiniões de determinado grupo de pessoas que representam uma população-alvo. Nesse
tipo de pesquisa, os dados são levantados com emprego de questionários à amostras de
setores industriais ou unidades fabris, sendo eventualmente complementados com
entrevistas. Nesse trabalho, o questionário foi encaminhado para profissionais que ocupam
cargos de gerência e diretoria em empresas químicas independentemente da empresa já ter
interagido ou não com o INT. Ressalta-se que nessa fase buscava-se além de avaliar o
conhecimento das empresas sobre as políticas de incentivo à inovação tecnológica,
buscava-se também conhecer o ponto de vista das empresas na relação com as ICTs como
um todo e não especificamente com o INT. Os tópicos abordados abrangeram os aspectos
legais, os benefícios concedidos, as influências nas atividades de P&D, os principais
entraves para essa relação e contemplou os seguintes questionamentos:

i. A empresa desenvolve atividades de P&D no Brasil?
ii. Possui equipe própria de P&D?

iii. Interage ou já interagiu com ICT?
iv. No caso de já ter interagido ou interagir, qual foi o objetivo dessa interação?
v. A empresa conhece a Lei de Inovação?

vi. A empresa conhece a Lei do Bem?
vii. Os incentivos fiscais trazidos por essa legislação?

viii. Tem conhecimento da criação da Embrapii?
ix. Conhece os recursos financeiros disponibilizados através da Emprapii para o

desenvolvimento de projetos conjuntos ICT - Empresa
x. Caso a empresa não tenha interagido, por quê?

xi. Quais as principais dificuldades nessa interação e o que poderia facilitar?

Participaram da pesquisa, 11 (onze) empresas químicas com instalações no Brasil. Os
questionários foram submetidos e respondidos pelas empresas entre agosto de 2012 a
novembro de 2012. Além da pesquisa submetida às empresas, fez-se uso também de fontes
complementares de informação, tais como associações, anais de eventos e páginas na
Internet.

5.4 Vantagens e limitações:

A metodologia adotada apresenta como vantagem, o fato de ao se identificar as interações
realizadas pelo INT com empresas químicas através da prestação de serviços técnicos,
estar ao mesmo tempo identificando possíveis parceiras para futuros projetos conjuntos de
P&D. Como limitações, o fato da pesquisa submetida às empresas não refletir a opinião do
setor químico como um todo, e sim de uma parcela, visto que 11 (onze) empresas se
prontificaram a contribuir com a pesquisa.
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6. Resultados e discussões
6.1 Interações identificadas nas relações do INT

Com base no levantamento realizado através da base de dados PSTE, foram identificados
cerca de 1885 serviços cadastrados no período de 2005 a 2011 envolvendo empresas,
instituições governamentais, instituições de ensino, associações, fundações e pessoas
físicas conforme distribuição apresentada na tabela 1 a seguir:

Tabela 1: Natureza dos atores nas interações do INT

Fonte: Autoria própria (2012)

6.2 Números de empresas identificadas por setores industriais

Nesta fase, buscou-se avaliar entre os serviços identificados, os realizados para empresas e
os respectivos setores industriais. Como resultado, verificou-se que o INT interagiu com
cerca de 675 empresas de setores industriais diversos. A tabela 2 a seguir, ilustra o ranking
desses setores classificados por seção de acordo com a CNAE. Destaca-se a maior
representatividade da indústria de transformação, onde se insere a indústria química, com
uma representatividade de 45%.

Tabela 2 – Número de empresas identificadas por setores industriais

Seção Descrição Empresas (%)

C Indústria de Transformação 308 45

G Comércio, Reparação de veículos automotores e motocicletas 142 21

M Atividades jurídicas, científica e técnica 47 7

J Informação e Comunicação 46 7

H Transporte, armazenagem e correio 32 5

F Construção 28 4

D Eletricidade e Gás 19 3

N Atividades administrativas e serviços complementares 16 2

B Indústrias Extrativas 11 2

E
Água, Esgoto, atividades de gestão de resíduos e

descontaminação
9

1

U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 5 1

A Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura 5 1

Outros 7 1
675 100

Fonte: Autoria própria (2012)

Atores Serviços Identificados (%)

Empresas 1414 75
Instituições Governamentais 131 7

Instituições de Ensino 61 3
Associações 44 2
Pessoa Física 178 9

Fundações 57 3
Total 1885 100
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6.3 Número de empresas do setor químico identificadas por grupos de atividades

Nessa etapa, optou- se por focar, apenas nas integrantes das seções 20 e 21 obtendo-se um
total de 84 empresas. Na tabela 3 a seguir, é possível verificar a liderança nas interações
com o INT, das empresas classificadas no grupo 20.2 (fabricação de produtos químicos
orgânicos), com uma representatividade de 20 empresas, ou seja, 23 % do total. Integram o
grupo 20.2 as empresas fabricantes de produtos petroquímicos básicos, de intermediários
para plastificantes, resinas e fibras e outros produtos químicos orgânicos.

Na sequência, destaca-se a presença de empresas classificadas no grupo 20.9 (fabricação
de produtos e preparados químicos diversos), seguida das integrantes do grupo 20.6
(fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de
perfumaria e de higiene pessoal), 20.1 (fabricação de produtos químicos inorgânicos). São
integrantes do grupo 20.1 empresas fabricantes de intermediários e adubos para
fertilizantes, de gases industriais e outros produtos químicos inorgânicos. Em menor
proporção, seguem-se as empresas dos grupos 21.2 (fabricação de produtos farmacêuticos),
20.3 (fabricação de resinas e elastômeros), 20.7 (fabricação de tintas, vernizes, esmaltes,
lacas e produtos afins), 21.1(fabricação de produtos farmoquímicos) e 20.5 (fabricação de
defensivos agrícolas e desinfetantes domissanitários).

Tabela 3 - Número de empresas do setor químico por grupos da CNAE

Grupo Descrição Empresas
Químicas

(%)

20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos 20 23

20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos 17 20

20.6
Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza,
cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

11 13

20.1
Fabricação de produtos químicos inorgânicos 9

11

21.2
Fabricação de produtos farmacêuticos

8 10

20.3
Fabricação de resinas e elastômeros

5 6

20.7
Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos

afins 5
6

21.1
Fabricação de produtos farmoquímicos

5 6

20.5
Fabricação de defensivos agrícolas e desinfetantes

domissanitários 4 5

Total 84 100
Fonte: Autoria própria (2012)

6.4. As Empresas químicas e as interações com o INT

De modo a avaliar qual foi o objetivo das empresas químicas na relação com o INT, foi
realizada uma análise mais detalhada do tipo de serviço prestado para 70 empresas, ou seja,
83% do total (84). Conforme quadro 3 a seguir, identificou-se a presença de análises por
espectrometria, testes específicos de desempenho, estudos de corrosão e caracterização de
produtos.
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Quadro 2 – Natureza dos serviços prestados pelo INT

Grupo Tipos de Serviços
20.1 Ensaio de aderência em revestimento de alumínio. Determinação de gramatura de

produto e quantificação de componente por cromatografia líquida de ultra eficiência.
Análises químicas diversas (termogravimétrica, volumetria e espectrometria de
absorção atômica). Avaliação da susceptibilidade à corrosão sob tensão de um aço
carbono em atmosfera contendo H2S/N2.

20.2 Cromatografia gasosa e espectrometria de massa. Espectrometria de infravermelho e
transformada de Fourier para análise de surfactante orgânico. Fluorescência de
raios-X. Espectrometria de infravermelho para identificação de componentes
poliméricos. Espectroscopia de fluorescência de raios-X por energia de dispersão
para caracterização de falha em tubulação. Ensaios comparativos entre
recobrimentos aplicados sobre amostras de tubos de aço expostos à névoa salina.
Análises microbiológicas de bactérias redutoras de sulfato, aeróbicas, anaeróbicas e
ferrobactérias para pesquisa de corrosão microbiológica induzida em tubulação.
Ensaios de caracterização dos produtos de oxidação para avaliação de desempenho
de inibidor de corrosão. Análises químicas para determinação de tensão superficial e
teste de solubilidade em amostras de tensoativos.
Estudos de avaliação de aditivos antioxidantes para determinação do shelf life de
biodiesel metílico de soja, em diferentes condições de estocagem. Avaliação de
aditivos e inibidores de corrosão para obtenção de taxas de corrosão do aço carbono
e aço inoxidável expostos a diferentes fluídos de acidificação. Espectrometria no
infravermelho por transformada de Fourier, cromatografia gasosa acoplada com
espectrometria de massas para pesquisa da presença de óleo ou graxa de base
parafínica em equipamento. Ensaios de imersão em água do mar sintética para
avaliação do desempenho de diferentes camadas de revestimento. Avaliação
microscópica e análise química para identificação de produtos de corrosão em
válvula. Ensaio de solidez de amostra de lâmina de plástico submetida à radiação
ultravioleta e condensação. Estudo comparativo da resistência à corrosão de
diferentes revestimentos, quando submetidos à atmosfera salina e a atmosfera ácida.

20.3 Análise por espectrometria no infravermelho e sugestão de classificação fiscal de
um filme de poliéster. Análise qualitativa para identificação do polímero base em
manta de borracha envolvendo extração com solventes e espectrometria no
infravermelho por transformada de Fourier. Ensaio de imersão em líquidos.
Moldagem por injeção de corpos de prova e realização de teste de tração. Ensaios
em material elastomérico.

20.6 Análise de essência por cromatografia gasosa e detecção por condutividade térmica.
Avaliação da eficiência de biocida, por ensaios de imersão e formação de espuma.
Avaliação do desempenho do inibidor de corrosão para gasodutos e compressores de
gás. Ensaio de imersão para avaliação da corrosividade de fluidos desengraxantes.

20.7 Análise por espectrometria no infravermelho por transformada de Fourier de resinas
contidas em tintas. Análise de etanol e tolueno em amostra de (thinner) e de
solventes por cromatografia gasosa acoplada com espectrometria de massas.
Análise qualitativa por espectrometria no infravermelho por transformada de Fourier
em resinas.

21.2 Análise por cromatografia líquida de alto desempenho acoplada a espectrometria de
massa e espectrometria no infravermelho por transformada de Fourrier em Vitamina
B12. Análise de produtos farmacêuticos e de higiene pessoal.

Fonte: Fonte: Autoria própria (2012)
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6.5. Conhecimento das empresas químicas sobre as políticas de incentivo à inovação

Conforme mencionado na seção 5, para avaliar o conhecimento das empresas sobre as
políticas de incentivo à inovação e respectivas interações com as ICTs, fez-se uso da
pesquisa survey onde os dados foram levantados com emprego de questionários às
empresas do setor químico. Participaram da pesquisa, 11 (onze) empresas privadas com
instalações no Brasil. O quadro 3 a seguir, ilustra as características das empresas que
responderam ao questionário, classificadas de acordo com a CNAE e número de
funcionários.

Quadro 3 – Características das Empresas que Participaram da Pesquisa

Grupo CNAE Funcionários Descrição

20.5 6000 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfetantes
domissanitários

20.1 4120 Fabricação de produtos químicos inorgânicos
21.2 1980 Fabricação de produtos farmacêuticos
20.2 1676 Fabricação de produtos químicos orgânicos
20.2 796 Fabricação de produtos químicos orgânicos
20.9 250 Fabricação de produtos químicos orgânicos
20.3 160 Fabricação de resinas e elastômeros
20.2 125 Fabricação de produtos químicos orgânicos
20.2 124 Fabricação de produtos químicos orgânicos
20.2 53 Fabricação de produtos químicos orgânicos
20.5 25 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfetantes

domissanitários
Fonte: Autoria própria (2013)

Entre as empresas que participaram da pesquisa, 10 (dez) responderam que realizam
atividades de P&D no Brasil, ou seja, 91% do total e que dispõe de equipe própria de P&D.
Quando questionadas sobre o conhecimento das políticas governamentais de estímulo à
inovação tecnológica, verificou-se o maior conhecimento da Lei do Bem, seguida da Lei
de Inovação e Embrapii. A figura 1 a seguir, ilustra a distribuição percentual obtida.

Figura 1: Conhecimento das empresas químicas sobre as políticas de incentivo à Inovação
Fonte: Autoria própria (2013)
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Como pode ser observado pela figura 1, verifica-se que 91% das empresas manifestaram o
conhecimento da Lei do BEM, 55% da Lei de Inovação e 45% da Embrapii. Apesar dos
resultados terem indicado um maior conhecimento da existência da Lei do Bem, verificou-
se que nem todas as empresas que manifestaram o conhecimento sobre essa legislação
fazem uso dos benefícios concedidos pela mesma. O quadro 4 a seguir ilustra o perfil das
empresas que enfatizaram o uso. Verifica-se que são empresas com mais de 700
funcionários e faturamento anual superior a 500 milhões de reais, ou seja, classificadas
como grandes empresas (BRASIL, 2012).

Quadro 4 – Características das Empresas Químicas que Fazem uso da Lei do BEM

Grupo CNAE Funcionários Faturamento
(Milhões R$)

Descrição

20.1 4120 3000 – 5000 Fabricação de produtos
químicos inorgânicos

20.2 1676 2000 – 3000 Fabricação de produtos
químicos orgânicos

21.2 1980 500 – 1000 Fabricação de produtos
farmacêuticos

20.2 796 500 – 1000 Fabricação de produtos
químicos orgânicos

Fonte: Autoria própria (2013)

O fato de apenas grandes empresas terem afirmado que fazem uso da Lei do BEM, pode
ser atribuído aos requisitos necessários para usufruir dos benefícios concedidos por essa
legislação. Ou seja, as empresas devem trabalhar com regime de lucro real, ter lucro fiscal
durante o ano de referência e conseguir comprovar a sua regularidade fiscal, o que exclui
uma grande parte das empresas.

Foram ainda apontados como os benefícios mais utilizados: as deduções das despesas
realizadas com P&D no imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) e a redução de 50% do
IPI na aquisição de equipamentos para P&D. Como menos usados, destacam a depreciação
integral de equipamentos para P&D e redução a zero da alíquota de imposto de renda nas
remessas para o exterior relacionadas a despesas com propriedade intelectual.

No caso específico do setor químico, o faturamento líquido da indústria química brasileira
foi de cerca de US$ 153 bilhões no ano de 2012. No entanto, o setor diminuiu sua
participação no produto interno bruto brasileiro (PIB) alcançando neste mesmo ano o
patamar de 2,6% do PIB total contra 3,6% nos anos de 1990. Além disso, atingiu em 2012
um déficit histórico da balança comercial de US$ 28 Bilhões, importando mais produtos de
maior valor agregado do que exportando. Por outro lado, a ocupação da capacidade
instalada foi de cerca de 80%, indicando uma ociosidade moderada (ABIQUIM, 2012).

Esses fatos indicam uma insuficiência de competitividade da indústria química brasileira e
desta forma, os incentivos fiscais têm contribuído para despertar o interesse das empresas
em melhorar a gestão tecnológica de modo a aumentar a competitividade em seus produtos
e serviços.
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O interesse pela política de  incentivos fiscais (Lei do BEM), por parte das empresas
químicas, pode também ser constatado no relatório anual de utilização dos incentivos
fiscais referente ao ano base de 2011 divulgado pelo MCTI em dezembro de 2012. O
relatório traz também informações sobre o período de 2006 a 2011 e mostra que é
crescente o número de empresas que estão se beneficiando dos incentivos fiscais saindo de
um patamar de 130 empresas em 2006 para 767 em 2011. Entre as empresas que fizeram
uso da Lei do BEM em 2011, verificou-se que 107 fazem parte dos setores 20 e 21 da
CNAE (química, petroquímica e farmacêutica), contra 33 empresas no ano de 2006
(BRASIL, 2012).

Apesar do incremento no uso da LEI do BEM, os empresários do setor vem reivindicando
uma ampliação dos incentivos fiscais de modo a aumentar a competitividade em seus
produtos e serviços e reverter o déficit da balança comercial. Nesse sentido, foi elaborado
pela ANPEI, e encaminhado ao MCTI documento que apresenta propostas e
recomendações na área de inovação tecnológica, entre as quais o uso dos incentivos fiscais
da Lei do Bem pelas empresas que declaram seus impostos por lucro presumido. Essa
ampliação poderá beneficiar um número maior de empresas que realizam atividades de
P&D incluindo as do setor químico (ANPEI, 2013).

Além desse fato, ainda em relação às empresas químicas, está sendo proposto um pacote de
benefícios que deverá ampliar os incentivos fiscais em troca de investimentos em pesquisa,
desenvolvimento e inovação. A proposta de tributação especial para o setor contempla a
redução na contribuição das alíquotas do programa de integração social (PIS) e da
contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS) que incidem sobre o
faturamento das empresas que fabricam matérias-primas petroquímicas e cria dois regimes
especiais de tributação para o setor. Um deles, o Regime Especial de Incentivo ao
Investimento na Indústria Química (Repequim), onde as empresas passarão a recolher uma
carga de impostos menor caso amplie os investimentos no Brasil, usando matérias-primas
nacionais.

Está previsto também, um conjunto de incentivos para estimular a indústria química a
inovar, de forma a ampliar as exportações e, desta forma, fortalecer as empresas instaladas
no País. Nesse sentido, prepara o Regime Especial de Incentivo à Inovação na Indústria
Química (REIQ Inovação), para utilização de recursos renováveis como matérias-primas
(ANPEI, 2013).

De acordo com entrevista concedida por Fátima Ferreira da Abiquim ao periódico Valor
Econômico (Saraiva e Martins, 2013), no primeiro quadrimestre de 2013 a demanda por
produtos químicos cresceu em torno de 7,1% sinalizando um aquecimento do mercado. No
entanto, a produção do setor caiu 1,29%, e as vendas recuaram 0,61% em função da forte
concorrência dos produtos importados. Ou seja, apesar do mercado estar aquecido, a
demanda tem se voltado para os produtos importados. Segundo a Abiquim, um dos fatores
que poderá contribuir na retomada do setor é a redução da incidência de PIS e COFINS
para matérias-primas utilizadas pela indústria química. Espera-se que essa desoneração
tenha um forte impacto na diminuição de custos do setor e proporcione um aumento na
ocupação da capacidade instalada dos atuais 80% para cerca de 90%.

No que se refere à Lei de Inovação, como mencionado anteriormente, 55% das empresas
avaliadas responderam ter conhecimento dessa legislação, no entanto, 91% responderam
que interagem com ICTs. Ou seja, apesar do menor conhecimento sobre a Lei de Inovação,
esse fato não foi impeditivo para que essas empresas interagissem com as ICTs, portanto,
essa interação não pode ser considerada como um reflexo da referida legislação. Quando
questionadas sobre o objetivo da interação, verificou-se que o maior interesse ocorreu na
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prestação de serviços (10 empresas), seguido do P&D conjunto (9 empresas),
licenciamento e fornecimento de tecnologia com duas empresas cada. A figura 2 a seguir
ilustra a distribuição obtida.

Figura 2: Objetivo da Interação das Empresas Químicas com as ICTs
Fonte: Autoria própria (2013)

Em relação à prestação de serviços, verificou-se uma maior procura por parte das
empresas por consultoria (8 empresas), análises (7 empresas), testes de desempenho (6
empresas), certificação (4 empresas) e desenvolvimento de nova tecnologia analítica (3
empresas).

No que se refere à Embrapii, constatou-se que apenas 45% das empresas avaliadas
manifestaram o conhecimento sobre essa modalidade de incentivo. Como mencionado na
seção 2, trata-se de uma das iniciativas mais recentes. Com investimentos previstos de R$
1 bilhão para 2013 e 2014, os recursos são oriundos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e dos parceiros envolvidos. A
iniciativa do governo será implantada por meio do MCTI, da Confederação Nacional da
Indústria (CNI) e do Ministério da Educação (MEC). Visa financiar as atividades
realizadas em colaboração com as empresas, principalmente em atividades relacionadas ao
escalonamento de processos e provas de conceito de produtos. O baixo conhecimento
apontado pelas empresas sobre essa modalidade de incentivo pode ser explicado pelo fato
de ser uma iniciativa recente e por esse motivo ainda não estar totalmente difundida através
das empresas na época que responderam à pesquisa (agosto a novembro de 2012).

6.7. Dificuldades e sugestões apontadas pelas empresas na interação com as ICTs

A pesquisa também procurou avaliar a opinião das empresas sobre as dificuldades e
sugestões na relação com as ICTs. As repostas foram obtidas através de 11 (onze)
empresas participantes dos grupos da CNAE 20.2 (fabricação de produtos químicos
orgânicos), 20.3 (fabricação de resinas e elastômeros), 20.9 (fabricação de produtos e
preparados químicos diversos) e 21.2 (fabricação de produtos farmacêuticos).

Entre as dificuldades apontadas pelas empresas na relação com as ICTs, destacam que as
atividades diárias de P&D na empresa são muito demandadas por necessidades de curto



15

prazo relacionadas com o suporte aos negócios, custos de matérias-primas e oportunidades
de mercado, que na maioria das vezes implicam em inovação incremental.

Ressaltado que as parcerias com as ICT requerem projetos de médio ou longo prazo
necessitando de grupos ou equipes que estejam mais preservados das atividades de curto
prazo, de modo que possam ter metas específicas para a realização de tais atividades.
Percebem maiores resultados nos projetos com as ICT quando a instituição parceira
permite ter na equipe de trabalho que executa o projeto, pessoas com dedicação exclusiva,
o que facilita a gestão e acompanhamento.

Sugerem que os projetos conjuntos devem contemplar um plano de trabalho com prazos e
reuniões trimestrais para avaliação dos avanços e próximas etapas. Sugerido também, que
nos casos onde haja pagamentos de contrapartida da empresa, esses pagamentos devem ser
planejados de modo que sejam realizados à medida que se avança no plano de trabalho
mediante avaliação nas reuniões de acompanhamento.

Outra dificuldade apontada refere-se à necessidade de publicações por parte dos
integrantes das ICT. Nesse aspecto, sugerem que as mesmas só devem ocorrer mediante
aceitação das duas partes e que as publicações científicas só devem ser realizadas caso haja
possibilidade de obter patentes com boa probabilidade de concessão e proteção da
tecnologia. Esse aspecto, em alguns casos acarreta na dificuldade de elaboração de acordos
de confidencialidade bem como, objetivos divergentes com relação ao uso e benefícios
gerados pela propriedade intelectual resultante de trabalho conjunto.

Em relação ao rateio dos direitos da propriedade intelectual há várias possibilidades
conforme as peculiaridades do projeto. Como orientação geral, é sugerido que as
tecnologias que forem patenteáveis devem ter a autoria dos pesquisadores que trabalharam
no projeto e a titularidade dividida entre as instituições. Sugere-se ainda que nos projetos
em cooperação, deve ser solicitado o licenciamento entre as partes para o caso de
exploração da tecnologia.

Apontada ainda como dificuldades, a burocracia interna das instituições, a insegurança
jurídica, o pouco entendimento das ICTs na relação com a indústria e a falta de NITs em
algumas instituições. Mencionado como outro ponto que dificulta a interação é a
capacitação das ICTs nas áreas de atuação da empresa. De modo a propiciar maior
entendimento das necessidades das empresas e de seus clientes, sugere-se a realização de
encontros com a participação das empresas, seus clientes e a ICT de modo a identificar
novas oportunidades de interação.

6. Conclusões e recomendações

Verificou-se que as interações do INT na prestação de serviços tecnológicos, ocorrem com
órgãos governamentais, instituições de ensino e pesquisa, associações, organizações,
fundações, pessoas físicas, e empresas de diversos setores industriais.

Identificou-se que cerca de 84 (oitenta e quatro) empresas do setor químico interagiram
com o INT, entre elas as de fabricação de produtos químicos orgânicos seguidas das
empresas de fabricação de preparados químicos diversos; fabricação de produtos de
limpeza, cosméticos e higiene pessoal; produtos químicos inorgânicos; farmacêuticos;
resinas e elastômeros e tintas e vernizes.

Verificou-se até o momento, que entre as políticas de incentivo à inovação tecnológica
avaliadas, há por parte das empresas químicas que participaram da pesquisa, um maior
conhecimento da política de incentivos fiscais (Lei do BEM), seguida da Lei de Inovação e
da Embrapii.
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Constatou-se que o maior interesse pela política de incentivos fiscais pode ser explicado
pela necessidade das empresas do setor químico em aumentar a competitividade em seus
produtos e serviços e reverter o déficit da balança comercial.

Sugerido pelas empresas que no caso da realização de projetos conjuntos, os mesmos
devem contemplar um plano de trabalho com prazos e reuniões de avaliações trimestrais.
Os pagamentos de contrapartida da empresa, quando for o caso devem ser realizados à
medida que se avança no plano de trabalho.

Quanto às publicações, é ressaltado que as mesmas só devem ocorrer mediante aceitação
das duas partes e que só devem ser realizadas caso haja possibilidade de obter patentes
com boa probabilidade de concessão e proteção da tecnologia. O rateio da propriedade
intelectual gerada no projeto deverá considerar várias possibilidades conforme as
peculiaridades do projeto.

Em função da pesquisa ter sido limitado a 11 (onze) empresas do setor químico, sugere-se
replicar a avaliação para outras empresas do setor.
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Resumo
O PROETA é um programa de incubação de EBTs que objetiva disponibilizar tecnologias
desenvolvidas pela Embrapa, e em conjunto com incubadoras parceiras estimular a criação
de novos negócios. Este estudo de caso analisou as ações do PROETA como promotor do
empreendedorismo e desenvolvimento regional nas diferentes regiões do Brasil,
destacando seus principais resultados. A promoção do empreendedorismo pode ser
observada pela abertura de 10 editais de seleção de projetos de incubação, com o
recebimento de 21 planos de negócios e a abertura de 15 novas EBTs. Além disso, formou-
se uma rede de 40 incubadoras parceiras nas cinco regiões brasileiras. Quatro empresas
ganharam destaque quanto ao desenvolvimento regional a partir de sua criação: Sabor
Tropical, Cocos & Cocos, Bioclone e Yellow Soluções Agrícolas. O modelo de inovação
aberta utilizado pelo PROETA mostrou-se satisfatório quanto a promoção do
empreendedorismo, e as empresas criadas a partir de tecnologias transferidas
desencadearam o desenvolvimento regional.

Abstract
PROETA is a technology-based firms incubation program that aims to provide
technologies developed by Embrapa, and together with partner incubators stimulate the
creation of new businesses. This case study analyzed the actions of PROETA as a promoter
of entrepreneurship and regional development in different regions of Brazil, highlighting
its main results. The promotion of entrepreneurship can be seen by the opening of 10
selection processes of incubation projects, receiving 21 business plans and opening 15 new
technology-based firms. In addition, it formed a network of 40 partner incubators in the
five main regions in Brazil. Four companies have gained prominence in regional
development since their inception: Sabor Tropical, Cocos & Cocos, Bioclone and Yellow



Soluções Agricolas. The open innovation model used by PROETA was proved satisfactory
in the promotion of entrepreneurship, and the companies created from transferred
technologies triggered regional development.

1. Introdução e objetivo
O empreendedorismo tem ganhado maior importância na última década, em virtude,
principalmente, da sua forte relação com o desenvolvimento regional (SLUSZZ,
VASCONCELOS NETO E PADILHA, 2011). O empreendedorismo, como apoio ao
desenvolvimento regional teve sua importância ressaltada pela globalização, que exigiu o
aumento da competitividade empresarial, inclusive em âmbito regional (SLUSZZ,
VASCONCELOS NETO E PADILHA, 2011). Assim, a criação e o desenvolvimento de
pequenas empresas tornam-se fundamental para o crescimento econômico de uma região,
bem como para o estímulo à inovação (ARRUDA, VERMULM E HOLLANDA, 2006).

Uma das estratégias colaborativas que cria um ambiente comum, permitindo a interação
entre instituições para acelerar o processo inovativo é a chamada open innovation, ou
inovação aberta (ENKEL, GASSMANN E CHESBROUGH, 2009), onde o conhecimento
encontra-se disperso e pode ser adquirido, transferido ou desenvolvido em conjunto com
outras instituições (CHESBROUGH, 2003). Esta forma de geração de valor é que
diferencia este modelo do sistêmico (LUNDVALL, 1998; FREEMAN e SOETE, 1997),
incorporando elementos como: a venda de projetos e processos desenvolvidos; a criação de
novas empresas (spin off, startups); e a incorporação de novas unidades de negócios
(CHESBROUGH, 2003; CHESBROUGH, VANHAVERBEKE E WEST, 2006).

Neste contexto, algumas empresas são eminentemente dependentes do conhecimento,
como é o caso das empresas de base tecnológica (EBT), que geralmente nascem como
startups a partir de um conhecimento técnico ou científico, conforme destacado por Arias e
Valbuena, 2011; Dahlstrand, 2007; Saemundsson, 2004; Santos e Cunha, 2004. Estas EBTs
se desenvolvem a partir do conhecimento que possui disponível internamente e também do
compartilhado por meio da inovação aberta (CASTELLS, 2000; CHESBROUGH, 2007;
SOETANTO E GEENHUIZEN, 2005).

Na inovação aberta, as interações entre os diferentes agentes (instituições de pesquisa,
universidades, governo e indústria) são fundamentais para o sucesso do modelo.  Etzkowitz
(2005) afirma que a instituição de pesquisa/universidade deve adquirir um papel de
liderança neste modo emergente de produção baseado na introdução de inovação
tecnológica e organizacional.

O modelo de inovação aberta e o desenvolvimento regional são vinculados, pois segundo
Amin e Thriff (1994), a economia regional depende das relações cognitivas entre as
instituições culturais, sociais e políticas. O processo de inovação multidisciplinar e em rede
(CHESBROUGH, VANHAVERBEKE E WEST, 2006; DODGSON E ROTHWELL,
1995) e a cooperação interinstitucional para complementar conhecimentos visando à
ampliação da competitividade são considerados fatores fundamentais para auxiliar no
desenvolvimento econômico regional (NONAKA, TOYAMA E KONNO, 2002).

A Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária é a maior e principal
instituição de pesquisa brasileira, atuando por intermédio de 47 unidades de pesquisa,
localizadas em todo território brasileiro, além de laboratórios virtuais no exterior. Tem



como missão viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a
sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira.

Visando cumprir sua missão, focando na promoção do empreendedorismo em prol do
desenvolvimento regional, e com base na estratégia de open innovation, a Embrapa criou
em 2001, com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com o
Fundo Multilateral de Investimento (FUMIN), o Programa de Apoio ao Desenvolvimento
de Novas Empresas de Base Tecnológica Agropecuária e à Transferência de Tecnologia –
PROETA.  Desta forma, o objetivo deste trabalho foi analisar as ações do PROETA como
promotor do empreendedorismo e desenvolvimento nas diferentes regiões do Brasil,
destacando os seus principais resultados.

Este artigo está estruturado em sete partes. A primeira é a introdução e objetivo do
trabalho, seguida da metodologia. A terceira parte traz considerações sobre o
empreendedorismo e desenvolvimento regional. A quarta parte trata do papel das
incubadoras no desenvolvimento de empresas de base tecnológica, seguido de uma
contextualização sobre a Embrapa. A sexta trata do PROETA e seus resultados e
contribuições, finalizando com as conclusões na sétima e ultima parte.

2. Metodologia
Esta pesquisa caracteriza-se por ter um caráter exploratório-descritivo e qualitativo, tendo
como instrumento principal o estudo de caso, mais especificamente estudo de casos
múltiplos, segundo a classificação de Yin (1994). Os meios utilizados para o estudo de
caso foram a revisão bibliográfica e a pesquisa de campo. A revisão bibliográfica foi
realizada com objetivo de fundamentar teoricamente o estudo com dados secundários,
provenientes de publicações em revistas especializadas, artigos científicos, documentos
normativos do PROETA e da Embrapa.

Por meio da operacionalização do PROETA, foram recebidos e analisados 21 planos de
negócios que resultaram em 15 novas empresas incubadas com tecnologias
disponibilizadas pela Embrapa. Assim, a pesquisa de campo foi conduzida com análise
destes documentos que compõem os processos de incubação via PROETA, além de
pareceres das incubadoras parceiras e documentos destas 15 empresas incubadas, com
visitas de observação.

Os dados obtidos foram analisados por meio de técnicas de análise documental e de
conteúdo, e foram geradas informações relativas às tecnologias disponibilizadas pela
Embrapa para o PROETA, a inserção dos planos de negócios selecionados no sistema
produtivo, as ações das empresas incubadas, as parcerias instituídas e os resultados do
PROETA até dezembro de 2012.

3. O empreendedorismo e o desenvolvimento regional
O processo de desenvolvimento econômico implica, necessariamente, na geração de
emprego e renda para a população. Nos países em desenvolvimento, o empreendedorismo
pode contribuir para a criação de novos empregos. Segundo Schumpeter (1982) a
existência de empresários inovadores e de novas combinações produtivas é condição
necessária para o desenvolvimento econômico. Porém, a natureza e as atividades do
empreendedor são condicionadas pelo ambiente sociocultural em que vive e trabalha. Para
realizar sua função e impulsionar o desenvolvimento econômico, o empreendedor, na visão
de Souza (1999) necessita de duas coisas: um pacote de inovações tecnológicas ainda não



utilizadas e prontas para serem postas em prática e de linhas de crédito para que possa
transformar capital em meios de produção, adotar novos métodos e gerar novos produtos.
Desta forma, na visão de Schumpeter (1982), o empreendedor é o motor da economia, o
agente de inovação e das mudanças, capaz de desencadear o crescimento econômico. Isto é
muito importante porque significa que comunidades, por meio da atividade
empreendedora, podem ter a iniciativa de liderar e coordenar o esforço no sentido do seu
próprio crescimento econômico (GOMES, 2005).

Apesar da importância e relevância do empreendedorismo para o desenvolvimento
econômico, a visão de Schumpeter (1982) restringe o sucesso de uma economia ao
empreendedor. Todavia, segundo Gomes (2005), considerando a complexidade do
ambiente empresarial, os gestores deverão estar atentos a uma nova maneira de fazer
negócios, baseada na crescente velocidade da informação e na necessidade de se trabalhar
coletivamente em parcerias e alianças estratégicas. O atual quadro econômico mundial
aponta para três grandes vetores: no plano econômico, a globalização e a competição
internacional; no plano social, a regionalização, como resposta aos efeitos da globalização
que obrigam os países a reduzirem seus custos, por fim, no plano político, a
descentralização, uma vez que cada região necessita de flexibilidade para arranjar seus
fatores e tornar-se competitiva. A essa competitividade num ambiente de regionalização
social e descentralização política associa-se a cooperação (GOMES, 2005).

O Brasil, assim como os demais países em desenvolvimento enfrenta problemas sociais
como desemprego, má distribuição de renda, balança comercial deficitária, etc. Neste
contexto, o desenvolvimento regional pode ser a alternativa para a superação desses
problemas. Na opinião de Gomes (2005), uma região competitiva tem condições de
aumentar as exportações e gerar empregos. Além disso, o desenvolvimento regional pode
auxiliar na diminuição das desigualdades.

A escolha de um modelo de desenvolvimento local dependerá das características da região,
das necessidades endógenas dos ambientes, do grau de interação das redes internas e,
ainda, da capacidade de reação dos agentes econômicos e institucionais para as novas
condições ambientais. Na concepção de Gomes (2005), é necessário concentrar esforços na
criação do conhecimento para os atores envolvidos no processo de promoção do
desenvolvimento para que, dessa forma, se possa chegar a uma linguagem comum, ao
desenvolvimento de redes de relacionamento e a promoção da colaboração estratégica e
operativa que poderá fortalecer o desenvolvimento. Este é um dos principais desafios para
o desenvolvimento regional brasileiro.

4. O papel das incubadoras no desenvolvimento de Empresas de Base
Tecnológica (EBTs)
Quando se trata de empresas inovadoras apoiando o desenvolvimento regional, as EBTs
são fundamentais, pois são geradoras de empregos e renda, sendo consideradas
permanentes fontes de inovação pela necessidade de desenvolver novas oportunidades em
mercados para que tenham competitividade territorial. Para Santos (1998) as EBTs têm
uma maior flexibilidade, agilidade e correm mais riscos investindo em inovação para se
adaptarem às mudanças ocorridas no ambiente, além de reunirem competências e
qualificações para acompanharem os concorrentes (SOUZA E BACIC, 1998) e
promoverem o desenvolvimento regional por meio do empreendedorismo de seus sócios.

Um exemplo clássico de EBT como promotora do desenvolvimento regional é apontado
por Saxenian (1990) em seus estudos sobre a indústria eletrônica do Vale do Silício. O



modelo de inovação aberta das EBT com o Massachusetts Institute of Technology (MIT) e
a Stanford University promoveu o empreendedorismo na região, incentivando a pesquisa e
o desenvolvimento de tecnologias de ponta, gerando emprego e renda e,
consequentemente, o crescimento econômico da região.

Neste sentido, Levitsky (1996) a partir de estudos nos países em desenvolvimento, mostra
que as EBTs que se localizam em arranjos locais têm mais chances de sobrevivência e de
crescimento do que empresas similares isoladas, e o desenvolvimento regional e os
esforços de atualização tecnológica das EBTs são condicionados ao perfil empreendedor de
seus colaboradores.

Segundo Vieira (2007), a contribuição das pequenas e médias empresas de base
tecnológica no Brasil é de aproximadamente 98% do número total de empresas formais,
56% dos empregos totais e 20% do universo salarial. Com base nestes dados, pode-se
afirmar que as EBTs desempenham um papel essencial no desenvolvimento e crescimento
regional. É significativa a contribuição ao gerar oportunidades para estimular o
desenvolvimento empresarial e a distribuição de renda.

As EBTs, em um ambiente de inovação aberta, geralmente usufruem do apoio de uma
incubadora de empresas, desde a concepção da ideia do negócio, passando pelo processo
de desenvolvimento até o momento em que os empreendedores estejam aptos para dar
prosseguimento autônomo aos seus respectivos empreendimentos, independentes da
incubadora (BURNETT E MCMURRAY, 2008; SOETANTO E GEENHUNZEN, 2005).
Assim, a incubadora é o espaço institucional para apoiar a transformação de
empreendedores em empresas sustentáveis e lucrativas (LALKAKA, 2003).

As incubadoras promovem oportunidades para o desenvolvimento tecnológico do processo
produtivo e oferecem aos novos empreendedores, espaço físico, o apoio administrativo,
aconselhamento e consultoria gerencial e de marketing (BAÊTA, 1999). Além destes
serviços, a própria concepção do sistema de incubação propicia o intercâmbio de ideias e
tecnologias entre empresários incubados, que aprendem a importância de compartilhar o
mesmo espaço, realizar parcerias e cultivar relacionamentos interpessoais de forma efetiva.
Ter um projeto incubado significa ter um negócio com grande potencial de sucesso, que se
desenvolve num ambiente propício para que se estabeleça fortalecido no mercado.
Segundo Barbieri (1995), a utilização de recursos compartilhados e o provimento de
suporte técnico e gerencial contribuem para reduzir os riscos dos novos empreendimentos
associados à introdução de inovações pioneiras e, consequentemente, o elevado índice de
mortalidade que tende a ocorrer entre as empresas nascentes independentes de base
tecnológica, isto é, empresas nascentes não vinculadas a grupos econômicos.

Esse tipo de empreendimento, envolvendo governos, instituições de ensino e pesquisa,
pesquisadores, empresários e outros agentes, é bastante adequado para explorar as
potencialidades das novas tecnologias em pesquisas dentro de um ambiente de elevada
competitividade como o que se observa na atualidade. Esse assunto envolve questões
polêmicas como, por exemplo, a interação instituição de ensino e pesquisa/setor produtivo;
a participação das empresas de pequeno e médio porte no processo de incorporação de
tecnologias de ponta; novas abordagens à teoria da localização industrial; alianças
estratégicas e desenvolvimento de empreendedores (BARBIERI, 1995).

Quanto maior a incerteza associada com a tecnologia, maiores os riscos inerentes a novos
empreendimentos. Portanto, os serviços da incubadora permitem reduzir tal incerteza e,
consequentemente, aumentar a probabilidade de sucesso. Além disso, as incubadoras
podem ser vistas também como meio de conseguir retornos crescentes do gasto de pesquisa



e desenvolvimento (P&D) púbico por meio da promoção da comercialização e difusão da
tecnologia gerada (OECD, 1997).

As incubadoras constituem instâncias privilegiadas de interação entre instituições de
pesquisa e setor produtivo. A possibilidade de conduzir com êxito empreendimentos
tecnológicos, depende da existência de incubadoras eficientes na região ou local e de um
ambiente econômico dinâmico e capaz de estimular o surgimento de comportamentos
empreendedores.

5.  A EMBRAPA
A Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, vinculada ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, atua na área de pesquisa e desenvolvimento há 40
anos e, tradicionalmente, seu processo de inovação é realizado a partir de projetos internos
com a participação de instituições parceiras, sejam elas universidades, empresas públicas
ou privadas, órgãos de financiamento, ONGs, entre outras.

Atualmente, a Embrapa conta com 47 centros de pesquisa e serviços distribuídos em todos
os Estados brasileiros, além de atuar internacionalmente por meio de seus escritórios de
negócios ou laboratórios virtuais. Por sua função e capilaridade, envolve uma extensa rede
de relacionamento que impactam positivamente no sistema produtivo com a transferência
de novas tecnologias e a geração de inovações. Apesar da grande rede de relacionamento
criada, alguns gargalos ainda são desafios para a Embrapa, como a transferência de
tecnologias para microempresas e empresas de pequeno e médio porte e a aproximação
deste segmento para melhorar o processo de adoção destas tecnologias e o
desenvolvimento de produtos e serviços inovadores para o mercado.

6.   O PROETA
Visando criar mecanismos para aumentar a eficiência da transferência de tecnologia para a
sociedade e promover o empreendedorismo regional, a Embrapa, com o apoio do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com o Fundo Multilateral de Investimento
(FUMIN), criou em 2001 o 'Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Novas Empresas
de Base Tecnológica Agropecuária e a Transferência de Tecnologia – PROETA'.

A incubação de empresas foi a modalidade de transferência de tecnologia escolhida, visto
as incubadoras desempenharem um papel substancial na inovação aberta, na medida em
que permitem a transferência de conhecimentos entre a instituição de pesquisa e o setor
produtivo. Assim, o PROETA se baseia no conceito de inovação aberta, utilizando um
mecanismo diferenciado, onde o processo de incubação ocorre por meio da junção de três
atores principais: a Embrapa por meio do PROETA, a incubadora e os empreendedores.

Neste processo a Embrapa disponibiliza tecnologias desenvolvidas pelas suas unidades de
pesquisa, responsabilizando-se pela assistência técnica relativa à tecnologia transferida ao
empreendedor. Por sua vez, a incubadora parceira ao PROETA atua junto ao empreendedor
disponibilizando instalações e prestando serviços especializados, destacando-se o apoio
técnico gerencial no que diz respeito ao novo negócio. O empreendedor candidata-se a
incubação para o desenvolvimento de uma tecnologia disponibilizada pela Embrapa por
meio de um edital de seleção de projetos de incubação publicado pela incubadora. Para
isso, é necessário apresentar um plano de negócios para a tecnologia escolhida. Este plano
será analisado conjuntamente pela Embrapa e pela incubadora, priorizando projetos que
envolvam atores regionais e estimulem o desenvolvimento local. O empreendedor



selecionado deve constituir uma nova empresa, desenvolver a tecnologia em larga escala e
a inserir no mercado, sendo responsável pela condução da empresa após sua graduação, ou
seja, a saída da incubadora.

A Embrapa formou, por meio de parcerias, uma rede integrada de 40 incubadoras que são
apresentadas no Quadro 1. Estas, em conjunto com agentes do PROETA, realizaram o
estímulo ao empreendedorismo por meio de palestras de sensibilização em universidades e
centros de ensino regionais, além de ampla divulgação do edital de chamada para novos
projetos inovadores. A partir destas ações, foram recebidos e analisados 21 planos de
negócios que resultaram em 15 novas empresas incubadas (Quadro 3) com tecnologias
disponibilizadas pela Embrapa para transferência (Quadro 2).

Quadro 1. Incubadoras parceiras da Embrapa no PROETA por região do Brasil e seu foco
de atuação.

INCUBADORA FOCO DE ATUAÇÃO

NORTE

CIDE - Centro de Incubação e Desenvolvimento
Empresarial

Biotecnologia, tecnologia da informação e
eletroeletrônica

RITU - Rede de Incubadoras de Base Tecnológica da
Universidade do Estado do Pará

Saúde, Educação, Agronegócio, Alimentos, Design e
Ambiente

NORDESTE

CENTEC - Instituto Centro de Ensino Tecnológico Multi-setorial

CISE - Centro Incubador de Empresas de Sergipe Multi-setorial

Incubadora de Empresas das Faculdades do
Descobrimento

Multi-setorial

INCUBATEC – CEPED
Química/Petroquímica, Alimentos, Biotecnologia,

Ambiente, Minero-metalurgia, Mecânica de precisão,
Farmácia, Informática e Energia

INEAGRO-CABUGI - Incubadora de Empresas do
Agronegocio da Caprinovinocultura do Sertão do
Cabugi

Agronegócio da caprinovinocultura

Nutec - Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial Multi-setorial

PADETEC - Parque de Desenvolvimento Tecnológico Multi-setorial

Parque Tecnológico da Paraíba - PaqTcPB Multi-setorial

SergipeTec - Sergipe Parque Tecnológico Biotecnologia; Tecnologia da Informação; Energia.

CENTRO OESTE

Arca Multincubadora Multi-setorial

Ativa – Incubadora do CEFET Cuiabá Agronegócios

CASULO - Incubadora de Empresas do UniCEUB Multi-setorial

I-deia Multi-setorial

IESA - Incubadora de Empresas Sapezal Multi-setorial

Incubadora TECNOTEX - Pref. de Goianésia Multi-setorial



ITEC/UCB - Projeto Incubadora Tecnológica de
Empresas e Cooperativas

Multi-setorial

Multincubadora - CDT/UnB - Centro de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnológico

Multi-setorial

SUDESTE

CIETEC - Centro de Inovação, Empreendedorismo e
Tecnologia

Multi-setorial

HABITAT – Fundação Biomonas Biotecnologia, química fina e informática aplicada

Incubadora de Empresas da UVA - Universidade Veiga
de Almeida

Indústria Criativa, Turismo Sustentável, Meio
Ambiente e Tecnologia.

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da
Unicamp – INCAMP

Multi-setorial

Incubadora de Empresas de Guarulhos Multi-setorial

Incubadora de Empresas de Patos de Minas Multi-setorial

Incubadora de Empresas em Agronegócios da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro –
INEAGRO

Agronegócios

Incubadora de Santos Informática; turismo; design

Incubadora do Centro Universitário de Sete Lagoas –
UNIFEMM

Multi-setorial

Incubadora Empresarial de Bebedouro Multi-setorial

Incubadora Municipal de Empresas de Agronegócios de
Santa Rita do Sapucaí

Multi-setorial

IncubaLIX – Incubadora do Instituto Marca de
Desenvolvimento Socioambiental (IMADESA)

Socioambiental e Econegócios

Incubatec - Incubadora Empresarial Tecnológica de
Barretos

Multi-setorial

INDESI - Incubadora Tecnológica do Instituto de
Desenvolvimento Econômico e Social de Itabira

Multi-setorial

ParqTec - Fundação Parque de Alta Tecnologia de São
Carlos

Multi-setorial

SUL

Criatec - Incubadora de Empresas de Inovação
Tecnológica da UNIJUÍ

Multi-setorial

INCTECh - Incubadora Tecnológica da Unochapecó Multi-setorial

Incubadora Empresarial do Centro de Biotecnologia
(IE-CBiot/UFRGS)

Biotecnologia

Incubadora Internacional de Empresas de Base
Tecnológica da UEL – INTUEL

Multi-setorial

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares -
ITCP/UFRGS

Cooperativismo

Incubadora Tecnológica Empresarial de Alimentos e
Cadeias Agroindustriais - ITACA – UFRGS

Setor alimentício

Fonte: Dados da pesquisa (2012).



Quadro 2. Tecnologias disponibilizadas pela Embrapa para projetos de incubação de
empresas via PROETA, por região.

NOME DA TECNOLOGIA UNIDADE RESPONSÁVEL

NORDESTE

Barra de cereais enriquecida com gergelim Embrapa Algodão

Beneficiamento da casca do coco verde Embrapa Agroindústria Tropical

Biocontrole para a broca do rizoma da bananeira Embrapa Semi-Árido

Bioinseticida de Beauveria bassiana formulado em óleo
vegetal

Embrapa Semi-Árido

Biopesticida a base de Chrysoperla externa Embrapa Semi-Árido

Controle biológico de moscas-das-frutas Embrapa Semi-Árido

Cryptolaemus montrouzieri para controle de pragas Embrapa Semi-Árido

Insumo biológico a base de Trichogramma Embrapa Semi-Árido; Embrapa Clima Temperado

Jardins in vitro Embrapa Mandioca e Fruticultura

Macaxeira (aipim) tipo 'chips' e 'palito' Embrapa Mandioca e Fruticultura

Maturação e Defumação de Queijo Caprino Embrapa Caprinos e Ovinos

Obtenção de doce de leite caprino Embrapa Caprinos e Ovinos

Obtenção de queijo caprino tipo coalho com BPFs e
sabores

Embrapa Caprinos e Ovinos

Pasta de amendoim e outras formulações Embrapa Algodão

Processamento de carne ovina e caprina Embrapa Caprinos e Ovinos

Produtos panificáveis enriquecidos com gergelim Embrapa Algodão

Produção de mudas de espécies vegetais por
micropropagação

Embrapa Agroindústria Tropical

CENTRO-OESTE

Produção de Cogumelos por meio da técnica chinesa
“JUN CAO” modificada Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia

Aproveitamento agroindustrial de espécies nativas do
Cerrado

Embrapa Cerrados

Biorreator de imersão temporária Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia

Identificação e quantificação de impurezas em materiais
em pó e moído

Embrapa Cerrados

Sistema de limpeza de águas residuárias de
processamento frutos

Embrapa Café

SUDESTE

Determinação de resíduos de medicamentos veterinários
bovinos

Embrapa Pecuária Sudeste

Farinha Instantânea de Quinoa ou Amaranto Embrapa Agroindústria de Alimentos



Farinha mista de milho e soja Embrapa Agroindústria de Alimentos

Farinha mista pré-cozida de arroz e pó de café e seus
derivados

Embrapa Agroindústria de Alimentos

Gestor de Conteúdo da Agência de Informação Embrapa Embrapa Informática Agropecuária

Obtenção de um cereal matinal a base de algaroba e
milho

Embrapa Agroindústria de Alimentos

Processo para obtenção de derivados da carne de rã Embrapa Agroindústria de Alimentos

Processo para obtenção de farinha de berinjela sem
glúten

Embrapa Agroindústria de Alimentos

Secador para frutas e hortaliças desidratadas Embrapa Agroindústria de Alimentos

Unidade de Compostagem de Resíduos Embrapa Solos

SUL

Suco de uva natural e integral Embrapa Uva e Vinho

Incineração de resíduos animais e orgânicos Embrapa Suínos e Aves

Automação e controle de sistemas de tratamento de
dejetos suínos

Embrapa Suínos e Aves

Bio-Cote: controle da broca da cana-de-açúcar Embrapa Clima Temperado

Fonte: Dados da pesquisa (2012).

Quadro 3. Empresas de base tecnológica constituídas via PROETA, as respectivas
tecnologias transferidas e incubadoras parceiras, por estágio de desenvolvimento do
empreendimento.

NOME DA EMPRESA TECNOLOGIA UTILIZADA INCUBADORA REGIÃO

INCUBADAS

Aliança Orgânica
Processo misto para desinfecção e
aproveitamento do lodo de esgoto

ParqTec - Fundação Parque
de Alta Tecnologia de São

Carlos
Sudeste

Blazei Brazil Ltda
Produção de Cogumelos por meio

da técnica “JUN CAO”
modificada.

CASULO - Incubadora de
Empresas do UniCEUB

Centro-Oeste

BRSensor Empresa
Brasileira de Sensores Ltda

Analisador de Café em Pó
ParqTec - Fundação Parque
de Alta Tecnologia de São

Carlos
Sudeste

CarbonoFixo.Com
Macropropagação para projetos de

crédito de carbono
CENTEC - Instituto Centro

de Ensino Tecnológico
Nordeste

Cocos & Cocos
Beneficiamento da casca do coco

verde
Incubadora de Santos Sudeste

Cultivis Cogumelos
Comestíveis

Produção de Cogumelos por meio
da técnica “JUN CAO”

modificada.

CASULO - Incubadora de
Empresas do UniCEUB

Centro-Oeste

Natureza Ativa – Comércio
de Fotorreator Ltda

Fotorreator para Tratamento de
Resíduos de Pesticidas em Água

ParqTec - Fundação Parque
de Alta Tecnologia de São

Carlos
Sudeste



Prisma Agroindústria Amaranto (BRS Alegria) Arca Multincubadora Centro-Oeste

WhitePix Sistema
Computacionais Ltda

Analisador de Café em Pó
ParqTec - Fundação Parque
de Alta Tecnologia de São

Carlos
Sudeste

Sabor Tropical Pigmento de Caju
Nutec - Fundação Núcleo de

Tecnologia Industrial
Nordeste

Yellow Soluções Agrícolas
Automação para sistemas de
tratamento de dejetos suínos

Incubadora de Empresas de
Base Tecnológica da
Unicamp – INCAMP

Sul

Integral Soluções
Ambientais

Controle de sistemas de tratamento
de dejetos suínos

Incubadora Tecnológica da
Unochapecó - IncTech

Sul

GRADUADAS

Pan Flora
Produção de mudas de espécies
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Fonte: Dados da pesquisa (2012).

6.1. A Contribuição do PROETA para o empreendedorismo e o desenvolvimento
regional

Considerando a distribuição geográfica diversificada das incubadoras (Figura 1), bem
como seus diferentes focos de atuação, observam-se as oportunidades e o bem sucedido
modelo de inovação aberta adotado pelo PROETA. Este modelo indica que a delimitação
regional não é uma barreira para transferir conhecimentos entre as diferentes regiões, e que
a integração entre os atores locais promovem o empreendedorismo, crescimento e
desenvolvimento, corroborando com Saxenian (1990) e Levitsky (1996).



Figura 1. Abrangência regional da rede de parcerias do PROETA com as incubadoras e
localização das empresas incubadas via PROETA.

Fonte: Dados da pesquisa (2012).

O potencial do PROETA em auxiliar o desenvolvimento regional foi observado
constatando as indicações de Souza (1999), onde o empreendedor necessita de duas coisas
para promover o desenvolvimento: um pacote de inovações tecnológicas ainda não
utilizadas e prontas para serem postas em prática e de linhas de crédito para que possa
transformar capital em meios de produção, adotar novos métodos e gerar novos produtos.

Desta forma, verificou-se vários produtos, processos e serviços desenvolvidos pela
Embrapa e disponibilizados via PROETA (Quadro 2) que estavam prontos para serem
desenvolvidos e comercializados. Os 21 projetos de incubação recebidos nos editais de
seleção utilizaram estas tecnologias como base de seus negócios. E para criar condições
financeiras favoráveis para que negócios sejam consolidados com sucesso, a Finep -
Financiadora de Estudos e Projetos, empresa pública brasileira de fomento à ciência,
tecnologia e inovação, disponibilizou uma linha de crédito denominado PRIME- Primeira
Empresa Inovadora. O PRIME atua em convênio com as incubadoras disponibilizando
subvenção econômica para custear recursos humanos e serviços especializados durante 24
meses, onde após este período as empresas podem se candidatar a novas linhas de crédito
como a Inovar Sementes e Programa Juro Zero, também da Finep.

Das incubadoras parceiras do PROETA, 97% dispunham de condições de auxiliar as
empresas incubadas a conseguir o PRIME como linha de crédito. Assim, seis empresas
incubadas via PROETA obtiveram esta subvenção econômica.



Atualmente, o programa conta com doze empresas incubadas, promovendo o
desenvolvimento local por meio da geração de oportunidades de trabalho e da inovação
tecnológica. Destas, duas se localizam na região nordeste, três no centro-oeste, cinco no
sudeste e duas no sul do Brasil. Há também duas empresas graduadas, localizada em
Aquiraz/CE e Fortaleza/CE, nordeste do país, e outra em fase de pré-incubação no sul.

Analisando a localização das empresas incubadas e das Unidades da Embrapa responsáveis
pelas tecnologias transferidas, podemos afirmar que não há barreiras geográficas para um
processo de inovação aberta. Um exemplo é a empresas-caso analisada, Yellow Soluções
Agrícolas, que está lotada na INCAMP em Campinas/SP (sudeste) e desenvolve a
tecnologia Automação para sistemas de tratamento de dejetos suínos, da Embrapa Suínos
e Aves de Concórdia/SC (sul). A empresa ocupará um nicho de mercado para criadores
tecnificados consolidados no sul do Brasil e em expansão no centro-oeste e sudeste. As três
regiões de produção de suínos terão maior desenvolvimento tecnológico e consequente
aumento da renda pela automação dos sistemas de produção, permitindo que os recursos
humanos utilizados até o momento exclusivos para suinocultura possam ser aproveitados
em outras atividades lucrativas na propriedade rural.

Outro exemplo da aplicação de tecnologias em âmbito nacional é o da Cocos & Cocos,
empresa incubada em Santos/SP (sudeste), utilizando a tecnologia Beneficiamento da
casca do coco verde, da Embrapa Agroindústria Tropical, localizada em Fortaleza/CE
(nordeste). Este fato mostra que soluções encontradas para problemas inicialmente locais,
podem ser utilizadas em outras regiões com entraves similares, ou adaptadas para outras
condições, evidenciando a importância do empreendedorismo para explorar oportunidades
de mercado em diferentes regiões, conforme a afirmação de Scheer (2010).

A reciclagem do coco verde vem ganhando destaque pelo impacto positivo que gera nos
processos de coleta e descarte deste lixo orgânico, e pela grande quantidade de aplicações
em que seus derivados podem ser utilizados, seja como produto final ou substituindo
insumos de forma mais eficiente e sem agredir o meio ambiente. A Cocos & Cocos
identificou oportunidade na região sudeste, em Santos/SP, local com alto consumo do coco
verde e dificuldade de descartar o resíduo. Com a criação da empresa, o lixo vira matéria
prima para produção de diversos produtos como fibras, mantas, base para substrato
agrícola até produtos acabados como vasos, tapetes, sacolas, entre outros. Desta forma,
além de solucionar um problema ambiental regional, gera empregos diretos e indiretos,
movimentando um mercado em crescimento e servindo de exemplo para outros
empreendedores.

Outra empresa-caso analisada que está atuando em mercado específico é a Sabor Tropical,
que está inserida em um ambiente competitivo da cadeia produtiva do caju, produto
tradicional da região nordeste do Brasil. Quando o tema é competitividade empresarial, um
dos fatores fundamentais para o desenvolvimento regional por meio da utilização de
produtos tradicionais locais é a agregação de valor. O caso da Sabor Tropical com a
inovação em produtos oriundos do caju é um exemplo no PROETA.

O caju é um fruto tropical originário do Brasil, sendo que sua produção se encontra
dispersa pelo nordeste, que responde por mais de 95% da produção nacional e destaca-se
no cenário agrícola pela geração de renda e postos de trabalho ao longo da cadeia
produtiva. A amêndoa de castanha de caju destina-se, principalmente, ao mercado externo,
e a polpa, ao suco, doces, desidratados e outros produtos. Visando a inovação em produtos,
a empresa incubada Sabor Tropical está recebendo da Embrapa Agroindústria Tropical,
com apoio da incubadora Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial (Nutec), capacitação
técnica para a produção do extrato concentrado de bagaço de caju, para utilização como



corante natural. A empresa, que prospectou a demanda crescente por corantes naturais e
produtos funcionais, está inovando numa região tradicionalmente cajueira, formando um
arranjo que integra os produtores, por absorver a produção de caju dos pomares
implantados em fazendas locais, e as instituições de P&D, buscando o avanço tecnológico
com o desenvolvimento de novos produtos e processos. Neste sentido, Levitsky (1996) já
mostrou que as empresas que se localizam em arranjos locais têm mais chances de
crescimento que empresas similares isoladas, promovendo em conjunto o desenvolvimento
regional.

Outra empresa inovadora que merece destaque, nascida a partir de uma tecnologia
disponibilizada pelo PROETA, é a BioClone. Esta empresa foi criada a partir do interesse
de um empreendedor pela tecnologia de Produção de mudas de espécies vegetais por
micropropagação, incubada no Instituto Centro de Ensino Tecnológico - CENTEC, em
Fortaleza/CE e teve sua graduação em 2012.

Os Estados do Ceará e do Rio Grande do Norte são tradicionais produtores de banana e
abacaxi, culturas estas caracterizadas pelo baixo nível tecnológico empregado nos cultivos,
que resulta em baixa produtividade e qualidade dos frutos. Um dos aspectos mais
importantes para melhorar o nível tecnológico é a produção da muda, que reflete na
qualidade fitossanitária da lavoura, uma vez que, problemas como doenças e pragas podem
ser propagados pelas mudas obtidas pelo método convencional (BORGES, 2003).

Neste contexto, a BioClone se desenvolveu produzindo mudas de banana, abacaxi, cana de
açúcar e algumas flores tropicais de alta qualidade, e o uso local da tecnologia de
Produção de mudas de espécies vegetais por micropropagação permitiu à empresa a
produção de mudas com alto padrão fitossanitário, geneticamente uniformes e mais
vigorosas, em quantidade necessária para atender projetos agrícolas regionais, com boa
relação custo/benefício, possibilitando aos produtores um trato cultural e colheitas mais
homogêneas. Com produtos finais de melhor qualidade, os produtores aumentam a renda e
passam a produzir mais, gerando empregos, e este ciclo propicia o desenvolvimento da
região.

Seguindo as mesmas estratégias sob o modelo de inovação aberta, outros produtos
regionais disponíveis para incubação de empresas via PROETA podem ser destacados
como potenciais: (a) produtos a base de gergelim para regiões nordestinas produtoras; (b)
aproveitamento agroindustrial de frutos do Cerrado, para comunidades deste bioma,
inclusive com a perspectiva de preservação ambiental, evitando o extrativismo; (c) os
biocontroles para regiões com forte presença da agricultura orgânica, como o Distrito
Federal, Paraná e Rio Grande do Sul; e, (d) processamento de mandioca para agregação de
valor ao produto in natura comercializado nas principais regiões produtoras do Pará, Bahia
e Paraná.

7. Considerações finais
Os casos analisados neste trabalho permitiram concluir que o PROETA tem auxiliado no
desenvolvimento regional, por meio da promoção do empreendedorismo. Os resultados já
obtidos pelo programa mostram que o modelo de inovação aberta permite a transferência
de tecnologias e conhecimentos entre diferentes atores, aproximando a pesquisa do sistema
produtivo, formando redes de relacionamento funcionais entre as instituições.

A parceria da Embrapa com incubadoras regionais estimulou o empreendedorismo pelos
editais de seleção de projetos de incubação a partir de tecnologias disponibilizadas pela



Embrapa no PROETA. Os editais receberam 21 propostas de empreendedores e foram
selecionados 15 projetos, que hoje são EBTs constituídas em diferentes regiões brasileiras.

O modelo de inovação aberta gerou uma rede de 40 incubadoras parceiras, com atuação
regional ou local, que auxilia as empresas a desenvolverem seus negócios. Dentre estas
empresas, as com maior destaque de atuação, que estão promovendo o desenvolvimento
regional, são: Yellow Soluções Agrícolas; Cocos & Cocos; Sabor Tropical; e a Bioclone.

Pode-se afirmar que o modelo de inovação aberta não apresenta barreiras geográficas, nem
institucionais, permitindo uma forte interação entre os atores envolvidos na rede de
relacionamento. Com isso, identificou-se que a inovação de produtos e processos,
tornando-os mais eficientes e competitivos (Yellow Soluções Agrícolas); a diferenciação e
diversificação de produtos, buscando consumidores mais exigentes em termos de produtos
naturais (Sabor Tropical); a solução para resíduos que causam impacto ambiental negativo
(Cocos & Cocos); e a entrada em nichos de mercado com melhoria no sistema produtivo
(BioClone), mostram a consolidação do modelo de inovação aberta implementada pelo
PROETA nas diferentes regiões do Brasil.

A atuação das empresas incubadas gera tecnologia para melhorar os sistemas produtivos,
com agregação de valor a produtos locais, criação de empregos diretos e indiretos e a
movimentação de cadeias produtivas regionais, ampliando a possibilidade de
desenvolvimento da região onde estão inseridas.

Existem, ainda, diversos produtos/serviços ofertados pelo PROETA que podem ser
consideradas oportunidades para alavancar o desenvolvimento de determinadas regiões,
tomando como exemplo os casos analisados.

O trabalho atual é exploratório e remete à necessidade de desenvolvimento de novas
pesquisas que contemplem estudos aprofundados sobre os diferentes aspectos abordados
em cada empresa-caso de incubação via PROETA, nas diferentes regiões brasileiras,
auxiliando assim o aprimoramento do programa no longo prazo.
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A Promoção do crescimento e reforma do sistema científico e tecnológico: o
Programa de Parcerias Internacionais entre universidades de investigação
Portuguesas e Norte-Americanas.

Patrício M.T e Horta, H.

Introdução

No ambiente global em que vivemos, as universidades estão cada vez mais a
expandir as suas colaborações a nível internacional, por forma a potenciar o seu
conhecimento, produtividade e estatuto mundialmente. Este processo é
principalmente apoiado por governos que têm a noção dos benefícios resultantes de
ter universidades nacionais integradas em redes globais de conhecimento. Para as
universidades de investigação, as expectativas financeiras são geralmente a principal
fonte de motivação para se envolverem em acordos de colaboração deste tipo. Os
países desenvolvidos/em estádios intermédios de desenvolvimento tendem a investir
muito neste tipo de colaborações, na esperança de conseguirem algum retorno social
e económico, através da posterior contribuição das universidades de investigação para
os seus sistemas científicos, inovacionais e educativos (Mok, 2008). São conhecidos
muitos casos deste tipo. O acordo que permitiu à Universidade de Nova Iorque
construir um pólo universitário em Abu Dhabi estabelecia que os custos de construção
da escola fossem suportados pelo governo dos EAU (Emiratos Árabes Unidos), assim
como um donativo no valor de 100 milhões de dólares (Ross, 2008). Contudo, nem
todos estes modelos de colaboração têm sido totalmente bem sucedidos e são
conhecidos vários casos de fracasso (Healy, 2008). Tendo em conta este cenário, as
escolhas políticas ao nível da internacionalização têm uma grande importância, pois as
expectativas, os riscos e as incertezas são altas (Wilkins and Huisman, 2012). Para os
governos de países em desenvolvimento/intermédios, os recursos públicos são
insuficientes e é muitas vezes politicamente complicado investi-los em universidades
estrangeiras ricas. Estas situações tornam-se desastrosas no caso da colaboração
internacional falhar (Becker, 2009).

É neste contexto que o Programa de Parcerias Internacionais (PPI) celebrado
entre Portugal e três prestigiadas universidades de investigação Norte-americanas
mundialmente reconhecidas se torna importante. O PPI é uma colaboração estratégica
de sucesso entre o MIT (Massachussets Institute of Technology), a CMU (Carnegie
Mellon University), a UT-Austin (University of Texas in Austin) e um país de média-
dimensão e poucos recursos, situado na periferia da Europa. Portugal não estava no
topo da lista de países não-falantes de Inglês com os quais as universidades norte-
americanas estabeleceriam parcerias (Kuder e Obst, 2009). As universidades
Portuguesas também não eram praticamente sequer consideradas pelas universidades
Norte-Americanas como hipóteses para parceiros-chave de investigação. Na altura em
que se estavam a projectar as percerias internacionais, Portugal apresentava um baixo
investimento na ciência, mão-de-obra pouco qualificada, e um sistema de ensino
superior que enfrentava muitos desafios (Heitor e Horta, 2012), se bem que tinha
também uma agenda ambiciosa para o desenvolvimento dos seus sistemas científico,
económico e educativo (Heitor e Bravo, 2010).



Em princípio, este cenário colocaria Portugal e as suas universidades, como
uma opção arriscada para estabelecer parcerias com universidades de investigação de
topo Norte-americanas. Um país assim não seria um grande investidor numa parceria
internacional. Tratava-se de um membro da União Europeia com um índice de
desenvolvimento humano muito elevado, mas o facto de ter uma economia atrasada e
lenta, uma evidente fraca capacidade de investigação académica associada a um
mercado estudantil reduzido, levanta a seguinte questão: como é que um país com
estas características convenceu três universidades de investigação de topo Norte-
Americanas a envolverem-se numa colaboração internacional? Ao destacarmos os
pontos mais salientes nos processos de tomada de decisão destas parcerias, daremos
um contributo para a literatura que estuda a definição, desenvolvimento e persecução
de estratégias dentro do contexto geral da globalização do ensino superior. Este artigo
centra-se no período compreendido entre o pré-estabelecimento e o estabelecimento
efectivo das parcerias em 2006. Fá-lo com base num vasto leque de entrevistas feitas
aos principais intervenientes envolvidos nos processos de tomada de decisão relativos
às parcerias, tanto em Portugal como nos Estados Unidos.

A construção de um Programa de Parcerias: escolhas e contextos

Há um aspecto importante que deve ser compreendido quando analisamos as
decisões que são tomadas por responsáveis políticos, que é a sua caracterização. As
experiências e conhecimentos da sua carreira profissiomal influenciam as suas
tomadas de decisão (Louis, 2005). Em Portugal, o contexto social das elítes políticas foi
identificado como sendo mais “técnico” ou “especializado” do que “generalista” (Pinto
e Almeida, 2009). Os ministros e membros do executivo são tendencialmente oriundos
do meio académico e têm um historial reconhecido na área para a qual são chamados
a supervisionar enquanto políticos. Os ministros da economia tendem a ser
especialistas nas áreas da economia e gestão, os ministros da agricultura tendem a ser
especialistas em ciências agrónomas, e por aí em diante.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) não foi uma
excepção. Desde a sua criação, em 1996, tem sido predominantemente dominado por
ministros e membros do gabinete com um reconhecido historial académico no campo
das ciências e engenharias. O historial dos principais políticos, enquanto líderes de um
ministério, tem uma importância fulcral na concepção dos PPIs, mas não é menos
importante o facto de existirem outros membros com grande poder de decisão
oriundos do meio académico. O seu historial enquanto académicos, e o seu quase
certo regresso ao meio académico após concluirem os seus mandatos políticos, são
sinónimo de conhecimentos “técnicos” das actividades de investigação e de uma
compreensão “especializada” do meio científico e académico. A grande maioria, se não
a totalidade, dos governantes Portugueses em exercício aquando das parcerias, tinham
obtido os seus Doutoramentos no estrangeiro, ou tinham beneficiado de longos
períodos de estudo nos Estados Unidos, na Europa, ou mesmo em ambos. Os seus
conhecimentos de carreira formaram os pilares do desenho dos PPIs.

O primeiro facto que resulta dos seus conhecimentos neste campo foi
observado através da sua análise de parcerias anteriores, realizada enquanto se
delineava o modelo dos PPIs. Com base nas entrevistas, os principais criadores dos
PPIs aperceberam-se de que a sua condição de avaliadores externos de parcerias



internacionais anteriores os ajudou a definir os objectivos dos PPIs e a identificar erros
e falhas a serem evitados. De entre as várias parcerias existentes, o Instituto
Cambridge-MIT estabelecido no ano 2000 foi especialmente analisado. Tendo
arrancado com um orçamento inicial de 65 milhões de libras para a implementação de
colaborações de pesquisa, desenvolvimento educativo e transferência de
conhecimento entre os sectores académico e empresarial (Simmonds et al., 2009),
esta parceria acabou por ser considerada uma amálgama de gestão desorganizada e
excesso de projectos (Simmonds et al., 2009). Isto revelou algumas ideias que vieram a
servir de base às opções de gestão dos PPIs.

O conhecimento interno que um dos políticos envolvidos detinha sobre esta
parceria em concreto, adveio do facto do mesmo ter sido convidado para fazer uma
avaliação externa da referida parceria. Isto revela a importância do seu historial
profissional, a sua capacidade para desempenhar esse papel, e o reconhecimento das
suas competências por terceiros. No entanto, também aumentou a sua capacidade de
integração em redes científicas e tecnológicas internacionais, capazes de abrir portas,
resolver problemas e construir parcerias de longa duração (Gumbiner, 2011). Quando
estas colaborações se baseiam em ligações de relação social e conhecimento científico,
estão mais propensas a obter resultados sociais e profissionais positivos. De acordo
com os resultados das entrevistas, isto foi particularmente importante durante o
desenvolvimento das fases iniciais dos PPIs com universidades de investigação de topo.
Houve outros entrevistados que referiram, por várias vezes, os principais agentes e
condutores da iniciativa de parceria, aqui designados como “campeões”. Foram
agentes que moldaram e apoiaram o processo de parceria (Bolman e Deal, 2008). Estes
“campeões” tiveram o poder de conduzir os primeiros contactos e influências, e
lideraram a troca de ideias ao longo do processo de negociações, graças às suas
alianças, ligações e associações não formais interpessoais, conhecimentos e também
ao cargo político que ocupavam nesse momento. Sem estes “campeões” teria sido
muito mais difícil desenhar e implementar os PPIs com sucesso.

As ligações sociais de longa duração existentes entre os políticos “campeões” e
os académicos envolvidos forneceram as fundações e o capital social necessários ao
arranque e à sustentabilidade das parcerias. Estas ligações assentavam em confiança
pessoal e profissional (Cole, 1988). Isto facilitou negociações de parcerias complexas,
com vários intervenientes e agendas institucionais, num período de tempo
relativamente curto. Estas ligações profissionais que incluiam laços de amizade tiveram
uma importância preponderante no estabelecimento inicial da ideia de parceria com
colegas sediados em universidades de investigação Norte-Americanas. É importante
referir que estas relações de amizade se baseavam em colaborações científicas e
académicas, ou seja, eram relações de confiança que não se baseavam apenas numa
perspectiva emocional, mas também no conhecimento do historial científico de cada
interveniente, e em anos de colaborações e visitas institucionais conjuntas. Foi assim
possível estabelecer e dar continuidade aos PPIs uma vez que estes haviam sido
concebidos por académicos que se confiavam mutuamente, fruto do seu historial de
colaborações de investigação e de trabalho anteriores. Ainda assim, existe outro
elemento-chave no que toca a parcerias, que é a vontade política. Todos os
entrevistados referiram que a vontade política ao nível das mais altas esferas de
governação foi considerada como absolutamente necessária para que os PPIs fossem
lançados. Isto prende-se com várias razões, mas um aspecto central é que estas



parcerias foram parcialmente financiadas por dinheiros públicos, e que a
responsabilização política face ao gasto dos dinheiros públicos perante os cidadãos é
uma condição obrigatória, em sociedades de democracia (Behn, 1998). O orçamento
dos PPIs estimado em 141 milhões de euros para um período inicial de 5 anos,
representava 5% do orçamento de cinco anos da Fundação Portuguesa para a Ciência e
Tecnologia (FCT).

Isto sugere-nos que o investimento numa parceria deste tipo não era muito
elevado, mas implicava que 70 milhões de euros iriam financiar directamente
universidades norte-americanas ricas. Isto levantou algumas preocupações e objecções
iniciais por parte dos partidos da oposição, mas também por parte de elementos do
meio académico português, argumentando que o financiamento dirigido às
universidades de vanguarda Norte-Americanas era um investimento que não estava a
ser feito em universidades Portuguesas. O volume de investimento e as repercussões
políticas do mesmo só poderiam ser ultrapassadas com o apoio do Primeiro-Ministro
Português. Este já havia debatido a ideia de uma fazer parceria com uma universidade
de nível mundial (muito embora sem uma forma definida) com membros do seu
partido, numa altura em que ainda concorria ao cargo de líder político do mesmo.

A afinação do conceito das parcerias foi levada avante pelos “campeões”
dentro do MCTES, mas o apoio político dado aos PPIs teve de vir das mais altas esferas
governamentais. Também houve políticas públicas anteriores, no campo da ciência e
tecnologia, que contribuiram para os PPIs, especialmente aquelas que se focaram nas
pessoas. A rede de relações entre académicos Norte-Americanos e Portugueses tem
vindo a desenvolver-se ao longo das  últimas 4 décadas (Patrício, 2010). Desde os anos
60 que vários estudiosos portugueses têm completado os seus estudos superiores nos
Estados Unidos, com apoios do Programa Fulbright ou da Fundação Calouste
Gulbenkian, por exemplo. Nos anos 90, a FCT deu início ao envio de milhares de
estudantes de mestrado para estudar no estrangeiro. Ao longo dos anos 90 cerca de
20% dos alunos apoiados a estudar no estrangeiro estavam nos EUA, e entre 1990 e
2010, cerca de 500 portugueses viram os seus doutoramentos obtidos nos EUA ser
reconhecidos em Portugal.

Esta mobilidade ajudou a estabelecer ligações e colaborações sólidas (Fontes,
2007). Os portugueses que ficaram nos EUA continuaram a manter relações com os
seus colegas em Portugal. Aqueles que regressam a Portugal também revelaram um
tendência para manter laços académicos e científicos com os seus pares Norte-
Americanos (Delicado, 2010). Contudo, talvez também seja importante o facto de que
as experiências de colaboração de tutoria de mestrados entre académicos Portugueses
e Norte-Americanos aprofundaram as relações científicas e académicas já existentes.
Isto é ainda mais realçado pelo facto de que os melhores alunos de doutoramento
Portugueses enviados para os Estados Unidos conseguiram dar continuidade à boa
impressão que já existia em algumas universidades Norte-Americanas das aptidões dos
seus pares Portugueses. Estes últimos estavam mesmo entre os melhores e mais
internacionais académicos em Portugal. Isto salienta o importante papel
desempenhado por anos de contactos, colaborações e ligações baseadas em confiança
pessoal e profissional.

A existência prévia destes elos e ligações foi absolutamente vital. A análise das
entrevistas demonstra que os Portugueses que se mantiveram em universidades
Norte-Americanas e os seus colegas Norte-Americanos que já haviam trabalhado com



académicos Portugueses eram os mais receptivos relativamente às parcerias. Os
mesmos também já estavam familiarizados com as diferenças culturais e
comportamentais patentes nas posições de ambas as partes ao longo da fase de
negociação. Isto assume uma importância ainda maior no contexto das universidades
Norte-Americanas em que a decisão docente de estabelecer um compromisso de
parceria tem um peso enorme na decisão institucional de selar o acordo. Os
académicos Portugueses que estavam em universidades Norte-Americanas estavam a
fazer o papel de “mediadores” entre os governantes Portugueses e os seus homólogos,
mas também revelaram capacidade de influenciar projectos e lançar novas ideias.

O fôlego de cada PPI dependeu em grande medida da existência e articulação
destas características (ex: a presença de um “mediador”). Isto remete-nos também
para as motivações que levaram as universidades de investigação Norte-Americanas a
querer aderir aos PPIs. As universidades entram em acordos de parceria por múltiplas
razões, que por muitas vezes são contraditórias (Eddy, 2010). Muitos dos entrevistados
referiram como motivação o financiamento, mas desvalorizaram-no enquanto
principal razão para que as universidades Norte-Americanas tivessem aderido aos PPIs.
A possibilidade de ter os melhores alunos portugueses de doutoramento a aprender e
desenvolver as suas actividades de investigação em universidades Norte-Americanas
foi considerada como sendo muito mais importante, pois podia servir de ponte para
posteriormente recrutar os melhores alunos Europeus. Também a existência de
desafios foi considerada de importância fulcral para as universidades Norte-
Americanas, pois dava-lhes a oportunidade de implementar “laboratórios de teste”, e
desenvolver um projecto ambicioso de mudança tecnológica (Heitor, 2012).

Torna-se então importante salientar que as estruturas dirigentes das
universidades Norte-Americanas estavam abertas à participação em parcerias desde
que o seu corpo docente estivesse empenhado nisso. Também neste contexto, a
escolha das áreas para os PPIs foi o resultado de colaborações de investigação
anteriores. O Relatório de Avaliação da Parceria MIT-Portugal identificou que os
sistemas de bio-engenharia estavam incluidos nos PPIs “por forma a consolidar as
colaborações já existentes entre investigadores Portugueses e o corpo docente do
MIT.” (2006:7). A escolha das áreas estava associada aos interesses estratégicos do
Governo Português, mas também se baseava nos campos mais fortes que as
universidades Norte-Americanas tinham para oferecer. Não foi por acaso que cada
parceria estava associada a um campo científico específico.

Os recursos de investigação existentes nas universidades Portuguesas também
tiveram uma importância crítica. Só se poderiam estabelecer PPIs nos campos
científicos que fossem compatíveis com os campos existentes nas universidades Norte-
Americanas, mas também era imperativo que houvessem grupos de investigação
académica concorridos, internacionalizados, e reconhecidos mundialmente pelas suas
qualidades científicas. Se assim não fosse, teria sido difícil convencer os corpos
docentes das universidades Norte-Americanas a empenharem-se nos PPIs, pois ainda
que os aceitassem, não estariam completamente garantidas as condições para os
académicos Portugueses, uma vez que as universidades Norte-Americanas exigiam a
realização de uma “avaliação” de capacidades de investigação em determinados
campos antes de aceitar qualquer parceria, o que demonstra que houve uma
preocupação no que tocou a encontrar parceiros adequados com quem colaborar, ou
pelo menos potenciais parceiros, nas universidades Portuguesas.



Foi neste momento que os “campeões” recorreram a um elemento essencial: a
concorrência. Este trunfo foi fulcral tanto a nível nacional como no seio das
universidades Norte-Americanas. A necessidade de alimentar a concorrência entre as
universidades Portuguesas foi crítica para conseguir colocá-las nos PPIs, uma vez que
os objectivos estratégicos dos PPIs eram facilitar, sistematicamente, mudanças
institucionais nas universidades. Era importantíssimo que participassem várias
universidades, uma vez que um dos objectivos das parcerias era fomentar a
colaboração. Um dos benefícios desta concorrência nacional foi o rápido processo de
mobilização por parte dos académicos das universidades Portuguesas que queriam
integrar os PPIs desde o início. A ideia de utilizar um problema para criar alguma
urgência na sua resolução já havia sido usado como forma de criar um ambiente de
parceria e colaboração (Eddy, 2010).

A competição é uma estado normal para as universidades de investigação
Norte-Americanas. Ao recorrer ao argumento da “concorrência” junto das
universidades Norte-Americanas, os “campeões” estavam a avançar no sentido de
obter um maior nível de compromisso dos académicos destas universidades para com
os PPIs. Mais concretamente, o uso da competição como moeda de troca por parte
dos “campeões” permitiu obter um leque de actividades em cada parceria mais vasto
do que aquilo que tinha sido pensado pelas universidades Norte-Americanas. Se uma
universidade nos Estados Unidos não estivesse interessada em dar continuidade a uma
determinada actividade que fosse considerada como fulcral pelo Governo Português,
haveria outra que estaria, e isto significava que havia uma outra instituição
concorrente em posição de liderança. Uma vez que todas as universidades Norte-
Americanas envolvidas no processo de negociação sabiam quais eram as outras que
estavam na mesa das negociações, a rejeição por parte de uma em realizar actividades
que outra concorrente se predispunha a cumprir deixava-os numa situação difícil.
Mais, ao confiar em mais do que uma universidade Norte-Americana para efectuar as
parcerias, os “campeões” portugueses estavam a desenvolver um portfólio que lhes
permitiria reduzir o risco de fracasso do PPI, enquanto um todo. Também isto sugere
que as lições retiradas de experiências de parcerias internacionais anteriores foram
bem aprendidas pelos “campeões”. No entanto, este processo de negociação estava
longe de ser fácil, e contou com a oposição de algumas universidades de investigação
Norte-Americanas relativamente a alguns aspectos da parceria, nomeadamente do
MIT que considerava que um consórcio de universidades Portuguesas iria aumentar a
complexidade de interacção. Somente após se ter concluido o processo de avaliação
da parceria é que o MIT reconheceu os benefícios de “juntar os melhores
investigadores e grupos das universidades e institutos de investigação de todo o país”
(Relatório de Avaliação da Parceria MIT-Portugal, 2006).

Outro aspecto interessante que esteve na génese dos PPIs fo à adopção de um
modelo evolutivo para as parcerias. Os PPIs foram acertados por um período de 5
anos, o qual poderia ser renovado após esse intervalo de tempo, no caso haver acordo
de ambas as partes. O período de 5 anos é importante para que as colaborações se
enraizem e cresçam, mas também para se incluirem novas iniciativas. Neste contexto,
os modelos de gestão dos PPIs foram, em certa medida, variados e estruturados de
formas distintas. A análise do processo de concepção dos PPIs sugere-nos que a
inspiração para a operacionalização das parcerias teve origem em ideias variadas, tais
como as avaliações de parcerias anteriores já findas ou em aplicação noutros locais, as



contingências do processo, os objectivos estratégicos genéricos dos PPIs, e por fim mas
não menos importante, as mentes dos “campeões”. A seu tempo, o PPI acabou por
incluir educação e formação de pós-graduação, actividades colaborativas de
investigação, partilhas de empreendedorismo e transferência de tecnologia, incluindo
também a sensibilização pública de iniciativas científicas para os cidadãos. O programa
global era ambicioso, amplo e abrangente.

Uma das principais ideias dos PPIs era a necessidade de introduzir estímulos
exteriores no sistema para semear mudanças no Ensino Superior Português (Heitor e
Bravo, 2010). Por forma a atingir este objectivo, os governantes concentraram-se
primeiro em programas de doutoramento e mestrado como medidas introdutoras
desta mudança. Os programas de doutoramento foram considerados especialmente
estratégicos. A parceria internacional foi estabelecida com um grande enfoque no
desenvolvimento e melhoramento de programas de doutoramento dinâmicos e
colaborativos, sendo o aluno de doutoramento o centro dos acordos. Como
consequência, os programas foram continuamente inovados e ajustados para garantir
que os alunos de doutoramento poderiam usufruir ao máximo da parceria com as
universidades Norte-Americanas.

O raciocínio indicava que se deveriam assimilar alguns aspectos das
universidades Norte-Americanas através da participação de corpos docentes
Portugueses e Norte-Americanos nos programas de mestrado e doutoramento,
envolvendo um conjunto de alunos muito mais internacional e uma nova tipologia de
programas de doutoramento. Através desta experiência, criou-se a expectativa de que
as universidades Portuguesas iriam reter, gradualmente, modelos académicos,
currículos e programas considerados mais modernos (Pfotenhauser et al., 2012).
Alteraram-se muitos programas de mestrado e doutoramento das universidades
Portuguesas, e as  aprendizagens retiradas do modelo educativo de pós-graduação das
universidades Norte-Americanas de nível mundial foram amplamente consideradas
como positivas (Academia da Finlândia, 2012). Contudo, pouco após o início da
implementação dos PPIs, os governantes aperceberam-se de que este projecto deveria
envolver mais os membros dos corpos docentes para incluir programas de intercâmbio
de professores e projectos de investigação competitivos, que deveriam incluir
parceiros industriais como forma de fomentar relações entre a universidade e a
indústria.

Conclusões

A primeira conclusão a ser retirada deste trabalho é que se podem seguir os
modelos de internacionalização focados na modernização e na mudança dos sistemas
de ensino superior através de parcerias com universidades Norte-Americanas, sem ter
uma mentalidade clara de “mercado”. O financiamento não foi o principal móbil da
participação das universidades de investigação Norte-Americanas. Existiram outros
factores-chave que permitiram incluir universidades de investigação Norte-Americanas
de topo enquanto agentes de mudança, contribuindo para o desenvolvimento social e
económico, e para a modernização das universidades. Também houve outra
descoberta a salientar: a importância de mobilizar os académicos destas universidades
através de projectos motivantes. Os académicos são agentes críticos que participam



numa parceria internacional baseada em conhecimento. Do ponto de vista português,
a nossa análise evidencia o papel dos “campeões” no estabelecimento das parcerias.

O facto dos governantes do MCTES serem académicos reconhecidos
internacionalmente, com vastas ligações nacionais e internacionais, e um
conhecimento aprofundado de questões políticas relacionadas com ciência, tecnologia
e ensino superior foi fulcral. Permitiu-lhes ter uma perspectiva “interna” de outras
parcerias internacionais, evitando as falhas e erros cometidos nas mesmas. Permitiu-
lhes também conceber os PPIs de forma a adaptarem-se aos desafios com que se
deparassem. Mas o seu papel também foi fundamental ao atrairem as universidades
de investigação Norte-Americanas, através de contactos pessoais baseados em anos
de colaboração que abriram caminho para negociações baseadas em confiança e
compreensão mútuas. O papel das políticas públicas passadas não pode ser
desvalorizado neste contexto. Se não tivesse havido financiamento público para apoiar
os alunos Portugueses que foram estudar no MIT, CMU ou na UT-Austin, é provável
que muitas das relações pessoais criadas há muitos anos não fossem tão fortes e
determinantes como são hoje. Sem as extensas ligações pessoais e profissionais dos
“campeões” e “moderadores” nunca se teriam realizado os PPIs, e se não tivesse
havido financiamento público para suportar essas relações passadas tudo teria sido
muito mais difícil.

A análise dos resultados também sublinha a necessidade de haver
envolvimento das mais altas esferas governamentais sempre que se deseje estabelecer
este tipo de parcerias internacionais. A motivação e o compromisso do Primeiro-
Ministro de Portugal para com estas parcerias foi preponderante. Para as
universidades Norte-Americanas, funcionou como garantia do compromisso do país
para com as parcerias. A nível nacional, permitiu ultrapassar a resistência política
levantada à iniciativa.

No processo evolutivo de negociação da parceria, a necessidade de recorrer ao
argumento da concorrência foi crucial. Usada para recorrer à competitividade dos
académicos de ambos os lados do Atlântico, a concorrência fez com que os
intervenientes se envolvessem e empenhassem mais. Isto não só aumentou o número
e a natureza das actividades nas quais os intervenientes se envolveram, como também
reduziu os riscos. O facto das parcerias terem sido celebradas com três universidades
Norte-Americanas em vez de uma, aumentou o poder de negociação de Portugal,
assim como o compromisso de cada uma das universidades, por ver-se em competição
directa com os seus pares. Isto também forneceu um elemento de “segurança”, pois se
uma parceria falhasse não implicaria o fracasso de todo o programa. Em Portugal, o
competitivo quadro institucional fomentou a participação de um grande leque de
universidades, uma vez que os objectivos estratégicos estavam centrados ao nível do
sistema educativo.
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Resumen:

La República Mexicana está integrada por 31 unidades federativas y un  Distrito Federal
donde históricamente se han concentrado las capacidades científicas y tecnológicas del
país. En los últimos veinte años se han emprendido esfuerzos incrementales por revertir
esta situación y fomentar una distribución más armónica de capacidades de producción de
conocimiento. Este artículo examina el estado actual de este proceso, teniendo como marco
de referencia la política de descentralización y desarrollo regional del CONACYT, órgano
conductor de la política pública en la materia, así como la información derivada de un
conjunto de indicadores seleccionados.
Se ofrece una aproximación global  a la problemática, identificando rezagos y avances en
cuanto a la construcción de capacidades científicas y tecnológicas en los estados
mexicanos. Al finalizar, se propone un conjunto de reflexiones para contribuir al
establecimiento de una política de ciencia y tecnología robusta, con lineamientos y
acciones diferenciadas para atender desarrollo regional.

Abstract:

Mexico has 31 federative units and a Federal District where historically have concentrated
the scientific and technological capabilities of the country. In the last twenty years there
have been incremental efforts to reverse this situation and encourage a more harmonic
distribution of knowledge production capabilities. This paper examines the current state of
this process, with the policy framework of decentralization and regional development
CONACYT (the responsible institution of public science, technology and innovation
policies in the country), as well as information derived from a set of selected indicators. It
proposes a global approach to identify problematic shortcomings and advances in the
building of science and technology capacities in the Mexican states. In the last part, the
author proposes a set of reflections to contribute to establish a robust science and
technology policy, with different guidelines and actions to address the regional
development.



1. Introducción

El interés por desarrollar capacidades científicas y tecnológicas a nivel regional-local es
una cuestión que ha sido incorporada de manera reciente en la agenda de las políticas de
ciencia, tecnología e innovación (PCTI) de los países de América Latina. Esta tendencia se
ha visto alentada por la creciente influencia de los principios de la economía de la
innovación en la conceptualización de estas políticas, los cuales enfatizan el papel crucial
que las actividades de producción de conocimiento tienen para inducir el desarrollo
económico, mejorar la productividad y, por consiguiente, favorecer la competitividad en el
escenario global. El predominio de este enfoque —sintetizado en la noción de  Sistema
Nacional de Innovación (FREEMAN,1987; LUNDVALL, 1992; NELSON, 1993)— ha
ido orientando en los últimos veinte años la dimensión explícita1 de las políticas de ciencia
y tecnología latinoamericanas hacia el fomento a la innovación como cuestión medular,
bajo el supuesto de que la generación de conocimiento adquiere valor y utilidad,
principalmente, a través de su incorporación al sistema productivo. Si bien conforme a
esta visión las empresas se ubican en el centro de los procesos innovadores, éstos se
originan en dinámicas interactivas de aprendizaje que involucran a diversos actores e
instituciones, entre ellos, los gobiernos, universidades, centros de investigación y entidades
financieras.

La progresiva adopción de la perspectiva sistémica e interactiva como fundamento de la
PCTI latinoamericana no ha estado exenta de cuestionamientos que apuntan a una
utilización acrítica y descontextualizada de sus conceptos2, así como a una sobrevaloración
de sus beneficios en países en desarrollo3. No obstante lo anterior, fue a partir de la
aparición de ese marco de referencia que la dimensión regional de las capacidades en
ciencia y tecnología comenzó a ser considerada y discutida con mayor intensidad. Así, para
BALBACHEVSKY (2008) el reconocimiento de los impactos que las actividades de
producción de conocimiento tienen en el desarrollo económico es uno de los principales
factores para entender, por un lado, la movilización de actores regionales en las arenas
decisorias de la PCTI y, por otro, la ascendente importancia de las temáticas de
descentralización y sus cuestiones asociadas, como gobernanza y federalismo, en la agenda
de estas políticas.

Es en este escenario que la esfera regional-local comienza a ser percibida cada vez más
como el locus privilegiado de los procesos innovadores, en donde la proximidad física y
geográfica de los actores tornaría propicio el establecimiento de vínculos basados en la
confianza y la transferencia más fluida de conocimientos tácitos y codificados. Esta
cercanía facilitaría la configuración de espacios regionales de conocimiento (CASAS,
2001), aptos para el despunte de innovaciones en aquellos sectores económicos centrales
para la especialización regional, dando lugar a lo que se conoce como sistemas regionales
de innovación (LUNDVALL, 1992; COOKE, 1992).

1 A. Herrera (1971) conceptualizó la política científica explícita como aquella manifestada en el mecanismo político de
promoción científica. Este abarca la retórica política de enaltecimiento de la ciencia y tecnología, la creación de
instituciones y organismos de fomento y la disposición de marcos legales y administrativos para el fomento científico.
2 Arocena&Sutz (2000) han señalado que la noción de  “Sistema Nacional de Innovación” se trata de  un concepto “ex
post”, es decir, elaborado en los países desarrollados a partir de estudios empíricos. En los países latinoamericanos en
cambio, constituye un concepto “ex ante”, pues los procesos de innovación no presentan un comportamiento sistémico lo
que obliga a una adaptación del concepto para los contextos periféricos.
3 Para una discusión ver: Oliveira M.B. O inovacionismo em questão, Scientiae Studia; v. 9, n. 3, p. 669-675, 2011.



En México, la preocupación por ampliar las capacidades científicas y tecnológicas en los
32 estados que integran la federación emerge en gran parte como una cuestión sustentada
en esas ideas. Sin embargo, a pesar de haber inspirado el discurso de los policy makers y
respaldar crecientemente la política explícita en la materia, los conceptos inherentes al
enfoque sistémico al parecer no se han traducido en acciones de política lo suficientemente
contundentes y transversales para modificar la histórica centralización de las actividades de
ciencia y tecnología en unos pocos estados del centro y norte del país.

Conviene entonces indagar, más allá del plano retórico, en cómo se ha desarrollado la
PCTI mexicana en el plano regional y examinar algunos indicadores recientes que
permitan un acercamiento a las consecuencias de su actuación. Con ese propósito, en las
líneas que siguen se revisa el curso que ha seguido la acción pública desde los años
noventa para fomentar la creación de capacidades regionales de ciencia y tecnología
(C&T), entendidas en un sentido amplio como las condiciones y recursos existentes en un
territorio para asimilar, transformar, desarrollar, absorber, usar, generar y distribuir
conocimientos (VESSURI, 1983). Luego de este apartado introductorio sigue una segunda
sección que describe cómo la concentración de capacidades de C&T  surge y se posiciona
como problema público. Se verá cómo éste es abordado de manera incremental con
políticas que pretenden descentralizar las actividades de C&T e impulsar la formación de
los sistemas estatales de C&T. Esta parte del análisis tiene como principal referencia la
política de descentralización y desarrollo regional del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), que  es el órgano conductor de la política pública en ciencia,
tecnología e innovación en el país.

En la segunda sección, se examina el estado actual de las capacidades estatales en C&T
con base en información e indicadores derivados de las siguientes fuentes: a) ranking
estatal de CTI elaborado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico4 (FCCT, 2011);
b) conjunto de Indicadores CONACYT de Presupuesto por Resultados y Descentralización
y c) encuesta sobre I+D en México (ESIDET 2012)- CONACYT-Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI). Con base en un análisis cualitativo de esa información, se
construye una aproximación global  a la problemática identificando, por un lado, las
disparidades y rezagos persistentes, y por otro,  los avances manifiestos hasta 2012. Se
concluye con un conjunto de reflexiones sobre cómo fortalecer y consolidar los sistemas
estatales de ciencia y tecnología. Se argumenta que el punto de partida es el
establecimiento de una política nacional de ciencia y tecnología que explicite lineamientos
y acciones diferenciadas para atender sobre medida las necesidades de desarrollo de las
regiones.

2. La concentración de capacidades de Ciencia y Tecnología como
problema público (1994-2012).

Históricamente la República Mexicana, al igual que otras naciones latinoamericanas5, ha
arraigado sus capacidades de ciencia y tecnología en una región geográfica específica; en

4 El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) fue creado en junio de 2002 a partir de la publicación de la Ley
de Ciencia y Tecnología como una instancia autónoma e imparcial encargada de analizar el desarrollo de la ciencia, la
tecnología y la innovación (CTI) en el país. Es un órgano coadyuvante de las actividades del Estado en la materia.
5 Brasil aglutina la mayor parte de sus capacidades en la región sudeste, específicamente en el estado de São Paulo,
responsable por casi dos terceras partes de la producción de conocimiento del país. De igual manera, el sistema de ciencia
y tecnología argentino acusa una acentuada concentración en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, en menor medida, en el centro del país (Córdoba y Santa Fe).



este caso, el Distrito Federal6. Hasta finales de los años ochenta esa concentración
territorial no era interpretada como una realidad que ameritara una intervención pública y
es solo a partir de la década de los noventa que esta percepción cambia y la distribución
geográfica de las capacidades de CyT comienza a ser problematizada.

En esa época las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico en las entidades
federativas eran evidentemente reducidas; no obstante, se venían realizando esfuerzos para
la generación de conocimiento en diversas instituciones que incluían a las universidades
públicas y autónomas de los estados; la red de Institutos Tecnológicos, dependientes de la
Secretaría de Educación Pública (SEP); el sistema de Centros de Investigación SEP-
CONACYT, conformado en la década de los 70 (CASAS, 2000; CASALET, 2006).

Con todo, las actividades de CyT se condensaban en su mayoría en el centro del país. Así,
en 1994 las instituciones del Distrito Federal concentraban más de la mitad del total de
miembros del Sistema Nacional de Investigadores7 (SNINV), que entonces contaba con 5
mil 789 integrantes. La Universidad Nacional Autónoma de México aglutinaba el 30% de
miembros del SNINV y absorbía el 18% de los recursos destinados por el Gobierno
Federal al gasto en investigación y desarrollo experimental (I+D) y el 21% de las becas
nacionales (HIGUERA, 1994).

Al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo, las autoridades del CONACYT elaboran el
Programa Nacional de CyT (PECYT 1995-2000)8, documento que sintetiza los objetivos
nacionales a cumplir en la materia. Allí se reconoce por primera vez, de forma explícita, el
desmesurado centralismo del sistema de ciencia y tecnología mexicano como un
componente negativo que debía revertirse por medio de la acción pública.  De este modo,
se establece: “la descentralización de la actividad científica y tecnológica como una vía
más para fortalecer el federalismo y contribuir de esta forma a enriquecer la participación
democrática en México” (PECYT 1995-2000:7). El diagnóstico de la problemática en este
documento enuncia que:

El desarrollo científico y tecnológico se ha concentrado en las grandes ciudades.
Aunque al principio esta concentración dio buenos resultados posteriormente se volvió
costosa porque se prestó más atención a ciertas instituciones del centro en detrimento
de las ubicadas en el interior del país. La concentración de la actividad científica y
tecnológica en una o dos regiones del país y en pocas instituciones dificulta el avance
general en estos campos (PECYT 1995-2000: 57).

En un escenario en el que la innovación tecnológica comienza a adquirir resonancia, se
asume que descentralizar las actividades científicas y tecnológicas, además de expandir la
producción del conocimiento a nivel nacional, contribuirá a “resolver el problema de la
vinculación, porque la actividad productiva se encuentra distribuida en todo el país.”
(PECYT 1995-2000: 57).

6 Otros estados ubicados en el centro del país, como el Estado de México y Morelos también han desarrollado
capacidades importantes en CyT, al igual que las entidades federativas con mayor desarrollo industrial como Nuevo León
y Jalisco. Con todo, históricamente ha sido el Distrito Federal el estado concentrador de la actividad de CyT mexicana.
7 El SNINV  fue creado en 1984 para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y
tecnología. El reconocimiento se otorga a través de la evaluación por pares y consiste en otorgar el nombramiento de
investigador nacional. Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas.
8 Para elaborar el documento hubo un proceso de consulta en el que participaron integrantes de la comunidad científica
convocados de manera selectiva por las autoridades gubernamentales de CyT.



Este documento también estableció diversas líneas de acción. Tres de ellas se
materializaron en  hechos que fueron de gran importancia para incorporar nuevos actores
institucionales de las regiones en este proceso. A saber:

i) La expansión del Sistema de Centros de investigación SEP-CONACYT. Este sistema
se había integrado como tal desde 1992, junto con la sectorización del CONACYT a la
Secretaría de Educación Pública (SEP). A comienzos de los noventa contaba con 24
centros de investigación y desarrollo, ubicados en 15 ciudades del país. Para promover su
expansión se tomaron las siguientes medidas: fortalecimiento de los centros existentes,
extensión de estos centros mediante el establecimiento de sub-sedes y apertura de nuevos
centros, siempre y cuando hubiera participación del sector productivo. A partir de ahí, se
promueve la creación de infraestructura científica y tecnológica y  la formación de recursos
humanos fuera del centro del país. El sistema se orienta a desarrollar actividades de
investigación alineadas a las prioridades de las regiones en las que se ubican los centros
(CASALET, 2006)

ii) Incrementar la promoción de la investigación aplicada mediante la operación de los
Sistemas Regionales de Investigación del CONACYT (SIRs). Fueron creados nueve SIRs
que a partir de 1995 pusieron en marcha proyectos en áreas prioritarias para las regiones:
alimentos, salud, desarrollo social y humanístico, desarrollo urbano y vivienda,
modernización tecnológica, recursos naturales y medio ambiente. Por primera vez  se
definió un presupuesto conformado por aportaciones federales, estatales, de las
instituciones ejecutoras y de los propios usuarios, para generar conocimiento científico y
tecnológico enfocado a la resolución de problemas locales.

iii) Fortalecer los sistemas de ciencia y tecnología de los gobiernos estatales. El PECYT
1995-2000 señalaba textualmente: “para ello se promoverá la creación de consejos locales
de ciencia y tecnología, que definirán y efectuarán sus propias actividades en este terreno.
Además podrán ayudar al CONACYT en la promoción de los programas de becas y de
apoyo para la actualización tecnológica y la investigación científica”. En 1994, sólo cuatro
entidades federativas contaban con un organismo de fomento e impulso a la CyT: Puebla
(creado en 1983),  Querétaro (1986), Tamaulipas (1989) y Zacatecas (1991). Esta línea de
acción fue entonces importante para impulsar la creación de una institucionalidad y
normatividad estatal en materia de ciencia y tecnología .

El año 2000 marca el fin de 70 años de regímenes priistas, las expectativas de cambio
político llevaron a la élite científica del país a demandar al nuevo gobierno, encabezado
por Vicente Fox, transformaciones en la política científica y tecnológica y a reclamar
mayor participación en los procesos de decisión. Así, la Ley de CyT de 2002, que sustituye
a la Ley para el fomento de la investigación científica y tecnológica de 1999, recoge gran
parte de estas exigencias, algunas de las cuales, como el incremento  de la inversión en
investigación y desarrollo al 1 % del PIB, no pasaron de ser política simbólica9. Sin
embargo, la nueva Ley facilitó la creación de espacios para el diálogo entre los diferentes
actores del sistema  de ciencia mexicano, como el Consejo General de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico  y la
Conferencia Nacional de CyT, en la cual por primera vez se establece la participación de
representantes de las entidades federativas.

9 Las políticas simbólicas corresponden a aquellas políticas formuladas sin el propósito de ser implementadas de hecho.
Normalmente son expresadas como una declaración de buenas intenciones que tienen un efecto retórico en la opinión
pública y contribuyen a aplacar un conflicto (Edelman, 1988).



En ese contexto, el  problema de la descentralización de la CyT es redefinido y
posicionado en la agenda como un asunto que adquiere creciente relevancia también en las
entidades federativas. Pese a la escasez de recursos con que operaban10, el impacto de los
Sistemas de Investigación Regional se valoraba como positivo.  Diversos estudios
muestran que éstos presentaron resultados satisfactorios en términos de formación de
recursos humanos e infraestructura, destacando además el aprendizaje institucional
realizado y la generación de redes entre los diversos actores regionales (CAMPOS Y
SANCHEZ, 2008).

Además de lo anterior, se expandió la creación de consejos estatales de CyT, de esta
manera, si en 1994 sólo cuatro entidades federativas tenían un consejo, para 2000 ese
número había aumentado a 17. La instauración de los consejos de CyT propició una
naciente institucionalidad en la materia; gradualmente, comenzaron a elaborarse en los
estados programas y leyes de CyT y en los congresos locales fueron creadas comisiones de
CyT.

Desde el año 1998, los Consejos Estatales de CyT se agruparon en la Red Nacional de
Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología (RENACECYT). Esta Red comenzó a
funcionar como un foro de discusión permanente para impulsar mayor interacción y
colaboración entre los diferentes Consejos Estatales y sugerir iniciativas de fomento para la
CyT en las entidades federativas11.

Al considerar este nuevo dinamismo en torno al tema regional, el Programa Especial de
Ciencia y Tecnología para el período 2001-2006 lo reconoce como una demanda social:

Resulta indispensable fortalecer el federalismo para responder a la demanda social por
una distribución más equitativa de oportunidades para el desarrollo científico y
tecnológico en las regiones, mediante la distribución adecuada de atribuciones y
recursos entre los distintos órdenes de gobierno y sectores de participación. Se busca
lograr mejores condiciones para las regiones menos desarrolladas (PECYT 2001-
2006: 48).

Conforme a lo anterior, la Ley de 2002 considera la formulación de dos acciones
fundamentales de política:

i) La Conferencia Nacional de CyT. Se instala el 19 de noviembre de 2002, en Pachuca,
Hidalgo, con la integración de las 32 entidades federativas y el CONACYT. En esa
reunión se aprueban y firman las bases de funcionamiento para instituirla como una
instancia de coordinación permanente entre el Consejo y los representantes de los
gobiernos estatales en la materia. Según lo dispuesto en el Artículo 32 de la Ley de CyT
de 2002, la Conferencia tiene entre sus funciones, conocer y opinar sobre aspectos de
interés para el apoyo a la investigación científica y tecnológica, así como promover la
descentralización territorial e institucional de los instrumentos de apoyo a la investigación

10 Los recursos destinados a los SIR eran  limitados. Si se considera  sólo las aportaciones realizadas por el  CONACYT,
éstas equivalen al 3.4 por ciento del financiamiento que destinó a la investigación y al desarrollo experimental a nivel
nacional durante el periodo 1995-2000, y si consideramos el monto total de los fondos,  llegan a representar el 10.5 por
ciento de este mismo renglón (CAMPOS, G. Y SANCHEZ, G., 2008).
11 La REDNACECYT operará como una “advocacy coalition”, término usado en análisis de política para referirse a
grupos sociales de presión. Este concepto permite analizar la actuación y la articulación de actores participantes de un
mismo grupo que se unen para abogar sobre una misma causa o asunto (JENKINS-SMITH & SABATIER, 1993; ROTH,
2006).



y sugerir modificaciones al marco legal de la ciencia y tecnología. Por tanto, es una
instancia de carácter consultivo y no decisorio, que concede a los actores estatales la
facultad de exponer sus propuestas, pero pocas atribuciones para intervenir en la
elaboración de las políticas.

ii) Fondos Mixtos de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-
Gobiernos de los Estados (FOMIX). Los FOMIX, que reemplazan a los SIRS, se
constituyen mediante un acuerdo de colaboración entre el CONACYT y el gobierno del
estado/municipio para la formación de un  fideicomiso. Los recursos de cada FOMIX
reúnen aportaciones del CONACYT, del gobierno estatal o municipal en la proporción
acordada en el convenio, por lo que dependen de un acuerdo de voluntades entre los
fideicomitentes. Los recursos se canalizan para financiar proyectos de investigación
aplicada, preferentemente interdisciplinarios y orientados a resolver problemas sociales,
ambientales y económicos que inhiben el desarrollo de los estados. Los objetivos y metas
del FOMIX en cada estado son definidos por las propias autoridades locales, entre las que
destacan los consejos estatales de CyT .

La operación de los FOMIX comenzó en 2002 y actualmente su cobertura alcanza los 32
estados  de la república y tres municipios, habiendo apoyado durante una década  5 mil 258
proyectos en todo el país con una inversión aproximada de 650 millones de dólares
americanos12, de los cuales un 56 % corresponden a aportaciones federales, y el 44%
restante a aportaciones estatales.

En 2006 asume el segundo gobierno del Partido Acción Nacional. La política de CyT se
plasma en el documento rector de estas materias ahora llamado Programa Especial de
Ciencia y Tecnología e Innovación13 (PECITI 2006-2012). La descentralización de las
actividades de CyT cada vez es más vista como una condición necesaria para la
competitividad económica de las distintas regiones del país. Así, el PECITI 2006-2012
consolida como uno de sus objetivos: “descentralizar las actividades científicas,
tecnológicas y de innovación con el objeto de contribuir al desarrollo regional, al estudio
de las necesidades locales, y al desarrollo y diseño de tecnologías adecuadas para potenciar
la producción en las diferentes regiones del país” (PECITI 2006-2012:7).

El capítulo 06 de este documento titulado “Desarrollo Científico y Tecnológico Regional”,
amplía la importancia de favorecer la descentralización de las políticas de CyT, señalando
que:

Se requiere determinar acciones específicas que impulsen y consoliden el desarrollo
científico y tecnológico en las entidades federativas y regiones del país. Esto es una
tarea prioritaria que necesariamente exige una mejor focalización a las necesidades,
vocaciones, oportunidades y requerimientos de cada entidad federativa en particular;
de ahí el reto por aplicar políticas y mecanismos que faciliten la disponibilidad de
recursos, buscando contribuir al desarrollo local para, entre otros efectos, reducir las
asimetrías y promover un desarrollo armónico y equilibrado de las entidades
federativas y las regiones.

La Ley de CyT de 2002 fue reformada en 2009 y, entre otras modificaciones, las acciones
de descentralización se consideran como prioritarias14.

12 7 mil 793.31 millones de pesos  mexicanos
13 Las cursivas son nuestras.
14 Esta voluntad se expresa fundamentalmente en los siguientes capítulos: CAPÍTULO I, Artículo 2, inciso V señala
expresamente el mandato de “Fortalecer el desarrollo regional a través de políticas integrales de descentralización de las



En ese contexto, en 2009 se crea el Fondo  Institucional de Fomento  Regional para el
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECyT), el cual se instrumenta
para:

Coadyuvar al desarrollo económico y social de las regiones del país mediante el
financiamiento a propuestas de investigación, desarrollo e innovación tecnológica
de alto impacto potencial que aporten soluciones a los problemas y necesidades que
limitan el desarrollo o que generen oportunidades de mejora que contribuyan a la
integración de los estados y al fortalecimiento de los sistemas regionales de ciencia,
tecnología e innovación (CONACYT, 2009).

El FORDECyT comenzó a operar en 2010 y hasta fines del año pasado apoyó un total de
74 proyectos por aproximadamente 102.5  millones de dólares americanos15, de los cuales
casi un  90% corresponde a fondos federales. Lo novedoso es que las convocatorias son
definidas mediante un proceso de consulta y consenso en seis regiones (con base en la
distribución territorial del CONACYT), liderado por las Direcciones Regionales del propio
Consejo y  los consejos estatales de CyT. En cada región se convoca a actores e
instituciones locales  (representantes de las  Instituciones de Educación Superior y Centros
de Investigación, representantes de las Secretarias de desarrollo económico de los estados)
para conformar grupos de trabajo regionales (GTR´S).  Estos grupos trabajan y priorizan
cuáles problemas, necesidades y/o oportunidades se expresarán como demandas de las
convocatorias para cada región. El esquema de operación del FORDECYT no ha estado
exento de problemas y ha sido reformulado en dos ciclos de mejora que buscaron: a) crear
mecanismos más participativos para  establecer las demandas en diálogo con los sectores
usuarios; b)mejorar la calidad de los proyectos presentados y su adecuada orientación
técnica y metodológica para la solución de problemáticas regionales; c)diseñar un modelo
de evaluación con énfasis en las potenciales contribuciones de los proyectos al desarrollo e
integración regional.

3. Panorama actual de las capacidades estatales en CyT

La trayectoria de las políticas de descentralización y desarrollo regional del CONACYT
que hemos descrito permite observar como desde el ámbito federal se establecieron
acciones públicas para fomentar la creación de capacidades de CyT en las entidades
federativas. Más que evaluar la efectividad de estas políticas, lo cual sin duda implicaría un
esfuerzo analítico y metodológico de otro tipo,  en esta sección se ofrece una aproximación
cualitativa del estado de la cuestión, con base en un conjunto actual de indicadores que
permiten identificar avances, rezagos y potencialidades  existentes en las regiones.

Casi dos décadas después de que se inició este esfuerzo y al que de manera también
incremental (aunque muy heterogénea) se han adherido los gobiernos estatales, se constata
que en la práctica persiste una marcada concentración de capacidades en el centro del país.
Aunque se observa un incipiente dinamismo en las regiones, este escenario no es uniforme
ni constante y no ha dependido sólo de los esfuerzos federales, es precisamente en los

actividades científicas, tecnológicas y de innovación”. Del mismo modo, el inciso VII del  mismo artículo sostiene el
mandato de “Propiciar el desarrollo regional mediante el establecimiento de redes o alianzas para la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación”. CAPÍTULO III, Artículo 12, inciso IV que expresa: “Los
instrumentos de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación deberán ser promotores de la descentralización
territorial e institucional, procurando el desarrollo armónico de la potencialidad científica, tecnológica y de innovación
del país, y buscando asimismo, el crecimiento y la consolidación de las comunidades científica y académica en todas las
entidades federativas, en particular las de las instituciones públicas”.
15 1.230,2 millones de pesos mexicanos.



estados donde se han definido políticas de CyT más robustas, acompañadas de una mayor
movilización de actores y recursos, donde se advierten perspectivas más promisorias16.

Para conocer con más detalle algunos resultados de esta dinámica,  recientemente se han
realizado diversas mediciones, entre las cuales destacan el Ranking Estatal de CTI (2011),
elaborado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico,  que otorga posiciones a cada
estado con base en una combinación de indicadores. Otra medida relevante es el conjunto
de Indicadores CONACYT de Presupuesto por Resultados y Descentralización. Finalmente
están los datos sobre inversión privada en CyT por estado de la encuesta ESIDET 2012
CONACYT-INEGI.

Con el propósito de ofrecer una descripción cualitativa del estado de la cuestión, en este
trabajo se integra una visión de conjunto de dichas mediciones que brinda una
aproximación general sobre las condiciones y recursos presentes en los entornos
regionales para la producción y uso del conocimiento, identificando rezagos y debilidades,
así como necesidades y potencialidades.

3.1 Ranking Estatal de CTI (2011) del Foro Consultivo Científico y Tecnológico17

El Ranking mide comparativamente la cantidad y calidad de recursos en CTI que cada
estado tiene y de acuerdo a eso establece posiciones en una escala progresiva. La medición
de la actividad científica y tecnológica en las entidades del país se realiza considerando
diez dimensiones: i) Inversión para el desarrollo del capital humano, ii) Infraestructura
para la investigación; iii) Inversión en CyT; iv) Población con estudios profesionales y de
posgrado; v) Formadores de recursos humanos; vi) Productividad científica; vii)
Infraestructura empresarial; viii) Tecnologías de la información y comunicaciones; ix)
Entorno económico y social, y x) Componente institucional (FCCyT, 2011).

Conforme el ranking, puede apreciarse que las capacidades en ciencia y tecnología están
aun fuertemente concentradas en el Distrito Federal. Con un valor bastante apartado del
obtenido por el DF, se ubican en los siguientes nueve lugares unas pocas entidades del
norte del país (Nuevo León, Coahuila, Baja California y Chihuahua) y del centro (Morelos,
Jalisco, Querétaro, Guanajuato y Estado de México).  Exceptuando Baja California Sur,
ubicado en la posición 11, los 21 estados restantes se encuentran en una situación de
carencia de recursos, siendo crítica la situación de escasez de capacidades en cuatros
estados del sureste del país: Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

16 En México no se conoce con precisión  cuantos recursos invierten los estados y municipios en I+D. esto se explica por
la ausencia de un mecanismo para contabilizar el gasto en forma homogénea. Recientemente el Consejo Nacional para la
armonización contable (CONTAC) diseñó un  mecanismo llamado clasificador funcional del gasto que entró en vigencia
en 2012. Con este nuevo instrumento se pretende armonizar la contabilidad municipal, estatal y federal para calcular
adecuadamente el monto de la inversión.
17 Estudio completo disponible en www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/ranking_de_cti_2011.pdf



GRÁFICO 1– Ranking Estatal de CTI (2011) del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico

Valor del
Indicador
(R)*

Significado

R = 1 Alta
concentración de
recursos

0 < R < 1 Por encima de la
media nacional

R = 0 Igual a la media
nacional

-1 < R < 0 Por debajo de la
media nacional

R = -1 Carencia de
recursos

R* Muestra el valor del
indicador obtenido.

Fuente: Ranking Estatal de CTI (2011) del Foro Consultivo Científico y Tecnológico

3.2 Indicadores CONACYT de Presupuesto por Resultados y Descentralización18

Este referente mide los recursos económicos obtenidos por los sistemas estatales de ciencia
y tecnología19, excluyendo al sistema del Distrito Federal, a través de vías indirectas
como: proyectos de investigación científica, tecnológica y de innovación, becas nacionales
y al extranjero, membrecía al SNINV y demás apoyos provenientes de las distintas
convocatorias del CONACYT, en relación al total de apoyos otorgados por este órgano a
nivel nacional. Esta medida constituye entonces un indicador de la desconcentración de
los recursos entregados a través de los programas e instrumentos del CONACYT y permite
apreciar las capacidades que tienen los estados para atraer recursos hacia sus sistemas de
CyT.

18 Esta medición se ubica como Matriz de Indicadores por Resultados (MIR) del CONACYT, para el indicador de
descentralización (CONACYT, Informes de la Junta de Gobierno, 2007-2012).
19 Entendiéndose como integrantes del sistema las Instituciones de Educación Superior, Centros Públicos de
Investigación, Empresas y personas físicas de las entidades federativas.



GRÁFICO 2– Recursos captados por los Sistemas Estatales de CTI en relación al
total de apoyos otorgados por el CONACYT a nivel nacional.

Método del cálculo: Apoyos económicos captados por los Sistemas Estatales de
CyT en el año t/ total de apoyos económicos otorgados por el CONACYT  en el
año t x 100. Fuente: Informe de Autoevaluación. Dirección Adjunta de Desarrollo
Regional CONACYT (2012)

.

Se observa que hubo un avance incremental en lo relativo al porcentaje de recursos
económicos captados por los sistemas locales de CyT a partir de 2007. Sin embargo, hay
que ser prudentes con estos resultados pues hay variantes a la baja, como puede observarse
al cierre de 2012, en contraste con el pico más alto que se dio en 2011.

Si bien la medida anterior permite observar una relativa desconcentración de los recursos
otorgados a través del conjunto de programas e instrumentos del CONACYT hacia los
estados, se advierte que los recursos invertidos en programas directos para el fomento de
los sistemas estatales representan un porcentaje minúsculo del presupuesto del
CONACYT. En 2012 los recursos dirigidos a FOMIX y FORDECYT, sumaron 34.16
millones de dólares20, lo que representa un 2.44% del total del presupuesto destinado a los
programas substantivos del CONACYT (Presupuesto 2012, Ramo 38, CONACYT).

3.3 Inversión privada por estado en I+D

La fuente de información sobre inversión privada en I+D más fidedigna y reciente es la
Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico y Módulo sobre Actividades de
Biotecnología y Nanotecnología (ESIDET-MBN) 2012. Se trata de la primera encuesta
relativa a CyT realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que
tiene cobertura geográfica estatal.

20 410 millones de pesos mexicanos.
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GRÁFICO 3– Gasto privado en I+D respecto al PIB Nacional (2010)

Nota. El gráfico no muestra a las entidades federativas con valores menores a 0.2. Unidad de medida: Por cada 100,000 unidades de PIB.
Fuente: INEGI – CONACYT Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico y Módulo sobre Actividades de Biotecnología y
Nanotecnología ESIDET-MBN 2012

El gráfico anterior da cuenta de que la actividad innovadora desarrollada por el sector
empresarial privado en el país está fuertemente arraigada en el Distrito Federal. Así, el
68.16 % del gasto privado en I+D lo realizan las empresas ubicadas en el DF, seguido por
las que están en el Estado de México (12.3 por ciento) y en dos estados del norte del país,
Nuevo León (8.9 por ciento) y Chihuahua (8.36).

4. Conclusiones y perspectivas

Si bien en los últimos años se ha desarrollado una política pública que busca modificar el
modelo tradicionalmente centralista del Sistema Nacional de CyT mexicano, los
indicadores presentados evidencian que se necesitan transformaciones más profundas para
abordar la alta concentración de capacidades en la zona centro-norte del país y las
persistentes asimetrías territoriales.

México requiere establecer, de manera urgente, dinámica y prioritaria, políticas públicas
integrales y diferenciadas para el fortalecimiento y consolidación del Sistema Nacional de
CyT, con un claro involucramiento y participación de los diversos actores del desarrollo a
nivel regional; una tarea compleja, pero fundamental para construir una distribución de
capacidades más armónica.

En ese sentido, es claro que la responsabilidad del gobierno federal no se limita solamente
a la puesta en marcha y sostenimiento de las políticas de fomento a la descentralización de
la CTI, sino que también se orienta a  las formas de conducción política de esas
actividades, es decir  a su gobernanza. Por eso las políticas federales en la materia
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deberían establecerse con base en un pleno reconocimiento de la geometría diversa de los
estados y regiones, tomando en cuenta sus capacidades, fortalezas y prioridades relativas.

En los estados también han emergido actores que intervienen de manera creciente en la
definición de estos asuntos y que están cobrando participación no sólo en la ejecución e
implementación de las acciones, sino también en la esfera de las decisiones. Se necesita
entonces una combinación de ambas dimensiones de la política: lo federal y lo estatal, para
facilitar la coordinación de esta nueva diversidad de actores y sus respectivos intereses,
iniciativas, capacidades, necesidades y demandas.

La creciente tendencia a orientar las políticas de CyT según los principios de la economía
de la innovación, que enfatizan la importancia de estimular la innovación tecnológica para
mejorar el desempeño empresarial y su actuación en el mercado global, es un escenario
que obliga a reflexionar más detenidamente sobre el sentido que deberían adoptar las
transformaciones de las que hablamos. Es  bien sabido que la innovación ha sido
considerada por el pensamiento económico como un elemento fundamental para alentar el
dinamismo y competitividad de una economía y como una alternativa para enfrentar las
crisis. Sin negar la importancia que tiene el fomento de las actividades intensivas en
conocimiento para mejorar la capacidad de las empresas y sus efectos subsecuentes en el
crecimiento de la economía, consideramos que las políticas de ciencia y tecnología que
México requiere no deben apoyarse en argumentos de carácter exclusivamente económico.
De ser así, se corre el riesgo de obscurecer la importancia y el potencial que la  ciencia y la
tecnología tienen en la construcción de respuestas directas para los problemas inherentes al
desarrollo, particularmente los ambientales y sociales.

Por eso, y tal como varios autores han señalado en los últimos años, la visión de política
pública que apuesta por la conformación de Sistemas Nacionales de Innovación (S.N.I), y
su derivación local, “Sistemas regionales de innovación” (S.R.I), como únicos caminos
posibles, debiera ser  necesariamente  repensada a la luz de otras concepciones más
adecuadas a los contextos de países en desarrollo. Como plantea Viotti (2002) el uso de los
conceptos sistémicos presupone la existencia de sistemas robustos, en los que interactúan
agentes cuyas actividades están enfocadas a desplegar innovaciones, en el sentido más
schumpeteriano del término. Si bien estas visiones son útiles para describir la dinámica
innovadora de los países centrales,  las condiciones  que las sustentan no existen en los
países en desarrollo, donde las actividades científicas y tecnológicas están lejos de
presentar un comportamiento sistémico y el esfuerzo innovador  de las empresas no tiene
nada de schumpeteriano. Fundamentar las políticas de CyT en un enfoque acrítico de estas
teorías, puede llevar a la instauración de instituciones, incentivos y mecanismos poco
propicios para nuestra realidad.

Esto es particularmente importante para el establecimiento de políticas de CyT en el plano
regional, las que debieran servir no solo para convertir a las regiones en plataformas
ventajosas para unir ciencia y tecnología con negocios. Idealizar el poder de lo local,
creando modelos abstractos de desarrollo del tipo “ciudad o región competitiva”, “polo
tecnológico local” son nociones que muchas veces limitan la conceptualización de las
políticas. Creemos que hay que ser cautos con esas ideas, si entendemos junto con Vázquez
(2000) que el desarrollo regional es un proceso de crecimiento y cambio estructural que
mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio, conduce a la
mejora del bienestar de la población de una localidad o una región, no podemos limitarnos



a aceptar que la contribución  de la ciencia y la tecnología en los procesos de desarrollo sea
necesariamente indirecta y mediada por la innovación empresarial.

El relanzamiento de lo regional como el espacio propicio para impulsar una política  de
Estado que articule, vincule y fortalezca las capacidades científicas y tecnológicas locales,
es una gran oportunidad para México, pero también un enorme reto, pues implica pensar
colectivamente estas cuestiones y crear nuevos esquema de cooperación entre los actores
clave del desarrollo. El interés inédito del Ejecutivo Federal que ha colocado a la CTI en
las prioridades de la Agenda Nacional para el sexenio 2013-2018, pudiera generar
condiciones para lograr reformas estructurales, asimismo, el aumento al presupuesto del
sector permite un relativo optimismo para el fortalecimiento y construcción de
capacidades.

La definición de los “cómos” es fundamental:
a) Repensar las políticas de CTI a la luz de otras concepciones más adecuadas a los
contextos de países en desarrollo y de alta desigualdad como el nuestro.
b) Establecer un compromiso nacional, incluyendo a los tres órdenes de gobierno, al sector
empresarial, a la academia y a la sociedad civil organizada, para dar a la CTI un lugar
prioritario en la agenda nacional.
c) Definir las prioridades nacionales incorporando las capacidades, liderazgos y vocaciones
de las diferentes regiones.
d) Revisar la gobernanza del sistema de CTI, la articulación de políticas  federales
diferenciadas y de largo plazo con las políticas regionales es una tarea impostergable.
e) Definir a la CTI como referente transversal de los programas sectoriales y estatales para
articular el desarrollo regional.

Por último, no hay que olvidar que el debate sobre los procesos de descentralización y el
establecimiento de políticas de CyT regionales es reciente y requiere de una diversidad de
análisis y estudios que puedan contribuir a una mejor comprensión del problema, además
de definir los posibles rumbos que den continuidad a estos procesos y adaptarlos para
mejorar su capacidad de actuación en los contextos regionales.
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Resumo: Apesar do processo de intensificação da conscientização ambiental e discussões 

acerca da sustentabilidade e seus desafios, ainda há lacunas significativas a serem 

preenchidas no tocante às práticas que envolvem esta demanda. Considerando os 

processos de fabricação de grande parte dos produtos comercializados, são evidentes os 

impactos negativos atrelados a esta dinâmica. O desequilíbrio resultante desta ação é 

visível tanto no âmbito ambiental quanto social, uma vez que refletem comportamentos 

que, genericamente, beneficiam segmentos dominantes em detrimento de outros 

submetidos. Dirigindo estas abordagens para agrupamentos industriais (clusters), pode-se 

observar um oportuno campo de estudo deste contexto, principalmente através do 

exercício da inovação, tanto de ordem tecnológica, quanto social. Assim, o objetivo deste 

artigo é subsidiar teórica e empiricamente o debate sobre  as possibilidades de coevolução 

entre o setor produtivo, o meio ambiente e a melhoria das condições de vida da sociedade; 

fundamentando-se nas abordagens de comunidades de prática e inovações sociais.  

 

Palavras-chave: Clusters industriais; sustentabilidade; inovação social; aprendizagem. 

 

Abstract: Despite the process of intensification of environmental awareness and 

discussions about sustainability and its challenges, there are still significant gaps to be 

filled in respect of the practices surrounding this demand. Considering the manufacturing 

processes of most traded products, are obvious negative impacts linked to this dynamic. 

The resulting imbalance of this action is visible in both the environmental and social, 

because they reflect behaviors that generally benefit segments dominant over others 

submitted. Driving these approaches to industrial groupings (clusters), it is possible to 

observe an appropriate field of study in this context, mainly through the exercise of 

innovation, both technological, as social order. Thus, the purpose of this article is to 

support theoretically and empirically the debate on the possibility of coevolution between 

the productive sector, the environment and the improvement of living conditions of society; 

basing on the approaches of communities of practice and social innovations. 

Keywords: Industrial clusters, sustainability, social innovation, learning. 

1. Introdução 

A relação entre sustentabilidade ambiental, desempenho econômico e competitividade tem 
sido debatida fortemente, mas permanece ainda envolta em certa obscuridade. Os vários 
estudos disponíveis ainda dão origem a perspectivas muito diferentes sobre essa relação. 
Os de visão “tradicionalista”, ou neoclássica, encontram sérias incompatibilidades na 
relação entre sustentabilidade e competitividade. Sob esta visão, o propósito dos 
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regulamentos ambientais é a maximização do bem-estar social, repassando os custos da 
externalidade negativa às empresas responsáveis pelos passivos ambientais. Como 
desdobramento desta conduta, as políticas de ordem ambiental podem impactar 
adversamente na competitividade, em virtude do ônus que impõe às empresas. Por sua vez, 
os estudos de visão "revisionista" escolhem um panorama mais dinâmico entre 
sustentabilidade e competitividade, conferindo um papel de protagonismo para a mudança 
e inovação tecnológica. Sob esta progressão, um desempenho ambiental superior pode 
levar à redução dos custos produtivos e fazer prosperar a eficiência e produtividade, 
apontando novas oportunidades de mercado (CARRILLO-HERMOSILLA et al, 2009). 

O fato é que a sustentabilidade se tornou tema emergente no contexto empresarial, muito 
em função das restrições legais e barreiras mercadológicas associadas ao mote, que se por 
um lado, exigem a compatibilização por parte dos fabricantes; por outro lado expõe 
elementos de diferenciação competitiva dos adotantes, em contraposição aos seus 
concorrentes ainda não reativos.  

Projetando este direcionamento num cluster industrial, requer a adoção de uma série de 
medidas que garantam a participação e reciprocidade de todos os atores do agrupamento, 
no intuito de estabelecer metas e critérios práticos, factíveis a todos os participantes. Dirige 
amplos esforços para tirar vantagem da heterogeneidade de perfis associados, além de 
conduzir práticas de aprendizagem que fomentem ideias e fóruns pró-inovação. Nestas 
condições, a interdependência e interação exercem forte apelo, sobretudo, na possibilidade 
de explorar mecanismos como comunidades de práticas, sistemas regionais de inovação e 
prospecção de mercado. 

Neste sentido, os fundamentos teóricos a seguir, tratam dos conceitos de sustentabilidade, 
inovação ambiental, inovação social e comunidades de práticas; buscando correlacioná-los 
com a abordagem de cluster industrial, conjecturando possíveis mediações para a obtenção 
de um portfólio competitivo e ambientalmente alinhado. 

 

2. Sustentabilidade 

O termo sustentabilidade tem estabelecido pautas recorrentes no meio acadêmico, 
empresarial e governamental, tanto a nível nacional quanto internacional; principalmente 
em consequência da temática sócio-ambiental instrumentar exigências sobre os usuários de 
recursos naturais e do meio social, para sua permanência e perpetuação em condições 
competitivas (LANG, 2009). 

De acordo com Santos (2009), a preocupação teórica com a sustentabilidade tem advento 
no campo das ciências ambientais e ecológicas, estabelecendo discussões e contribuições 
de diferentes disciplinas, tais como a Sociologia, a Economia, a Filosofia, a Política, a 
Gestão e o Direito. Assim, o mote da sustentabilidade ambiental cresce em importância e 
escala, sobretudo desde fins dos anos 60, nos espaços acadêmicos e políticos, instituindo 
uma das preocupações de expressão na atualidade. 

Estudos mais consistentes na área foram consolidados durante a década de 80, mediante o 
processo de conscientização em fóruns internacionais, na buscas de mecanismos 
apropriados para a promoção do crescimento sustentável; preservando o meio ambiente e 
os interesses das gerações futuras (DINIZ et al, 2001). 

A sustentabilidade, então, é resultado de um processo histórico contemporâneo, 
caracterizado por questionamentos sobre a sociedade industrial e sua conduta de 
desenvolvimento; cujo modelo demonstra-se esgotado. Assim, a sustentabilidade pode ser 
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entendido como um conceito derivado da ecologia, mas que demanda a expressão de sua 
operacionalidade nas sociedades humanas (ROSA, 2007). 

Segundo Schweigert (2007), o termo sustentabilidade deriva do comportamento moderado 
do predador ao explorar sua presa, por tempo indeterminado. Ou seja, pressupõe que o 
explorador conheça as especificidades do espaço por ele demarcado, para utilizá-lo por 
longo tempo e reservado as condições para a continuidade da própria espécie. 

Assim, a maioria das definições de sustentabilidade compartilha a ideia de atender às 
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir 
suas próprias necessidades. Em suma, sugere um conflito de interesses e bem-estar entre a 
sociedade atual e futura (CARRILLO-HERMOSILLA et al, 2009). 

A forma como as empresas organizam seus processos de fabricação e as especificações dos 
produtos e serviços que tem lançado, tem gerado impactos significativos no meio 
ambiente. Considerando o atual stats de desenvolvimento técnico/científico, assim como 
estas empresas potencialmente causam problemas ambientais, também devem ser 
chamadas a desempenhar um papel decisivo na sua solução. O desafio da gestão reside 
exatamente na integração das demandas de sustentabilidade num contexto holístico; do 
negócio e do ambiente, operando mudanças na maneira como as empresas são 
administradas. 

A relação entre sustentabilidade ambiental, desempenho econômico e competitividade tem 
sido debatida fortemente, mas permanece ainda envolta em certa obscuridade. Os vários 
estudos disponíveis ainda dão origem a perspectivas muito diferentes sobre essa relação 
(CARRILLO-HERMOSILLA et al, 2009). A visão “tradicionalista” (ou neoclássica), onde 
a regulamentação ambiental tem por objetivo a maximização do bem-estar social, tornando 
as empresas poluentes responsáveis pelos custos da externalidade negativa que produzem, 
corrigindo assim as falhas de mercado. Em decorrência disso, as políticas ambientais 
podem gerar um impacto adverso na competitividade, na medida em que impõe custos 
adicionais para as empresas. Nestes casos podem ser esperadas estratégias de negócios 
defensivas e a adoção de tecnologia fim de tubo.  

A visão "revisionista" adota uma perspectiva mais dinâmica da relação entre 
sustentabilidade e competitividade, e atribui um papel central para a mudança e inovação 
tecnológica. Melhor desempenho ambiental pode levar à redução dos custos de produção e 
aumentar a competitividade através da eficiência, da produtividade e apontar novas 
oportunidades de mercado. Nesta situação, a mudança tecnológica é, provavelmente, uma 
condição necessária, embora insuficiente, para atingir a sustentabilidade (Id. Ibid.). 

Um modelo sustentável deve promover a coesão e a mobilidade social, elevar a 
participação política dos cidadãos e respeitar a sua identidade cultural, assegurando o 
acesso ao poder e o desenvolvimento das instituições sociais (MAY, 2001). 

 

2.1 Inovações para a Sustentabilidade 

As terminologias associadas à sustentabilidade começaram a ser utilizadas de forma 
conjugada com a palavra desenvolvimento a partir de meados dos anos 1980, 
principalmente em detrimento da crise ambiental e social que começava a ser percebida 
numa escala global (BARBIERI, 2006). 

Contemporizando esta problemática, pode-se observar que tais elementos foram 
potencializados nas últimas décadas. Assim, ao explorar estes meandros, os agentes, em 
suas interações, precisam relevar as seguintes premissas (MAJER, 2004): visão de longo 
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prazo (durabilidade do caráter sustentável, globalmente aplicável); regulamentação 
(processo de entendimento e mediação entre as partes envolvidas direta e indiretamente); e 
contexto holístico (entendimento integral das dimensões localizadas e adjacentes ao objeto 
de interesse). 

Como parte dos mecanismos propícios à frenagem dos efeitos da crise em referência, surge 
a perspectiva estratégica das eco-inovações ou inovações sustentáveis, pretensa à 
renovação dos modelos de negócios, através das mudanças tecnológicas nos processos de 
provimentos de produtos e serviços, no comportamento de usuários e organizações; além 
das interações decorrentes a estas práticas (MAJER, 2004). 

Neste sentido, as eco-inovações dependem da iniciativa e cooperação dos agentes 
(indivíduos e organizações), permitindo a difusão dos valores propostos à sociedade como 
um todo. Também demandam regulamentação propícia à sistematização em âmbito 
regional, setorial e nacional; vocacionada por política de promoção à implementação e 
atendimento de requisitos de sustentabilidade. 

Para Maçaneiro & Cunha (2010, p.4), a definição de eco-inovação distingue-se da de 
inovação em questão do relacionamento com a redução do ônus ambiental, 

É uma inovação que consiste em mudanças e melhorias no desempenho 
ambiental, dentro de uma dinâmica de ecologização de produtos, processos, 
estratégias de negócios, mercados, tecnologias e sistemas de inovação. Nesse 
contexto, a eco-inovação é definida por sua contribuição à redução dos impactos 
ambientais de produtos e processos. 

As eco-inovações podem ser de natureza tecnológica, organizacional, social e institucional. 
Quando de ordem tecnológica, imprimem caráter cautelar ou reparatório de danos, sejam 
nas tecnologias interventivas nos processos de “fim de tubo” ou nas técnicas e aparatos de 
produção mais limpa, em qualquer estágio produtivo. Enquanto natureza organizacional 
visa convergir à gestão; auditando processos e introduzindo novos serviços vocacionados 
às medidas socioambientais. Para a condução qualificada social, prospecta mudança de 
hábitos, valores e comportamentos, intensificando a adesão a um estilo de vida sustentável. 
Por fim, numa tipologia institucional, alicerça os fundamentos para uma política de 
sustentabilidade, através das respostas e iniciativas das instituições para os problemas de 
ordem ambiental (RENNINGS, 1998). 

Numa taxonomia mais específica, as eco-inovações podem trazer outros envolvimentos à 
dimensão de gestão, indicando potenciais para o estudo e melhoria de processos com 
ênfase ambiental. Diz respeito às medidas relacionadas ao design: otimização de sistemas, 
subsistemas e componentes; reduzindo impactos e ônus. Também incorpora as dimensões 
do usuário (adesão, disseminação e envolvimento com a eco-inovação), a de 
produto/serviço (redefinição dos produtos e serviços, seu valor percebido e identidade 
técnico/cultural) e de governança (soluções colaborativas e resolução de conflitos entre os 
diversos núcleos interessados) (KÖNNÖLÄ et al, 2008). 

Todas estas distinções e classificações devem ser factíveis de mensuração, a fim de avaliar 
efetividade e benefícios da eco-inovação; permitindo explorar potencialidades, limitações, 
oportunidades e ameaças decorrentes das práticas adotadas nos diversos níveis 
ocupacionais. Andersen (2006) dispõe três eixos a ser considerados neste sentido: métodos 
e experiências de análise (indicadores industriais de eco-eficiência, comparação intra e 
intersetorial); fontes de dados (patentes com pertinência pró-ambiental, investimentos 
vocacionados em P&D, bancos de dados correlacionados ao tema); linhas de investigação 
prioritária (eco-empreendedorismo, políticas ambientais, desenvolvimento de 
competências e fomento à inovação ambiental). 



 5

Assim, a quantificação e dimensionamento da eco-inovação passa inequivocamente pela 
pesquisa do processo criativo e de implemento ao mote; a abrangência de seus efeitos; o 
caráter consciente de sua aplicação; métodos e políticas que permitam seu alinhamento e 
correção de curso; efeitos econômicos e implicações de médio e amplo escopo; além de 
proeminência a incentivos de amplo espectro (ARUNDEL & KEMP, 2009).  

Dos extratos provenientes da mensuração do objeto de interesse, emergem análises e 
diretrizes macro, qualificáveis à condição de políticas específicas de eco-inovação; 
enfáticas à redução de impactos ambientais e dos custos decorrentes, melhorando as 
características do comportamento eco-inovador das empresas e instituições. Ou seja, uma 
combinação ótima entre programas de apoio e medidas ambientais, numa coordenação 
constante entre políticas ambientais e de inovação (RENNINGS, 1998). 

 

3  Clusters Industriais 

Uma das principais mudanças despontadas na economia pós-fordista diz respeito ao 
processo intensivo de interações entre empresas, particularmente àquelas de pequeno porte. 
Este movimento estimulou pesquisas e movimentou autoridades, enquanto oportunidade de 
ações governamentais e empresariais que fomentem o crescimento econômico e 
desenvolvimento regional. Este fenômeno é consequência do rompimento das barreiras 
internacionais de comércio e consequente abertura de mercados, forçando as companhias a 
se adaptar regularmente às ameaças e oportunidades, através de estratégias que propiciem a 
conquista de novos espaços frente ao cenário econômico (OLIVARES & DALCOL, 2010). 

Um cluster pode ser definido como um modo de organização composto por 
relacionamentos e proximidade, pretensos à atuação conjunta de empresas; cujos interesses 
podem envolver propriedades e extratos produtivos, informações ou tecnologia. 
Desdobrando seus efeitos à atividade econômica, esta ligação estabelece condição de 
concessão sistemática a trocas de bens, serviços ou conhecimentos (MALECKI & 
TOOTLE, 1996). 

Caracterizado como um quadro emergente a nível mundial, a expansão das pequenas e 
médias empresas tem sido vista como um efeito positivo do processo de reestruturação 
econômica; principalmente pela condição que estas organizações têm de prover 
significativo número de postos de trabalho, o que, de certa forma, equilibra as efeitos da 
redução em escala crescente dos níveis de empregabilidade nas firmas de grande porte 
(GALVÃO, 2000). 

Um aspecto similar observado em muitas nações é o do processo de aglomeração dessas 
pequenas e médias empresas em determinadas regiões, estabelecendo uma variada gama de 
atividades baseadas na complementaridade, interpendência e cooperação. Dessa forma, são 
reformuladas as relações sociais dos indivíduos envolvidos nestas representações, 
estimulando novas sinapses que determinam modelos de ação e desenvolvimento. Essas 
aglomerações são denominadas distritos industriais (ou clusters), e vêm constituindo um 
modelo de sucesso em diversos países; sobretudo pelo transcurso de integração que 
desempenham, na forma de complexos sistemas de cooperação, solidariedade, coesão e 
valorização do esforço coletivo. Essas redes (networks) materializam um ambiente de 
eficiência coletiva, com desempenho superior, se comparado com empresas que atuam de 
forma isolada no mercado (Id. Ibid.). 

Dessa forma, os clusters se instituem como um mecanismo com amplo potencial de 
renovação de regiões geográficas enfraquecidas por crises ou obsolescência de seus 
parques industriais; aplicável tanto para segmentos conservadores em nações 
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desenvolvidas, como para o progresso de países emergentes. Particularmente nos territórios 
economicamente atrasados, os clusters potencializam a expansão econômica, criação de 
novas atribuições técnicas e competências.  

Independente do contexto e abrangência, os parques industriais são um espaço para a 
reformulação social, interfaceando, por consequência, interesses de ordem governamental; 
principalmente na composição de políticas acionárias que permitam o franco crescimento e 
manutenção da geração de ocupação e renda.  

Da interação entre redes de empresas e governo serão desdobradas ações visando a 
vitalidade econômica; através da criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento 
econômico, de forma a dinamizar o segmentos envolvidos, atrair novos investimento e 
fomentando a inovação (PORTER, 1993). 

Se por um lado, a existência de clusters propicia o desenvolvimento setorial, por outro lado 
torna a região do aglomerado vulnerável às flutuações de mercado, em virtude da 
concentração industrial específica. Essa situação é minimizada nas regiões que apresentam 
diversificação na produção e nos segmentos de valor (PIEKARSKI & TORKOMIAN, 
2005). 

A redução da vulnerabilidade dos membros do aglomerado também pode ser alcançada a 
partir da propagação de inovações tecnológicas e organizacionais no ambiente operacional 
do cluster. Esta prerrogativa pode ser alcançada através da circulação de informações e 
pelo desenvolvimento de competências comerciais e mercadológicas, que propiciem o 
prognóstico de tendências de mercado e orientação do comportamento de consumo. Neste 
sentido, os relacionamentos e parcerias internas ao cluster constituem as bases para a 
composição deste tipo de arranjo. A partir destas relações são consolidados os papéis e 
hierarquização da associação, consolidando a divisão de trabalho e os planos de ação 
conjunta (BRITTO & ALBUQUERQUE, 2000). 

Acolhe-se, a partir dessa ideia, que a existência de um sistema de relações expresso é 
fundamental para a maturação e funcionamento da rede, propiciando o processo de 
aprendizagem intrínseca ao cluster, que por sua vez é o vetor para um sistema de inovação 
estruturado nas diversas escalas de interesse do agrupamento (Id. Ibid.). 

A ação coordenada nos clusters visa remover falhas e fragilidades que impedem a plena 
exploração do potencial de mercado, estabelecendo condições para a competitividade e 
inovação. As falhas sistêmicas na dinâmica dos agrupamentos dizem respeito 
principalmente à insuficiência ou ineficácia na oferta de bens públicos (educação, 
formação, infraestrutura, apoio a P&D, comunicação e transportes especializados); à 
lacuna de coordenação entre atores (efetividade do associativismo e da troca de 
informações); e à insuficiência na conexão às redes mundiais (condição de captar 
investimentos externos) (CHORINCAS et al, 2001). 
 
4. Inovação Social 

Segundo Phills et al (2008), a inovação social é a deliberação para a busca uma nova 
resolução de um problema social; de forma mais efetiva, eficiente, sustentável ou justa do 
que as propostas existentes, e para a qual a oferta criada assume prioridade de atingir a 
sociedade como todo, numa abordagem holística. 

Assim, a inovação social progride do conhecimento aplicado às demandas sociais através 
da participação e da colaboração de todos os agentes envolvidos, gerando contribuições 
novas e duradouras (BIGNETTI, 2011). Estas inovações, nas dimensões de produto e 
processo, caracterizam-se pela contribuição à satisfação de necessidades humanas que não 
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são contempladas em outras modalidades de oferta, pela promoção e acesso a melhores 
condições individuais e coletivas; além do desenvolvimento de capacidades humanas 
(MOULAERT et al, 2007). 

A inovação social é dependente da trajetória e contexto: refere-se àquelas mudanças nas 
agendas e instituições, que levam a uma maior inclusão de grupos marginalizados e 
indivíduos em diversas esferas e estratos da sociedade. A inovação social implica 
fortemente na inovação de processos; influenciando a dinâmica das relações sociais, 
incluindo as relações de poder. Considerando que a inovação social está amplamente 
ligada com a inclusão social, envolve também a superação de influências conservadoras, e 
implica explicitamente a uma posição ética, pressuposta à construção social (Id. Ibid.). 

Caracteristicamente, a inovação social envolve quatro fatores-chave: sua forma, sua 
dinâmica de criação e adesão, seus agentes e os propósitos que visa atender. No tocante à 
forma, a inovação social vincula-se fundamentalmente à ideia de serviço, por configurar-se 
intangível. Sobre sua criação e adesão, manifesta-se participativa, onde seus usuários estão 
inseridos em todas as fases de desenvolvimento. Acerca de seus agentes, a inovação social 
se articula por meio dos mais diversos núcleos e setores (empresas, governos, 
comunidades), podendo representar interesses e pontos de vista divergentes; exigindo 
conciliação durante o processo de alavancagem da inovação. Por fim, os propósitos dizem 
respeito à resolução de problemas sociais, sobretudo às lacunas não exercidas pelos 
governos, empresas e membros da sociedade geral (CHAMBON et al, 1982). 

A inovação social, de modo geral, é originada mediante novos arranjos concebidos a partir 
de elementos preexistentes, sendo que sua operacionalização ocorre pelo rompimento de 
barreiras organizacionais, setoriais e até mesmo de autoridade. Assim, implica em novas 
vinculações e relacionamentos sem precedentes entre grupos e indivíduos; catalisando 
novas construções sociais. Neste contexto, emerge o papel dos “conectores”, 
personificados por agentes (indivíduos ou instituições) que ligam ideias, recursos e 
pessoas; ampliando o processo de progressão da inovação (MULGAN et al., 2007). Os 
resultados dessas interações expandem a percepção de territorialidade, ocupação e 
sociedade; conformando novos modelos organizacionais. Expressam assim 

a interdisciplinaridade no processo de inovação com a associação de 
conhecimentos ou disciplinas nas quais cada um conserva sua autonomia, muitas 
vezes entrando em conflito, mas permitindo em muitos casos o enriquecimento e 
a abertura de espíritos de diferentes disciplinas (MORIN, p. 24). 
 

Focalizando as inovações sociais realizadas por organizações, deve-se ponderar tanto as 
mudanças endógenas como as dirigidas para o ambiente externo. Quando desdobradas ao 
espaço interno das organizações, as transformações são operadas no intuito de conceber 
uma nova divisão do trabalho, uma alteração na disposição de poder ou em ganhos na 
qualidade de vida no trabalho. Neste contexto, as inovações sociais exprimem as atividades 
internas de progressão da autonomia dos empregados (empowerment) e valorização do 
elemento humano. Naturalmente, essas iniciativas também são utilitaristas, pretensas à 
obtenção de diferenciais competitivos, aumento da produtividade e desenvolvimento de 
inovações tecnológicas, através dos novos arranjos sociais estabelecidos (CLOUTIER, 
2003). Quando direcionadas para o ambiente externo, objetivam o atendimento de 
necessidades de grupos e de comunidades, envolvendo o processo cooperativo. Neste 
sentido, podem operar no controle de suas operações visando à preservação do ambiente, 
no desenvolvimento de projetos juntos à comunidade e na criação de fundações ou de 
outros arranjos institucionais (NIDUMOLU et al., 2009). 
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5. Aprendizagem 

A aprendizagem é inerente à natureza humana, não é uma atividade separada (WENGER, 
1996). Os seres humanos, naturalmente, querem aprender e vão naturalmente descobrindo 
mais sobre o que eles estão interessados. 

O interesse é um dos mecanismos básicos da aprendizagem, juntamente com a memória e a 
transferência (DUARTE JR, 1988). A prerrogativa do interesse no processo de 
aprendizagem está disposta sobre aquilo que se considera útil. A memória permite a 
retenção dos significados associados às experiências. Por fim, a transferência diz respeito à 
interpretação e ação em novas situações a partir dos significados preliminares retidos das 
experiências anteriores. 

Sob o foco de empresa, a possibilidade de mudanças organizacionais perpassa pelo 
processo de aprendizagem, enquanto forma de promover o crescimento dos indivíduos, 
levando em conta suas experiências prévias e as competências desejadas pelas 
organizações. Bonfim (2005 p. 25) destaca que 

Para gerar o aprendizado para mudança, o foco deve estar centrado no caráter 
educativo do ser humano total e não apenas nos níveis de adestramento, 
treinamento e/ou desenvolvimento. Assim, o caráter educativo do ato pedagógico 
na empresa deve romper a famosa divisão social do trabalho onde adestramento e 
treinamento são para quem executa e o desenvolvimento, para quem pensa. 

Assim, o propósito da inovação, só será factível a partir de um processo de aprendizagem 
que permita que todos os níveis hierárquicos da empresa participem de forma não 
condicionada, onde a condição de desenvolvimento seja também a de atuar com senso 
criativo, crítico e interventivo. 

Uma abordagem para a captura de aprendizagem de modo estruturado é trabalhar 
com outras organizações ou indivíduos, compartilhando perspectivas e 
desafiando visões e ideias condescendentes. A aprendizagem compartilhada 
funciona em todos os estágios do ciclo de aprendizagem e oferece uma fonte 
extra de tração para movimentá-lo com sucesso. Por exemplo, aproxima 
diferentes experiências e, consequentemente, diferentes conceitos e teorias que 
podem oferecer insights novos. Oferece a chance de experiências múltiplas e 
compartilhadas e oferece um ângulo desafiador para a reflexão (TIDD et al, 
2008, p. 525). 

A aprendizagem é um percurso comportamental que se estabelece tanto a nível técnico, 
como a nível social (GARVIN, 1998). O resultado desse processo representa o 
relacionamento dessas manifestações. Sob a perspectiva técnica, a aprendizagem aplica-se 
ao processamento eficaz, explicação e solução de informações internas e externas à 
estrutura, sendo examinados os delineamentos de mudança associados ao fenômeno. Na 
perspectiva social, estuda como os indivíduos conferem sentido às experiências laborais, 
sejam elas de ordem explícita (objetivada) ou tácita (subjetivada); ambas associadas a 
relações sociais (ZANGISKI & LIMA, 2009). 
 
5.1 Aprendizagem e Comunidades de Prática 

O aprendizado constitui uma atividade social, ocorre recorrentemente em grupos. Apesar 
de nem todos os grupos gerarem aprendizagem, quando ela se operacionaliza neste espaço 
de coletividade, estimulam a formação de comunidades de prática que têm características 
especiais. Seu surgimento é espontâneo e informal, a partir da cooperação direta, mútua 
sondagem e exploração de um novo assunto (BROWN & DUGRID, 2001). 

As comunidades de prática são grupos de pessoas que compartilham preocupações, 



 9

problemas ou interesses sobre um determinado tema, e que aprofundam seu conhecimento 
e experiência nesta área, interagindo em uma base contínua (WENGER et al., 2002). São 
indivíduos envolvidos em atividades com um propósito comum e contínuo de 
aprendizagem através da prática (HANDZIC, 2004). 

Uma comunidade de práticas define-se em três dimensões: interesses comuns e sua 
compatibilização; forma de engajamento e adesão; produção advinda do grupo (rotinas, 
percepções, artefatos, vocabulário, etc). Conforme essas dimensões se estabelecem, os 
grupos alcançam estágios superiores de desenvolvimento e maturidade, constituindo 
diferentes tipos e níveis de atividades de interação (WENGER, 1998). 

Dentro das empresas, as comunidades de prática surgem em detrimento de recorrentes 
ações conjuntos para solução de problemas. Neste contexto, os indivíduos se auxiliam 
mutuamente na execução das atividades cotidianas, de forma de prática, para lidar com o 
fluxo constante de informações que precisam processar. Ao compartilhar procedimentos e 
registros das operações, estabelecem uma memória comum, assim, cada membro do grupo 
pode fazer o trabalho sem ter que “lembrar de tudo sozinho”, pois há constante mediação 
dos seus pares (Id. Ibid.). 

Os limites de uma comunidade de prática são mais flexíveis do que os de uma unidade 
organizacional. A adesão implica em efetiva contribuição para a prática, e as pessoas 
podem participar de diferentes maneiras e em diferentes graus; e essa permeabilidade gera 
oportunidades para a aprendizagem também nos diversos níveis de envolvimento. Uma 
comunidade de prática é diferente de uma rede no sentido de que ela circunscreve algo; 
não é apenas um conjunto de relações. Uma comunidade de prática existe porque produz 
uma prática compartilhada e engajamento num processo coletivo de aprendizagem 
(BROWN & DUGRID, 2001). 

 

6. Clusters Industriais: Interdependências para a Sustentabilidade 

A formação e intensificação de clusters industriais refletem num novo paradigma, onde a 
interdependência e interação são sustentáculos para a retroalimentação tecnológica e 
demais perspectivas estratégicas. Os movimentos de divergência e convergência entre 
pares manifestam a assimetria de competências e habilidades das firmas e suas diferentes 
percepções sobre as vantagens de constituir o aglomerado. A possibilidade de inovar e os 
diferentes graus de êxito na adoção e no uso de soluções sistêmicas determinam as 
vantagens e padrões de especialização que deem condições de levar os requerentes a um 
status de elevação de competitividade, retomada com novos desenvolvimentos técnicos a 
partir de alianças estratégicas. (RITA & SBRAGIA, 2002). 

As novas estruturas para a competitividade circunscrevem combinações harmônicas entre 
atores, tendo em vista que a competição não se estabelece mais entre produtos ou serviços, 
mas na dimensão conceitual de negócio; fomentando relações contratuais de provimento, 
distribuição, produção, associação ou cooperação de P&D (HAMEL, 2000). 

Assim, de uma perspectiva de ação individual e específica, o processo de interação 
manifesta-se inicialmente pela aproximação de empresas, mediante demandas 
compartilhadas. O gatilho para essa aproximação pode envolver desde um grande contrato 
de fornecimento, que não seja factível de execução por uma única firma, ou em detrimento 
de operações especializadas; onde cada agente detém competências críticas que, se 
combinadas com as de outras organizações, pode conduzir a uma posição de vantagem 
competitiva e diferenciação. Naturalmente, este aspecto está, preferencialmente, conjugado 
com a dimensão de proximidade geográfica; que tende a condicionar semelhanças na 
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configuração dos empreendimentos, seja enquanto origem e motivações, valores e 
trajetórias. 

Dessa forma, abre precedente para a composição de redes, justificadas e salvaguardadas 
pela divisão do trabalho, numa concepção sistemática que amplia o alcance e intensifica a 
troca de informações. Neste contexto, podem ser observadas as primeiras convenções 
caracterizáveis como comunidades de prática, uma vez que representam pessoas de 
diversas instituições, empenhadas no atendimento de demandas comuns e cuja atuação 
aprofunda o entendimento do segmento, ampliando a experiência empreendedora. O 
extrato destas comunidades segmenta e orienta o preenchimento de lacunas de 
aprendizagem; refletindo no incremento dos métodos de gestão, na qualidade dos produtos 
e serviços. Por consequência, estabelecem um ambiente favorável ao desenvolvimento de 
inovações incrementais. 

A maturação das redes e a formalização de governanças setoriais, presumem a evolução 
para a categoria de cluster industrial, consolidando programas de interdependência e 
interação; pretensos às aplicações de inteligência corporativa. Neste status, a inter-relação 
entre os diversos executivos e suas ferramentas, objetiva a construção de metas de médio e 
longo prazo, além da estruturação de repositórios de dados setoriais, para a disposição de 
recursos estratégicos e dinâmicos.  

 

 
Diagrama 1: Cluster Industrial: interdependências e conexões. 

Fonte: elaboração própria 
 

Sob este cenário de oportunidade é desejável a atuação governamental, para fortalecer as 
ações do cluster e fomentar sua manutenção. Neste sentido, exerce papel decisivo na 
formatação dos sistemas regionais de inovação, tendo em vista a ampla heterogeneidade 
que a aglomeração industrial sugere. Assim, reforça a importância das inovações como 
fonte de crescimento econômico e social, envolvendo diversas instituições de suporte, 
setores relacionados e de serviço especializado. A atuação do governo deve ocorrer, 
sobretudo, de forma a incorporar não só as inovações que contemplem dimensão produtiva, 
mas também às de ordem social de inovação social no espaço geográfico do cluster; onde 
os benefícios e metas devem compor uma pauta de interesse holístico, inclusivo e de 
valorização do elemento humano nos diversos estratos sociais.  
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Nesta dinâmica, amadurece-se a experiência das comunidades de prática, de forma mais 
ampla e diversificada, uma vez que o trânsito dos agentes nas diversas estruturas e espaços 
sociais (empresas, fornecedores, clientes, universidades, instituições de pesquisa) catalisa o 
processo de transferência de informações, impactando na formulação de soluções e 
elaboração criativa. Parafraseando Bignetti (2011), esta condição no ambiente de cluster, 
estimularia as inovações sociais e tecnológicas, que teriam como propósito desenvolver 
novas formas de organização e de produção, apontando um novo arranjo social que 
favorecesse a criação de conhecimentos, competências e soluções; permitindo a melhoria 
da qualidade de vida no trabalho e na comunidade. 

Neste estágio dos clusters, consideradas as prerrogativas das comunidades de práticas, que 
devem ser ratificados pelos instrumentos capazes de operar inovações sociais que 
observem e contemplem o mote da sustentabilidade; considerados os interesses das 
gerações atuais e futuras. Esse arcabouço ratifica a retroalimentação de todas as fases do 
arranjo de produção e oferta de valor, onde as condicionantes do mercado, associadas aos 
valores da sustentabilidade e competitividade; delegam novas lacunas para fundamentação 
de inovações tecnológicas e sociais, que demandarão novas fontes de discussão e 
problematização para as comunidades de práticas circunscritas aos clusters de interesse, 
formatadoras e propagadoras de novos aprendizados replicáveis aos diversos membros do 
aglomerado. 

É fundamental que a estratégia de progressão dos clusters industriais contemple a 
sustentabilidade no mesmo patamar assumido para a competitividade e que estas duas 
grandezas determinem o rumo das inovações tecnológicas e sociais. Da mesma forma, 
instituam a aprendizagem organizacional como artefato para a dinaminzação do processo 
de cooperação e solução de problemas; tendo como um dos seus espaços mais proveitosos 
as comunidades de práticas.  

 

Considerações Finais 

Conforme apresentado nas seções anteriores, a arquitetura organizacional para o 
desenvolvimento empresarial tem se manifestado amplamente na forma de aglomerados 
produtivos; um fenômeno crescente, principalmente entre as pequenas e médias empresas.  

A dinâmica dos clusters industriais propicia as parcerias, cooperações e outras formas de 
associação, no processo de consolidação de redes regionais. No entanto, numa perspectiva 
estratégica, é necessário otimizar as possibilidades e efeitos dessa atuação, através da 
ampliação do alcance e formalização de elementos propícios a aprendizagem 
organizacional, a consolidação de comunidades de práticas, entre outras iniciativas. 

O resultado esperado dessa ação passa, fundamentalmente, pela elevação do grau de 
envolvimento e participação dos pares nos processos decisórios do agrupamento; além de 
pretender a intensificação da gênese de soluções, sobretudo daquelas alçáveis à condição 
de inovação. 

Ao modificar as relações do agrupamento e consolidar aglomerados produtivos, presume-
se que as barreiras e restrições tendem a ser equalizadas, permitindo o desenvolvimento 
tecnológico e setorial. No entanto este desenvolvimento precisa abranger também a 
uniformização das limitações sociais, uma vez que também expressa o conteúdo da 
abordagem sustentável. 

Em suma, mais do que resultados imediatos, a operação desse modelo de rede deve 
contribuir para a situação de linhas conceituais e operacionais de constituição para 
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empresas,  que sintonizem como elementos centrais a competitividade e a sustentabilidade. 
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Análise dos métodos de gerenciamento ágil de projetos segundo
os níveis de maturidade em melhoria contínua

Resumo
Um dos princípios do gerenciamento ágil de projetos é a reflexão sobre as atividades

realizadas, de modo que equipe que o aplica se torne mais eficaz, se adaptando conforme

as necessidades percebidas. Esse princípio está diretamente ligado à melhoria contínua e ao

aprendizado organizacional, sendo esse aspecto evidenciado pelos autores que tratam desse

tema. No entanto, em pesquisa bibliográfica, não foram encontrados estudos que

demostrassem a maior eficiência dos métodos de gerenciamento ágil com relação à

melhoria contínua e nem que os classificasse segundo algum modelo de maturidade. Este

trabalho apresenta uma comparação teórica entre três métodos de gerenciamento ágil (XP,

SCRUM e IVPM2) tendo como referência um modelo de maturidade em melhoria

contínua proposto por Bessant et al. (2001). Os resultados apontam para um elevado grau

de maturidade dos três métodos e também mostram algumas dificuldades, como, por

exemplo, a difusão da melhoria para a organização como um todo.

Abstract
One of the principles of Agile Project Management is the critical observation about the

work done and the design of new strategies to make the staff more effective, adapting the

process as the perceived needs. This principle is directly linked to continuous improvement

and organizational learning, and this is emphasized by the authors dealing with this issue.

However, in literature review, no studies were found that show the efficiency of agile

methods regarding to continuous improviment nor that rank those according to some

maturity model. This paper presents a theoretical comparison between three agile methods

(XP, SCRUM and IVPM2) using the maturity model for continuous improvement

proposed by Bessant et al. (2001). The results indicate a high degree of maturity in all

methods analyzed and also shows some difficulties, for example, the dissemination of the

improvement to in the organization.



1. Introdução

As mudanças no cenário produtivo contemporâneo, em particular a maior busca pela

inovação, as mudanças constantes de requisitos dos produtos devido a mudança nos desejos

dos clientes e ciclo de vida de produtos menores têm levado as empresas a competirem por

meio de projetos complexos e inovadores, com processos de desenvolvimento flexíveis

(ALMEIDA, 2012).

Autores como Dawson e Dawson (1998) e Suikki et al. (2006) afirmam que os métodos

tradicionais de gerenciamento de projetos (GP) não são tão adequadas para esse novo

contexto, principalmente devido as limitações no planejamento e controle e sua demasiada

generalidade, isto é, a aplicação indiscriminada das mesmas ferramentas e técnicas para

qualquer tipo de projeto.

Como alternativa aos métodos tradicionais de GP foram desenvolvidos, em meados da década

de 1990 e início dos anos 2000, os novas alternativas, agrupadas sobre a denominação de

“métodos ágeis para o gerenciamento de projetos”. Esses, além de se proporem a oferecer

alternativas para as dificuldades de planejamento e controle em ambientes de rápidas

mudanças e contemplar as particularidades de cada projeto, também buscam ajudar no

aprendizado organizacional (AO) e melhoria contínua (MC), tanto do processo como do

produto.

Nesse sentido, Highsmith (2004) aponta o aprendizado contínuo como necessário para a

execução de atividades complexas no decorrer do projeto, e enfatiza que no Gerenciamento

Ágil de Projetos (GAP), ele acontece durante as interações, particularmente nos ciclos de

planejamento, execução e controle.

Para Cohn (2005) e Boehm (2003), ao revisar o plano constantemente, durante o

planejamento evolutivo, a equipe de projetos aprende com as mudanças até o ponto ótimo de

congelar o plano de projeto e fazer entregas de valor ao cliente.

Contudo, apesar de os autores que tratam do GAP justificarem como alguns de seus

diferenciais o AO e a MC, não foram encontrados, na revisão bibliográfica realizada, estudos

robustos que comprovassem a sua eficiência nesses aspectos.

Os métodos de GAP abordados neste trabalho são: o SCRUM (SCHWABER, 2004), o

Extreme Programming – XP (BECK, 2000) e o Interative and Visual Project Management

Method – IVPM2 (AMARAL et al., 2011). O objetivo principal do estudo é realizar uma



análise desses três métodos tendo como base os conteúdos prescritos, nas publicações básicas

desses métodos, e como referência o conceito de níveis de maturidade em melhoria contínua,

propostos por Bessant et al. (2001), de modo a analisar se eles contribuem realmente para a

MC e para o AO. Como objetivos secundários situa as atividades e práticas desses métodos

com relação as fases do projeto segundo o PMI (2008) para verificar em quais etapas o

aprendizado e a melhoria contínua ocorrem. Como método de pesquisa é utilizado a revisão

bibliográfica e análise de conteúdos.

2. Métodos de Gerenciamento Ágil de Projetos

De forma a se contrapor as críticas sobre a aplicabilidade dos métodos tradicionais de

gerenciamento de projetos em ambientes inovadores, nos quais a mudança constante é

comum, alguns novos métodos de GP foram desenvolvidos, tendo como principal diferencial

a autogestão, simplicidade, uso de iteração, envolvimento do cliente e uso da visão no lugar

do escopo (AMARAL et al., 2011).

Esses novos métodos se autodenominaram métodos ágeis para o gerenciamento de projetos

(EDER et al, 2010), sendo os principais, segundo Almeida (2012): Scrum (SCHWABER;

BEEDLE, 2001; SCHWABER, 2004), Lean Software Development (POPPENDIECK e

POPPENDIECK, 2003), Crystal (COCKBURN, 2004), Feature Driven Development – FDD

(PALMER e FELSING, 2002), Adaptive Software Development (HIGHSMITH, 2000),

Dynamic System Development Method – DSDM (STAPLETON, 1997), Extreme

Programming (BECK, 2000), Iterative and Visual Project Management Method - IVPM2

(CONFORTO, 2009).

De todos esses métodos, três foram selecionados para mais discussões e análises no atual

artigo, utilizando como critérios seus empregos disseminados – como é o caso do SCRUM e o

XP, ou por sua completude e desenvolvimento recente, como o IVPM2.

2.1. SCRUM

O método SCRUM, criado por Jeff Sutherland, Ken Schwaber e Mike Beedle (SCHWABER,

2004), está ilustrado na figura 1.



Figura1: Modelo de referência para gerenciamento com SCRUM. Fonte: Conforto (2009)

Os principais elementos do SCRUM, segundo SCHWABER (2004), são:

 Product Backlog: conjunto de requisitos definidos com investidores, parceiros e

outras pessoas envolvidas no projeto, formando uma lista de atividades a serem

desenvolvidas durante o empreendimento;

 Sprint Planning Meeting: reunião que define o número e quais atividades serão

desenvolvidas na Sprint (ciclo de desenvolvimento no gerenciamento iterativo o qual

geralmente tem duração de 15 dias);

 Sprint Backlog: subconjunto do Product Backlog é uma lista de atividades que serão

desenvolvidas na Sprint.

 Sprint: são executados os itens do Product Backlog, sua duração são cerca de 15 a 30

dias;

 Daily Scrum: rápida reunião que ocorre todos os dias entre os membros da equipe,

definindo quais tarefas serão realizadas no dia na qual também se discute os resultados

das atividades do dia anterior;

 Sprint Review Meeting: acontece após termino da Sprint, na qual a equipe discute

erros e acertos.

Segundo Schwaber (2004), o método também possui algumas outras particularidades. A

primeira são os papéis do SCRUM, que são basicamente três: Product Owner; Time de

Projetos (Project Team); Scrum Master.



O Product Owner é responsável por representar os interesses do cliente e servir como suporte

no projeto e no sistema resultante. Ele também deve ajudar na confecção de uma lista de

requisitos denominado Product Backlog. Nessa lista, estão as funcionalidades priorizadas

segundo o valor para o produto final, devendo ser as com maior valor as primeiras a serem

realizadas (SCHWABER, 2004).

O Time de Projetos (Project Team) é responsável por desenvolver uma funcionalidade. Os

times são auto geridos, auto-organizados, e multifuncionais, sendo responsáveis por

transformar os requisitos em funcionalidades, assumindo uma responsabilidade coletiva pelo

sucesso do projeto (SCHWABER, 2004).

O Scrum Master é responsável pelo sucesso do processo do SCRUM, ensinando o processo

para todos os envolvidos no projeto, também deve conseguir a conciliação entre a cultura da

empresa e o método e entregar os resultados esperados, assegurando que todos sigam as

regras e práticas do Scrum (SCHWABER, 2004).

Desse modo, percebe-se que existe uma forte interação entre o cliente (na figura do product

owner), scrum master e o time de projetos.  Os produtos são melhorados a cada iteração, seja

pela introdução de novas funcionalidades, seja pela validação dos clientes ao fim de um ciclo.

Já o processo, também é melhorado e adaptado, principalmente nas reuniões de Sprint

planning e Sprint Review.

A troca de conhecimentos entre o cliente e a equipe acontece explicitamente na Sprint

planning e na Sprint review. De forma indireta, ele também ocorre durante a confecção do

product backlog. Já o aprendizado da equipe ocorre no dia a dia, principalmente durante a

daily scrum e as Sprint review e nas conversas informais para resolução de problemas.

2.2. Extreme Programming (XP)

O Extreme Programming, ou XP, é um método de gerenciamento ágil que apresenta cinco

fases: exploração, planejamento, iterações para entrega, produção e manutenção, conforme

apresentado na figura 2, sendo este método, assim como o SCRUM, exclusivo da área de

software.



Figura2: Modelo de referência para gerenciamento com XP. Fonte:Beck (2000)

Segundo Beck (2000), as principais atividades de cada fase são:

 Fase de Exploração: é a primeira fase pela qual passa o projeto, que inclui o

desenvolvimento da base da arquitetura e das primeiras histórias dos usuários, sendo

aconselhado que os usuários forneçam histórias suficientes para a execução de uma

boa primeira versão. Essas histórias de usuários são um guia básico do método XP,

fornecendo requisitos em alto nível para o sistema e sendo cruciais para o processo de

planejamento. Ele também funciona como uma forma de “escopo” (AMBLER, 2002);

 Fase de Planejamento: logo após a fase de exploração é a de planejamento, que tem

como principal propósito o alinhamento entre o cliente e a equipe de projetos sobre a

data na qual o menor e melhor conjunto de histórias de usuários será implementada

(BECK, 2000).

 Fase de iterações para versões: nesta fase é que ocorre o principal trabalho do

projeto XP que são as iterações, sendo que, neste momento, ocorre o maior trabalho de

desenvolvimento, incluindo modelagem, programação, teste e integração. Também

nessa fase que acontece grande parte do aprendizado, tanto na troca de informações

entre a equipe e o cliente (em caso de dúvidas), quanto entre os membros da própria

equipe, pelo aprendizado e comunicação das lições aprendidas durante o

desenvolvimento das histórias (BECK, 2000).



 Fase de Produção: nessa fase o foco é a garantia de que o software esteja pronto para

entrar em produção, isto é, com atividades como testes de sistema, de carga e de

instalação (BECK, 2000).

 Fase de manutenção: segundo Ambler (2002) essa fase é realmente o “estado

normal” dos projetos XP, pois o desenvolvimento continua no decorrer do tempo,

compreendendo as fases de planejamento, iteração para versões e produção.

Logo, verifica-se que o software é melhorado constantemente, assim como no SCRUM, e que

boa parte do aprendizado ocorre por trocas de conhecimento entre os membros da equipe

durante a fase de iterações.

O aprendizado com o cliente ocorre, em sua maior parte, entre as fases de exploração e

planejamento e durante a fase de produção, na aprovação ou não pelo cliente da parte do

produto entregue. Outro aspecto interessante é que a velocidade para a execução das histórias

(formato como o escopo é transmitido a equipe, com situações de uso) é constantemente

revisada devido às melhorias no processo de produção, conferindo um caráter de melhoria

contínua tanto no desenvolvimento de produto quanto no processo em si.

Como principais críticas, têm-se o fato de que o desenvolvimento depende muito do cliente,

como na maioria dos métodos de gerenciamento ágil. Além disso, o XP é específico para

software e o aprendizado organizacional no nível fora da equipe é comprometido, isto é, a

equipe aprende e troca informações entre si, mas inexiste, pelo menos na teoria, troca de

conhecimentos entre equipes de projetos distintos.

2.2. Interative and Visual Project Management Method - IVPM2

O IVPM2, de criação mais recente que os anteriores, pretende ser uma alternativa para os

métodos de gerenciamento ágil de projetos mais difundidos, contudo, muito específicos para a

área de software. Desse modo, o método incorpora os principais princípios ágeis, como o

planejamento iterativo, simplicidade, uso de ferramentas visuais, adaptando-os para serem

usados tanto em projetos de produtos físicos, quanto de software e, por esta particularidade,

foi escolhido para análise.

Esse método foi publicado inicialmente na dissertação de mestrado de Conforto (2009), mas,

assim como no caso do Scrum e do XP, foi considerada a versão mais completa e atualizada



publicada em livro (AMARAL et al., 2011). A figura 3 ilustra as principais etapas e

atividades para a implantação do método, explicadas nos tópicos seguintes.

Figura 3:Atividades, etapas e fluxos no IVPM2. Legenda: MFE – modelo de Fases e Entregas; PVPCP – Painel Visual de
Planejamento e Controle de Projetos; SGP – Sistema para Gerenciamento de Projetos; QPFS – Quadro de Planejamento Fino

Semanal; SID – Sistema de Indicadores de Desempenho. Fonte: Conforto (2009)

 Modelo de Fases e Entregas (MFE): é definido como um modelo de processo de

negócio simplificado, permitindo uma descrição uniforme do processo de

desenvolvimento na empresa, devendo conter um conjunto mínimo de padrões,

suficientes para as entregas mais simples. O conjunto mínimo para a aplicação do

IVPM2 contém: plano de projeto ágil; documento para avaliação de transição de fases;

modelo para atas de reunião de projeto; modelo para capa de pasta de projeto; modelo

de documento para avaliação e encerramento do projeto;

 Painel visual de planejamento e controle de projetos (PVPCP): foi desenvolvido a

partir de múltiplas fontes, mesclando teoria tradicional e ágil, e busca integrar

conceitos de processo de desenvolvimento de produtos, visão de fases, uso de

iterações e planejamento por entregas. Trata-se de um painel visual físico que

contempla o planejamento e controle das entregas de projetos. No final de cada

iteração, existe uma entrega, e essa é acompanhada pelo quadro visual.

 Quadro de planejamento fino semanal (QPFS): esse quadro de apoio foi

desenvolvido para planejar as atividades e pacotes de trabalho durante um espaço

curto de tempo, neste caso, uma semana. Um dos benefícios desse quadro é que ele



ajuda na obtenção de resultados a cada semana, ajudando a equipe a se orientar por

resultados.

 Sistema para gerenciamento de projetos (SGP): é um sistema para gerenciamento

de projetos que utiliza uma combinação de ferramentas simples e visuais com sistemas

de informação.

 Sistema de indicadores de desempenho (SID): o IVPM2 adota um software de

gerenciamento para o armazenamento de dados dos projetos. Desse modo, pode

utilizar tanto os indicadores clássicos, de tempo, custo e qualidade, além de

indicadores mais voltados para o GAP, sendo eles em grande parte qualitativa, como a

satisfação do cliente e a qualidade das entregas.

Os autores também dividem a implantação do método em sete etapas descritas em detalhe em

Amaral et al (2011). Aqui será dado o foco apenas na etapa 7 que contém aspectos de

melhoria contínua.

Essa etapa é denominada “avaliação dos resultados, tomada de decisão, aprendizado”. Nela,

os resultados de uma ou mais iterações são avaliadas com apoio dos relatórios de desempenho

do projeto. Nessa avaliação, deve ser abordado o que “deu certo” ou não, discutir os

problemas e desafios enfrentados, os resultados alcançados e as soluções criativas que podem

ser utilizadas em outras iterações e situações (AMARAL et al., 2011).

Os autores também atentam para o fato de ser mandatória a revisão dos riscos e oportunidades

do projeto antes do encerramento de cada iteração, assim como a atualização do PVPCP e

SGP, e a avaliação dos membros da equipe, criando um ambiente de aprendizado contínuo,

motivação e reconhecimento.

Apesar da grande flexibilidade de utilização e de se embasar em vários outros métodos de

GAP, o IVPM2 também apresenta limitações como, por exemplo, ser específico para as

atividades de planejamento e controle de escopo e tempo e, portanto, assim como vários

outros métodos de gerenciamento ágil de projetos ainda carece e terá como desafio futuro

abordar as outras áreas de conhecimento propostas pelo PMI (2008), como, por exemplo, no

gerenciamento de riscos, recursos humanos e aquisições.



3. Níveis de maturidade em melhoria contínua

Existem alguns modelos que definem maturidade em melhoria contínua, conforme

apresentados na posterior seção 5. Nesta seção é abordado o modelo de maturidade proposto

por Bessant et al. (2001), selecionado como referencial teórico para a pesquisa.

Esses autores partem do princípio de que existem rotinas chaves e habilidades associados com

a melhoria contínua (MC), e os organizam em cinco níveis, conforme apresentado na figura 4.

Essas rotinas chaves e habilidades seriam:

 Entender a melhoria contínua – a habilidade de articular os valores básicos da MC.

 Adquirir o hábito da melhoria contínua - habilidade de gerar o envolvimento

contínuo em MC.

 Foco na melhoria contínua – habilidade de alinhar as atividades de MC aos objetivos

estratégicos da companhia.

 Liderando o caminho – habilidade de liderar, direcionar e dar suporte a criação de

comportamentos sustentáveis de MC.

 Alinhando a melhoria contínua – habilidade de criar consistência entre os valores da

MC e o comportamento no contexto organizacional.

 Compartilhar a resolução dos problemas – habilidade de levar a MC além das

fronteiras da organização.

 Melhoria contínua da melhoria contínua – habilidade de gerenciar estrategicamente

a melhoria contínua.

 Organização que aprende – gerar a habilidade de permitir que o aprendizado ocorra

e seja absorvido em todos os níveis da organização

Esse modelo foi escolhido, pois é genérico (isto é, pode ser aplicado em várias áreas como,

por exemplo, na manufatura de produtos físicos e software), foi o mais citado na revisão

bibliográfica realizada além de apresentar cinco níveis de melhoria em uma forma lógica e

evolutiva, conforme apresentado na figura 4.



Figura4: Níveis de maturidade em melhoria contínua segundo modelo de Bessant et al. (2001).

Bessant et al. (2001) descrevem cada nível da seguinte forma:

 Nível 1 – Pré MC: o interesse em melhoria contínua é desencadeado por uma crise,

seminário ou visita a outra organização, mas a sua implantação ocorre de modo ad

hoc.

 Nível 2 – MC Estruturada: existe um comprometimento formal na construção de um

sistema que irá desenvolver a melhoria contínua através da organização.

 Nível 3 – MC orientada a objetivos: existe o comprometimento em ligar os

comportamentos “locais” em melhoria contínua com uma estratégia mais ampla de

toda organização.

 Nível 4 – MC Proativa: exista uma tentativa de desenvolver autonomia e dar mais

autonomia aos indivíduos e grupos para gerenciar e dirigir seus próprios processos.

 Nível 5 – Capacidade total em MC: A organização se aproxima do conceito de

“Organização que aprende”

4. Método de Pesquisa

O objetivo da pesquisa é analisar três métodos de gerenciamento ágil de projetos sobre o

prisma do nível de maturidade em melhoria contínua. Para isso, foi realizado um

levantamento bibliográfico sobre modelos de maturidade em MC. A escolha dos métodos de

GAP analisados se deu pelo número de citações, sendo observados apenas os principais

métodos, segundo ALMEIDA (2012). A figura 5 ilustra as etapas da pesquisa.



Figura5:Etapas da pesquisa

1. Levantamento bibliográfico: Foi feito um levantamento bibliográfico sobre modelos

de maturidade em melhoria contínua, sendo utilizadas as palavras chaves: maturity;

continuous; improvement.

2. Escolha do modelo de maturidade: Como critérios para a escolha de um modelo

para ser o referencial de pesquisa, foram adotados o número de citações e ser genérico,

isto é, poder ser aplicado a diversas áreas.

3. Escolha dos métodos GAP: Os principais métodos de GAP, segundo Almeida

(2012), foram utilizados como base, passando pelo seguinte processo de seleção: o

livro que continha a descrição do método serviu como base para a busca referente ao

número de citações, utilizando o Google Scholar. Os dois métodos com maior número

de citações foram escolhidos para participar da análise comparativa. Um terceiro

método, o IVPM2, também foi selecionado por ser o único método encontrado não

específico para a área de software. Os resultados da busca encontram-se na seção 5.

4. Análise comparativa dos dados: primeiramente, as etapas dos métodos foram

classificadas segundo o modelo de maturidade em melhoria contínua escolhido, e

posteriormente os três métodos GAP analisados foram comparados entre si. Para a

comparação, as atividades foram classificadas segundo o modelo de Bessant et al.

(2001) e distribuídas conforme as fases do projeto proposta pelo PMI (2008).



5. Resultados

Para a escolha do modelo de maturidade em melhoria contínua a ser utilizado como

referencial para essa pesquisa foram utilizados dois critérios. O primeiro foi o número de

citações do artigo em que ele é apresentado segundo o Google Scholar. O segundo critério foi

o modelo ser genérico, isto é, não ser específico para uma área específica como, por exemplo,

software. A tabela 1 ilustra os resultados dessa busca.

Autores O modelo é
genérico?

Número de citações
(Google Scholar)

PAULK et al., 1993 Não 3480
BESSANT et al., 2001 Sim 201
CAFFYN, 1999 Sim 152
NIAZI; WILSON; ZOWGHI, 2005 Não 109
KWAK; WIBBS, 2002 Não 96
BURNSTEIN; SUWANASSART, 1996 Não 84

Tabela 1: Citações dos modelos de maturidade em melhoria contínua segundo o Google Scholar. Fonte: Autoria
Própria.

Com relação aos métodos de gerenciamento ágil de projetos, também foi efetuado um

processo semelhante, verificando o número de citações, desta vez dos livros sobre o método,

sendo escolhidos os dois com maior número. Um terceiro método também foi incluído na

análise, o IVPM2, pois ele se aplica em outras áreas que não o desenvolvimento de software.

Os resultados estão presentes na tabela 2.

Desse modo, o modelo de maturidade em melhoria contínua escolhido como referência foi o

proposto por Bessant et al. (2001) e os métodos de gerenciamento ágil foram o Scrum, XP e

IVPM2, sendo as análise comparativas realizadas na seção 5.1.

Método Autores Número de citações
(Google Scholar)

Dynamic System Development Method
– DSDM

STAPLETON, 1997 261

Crystal COCKBURN, 2004 430
Feature Driven Development – FDD PALMER e FELSING, 2002 437
Lean Software Development POPPENDIECK e POPPENDIEK, 2003 555
Adaptative Software Development HIGHSMITH, 2000 619
Scrum SCHWABER; BEEDLE. 2001 1699
Extreme Program – XP BECK, 1999 7342

Tabela 2: Citações dos principais métodos de gerenciamento ágil de projetos (ALMEIDA, 2012) segundo o
Google Scholar.



5.1. Análise comparativa de acordo com os níveis de maturidade de Bessant et al. (2001)

A primeira análise realizada é referente a presença das habilidades para a melhoria contínua

em alguma prática ou fase dos métodos ágeis escolhidos para o estudo. Vale ressaltar que essa

análise baseou-se exclusivamente nas práticas e atividades apresentadas pelos autores dos

métodos em seus livros, não sendo verificadas a sua aplicação em campo, o que poderia

evidenciar que o método não é aplicado em sua totalidade ou que adaptações foram realizadas

de forma a adquirir essas habilidades.

O quadro 1 ilustra essa análise, sendo destacadas as habilidades presentes nos métodos. As

células foram hachuradas quando o método possuía práticas ou atividades que pudessem levar

ao desenvolvimento da habilidade em questão.

Habilidade segundo Bessant et al. (2001) Método Ágil
SCRUM XP IVPM2

Entender a melhoria contínua
Adquirir o hábito da melhoria
Foco na melhoria
Liderando o caminho
Alinhando a melhoria contínua
Compartilhar a resolução dos problemas
Melhoria contínua da melhoria
Organização que Aprende
Quadro 1: Análise dos métodos SCRUM, XP e IVPM2 segundo as habilidades em melhoria contínua propostas

por Bessant et al. (2001). Fonte: Autoria Própria.

A habilidade “entender a melhoria contínua” está inserida nos princípios que norteiam os

métodos GAP, se manifestando tanto no desenvolvimento iterativo que exige reflexão sobre o

que foi realizado, quanto pela própria valorização do aprendizado e desenvolvimento da

equipe.

Já o “hábito da melhoria contínua” está fortemente ligado no GAP com algumas atividades

chave como, por exemplo, os rituais do SCRUM que são mandatórios em cada iteração e o

ajuste de velocidade no XP, na qual sempre se busca aumentar ou manter a velocidade por

meio de melhorias dos processos Também está presente na fase de “avaliação dos resultados,

tomada de decisão, aprendizado” no IVPM2. Da mesma forma, a habilidade “liderando o

caminho” está presente em todos os métodos, às vezes de forma implícita pelas atribuições do

gerente de projetos e da equipe, ou de forma explícita como no caso do Scrum Master.

A “melhoria contínua da melhoria contínua” também está presente em todos os métodos, pois

a reflexão, aprendizado sobre os processos internos e a realização da MC é essencial para o



sucesso de atividades como o Sprint review (SCRUM), ajuste de velocidade (XP) ou nas

análises e melhoria dos indicadores (IVPM2).

Percebe-se que nenhum dos três métodos possui a habilidade de “alinhar a melhoria contínua”

e nem de “compartilhar a resolução dos problemas”. Esse fato ocorre devido ao alto grau de

independência e certo grau de “isolamento” entre os times de projeto e à quase exclusividade

de transmissão do conhecimento por meio da socialização (NONAKA e TAKEUCHI, 1997) o

que dificulta a transferência de conhecimento entre os diferentes projetos. Desse modo, o

compartilhamento do aprendizado entre equipes se torna o principal ponto fraco dos métodos

GAP quando se trata da melhoria contínua e aprendizado organizacional.

Já o IVPM2 foi o único método que apresentou o “foco na melhoria”, isso por que, com a

ajuda do software de gestão, gera análises quantitativas e qualitativas do desempenho do

projeto e de processo e as utiliza para melhorar seus processos, tendo medidas que possam se

alinhar com os objetivos da empresa e não apenas qualitativas do projeto. Apesar de todos os

métodos realizarem melhoria contínua, o único que possui ferramentas para acompanhar o

desenvolvimento dessa no tempo é o IVPM2.

Por fim, nenhum método possui a habilidade “organização que aprende”. Quando um projeto

acaba e as equipes são realocadas, cada membro leva seu aprendizado para o novo time o

conhecimento pode ser transmitido de forma tácita durante o novo projeto. Contudo, não

existem meios formais de transferência de conhecimento entre times ou para o banco de dados

da organização, não podendo a mesma ser considerada uma organização que aprende no

sentido mais amplo da definição, pois está baseado na socialização e na “boa vontade” dos

colaboradores em partilhar os conhecimentos adquiridos. Mais uma vez, a transferência de

conhecimentos entre equipes se destaca como fator negativo do GAP.

Outra análise realizada, apresentada no quadro 2, é a classificação dos métodos de

gerenciamento ágil de projetos segundo os níveis de melhoria propostos por Bessant et al.

(2001). Da mesma forma, as células hachuradas são as que o método possui completamente

os requisitos para aquele nível de maturidade.

Níveis de maturidade segundo Bessant et al.
(2001)

Método Ágil
SCRUM XP IVPM2

Nível 1 – Pré MC
Nível 2 – MC estruturada
Nível 3 – Melhoria contínua orientada a objetivos
Nível 4 – Melhoria contínua pró ativa
Nível 5 – Organização que aprende
Quadro 2: Análise dos métodos SCRUM, XP e IVPM2 segundo os níveis de maturidade em melhoria contínua

propostas por Bessant et al. (2001).



Todos os métodos analisados apresentaram-se prioritariamente no nível 4. Isto é, se aplicadas

corretamente as práticas e atividades a empresa poderia evoluir do nível 1 ao 4 de maturidade

em melhoria contínua seguindo apenas a proposta original dos métodos.

Percebe-se que todos os métodos conferem autoridade ao time de projetos para gerenciar seus

próprios processos e aprendizados e, assim, buscar a melhoria contínua, o que é feito de forma

pró ativa conforme os requisitos para o nível 4 de maturidade. Para atingir o nível 5 o

conhecimento deveria ser transmitido a toda organização, desse modo, essa dificuldade de

transferência de conhecimento entre equipes, já apresentada anteriormente, impede que o

GAP atinja o nível mais alto de maturidade em melhoria contínua, segundo o modelo de

Bessant et al. 2001.

5.2. Análise comparativa entre os métodos ágeis segundo as fases do ciclo de vida do
projeto

A última análise realizada foi a comparação das práticas de melhoria contínua com as fases do

ciclo de vida de um projeto tradicional (PMBoK, 2008). Essa análise foi feita para verificar

em quais fases existem atividades de melhoria contínua e aprendizado organizacional e como

elas estão distribuidas no ciclo de vida do projeto. Na maioria dos projetos tradicionais esse

aprendizado se concentra no fim, principalmente quando no preenchimento dos documentos

de lições aprendidas.

Fases do Projeto
(PMBok, 2008)

Método de Gerenciamento Ágil de Projetos
Scrum XP IVPM2

Iniciação
Planejamento

Execução
Controle

Encerramento
Quadro 3: Análise das práticas de melhoria contínua dos métodos SCRUM, XP e IVPM2 segundo as fases do

ciclo de vida de projetos proposta pelo PMBoK (2008).

Na fase de iniciação, todos os métodos possuem atividades de melhoria contínua, seja para

definir a melhor configuração de atuação da equipe, seja para definir quais práticas e

ferramentas se adaptam melhor aos envolvidos e ao tipo de projeto. O aprendizado entre

organizações se dá na elaboração da visão ou das histórias.

O aprendizado organizacional também se faz presente na fase de planejamento, em particular,

na sprint planning no SCRUM e na elaboração do plano de versão (XP), nos quais a equipe

deve adquirir conhecimentos sobre o negócio do cliente a fim de contribuir com o melhor



conjunto de funcionalidades ou requisitos a serem implementados para entregar produtos de

maior valor. Considerou-se que, apenas no IVPM2 esse aprendizado não ocorre devido a um

maior distanciamento da equipe e do cliente nessa fase, o que é inerente ao método.

Durante a fase de execução o aprendizado organizacional e melhorias pontuais nas práticas

dos métodos ocorrem principamente durante as conversas informais e discussões sobre o

projeto. Já a fase de controle concentra boa parte da MC e do aprendizado inter-

organizacional, principalmente na sprint review e demostração (SCRUM), nos testes de

aceitação e ajuste de velocidade (XP) e nas avaliações das entregas e análises do processo

(IVPM2).

Por fim, na fase de encerramento a MC e o AO também ocorre, mas em menor número, sendo

esse fator bem diferente dos projetos tradicionais, nos quais essa fase concentra quase todo o

aprendizado. Desse modo, percebe-se que no GAP o aprendizado e melhoria continua se dão

de forma mais diluída e constante, apresentando dificuldades em sua formalização e difusão

para toda empresa enquanto que nos métodos tradicionais ele é mais formalizado e difundido

e concentrado na fase de encerramento.

6. Conclusões

A análise comparativa de conteúdo dos métodos GAP (XP, SCRUM e IVPM2), com relação

ao modelo de maturidade proposto por Bessant et al. (2001), indicou que os métodos possuem

um elevado nível de maturidade (4) em melhoria contínua, corroborando para autores como

Highsmith (2004) e Cohn (2005) que sugerem o impacto positivo da utilização do GAP no

aprendizado organizacional e melhoria contínua.

Nenhum método analisado se mostrou completo com relação à MC, mas cada um tem pontos

fortes e fracos, como, por exemplo, o Scrum com as reuniões de revisão e o IVPM2 com a

coleta e análises de dados. Essas atividades poderiam ser combinadas ou outras equivalentes

introduzidas de modo a produzir melhores resultados.

Também evidenciou que a melhoria contínua no GAP acontece durante todo o projeto,

diferentemente dos projetos tradicionais em que se concentra no seu término. Contudo, fica

clara a dificuldade de compartilhar esse aprendizado com toda a organização, de modo que

cada equipe de projetos possui seu aprendizado e processo próprio.



O estudo apresenta limitações, dentre elas ser baseado em revisão bibliográfica e análise de

conteúdos. Da mesma forma, apenas três métodos de GAP foram analisados. Como estudos

futuros propõe-se a realização de estudos de caso para verificar como a MC acontece nas

empresas que adotam o GAP e quais adaptações foram feitas aos métodos (se é que foram

feitas) para suprir as dificuldades apontadas. Outro aspecto evidenciado foi a falta de

procedimentos sistemáticos que garantam o alinhamento da MC com as estratégias da

organização.

Também, se propõe o desenvolvimento de procedimentos sistemáticos para a transferência de

conhecimentos entre equipes de projeto e que garantam o alinhamento das iniciativas de

melhoria contínua com a estratégia da organização.



Referências

ALMEIDA, L.F.M. Características, fatores críticos e indicadores de agilidade no
gerenciamento de projetos de produtos inovadores. 157 p. Dissertação (mestrado) –
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, São Paulo, 2012

AMARAL, D.C; CONFORTO, E.C; BENASSI, J.L.C; ARAÚJO, C. Gerenciamento Ágil
de Projetos – aplicação em produtos inovadores. Saraiva: São Paulo, 2011.

AMBLER, S. W. Modelagem Ágil: Práticas eficazes para a programação eXtrema e o
processo unificado. Bookman: Porto Alegre, 2002.

BESSANT, J; CAFFYN, S.; GALLAGHER, M. An evolutionary model of continuous
improvement behaviour Technovation, v. 21, n. 2, pp 67-77, 2001.

BECK, K. Extreme Programming Explained. Pearson Education, Inc, 2000.

BOEHM,B.; TURNER, R. Balancing Agility and Discipline: a guide for the perplexed.
Addison-Wesley: Boston, 2004.

BURNSTEIN, I.; SUWANASART, T.; CARLSON, R. Developing a testing maturity
model for software test process evaluation and improvement Test Conference, 1996.
Proceedings., International , vol., no., pp.581-589, 20-25 Oct 1996.

CAFFYN, S. Development of a continuous improvement self assessment tool International
Journal of Operations & Production Management, v. 19, n. 11, pp 1138-1153, 1999.

COCKBURN, A. Crystal Clear – a human-powered methodology for small teams. Agile
Software Development Series, 2004.

CONFORTO, E. C. Gerenciamento ágil de projetos: proposta e avaliação de método para
gestão de escopo e tempo. 2009. 306 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São
Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2009.

DAWSON, R. & DAWSON, C. Practical proposals for managing uncertainty and risk in
project planning. International Journal of Project Management, v.16, n.5, p.299-310, 1998.

HIGHSMITH, J. Agile Project Management: creating innovative products. Addison-
Wesley: Boston, 2004.

KWAK, Y. H.; IBBS, W. Project Management Process Maturity (PM)² Model Journal of
Management in Engineering , v. 18, n.3, pp.150-155, 2002.

NIAZI, M.; WILSON, D.; ZOWGHI, D. A maturity model for the implementation of
software process improvement: an empirical study Journal of Systems and Software, v. 74, n.
2, pp 155-172, 2005.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. Criação de Conhecimento na Empresa. Campus, 1997.

PALMER, S.R; FELSING, J.M. A pratical guide to feature-driven development (the coad
series). Primeira edição, Prentice Hall PTR, USA, 2002.

PAULK, M. C.; CURTIS, B.; CHRISSIS; M. B.; WEBER. C. V. Capability maturity
model, version 1.1 Software, IEEE, v. 10, n. 04, pp. 18-27, 1993.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – PMI. Guia PMBOK: Um guia do conjunto de
conhecimentos do gerenciamento de projetos. Pennsylvania: Project Management Institute,
4th. ed, 2008.



SCHWABER, K. Agile Project Management with SCRUM. Microsoft Press: Washington,
2004.

SUIKKI, R.; TROMSTEDT, R.; HAAPASALO, H. Project management competence
development framework in turbulent business environment. Technovation, v.26, n.5, p.723-
738, 2006.



Gestão do conhecimento aplicada ao conhecimento tradicional: 

o estado da arte 
 

Marinilse Netto 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Brasil. 

mari.netto@hotmail.com 

 

Antonio Waldimir Leopoldino da Silva  

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, Brasil. 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Brasil 

antonio@udesc.br . 

 

Cristiano J. Castro de Almeida Cunha 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Brasil. 

cunha@egc.ufsc.br 

 

Paulo Maurício Selig 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Brasil. 

pauloselig@gmail.com 

 

RESUMO 

Este artigo constitui uma revisão integrativa da literatura que buscou evidenciar o estado 

da arte da produção científica que associa Gestão do Conhecimento e conhecimento 

tradicional em artigos indexados nas bases de dados Scopus, Scielo e Web of Science entre 

2002 e 2012. Foram selecionados 154 artigos, os quais tiveram seus resumos analisados e 

classificados segundo as áreas de pesquisa indicadas pelas bases de dados consultadas. Os 

resultados mostram 99 trabalhos classificados na área de Ciência Ambiental. Há diferentes 

expressões para nomear o conhecimento das populações tradicionais: “conhecimento 

indígena”, “conhecimento local” e “conhecimento tradicional” são as mais empregadas nos 

trabalhos. A análise na íntegra das publicações dos últimos dois anos (2011 e 2012) mostra 

revisões de literatura e estudos de caso sobre a importância e necessidade de registro, 

preservação e compartilhamento do conhecimento tradicional, destacando-se a proposta de 

um modelo de Gestão do Conhecimento voltado a comunidades rurais. 

Palavras-chave: Conhecimento Tradicional; Gestão do Conhecimento; Revisão 

Integrativa. 

 

ABSTRACT 

This article is an integrative review of the literature that has sought to highlight the state of 

the art of the scientific production that combines knowledge management and traditional 

knowledge in articles indexed in the databases Scopus, Scielo and Web of Science between 

2002 and 2012. It were selected 154 articles, which have their abstracts reviewed and 

classified according to the research areas indicated by the databases queried. The results 

show 99 works sorted in the area of Environmental Science. There are different 

expressions to name the knowledge of traditional peoples: “indigenous knowledge”, “local 

knowledge” and “traditional knowledge” are the most used in the articles. The analysis in 

full of the publications over the last two years (2011 and 2012) shows literature reviews 

and case studies on the importance and need for registration, preservation and sharing of 



traditional knowledge, especially the proposal of a model of Knowledge Management 

devotes to rural communities. 

Keywords: Traditional Knowledge, Knowledge Management, Integrative Review. 

 

 

1. Introdução e objetivos 

 
“Quando um ancião morre, uma biblioteca queima.” (Provérbio Africano) 

 

Por décadas, o Conhecimento Tradicional (CT) esteve relegado a uma esfera de indolência 

e inferioridade cultural. Tal discurso técnico-científico causou irreversíveis danos, 

colaborando para um cenário de segregação e marginalidade, de desvalorização e 

desqualificação e, consequentemente perda dos saberes e “empobrecimento cultural” dos 

povos tradicionais. No entanto, seu valor epistemológico vem sendo progressivamente 

resgatado e, uma vez preservado e disseminado, o CT pode ser fonte de criatividade para 

os processos contemporâneos de conhecimento e inovação. 

Ngulube (2002) afirma que os principais desafios para a gestão e preservação do CT estão 

relacionados com a dificuldade de acesso, ausência de metodologias adequadas para a 

coleta, direitos de propriedade intelectual e meios de preservá-lo. A superação destes 

desafios pode ser facilitada por dois fatores: primeiro, as populações à margem da 

sociedade do conhecimento, “longe de serem desinteressadas (...) procuram ativamente 

engajar-se nesta revolução do conhecimento” (HEFFERNAN, 2006, p.94); e segundo, os 

avanços e as contribuições advindas dos modelos de Gestão do Conhecimento e das 

tecnologias de informação e comunicação oferecem novas soluções para a gestão do CT. 

O presente trabalho se concentra no segundo fator e busca descrever o estado da arte da 

produção científica que investiga as relações entre as áreas de Gestão do Conhecimento e 

CT, visando compreender como os modelos da Gestão do Conhecimento podem colaborar 

para o registro, preservação e compartilhamento do CT. 

 

2. Conhecimento tradicional 

 

Na literatura, o conhecimento das populações tradicionais tem sido tratado mediante 

inúmeras sinonímias, que inclui os termos “conhecimento leigo”, “conhecimento local”, 

“conhecimento comunitário”, “conhecimento autóctone”, “conhecimento indígena”, 

“conhecimento nativo”, “conhecimento popular”, “etnociência” e “etnoconhecimento” 

(CASTELLI; WILKINSON, 2002; MIRANDA, 2007; PERRELLI, 2008). No País, 

entretanto, as expressões “local” e “tradicional” têm sido empregadas com maior 

frequência. Este trabalho adota a expressão Conhecimento Tradicional (CT). 

O CT é conhecimento local, único para uma dada cultura ou sociedade, um “produto 

intelectual de incontáveis gerações de observação direta e experiência intuitiva transmitida 

através da tradição oral” (STEVENSON, 1996, p.287), que as pessoas recebem de herança 

de seus ancestrais, envolvendo a criatividade, inovação e habilidades (SUKULA, 2006), 

por meio da experiência prática de tentativa e erro (BUSINGYE; KEIM, 2009).  

Para Moreira (2007), o CT é a forma mais antiga de produção de teorias, experiências, 

regras e conceitos, ou seja, é a mais ancestral forma de produzir ciência. A riqueza cultural 



que se expressa em diferentes manifestações assume caráter inovador, tanto por sua 

singularidade, não se repetindo em outros lugares, quanto por seus aspectos peculiares 

assumidamente locais (DINIZ; DINIZ, 2007).  

Contudo, a erosão desse conhecimento, ou seja, sua transformação ou perda é um fato 

mundialmente reconhecido (KUMARI, 2003; ALEXANDER et al., 2004; KOTHARI, 

2007). Tal situação deve-se, em grande parte, à sua condição de saber primordialmente 

tácito, transmitido de geração em geração (BRAHY, 2006; CASTELLI; WILKINSON, 

2002; ALBAGLI, 2005), o que dificulta sua codificação, registro e consequente 

preservação (WORLD BANK, 1998).  

Castelli e Wilkinson (2002, p.5) citam que “os conhecimentos tácitos são tão importantes 

que a ruptura de uma geração provocaria a perda de numerosos procedimentos e levaria ao 

„esquecimento da maneira como é feito‟” e que, “em contraste com o conhecimento 

científico, que se caracteriza pela objetividade ao possuir uma linguagem universal e estar 

codificado, o CT permanece pouco conhecido e é geralmente visto como o seu oposto” 

(p.4).  

 
 (...) parte importante desses conhecimentos tradicionais é tácita, ou seja, 

reside e desenvolve-se em crenças, valores e práticas comunitárias; 

provêm do aprender fazendo, usando e interagindo. Esse conhecimento 

tácito encontra-se associado a contextos geográficos específicos; ele 

deriva da experimentação, sendo transmitido e desenvolvido por meio de 

interações locais. É um conhecimento dinâmico, não é um acervo 

estático, sendo definido menos por sua antiguidade e mais pelo processo 

social pelo qual é desenvolvido, compartilhado e utilizado. (ALBAGLI, 

2005, p.23). 

 

Castro (1998) salienta que a validação nacional e internacional do CT, ainda que parcial, 

demonstra que ele tem valor não redutível ao aspecto econômico e, segundo Brahy (2006) 

o valor do CT aumenta à medida que cresce o interesse dos cientistas, que o empregam 

como fonte de informação em suas pesquisas. Agrawal (2002) considera que, quaisquer 

que sejam as formas encontradas para salvaguarda e empoderamento das populações 

tradicionais, a pesquisa e documentação dos seus conhecimentos serão apenas uma das 

muitas ações a serem realizadas. Assim, toda a sociedade pode vir a beneficiar-se desse 

conhecimento (BORGES et al.,2008). 

 

3. O conhecimento tácito sob o olhar da gestão do conhecimento  

 

Na sociedade atual, o conhecimento é visto como estratégia necessária para o crescimento 

das organizações. Diferentemente da visão instituída até meados do século passado, em 

que o conhecimento (considerado de valor) estava acessível a alguns privilegiados dentro 

as organizações, o novo paradigma aponta que o conhecimento cresce quando é 

compartilhado. Contudo, sublinha Sveiby (1998, p.241), “o único conhecimento valioso é 

aquele que nos prepara para a ação, e esse tipo de conhecimento é aprendido da maneira 

mais difícil – pela prática”. Para Nonaka e Takeuchi (2008, p.70), “o conhecimento tácito 

dos indivíduos é a base da criação do conhecimento organizacional”. 

Desenvolvido na interação entre grupos e dentro destes, o conhecimento tácito é 

condicionado ao seu contexto e inclui uma série de significados e conceitos que dependem 

em grande medida, da capacidade e da vontade da pessoa que o possui para transmiti-lo ou 



socializá-lo. Seu compartilhamento exige empatia, significa capacidade de projetar-se na 

arte de raciocínio do outro. Contudo, nem sempre compreensível, o conhecimento tácito, 

segundo a literatura, não pode ser totalmente explicitado. Caracteriza-se como “uma ação 

interna que somos totalmente incapazes de controlar ou até mesmo de perceber”, diz 

Polanyi (2009, p.14). 

Para Nonaka (2008, p.45), “converter o conhecimento tácito em conhecimento explícito 

significa encontrar uma forma de expressar o inexpressável”. Entretanto, segundo 

Takeuchi e Nonaka (2008, p.20), “o conhecimento não é explícito ou tácito. O 

conhecimento é tanto explícito quanto tácito” (...) “não são apenas complementares um ao 

outro, como também interpenetrantes” (p.22). Há uma dimensão “técnica”, de razoável 

potencial de explicitação, que engloba as habilidades informais (know-how), bem como as 

atividades manuais e habilidades concretas, os insigths, derivados da experiência corporal. 

Há também uma dimensão “cognitiva” que representa a visão de mundo e inclui os 

valores, as emoções, crenças e modelos mentais (TAKEUCHI E NONAKA, 2008). 

Baseados na noção de que todo conhecimento tem uma raiz tácita, ao criar o espiral de 

conversão do conhecimento, Nonaka e Takeuchi (2008) justificam que o conhecimento 

tácito está incorporado nas ações e é afetado pelas vivências. Constitui-se a partir de 

habilidades e experiências, ou seja, faz parte de um contexto cultural. Neste sentido, na 

conversão do conhecimento tácito para explícito, que ocorre pela socialização das 

atividades individuais, as “experiências compartilhadas” demandam colaboração e 

interação entre indivíduos e grupos. Na externalização o conhecimento tácito é articulado a 

conceitos explícitos e codificado em metáforas, modelos, analogias ou hipóteses 

(NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p.62). A combinação entre diferentes meios de 

compartilhamento e entre “corpos” de conhecimento explícito gera novos conhecimentos. 

Finalmente, quando indivíduos e/ou grupo assimilam e incorporam os novos 

conhecimentos e habilidades às suas atividades de rotina, dão início a um novo ciclo ou 

espiral – da internalização à socialização e compartilhamento – tendo ampliado o valor e 

utilização do conhecimento (p.66). 

Notadamente, o espiral do conhecimento de Nonaka e Takeuchi é direcionado para o 

contexto organizacional. Porém, por sua natureza, o processo de aquisição, explicitação e 

compartilhamento do conhecimento tácito pode ser estendido a diferentes grupos ou 

organizações, como exemplo, as populações tradicionais.  

Nestas condições, dada às características predominantemente tácitas do CT, modelos de 

GC desenvolvidos junto a esses contextos podem contribuir para seu registro e 

compartilhamento. Por sua aptidão para a captura e disseminação, as tecnologias de 

informação e comunicação através de acervos ou repositórios, banco de dados, ambientes 

de aprendizagem, mídias digitais entre outros formatos, são exemplos nesta direção. 

 

4. Metodologia 

 

Trata-se de estudo de abordagem qualitativa, para identificação de produções sobre o tema 

GC e CT entre 2002 a 2012. Adotou-se a revisão integrativa da literatura, uma vez que ela 

contribui para o processo de sistematização e análise dos resultados, visando compreensão 

de determinado tema. Segundo Botelho et al., (2011, p.133) “a revisão sistemática 

integrativa permite ao pesquisador aproximar-se da temática que deseja apreciar, traçando 

um panorama” da produção científica disponível “ (...) de forma a que possa conhecer a 



evolução do tema ao longo do tempo”. Sua metodologia permite “identificar, analisar e 

sintetizar resultados de estudos independentes sobre o mesmo assunto” (SOUZA et al., 

2010, p. 103-104).  

A revisão integrativa da literatura propõe o estabelecimento de critérios bem definidos 

sobre a coleta de dados, análise e apresentação dos resultados, a partir de um protocolo de 

pesquisa previamente elaborado e validado. Para tanto, foram adotadas as seis etapas 
indicadas por Botelho et al.,(2011) quais sejam: (a) identificação do tema e definição da 

pergunta de pesquisa; (b) estabelecimento/definição dos critérios de inclusão e de exclusão; (c) 

identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados; (d) categorização dos estudos 

selecionados; (e) análise e interpretação dos resultados; (f) apresentação da revisão/síntese do 

conhecimento. Tal procedimento, por sua dinamicidade, permite as habilidades de análise e 

de crítica, gerando fontes de conhecimento sobre o problema.   

A estratégia de identificação e seleção dos estudos foi a busca de publicações indexadas 

nas bases de dados Scopus, Scielo e Web of Science no mês de dezembro de 2012. Foram 

adotados os seguintes critérios para seleção dos artigos:  

 Todas as categorias de artigo (original, revisão de literatura, reflexão, atualização, 

relato de experiência etc.);  

 Artigos com resumos disponíveis para análise;  

 Artigos publicados nos idiomas português, inglês ou espanhol, entre os anos 2002 e 

2012.  

 Artigos que contivessem em seus títulos e/ou resumos e/ou palavras-chave, os 

descritores “local knowledge” ou “traditional knowledge” ou “indigenous 

knowledge”, associados ao descritor “knowledge management”.  

 

5. Resultados e discussão 

 

Foram coletados 191 artigos, os quais tiveram seu resumo analisado, destacando aqueles 

que responderam ao objetivo proposto por este estudo. Neste sentido, foram selecionados 

154 resumos de artigos. Para a análise criteriosa do material, foi elaborado um instrumento 

de coleta de dados contendo: título, periódico, ano de publicação, área de estudo e 

população, planos de gestão e expressão empregada para designar o CT.  

 

5.1  Panorama geral dos artigos selecionados 

 

Quanto ao ano de publicação, os artigos estão distribuídos entre janeiro de 2002 a 

novembro de 2012, ressaltou-se o ano 2009 com maior número de publicações – 31 (cerca 

de 20%), conforme apresenta a Figura 1. 

 

 



 

 Figura 1 – Distribuição dos estudos, segundo o ano de publicação. 

 Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

A expressão “conhecimento indígena” é utilizada por 38 trabalhos; 36 empregam 

“conhecimento local” e 35 optam por “conhecimento tradicional”. A não utilização do 

critério “termo exato” associado aos descritores evidenciou o emprego de outras 

denominações: “ecológico tradicional” (18 trabalhos); “ecológico local” (13); “ecológico 

indígena” (6); “técnico indígena” (2); “dos pescadores” (2); “bioecológico tradicional” (1), 

“agroecológico local” (1), “cultural local” (1) e “etnobotânico” (1).  

 

Quadro 1 – Diferentes expressões usadas para designar o conhecimento tradicional. 

Autores/ano de publicação/nº do artigo  

Conhecimento Indígena 

PICKERING, 2002(01); VOGT et al., 2002(02); ARMITAGE, 2003(03); KASCHULA et al., 2005(04);  

BARRERA-BASSOLS et al., 2006(05); KARGBO, 2006(06); SAMAL; DHYANI, 2006(07); AJIBADE, 

2007(08); BABIDGE et al., 2007(09); BLANCKAERT et al., 2007(10); CHRISTENSEN; GRANT, 

2007(11); MONDO et al., 2007(12); VERRAN et al., 2007(13); KALA et al., 2008(14); MEARNS; DU 

TOIT, 2008(15); NADKARNI, 2008(16); STEVENS, 2008(17); SUREJA, 2008(18); ULLUWISHEWA 

et al., 2008(19); AHMED et al., 2009(20); DONG et al., 2009(21); RERKASEM et al., 2009(22); 

SINGH, 2009(23); SUBBA, 2009(24); ARORA, 2010(25); LWOGA et al., 2010(26); ROSS; 

CHOWDHURY et al., 2010 (27); WANGPAKAPATTANAWONG et al., 2010(28); GRICE et al., 

2011(29); HOSSEINI et al., 2011(30); LWOGA, 2011(31); NJIRAINE; LE ROUX, 2011(32); SINGH; 

LODHI; MIKULECKY, 2011(33);  FRIENDSHIP; FURGAL, 2012(34);  JUANWEN et al., 2012(35); 

McCALLUM; CARR, 2012(36);  MOAHI, 2012(37); ROBINSON; WALLINGTON, 2012(38). 

 

Conhecimento Local 

CORBURN, 2002(39); ANUCHIRACHEEVA et al., 2003(40);  BARRIOS; TREJO, 2003(41); 

SEKHAR, 2004(42); ROBIGLIO; MALA, 2005(43); CLOSE; HALL, 2006(44); FERNANDES; 

SAMPAIO, 2006(45); FAILING et al., 2007(46);  MEASHAM, 2007(47); REED et al., 2007(48); 

GIORDANO et al., 2008(49); LIWENGA, 2008(50); TIBBY et al., 2008(51); TRAN et al., 2008(52); 

ARAÚJO et al., 2009(53);  BISONG et al., 2009(54); CASTELLO et al., 2009(55);  DAVIES; 

HOLCOMBE, 2009(56); KNAPP; FERNANDEZ-GIMENEZ, 2009a(57); ISAAC et al., 2009(58);   

KNAPP; FERNANDEZ-GIMENEZ, 2009b(59); MALLEY et al., 2009(60); MOLINA et al., 2009(61); 

MULYOUTAMI et al., 2009(62);  RANTANEN; KAHILA, 2009(63); VANCE et al., 2009(64); 

HIRUNSALEE; KANEGAE, 2010(65); MORENO-BAEZ et al., 2010(66); RAYMOND et al., 2010(67); 

CARVALHO; FRAZÃO-MOREIRA, 2011(68); HERNANDEZ-HERNANDEZ et al., 2011(69); 

MATTOS et al., 2011(70); PRETTY, 2011(71); JACQMAIN et al., 2012(72); KNAPP; DAWOE et al., 

2012(73); MAFIMISEBI et al., 2012(74). 
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Conhecimento Tradicional 

SATISH, 2003(75); CRONIN et al., 2004(76); HEERMANS, 2004(77); HEFFERNAN, 2004(78); 

AZEVEDO, 2005(79); ARUNOTAI, 2006(80); ZOBOLO; MKABELA, 2006(81); BERKES et al., 

2007(82); ELVIN-LEWIS, 2007(83); ARDAKANI; EMADI, 2008(84); KENDRICK; MANSEAU, 

2008(85); SVENSSON, 2008(86); BAROOAH; PATHAK, 2009(87); CHUN; TAK, 2009(88); 

FREITAS; TAGLIANI, 2009(89); MISRA, 2009(90); NATH et al., 2009(91); PEI et al., 2009(92); 

RAWAT; SAH, 2009(93); SANTOS et al., 2009(94); SHARMA et al., 2009(95); TAHMASEBI, 

2009(96); BALSLEV et al., 2010(97); LINS NETO et al., 2010(98); POLANSKY; 

CHANTARASOMBAT et al., 2010(99); WYATT et al., 2010(100); ALAM, 2011(101); BIDWELL et 

al., 2011(102); JHA; JHA, 2011(103); MOHIUDDIN; CANNARELLA et al., 2011(104); CETINKAYA 

et al., 2012(105); FREITAS et al.. 2012(106); MAINA, 2012(107); MASON et al., 2012(108); PARK; 

YEO-CHANG, 2012(109). 

Conhecimento Ecológico Tradicional  

McGREGOR, 2002(101); PHUTHEGO; CHANDA, 2004(111); WHITEMAN, 2004(112); GILCHRIST 

et al., 2005(113); PARLEE; BERKES, 2006(114); MULLER et al., 2007(115); RAI, 2007(116); STAVE 

et al., 2007(117); CHEVEAU et al., 2008(118); GERHARDINGER et al., 2009a(119); HERRMANN; 

TORRI, 2009(120); RIST et al., 2010(121); TANG; GAVIN, 2010(122); TIWARI et al. 2010(123); 

WEKESA et al., 2010(124); HOUEHANOU et al., 2011(125); KULDIP et al., 2011(126); RAY et al., 

2012(127). 

Conhecimento Ecológico Local  

BALLARD; HUNTSINGER, 2006(128); SILVANO; MURRAY et al., 2006(129); WILSON et al., 

2006(130); MORENO et al., 2007(131); GERHARDINGER et al., 2009b(132); AZEVEDO; BEGOSSI, 

2010(133); HILL et al., 2010 (134); MAMUN, 2010(135); SCHLACHER et al., 2010(136); MUTENGE 

et al., 2011(137); ZUKOWSKI et al., 2011(138); BEGOSSI, 2012(139); TERER et al., 2012(140); 

Conhecimento Ecológico Indígena 

HERRMANN, 2005(141); FOALE, 2006(142); HERRMANN, 2006(143); GRATANI et al., 2011(144); 

HILL, et al., 2012(145); JIAO et al., 2012(146). 

Conhecimento Técnico Indígena 
LAL; VERMA, 2008(147); SETHI et al., 2011(148). 

Conhecimento dos Pescadores  

TEIXEIRA; BESSA, 2009(149); FOSTER; VINCENT, 2010(150). 

Bioecológico Tradicional  

BATISTA; LIMA, 2010(151). 

Conhecimento Agroecológico Local  

WYCKHUYS; O‟NEIL, 2007(152). 

Conhecimento Cultural Local  

FLANAGRAN; LAITURI, 2004(153). 

Conhecimento Etnobotânico  

THOMAS, 2012(154). 

 Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

A figura 2 mostra a frequência de emprego das várias expressões utilizadas para designar o 

CT. 



 

 Figura 2 – Frequência (mínima de trabalhos) de emprego de expressões utilizadas para designar CT.  
 Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Os 154 trabalhos selecionados foram publicados em 99 diferentes periódicos. Segundo a 

classificação das próprias bases de dados, 99 trabalhos estão classificados na área da 

Ciência Ambiental (64% do total); 17 em Ciências da Computação, Informação e 

Engenharia; 12 em Ciências Sociais Aplicadas; 11 em Oceanografia, Recursos Hídricos e 

Pesca; e os demais 15 em outras áreas. (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Classificação segundo a área de conhecimento (Conforme bases de dados consultadas)  

Áreas de Conhecimento                     Número dos artigos  

Ciência Ambiental 

Agricultura; Ciência Ambiental e Ecologia 10;14;21;30,41;73 

Antropologia; Estudos Ambientais e Ecologia; 

Sociologia 
01;04;114;128;129 

Biodiversidade e Conservação; Ciência Ambiental e 

Ecologia 
03;15;51;71;143 

Ciências Agrárias e Biológicas; Florestal 54;70;100;136 

Ciência Ambiental e Ecologia 26;38;39;44;60;57;58;59;63;67; 

69;82;90;89;96;105;113;115; 

116;120;121;127;135;140; 

153;141;144;145;146 

Ciências Ambientais e Ecologia; Administração 

Pública; Sociologia 
85;122 

Ciências Ambientais e Ecologia; Agricultura 42;48 

Ciências Ambientais e Ecologia, Geografia Física 11 

Ciências Ambientais e Ecologia; Negócios e 

Economia 
46;137 

Ciências Ambientais e Ecologia; Relações 

Internacionais 
130;150 

Ciências Ambientais e Ecologia; Sociologia 55;154 

Ciência Ambiental, Gestão; Política de 29 
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Monitoramento e Direito 

Ciência das Plantas 09;18;23;24;25;61;81;84;87;91; 

93;94;95; 

97;98;101;103;126;147;148 

Ciência do Solo; Agricultura 53 

Ciência do Solo; Geografia, Planejamento e 

Desenvolvimento 
19 

Silvicultura 22;28;35;43;62;72;77;88; 

92;108;109;110;118;123;124;125 

Ciências da Computação, Informação e 

Engenharia 

Ciência da Computação, Ciência da Informação e 

Biblioteconomia 
31;37;78 

Ciências da Computação; Engenharia 99 

Ciências da Computação; Engenharia; Psicologia 102 

Ciência da Computação; Rede de Computadores e 

Comunicações 
75 

Ciência da Informação e Biblioteconomia  06;17;32 

Ciência da Informação e Geografia 33 

Ciência dos Materiais 36 

Empresas de Engenharia e Economia, Pesquisa 

Operacional e Gestão 
20;104 

Engenharia, Ciências Ambientais e Ecologia 02;65 

Engenharia, Gestão da Informação 50 

Ciência e Tecnologia - Outros tópicos 07 

Ciências Sociais Aplicadas 

Administração Pública 52 

Gestão de Empresas e Contabilidade 12 

História e Filosofia da Ciência; Sociologia 152 

Ciências Sociais; Geografia, Planejamento e 

Desenvolvimento 
16;45;56 

Ciências Sociais: Biblioteca e Ciências da 

Informação 
27;107 

Ciência Social – Outros tópicos 80;142 

Negócios e Economia; Psicologia 64;112 

Oceanografia; Recursos Hídricos; Pesca 

Oceanografia; Recursos Hídricos 40;132;134 

Pesca 106;133;138;151;149 

Pesca Marinha, e Biologia de Água Doce 79;131 

Pesca Marinha, e Biologia de Água Doce; 

Oceanografia 
66 

Outras Áreas 

Farmacologia e Farmácia 68;74 

Geologia; Meteorologia e Ciências Atmosféricas 

Recursos Hídricos 
49 

Geografia  47;111;117 

Geologia; Agricultura; Recursos Hídricos 05;76 

Artes e Humanidades – Outros tópicos  08;13;86 

Medicina Integrativa e Complementar 83 

Saúde Pública, Ambiental e Ocupacional 34 

Zoologia 119;139 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 



 

A predominância de trabalhos voltados á área ambiental comprova o crescente interesse (e 

preocupação) da pesquisa mundial com as questões ambientais. Vale dizer que este campo 

interdisciplinar, “transcende a academia e os movimentos ambientalistas. Está inserida em 

novos modelos gerenciais e em novos modos de produção” (PHILIPPI Jr. et al., 2000, 

p.270), e abrem perspectivas de análise e de aplicação de conhecimento como um processo 

epistêmico híbrido, que inclui e reconhece o comportamento dinâmico do CT, “a partir do 

qual é possível desenvolver pesquisas importantes” (COMISSÃO..., 2004, p.41).  

 

5.2 Análise dos artigos publicados em 2011 e 2012 

 

A partir desse panorama, foram analisados nove estudos publicados em 2011 e 2012, que 

abordam a importância e necessidade de registro, preservação e compartilhamento do CT e 

propostas de modelos de gestão junto às populações tradicionais, detalhados na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Relação dos estudos publicados em 2011 e 2012 sobre modelos de GC junto às 

populações tradicionais. 

Autores Método Objetivo* 

Lodhi e Mikulecky 

(2011) 

RL Destacar a indispensabilidade do conhecimento indígena e sugerir 

modos de gestão 

Njiraine e Le Roux 

(2011) 

RL Mostrar como modelos de GC, podem ser aplicados na gestão do 

conhecimento indígena 

Bidwell et al. 

(2011) 

EC Propor dispositivos digitais sensíveis às interações das pessoas para 

explicitação do conhecimento incorporado 

Cannarella e 

Piccioni (2011) 

EC Refletir as interrelações entre conhecimento local, áreas rurais, 

inovação e desenvolvimento 

Lwoga (2011) EC Avaliar a aplicação da GC na integração de conhecimentos indígenas e 

exógenos para atividades agrícolas na Tanzânia 

Mattos (2011) EC Investigar nível de percepção ambiental na Reserva de Ambiente 

Sustentável Ponta do Tubarão (Estado do Rio Grande do Norte, Brasil) 

Moahi (2012) RL Explorar porque conhecimento indígena não está desempenhando um 

papel mais ativo e visível na economia do conhecimento na Africa 

Freitas et al. (2012) EC Valorizar o conhecimento tradicional das marisqueiras de Barra 

Grande, Área de Proteção Ambiental do Delta do Rio Paraíba (Estado 

do Piauí, Brasil) 

Silvano e Begossi 

(2012) 

EC Analisar o conhecimento ecológico local de pescadores como forma de 

melhorar a gestão da pesca 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). *Conforme consta no trabalho.  

RL – Revisão de Literatura. EC – Estudos de Caso. 

 

Os artigos em análise foram selecionados pelo ano de sua publicação e não por sua 

afinidade, o que, de certo modo, dificulta e prejudica sua análise conjunta e integrativa. 

Constituem-se revisões de literatura sobre a importância e necessidade de registro e 

compartilhamento do CT e estudos de caso que demonstram contribuições advindas dos 

modelos de gestão e das TIC que oferecem novas soluções para a gestão do CT.  

Como principais discussões conceituais, Mohai (2012) considera o conhecimento tácito 

das populações tradicionais um valor que possui suas raízes na tradição. É definido por sua 



natureza dinâmica e constante evolução e representado em respostas aos desafios do seu 

ambiente. O CT é reconhecido por Lodhi e Mikulecky (2011, p.89) como “base para o 

nível local de tomada de decisão na agricultura, nos cuidados com a saúde, na educação, na 

gestão de recursos naturais e em uma série de outras atividades nas comunidades rurais”. 

Entretanto, adverte Mohai (2012, p.548), “está desaparecendo e também não é de forma 

alguma considerado como parte integrante da economia do conhecimento como a 

conhecemos”. 

O conhecimento científico, através de seus modelos e sistematizações pode validar a 

legitimidade do conhecimento indígena, marginalizado por sua natureza tácita (MOHAI, 

2012). “É, portanto, imperativo investigar como o conhecimento indígena pode ser 

gerenciado e protegido para práticas agrícolas sustentáveis nas comunidades locais” 

(LODHI; MIKULECKY, 2011, p.409). 

Para Lwoga (2011), por sua complexidade, processos de gestão junto às comunidades 

rurais transformam-se num grande desafio e modelos desenvolvidos para ambientes 

organizacionais “devem ser usados com cautela” (p.407). Ao propor o “Modelo de Gestão 

do Conhecimento para Comunidades Rurais”, objetiva integrar conhecimento tácito de 

agricultores (incorporado em sua cultura e expressamente oral) e conhecimentos exógenos 

(de extensionistas, técnicos, pesquisadores, entre outros atores). Seu modelo apresenta as 

seguintes etapas: (a) identificação do conhecimento; (b) aquisição; (c) desenvolvimento; 

(d) compartilhamento e distribuição; (e) preservação; (f) aplicação e; (g) validação do 

conhecimento. Como resultados, sua pesquisa mostrou que a base de confiança dos 

agricultores está fortemente alicerçada nas relações sociais e a aquisição de novos 

conhecimentos se dá, principalmente, através do modo face a face. Neste sentido, 

atividades com ênfase nas TICs, podem constituir uma barreira na interlocução entre os 

diferentes atores (LWOGA, 2011, p.427) e a “aquisição” do conhecimento tácito não deve 

ser puramente tecnológica.  

Obstante seus atributos tácitos, apontam Njiraine e Le Roux (2011), modelos de gestão 

podem contribuir para o armazenamento, codificação e transferência do CT. Por sua visão 

holística, o “Modelo de mapeamento e auditoria de GC de Earl (2001)” dispõe de uma 

taxonomia baseada em três abordagens: (a) Escola Tecnocrática – com ênfase na 

explicitação e compartilhamento do conhecimento; (b) Escola Comercial – gestão dos 

ativos intelectuais para produção de fluxos de receitas e; (c) Escola Comportamental – 

preocupa-se, principalmente, com o conhecimento das pessoas. Hospeda três ramos: 

Organizacional (redes de compartilhamento ou comunidades de prática), Espacial (espaços 

facilitadores para troca de conhecimento) e Estratégico (perspectiva competitiva). 

Finalmente, estes ramos estão direcionados a cinco indicadores: foco, visão, unidade, 

fatores de sucesso e filosofia, que sustenta cada uma das abordagens, caracterizada pela 

letra “C” – codificação, conectividade, capacidade de comercialização, colaboração, 

contato e consciência (NJIRAINE; LE ROUX, 2011, p.821). 

Os modelos de GC indicados por Lwoga (2011) e Njiraine e Le Roux (2011) fazem 

referência ao processo de conversão do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1995), o 

qual denota a importância da aquisição e explicitação do conhecimento tácito, seu uso e 

compartilhamento. Os autores indicam necessidade de espaços (cognitivos, físicos, 

virtuais) de interação e aprendizagem como vitais para boas práticas em gestão do CT.  

Bidwell et al. (2011) enfatizam o uso de tecnologias digitais como modo de explicitação 

do conhecimento tácito e seu compartilhamento entre comunidades africanas que vivem 

nas mesmas condições, porém, em espaços geográficos distintos. “A informação oral tem 

sido parte integrante da identidade rural e meio de subsistência na África por gerações” (...) 



“propomos dispositivos sensíveis, combinados com plataformas de redes sociais e de 

conteúdo gerado pelo usuário, oferecendo oportunidades revolucionárias em práticas de 

conhecimento digital para as comunidades rurais gerenciarem seu conhecimento” 

(BIDWELL et al.,2011, p.618).  

Nesta direção, o modelo de Cannarela e Piccioni (2011) considera o uso das TIC 

“elementos cruciais no âmbito das estratégias de desenvolvimento rural, sobretudo, para as 

áreas rurais caracterizadas pelas condições marginais e em desenvolvimento” 

(CANNARELA; PICCIONI, 2011, p.689). Por meio da expressão “Traditiovations”, os 

autores reconhecem a tradição e inovação como componentes complementares. “São 

exemplos de traditiovations a redescoberta, reinvenção, conservação, interpretação e 

aplicação pelos agentes locais (em cooperação com centros de pesquisa locais e 

universidade) de antigas práticas históricas” (p.693), readaptados por meio de processos de 

aprendizagem e suportados pelo uso das tecnologias.   

No contexto brasileiro, as pesquisas de Mattos et al. (2011); Freitas et al. (2012) e Silvano 

e Begossi (2012) direcionam-se para comunidades tradicionais pesqueiras em Áreas 

Protegidas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável. A principal critica que fazem os 

autores diz respeito às diretrizes de planejamento e de gestão destas áreas, sobretudo nos 

resultados da combinação entre necessidades das populações dependentes dos recursos 

naturais e os sistemas administrativos vigentes. Contudo, “as comunidades não são 

contrárias à área protegida e sim a sua forma de gestão”, salientam Mattos et al., (2011, 

p.415). 

Ainda segundo Mattos et al. (2011, p.410), “apesar das áreas protegidas serem 

consideradas uma ferramenta essencial para conservação da biodiversidade e para a 

contenção do uso predatório dos recursos naturais, na prática vêm enfrentando inúmeros 

problemas de gestão”. Os “conflitos gerados pelas restrições de uso dos recursos naturais 

para as comunidades locais” (MATTOS et al., 2011), a falta de “valorização do 

conhecimento tradicional das marisqueiras” (FREITAS et al., 2012) e a necessidade de 

“diálogo e cooperação entre pescadores e gestores” (SILVANO; BEGOSSI, 2012) são as 

principais dificuldades apontadas. 

Também para Freitas et al. (2012, p.105) a sinergia entre órgãos governamentais e a 

comunidade pesqueira é fundamental para a melhoria da gestão de pesca artesanal, 

especialmente na “valorização da pesca como atividade existente para fins de manutenção 

do modo de vida dessas populações.” Para Silvano e Begossi (2012), o conhecimento 

ecológico local (CEL) de pescadores pode ser útil no desenvolvimento de novas hipóteses 

e geração de dados para os modelos de cogestão. O Quadro abaixo apresenta as principais 

contribuições dos artigos analisados. 

 

Quadro 2 – Síntese dos artigos analisados. 

 

Importância epistemológica e social do conhecimento tradicional 
 

“O CEL [conhecimento ecológico 

local] dos pescadores pode ser um 

apoio importante e factível para 

iniciativas de manejo e co-manejo 

pesqueiro.” (SILVANO; 

BEGOSSI, 2012, p.133) 

 

  “(...) é necessário que os tomadores 

de decisão (...) levem em 

consideração o conhecimento e a 

percepção da comunidade local (...).” 

(MATTOS et al., 2011, p.418-419) 

 CT demonstrou “compatibilidade com 

o conhecimento acadêmico”; “deve 

ser valorizado para delineamento de 

programas de gestão de recursos 

pesqueiros da região.” (FREITAS et 

al., 2012, p.106; 111) 

Emprego do conhecimento tradicional como forma de “inovação” 
 

Traditiovations são “práticas e técnicas derivadas de conhecimento tradicional histórico ou passado, ou práticas e 

técnicas reinventadas, porém ligadas ao conhecimento tradicional, apresentando, graças também ao suporte da ciência e 



pesquisa, a capacidade de operarem como inovação – não obstante suas características aparentemente obsoletas e fora de 

época – na produção e gerenciamento.”; “Traditiovations exigem armazenamento e gestão adequados (...).” 

(CANNARELLA; PICCIONI, 2011, p.691; 694) 
 

 

Necessidade de uma “gestão do conhecimento tradicional” 
 

“O armazenamento do conhecimento indígena não está limitado aos documentos de texto ou formato eletrônico; ele pode 

incluir gravações, filmes, narração de histórias, bancos genéticos, etc.”; “(...) é necessário capturar e armazenar o 

conhecimento indígena de forma sistemática (...).” (LODHI; MIKULECKY, 2011, p.93) 
 

 

Promover a gestão do conhecimento tradicional: atores e métodos 
 

“Instituições de educação superior e centros de pesquisa 

tem um decisivo papel a realizar na documentação e 

promoção do conhecimento indígena”; “Parte das 

atribuições das bibliotecas públicas e nacionais é 

documentar e preservar o patrimônio cultural da nação, 

e isso inclui o conhecimento indígena.” (MOAHI, 2012, 

p.543; 549) 

 “Tradições ocidentais usam determinados tipos de 

referências temporais, espaciais e autorais na transferência 

de informação para tornar a informação rastreável e 

utilizável. No entanto, esses métodos podem comprometer 

aspectos importantes de outros sistemas de conhecimento e, 

portanto, contribuir para a perda de lógica e habilidades 

locais.” (BIDWELL et al., 2011, p.620) 

 

Sistema de gestão do conhecimento tradicional  
 

Adaptação (reuso) de um modelo existente 

“(...) o conhecimento indígena pode ser gerido 

usando os modelos contemporâneos de gestão 

do conhecimento, com especial atenção para a 

Taxonomia de GC de Earl.” (NJIRAINE;    

LE ROUX, 2011, p.817) 

 Elaboração de um modelo específico para conhecimento tradicional 

O modelo “(...) apresenta processos de gestão do conhecimento na 

sequência de um ciclo onde cada estágio pode incluir tanto o 

conhecimento indígena quanto o exógeno, o que resulta em uma 

mistura de ambos. Além disso, cada estágio do ciclo envolve 

conhecimentos tácitos e explícitos.” (LWOGA, 2011, p.426) 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

Não há dúvida que existe necessidade de uma “gestão do conhecimento tradicional” 

(LODHI; MIKULECKY, 2011). A grande questão que se coloca é: os modelos de GC 

existentes, voltados ao conhecimento dito científico dão conta desta missão, como 

acreditam Njiraine e Le Roux (2011), ou é necessário construir modelos de GC específicos 

ao CT, como propõe Lwoga (2011)? 

 

6. Conclusões 

 

O CT é composto por conhecimento tácito (incorporado) e conhecimento explícito 

(sistematizado) que possuem origens em sistemas complexos e práticas sustentáveis, e por 

essas características, têm sido perpetuados por gerações. Contudo, ao longo do tempo, os 

povos tradicionais têm adquirido conhecimento externo à sua cultura tornando seu sistema 

de conhecimento hibridizado. Este fenômeno pode ser visível em comunidades próximas à 

urbanidade.  

Neste sentido, métodos de gestão que envolve o conhecimento das populações tradicionais 

podem ser decisivos para preservação de sua tradição, bem como na criação de novos 

modos de subsistência. Contudo, o contexto é um elemento que deve receber tratamento 

particular segundo adoção de medidas focadas nas suas especificidades. 

Entre os nove trabalhos analisados, rigorosamente apenas Lwoga (2011) desenvolveu um 

modelo de GC adaptado ao CT. 

Confiança e confiabilidade são elementos importantes nos modelos de cogestão. Tanto a 

confiabilidade sobre o que sabem os detentores de CT, quanto o grau de confiança entre os 

indivíduos envolvidos no processo de gestão. As pesquisas realizadas em áreas pesqueiras 



brasileiras demonstram carência de “mecanismos de mão dupla” nos modelos de gestão, 

indicando necessidade de inclusão dos conhecimentos de atores locais a teoria científica. 

O conhecimento dos povos tradicionais deve ser gerido e preservado de forma sistemática 

e sustentável e sua organização e codificação devem ser feitas de modo que possa tornar-se 

base de conhecimento no grupo ou organização e, devidamente “guardado”, componha 

novos conhecimentos.  

As TICs podem colaborar de forma efetiva em todas as etapas dos modelos de GC, porém, 

diante das rápidas mudanças tecnológicas, há uma série de desafios a serem enfrentados: 

(a) uso adequado e intencionalidades; (b) disponibilidade de ferramentas; (c) metodologias 

inclusivas; (d) acessibilidade, são alguns dos aspectos citados nos artigos analisados. 

A compreensão do conhecimento das populações tradicionais como parte de um sistema 

complexo é condição sine qua non para o desenvolvimento de processos de gestão junto a 

essas comunidades. Tal reflexão centra-se especialmente no caráter tácito do conhecimento 

incorporado em seus modos de organização social e manejo de diferentes aspectos da 

natureza, particularmente localizados.  

Os modelos que pretendem desenvolver processos de cogestão, ou seja, de participação e 

integração entre tipos de conhecimento, encontram dificuldades em integrar de forma 

equânime diferentes conhecimentos. Fica evidente, portanto, que processos de gestão 

desenvolvidos junto às populações tradicionais devem, necessariamente, ser pautados por 

uma visão integrativa.  
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Resumo 

Observatórios são organismos voltados ao monitoramento de um setor ou tema, reunindo 

informações, produzindo conhecimentos e reflexão crítica, e disseminando o resultado de 

tais ações. Este trabalho objetivou diagnosticar e analisar observatórios brasileiros com 

foco temático em meio ambiente e/ou sustentabilidade. A pesquisa empregou dados 

oriundos de questionários respondidos pelos observatórios, bem como obtidos nos 

respectivos portais Web. O perfil “centro de informações” está presente em todas as 

unidades, com destaque também para os perfis “fiscal” e “fórum de discussão”. A grande 

maioria dos observatórios dirige-se ao público geral e há um predomínio da oferta de 

produtos e atividades informacionais, como publicações e banco de dados. Foram 

constatados problemas quanto aos canais de comunicação com o usuário e as principais 

dificuldades apontadas pelos observatórios envolveram a obtenção de suporte financeiro e 

a falta de disponibilidade de pessoal qualificado. São apresentadas as potencialidades e 

fragilidades relacionadas à atuação dos observatórios. 

Palavras-chave: Conhecimento, informação, meio ambiente, observatório, 

sustentabilidade 

 

Abstract 

Observatories are organizations aimed at monitoring a sector or a theme, gathering 

information, producing knowledge and critical reflection, and disseminating the results of 

such actions. This work aimed to promote the diagnosis and analysis of Brazilian 

observatories with thematic focus on the environment and/or sustainability. The research 

employed data from questionnaires answered by observatories as well as those obtained in 

the respective Web portals. The profile “information center” is present in all units, 

especially also for the profiles “fiscal” and “discussion forum”. The vast majority of 

observatories is directed to the general public and there is a predominance of supply of 

products and informational activities, such as publications and database. It were verified 

problems involving the channels of communication with the user and the main difficulties 

identified are the getting of financial support and the lack of availability of qualified 



personnel. The article presents the potentialities and fragilities related to the performance 

of the observatories. 

Key-words: Environment, information, knowledge, observatory, sustainability   

 

1  Introdução e Objetivos 
 

A informação ocupa um papel relevante em qualquer processo decisório, seja no campo 

social, político, econômico ou mesmo pessoal, de modo que a qualidade de uma decisão 

está fortemente relacionada à qualidade da informação usada para embasá-la. Sendo assim, 

indivíduos e corporações estão cada vez mais seletivos quanto às informações que 

necessitam e utilizam, havendo crescente exigência por conteúdos específicos, sintéticos, 

credíveis e contextualizados. Este fato tem provocado o surgimento de organismos 

especializados em disponibilizar tais conteúdos – os observatórios.  

Observatórios podem ser definidos como entidades “cuja atividade consiste na compilação 

de informação de um setor social, o diagnóstico de sua situação, a previsão de sua 

evolução e a produção de informes que sirvam para fundamentar a tomada de decisões 

diante das demandas deste setor social” (ENJUTO, 2010, p.10). São, para Köptcke (2007, 

p.2), uma “estrutura de acompanhamento e monitoramento da realidade social” e, também, 

uma “tecnologia social de gestão da informação e do conhecimento”. Já Iracheta Cenecorta 

(2004, p.58) os qualifica como “espaço de transparência sobre os fenômenos sociais”. 

A partir de revisão de literatura, Silva et al. (2013) apontam que a semântica do conceito 

de observatório gravita em torno dos termos dados, informação e conhecimento; produção, 

análise e difusão; coordenação, integração e intermediação; construção, educação e 

facilitação; diálogo, debate e consenso; técnico, político e social; excelência, referência e 

inovação; e ideia, reflexão e ação.  

Costa et al. (2008) consideram que os observatórios têm em comum o fato de abordar a 

realidade de um dado tema,  de comunicarem externamente os resultados advindos de suas 

análises, e de terem um metodologia que prevê o envolvimento de diversas unidades de 

investigação para recolher informações, conhecimento e reflexão crítica. A partir de seus 

múltiplos objetivos (ESTIVILL, 2007), os observatórios devem funcionar como “antenas, 

radares, ou faróis para antecipar ideias, tendências, iluminar caminhos futuros, identificar 

questões e soluções” (CGEE, 2006, p.23). 

Tendo em vista a importância assumida pela temática ambiental, Gudiño de Muñoz (2005) 

registra a necessidade cada vez maior de criar observatórios que monitorem, controlem e 

difundam o “estado do ambiente”. Segundo a Agenda 21 (item 40.2), embora já exista uma 

quantidade considerável de dados, é preciso coletar “mais e de diferentes tipos”, no intuito 

de indicar “a condição e as tendências dos ecossistemas, recursos naturais, poluição e 

variáveis socioambientais do planeta” (UNITED NATIONS, 1992, p.346). O documento 

assinala (item 40.29) que os países devem “ampliar sua capacidade de receber, armazenar e 

recuperar, contribuir, disseminar e usar a informação relevante sobre meio ambiente e 

desenvolvimento, bem como prover-lhe adequado acesso público, oferecendo tecnologia e 

treinamento para estabelecer serviços locais de informação” (p.350). É neste contexto que 

os observatórios ambientais e de sustentabilidade surgem e constroem sua trajetória. 

Porém, em que pese sua relevância (independente da temática abordada), os observatórios 

permanecem pouco estudados e não recebem adequada análise teórica (ALBORNOZ; 

HERSCHMANN, 2006; BEUTTENMULLER, 2007; SANTORO; XAVIER, 2009), fato 



comprovado pela escassez de publicações que abordam a questão (ÁLVAREZ-LOBATO 

et al., 2007; RODRÍGUEZ ROSELL; CORREYERO RUÍZ, 2008). 

Diante da problemática descrita, o presente trabalho objetiva realizar um diagnóstico de 

observatórios brasileiros voltados às temáticas meio ambiente e sustentabilidade, através 

da apresentação e análise de suas principais características, perfis de atuação, atividades, 

produtos e dificuldades de funcionamento. 

 

2  Metodologia 
 

Face à intenção da pesquisa em abordar observatórios brasileiros voltados a uma temática 

específica, o ponto de partida do trabalho foi a seleção dos mesmos. Tal processo foi 

realizado na primeira semana de fevereiro de 2013, mediante utilização do mecanismo de 

busca Google e emprego do descritor “observatório” associado aos descritores “ambiental” 

ou “meio ambiente” ou “sustentabilidade” ou “desenvolvimento sustentável”. A busca foi 

restrita apenas a páginas com origem no Brasil. 

Visualizados os observatórios, foram adotados os seguintes critérios adicionais de seleção:  

  Apresentar a designação “observatório” em sua denominação (ou seja, autodefinir-se 

como tal);  

  Trazer, em seu nome ou objetivos, expressa referência ao meio ambiente e/ou à 

sustentabilidade e/ou a algum tema correlato (clima, resíduos, etc.);  

  Manter sítio próprio e ativo na rede mundial de computadores (descartando-se blogs); e 

  Estar sediado no Brasil.  

Ao total, 24 observatórios enquadraram-se nos critérios de seleção e foram estudados. É 

provável que o conjunto de observatórios analisados não abranja todo o universo de 

observatórios brasileiros ligados ao meio ambiente e sustentabilidade; no entanto, refletem 

a imensa maioria ou totalidade daqueles que se enquadram nos critérios acima. 

A pesquisa foi desenvolvida por meio de dois processos paralelos:  

 Levantamento de informações (survey) diretamente junto aos observatórios; e 

 Análise do conteúdo apresentado nos sítios Web dos observatórios. 

O survey foi realizado através de aplicação de um questionário estruturado, composto de 

12 questões de caráter objetivo, sendo que duas permitiam resposta múltipla e cinco 

permitiam a formulação de uma resposta específica, ou seja, não contemplada pelas 

alternativas previamente apresentadas. No corpo do questionário constava a garantia de 

sigilo na divulgação das respostas, de forma a não permitir a identificação entre resposta e 

respectivo observatório. Todos os observatórios responderam ao questionário. 

A análise do conteúdo disponibilizado nos portais Web dos observatórios foi realizada na 

primeira semana de março de 2013. Tal análise teve dois focos: 

(a)  Com base na autodescrição apresentada pelos observatórios (através de itens como 

“quem somos”, histórico, missão, objetivos, linhas de atuação, atividades, entre outros), foi 

realizada a sua classificação tendo por base os perfis
1
 estabelecidos por Rebouças e Cunha 

                                                           
1 Perfis apresentados por Rebouças e Cunha (2010): (a) centro de aglutinação e difusão de informações: realiza o papel 

clássico de recolher, gerar, armazenar e disseminar informações isentas de interpretação e juízo de valor, agindo de forma 

sistemática e pouco interativa; (b) fiscal: observatório como agente articulador da cidadania através do monitoramento e 

fiscalização de políticas, fenômenos e temas sociais ou setores de atividade; (c) think tank: voltado à elaboração de 

políticas públicas, à articulação de propostas e/ou agir como ente mobilizador e de militância política; (d) laboratório: 

encontrado especialmente na academia, procede análises, diagnósticos e teorização sobre uma temática, e a publicação de 

livros, revistas e artigos; (e) fórum de discussão: propicia a geração de ideias, e interlocução, debate e confronto de 

opiniões, com exposição de críticas e comentários; (f) espaço de capacitação e educação: promove treinamentos e ações 



(2010). Embora estes perfis tenham sido originalmente empregados para observatórios de 

mídia, podem ser identificados também em observatórios com foco em outras temáticas. 

(b)  Análise do conjunto de informações, produtos e materiais disponibilizados nos portais 

Web, procedendo sua classificação qualitativa por tipo/finalidade. Esta avaliação seguiu 

um modelo check-list, verificando a presença ou não de itens correspondentes a categorias 

pré-estabelecidas (por exemplo, banco de dados e/ou informações; publicações técnicas e 

científicas; entre outras). Não houve quantificação do número de materiais por categoria. A 

análise levou à determinação do percentual de observatórios que apresentaram cada uma 

das diferentes categorias de material (ou informação). 

 

3  Resultados e Discussão 
 

3.1  Caracterização dos observatórios 

 

Uma caracterização sucinta dos observatórios estudados é apresentada no Quadro 1. Pode-

se verificar que o observatório mais antigo surgiu em 2002, ao passo que 18 observatórios 

(75% do total) tiveram sua criação entre 2008 e 2012, configurando a recente expansão 

destes organismos no Brasil, conforme Schommer et al. (2011) já haviam demonstrado em 

relação aos observatórios sociais. No que refere à natureza da vinculação administrativa, 

predominam observatórios ligados a universidades, à iniciativa privada e ao terceiro setor 

(25,0% em cada agrupamento). A maior parte dos observatórios apresenta foco temático 

(62,5%) ou temático-territorial (29,2%), resultado compatível com o direcionamento do 

trabalho a observatórios voltados aos temas meio ambiente e sustentabilidade.  

 

Quadro 1. Caracterização dos observatórios estudados. 
 

Id NOME AC VA F DESCRIÇÃO DO OBSERVATÓRIO 

A 

Observatório 

Ambiental Alberto 

Ribeiro Lamego 

2005 U 
Tm 

Tr 

Iniciativa do Instituto Federal Fluminense que visa fornecer informações de 

suporte à decisão no campo ambiental, debatendo questões relacionadas a 

problemas ambientais que ocorrem em uma região do Estado do Rio de Janeiro. 

B 
Observatório 

Ambiental Jirau 
2009 Pv Tr 

Ação no âmbito dos Programas Ambientais da Usina Hidrelétrica Jirau, Estado de 

Rondônia. Organização social gerida de forma participativa e que visa à criação 

de alternativas para o desenvolvimento sustentável das comunidades locais. 

C 

Observatório 

Catarinense do 

Ambiente 

2009 I 
Tm 

Tr 

Sítio destinado à publicação de informações e notícias ambientais, com foco no 

Estado de Santa Catarina. Propõe-se ao monitoramento ambiental para identificar 

interferências danosas ao ecossistema. 

D 
Observatório de 

Belo Monte 
2012 SP Tr 

Mantido pelo Governo do Estado do Pará, pretende oferecer uma avaliação dos 

impactos da Usina Hidrelétrica de Belo Monte sobre a qualidade de vida da 

população e integrar interessados em mitigar tais impactos. 

E 

Observatório de 

Investimentos na 

Amazônia 

2011 CT 
Tm

Tr 

Entidade que busca armazenar informações e subsidiar o debate, a transparência e 

a construção de políticas públicas sobre a questão dos investimentos na Região 

Amazônica e seus impactos sociais, ambientais e econômicos. 

F 

Observatório de 

Políticas Públicas 

de Mudanças 

Climáticas 

2012 CP Tm 

Organismo que tem por objetivo monitorar e informar a implantação de políticas 

públicas sobre mudanças climáticas no Brasil, buscando contribuir para a 

harmonização de iniciativas, programas e ações estaduais e locais, entre si e em 

relação à legislação federal. 

G 

Observatório de 

Políticas Públicas 

do Semiárido 

2012 U 
Tm 

Tr 

Sediado no Estado da Paraíba, dedica-se a avaliar e acompanhar a implementação 

de políticas públicas que afetam a região do semiárido brasileiro, inclusive no que 

toca a conflitos ambientais, buscando ser um ator relevante neste cenário.   

H 

Observatório de 

Políticas Públicas 

para a Agricultura 

2005 U Tm 

Grupo de pesquisa que acompanha, analisa e debate um conjunto de políticas 

públicas e programas governamentais direcionados ao meio rural brasileiro. Um 

de seus eixos temáticos é “desenvolvimento territorial e sustentabilidade”. 

I Observatório de 2004 U Tm Ambiente georreferenciado para compartilhamento de dados, informações e 

                                                                                                                                                                                
de formação técnica especializada para profissionais e/ou população em geral; (g) projetos dentro de movimentos sociais: 

pratica a análise de conteúdo a partir de recortes temáticos específicos e definidos por grupos e movimentos sociais. 



Resíduos 

Recicláveis 

conhecimento para a gestão de resíduos sólidos em organizações governamentais, 

não governamentais, acadêmicas, setor produtivo e pessoas interessadas. 

J 

Observatório de 

Unidades de 

Conservação 

2011 TS Tm 

Iniciativa do WWF-Brasil e instituições parceiras para geração e sistematização 

de dados sobre as unidades de conservação brasileiras, com divulgação de 

documentos, publicações, fotos, relatórios, análises, mapas e gráficos. 

K 
Observatório do 

Carvão 
2009 U 

Tm 

Tr 

Banco de dados virtual, multidisciplinar, vinculado a um programa de pesquisa 

universitário, que objetiva coletar, organizar, pesquisar e disponibilizar 

informações referentes à atividade carbonífera no Estado de Santa Catarina. 

L 
Observatório do 

Clima 
2002 CT Tm 

Rede de entidades da sociedade civil voltada à discussão sobre as mudanças 

climáticas no contexto brasileiro. Mobiliza especialistas e atores sociais no 

sentido da criação de políticas públicas de mitigação à mudança do clima. 

M 

Observatório do 

Litoral 

Catarinense 

2008 M 
Tm 

Tr 

Coordena uma rede de apoio técnico-científico ao Ministério Público Federal e 

Estadual para gestão democrático-participativa de conflitos relacionados aos 

recursos ambientais da zona costeira do Estado de Santa Catarina. 

N 

Observatório do 

Pré-Sal e Indústria 

Extrativa Mineral 

2010 CT Tm 

Espaço que visa produzir e divulgar informações sobre a indústria extrativa 

mineral brasileira, contribuir no monitoramento e controle social dos 

empreendimentos do setor, e discutir os efeitos destes sobre o meio ambiente. 

O 
Observatório do 

Recife 
2009 TS Tr 

Movimento da sociedade civil que visa mobilizar atores sociais para selecionar e 

monitorar um conjunto de indicadores e metas que se constituam em uma agenda 

de desenvolvimento sustentável para a Cidade de Recife (Estado de Pernambuco). 

P 
Observatório do 

REDD  
2010 Pv Tm 

Ferramenta de participação, monitoramento e controle social do processo de 

implementação de políticas públicas relacionadas ao mecanismo de Redução de 

Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD) no Brasil. 

Q Observatório Eco 2009 Pv Tm 

Portal dedicado a promover o debate jurídico sobre meio ambiente e 

sustentabilidade. Espaço destinado a profissionais que atuam na área do Direito 

Ambiental, servindo como plataforma de informação, discussão e reflexão. 

R 

Observatório 

Epidemiologia e 

Saúde Ambiental 

2012 Pv Tm 

Organismo cuja finalidade é conectar pessoas com interesse nas áreas da saúde, 

meio ambiente e políticas sociais em geral, provendo ao público ferramentas 

eficientes para observação. 

S 

Observatório 

Nacional de Clima 

e Saúde 

2011 SP Tm 

Vinculado à Fundação Osvaldo Cruz, reúne dados, informações, estudos e 

resultados nas áreas ambiental, climática, epidemiológica, socioeconômica e de 

saúde pública, com vistas a promover a análise da relação entre clima e saúde. 

T 

Observatório 

Parlamentar 

Socioambiental 

2010 TS Tm 

Iniciativa da sociedade civil organizada, visa informar o cidadão sobre discussões 

e projetos apresentados no Congresso Nacional envolvendo a temática ambiental. 

Também procura fornecer dados científicos para subsidiar as futuras leis. 

U 

Observatório 

Regional Base de 

Indicadores de 

Sustentabilidade 

2004 Pv 
Tm 

Tr 

Entidade que objetiva a organização e o monitoramento de sistemas de 

indicadores de sustentabilidade de âmbito regional, bem como a produção de 

estudos e análises para apoio à tomada de decisão e à gestão de projetos de 

desenvolvimento. 

V 
Observatório 

Social de São Luís 
2008 M Tr 

Movimento de articulação que, a partir do monitoramento de indicadores de 

sustentabilidade e qualidade de vida, busca promover a democracia participativa e 

o diálogo para o desenvolvimento sustentável da Cidade de São Luís, Maranhão. 

W 

Observatório 

Sócio-Ambiental 

de Barragens 

2005 U Tm 

Sistema de informações que incorpora dados sobre as especificações técnicas, 

articulações corporativas, impactos ambientais, pendências sociais, conflitos e 

rearranjos espaciais engendrados pela construção de barragens no Brasil. 

X 

Observatórios 

para o Turismo 

Sustentável 

2008 M Tm 

Ligados à Universidade de Brasília, mais do que um banco de dados e 

informações, constituem uma ferramenta de gestão participativa no planejamento, 

monitoramento e desenvolvimento do turismo, com foco na sustentabilidade.  

Fonte: Sítios Web e questionários aplicados aos observatórios 

Id: letra de identificação; AC: ano de criação; VA: vinculação administrativa (tipologia do/s organismo/s mantenedor/es); 

F: classificação quanto ao foco de atuação  

CP: conjunto de organizações da iniciativa privada; CT: conjunto de organizações do terceiro setor; I: independente (sem 

vínculo com qualquer tipo de organização); M: misto (associação de entidades públicas e/ou privadas e/ou terceiro setor); 

Pv: organização/fundação privada; SP: setor público (governamental); TS: organização do terceiro setor; U: universidade. 

Tm: observatório temático; Tr: observatório territorial 

 

A Figura 1 apresenta a localização das sedes dos observatórios no território brasileiro. 

 

 



 
Figura 1. Cidades onde estão localizadas as sedes dos observatórios estudados. 

 

3.2  Perfil de atuação dos observatórios 

 

Observatórios são reconhecidos pela diversidade tipológica e operacional (ALBORNOZ; 

HERSCHMANN, 2006; PHÉLAN, 2007), refletida nas particularidades da metodologia 

que empregam, das ações que desenvolvem, dos papeis que realizam e das finalidades para 

as quais se destinam. Iracheta Cenecorta (2004) destaca que as funções de um observatório 

podem ser extremamente variadas e flexíveis. Assim, identificar o perfil de atuação de um 

observatório é fundamental para projetar ou avaliar seus resultados e produtos.  

Analisando a autodescrição apresentada nos portais Web, constata-se que o perfil “centro 

de aglutinação e difusão de informações” está presente em todos os observatórios (Quadro 

2), evidenciando o enquadramento à sua mais clássica função. Destacam-se, também, os 

perfis “fiscal” e “fórum de discussão”, registrados em 87,5% e 83,3% dos observatórios. 

Os perfis “think tank”, “laboratório” e “espaço de capacitação e educação” situam-se em 

um patamar intermediário de ocorrência, ao passo que o perfil “projetos dentro de 

movimentos sociais” está presente em apenas três observatórios.  

 

Quadro 2. Classificação dos observatórios de acordo com seu perfil de atuação. 
 

PERFIL DE ATUAÇÃO OBSERVATÓRIOS ENQUADRADOS TOTAL % OB* 

Centro de aglutinação e 

difusão de informações 
Todos 24 100,0 E 

Fiscal A,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,O,P,R,S,T,U,V,W,X 21 87,5 T 

Fórum de discussão A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,U,V,X 20 83,3 P 

Think tank D,E,F,G,H,L,M,N,O,P,S,T,U,V,X 15 62,5 L 

Laboratório A,E,F,H,I,K,M,N,S,U,W,X 12 50,0 H 

Espaço de capacitação 

e educação 
A,B,G,H,L,M,P,U,V,X 10 41,7 U 

Projetos dentro de B,O,V 3 12,5 B 



movimentos sociais 
Fonte: Sítios Web dos observatórios 

* Observatório considerado pelos autores como benchmarking (referência) no perfil em questão 

 

Nenhum observatório apresentou todos os sete perfis. Constata-se, no entanto, uma média 

de cinco perfis por observatório, comprovando a versatilidade e o caráter multifuncional 

dos observatórios contemporâneos (SILVA et al., 2013). 

Cabe ressaltar que esta análise estabelece os perfis de atuação dos observatórios a partir da 

forma como eles próprios se apresentam e descrevem suas atividades. Trata-se, pois, de um 

“perfil autoprojetado”, que pode não corresponder exatamente ao concretizado na prática. 

 

3.3  Público-alvo dos observatórios 

 

Os observatórios têm uma grande variedade de públicos-alvo. Alguns visam à sociedade 

como um todo, ao passo que outros focam segmentos e públicos específicos. No presente 

caso, a grande maioria (79,2%) dos observatórios abordados está voltada ao público em 

geral (Quadro 3). Apenas cinco observatórios apontaram seu direcionamento maior a um 

determinado grupo de usuários (dois deles citaram dois grupos). Isso não significa, todavia, 

que não possam interessar ou atrair outros públicos. A este respeito, Estivill (2007) destaca 

que os observatórios que sabem a quem se dirigem, e que adequam os seus produtos a 

esses públicos, costumam ter maior impacto. Para Phélan (2007), observatórios devem ser 

entendidos como uma ferramenta destinada a cobrir as necessidades de informação 

especializada, não raro produzida “sob medida” para os usuários. A Agenda 21, no item 

40.5 “a”, salienta que a “melhor identificação dos usuários, tanto no setor público quanto 

no privado, e de suas necessidades de informação” permitirá uma coleta e avaliação de 

dados mais pertinente e eficaz (UNITED NATIONS, 1992, p.346). 

 

Quadro 3. Principal público-alvo dos observatórios. 
 

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL NÚMERO DE OBSERVATÓRIOS 

Público geral 19 

Líderes de organizações 2 

Comunidade científica 1 

Gestores públicos 1 

Professores e alunos 1 

Profissionais da área jurídica* 1 

Representações relacionadas ao sistema produtivo local do turismo* 1 
Fonte: Questionários respondidos pelos observatórios 

* Alternativas não previstas no questionário original e que foram propostas pelos próprios observatórios. 

 

3.4  Atividades e produtos dos observatórios 

 

O resultado da atuação de um observatório pode ser dimensionado pelas atividades que 

realiza e dos produtos que gera. Neste sentido, Farné (2011, p.431) define observatórios 

como “um conjunto dinâmico de atividades e produtos”. Para o autor, as atividades 

consistem de ações coordenadas que permitam obter os produtos previstos, com a 

qualidade necessária, enquanto os produtos são bens e serviços oferecidos no cumprimento 

dos objetivos. Silva et al. (2013) salientam que o portfólio de atividades, produtos e 

resultados define a efetividade do observatório, ou seja, demonstra se a estrutura está 

cumprindo as finalidades a que se propõe.  



O registro das atividades e produtos dos observatórios foi realizada a partir de duas fontes: 

autodeclaração dos observatórios e análise de seus sítios Web.  

 

3.4.1  Autodeclaração dos observatórios 

 

Através do questionário empregado na pesquisa, os observatórios apontaram as ações que 

desenvolvem e os produtos que disponibilizam aos seus usuários. Os resultados são 

apresentados no Quadro 4. A manutenção de bancos de dados e/ou informações foi o item 

com maior número de menções (79,2% dos observatórios). A divulgação de informações e 

conhecimentos técnicos, a edição de publicações próprias – como relatórios, estudos e 

avaliações – e a divulgação de notícias (atualidades) receberam a indicação de pelo menos 

dois a cada três observatórios. Naturalmente, as atividades mais referidas são próprias do 

perfil de atuação predominante (central de informações). 

Indicadores têm merecido particular referência quando o tema envolve observatórios. A 

literatura destaca que a elaboração de um conjunto ou sistema de indicadores é o “coração 

do observatório” (GUDIÑO; D’INCA, 2007, p.48), sua “missão primeira” (GUSMÃO, 

2005, p.1031), “atividade principal” (IRACHETA CENECORTA, 2004, p.56), e “principal 

produto” (GUDIÑO DE MUÑOZ, 2005, p.13). No presente estudo, um significativo 

número de observatórios (70,8% do total) declara sua atuação na produção e/ou divulgação 

de indicadores ambientais ou de sustentabilidade. Enquanto cinco observatórios trabalham 

exclusivamente com indicadores de elaboração própria e igual número apenas divulga 

indicadores criados por terceiros, sete observatórios operam com ambas as categorias. 

 

Quadro 4. Atividades e produtos que os observatórios realizam ou oferecem, em percentual 

de observatórios que mencionam o respectivo item. 
 

ATIVIDADES E PRODUTOS % ATIVIDADES E PRODUTOS (continuação) % 

Banco de dados e/ou informações 79,2 Monitoramento da situação ambiental 50,0 

Divulgação de informações/conhecimentos técnicos 70,8 Apoio social e ações comunitárias 37,5 

Edição de publicações próprias (relatórios, estudos) 70,8 Divulgação de eventos de terceiros 33,3 

Produção e/ou divulgação de indicadores 70,8 Edição de informativo periódico próprio 33,3 

Divulgação de notícias e atualidades 66,7 Divulgação de informações gerais (não notícias) 25,0 

Divulgação de artigos e publicações acadêmicas 58,3 Produção e/ou divulgação de vídeos/multimídia 25,0 

Mobilização social e estímulo à participação pública 58,3 Educação ambiental 20,8 

Promoção de eventos técnicos (seminários e afins) 58,3 Consultoria a entidades que não a mantenedora 16,7 

Atividades de formação, capacitação e treinamento 54,2 Pesquisas de opinião pública 8,3 

Monitoramento de políticas públicas 54,2 Consultoria à(s) entidade(s) mantenedora(s) 4,2 

Fonte: Questionários respondidos pelos observatórios. Respostas múltiplas. 

 

Quanto às atividades de formação, capacitação e treinamento, apenas um observatório as 

realiza exclusivamente para o público leigo (atores sociais), dois apenas para público 

técnico e os demais dez observatórios promovem cursos e iniciativas similares voltadas a 

ambos os públicos. Para Iracheta Cenecorta (2004, p.48), observatórios são “espaços de 

construção e atualização de capacidades – públicas e sociais”. Santoro e Xavier (2009) 

destacam que grande parte dos observatórios apresenta objetivos formativos, educacionais 

e de conscientização vinculados ao exercício da cidadania, ou seja, de cunho social, mas 

não necessariamente profissional. 

 



3.4.2  Avaliação dos sítios Web 

 

Face à expansão mundial da internet, os sítios Web constituem uma das mais relevantes 

plataformas de comunicação, difusão e relacionamento dos observatórios. Para Costa et al. 

(2008), a internet é a principal porta de entrada e visitas aos observatórios. Em vista disso, 

a análise dos portais possibilita uma visão adequada das linhas de atuação e produção dos 

observatórios.  

A avaliação e classificação do conteúdo dos sítios Web mostrou que, excluindo as 

informações de identificação do próprio observatório (descrição e objetivos), os relatórios 

e documentos técnicos e as informações técnicas avulsas (não associadas a documentos) 

foram os produtos mais frequentes, sendo referidos por cerca de 80% dos observatórios 

(Quadro 5). Logo abaixo deste patamar, aparecem a manutenção de banco de dados e/ou 

informações, a divulgação de notícias, e a publicação de materiais técnicos e científicos, 

com 60% ou mais de referências. A tipificação dos produtos disponibilizados nos portais 

confirma o direcionamento dos observatórios ao perfil “central de informações”. 

Além de disponibilizar os produtos dos observatórios ao acesso do público geral, os sítios 

Web podem/devem constituir-se em canais de interação com o usuário ou, pelo menos, de 

informação sobre o modo de concretizar tal interação. Neste aspecto, os portais 

apresentavam deficiências muito graves à época da avaliação (março de 2013). Ainda que 

75% dos observatórios disponibilizassem formulários para envio de mensagens através do 

próprio portal (Quadro 5), a pesquisa verificou que, em muitos casos, as comunicações 

enviadas por este sistema não recebem retorno. O endereço eletrônico do observatório é 

apresentado em somente um terço dos portais. Quatro observatórios expõem três formas de 

contato (formulário, número de telefone e endereço eletrônico), enquanto um observatório 

não fornece qualquer uma delas. 

 

Quadro 5. Levantamento do conteúdo dos sítios Web: percentual de observatórios que 

apresentam o item indicado. Período de avaliação: 04 a 06 de março de 2013.  
 

ITEM % ITEM  (continuação) % 

Transmissão de informação e conhecimento 

Descrição do observatório 

Objetivos do observatório 

Relatórios e documentos técnicos 

Informações técnicas avulsas  

Banco de dados e/ou informações 

Divulgação de notícias e atualidades 

Publicações acadêmicas e científicas  

Produção/divulgação de vídeos/fotos 

Produção técnico-científica própria 

91,7 

91,7 

83,3 

79,2 

66,7 

66,7 

60,0 

54,2 

45,8 

Edição de boletim informativo próprio 

Mapas temáticos 

Agenda de atividades futuras 

Apresentação de indicadores 

Informações sobre eventos já realizados 

Divulgação de ações sociais e comunitárias 

Divulgação de atividades de capacitação 

Clipping de notícias publicadas na mídia 

Edição de periódico científico próprio 

33,3 

33,3 

25,0 

25,0 

16,7 

12,5 

12,5 

8,3 

4,2 

Relacionamento e interação com o usuário 

Formulário para contato direto 

Telefone de contato 

Endereço eletrônico de contato 

75,0 

60,0 

37,5 

Equipe do observatório 

Registro de comentário (opinião escrita) 

Pesquisa de opinião (enquetes eletrônicas)  

33,3 

33,3 

29,2 

Fonte: Sítios Web dos observatórios. 

 



A comunicação e a interatividade com o público usuário pode ser intensificada através das 

redes sociais. A análise dos portais permitiu verificar que dez observatórios mantém conta 

no Facebook ou Twitter, sendo que, destes, oito o fazem em ambas as redes. 

Concluindo a análise das atividades e produtos ofertados, é imperioso fazer referência a 

alguns descompassos verificados entre o que os observatórios declaram realizar e o que 

está demonstrado em seus sítios Web (Quadros 4 e 5). É o que ocorre, por exemplo, no 

tocante à atividade “elaboração e divulgação de indicadores”: embora 17 observatórios 

afirmem realizá-la, o respectivo produto (sistemas de indicadores) é apresentado nos 

portais de apenas seis observatórios. Outro exemplo é o item “banco de dados e/ou 

informações”. Cinco observatórios declaram mantê-los, mas a pesquisa não os visualizou 

na análise dos portais; três observatórios não apontam sua atividade neste foco, porém os 

portais mostram o contrário; e, no caso de 13 observatórios houve coincidência de resposta 

entre as fontes. Discrepâncias desta natureza podem ser atribuídas à falta de uniformidade 

de conceitos e significados entre membros de observatórios e pesquisadores, levando a 

diferentes entendimentos sobre um mesmo objeto/item. Por esta razão, a análise 

comparativa entre os referidos Quadros pode não ser conclusiva e deve ser evitada.  

 

3.5  Algumas características operacionais dos observatórios 

 

A capacidade de um observatório em cumprir seus objetivos e atender às expectativas dos 

usuários depende, em larga escala, de sua estrutura e características operacionais. Neste 

sentido, há inúmeros aspectos que devem ser considerados e adequadamente conduzidos.  

Quanto ao capital humano, 19 observatórios contam com pessoal remunerado, em número 

que varia de uma a 56 pessoas, perfazendo uma média de 8,7 funcionários por observatório 

(Quadro 6). Por outro lado, o envolvimento de pessoas sem remuneração ocorre em 16 

observatórios, com cerca de nove colaboradores por unidade (variando de um a 40). É 

relevante salientar que cinco observatórios atuam exclusivamente pela ação de pessoal não 

remunerado. Em dois destes, verificou-se somente uma pessoa em atuação – os respectivos 

idealizadores. 

 

Quadro 6. Pessoal remunerado e não remunerado em atuação nos observatórios. 
 

ITEM PESSOAL REMUNERADO PESSOAL NÃO REMUNERADO 

Observatórios que contam com a categoria 19 16 

Observatórios com apenas esta categoria 8 5 

Número mínimo e máximo por observatório 1 – 56 1 – 40 

Número médio por observatório* 8,7 8,9 
Fonte: Questionários respondidos pelos observatórios 

* Considerando apenas os observatórios que contam com a respectiva categoria.      

 

Ainda que os observatórios possam gerar receitas com a comercialização de seus produtos 

(bens e serviços), seja a clientes previamente definidos ou ao público em geral (COSTA et 

al., 2008; FARNÉ, 2011), a maior parte dos observatórios estudados (54,2%) não obtém 

recursos financeiros externos através das atividades que desenvolvem (Quadro 7). Apenas 

três observatórios têm esta prática como rotina, enquanto oito a realizam de forma 

ocasional. Estivill (2007, p.7) considera recomendável que existam distintas fontes de 

financiamento, pois esta diversificação representa uma “medida de legitimação social, do 

êxito do observatório e, provavelmente, da sua continuidade”. 

 



Quadro 7. Distribuição percentual dos observatórios de acordo com as características 

operacionais indicadas. 
 

OBSERVATÓRIOS SEGUNDO SUAS CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS (%) 

Realização de atividades com 

captação de recursos externos 

Relação de cooperação com      

outros observatórios 

Frequência aproximada de 

atualização do sítio Web 

Rotineiramente: 

Ocasionalmente: 

Não realiza: 

12,5 

33,3 

54,2 

Apenas com observatórios 
nacionais: 

Apenas com observatórios 
estrangeiros: 

Com observatórios 
nacionais e estrangeiros: 

Não mantém relação: 

20,8 

0 

25,0 

54,2 

Diária: 

A cada 2-3 dias: 

Semanal: 

Quinzenal: 

Mensal: 

Eventual: 

16,7 

20,8 

 8,3 

 8,3 

25,0 

20,8 

Fonte: Questionários respondidos pelos observatórios 

 

A efetivação de parcerias institucionais com organismos congêneres é outro aspecto que 

merece atenção. As chamadas redes temáticas têm constituído um diferencial no sentido de 

intensificar a troca de experiências, a parceria colaborativa e a sinergia entre diferentes 

observatórios. Contudo, menos da metade dos observatórios em análise (45,8%) mantém 

relação de cooperação com outros observatórios e apenas um quarto o faz com entidades 

do exterior (Quadro 7). Schommer et al. (2011), avaliando vinte observatórios sociais 

brasileiros, verificaram que todos mantinham relação de cooperação com seus pares. A este 

respeito, Iracheta Cenecorta (2004) ressalta que observatórios devem compartilhar entre si 

suas experiências e boas práticas. Para Phélan (2007), a articulação em torno de redes é 

condição sine qua non para a criação e consolidação dos observatórios. 

O Quadro 7 também apresenta a frequência aproximada de atualização do sítio Web, de 

acordo com a informação prestada pelos próprios observatórios. Verifica-se que em 37,5% 

dos casos a atualização ocorre a cada três dias ou menos. Atualizações semanais ou 

quinzenais são adotadas por quatro observatórios, ao passo que seis realizam atualizações 

mensais e o mesmo número atualiza o sítio Web apenas eventualmente.  

 

3.6  Dificuldades enfrentadas pelos observatórios 

 

Sem dúvida, são muitas as dificuldades normalmente enfrentadas pelos observatórios 

brasileiros, independente da temática que abordem. O questionário empregado na pesquisa 

listou uma série de dificuldades registradas na literatura pertinente, e solicitou que cada 

observatório apontasse as que enfrenta e aquela que, entre todas, pode ser considerada a 

sua principal dificuldade. Os resultados são apresentados no Quadro 8.  

 

Quadro 8. Dificuldades enfrentadas pelos observatórios. 
 

DIFICULDADE 
ENFRENTA ESTA 

DIFICULDADE* 

CONSIDERA A MAIOR 

DIFICULDADE** 

Obtenção de suporte financeiro 75,0 41,7 

Disponibilidade de pessoal qualificado 37,5 12,5 

Acesso à informação 29,2 12,5 

Estrutura física 29,2 0 

Gerenciamento do próprio observatório 25,0 8,3 

Estrutura organizacional interna 25,0 4,2 

Equipamentos e tecnologia 25,0 0 



Relacionamento com outras entidades 16,7 4,2 

Comprometimento das instituições parceiras 12,5 4,2 

Reconhecimento pelo público-alvo 12,5 0 

Restrição de autonomia frente à entidade mantenedora 8,3 0 

Posição na estrutura organizacional da mantenedora 8,3 4,2 

Relação e cooperação com outros observatórios 8,3 0 

Gestão do conhecimento 8,3 0 

Grande escopo de monitoramento*** 4,2 4,2 

Dados antigos*** 4,2 0 

Não respondeu 4,2 4,2 
Fonte: Questionários respondidos pelos observatórios.  *Resposta múltipla.  ** Resposta simples. 

*** Respostas não previstas no questionário original e que foram propostas pelos próprios respondentes. 

 

A dificuldade com maior índice de indicações foi “obtenção de suporte financeiro”, que 

recebeu a menção de três a cada quatro observatórios, e foi pontuada como a maior 

dificuldade por 41,7% dos respondentes. Schommer et al. (2011) referem que 59% dos 

observatórios sociais brasileiros que avaliaram têm dificuldades de captação de recursos 

financeiros. Deve-se considerar, ainda, que a dependência financeira em relação a uma ou 

poucas entidade(s) pode levar ao monitoramento intensivo por parte desta(s), com restrição 

na “autonomia de observar”. 

A falta de pessoal qualificado foi a dificuldade que recebeu o segundo maior número de 

menções, tendo sido apontada por nove observatórios, três dos quais a colocam como sua 

principal dificuldade. Para Gudiño e D’Inca (2001), a adequada qualificação técnica da 

equipe operacional é um grande desafio para o bom desempenho dos observatórios. Na 

pesquisa conduzida por Schommer et al. (2011), já referida, a falta de equipe capacitada 

foi o problema de maior incidência, afetando 72% das unidades pesquisadas. Farné (2011) 

ressalta que o conhecimento e a capacitação são a essência de um observatório e sem 

atualização constante há perda da capacidade de entregar produtos com a qualidade 

requerida. 

O acesso à informação figurou como uma dificuldade destacada por sete observatórios, 

sendo o maior problema para três destes. Dados e informação constituem a matéria-prima 

básica de um observatório. Álvarez-Lobato et al. (2007) consideram que a informação 

deve ser relevante, confiável, comparável, rastreável e auditável. Portanto, o tipo, a 

qualidade e até mesmo a quantidade de informação a que o observatório tem acesso são 

fatores que irão afetar diretamente o resultado de sua atividade. 

Além dos três aspectos acima detalhados, outras treze dificuldades foram mencionadas 

pelos observatórios e constam do Quadro 8. 

 

3.7  Potencialidades e fragilidades dos observatórios 

 

A partir das fontes empregadas no presente trabalho (autodeclaração dos observatórios e 

análise dos sítios Web), e com apoio na literatura especializada, é possível estabelecer uma 

matriz de potencialidades e fragilidades dos observatórios em análise. Assim, o Quadro 9 

registra as fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças relativas à realidade situacional 

verificada. O modelo apresentado inspira-se na Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats), mas limita-se a considerar a visão e a interpretação dos autores 

perante os dados e informações disponíveis, sem prospectar e incorporar a posição dos 

grupos de atores ou stakeholders participantes deste contexto. 



A análise permite comprovar que os observatórios demonstram, em seu âmbito interno, 

inúmeros pontos fortes, seja em termos de foco e direcionamento, e no que se refere ao 

modo de atuação das unidades. Por outro lado, foram constatados alguns aspectos que 

exigem aprimoramento ou intensificação, no intuito de alcançar um melhor desempenho 

técnico e operacional. 

A avaliação do ambiente externo, procedida mediante conjugação dos cenários atual e 

prospectivo, sinaliza um quadro de oportunidades que se mostra favorável à consolidação 

ou mesmo expansão do “movimento observador” no País. Todavia, não são poucas, nem 

pequenas, as ameaças que podem prejudicar a concretização desta tendência.  

Para desfrutar as oportunidades que têm (terão) à sua frente, os observatórios precisam 

saber reconhecê-las e trazê-las para si. Neste particular, é oportuno destacar o que Silva et 

al. (2013) chamam de “diretrizes norteadoras”, aplicáveis à condução dos observatórios no 

sentido de alcançar uma amplificação da efetividade destes: (a) tornar-se uma organização 

de conhecimento e para o conhecimento – ultrapassando a mera informação; (b) manter um 

olhar dirigido ao futuro; (c) promover espaço para interatividade e participação pública; (d) 

disponibilizar produtos customizados e contextualizados; (e) articular-se por meio de redes 

de parceiros; (f) atuar como agente de mediação – e não só transmissão – de conhecimento; 

e (g) adotar uma política de avaliação permanente e, se possível, de certificação externa.  

 

Quadro 9. Potencialidades e fragilidades identificadas nos observatórios estudados, a partir 

da visão dos autores: matriz de fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças.  
 

FORTALEZAS 

 Diversidade tipológica e flexibilidade 

operacional própria dos observatórios 

 Amplitude dos perfis de atuação, indicando 

versatilidade e multifuncionalidade 

 Variedade de focos temáticos, atendendo 

diferentes públicos e segmentos 

 Público geral como principal alvo 

 Portfólio e qualidade dos produtos ofertados e 

confiabilidade da informação oferecida 

 Portais atualizados e de fácil navegação  

 Possibilidade de oferta de produtos 

customizados (moldados ao perfil do usuário) 

 Disseminação da informação através de redes 

sociais 

 Dedicação ao aprimoramento de sua práxis, 

comprovado pelo interesse na presente pesquisa 

FRAQUEZAS 

 Dificuldade de obtenção e manutenção de 

fontes de suporte financeiro 

 Reduzida disponibilidade de pessoal 

qualificado para a atividade 

 Problemas quanto ao acesso à informação 

precisa, fidedigna e no tempo/espaço exigido 

 Conteúdo insuficiente e/ou desatualizado nos 

portais Web de alguns observatórios 

 Deficiências no sistema de contato/resposta e 

de interação com os usuários 

 Não intercâmbio com outros observatórios 

 Limitada obtenção de verbas através da 

comercialização de produtos (bens e serviços) 

 Ausência de política de avaliação externa 

OPORTUNIDADES 

 Exigência, pela sociedade do conhecimento, de 

informação atualizada e facilmente disponível 

 Temática (ambiental e sustentabilidade) 

contemporânea e de importância reconhecida 

 Cenários prospectivos indicando expansão da 

“economia verde”  

 Tendência de crescimento do “movimento 

observador” no Brasil 

 Envolvimento de entidades de todos os setores, 

AMEAÇAS 

 Recrudescimento da dificuldade de obtenção 

(captação) de recursos financeiros 

 Falta de reconhecimento ao papel que os 

observatórios exercem e poderão exercer 

 Designação “observatório” utilizada por 

organismos que não cumprem este papel, com 

prejuízos à identidade institucional 

 Criação de novos observatórios sem atender 

critérios de qualidade e essencialidade 



ampliando leque de oportunidades 

 Crescente acesso e utilização de tecnologias de 

informação e comunicação pela população 

 Possibilidade de maior intercâmbio e de 

formação de redes com outros observatórios 

 Intensificação do emprego de técnicas de gestão 

do conhecimento e novas tecnologias 

 Ampliação do ingresso de recursos financeiros 

via comercialização de produtos 

 Adesão a mecanismos/política de avaliação 

permanente, acreditação e certificação 

 Papel de observatório desempenhado por 

setores dentro das próprias organizações 

 Subordinação ideológica aos organismos 

mantenedores (financiadores) 

 Carência de estudos científicos voltados 

especificamente à gestão de observatórios 

 Falta de avanço, inovação e criatividade, em 

particular quanto a metodologias e produtos 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

4  Conclusões 
 

Observatórios caracterizam-se por sua pluralidade tipológica e operacional, e as unidades 

estudadas não fugiram a esta configuração. A partir de suas especificidades em termos de 

foco, finalidades, processos metodológicos, entre outras, os observatórios brasileiros de 

meio ambiente e sustentabilidade apresentam caráter multifuncional, fruto da combinação 

de diferentes perfis de atuação. Cabe ressaltar, porém, que o papel de centro de informação 

e conhecimento ocupa ponto central e é comum a todos. 

Alinhadas a este perfil, as principais atividades desenvolvidas e produtos (bens e serviços) 

disponibilizados estão voltados à vertente informacional, destacando-se as bases de dados e 

informações, os relatórios e documentos de cunho técnico, as informações técnicas avulsas, 

as publicações acadêmico-científicas, a produção e/ou apresentação de indicadores, e a 

divulgação de notícias e atualidades.  

Para a concretização destas atividades, os observatórios têm enfrentado várias dificuldades. 

A maior delas, o deficiente suporte financeiro. Sobre isso, convém destacar que mais da 

metade das unidades não realiza qualquer captação financeira através da comercialização 

de seus produtos, o que poderia amenizar o problema. Outra dificuldade destacada é a falta 

de pessoal qualificado para atuação no segmento, ainda que, em média, os observatórios 

mantenham cerca de nove funcionários remunerados e igual número de colaboradores não 

remunerados. O acesso à informação também é apontado como uma dificuldade relevante, 

pois constitui a matéria-prima principal dos observatórios e, portanto, afeta a qualidade dos 

produtos gerados. 

Algumas questões devem merecer melhor tratamento por parte dos observatórios, visando 

maximizar seu potencial de ação e de resultado. Entre elas, pode-se referir a ampliação da 

interatividade e dos canais de comunicação com o público, a necessidade de frequente 

atualização dos portais, o fortalecimento de iniciativas de cooperação técnica com outros 

observatórios e o maior uso de redes sociais para divulgação de suas atividades. 

A análise do conjunto de fatores internos e externos aponta um quadro favorável aos 

observatórios brasileiros de meio ambiente e sustentabilidade. Ainda que a maior parte das 

informações empregadas tenha origem nas próprias unidades estudadas (autodeclaração ou 

apresentação no portal Web), sua avaliação pelos pesquisadores, mediante apoio da 

literatura, indica que as fortalezas e oportunidades mostram-se mais expressivas do que as 

fraquezas e ameaças a que os observatórios estudados estão sujeitos. Todavia, o cenário 

positivo não dispensa a adoção de uma postura dinâmica e, em especial, inovadora. 



É preciso ressaltar, por fim, que os observatórios passarão a ser cada vez mais exigidos e 

questionados quanto à sua real efetividade. Isso significa a necessidade de continuamente 

reafirmar sua “razão de ser”, isto é, demonstrar os resultados e diferenciais que provocam e 

que são capazes de realizar, seja ao nível empresarial, social, político ou em outro campo. 

Assim, devem ser desenvolvidas métricas adequadas para avaliar o “impacto” determinado 

pela ação de cada observatório, na forma de indicadores de desempenho que possam servir 

de “guias” para o futuro destes organismos.  
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Observatório Ambiental Jirau: <http://observatoriojirau.com.br> 

Observatório Catarinense do Ambiente: <http://www.oca.net.br> 

Observatório de Belo Monte: <http://www.idesp.pa.gov.br/paginas/beloMonte/beloMonte.php> 
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Observatório de Políticas Públicas do Semiárido: <http://opps-cdsa.com/home> 
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Observatório de Resíduos Recicláveis: <http://observatorioderesiduos.com.br> 

Observatório de Unidades de Conservação: <http://observatorio.wwf.org.br> 

Observatório do Carvão: <http://www.observatoriodocarvao.org> 

Observatório do Clima: <http://www.oc.org.br> 

Observatório do Litoral Catarinense: <http://observatoriodolitoral.ufsc.br> 

Observatório do Pré-Sal e da Indústria Extrativa Mineral: <http://www.observatoriodopresal.com.br>  

Observatório do Recife: <http://www.observatoriodorecife.org.br>  

Observatório do REDD: <http://www.observatoriodoredd.org.br> 

Observatório Eco: <http://www.observatorioeco.com.br> 

Observatório Epidemiologia e Saúde Ambiental: <http://www.doma.observandosaopaulo.org> 

Observatório Nacional de Clima e Saúde: <http://www.climasaude.icict.fiocruz.br> 

Observatório Parlamentar Socioambiental: <http://www.observatorioparlamentar.org.br> 



Observatório Regional Base de Indicadores de Sustentabilidade: <http://www.orbis.org.br> 

Observatório Social de São Luís: <http://www.nossasaoluis.org.br> 

Observatório Sócio-Ambiental de Barragens: <http://www.observabarragem.ippur.ufrj.br> 

Observatórios para o Turismo Sustentável: <http://www.cet.unb.br/observatorio>  
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Resumen

Hace 17 años inicio operaciones MVM Ingeniería de Software S.A.S, una compañía
colombiana dedicada al desarrollo software a la medida, gestión de aplicaciones y
consultoría especializada en inteligencia de negocios. Durante todo este tiempo, la
organización ha mantenido la filosofía de incorporar las mejores prácticas en diversos
campos de la gestión y el mejoramiento continuo. Para darle continuidad a toda esta
dinámica y dar respuesta a las exigencias del mercado, se hace necesario implementar un
sistema de gestión de la I+D+i, con sus respectivos procesos, a partir de los resultados de
diagnósticos de capacidades tecnológicas aplicados. Por lo cual, se elaboró una propuesta
para tal fin, basada en los conceptos de innovación abierta, a partir de la revisión de la
literatura y casos de fábricas de software que han incorporado algunas de estas estrategias.
Por último, se identifican las lecciones aprendidas durante toda su implementación.

Abstract

17 years ago MVM Software Engineering S.A.S began operations a Colombian company
of custom software development, application management and specializing consultancy in
business intelligence. During this time, the organization has maintained the philosophy of
incorporating the best practices in different areas of management and continuous
improvement. To ensure continuity in this dynamic and to respond to market demands, it is
necessary to implement a system of management of R + D + I, with its corresponding
processes, from technological capacity diagnostic applied. Wherefore, was drawn a
proposal for this purpose, based in the open innovation concepts, through reviewing
literature and software factory cases that have incorporated some of these strategies.
Finally, we identify the learned lessons throughout the implementation..



1. Introducción

Las organizaciones de hoy están inmersas en un mundo globalizado, lo que supone que
deben alcanzar una ventaja competitiva para que sean más productivas, el factor crítico que
lo permitirá es la innovación (Nambisan y Sawhney, 2008) y de acuerdo con la OECD
(2007), la industria del software, no es ajena a dicha situación y más aún cuando se ha
convertido en un negocio global e impulsadora del desarrollo y crecimiento económico de
muchas naciones desde la década de los noventa, debido a la consolidación de  centros de
I+D, con altos componentes de innovación (Arora,  Drev y Forman, 2009). El gran reto
para la industria del software colombiana, es evolucionar en sus modelos de negocio, de tal
forma que puedan enfrentar los retos del mercado global, a través de la incorporación de
procesos de innovación, que les permitan ser sostenibles en el tiempo. Bajo este contexto,
este artículo, tiene como objetivo presentar los principales elementos del sistema propuesto
para la gestión de la I+D+i en MVM, basado en los conceptos de innovación abierta, por lo
cual, se realizó una revisión de la literatura para la construcción de un marco conceptual,
adoptando una postura del enfoque de enlace o abierto de innovación, de acuerdo a lo
propuesto por Chesbrough (2003), con sus respectivos  procesos definidos por Gasmman y
Enkel (2004) y escenarios, como el crowdsourcing, propuesto por Howe (2008), co-
creación por  Prahalad y Ramaswamy (2004) y pensamiento en diseño por Brown (2009).
En una segunda etapa, por medio de técnicas de recopilación y análisis comparativo de la
información, producto de los diagnósticos de capacidades tecnológicas realizados a MVM
por parte de la Corporación Tecnova y la Cámara de Comercio de Medellín; se identifican
variables comunes y se categorizan por radar, identificando las brechas y actividades
específicas para afrontarlas. Con los resultados obtenidos, la organización obtuvo una guía
para la implementación de dicho sistema, compuesto por una política y procesos para la
gestión de la innovación y por último, se ilustran las victorias tempranas y lecciones
aprendidas obtenidas en todo este proceso de implementación, que han permitido fomentar
una cultura y dinámica innovadora en la organización.

2. Objetivos

2.1 General

Proponer un sistema de gestión de la I+D+i, basado en los conceptos de innovación abierta
en MVM Ingeniería de software S.A.S, que permita la incorporación de flujos externos de
conocimiento de sus grupos de interés, favoreciendo la sostenibilidad y la generación de
ventaja competitiva.

2.2 Específicos

• Examinar los aspectos más relevantes de los diagnósticos de capacidades
tecnológicas de innovación realizados por MVM, con el fin de articularlos con el sistema
de gestión de la I+D+i propuesto.

• Definir los procesos necesarios que tendrá el sistema de gestión de la I+D+i en
MVM, teniendo en cuenta  los conceptos de innovación abierta.

• Reunir las victorias tempranas y lecciones aprendidas, producto de la puesta en
marcha de algunos componentes del sistema de gestión de la I+D+i en MVM.



3. Método

La metodología adoptada para el desarrollo de este trabajo es cualitativa, de tipo
exploratorio y con un método de estudio de caso, de acuerdo a lo propuesto por Yin
(1989), Chetty (1996), Sarabia (1999), en el cuál la unidad de análisis la compone la
empresa MVM Ingeniería de Software S.A.S. Lo anterior, permite proponer un sistema de
gestión de la I+D+i para esta organización, a partir de una serie de suposiciones extraídas
del marco conceptual elaborado y la razón por la cual se adopta una investigación de tipo
cualitativa, está dada por la necesidad de obtener información a partir de alguna ya
existente, que sirve como apoyo al investigador, para contrarrestar la realidad, sin tener la
necesidad de extraer una muestra real del fenómeno, tal cual sucede en investigaciones de
tipo cuantitativo.  El propósito del método de estudio de caso, será exploratorio, a través
del cual se pretende identificar los principales elementos del enfoque de innovación abierta
y como puede ser incorporados en esta propuesta. Este estudio, se desarrolló en seis etapas
y los logros obtenidos se ilustran en la sección de resultados y discusión, en la etapa (1),
se elabora el planteamiento del problema y pregunta de investigación, en la etapa (2), un
marco conceptual, como respaldo a la investigación, a través de la revisión de la literatura,
en la etapa (3) se realiza un análisis global comparativo de la información recolectada en
los diagnósticos de capacidades tecnológicas, planteando así las diferentes brechas que
deberá cubrir el sistema propuesto, en la etapa (4) se propone el sistema de gestión de la
I+D+i para MVM, con sus respectivos procesos y actividades,  tomando como insumo el
marco conceptual elaborado y el análisis global realizado, en la última etapa (5), se
enuncian las conclusiones y/o lecciones aprendidas, fruto de este trabajo de investigación.

4. Resultados y Discusión

En esta sección, se presentan los resultados de esta investigación, producto del desarrollo
de las etapas ilustradas en la metodología planteada.

4.1 Etapa (1)

Planteamiento del problema

MVM es una empresa dedicada al desarrollo de software a la medida, gestión de
aplicaciones, consultoría especializada en inteligencia de negocios. Hoy, se encuentra
valorada en el nivel 5 del modelo CMMI1, cuenta con la certificación ISO 9001:2008, tiene
definidos procesos para la gestión de servicios de TI, basados en el marco de referencia
ITIL2, la gestión de proyectos se hace bajo las buenas practicas propuestas por el PMI3. En
la actualidad, no cuenta con un sistema de innovación, que le permita darle continuidad a
toda esta dinámica y que pueda generar valor a sus clientes por medio de productos y

1 CMMI. El modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) fue creado por el SEI (Software Engineering
Institute) el cual define unas áreas de proceso que permite que las organizaciones puedan evaluar el nivel de madurez en
cuanto a los procesos de desarrollo de software. Este modelo es el estándar de más aceptación en el mundo en este
contexto. http://www.sei.cmu.edu/cmmi/
2 ITIL: Es un marco de referencia que provee a las organizaciones una guía para hacer de la mejor forma la gestión de
servicios de TI al interior de las mismas. Este marco de referencia define el ciclo de vida del servicio en cinco fases:
Estrategia Servicio, Diseño Servicio, Transición Servicio, Operación y Mejora continua del servicio.
3 PMI: El Project Management Institute es una institución que aglomera a los principales profesionales en la gestión de
proyectos en todo el mundo. Esta institución ha definido un marco de referencia mundial para la gestión de proyectos a
través de la guía del PMBOK.



servicios con alto componente diferenciador, por lo cual, el propósito de esta investigación,
es identificar los principales elementos que deberá contener el sistema de gestión de I+D+i,
para que pueda integrar a sus principales grupos de interés a través de mecanismos de
colaboración y co-creación y es así que se hace necesario identificar cuáles y cómo
incorporar los conceptos de innovación abierta que permitan configurar dicho sistema, el
cual, permitirá que la organización pueda potencializar todas sus capacidades a través de
una dinámica de aprendizaje permanente.

Pregunta de investigación

¿Cuáles y cómo incorporar los conceptos de innovación abierta, que permitan configurar
un sistema de gestión de la I+D+ i en MVM Ingeniería de Software S.A.S?

4.2 Etapa (2)

De acuerdo a la metodología descrita, en esta etapa se ilustran algunos fundamentos
conceptuales sobre innovación abierta y sus respectivos escenarios, los cuales se
convierten en un insumo importante para la implementación del sistema de gestión de la
I+D+i en MVM.

Transición de Innovación Cerrada a Abierta

El liderazgo en el mercado de algunas empresas en este siglo, se debe a la incorporación de
agentes externos en sus estrategias de innovación.  A este fenómeno, se le llama cambio de
paradigma en la innovación, soportado en  la transición de un modelo cerrado al abierto
(Chesborugh, 2003).

Innovación cerrada

Compañías como Dupont, Merck, IBM, General Electric y AT&T, durante el pasado siglo,
desarrollaron sus modelos de innovación, soportados en las inversiones en sus propias
unidades de investigación y desarrollo (Chesbrough, 2003). Este modelo fue conocido
como el  proceso de innovación cerrada (Chesbrough, Vanhaverbeke yWest, 2006).

Innovación abierta

La innovación abierta se ha convertido en la última década en uno de los tópicos de la
gestión de la innovación que más se ha investigado (Chesbrough, 2003; Christensen, Olsen
y Kjaer, 2005; Gassmann, 2006; Chesbrough, Vanhaverbeke y West, 2006; Gallagher y
West, 2006). La innovación abierta es un paradigma que asume que las organizaciones
pueden y deberían usar ideas externas provenientes de sus clientes, proveedores, socios
estratégicos e ideas internas provenientes de colaboradores y unidades de negocio y, la
combinación de estas ideas permite la generación de valor, soportada en una arquitectura
de colaboración con todos los grupos de interés. Además, existe un mercado global de
innovación, donde la innovación misma es un commodity que puede ser comprada,
vendida, licenciada, prestada y reinvertida (Chesbrough, 2003). Este enfoque está
compuesto por tres arquetipos: de afuera hacia adentro (integra conocimiento externo,
clientes y proveedores), de adentro hacia afuera (venta y licenciamiento de ideas hacia



fuera de la compañía) y un proceso de acoplamiento (una combinación de ambos, en su
mayoría a través de la cooperación con la competencia y empresas complementarias)
(Enkel y Gassmann, 2004). En la innovación cerrada, no se tiene en cuenta que los
insumos para la innovación no provienen de fuentes externas y no se comparte la
propiedad intelectual con dichas fuentes. En cambio, en la innovación abierta, se vinculan
fuentes internas y externas en todo el proceso de innovación de la compañía (Lindegaard,
2010).

Escenarios Innovación abierta

Crowdsourcing

Es el acto de una compañía o institución tomando como punto de partida el trabajo
desarrollado por un empleado y subcontratarlo a través de  una red de personas mediante
una competencia abierta, con lo que se amplía la red de trabajadores potenciales. (Howe,
2006). El beneficio de esta estrategia para una compañía, está en el hecho de trasladar el
riesgo del proceso de desarrollo de un producto a un tercero, ya que ésta solo pagará por
los productos o servicios que satisfagan sus expectativas (Guittard y Schenk, 2009).

Co-Creación

El futuro de la competitividad, estará en la co-creación,  la cual consiste en la interacción
entre las empresas y sus clientes, en donde la generación de valor, se dará por medio de la
experiencia de dicha iteración y no en la evaluación física del producto o servicio
(Prahalad y Ramaswamy, 2004). La co-creación es un poderoso concepto para la
innovación, el cual permite la generación de valor, a través de la incorporación de los
clientes en los proceso de innovación de la compañía (Chesbrough, 2011).

Design Thinking (Pensamiento en Diseño)

El pensamiento en diseño es un concepto que tiene sus raíces en la investigación, en como
los diseñadores comprenden los problemas complejos y como resolverlos a través de
nuevas y viables soluciones (Rittel, 1972). El pensamiento en diseño fue desarrollado y
trasladado a múltiples áreas de conocimiento y aplicado a diversas disciplinas y ámbitos de
la innovación (Brob y Meinel, 2011), permite desde la etapa de diseño de un producto,
pensar en cómo el mercado va a usar el producto y es así que la innovación se alimenta de
un conocimiento profundo del mercado, a través de la observación directa de los
consumidores, por lo cual, se considera como un sistema de espacios, en vez de una serie
de pasos predefinidos de manera ordenada, los cuales demarcan un conjunto de actividades
específicas de los procesos de innovación (Brown, 2009).

Casos de innovación abierta en la industria del Software mundial.

TopCoder, es una comunidad de desarrolladores de software, que interactúan en un sitio
web, en el cual compiten por un premio, al brindar soluciones a una problemática
específica publicada por alguna compañía. Su principal actividad es proveer soluciones de
software a las organizaciones a  través de la subcontratación de ingenieros independientes



ubicados en cualquier parte del mundo a través de competencias en el desarrollo de
software (Boudrea, Lacetera y Lakhani, 2011). Su modelo de negocio se soporta en una
estrategia de crowdsourcing, la cual consiste en que los clientes pueden aprovechar el
conocimiento de una comunidad de programadores,  para que a través de una competencia
puedan encontrar soluciones a sus principales necesidades, sin que tengan que asumir el
riesgo por una solución inadecuada (Howe, 2008).

Intuit, es una compañía desarrolladora de software especializado para el sector financiero,
que tuvo la necesidad de acelerar su crecimiento a través de la innovación, por lo cual
incorporo estrategias de innovación abierta, basadas en la contribución de sus grupos de
interés (Cook, 2008), generando así una cultura innovadora en todas sus áreas, por medio
de algunas herramientas: tiempo no estructurado, el cual consiste en que cada colaborador,
puede dedicar un 10% de su tiempo para seleccionar proyectos relacionados con la
innovación que le sean de su agrado, potencializando así espacios para la inspiración, Idea
Jams, son espacios organizados de forma periódica por cada unidad de negocio, en los
cuales, los empleados interesados se reúnen para intercambiar y desarrollar ideas sobre
alguna temática específica, Brainstorm4, es una herramienta desarrollada internamente en
la compañía, basado en los conceptos de redes sociales web 2.0, que permite la gestión de
ideas, formación de equipos, la retroalimentación continua con todos los colaboradores de
la compañía, sin importar su ubicación geográfica, Intuit labs5, es un sitio web externo en
donde la compañía pública demos o prototipos innovadores de sus productos, en el cual,
los clientes pueden ofrecer ideas o recomendaciones sobre estos. Intuit collaboratory6,
herramienta basada en los conceptos del crowdsourcing, en la cual los innovadores
externos, clientes y otro tipo de comunidades  puedan enviar sus ideas y propuestas de
colaboración, de acuerdo a las necesidades de soluciones de negocio y tecnología
publicadas por cada unidad de negocio (Bosh y Bosh, 2011).

Wipro Techonologies, es una compañía software de la india, en el año 2000, fue la primera
compañía de esta industria en implementar un programa de innovación, el cual incorpora
una estrategia de colaboración con su entorno, soportándose en una cultura para la
innovación (Kohli, 2011), los principales elementos del modelo de innovación abierta de
esta compañía son: ecosistema externo de innovación con clientes, universidades,
industria, socios tecnológicos, co-innovación con clientes, evangelismo de la innovación,
gestión de las ideas, gestión y creación de la propiedad intelectual, procesos de innovación
orientados a la entrega de servicios (Srivastava, 2012).

4.3 Etapa (3)

Análisis comparativo de diagnósticos de capacidades tecnológicas.

En esta etapa, se presenta un análisis global comparativo de la información recolectada en
los diagnósticos de capacidades tecnológicas aplicados en MVM por parte de la

4 http://www.intuitbrainstorm.com, es un sitio en el cual se gestionan las ideas de innovación provenientes de todos los
grupos de interés de la compañía.
5 https://www.intuitlabs.com, es un sitio externo  en el cual los clientes y otros grupos de interés de la dan opiniones
sobre los productos que la compañía desarrolla.
6 http://www.intuitcollaboratory.com. Es el sitio principal para la interación entre el los innovadores internos y externos
de la compañía.



Corporación Tecnova en el año 2010 y La Cámara de Comercio de Medellín en el año
2011. Se identificaron las brechas tecnológicas, las cuales deberá cubrir el sistema de
gestión de la I+D+i propuesto. Como un primer paso, la organización identificó la
necesidad de conocer sus capacidades tecnológicas de innovación (CTI), las cuales, según
Ernst, Ganiatsos y Mytelka  (1998), puede definirse como la gran variedad de
conocimientos y habilidades necesarias que las empresas pueden adquirir, asimilar,
utilizar, adaptar, cambiar y crear tecnología, según Winter (2003), la capacidad de
innovación representa una serie de recursos que las empresas, poseen o no, y de la
combinación de los mismos depende de la eficacia del proceso de innovación, y
consecuentemente la generación de novedades. En la tabla 1, se presentan los principales
resultados del análisis realizado.

Tabla 1. Análisis comparativo de los diagnósticos de capacidades tecnológicas realizados por radares y ejes.

Diagnóstico Corporación Tecnova Diagnóstico Cámara de
Comercio de Medellín

Radar Eje Comparativo Radar Eje Análisis Descriptivo
Gestión de la Innovación
Continua/Discontinúa

Gerencia para la innovación

Estrategia de
Innovación
Organización

Estrategia de
negocio y
planeación

Auditoría
interna de la
innovación

Auditoría
interna y
externa de la
innovación

-Nivel de inversión
-Cultura de gestión de
la innovación

De acuerdo al análisis
realizado en ambos
diagnósticos, se sugiere
implementar un sistema
estructurado con sus
respectivos procesos, roles
y responsabilidades para
gestionar la innovación.

Gestión de la Innovación
Continua/Discontinúa

Procesos Auditoría
interna de la
innovación

Auditoría
interna y
externa de la
innovación

-Capital relacional
-Capital estructural e
intelectual
-Condicionamiento de
los clientes para
contratar el servicio
-Cultura de vigilancia
tecnológica e
inteligencia
competitiva

Ambos diagnósticos
sugieren la importancia de
la integración de  los grupos
de interés al proceso de
innovación, por medio de la
contribución de ideas y
oportunidades (flujos
externos de conocimiento).
Esto significa, adoptar la
postura abierta de
innovación, basada en
escenarios de co-creación.

Gestión de la Innovación
Continua/Discontinúa

Colaboración Auditoría
externa de la
innovación

Crecimiento La colaboración  externa a
lo largo del ciclo de vida de
la innovación, es
moderadamente baja en  la
organización y como tal es
un punto importante para
cubrir en el sistema de
gestión de la innovación
que se implemente bajo los
conceptos de innovación
abierta.

Gestión de la Innovación de
Valor

Trabajo
enriquecedor

Auditoría
interna de la
innovación

Proyección El análisis de la
Corporación Tecnova, hace
énfasis en el compromiso
de los trabajadores con la
colaboración como
componente clave de la
cadena de valor, el análisis
de la Cámara de Comercio,
está enfocado a promover
una cultura desde la imagen
corporativa de la
organización.

Gestión de la innovación de
Valor

Orientación al
cliente
Comunicación
abierta

Auditoría
externa de la
innovación

Mercadeo para la
innovación
Nivel de inversión

Ambos diagnósticos
coinciden en la importancia
de mantener una
retroalimentación constante
con cada uno de los grupos
de interés y dicha
consolidación deberá ser a
través de sus

Similitudes Diferencias Aplicación parcial
Convenciones



contribuciones. Desde esta
perspectiva es justificable
para la organización que su
modelo de innovación este
soportado en los conceptos
de innovación abierta.

Gestión de la innovación de
valor
Gerencia para la innovación

Planeación de los
negocios
Mercadeo

Auditoría
externa de la
innovación
Auditoria
interna de la
innovación

-Proyección
-Crecimiento

Las lecturas del entorno y la
evaluación de escenarios de
futuro son fundamentales
para MVM, ya que
permiten consolidar las
estrategias de mercado y
planear el desarrollo de los
productos y servicios, con
una adecuada gestión de
riesgos.
La cámara de comercio
sugiere la participación de
la organización en  espacios
académicos e industriales
y que innove en su modelo
de servicio, de forma tal
que su estructura permita
atender las demandas
cambiantes del mercado.

Gerencia para la innovación Recursos
Humanos
Aprendizaje

Auditoría
interna de la
innovación

Auditoría
interna y
externa de la
innovación

Nivel de inversión

Facilidad y costo de la
protección es poco
asequible
-Nivel de inversión
-Cultura incentivo por
innovación

Ambos diagnósticos
coinciden en la importancia
de apalancar el sistema de
gestión de la innovación en
una estrategia de gestión de
conocimiento,  con la cual
se genere una dinámica de
aprendizaje permanente que
permita la adopción,
transferencia y
mejoramiento continuo de
conocimiento.
La auditoría de la
innovación de la cámara de
comercio, hace énfasis en la
importancia de la
protección intelectual de
cada una de las
contribuciones. Ambas
funciones tecnológicas son
importantes para la gestión
de la innovación en
escenarios de colaboración
abierta.

Gerencia para la innovación Operaciones
Calidad

Auditoría
interna de la
innovación

Nivel de crecimiento La corporación tecnova
identifica la importancia de
consolidar la gerencia de
operaciones por medio de la
integración de las
disciplinas de desarrollo de
software y gerencia de
proyectos con los procesos
de desarrollo de nuevos o
significativamente
productos y servicios.  La
cámara de comercio hace
énfasis en un modelo de
fábrica de software que
pueda ser escalable en el
tiempo a diversos clientes,
que permita así aumentar la
productividad empresarial a
diversos clientes.

Gestión del Proceso de
diseño y desarrollo de
nuevos productos

Márgenes
operacionales

Auditoría
externa de la
innovación

Proyección El diagnóstico de la
Corporación Tecnova
sugiere que el sistema de
gestión de la innovación,
defina mecanismos para la
administración de proyectos
de I+D+i desde la
perspectiva de la gestión de
los costos, calidad y
oportunidad. La cámara de
comercio, sugiere que se
establezcan estrategias que
permitan el desarrollo de
modelos de tercerización
que permitan una dinámica
de aprovechamiento de los
recursos y vuelvan más
liviana la estructura



organizacional.
Desempeño del proceso de
desarrollo de  nuevos
productos

Estrategia de
diseño y producto

Auditoría
interna de la
innovación

Capital estructural e
intelectual

MVM debe poseer una alta
capacidad creativa en los
procesos de desarrollo de
ingeniería de  software, por
lo cual, el pensamiento en
diseño habilita a la
organización a desarrollar
espacios creativos basados
en la inspiración, ideación e
implementación en los
diferentes comités
gerenciales y de dirección.
Por otra parte, la
posibilidad  de integrar los
grupos de interés en el
proceso de innovación en
dichos espacios, permitirá
que se genere una dinámica
hacia la búsqueda de
nuevos negocios y
oportunidades.

Fuente: elaboración propia.

La dinámica por incorporar procesos de gestión de la innovación como parte del
fundamental del direccionamiento estratégico de la organización, permite que se tenga una
claridad total sobre la importancia de la innovación. Es así, que los diagnósticos de
capacidades tecnológicas que se llevaron a cabo, el análisis comparativo de estos (tabla 1),
permiten a esta investigación contar con insumos válidos para elaborar una propuesta para
la implementación de un sistema de gestión de la I+D+i basado en los conceptos de
innovación abierta, el cual, permitirá a MVM: garantizar una sostenibilidad económica en
un mediano y largo plazo, optimizar y mejorar los procesos de desarrollo de software  de la
compañía, gestionar las ideas y oportunidades provenientes del entorno, fortalecer una
cultura hacia a la innovación, a través del reconocimiento de las contribuciones a través de
programas de incentivos y desarrollo del ser en la organización, además, de una dinámica
de aprendizaje permanente, soportada en una estrategia de gestión de conocimiento, la
integración de los grupos de interés bajo una plataforma abierta de colaboración, permitirá
el complemento de capacidades tecnológicas, lo que fortalecerá la dinámica y las
relaciones a largo plazo con cada uno de ellos, facilitando el logro de los objetivos
estratégicos. Debido a lo anterior, es de vital importancia, establecer procesos de gestión
de la propiedad intelectual que aseguren las innovaciones que se generen a nivel interno y
con los diferentes grupos de interés.

4.4 Etapa (4)

Propuesta para la implantación de un Sistema de Gestión de la I+D+i en MVM Ingeniería
de Software S.A.S  basado en los conceptos de innovación abierta

Inicialmente, se ilustra la manera en que la organización ha incorporado en su estrategia
corporativa una política enfocada a la innovación, luego se explicará de forma general  los
procesos principales que componen el sistema de gestión de la I+D+i propuesto para
MVM, asumiendo la postura del modelo de enlace o abierto como soporte teórico y
tomando como insumo el análisis global comparativo de los diagnósticos de capacidades
tecnológicas realizados a la organización, por último se  presentarán las conclusiones,
lecciones aprendidas y recomendaciones con respecto al desarrollo de este trabajo de
investigación.

Política de innovación

Desde el año 2010, MVM identificó la necesidad de conocer las capacidades tecnológicas
de innovación (CTI) que posee, fruto del compromiso que tiene la alta dirección con el



mejoramiento continuo y la innovación, por lo cual, emprendió acciones en este contexto,
específicamente identificando las brechas relacionadas con la gestión de la innovación, por
medio del desarrollo de un diagnóstico con la Corporación Tecnova (Corporación
Tecnova, 2010) y una auditoria de la innovación con la Cámara de Comercio de Medellín
(Cámara de comercio de Medellín para Antioquia, 2011). Fruto de este trabajo, la
organización diseño su mapa estratégico  para los próximos 4 años (2011-2014), en el cual,
soporta todo su modelo de negocio en dos pilares fundamentales, la gestión de la
innovación y el conocimiento, los cuales, permiten a MVM alcanzar sus objetivos
estratégicos, por medio de una dinámica de aprendizaje, de forma tal que se genere una
cultura hacia la innovación, a través de la mejora continua de sus procesos de ingeniería y
de gestión, logrando así establecer relaciones de confianza con los grupos de interés por
medio de espacios creativos que permitan la generación de ideas para el desarrollo de
soluciones innovadoras y aumentar el desempeño organizacional.

Modelo del sistema de Gestión de la I+D+i para MVM Ingeniería de Software S.A.S

De acuerdo a la política de innovación de MVM, al análisis comparativo de diagnóstico de
capacidades tecnológicas, a la revisión de la literatura y postura del modelo de enlace o
abierto de innovación que se asumió para esta investigación, se identifica la necesidad de
incorporar flujos externos de conocimiento, que permitan acelerar la generación de valor
en sus procesos de desarrollo de productos y servicios y este es el objetivo principal del
sistema de gestión de la I+D+i propuesto en la figura 1.

Figura 1. : Sistema de gestión de la I+D+i en MVM Ingeniería de Software S.A.
Fuente: elaboración propia.

El sistema recibe como entradas, los activos organizacionales, representados en el mapa
estratégico, diagnóstico de capacidades, ejercicios de vigilancia y prospectiva tecnológica
y todos aquellos artefactos generados con los grupos de interés, los cuales permitirán tener
una lectura permanente del entorno  y está compuesto por los siguientes procesos
principales: estrategia de la innovación, en el cual se realizan las actividades de planeación
de horizontes de acuerdo a los focos estratégicos definidos en la organización, actividades



de trabajo colaborativo con los grupos de interés, de forma tal que se establezcan
mecanismos para integrarlos a los procesos de innovación y la localización de recursos y
fuentes para la innovación, cadena de valor de la innovación, en el cual se realizan todas
las actividades propias de la operación del sistema, específicamente la gestión de ideas y
oportunidades, el desarrollo de proyectos de I+D+i para entregar productos a los grupos de
interés o nuevos mercados, la valoración del todo el proceso de innovación y los procesos
transversales, los cuales corresponden a los pilares estratégicos de la organización,
específicamente la gestión del conocimiento, gestión de la propiedad intelectual y la
cultura para la innovación.

Procesos del Sistema de Gestión de la I+D+i propuestos para MVM Ingeniería de
Software S.A.S.

El sistema propuesto, esta soportado en los estándares definidos por la norma UNE
166002: 2006 Gestión de la I+D+i: Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i (Aenor,
2006) y de acuerdo con Casadesus y Mauri (2008), las organizaciones deberán estandarizar
y normalizar sus actividades de innovación.  Debido a la importancia que tiene para la
organización este sistema, su estructura estará dada por la metodología de mejoramiento
continuo PHVA7, en la cual se definen los procesos y sub-procesos en etapas de
planeación, hacer, verificación y actuación. En la etapa de planeación se encuentra en
proceso de estrategia de la innovación, de acuerdo con Bessant y Tidd (2007), esta
requiere de la comprensión del qué, porqué y el cuándo de las actividades innovadoras,
esto significa que se debe revisar y mantener actualizada la política de innovación,
permitiendo así definir la hoja de ruta hacia la innovación, por medio de la definición de
acciones estratégicas, para lo cual, los subprocesos que lo componen son los siguientes:
road map de la innovación, en el cual se definen los focos o pilares sobre los cuales la
organización emprenderá los esfuerzos por la innovación por medio de modelos de trabajo
colaborativo con los diferentes grupos de interés. Identificación de fuentes de innovación,
de acuerdo a la postura abierta que soporta el sistema de innovación y a Schilling (2010),
la incorporación de flujos externos de conocimiento, permitirá incrementar la velocidad del
proceso de innovación y con Lefton (1998), las redes de innovación, potencializan el
conocimiento y otros recursos a partir de múltiples fuentes, es por eso, que en este sub-
proceso, se definen las actividades necesarias para capitalizar recursos provenientes de los
grupos de interés, por medio de estrategias de co-creación y colaboración. Otra de las
fuentes de innovación para MVM, es la creatividad organizacional y a su vez es la más
importante, en esta se encuentra residente en el conocimiento que tienen todos los
colaboradores y es así que deben establecer mecanismos para fomentar espacios creativos
que permitan aumentar esta capacidad en la organización, los cuales están soportados en
los espacios del pensamiento en diseño (inspiración, ideación e implementación) definidos
Brown (2009). Caminos alternos para la innovación, permiten estratégicamente definir la
forma en que se accederán a capacidades para el desarrollo de nuevos o significativamente
mejorados productos y servicios, acelerando así el proceso de innovación a través de la
incorporación de flujos externos de conocimiento. Estrategias de colaboración y co-
creación, bajo el modelo abierto de colaboración y co-creación con sus grupos de interés y
por tratarse de una organización intensiva en conocimiento, la customización y
estandarización de sus servicios  tiene envuelto un componente tácito, el mecanismo para

7 Es un modelo de mejoramiento continuo de la calidad introducido por W. Edwards Deming en el año 1950
en las empresas japonesas. Este modelo está compuesto por cuatro etapas: planear, hacer, verificar y actuar.



compartir dicho intangible, estará en la capacidad de establecer mecanismos de
comunicación entre la organización y sus grupos de interés y el modo de colaboración,
será el de mall de la innovación dentro del concepto de innovación colaborativa propuesto
por Pisano & Verganti (2008), en este se recibirán soluciones e ideas que están alejadas de
las propias capacidades de la organización,  lo cual ampliará los horizontes innovadores de
la organización, a través de una plataforma integradora (crowdsourcing) se podrá acceder a
comunidades donde se encuentra el conocimiento tácito o explicito que se requiere para el
desarrollo de productos y servicios, el mecanismo para operar el modo de colaboración,
será a través de las alianzas estratégicas y los criterios de selección serán los siguientes:
compatibilidad organizacional, estratégica y operativa y se deberá seleccionar el tipo de
acuerdo de colaboración (alianza estratégica, empresas conjuntas, licenciamiento,
outsourcing, Organizaciones Colectivas de Investigación). Búsqueda de fuentes de
financiación, las fuentes de financiación se convierten en un instrumento muy valioso para
el sistema de gestión de la I+D+i, ya que su naturaleza se basa en el trabajo colaborativo
con los grupos de interés, por lo cual, se hace necesario establecer actividades y acciones
relacionadas con la captación de recursos para apalancar la estrategia de innovación de
MVM. Organización para la innovación, estará dada por una estructura centralizada, la
cual es la encargada del mejoramiento continuo a través del sistema de gestión de calidad y
de alta madurez, su objetivo es habilitar la estrategia de gestión de la innovación en toda la
organización a través de los espacios creativos antes descritos, además, estará encargada de
la administración de la plataforma de colaboración abierta de colaboración.

En la etapa de hacer, el proceso de cadena de valor de la innovación, se encarga de la
operación del sistema, en el cual se gestionan las ideas y oportunidades y se encuentra
soportado en los tres eslabones: generación, concreción, difusión. Los subprocesos que lo
componen: definición plataforma abierta de integración con los grupos de interés
(crowdsourcing), en este se realiza la planeación y definición de las actividades que se
llevaran a cabo con los diferentes grupos de interés bajo la estrategia o plataforma de
crowdsourcing propuesta por Howe (2008), Jeppesen y Lakhani, 2010), en la cual se puede
externalizar una tarea a una multitud, en lugar de asignarlo a un agente (organización,
equipo formal o informal o un individuo),  como un contratante en forma de convocatoria
abierta. Por lo anterior, los grupos de interés tienen un papel relevante para el sistema de
gestión de la I+D+i, ya que su experiencia y capacidades tecnológicas permiten que
puedan participar bajo esta estrategia, en la solución de problemas y  generación de ideas y
permitirá conectar y mantener una retroalimentación constante con estos, a través de la
cadena de valor de la innovación: generación, concreción, difusión, propuesta por Hansen
y Birkinshaw (2007), habilitando así  el portafolio de proyectos de I+D+i de la
organización, en el cual se gestionaran las respectivas ideas provenientes de los
colaboradores y grupos de interés. Operación de la plataforma de colaboración abierta,
tiene como objetivo habilitar los eslabones de la cadena de valor, para que se puedan
generar ideas, evaluarlas, seleccionarlas y desarrollarlas a través del portafolio de
proyectos de I+D+i de la organización, las cuales se desarrollaran sobre las líneas de
negocio: ingeniería de software, gestión de aplicaciones, consultoría en inteligencia de
negocios.

En la etapa de verificación, se tiene el proceso de valoración de la innovación, en el cual
se evalúa el desempeño de todo el proceso y los eslabones de la cadena de innovación, el
cual, genera insumos importantes para la retroalimentación y mejora continua, tanto para
MVM como para sus grupos de interés, por medio de un tablero de mando integral de la



innovación, integrado a los pilares y dimensiones estratégicas (financiera, grupos de
interés, procesos organizacionales y conocimiento).

En la etapa de actuar, los procesos transversales operan como habilitadores de todo el
sistema de gestión de la I+D+i: gestión del conocimiento, de acuerdo a la política
establecida en MVM, la integración de los grupos de interés y comunidades en el
desarrollo de nuevos o significativamente mejorados productos y servicios, bajo los pilares
de la innovación y la gestión del conocimiento, se convierten en el núcleo de la estrategia,
ya que permite que se genere una dinámica de aprendizaje permanente para la generación
de ideas para la innovación y asegura tres aspectos fundamentales: (1) la interacción y el
dialogo constante (espacios conversacionales) con los grupos de interés, generando así
nuevo conocimiento,  (2) el dialogo permite que se generen un conjunto ideas innovadores
por parte de los grupos interés y comunidades, lo que facilita el entendimiento de sus
principales deseos y necesidades, (3) para convertir las ideas  de los grupos de interés y
comunidades en innovaciones,  se hace necesario que se transfiera el conocimiento de estos
a MVM. Gestión de la propiedad intelectual, bajo la filosofía de integrar flujos de
conocimiento externos, se establecen los mecanismos apropiados para la protección
intelectual de las creaciones que se generen, teniendo en cuenta los tipos de acuerdos de
colaboración que se establezcan, se definió un manual y política, minuta de cesión de
derechos patrimoniales, convenio específico de investigación, marco de cooperación para
la investigación y desarrollo. Cultura para la innovación, estará dada por toda la dinámica
que genera el sistema y por el direccionamiento estratégico de la organización, además de
espacios, competencias y capacidades de todos los colaboradores para construir y mantener
relaciones con los grupos de interés en función de la innovación. En la figura 2, se puede
observar el mapa de procesos que componen el sistema de gestión de la I+D+i propuesto.

Figura 2. Diagrama de procesos y subprocesos del  sistema de gestión de la I+D+i propuesto para  MVM Ingeniería de
Software S.A
Fuente: elaboración propia.

5. Conclusiones y lecciones aprendidas



En primer lugar, se reconoce los esfuerzos que ha realizado la organización, en lo que tiene
que ver con los ejercicios de diagnósticos de capacidades tecnológicas, derivados del
convencimiento de la alta gerencia con temas estratégicos de innovación, con los cuales, se
hizo un análisis comparativo con los resultados presentados, y se identificaron las
principales variables que componen el sistema de gestión de la I+D+i, además, con el cual
MVM podrá cerrar las brechas en relación a las capacidades tecnológicas en los siguientes
aspectos: procesos  sistemáticos de gestión de ideas, fortalecer los espacios de
relacionamiento con los clientes para acelerar el proceso de innovación de la organización,
cultura para la innovación y generación de mediciones del proceso innovador. Por otra
parte, los procesos propuestos, no solo se ocuparan de cerrar las brechas identificadas o de
encontrar nuevas y mejores formas para crecer el negocio actual, también representa un
proceso de descubrimiento de nuevos negocios a partir de la dinámica que se obtiene de
dicho sistema, logrando así la expansión de la organización más allá de sus fronteras.

De acuerdo a la postura adoptada para el desarrollo del trabajo, basado en el modelo de
enlace o innovación abierta, el sistema tiene desde su núcleo principal la definición de
estrategias de colaboración y/o co-creación con sus grupos de interés, lo que permitirá a
MVM a acceder a capacidades tecnológicas que no posee o complementar algunas otras,
logrando así entregar valor a cada uno de estos, lo cual supone una ventaja diferenciadora,
propia de la dinámica exigente a la cual está expuesta la organización.

La integración de los grupos de interés al proceso innovador, permitirá que cada uno de
estos tenga un rol específico a través de los modos de colaboración definidos (alianzas
estratégicas), estos determinan que actividades tendrá cada uno y qué tipo de
contribuciones de innovación entregarán. Uno de los grupos de interés de más influencia e
importancia son los clientes, es por eso, que con sistema de gestión de la I+D+i y la
dinámica que la organización ha comenzado a tener, se ha dado inicio a una campaña de
motivación y trabajo colaborativo con estos, por medio de espacios de ideación, para
integrarlos al proceso innovador. Los resultados a la fecha han sido interesantes, ya que se
han iniciado proyectos de investigación en escenarios de co-creación con varios clientes y
se han integrado a las políticas públicas de la ciudad y el país, para la cofinanciación de
este tipo de proyectos, todo esto, soportado  en los mecanismos de protección intelectual
definidos. Lo anterior ha permitido darle validez a las estrategias colaborativas definidas
en el modelo, las cuales permiten visualizar la experiencia de los clientes, a través de
prácticas de pensamiento en diseño, para que así se pueden desarrollar productos y
servicios con un alto componente innovador, lo que ha permitido que hoy la organización
tenga un mejor posicionamiento en el mercado. En la actualidad, el portafolio de proyectos
de I+D+i lo componen 41 iniciativas, de las cuales 24 de ellas se están trabajando en
escenarios de colaboración con grupos de interés.

Toda esta dinámica, ha permitido identificar, que el reconocimiento y el compromiso que
debe tener la organización para generar espacios creativos, los cuales se convierten en un
elemento importante en  el sistema de gestión de la I+D+i,, ya que permiten centrar todos
los esfuerzos de MVM en las necesidades y deseos sus grupos de interés, en todo el ciclo
de la cadena de valor de la innovación, basados en la observación, generación de ideas,
diagramas estructurados y organizados  y la experiencia de los grupos de interés.



Como investigador, logré enriquecer conocimientos con enfoques modernos y pertinentes
para las exigencias de un mercado global y competitivo, como lo es la industria del
software, por lo cual se sugiere durante el proceso de despliegue se generen entrenamientos
específicos a gerentes y directores en temáticas propias a la gestión de la innovación,
investigación, creatividad y funciones tecnológicas, con el fin se afrontaran las  brechas,
que se generan al asumir o adoptar temáticas de este estilo y es por eso que se hace
necesario se le debe dar continuidad a temáticas investigativas, como forma de generar
diferencia y valor a los grupos de interés.

6. Recomendaciones

El reconocimiento será un factor clave para fortalecer dicha dinámica y cultura innovadora,
por lo cual, se e deben propiciar condiciones para que todos los colaboradores se movilicen
hacía la innovación y la apropiación de conocimiento, por medio de la capacitación en los
procesos que conforman el sistema y en los puntos específicos para fomentar la creatividad
e investigación y así se fortalezca la capacidad creativa de la organización, es decir,
inteligencia colectiva con el único propósito, el de cubrir las necesidades y deseos, a través
del desarrollo de nuevos o significativamente mejorados productos y servicios.
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Uma lógica contingencial para projetos de sistemas de custos na
atividade agrícola

Resumo
O objetivo do estudo foi analisar os fatores contingenciais para projeto de sistemas de
custos na atividade agrícola. Esta pesquisa define-se como descritiva, bibliográfica e múlti
casos, com base em entrevista estruturada pessoal gravada. As entrevistas foram aplicadas
a 11 respondentes no total, houve intervenções do pesquisador. A natureza da análise dos
dados foi qualitativa, por meio da técnica de análise de conteúdo. As variáveis de estrutura
que preponderam ao desenvolvimento do ambiente de custos na atividade agrícola são:
falta de inovação e pesquisa; variações cambiais abruptas; falta de inclusão dos pequenos
agricultores; ambiente burocrático na concessão de crédito; assistência técnica não
continuada; ausência de movimentos associativistas; acesso precário ao interior dos
municípios; falta de capacitação profissional; e, políticas públicas ineficientes. Observou-
se que a cadeia oligárquica é presente na fumicultura e está-se desenvolvendo na cultura
da soja, na criação de suínos e mais recentemente na produção de leite.

Palavras chaves: Atividade agrícola; Sistemas de custos; Teoria da contingência

A logical contingency for projects costing systems in agriculture

Abstract
The aim of the study was to analyze the contingency factors for system design costs in
agriculture. This research is defined as descriptive literature and multi cases based on
personal structured interview recorded. The interviews were administered to 11
respondents in total, there were interventions from the researcher. The nature of the data
analysis was qualitative, using the technique of content analysis. The structure variables
that prevail development environment costs in agriculture are: lack of innovation and
research; abrupt currency fluctuations, lack of inclusion of smallholders; bureaucratic
environment in lending, technical assistance not continued; absence of associative
movements, poor access to the interior of the municipalities, lack of professional training
and, inefficient public policies. It was observed that the chain is present in tobacco growing
oligarchic and is developing in soybeans in pig farming and more recently production of
milk.

Keywords: Agricultural activity; Systems costs; Contingency theory

1 Introdução

A sustentabilidade da economia no mercado globalizado depende da rentabilidade do
capital das empresas, que induz a existência de formas mais eficazes de produção,
transformando radicalmente as forças produtivas da agricultura. Estas transformações
tecnológicas, conforme Varela (2004, p. 14): “foram acompanhadas pelo processo da
globalização da economia, levando a um aumento do comércio internacional, dos
financiamentos internacionais e dos investimentos diretos das empresas multinacionais”. A
participação do agronegócio brasileiro no mercado internacional depende
fundamentalmente da escala de produção.
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Contudo, a impossibilidade de controle do processo produtivo do agronegócio, que tem
estrutura extremamente dependente dos fatores naturais (clima, relevo, solo, temperatura,
topografia etc.) e do ciclo biológico das plantas e dos animais, sempre representou um
limite para a ampliação da escala de produção do setor.

Guerreiro, Pereira e Rezende (2005, p. 01-02) se reportam à teoria da contingência para
explicar o comportamento organizacional interno e externo das organizações, bem como
suas interdependências a fatores ambientais: “[...] a taxa de mudança, o grau de
complexidade do ambiente externo à organização, as variáveis indutoras ao processo de
mudança, as forças e fraquezas internas da organização, valores, objetivos, habilidades e
atitudes dos administradores e trabalhadores da organização, e tipos de tarefas, recursos e
tecnologias que a organização utiliza”.

O foco da teoria da contingência é a incerteza da tarefa, que é o coração do conceito de
contingência, que tem implicações para conceitos contingenciais de segunda ordem, tais
como inovação e tamanho (DONALDSON, 1999). Martinez (2004, p. 1) destaca: “[...] a
necessidade de procurar um processo mais organizado, com ferramentas e técnicas
adequadas, que forneça uma maneira mais eficaz e eficiente de planejar respostas aos
riscos em projetos de sistemas de informação”.

O contexto do planejamento na área rural em resposta às contingências ambientais é
concebido por Santos (2009, p. 15): “o planejamento é importante no sentido de alertar os
empresários rurais quanto às mudanças na economia, no hábito dos consumidores, na
tecnologia, no comportamento climático, nos custos, na oferta dos produtos (supersafras),
na demanda e outras alterações e traz inúmeros benefícios”.

O planejamento depende do envolvimento das pessoas, não é diferente para a consecução
de projetos de sistemas de custos. Atkinson (2000, p. 498) releva a participação de todos os
colaboradores para a implementação de sistemas de custos: “A participação tem muitos
benefícios para funcionários, tais como maior percepção do compromisso para com o
orçamento e, então, um nível mais alto de motivação para atingir metas e manter-se dentro
do orçado”.

Outra contingência relevante para a atividade agrícola são as oscilações de mercado, este é
um problema que não pode ser previsto com bastante antecedência, é independente da
vontade do administrador da propriedade. Crises mundiais podem ocorrer, ocasionando
elevação dos preços dos insumos. As epidemias agrícolas também são algo que assombram
os agricultores, os preços dos produtos podem se desvalorizar rapidamente.

Portanto, na concepção da lógica contingencial para o ambiente da atividade agrícola, a
visão mais aprofundada do ambiente natural pode ser considerada como dividida entre o
papel de fornecedor de recursos e o dos fatores contingenciais específicos a cada cultura.
Em uma perspectiva abstrata, a visão do ambiente, incluindo o natural, seria difusa,
incluindo vários fatores e atores externos, todos de importância relativizada pelo foco da
incerteza interna (DUTRA; NASCIMENTO, 2005).

Diante do exposto, o presente artigo tem a seguinte pergunta de pesquisa: Quais são os
fatores contingenciais para projetos de sistemas de custos na atividade agrícola? Para
responder esta argumentação o objetivo do estudo foi analisar os fatores contingenciais
para projetos de sistemas de custos na atividade agrícola.

Para Canziani (2001, p. 12) as pesquisas no âmbito do agronegócio são justificadas devido:
“a nova realidade do ambiente macroeconômico que exigirá dos produtores e dos
profissionais ligados a assistência técnica e extensão rural a busca de novos
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conhecimentos, a geração de novas habilidades e a adoção de novas posturas e
posicionamentos sobre os negócios do setor agropecuário”.

A literatura contábil sobre sistemas de custos na atividade agrícola é bastante escassa. Para
Jack (2006) existe muito pouca pesquisa acadêmica de contabilidade na indústria
agroalimentar e pouca consideração para assuntos contabilísticos na literatura agrícola. A
autora afirma que a área é propícia para estudos interdisciplinares.

Entretanto, alguns trabalhos se destacam na forma de contribuição acadêmica na área.
Brignall (1997) em seu trabalho A contingent rationale for cost system design in services,
aborda duas teorias para orientar um design de sistemas de custos no contexto da teoria da
contingência: teoria do ciclo de vida e teoria do tipo de processo de fabricação.

Camacho (2010) investiga os Fatores Condicionantes da Gestão de Custos
Interorganizacionais na Cadeia de Valor em Hospitais Privados no Brasil, nesta pesquisa
o autor revela 17 fatores condicionantes da gestão de custos interorganizacionais.

A pesquisa de Rao (2006) intitulada A framework for implementing information and
communication technologies in agricultural development in India, propõe um quadro para
orientar a política e a aplicação de tecnologia da informação no desenvolvimento da
agricultura indiana.

O trabalho de Jack (2006) Accounting, post-productivism and corporate power in UK food
and agriculture, examinou o agronegócio do Reino Unido, explora alguns elementos que
têm impacto sobre o ambiente da contabilidade rural. O autor expõe duas abordagens do
agronegócio, o produtivismo e o pós-produtivismo e a influência considerável, ainda não
sempre óbvia, de corporações agroalimentares de grande porte sobre os agricultores.

A investigação de Georgakopoulos e Thomson (2005) Organic salmon farming: risk
perceptions, decision heuristics and the absence of environmental, relatou em entrevistas
com produtores de salmão de viveiro da Escócia, o objeto é a decisão sobre a adoção de
métodos de produção biológica. A cultura de salmão orgânico tem potencial para reduzir
consideravelmente os riscos sociais, ambientais e econômicos. Os autores propõem a
combinação destes fatores e o uso da contabilidade ambiental para avaliação da decisão
estratégica no setor.

A pesquisa de Flaten (2002) intitulada Alternative rates of structural change in Norwegian
dairy farming: impacts on costs of production and rural employment, desenvolveu um
modelo de simulação para estudar os efeitos das taxas de alternativas de mudança
estrutural sobre os custos sociais da produção de leite na Noruega, levou em consideração
o emprego no campo e subsídios agrícolas.

2 Fundamentação teórica

2.1 Atividade agrícola

A intensificação da agricultura deve no futuro atender as demandas geradas pelo
crescimento da população e dos rendimentos crescentes. Isso pode levar a impactos
ambientais significativos como o esgotamento dos recursos de água doce subterrânea e de
superfície, deterioração da qualidade dos solos e da água, a erosão do solo, perda de
biodiversidade e até mesmo a mudança climática. Práticas agrícolas do futuro irão moldar,
talvez irreversível, a superfície da terra, incluindo a sua espécie, biogeoquímica e utilidade
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para a sociedade. Práticas agrícolas irão determinar não só o nível da produção alimentar
futura, mas também em grande medida o estado do ambiente futuro (RAO, 2006).

O contexto do desenvolvimento de escala de produção agrícola é concebido por Jack
(2006) a qual destaca dois movimentos do agronegócio, o produtivismo que significa a
ênfase nas receitas da fazenda por meio de avanços tecnológicos, com tendência na
agricultura intensiva e rendimentos elevados. Por outro lado, o termo pós-produtivismo
tem sido usado desde a década de 1990 pelos cientistas sociais e políticos para indicar uma
abordagem da agricultura ambientalmente sensível, que não implica em rendimentos
elevados. Onde os agricultores podem utilizar suas terras para fins não agrícolas e com isso
alcançarem recursos para complementar sua renda. A implicação no século XXI é que há
um movimento geral do produtivismo para o pós-produtivista (JACK, 2006).

Agricultura no século XXI será, portanto, uma indústria extremamente diversificada
orientada por preocupações com os rendimentos rurais e com a sustentabilidade a longo
prazo de sua base de recursos naturais. Ela envolve uma diversidade de atividades
econômicas que afetam uma gama muito maior de interessados do que no passado,
incluindo consumidores, agricultores, governo, indústria e sociedade em geral (RAO,
2006).

O agronegócio brasileiro é moderno, eficiente e competitivo; é uma atividade próspera,
segura e rentável. “O Brasil é um dos poucos países que tem área para crescer” (BARROS,
2010, P. 2). O país possui clima diversificado, chuvas regulares, energia solar abundante e
quase 13% de toda a água doce disponível no planeta. A Embrapa (2011) destaca que o
Brasil tem 388 milhões de hectares de terras agricultáveis férteis e de alta produtividade,
dos quais 90 milhões ainda não foram explorados. Esses fatores fazem do país um lugar de
vocação natural para a agropecuária e todos os negócios relacionados às suas cadeias
produtivas. O agronegócio é hoje a principal locomotiva da economia brasileira.

2.2 Sistemas de custos na atividade agrícola

Jack (2006) discorre sobre o problema da utilização da contabilidade pelos agricultores do
Reino Unido. Afirma que notoriamente a contabilidade rural é desenvolvida por uma
minoria, é ainda uma atividade opcional, apesar de décadas de investimento do governo
(nos Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e outros países desenvolvidos) incentivos de
práticas de contabilidade para a gestão das agroindústrias.

O objetivo de um sistema de contabilidade de custos para Warren, Reeve e Fess (2001, p.
8) é “acumular os custos do produto. As informações sobre os custos do produto são
usadas pelos gerentes para estabelecer os preços dos produtos, controlar as operações e
preparar as demonstrações financeiras”.

Para tanto, faz-se necessário entender custos como informação estratégica para a
propriedade agrícola. As questões estratégicas envolvem as maiores decisões da
organização em termos de alcance e de tempo. O sistema estratégico de custos deve ser
capaz de indicar mudanças fundamentais e significativas nos aspectos de custos (DIEHL,
2004).

O sistema de custos integrado sob a perspectiva estratégica possibilita vislumbrar a lógica
contingencial no comportamento dos custos de produção da atividade agrícola, o qual será
abordado no próximo capítulo.
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2.3 Lógica contingencial na atividade agrícola

A lógica contingencial é a visão mais concreta das variáveis internas e externas que
modelam as características organizacionais em determinado momento (MCKINLEY;
MONE, 2003). A teoria da contingência considera relevante a constante identificação das
condições ambientais e das práticas administrativas, para que estejam sempre em sintonia
uma com a outra. O objetivo da teoria da contingência é compreender como a organização
se relaciona com o ambiente. Demonstra a existência de uma relação funcional entre as
condições do ambiente e as técnicas administrativas, no caso do agronegócio, as técnicas
agrícolas e o impacto no comportamento dos custos (ANDRADE; AMBONI, 2009).

A teoria da contingência estabelece que não há uma estrutura organizacional única que seja
altamente efetiva para todas as organizações. Na sequência o Quadro 1 contempla os
quatro tipos de ambientes e suas características.

AMBIENTE CARACTERÍSTICAS
Estabilidade O ambiente pode variar de estável a dinâmico.
Complexidade O ambiente pode variar de simples a complexo, quanto mais complexo for, maior será a

necessidade de utilização de conhecimentos sofisticados a respeito de: produtos, clientes,
fornecedores, sistemas de custeio, dentre outros.

Diversidade de
mercado

O mercado de atuação de uma organização pode variar de integrado a diversificado, em que
quanto mais horizontal, em relação à cadeia produtiva, ou quanto maior for o mix de
produtos e serviços oferecidos, mais diversificada será a organização.

Hostilidade O ambiente de atuação de uma organização pode variar de favorável a hostil, em que quanto
maior for a capacidade dos concorrentes em influenciar os resultados da organização, mais
hostil será o ambiente.

Quadro 1 – Características ambientais
Fonte: Adaptado de Mintzberg (1979) e Khandwalla (1977)

O objetivo da teoria da contingência é encontrar a relação entre o desenvolvimento dos
sistemas e das contingências específicas. Não existe uma estratégia administrativa geral
aplicável em todas as organizações e em todas as circunstâncias, os sistemas, entre eles os
sistemas de custeio são desenvolvidos com base em uma combinação de fatores externos e
características internas das empresas. A utilização de técnicas tradicionais de controle de
custos de fabricação e prestações de serviços tornou-se controversa. Alguns autores
argumentam que os controles de custos devem basear-se em medidas mais oportunas,
relacionadas a identificação e solução de problemas. Como alternativa, o custeio baseado
em atividades (BRIGNALL, 1997).

As decisões estratégicas de uma organização são dependentes das ações das demais forças
competitivas ou forças externas a ela (PORTER, 1997). Estas forças podem moldar a
forma como a organização define sua estratégia e, consequentemente, trazer impacto para o
custo (DIEHL, 2004).

Na cadeia de valor e fora dela há forças competitivas que podem afetar o custo:
concorrentes, clientes, fornecedores, entrantes potenciais e substitutos. As forças
competitivas mais importantes de monitorar irão variar de acordo com cada organização. A
intensidade e os tipos de controles serão dependentes de cada circunstância (DIEHL,
2004).
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Um ambiente empresarial pode ser mais ou menos competitivo, arriscado, instável,
dinâmico e incerto. Estas variáveis contingenciais podem ser sujeitas a diferentes
interpretações, e também podem afetar o comportamento de uma organização. Os gerentes
e seus subordinados têm muitas e talvez conflitantes escolhas quanto à forma de interpretar
e reagir às variáveis relevantes (BRIGNALL, 1997).

É impossível para os pesquisadores da teoria da contingência conceber uma teoria
confiável para projetos de sistemas de custeio. A escolha depende de como as pessoas
envolvidas pensam sobre a organização, o que nenhum modelo de contingência pode
capturar. Pode-se, no entanto, tentar descrever as principais variáveis que impactam na
estrutura de custos das empresas (BRIGNALL, 1997).

3 Métodos e procedimentos da pesquisa

Esta pesquisa define-se quanto aos objetivos como descritiva, uma vez que teve suporte
referencial que fundamenta a parte teórica e se realizou na realidade observável das
respostas de pessoas entrevistadas que atuam na atividade agrícola com vasta experiência e
conhecimento empírico.

Martins (1994, p. 44) explica que “a pesquisa em fontes primárias ocorre por meio de um
questionário com perguntas abertas que conduzem o informante a responder livremente
com frases ou orações”. Desta forma, esta pesquisa é caracterizada como descritiva,
pautada em fontes primárias, levantadas através de questionário, e por meio de estudo
bibliográfico e múlti casos, com base em entrevista estruturada pessoal gravada com
autorização dos respondentes.

Quanto à abordagem do problema a pesquisa caracteriza-se como qualitativa. A presente
pesquisa analisou os fatores contingenciais para projetos de custos na atividade agrícola.
Para tanto abordou-se as variáveis contingenciais contempladas a seguir no Quadro 2, o
qual apresenta também os estudos consultados para aplicação das variáveis.

VARIÁVEIS
CONTINGENCIAIS

FONTE
BIBLIOGRÁFICA

VARIÁVEIS
CONTINGENCIAIS

FONTE
BIBLIOGRÁFICA

1) Infraestrutura
regional/nacional

Dados da pesquisa 10) Confiança Camacho (2010)

2) Aspectos estruturais das
propriedades

Baines; Langfield (2003) 11) Grau de incerteza Junqueira (2010)

3) Aspectos
comportamentais

Baines; Langfield (2003) 12) Grau de complexidade Mintzberg (1979);
Khandwalla (1977)

4) Sistema de informação
gerencial

Camacho (2010) 13) Grau de hostilidade Mintzberg (1979);
Khandwalla (1977)

5) Tipos de cadeia Brignall (1997); Camacho
(2010)

14) Grau de competição Camacho (2010)

6) Interdependência Camacho (2010) 15) Tendência econômica Camacho (2010)
7) Estabilidade Cooper; Slagmulder

(1999)
16) Intempéries climáticas Dados da pesquisa

8) Cooperação Cooper; Slagmulder
(1999)

17) Visão de Longo Prazo Baines e Langfield
(2003); Junqueira
(2010)

9) Benefícios mútuos Souza; Rocha (2009)

Quadro 2 – Variáveis contingenciais para sistemas de custos na atividade agrícola
Fonte: Dados da pesquisa
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As variáveis contingenciais propostas neste estudo foram base para a formulação das 12
questões do questionário de entrevista estruturada que foi aplicado às pessoas que
trabalham na atividade agrícola em diferentes segmentos de representatividade.

O processo de coleta dos dados primários foi guiado pelo pesquisador com base no
questionário, no mês de maio de 2012, com tempo médio para cada respondente de 50
minutos. A entrevista foi guiada por um roteiro básico, composto, predominantemente, de
questões abertas, por meio do qual procurou-se enfatizar os pontos de interesse para a
verificação do objetivo da pesquisa.

As entrevistas foram aplicadas às pessoas selecionadas de acordo com um plano, 11
respondentes no total, houve intervenções do pesquisador para aprofundar o assunto em
relação à realidade empírica do desenvolvimento da atividade agrícola. Cabe salientar que
não há sistemas de custos implantados nas agroindústrias e nas propriedades agrícolas
pesquisadas.

A natureza da análise dos dados coletados nesta pesquisa foi qualitativa. Os dados
coletados nas entrevistas foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo.
Bardin (1977) relaciona as possibilidades de uso da análise de conteúdo em entrevistas ou
depoimentos, escritos em jornais, livros ou textos, como também em imagens de filmes,
desenhos, pinturas, cartazes, televisão e toda comunicação não verbal e outras expressões
culturais.

4 Descrição e análise dos resultados
4.1 Caracterização dos respondentes da pesquisa

O Respondente 1 é empresário do ramo atacadista de cereais, trabalha com exportação e
importação, efetua compra do exterior de aproximadamente 30% da sua comercialização.
Os principais produtos importados pela empresa são o feijão e o milho pipoca oriundos
principalmente da China, Argentina e Bolívia.

O Respondente 2 é técnico em agropecuária, possui formação acadêmica em ciências
contábeis e é sócio gerente de uma empresa do ramo agropecuarista que atua há 20 anos
no mercado. O Respondente 3 é funcionário público estadual, engenheiro agrônomo,
extencionista rural,  atualmente trabalha na área de crédito rural e assistência técnica do
Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER). Possui 20 anos
de experiência, 10 anos na região de Paranavai/PR e 10 anos na região de Guarapuava/PR.

O Respondente 4 é produtor de mel e gerente de entreposto de beneficiamento de mel, atua
também como instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR. O
Respondente 5 é proprietário de uma agroindústria do setor de defumados, a empresa
possui 7 produtos com registros inspecionados pelo Serviço de Inspeção do Paraná. A
vocação para a produção de defumados é herança familiar, teve início na década de 80.

O Respondente 6 é engenheiro agrônomo, possui também graduação em ciências
contábeis, é gerente financeiro de fazenda produtora de cereais. O Respondente 7 é
engenheiro agrônomo, produtor rural, tem experiência na área de assistência técnica em
secretaria municipal de agricultura e na Emater, atualmente atua também na área política
como vereador.
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O Respondente 8 é advogado e presidente de uma organização não governamental que atua
na promoção do desenvolvimento das famílias na área rural, principalmente os
faxinalenses que trabalham na atividade da fumicultura. O objetivo da ONG é
conscientizar os pequenos produtores dos malefícios à saúde humana no cultivo do fumo,
motivá-los a cultivar produtos orgânicos e a preservação do meio ambiente. Percebe-se que
o objetivo da ONG é o mesmo que preconiza Georgakopoulos e Thomson (2005), os quais
vislumbram a produção orgânica para a minimização de impactos sociais e ambientais. O
Respondente 9 é técnico agrícola e atual secretário municipal de agricultura do município
de Prudentópolis/PR.

O Respondente 10 é proprietário de um frigorífico, afirmou que compra bovinos, suínos e
caprinos. A empresa foi fundada em 2007, possui selo de inspeção da vigilância sanitária
do Estado do Paraná, a comercialização atinge 23 municípios da região centro-sul do
estado. O Respondente 11 é presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, produtor
rural de soja e milho, possui também uma pequena leiteria.

4.2 Variáveis contingenciais na atividade agrícola

4.2.1 Variável estrutura

O Respondente 1 afirmou que existe aspectos diferenciados no cultivo do feijão preto e do
feijão carioca “as sementes de feijão carioca são mais desenvolvidas do que as do feijão
preto, que não tem o mesmo rendimento. Desta forma, a área de plantio do feijão preto foi
reduzida”. “A falta de inovação e pesquisa são fatores preponderantes para o
desenvolvimento da cultura do feijão preto?” “Sim” (Respondente 1e Entrevistador).

O Respondente 2 revela que as questões cambiais são fatores condicionantes ao
desenvolvimento da atividade agrícola, citou as culturas do fumo e da soja, as quais são
dependentes diretas das oscilações cambiais. O Respondente 2 explicou que os insumos e o
preço de venda são ditados pelo mercado externo. Salientou que há necessidade de
investimentos no Brasil em pesquisa científica para minimizar a dependência das empresas
multinacionais. O Entrevistador argumentou se este cenário afeta o comportamento dos
custos, o Respondente 2 destacou: “nosso custo de produção é muito elevado em relação a
outros países, maior até que os da Argentina e Paraguai. Produzimos bem, mas o custo é
maior. O nosso sistema de transporte também contribui para a elevação dos custos”.

Para o Respondente 3 a falta de inclusão dos pequenos agricultores é a maior contingência
ao desenvolvimento da atividade agrícola. O Entrevistador arguiu: “A proporção de crédito
disponibilizado é maior para os grandes produtores? Sim, e mais fácil de ser captada, está
muito difícil para o pequeno produtor, apesar do Pronaf estar melhorando, ainda é tímida a
mudança, o ambiente burocrático é bastante complexo. Os pequenos produtores necessitam
não apenas de recursos financeiros mas de assídua assistência técnica” (Entrevistador e
Respondente 3). O Respondente 7 destacou também a falta de assistência técnica de
qualidade como a principal contingência no âmbito rural.

O Respondente 10 destacou a precariedade da assistência técnica como a contingência que
mais afeta o desenvolvimento da atividade agropecuária “quando iniciamos tínhamos uma
grande deficiência, suínos muito gordos, bois mal acabados [...] faltou na época
treinamentos aos produtores, melhoramento de raças, dieta mais bem elaboradas.
Atualmente conseguimos melhorar, mas falta assistência técnica governamental efetiva”.
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O Respondente 8 contextualizou a problemática do desenvolvimento da atividade agrícola
abordando primeiramente a escassez de recursos destinados pelas prefeituras municipais à
agricultura. A falta de movimentos associativistas entre os pequenos produtores rurais
também foi citada como um aspecto contingencial ao desenvolvimento do setor. A
burocracia governamental na concessão de crédito inviabiliza a captação de recursos.

O Respondente 4 destacou que a falta de organização dos produtores é a maior
contingência para a atividade agrícola “a produção ocorre de forma individual, nós não
temos lideranças fortes no setor agrícola principalmente na produção de mel. [...] a
sazonalidade também é um fator de incerteza do setor, a empresa nem sempre tem estoque,
em vários momentos os estoques não suprem a necessidade da demanda de mercado”.
Salienta-se que o Respondente 4 contextualizou o ambiente da apicultura brasileira.

O Respondente 5 discorreu sobre o acesso precário até o interior dos municípios, onde a
maioria das agroindústrias estão localizadas, afirmou que as estradas ficam interditadas em
épocas de chuvas e isso impossibilita o transporte de suínos das propriedades aos
frigoríficos, bem como os fornecedores de matérias-primas às agroindústrias. O
Respondente 11 afirmou que a região centro-sul do Estado do Paraná não tem problemas
de reforma agrária “a maioria das propriedades rurais são compostas por pequenos
produtores”. No entanto, destacou que assistência técnica continuada é fundamental para a
profissionalização destas propriedades. Sob a ótica da teoria contingencial Luft e Shields
(2003) vislumbram também o tamanho organizacional como preponderante para o
desenvolvimento de sistemas de custos.

Para o Respondente 6 a principal contingência de projetos de sistemas de custos na
atividade agrícola é a falta de capacitação profissional das pessoas envolvidas no processo
produtivo. Salientou que constantemente os funcionários acabam esquecendo de efetuar os
apontamentos das atividades desenvolvidas, ocasionando subjetividade na alocação dos
custos. Atkinson (2000) trata a participação dos colaboradores como estratégia primordial
para implementação de sistemas de custeio.

4.2.2 Variável tipo de cadeia

O Respondente 1 revela que a cadeia produtiva do feijão é composta por relacionamentos
independentes entre fornecedores de insumos, produtores rurais, cerealistas e clientes “[...]
esse ambiente democrático favorece o agricultor na negociação, porque o produtor vai
encontrar mercado para o seu produto, então não há um cartel organizado como em outras
culturas, exemplo a suinocultura”. O Entrevistador interveio “A cadeia democrática é um
modelo interessante para a implementação de projetos de sistemas de custos? Eu acredito
que é preciso melhorar algumas coisas, as próprias cerealistas poderiam desenvolver
algum tipo de acompanhamento técnico nas propriedades dos seus clientes. Atualmente
ninguém oferece este tipo de serviço, ou até mesmo a cerealista pode fornecer sementes e
insumos aos agriculores, mediante um contrato de venda futura, mas o atual modelo é
interessante para o agricultor” (Entrevistador e Respondente 1).

O Respondente 1 critica a cadeia produtiva da suinocultura “as empresas oligárquicas
estão se aproveitando do produtor para não pagar 13º salário, férias e nenhum outro
benefício ao trabalhador. Ainda usam a propriedade rural para produzir a matéria-prima
com baixos custos, o produtor assume todo o risco [...] a cadeia oligárquica explora os
produtores”.
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O Responde 10 indicou que pretende firmar parceria com uma empresa oligárquica do
setor de suínos “[...] estamos iniciando uma integração para o mercado futuro, porque o
mercado de suínos está em crise, teremos pouco produto disponível no mercado, esta
parceria irá proporcionar ganhos para os produtores e ao frigorífico”.

O Respondente 2 critica a cadeia produtiva do fumo “as fumageiras incentivam, são
oligárquicas, o problema é no momento da venda, o produtor não sabe quanto vai receber,
isso causa incerteza ao produtor”. No entanto, o próprio Respondente 2 destaca a cadeia
produtiva do milho e do soja “O produtor de soja e o milho tem conhecimento do preço de
venda, é o próprio produtor que estipula o seu preço de venda”.

A visão do Respondente 3 diverge dos Respondentes 1 e 2 “eu não considero as culturas
do feijao, milho e soja como uma cadeia democrática, talvez uma oligarquia, as
oligárquicas seriam as cerealistas. Estas empresas dominam o mercado, estipulam até o
preço final, isso deve-se a falta de organização dos nossos produtores”. O Entrevistado
complementou “esta realidade promove incertezas”. Na sequência o Respondente 3
discorreu sobre a cadeia democrática com relacionamento cooperativo, onde as
cooperativas e associações de agricultures teriam o papel de comercialização e assistência
técnica.

O Respondente 8 corrobora com o Respondente 3 sobre as culturas do milho e feijão “as
cerealistas combinam preços de compra e acabam prejudicando os produtores, estas
empresas não pagam os preços praticados no mercado, é uma cadeia oligárquica que
explora os produtores rurais e que não favorece o controle de custos”.

O Respondente 8 considera que a cadeia produtiva do fumo é uma tirania “[...] o produtor
precisa cumprir todas as exigências. Neste ano, as empresas assinaram um termo de ajuste
de conduta com Ministério do Trabalho, exemplo a utilização da lenha que somente
poderá ser de reflorestamento; as crianças, filhos dos produtores rurais, não poderão mais
estar trabalhando na atividade. Estas responsabilidades que seriam da própria empresa,
será de responsabilidade do agricultor”. A Respondente 8 afirmou ainda que este tipo de
cadeia favorece o controle de custos por que obriga as pessoas a ter uma padronização. Na
sequência da entrevista o Respondente 8 discorre sobre a cadeia produtiva dos produtos
orgânicos “[...] é uma cadeia democrática, mas o produtor deve cumprir normas para o seu
enquadramento”.

O Respondente 4 afirma que não existe uma cadeia organizada na apicultura e que seria
praticamente impossível o entreposto de mel desenvolver um trabalho similar a cadeia da
suinocultura ou da fumicultura. A justificativa que a apicultura é na maioria das vezes uma
atividade secundária nas propriedades rurais. O Respondente 4 assume que o ambiente
democrático desfavorece a organização das propriedades rurais e que as oligarquias de
certa forma, profissionalizam os produtores, por que os produtos precisam de padrões de
qualidade e com isso favorece o controle de custos. O Respondente 11, no entanto,
acredita que a cadeia democrática concebe ambiente de controle aos produtores, afirmou
ainda que a maioria das culturas agrícolas estão enquadradas na cadeia democrática.

O Respondente 5 tem visão diferenciada sobre a cadeia oligárquica “[...] eu compro a
matéria-prima pronta de frigoríficos”. O Entrevistador questionou o motivo que a empresa
adquire matéria-prima de frigoríficos e não diretamente dos produtores “Por que os
produtores são integrados aos frigoríficos, e não temos estrutura física para abatimento de
animais. Os produtores são condicionados a vender para os frigoríficos, e isso é
interessante por que favorece a agricultura familiar e ao controle de custos das
propriedades”.
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O Respondente 6 afirma que no agronegócio quase não existe a tirania, o que prevalesce
são as cadeias oligárquicas, as quais, segundo o Respondente favorecem o controle de
custos devido a padronização das rotinas de produção. O Respondente 9 teve a mesma
posição quanto as cadeias oligárquicas.

Para o Respondente 7 o que prepondera no setor agrícola são oligarquias “[...] empresas
multinacionais que vendem insumos, sementes e adubos. Estas empresas dominam as
tecnologias, a biotecnologia [...] está-se iniciando um processo de desenvolvimento de
oligárquicas na suinocultura da região, as propriedades que estiverem atreladas às
oligárquicas terão ambiente mais propício ao controle de custos”.

O total de 6 respondentes indicaram que os produtores rurais são dominados pelos
fornecedores de insumos e sementes. Outros 5 respondentes indicaram que não ocorre
dominação, há paridade no relacionamento. Nenhum respondente afirmou que os
produtores exercem domínio sobre os fornecedores. Quanto aos clientes, apenas um
respondente afirmou que os produtores exercem domínio sobre os clientes. Outros dois
indicaram que os produtores são dominados pelos clientes e a maioria, 8 respondentes,
afirmaram que não ocorre dominação.

4.2.3 Variáveis interdependência, estabilidade, cooperação, benefícios mútuos e
confiança

Para exemplificar as parcerias de comércio no agronegócio o Respondente 1 destacou a
cultura da soja a qual é comercializada por meio de contrato de venda futura, contrato de
benefícios mútuos “[...] na data prevista o produtor entrega o produto por um preço pré-
fixado em contrato, as duas partes correm o risco, o preço pré-fixado pode estar acima ou
abaixo do mercado”. O Entrevistador arguiu sobre a relação de confiança no setor
agrícola, o Respondente 1 foi contundente na resposta: “Nem mesmo o Governo Federal
tem confiança no mercado agrícola, exemplo disso que desde o ano 2008 o Governo pagou
a saca do feijão preto R$ 80,00 como preço mínimo, neste mês baixou para R$ 72,00”. “O
senhor acredita que isso é questão de demanda ou especulação de mercado?”
(Entrevistador). “Eu considero que foi um erro do Governo, por que o feijão estava a R$
48,00, e o governo estipulou o valor mínimo de R$ 80,00, isso atrapalhou o mercado, por
que todos os grandes produtores de soja passaram a plantar feijão pelo fato de que o
Governo garantia o preço mínimo de R$ 80,00” (Respondente 1).

O Respondente 3 destacou a cultura da erva-mate, a qual percebe-se sensível
desenvolvimento devido ao trabalho de integração entre empresas ervateiras e
propriedades extrativistas, esta relação está proporcionando minimização de riscos e
interdependência. Para o Respondente 3, ainda não há controle de custos nestas parcerias,
mas este ambiente favorece o planejamento e o controle da produção.

O Respondente 10 teve a seguinte esplanação: “[...] temos uma parceria com os
produtores, proporcionamos adiantamento financeiro aos produtores, estamos
desenvolvendo a integração que pode trazer benefícios mútuos [...] estamos entregando o
animal ao produtor a custo zero, o produtor se responsabiliza com a ração, futuramente
forneceremos a ração também, caberá ao produtor apenas a mão de obra e a estrutura para
engorda”. O Entrevistador interviu sobre o trabalho de assistência técnica do frigorífico
aos produtores “[...] temos veterinários capacitados que visitam as granjas e se algo errado
ocorrer, orientamos os produtores” (Respondente 10).
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O Respondente 8 exemplifica a relação de interdependencia na cultura da soja “[...] o
produtor depende de insumos e sementes [...] e a oligárquica depende da soja do
agricultor, um depende do outro”. “Este relacionamento favorece ao controle custos?”
(Entrevistador). “Em termos de controles contábeis imagino que é a cadeia produtiva que
mais faz contas [...] é um ambiente estável [...] o risco é compartilhado” (Respondente 8).

O Respondente 9 destacou a bacia leiteira como exemplo de relação de cooperação,
afirmou que este tipo de parceria proporciona ambiente de controle de custos.

4.2.4 Variável ambiente de atuação

Para análise da variável ambiente de atuação da atividade agrícola, o pesquisador arguiu os
respondentes sob as perspectivas de incerteza, complexidade, hostilidade, competitividade
e economia. Quanto ao ambiente de incerteza o Respondente 1 fez a seguinte
contextualização: “o mercado do feijão é muito nervoso, principalmente o feijão carioca,
se consultarmos dados da BMF de São Paulo, na última semana do mês de abril de 2012 o
feijão carioca estava custando R$ 60,00, agora em maio de 2012 está em R$ 197,00. O
mercado do feijão preto é mais estável [...] o clima influencia, geadas fora de época e o
agricultor pode perder tudo em uma noite só”.

O Respondente 3 discorreu sobre aspectos contingenciais dos fornecedores da atividade
rural: “[...] a oferta de fornecedores, falta insumos [...] algumas vezes não há fornecedores
que tem produtos específicos para determinado tipo de solo ou cultura, ocorre a falta de
diálogo entre fornecedor e cliente, ou não ocorre a procura do produto adequado para
produção de determinada região. As vezes é um adubo muito caro, que não haveria a
necessidade de aplicação. Muitas vezes os produtores utilizam defensivos da soja para a
cultura do feijão, por que não há produto disponível no mercado”.

Para o Respondente 4 uma das principais contingências na atuação da ativida apícola é a
falta de estrutura física de armazenamento. O Respondente 5 destacou a relação com
funcionários “se um funcionário sair da empresa e souber da nossa receita, ele poderá ser
contratado pela concorrência”. O Entrevistador argumentou se todos os funcionários têm
conhecimento da receita da agroindústria de defumados, o Respondente 5 afirmou que
apenas dois funcionários e membros da família do proprietário tem a fórmula da receita. O
Respondente 6 destacou a variável mais impactante na atuação do agronegócio brasileiro
os subsídios e barreiras internacionais. O Respondente 7 destacou que a burocratização na
concessão de financiamentos causa incerteza principalmente aos pequenos produtores
rurais.

O Respondente 8 discorreu sobre o grau de incerteza dos agricultures de produtos
orgânicos: “[...] o orgânico é mais complicado, para se tornar orgânico o agricultor terá
carência de aproximadamente 3 anos [...] este tempo é para desintoxicação do solo. Muitos
produtores não possuem terras suficientes para isso”. Para o Respondente 9 a contingência
que gera maior grau de incerteza no campo é infra-estrutura tecnológica “A agricultura
americana é muito mais avançada em termos tecnológicos que a brasileira. Exemplo a
previsão do tempo, a nossa previsão é bem mais limitada que a americana, isso devido ao
número de satélites e equipamentos mais sofiscados de previsão do tempo”. Na sequência
da entrevista o Respondente 9 afirmou que a falta de previsão metereológica mais acurada
influencia no volume e qualidade da produção. Destacou ainda que os americanos utilizam
informações metereológicas para fins estratégicos, possuem informações de médio prazo
antecipando ou não e até mesmo otimizando a produção de determinada cultura. As falas



13

dos respondentes reiteram as proposições de Santos (2009), o qual releva o planejamento
como ferramenta essencial de controle organizacional. Denota-se nas considerações dos
respondentes a confirmação do arcaboouço teórico  de Donaldson (1999) acerca da
incerteza do ambiente da atividade rural.

Os respondentes assinalaram a escala de 1 a 7, onde 1 considerava como ambiente
extremamente simples até 7 como ambiente extremamente complexo. A maioria dos
respondentes considera complexo o ambiente da atividade agrícola. A fala do Respondente
7 sintetiza os pronunciamentos dos demais e reitera as afirmações de Guerreiro, Pereira e
Rezende (2005): “muitos produtores rurais foram excluídos pelo pouco estudo, atualmente
é necessário entender várias áreas como economia, física, matemática [...] os detalhes
fazem a diferença, como exemplo, regular corretamente os implementos agrícolas para
otimizar a produção”.

Na sequência os respondentes assinalaram a escala de 1 a 7, onde 1 considerava como
ambiente extremamente calmo, até 7 como ambiente extremamente hostil. A maioria dos
respondentes considera hostil o ambiente de atuação da atividade agrícola. Apenas um
respondente indicou que o ambiente é extremamente calmo. A maior parte dos
respondentes destacou que a hostilidade deve-se principalmente a falta de amparo
governamental com as perdas das safras. O Respondente 9 esclareceu que os contratos de
financiamentos agrícolas possuem cláusulas bastante hostis aos produtores, para ele o
Governo deveria flexibilizar o crédito agrícola. Os respondentes afirmaram ainda que os
recursos financeiros não são escassos e sim há morosidade e complexidade do governo.

Os respondentes assinalaram a escala de 1 a 7, onde 1 considerava como ambiente onde
inexiste competição, até 7 como ambiente extremamente competitivo. A maioria dos
respondentes assinalou que o ambiente da atividade agrícola é competitivo. Para os
respondentes a concorrência dos produtos chineses e argentinos foram as principais causas
da competitividade no mercado.

Quanto à influência da economia no desenvolvimento do setor, as respostas foram bastante
diferenciadas “As oscilações de mercado não afetam o preço do feijão” (Respondente 1).
“Existe impacto, o preço da soja terá oscilações se ocorrer desaceleração na economia”
(Respondente 2). “O mel tem preço estável, independente de crises” (Respondente 4).
“Crises econômicas repercutem nos preços dos insumos” (Respondente 8). “A estabilidade
econômica traz condições favoráveis para o consumo e planejamento das propriedades”
(Respondente 9). Percebe-se em alguns segmentos da atividade agrícola maior
sensibilidade às oscilações da economia. As indicações dos respondentes refletem o
preconizado por Brignall (1997), que destaca que um ambiente empresarial pode ser
competitivo, arriscado, instável e incerto.

5 Conclusões

A lógica contingencial da pesquisa vislumbrou primeiramente a realidade da atividade
agrícola no quesito estrutura. Os respondentes citaram as seguintes variáveis como
preponderantes ao desenvolvimento da atividade agrícola e por conseguinte a
implementação de sistemas de custos: falta de inovação e pesquisa; variações cambiais
abruptas; falta de inclusão dos pequenos agricultores; ambiente burocrático na concessão
de crédito; assistência técnica de pouca qualidade e não continuada; ausência de
movimentos associativistas; acesso precário ao interior dos municípios; falta de
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capacitação profissional dos colaboradores e produtores rurais; e, políticas públicas
ineficientes à atividade agrícola.

Quanto ao tipo de cadeia Camacho (2010) revela que uma empresa líder, sendo mais
poderosa que as demais, pode usar esse poder ou influência para promover um clima de
cooperação entre os membros da cadeia. Contudo, houve divergências nas opiniões dos
respondentes, a maioria afirmou que o tipo de cadeia que prepondera na atividade agrícola
é a democrática. No entanto, arguídos pelo Entrevistador se o ambiente democrático
propocionava o desenvolvimento para o controle de custos, os mesmos respondentes
afirmaram que não, a cadeia democrática precisa de adaptações, como normas para a
padronização dos produtos. As divergências ocorreram também quanto a caracterização do
tipo de cadeia, alguns respondentes afirmaram que as culturas do milho e feijão são
democráticas, outros afirmaram que são cadeias oligárquicas. Observou-se que a cadeia
oligárquica é presente na fumicultura e está-se desenvolvendo na cultura da soja, na
criação de suínos e mais recentemente na produção de leite.

Quanto a interdependência nos relacionamentos de comércio, os respondentes da pesquisa
afirmaram que este tipo de relacionamento é mais comum na cultura de commoditie da
soja, onde empresas oligárquicas fornecem sementes e insumos com contratos de vendas
futuras. Este tipo de relacionamento foi observado também na produção de suínos, onde as
integradoras fornecem assistência técnica e os animais aos produtores, os quais deverão
vendê-los em data prevista às integradoras. Contudo, os produtores não têm o
conhecimento do valor da venda, apenas o tem na sua realização. Este tipo de problema
também ocorre na fumicultura.

O relacionamento de estabilidade pôde ser observado nos relacionamentos dos produtores
com as empresas oligárquicas, nesta cadeia percebe-se o desenvolvimento de uma
padronização das atividades executadas, propiciando a minimização de riscos aos
produtores.

Percebeu-se fraco movimento cooperativista na atividade agrícola da região, a maioria dos
respondentes citaram a desorganização do setor como fator preponderante ao
desenvolvimento de controles de custos. Os respondentes afirmaram ainda que esta
realidade propicia a suscetibilidade dos produtores rurais às incertezas de mercado.

A variável ambiente de atuação foi analisada sob cinco perspectivas: incerteza,
complexidade, hostilidade, competitividade e economia. A incerteza foi caracterizada
devido as variações abruptas de preços, principalmente do feijão carioca; a falta de oferta
de produtos em geral apropriados às determinadas culturas e tipos solos; estrutura física de
armazenamento; subsídios e barreiras internacionais; burocratização na concessão de
financiamentos agrícolas; tempo de desintoxicação do solo para a cultura dos produtos
orgânicos; e, previsão meteorológica pouco acurada.

Percebeu-se que a maioria dos respondentes considera complexo o ambiente da atividade
agrícola. A complexidade deve-se principalmente a falta de qualificação profissional dos
produtores, segundo os respondentes para o desenvolvimento das propriedades agrícolas
será necessário visão estratégica de negócios, conforme preconiza Baines e Langfield
(2003); Junqueira (2010).

Para a maior parte dos respondentes a hostilidade deve-se principalmente a falta de amparo
governamental com as perdas das safras. Para os respondentes a concorrência dos produtos
chineses e argentinos foram as principais causas da competitividade no mercado.

Quanto à influência da economia no desenvolvimento do setor, as respostas foram bastante
diferenciadas e divergentes. Alguns respondentes destacaram que fatores econômicos são
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variáveis independentes à atividade agrícola, outros afirmaram que o aquecimento da
economia resulta no aumento de preços e é ambiente favorável ao controle de custos. Por
fim, todos os respondentes afirmaram que as variações climáticas são causadoras de grande
incerteza no setor. Os resultados da pesquisa coincidem com Jack (2006) sobre o problema
da utilização da contabilidade pelos agricultores do Reino Unido. No contexto brasileiro
verificou-se também a pouca utilização de controles de custos nas propriedades agrícolas.
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A capacitação na gestão das carteiras de projetos
Palavras chave: estratégia emergente; desalinhamento na carteira; incerteza e
prospecção; capacitação e equilíbrio da carteira; dependências entre projeto.

Resumo
A literatura recomenda selecionar a carteira de valor máximo, equilibrá-la e alinhar os
projetos com a estratégia vigente, mas não aponta como equilibrá-la nem como conciliar
esses objetivos. A maximização de resultados sob riscos estimados, se faz no limite da
estratégia vigente, com projetos incrementais e de novas plataformas que exploram,
estendem e complementam as capacitações e negócios atuais. Separando continuidade e
ruptura, as novas capacitações criadas pelos projetos, mormente os radicais, fazem
prospecção de negócios e criam estratégia emergente. Assim, desalinham a carteira e
permitem construir o longo prazo, novos cenários de negócios e ultrapassar o máximo
valor da estratégia vigente. O equilíbrio da carteira se faz entre explorar a capacitação
existente e promover a futura capacitação. Nesse horizonte da estratégia emergente e
ruptura, prevalece a incerteza. É necessário explicitar objetivos de capacitação, para
esclarecer as fontes das vantagens competitivas e das sinergias e conflitos entre projetos.

Capability in projects portfolio management
Keywords: emergent strategy; nonaligned portfolio; uncertainty and exploitation;
capability and portfolio balance; dependencies among projects.

Abstract
The management literature recommends choosing the maximum value portfolio, balancing
it and aligning the projects with the current strategy. But, it does not show how to achieve
its second and third objectives. Incremental and new platform projects exploit, extend and
complement current capabilities and businesses. Capability objectives make clear the
sources of competitive advantage, synergy and conflict among projects. By distinguishing
between continuity and rupture, they also point to scenarios of emergent strategies,
business exploration and unaligned projects. Results maximization exploits the limits of
current strategy, where risks can be calculated. Disruptive projects explore emergent
strategy and new capabilities, establishing the long term. Portfolio balance is a compromise
between projects that exploit current capabilities and those that explore future capabilities
and discontinuity. This last one is the emergent strategy horizon, where uncertainty
prevails.

A concepção dominante na gestão de carteiras de projetos
A concepção dominante da gestão da carteira de projetos se baseia na ideia de maximizar o
valor da carteira através da seleção de projetos. Representativos dessa concepção, Cooper,
Edgett e Kleinschmidt (1997) lhe acrescentam dois objetivos: alinhar a carteira à estratégia
e equilibrá-la.

Os três objetivos devem ser satisfeitos obedecendo à limitação de recursos disponíveis, o
que impõe sua conciliação na seleção de projetos em andamento e novas propostas de
maior valor conjunto. Isso imediatamente remete à estimativa das interações entre os
projetos, o que impede a avaliação da carteira pela mera soma dos valores esperados dos
projetos e propostas incluídos (ARCHER e GAZEMZADEH, 1999).

A visão acima domina a literatura. Livros representativos, como Dye e Pennypacker
(1999), Levine (2005), ou PMI (2006), deixam pouca dúvida a respeito.
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O objetivo fundamental é maximizar o valor da carteira. Infelizmente, como realçam os
próprios Cooper, Edgett e Kleinschimdt (1997), as estimativas de valor dos projetos têm
baixa confiabilidade, principalmente no seu início. Não faria sentido descartar cedo demais
por valor estimado propostas que pedem maior desenvolvimento antes de ter avaliações
com razoável grau de confiabilidade. Empiricamente, constataram que as empresas que
recorrem exclusivamente às avaliações financeiras dos projetos em andamento, novas
propostas e carteiras têm desempenho inferior àquelas que empregam múltiplos métodos
(Cooper, Edgett e Kleinschimdt, 2001).

Por isso, os autores realçam os dois outros objetivos. Com eles se poderiam descartar
propostas iniciais que nada tenham a ver com os negócios da empresa e evitar a
concentração dos recursos em propostas com estimativas confiáveis, mas de baixo valor.

Cooper, Edgett e Kleinschimdt (1997) alertam que a literatura não aponta critérios para
definir o que seria uma carteira equilibrada. Ao que parece, sugerem excluir os projetos
desalinhados da estratégia. Contudo, sua concepção de estratégia se limita às áreas de
investimento definidas pela Alta Administração. Com tais recomendações, os autores não
esgotam os critérios de seleção de projetos em andamento e propostas adrede preparadas.
Deixam, assim, vasto campo de deliberação aberto ao julgamento dos dirigentes
encarregados de selecionar as carteiras de projetos e abrem a porta para aprofundar e
reconstruir a concepção vigente.

Este ensaio teórico pretende examinar e criticar essa concepção porque faltam:

 critérios para equilibrar a carteira e conciliar seus objetivos;

 diferenciação clara entre incertezas e riscos nos projetos;

 clareza sobre abandono e construção de capacitações;

 reformulação de projetos e propostas para aproveitar suas interações

 e, principalmente, objetivos explícitos de capacitação.

Como se verá, objetivos explícitos de capacitação contribuem para enfrentar e superar cada
uma das quatro primeiras críticas.

Método
A literatura científica sempre abrigou trabalhos de crítica e reconstrução de teorias e
concepções vigentes. Na física, por exemplo, se vê isso nos “Princípios de Filosofia
Natural” de Newton ou em trabalhos de Einstein, incluindo o que lhe deu o prêmio Nobel.
Recentemente, Laughlin (2005), outro prêmio Nobel, elaborou vigorosa revisão radical das
teorias atuais da física, assim como Smolin (2006).

Na administração, pode-se mencionar os trabalhos de Barnard (1942), Simon (1997), Cyert
& March (1963), Mintzberg (1978), March, 1991) dentre muitos outros. Um aspecto
diferencial em administração é que a concepção e crítica teóricas têm uma quase imediata
passagem da descrição dos fenômenos à prescrição aos praticantes.

Não é diferente com a literatura aqui estudada. A bem da justiça, convém frisar que os
trabalhos mais profundos representativos da ortodoxia acima apresentada lhe oferecem as
primeiras críticas. Contudo, permanecem presos à concepção aqui criticada, tornando
apropriado mencioná-los para ilustrá-la.

A crítica interna não é, portanto, suficiente. Neste caso, as literaturas de gestão estratégica,
de tomada de decisões e de gestão de projetos, oferecem sugestões para refinar, enriquecer
e reconstruir a crítica interna. Tais sugestões decorrem especialmente da necessidade de
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gerar alternativas e da noção de capacitação distintiva, que articula dependências, sinergias
e conflitos entre os projetos e destes com as operações.

Os projetos recorrem às capacitações distintivas na obtenção de resultados, reforçando-as e
complementando-as, mas também as tornando obsoletas e introduzindo novas, por vezes
com descontinuidade nos negócios. Com essa base, este artigo critica e revê as noções de
maximização de resultados, alinhamento estratégico e equilíbrio, da concepção dominante
de gestão da carteira de projetos. Trata-se de artigo teórico que ultrapassa uma simples
revisão bibliográfica.

Incerteza e os limites das avaliações financeiras das carteiras de projetos
Para Cooper, Edgett e Kleinschmidt (1997) é muito difícil maximizar o valor da carteira só
via uma análise financeira. Nas fases iniciais dos projetos, a baixa confiabilidade das
informações seria o principal obstáculo a vencer. No início, faltariam decisões sobre
tecnologias e mercados. Sem tais definições, não faz sentido avaliação quantitativa. A
solução clássica aqui é a tomada de decisão através de fases e revisões e diferenciar as
fases iniciais do projeto. Trata-se de buscar informações e tentar diversas definições e
alternativas, para só mais tarde, com melhores definições e números mais confiáveis,
proceder à quantificação.

Nessa concepção, não se considera a diferença entre risco e incerteza (KNIGHT, 1921). O
risco é estimável já que se caracteriza pelo conhecimento prévio de uma distribuição de
probabilidades de eventos causadores e resultados. A incerteza não só não permite isso
como inclui a própria ignorância dos resultados e intercorrências possíveis (LOCH, SOLT
& BAILEY, 2008).

Essa distinção marca uma diferença entre projetos incrementais e os demais. Em geral, há
riscos estimáveis em projetos incrementais. Inexiste ou é irrelevante a incerteza.

Já para projetos de novas plataformas e radicalmente novos, a incerteza não pode ser
descartada e as estimativas de risco são mais difíceis, senão impossíveis. Não só tais
projetos são mais complexos, com significativas mudanças tecnológicas e de modelos de
negócios, como se alongam os horizontes de planejamento. A análise só financeira jamais
será suficiente para justificar o investimento em inovações ousadas. Faltam contas
confiáveis. Tal justificativa, contudo, pode vir da análise qualitativa. Por exemplo, tratar
tais projetos como um “instrumental sistemático de descoberta e aprendizado”
(PAULSON, O’CONNOR e ROBESON, 2007, p. 29). Outro exemplo, apreciar os projetos
radicais, de descontinuidade, em cenários diferenciados da projeção de tendências atuais,
para identificar suas condições e razões de sucesso.

No caso de tecnologias não dominadas, a solução também não é calcular rentabilidade
esperada. É projetos de pesquisa e desenvolvimento para dominá-las e limitar os riscos
técnicos antes de investir em produção e comercialização. Para esclarecer as incertezas
comerciais, se recorre à projetos de sondagem e teste para antecipar o que o mercado vai
apreciar ou rejeitar, inclusive tecnicamente (LYNN, MORONE e PAULSON, 1996).

Estimar riscos e potencial de retorno exige a prévia redução da incerteza à irrelevância, via
estudos de viabilidade, testes de laboratório e de campo e prospecção de mercados. É
preciso investir em prospecção quando se avalia novas oportunidades. Para achar petróleo
é preciso poços de prospecção. Achado um reservatório, é preciso avaliar a qualidade e
cubar a jazida! A exploração comercial só vem depois da prospecção e avaliação da jazida.

De modo geral, seja pela baixa confiabilidade dos dados no início dos projetos, seja pela
contínua redefinição dos projetos de maior complexidade e novidade, seja pelo
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alongamento dos horizontes de planejamento, seja pela emergência de novas estratégias,
tudo leva a cenários muito diferentes do atual, o que retira a base para estimativas
financeiras confiáveis do valor dos projetos e carteiras.

Projetos têm incerteza e riscos variáveis conforme sua natureza e a carteira que integram.

Projetos não são títulos financeiros
A gestão de projetos tem que dar lucro, o que sugere a analogia com a gestão de títulos
financeiros: a seleção dos projetos de maior valor estimado. Contudo, é imprudente
estreitar demais essa analogia.

Títulos são papéis que representam uma propriedade definida - um ativo que tem valor de
mercado - um imóvel, uma empresa, uma dívida garantida, etc. Um título entre e sai de
uma carteira por aquisição ou venda, de forma instantânea. As exceções são os contratos a
termo. Ainda assim, ao comprar um título para entrega e pagamento em prazo acordado, o
objeto de compra já está definido. Não é preciso aguardar a sua definição, como num
projeto. Assim, administrar uma carteira de títulos tem por objeto a sua compra e venda. O
risco e eventual incerteza se concentram no valor que o mercado atribui à propriedade e
por extensão ao título.

Projetos, porém, não são títulos financeiros. Não representam uma propriedade definida.
Ninguém possui um projeto como possui um título financeiro num cofre. Um projeto não
está pronto para compra e venda quando desejado ou conveniente. Ao contrário, ele
atravessa um processo de concepção, planejamento, implementação e operação durante o
qual sua definição e valor variam.

Um projeto, independente do seu sucesso, pode deixar aprendizado acumulado e novas
competências. Pode ser modificado em cada etapa, na concepção, na preparação de
propostas ou planejamento, e na implementação. Pode ter seu escopo ampliado ou reduzido
(SHARPE e KEELIN, 1985). E pode ser excluído (BALACHANDRA e RAELIN, 1984),
sem resultados, frustrando equipes, deixando ociosos recursos e competências e abrindo
lacunas na forma planejada de concorrer.

Com a redefinição do projeto, muda junto seu potencial de retorno. Ou seja, o valor de um
projeto se altera enquanto é executado. Circunstâncias mutantes e aprendizado na execução
e também em outros projetos acarretam contínua mudança no potencial comercial. Tais
reavaliações levam a frequentes mudanças de prioridades dentre os projetos da carteira
(BRENNER, 1994) ou até a suspensão definitiva de alguns deles.

O valor esperado dos projetos não é um valor de mercado. Caso venha a ser bem sucedido,
há apenas uma estimativa de custos e receitas que pode variar por razões de mercado ou
internas à empresa e devidas à concepção, planejamento, implementação e operação do
projeto. São comuns constatação de inviabilidade, atrasos, estouro de orçamentos e
mudanças de prioridades. São riscos e incertezas diferentes das dos títulos.

E projetos interferem uns com os outros, por recorrerem a capacitações comuns, por
visarem mercados relacionados, por dependerem uns dos outros, por enfrentarem os
mesmos concorrentes, etc. Como indicam Verma e Sinha (2002), há interdependências
tecnológicas, de mercado e de recursos entre os projetos. O valor de cada projeto numa
carteira em geral depende da definição dos outros projetos. Um projeto plataforma, por
exemplo, ganha valor por servir de base a vários projetos incrementais (WHEELRIGHT e
CLARK, 1992). Já os projetos incrementais seriam inviáveis se precisassem criar as
competências distintivas ou nova capacitação. Só acrescentam valor explorando nichos de
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mercado, como parte de um plano maior em que aproveitam a capacitação construída
noutros projetos.

Várias plataformas alavancam competências distintivas da organização, ao mesmo tempo
em que contribuem para desenvolvê-las, assim como permitem construir novas
capacitações complementares e descartar ou terceirizar capacitações de valor cadente. Mas
novas capacitações apontam para novos negócios. As opções reais (MITCHELL e
HAMILTON, 1988) são uma tentativa de incorporar a ideia de opção da teoria de finanças
à avaliação dos projetos. O que se espera é que com opções reais se consiga avaliar o valor
dos futuros negócios abertos pelos projetos em cogitação.

Contudo, a capacitação aponta para além das opções reais, como nos lembram Adner e
Levinthal (2004), ao realçar que não se pode tratar como opções financeiras as alternativas
vagamente vislumbradas decorrentes de uma nova capacitação. Na verdade, a baixa
confiabilidade de estimativas financeiras do valor dos projetos se torna ainda mais precária
quando aplicada a essas alternativas vagas. Convém ainda frisar que capacitações
essenciais criam rigidez (LEONARD-Barton, 1992). Portanto, excluem oportunidades
futuras. Em tais condições, razões qualitativas podem justificar um projeto, mas
estimativas tornam-se exercício fútil.

Assim, os projetos não têm valor definido e fixo a priori, antes de sua integração numa
carteira! E o valor da carteira não é uma simples soma do valor dos projetos propostos. É
preciso considerar as interações entre eles que mudam de valor com cada composição da
carteira. Só que o valor das interações entre os projetos também varia conforme se
modificam os projetos.

Pior: a consideração das interações pode sugerir a modificação e recombinação de
elementos dos projetos e proposta originais para aproveitar as sinergias e evitar ou reduzir
a destruição mútua de valor. Numa carteira, ao se mexer no escopo de alguns projetos, o
valor total pode mudar drasticamente. Não é outra, aliás, a sugestão de Sharpe e Keelin
(1985), senão a de reforçar a geração de alternativas de escopo para cada projeto, visando
aumentar o valor potencial da carteira. Com isso, após a estimativa do valor dos projetos e
suas interações, mudaria a própria definição da carteira e seu valor. Além disso, sequer
pode ser estimado parte do valor da carteira: a criação e também preclusão de
oportunidades de negócios decorrentes das novas capacitações cogitadas. Com tudo isso,
ganham realce as capacitações.

Carteira de projetos e capacitação distintiva
Esse texto recorre ao conceito de capacitação, de sentido aproximado ao de “capability”,
que se distingue tanto de competência, “competence”, como de capacidade, “capacity”. A
capacitação pode ser técnica, gerencial e de negócios, ou composta. Inclui a competência
distintiva (SELTZNICK, 1957), mas também o seu exercício sistemático, ou seja, com a
destreza, organização, recursos e capacidade suficientes. Como inovação, o termo pode se
referir tanto a um processo como ao seu resultado.

Como frisaram Prahalad e Hammel (1990), a ideia de capacitações é essencial no embate
competitivo de longo prazo. E a criação de novas capacitações é um processo longo e
difícil que, mal conduzido, pode chegar até ao bloqueio tecnológico (SCHILLING, 1998).
Também o abandono de capacitações ultrapassadas pode revelar uma rigidez insuperável
(LEONARD-BARTON, 1992), mormente em face de inovações destruidoras de
capacitações distintivas anteriores (ABERNATHY e CLARK, 1985; TUSHMAN e
ANDERSON, 1986).
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Allio e Sheehan (1984) sugerem que os investimentos em áreas tecnológicas estratégicas
deveriam ser focados e suficientes para superar a concorrência e apoiar diversos negócios
ao mesmo tempo, com sinergia e alavancagem da capacitação. Isso deveria ocorrer nas
áreas em que a empresa pretendesse liderar o mercado.

Para Clark (1985), Abernathy e Clark (1985), Tushman e Anderson (1986), Bower e
Christensen (2005) e Suarez (2004), os projetos acarretam mudanças na demanda por
capacitação, seja na sua própria execução, seja na futura operação. Hayes, Wheelright e
Clark (1988), frisam que um dos principais resultados dos projetos é o acumulo de novas
capacitações (BELL, 1984; PAVITT, 1990). Bell (1984) frisa que esse acúmulo não se
restringe aos investimentos em P&D e lembra, por exemplo, da acumulação por aquisição
de equipamentos ou contratação de pessoal. E Leonard-Barton (1988) acrescenta que a
implementação de novas capacitações é fonte de inovação. Os projetos são usuários
intensos e os principais geradores das capacitações (Bowen et alli, 1994; Cooper e Smith,
1992). Nascimento (1997) também concluiu pela importância dos projetos de
desenvolvimento no que chamou de “capacitação tecnológica antecipada”.

Contudo, Cooper, Edgett e Kleinschimdt (1997), não incluem a capacitação entre os
objetivos explícitos da gestão da carteira. Já Wheelwright e Clark (1992) frisam a
importância do planejamento pré projetos na construção das capacitações e sugerem a
transferência de equipes entre projetos relacionados, sejam eles plataformas, ou entre elas e
seus derivados. Nobeoka e Cusumano (1997) realçam o papel de uma estratégia multi
projetos e da transferência de tecnologia entre projetos no desempenho dos projetos e
crescimento das vendas.

Aliás, é vital reconhecer, que as capacitações distintivas usualmente provêm de vários
projetos sucessivos que as utilizam e reforçam em íntima conexão com os negócios e
operações da empresa. Trata-se de um processo que depende da trajetória percorrida
(DOSI, 1982; DANNEELS, 2002) no qual fracassos muitas vezes são antessala do sucesso
(MAIDIQUE e ZIRGER, 1985) e precedentes criam comprometimentos difíceis de
reverter (GHEMAWAT, 1990). Danneels (2002) inclusive realça o papel de sucessivos
projetos de desenvolvimento de produtos na alavancagem e desenvolvimento das
competências distintivas da organização. E não basta dominar uma técnica ou metodologia
em nível restrito. O desafio é aplicá-las em larga escala, em toda a organização. Killen,
Hunt e Kleinschimdt (2007) realçam, por exemplo, o ainda baixo grau de maturidade das
empresas na capacitação de gerenciar carteiras. Por isso, adquirir uma competência não é
equivalente a instituir uma capacitação.

Diferentes tipos de projetos têm papéis distintos nesse acúmulo de capacitação. Projetos
incrementais aproveitam e reforçam capacitações atuais. Projetos de novas plataformas as
estendem e aprofundam e também levam a aquisição e implantação de capacitações
complementares. Projetos radicais, porém, acarretam a desvalorização parcial, algumas
vezes total, das capacitações correntes, substituindo-as por novas capacitações. Basta
lembrar toda a literatura sobre destruição criativa (SCHUNPETER, 1982); sobre inovação
radical (FREEMAN, 1974); sobre trajetórias tecnológicas (DOSI, 1982); sobre inovação
destruidora de competências (TUSHMAN e ANDERSON 1986, e ANDERSON e
TUSHMAN, 1990); sobre inovação disruptiva (CHRISTENSEN, 1997); ou sobre o
processo de mudança técnica (SUAREZ, 2004; MURMAN e FRENKEL, 2007).

A aquisição ou substituição de capacitações traz a implicação organizacional da alteração
da divisão de trabalho necessária às operações correntes, indicando a necessidade de novos
departamentos e, às vezes, novas divisões e unidades de negócios, assim como de desativar
áreas e atividades ou vender unidades e divisões. Ou seja, duras mudanças organizacionais.
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Penrose (1959) e sua ideia de que o próprio espaço de oportunidades enxergado pela
empresa depende das capacitações existentes, mostra que novas capacitações podem alterar
o próprio pensamento estratégico da organização. O que nos remete a incluir entre as mais
importantes interações entre projetos não apenas as relativas ao uso conjunto e alavancado
dos recursos e competências disponíveis, mas também as relativas à antevisão de novos
negócios. É a capacitação acumulada pelos projetos, aprendizado como diz Pavitt (1990),
que leva à antevisão das futuras oportunidades e às alternativas de futuros projetos para
sustentar os negócios e a rentabilidade.

A capacitação é uma das interações mais básicas e profundas entre projetos e destes com as
operações atuais e futuras. A orientação estratégica deve ser casá-la com projetos
lucrativos, como recomendam Crawford, Hobbs e Turner (2006), por exemplo. E isso
acarreta a necessidade de incluir objetivos operacionais de construção de capacitação para
a carteira como um todo, a se acumularem na sucessão de projetos.

Projetos radicais, prospecção e estratégia emergente
Ansoff e McDonell (1990, p. 44), realçam o lado intencional da estratégia, definindo-a
como um “conjunto de regras de tomada de decisão para orientação do comportamento da
organização”, em particular, “nos processos de busca para gerar projetos estratégicos”.

Mintzberg (1978) aponta que uma estratégia também pode ser um padrão observado numa
sequência de ações. Como termo descritivo, tal estratégia pode ou não resultar de intenções
anteriores. Nelson (1991) e Mintzberg (1991) frisam até a possibilidade dos dirigentes não
a reconhecerem, nem a ela recorrer. Uma estratégia emergente também pode ser percebida
e adotada "a posteriori" pela organização.

Uma carteira de projetos materializa uma estratégia previamente definida (ARCHIBALD,
1988; BOWEN ET ALLI, 1994), mas também a ultrapassa, renovando os negócios e
desenvolvendo competências essenciais (COOPER E SMITH, 1992).

Na literatura dominante, realça-se a importância do alinhamento estratégico. Vale dizer, se
dá destaque à promoção de sinergia em torno das capacitações distintivas atuais. Assim se
aperfeiçoam e economizam recursos, aumentando sua rentabilidade. Contudo, o excesso de
alinhamento também pode matar um negócio, como atestam as “core rigidities” de
Leonard-Barton (1992) e a simplificação excessiva de empresas em torno de negócios
estreitamente definidos, reduzindo sua flexibilidade estratégica (MILLER, 1993).

O problema aqui é a falta de equilíbrio entre a exploração dos negócios atuais, pela
inovação incremental e mesmo sistêmica, e a prospecção de novos negócios, com a
inovação radical que, substituindo capacitações, os transforma ou transcende (MARCH,
1991). É a diferença entre furar um poço de petróleo para explorar um campo conhecido ou
prospectar novas reservas em local ainda inexplorado. Também em mercados saturados, há
necessidade de prospectar novas oportunidades.

Como alertam Killen, Hunt e Kleinschimdt (2007), a relação entre projetos e estratégia é
bilateral, destacando a visão de projetos como veículos da estratégia emergente (ARTTO
& DIETRICH, 2007).

Assim, a carteira precisa de propostas que fujam do alinhamento estratégico sob pena de
ser insuficiente a renovação do negócio. Uma empresa vive de alinhamento com a
estratégia atual, mas, no longo prazo, sobrevive e continua a crescer pelo espaço
organizacional que oferece para a mudança estratégica ser prospectada, criada,
experimentada, provada e, por fim, adotada (BURGELMAN, 1991).
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Esse espaço é necessário porque a mudança gera resistência. Mesmo a alocação de
recursos é insuficiente para vencer essa resistência, se o modelo de negócios tiver quer ser
re-concebido (GILBERT, 2005). Pode ser necessário criar novas unidades de negócio para
acomodar o novo modelo de negócios (CHRISTENSEN e BOWER, 1997). E quando se
trata de desmobilizar ou terceirizar capacidade obsoleta, é improvável contar com o
entusiasmo dos envolvidos (SULL, 2005).

Assim, os objetivos operacionais da carteira e as missões dos projetos não podem ser
completados no planejamento prévio. Necessitam de abertura para o aprendizado
estratégico através das surpresas e resultados inesperados na proposição e execução dos
projetos, assim como das lições dos projetos de prospecção de mercados ou de p&d.

Tucker e Kim (2006) também sugerem que há situações nas quais os objetivos dos projetos
não devem ser congelados prematuramente. Tratando de telefones celulares, os autores
sugerem que a definição da arquitetura da família de produtos deve ser progressiva, na
medida em que se obtêm mais informações sobre o mercado. Ou seja, onde há incerteza
alta não deve haver precipitação na definição de objetivos. É melhor começar a ação e
aguardar resultados antes dessa definição. Conclusão idêntica vem de Iansite (1995) no que
se refere ao congelamento de especificações de projetos tecnológicos avançados em
ambientes turbulentos.

O alinhamento estratégico não aproveita o aprendizado estratégico advindo dos projetos
radicais e de prospecção, que apontam a estratégia emergente, bem como das surpresas em
projetos incrementais e de novas plataformas, que juntos implantam a estratégia vigente.

A estratégia emergente aponta ainda o problema central do equilíbrio entre os
investimentos nos negócios atuais e suas extensões e complementações, que garantem os
resultados atuais, e os investimentos em capacitação descontínua e renovação dos
negócios, que semeiam os resultados futuros.

O equilíbrio entre exploração e prospecção
Cooper, Edgett e Kleinschmidt (1997, p. 27) reconhecem que não há critérios de equilíbrio
da carteira. Apenas apresentam técnicas de visualização do equilíbrio das carteiras.
Parecem sugerir uma deliberação intuitiva dos dirigentes.

Para resolver essa dificuldade, é preciso notar que o problema do equilíbrio da carteira é o
do crescimento dos negócios com taxas aceitáveis de lucro, evitando ganhos imediatos sem
continuidade ou adiar o retorno para um futuro indefinido. Cedo ou tarde, porém, a
estratégia vigente esgotará seu potencial. Como sustentar o lucro então?

Logicamente, o primeiro desafio de equilíbrio da carteira é encontrar novas bases para os
futuros negócios da empresa: a estratégia emergente. Ou seja, no horizonte temporal de
extrapolação de tendências e exploração da estratégia vigente predomina o risco calculável.
Mas, no longo prazo, de novas tendências, predomina a incerteza e a estratégia se baseia na
capacitação para prospectar mercados e criar novos negócios.

A resposta a essa questão do equilíbrio entre exploração de mercados atuais e prospecção
de novos mercados resolve junto o problema do curto versus longo prazo. E também a do
equilíbrio entre apostas de risco e apostas incertas.

Aliás, fica claro que o longo prazo não precisa ser estabelecido no momento da decisão.
Trata-se apenas de deliberar sobre os investimentos preparatórios e adiar o início do longo
prazo para quando a renovação se tornar vantajosa. Veja-se, por exemplo, as décadas de
investimentos das empresas automobilísticas como a GM, por exemplo, no
desenvolvimento de carros elétricos e híbridos (Yu, et alli, 2010; Westbrook, 2001; Chu,
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2013). São investimentos para acompanhar as potencialidades do setor e permitir até
liderar a ruptura com a combustão interna se e quando ela se tornar vantajosa. Análogo é o
interesse atual de algumas empresas de petróleo por biocombustíveis (Nascimento et alli,
2011). Shell e Petrobrás apostam em etanol no Brasil. Trata-se de importante negócio em
nível local, mas apenas de investimento prospectivo em nível global. A maioria das
grandes petroleiras, aliás, nada investe no segmento.

Para tratar do equilíbrio entre exploração e prospecção, não há critérios a priori. Mas é
possível formular perguntas orientadoras num contexto particular de negócios e
tecnologias:

 Os negócios atuais ainda têm boas perspectivas ou já dão sinais de esgotamento?

 Há ideias promissoras e realizáveis de novas tecnologias ou modelos de negócios?

 Mesmo inviáveis atualmente, seria possível adquirir a capacitação pertinente
noutros projetos cogitados?

 A concorrência ou outros agentes se movem para estratégias emergentes?

 Há novas empresas trazendo novas tecnologias ou modelos de negócios?

De respostas a tais perguntas nascerá a visão da natureza e orientação dos investimentos
em prospecção. A alocação de recursos, porém, dependerá ainda do potencial dos
investimentos cogitados na exploração da estratégia vigente. Havendo amplo potencial de
retorno de investimentos com risco calculável, e prazos alargados, os horizontes
alternativos podem ser mantidos em observação, a custos modestos, mormente para as
alternativas disruptivas de Christensen & Bower (1996). Bastaria parcerias com empresas
nascentes, manter pequenos grupos de p&d internamente ou investir em grupos de
universidades e institutos de pesquisas. Neste terreno, a inteligência competitiva é vital.

Identificadas oportunidades emergentes, a empresa precisa decidir se quer ser pioneira,
seguidora ou imitadora (Freeman, 1982). Nas áreas em que pretender ser pioneira ou
seguidora rápida não bastam intenções. A empresa precisará de investimentos
significativos em p&d e projetos radicais para alcançar a capacitação requerida.

Para projetos radicais não há como proceder a boas extrapolações de risco e retorno, já que
supõem a substituição de tendências atuais ou mesmo a criação de novos mercados. Em
tais casos, são comuns revisões de objeto, escopo e objetivos ao longo da execução dos
projetos em função de fatos novos e do aprendizado acumulado. O fracasso também é
comum até que se descubra o caminho para o sucesso. Na verdade, a decisão por tais
projetos exige um julgamento qualitativo da relevância dos futuros negócios envolvidos, o
que exige considerar a aquisição de conhecimento e capacitação.

Na exploração da estratégia atual, a questão é distinguir os projetos incrementais daqueles
com mudanças importantes: novas plataformas, sistêmicos, novas gerações. Isso porque os
projetos incrementais só tem sentido posicionados em nichos e segmentos de mercado e
escalonados no tempo para explorar e estender o alcance de negócios dos projetos
plataforma (Wheelright e Clark, 1992). Em terminologia atual, projetos plataforma e
incrementais integram programas de investimentos (PMI, 2006).

Aqui as análises qualitativas das origens de riscos ajudam a identificar e caracterizar as
contingências e auxiliar na redefinição dos projetos para enfrentá-las. Essas são decisões
qualitativas que dependem das capacitações mobilizáveis e dos projetos cogitados e de
como podem ser re-elaborados para caber nas disponibilidades ou para atrair recursos de
parceiros, investidores, credores e acionistas, etc. Mas como avançar nas redefinições?
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Na ausência de clareza sobre as conexões estratégicas entre os projetos e destes com as
operações, é impossível precisar a priori o significado de equilíbrio entre projetos de
prospecção e de exploração. Afinal, como se saberá o que reforça ou modifica a atual
estratégia? Há que identificar quais as interações (VERMA E SINHA, 2002) entre os
projetos cogitados ou em andamento, e desses com as operações. Ou seja, quais sinergias,
interdependências ou vantagens competitivas explorar. Ou ainda, quais capacitações
construir, reforçar ou descartar. A clareza quanto às relações entre os negócios atuais e
futuros, continuidade ou ruptura, permitirá estabelecer os padrões desejáveis e horizontes
de investimentos em exploração e prospecção.

A maximização do valor da carteira
Para maximizar o valor da carteira, não basta escolher os projetos de maior valor e somar
seus valores estimados. Para maximizar resultados é preciso reavaliar os projetos e suas
interações em cada carteira possível, gerando uma nova função matemática para seu valor.
Porém, não há algoritmo para maximizar uma função indefinida com termos indefinidos.
Pior, os próprios projetos alteram o cenário no qual acontecerão os resultados.

Cyert e March (1963) sugeriram uma alternativa comportamental. Os dirigentes
perseguiriam múltiplos objetivos, mas sempre retornariam ao aumento do lucro como tema
dominante. Para isso recorreriam à busca problemística, na vizinhança do problema atual.
Thompson (1967) acrescentou a noção de busca oportunística, voltada a oportunidades.
Tais buscas podem levar a projetos que alteram o cenário atual e até à mudança de
estratégia. Ou seja, alterar as próprias condições de maximização. O que permite gerar
carteiras de maior valor que a maximização sob condições previamente estabelecidas.

Aplicando ao problema das carteiras, isso sugere primeiro buscar uma carteira de alto valor
num cenário de extrapolação das tendências e estratégia atual. Ou seja, evitando a
incerteza, o que permite a avaliação dos riscos. Isso é válido enquanto o futuro acompanhar
as tendências atuais, decorrentes da trajetória ou paradigma tecnológico vigente (DOSI,
1982; TEECE, PISANO, e SHUEN, 1997). Trata-se de explorar o potencial de negócios
das capacitações atuais e apostar nas suas extensões e complementações.

Ao mesmo tempo, reconhece-se que as tendências podem mudar, definindo cenários
alternativos. Nesse horizonte de planejamento, recursos podem ser alocados em projetos de
p&d e prospecção de mercados para prospectar cenários tecnológicos e mercadológicos de
ruptura e examinar e reduzir a incerteza.

A opção que resta para aumentar o valor da carteira é assim o exame qualitativo conjunto
para reformular projetos e carteiras aproveitando as interações geradoras de valor e
evitando ou reduzindo as destruidoras (NASCIMENTO, 2013). Só que isso, como
recomendaram Wheelwright e Clark (1992b, p. 108), exige desempacotar os projetos:

“… Decide which projects to undertake. … This is more than just
“picking projects” from the existing list. The firm may need to repackage
and reformulate projects in order to define the set that offers the greatest
opportunity given the firm’s strategy and resources”.

Não se calcula o valor máximo da carteira. Se busca aumentar o valor da carteira via
modificações e substituições de projetos. Busca-se reforçar as interações entre projetos
com potencial de alto valor positivo. Quanto às negativas, cabe evitá-las ou mitigar seus
efeitos sobre o valor da carteira. Ou seja, a seleção dos projetos de maior valor cede lugar à
ênfase na sua reformulação para explorar sinergias e capacitações distintivas.

Essa reformulação de projetos e propostas, por sua vez, depende das revisões comparativas
de projetos para identificar as sinergias importantes e incorporá-las. O exercício da
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comparação permite identificar as fontes de incertezas nos projetos e identificar as
interações estratégicas. Também revela a configuração de competências e capacitações que
está se desenhando e procura reforçá-la.

Incluem-se aqui a identificação e preenchimento de lacunas estratégicas recomendadas por
Vasconcellos, Monterossi e Bruno (2007); o abandono de projetos (BALACHANDRA E
RAELIN, 1984), com o máximo de aproveitamento do aprendizado ainda alcançável; e
mesmo a geração de alternativas com escopo reduzido ou aumentado (SHARPE E
KEELIN, 1985). E também projetos de p&d, de prospecção de mercados e de capacitação
tecnológica antecipada (NASCIMENTO, 1997).

Maximizar o valor da carteira não é mero cálculo. É exercício estratégico de reformulação
de projetos e carteiras. Inclui descartar projetos ruins, mas não se restringe a escolher os
bons. Para aumentar o valor da carteira, foca-se nas sinergias e capacitações distintivas
atuais e futuras, aproveitando o aprendizado estratégico, sem garantia de alcançar o
máximo, mas buscando carteiras de valor crescente em cenários em parte influenciáveis.

Nessa visão, as orientações estratégicas passam a ter forte vinculação com a capacitação
distintiva. A definição estratégica da carteira começa pela exploração das capacitações
atuais, fonte da própria identidade e quadro de referência estratégico da empresa (GRANT,
1991). Mas também prospecta oportunidades para capacitações emergentes. Objetivos
estratégicos de negócios vinculados às competências distintivas atuais e as capacitações
emergentes nos projetos e operações orientam a busca de oportunidades e a preparação de
propostas, assim como a articulação entre propostas de projetos e destes com os projetos
em andamento e as operações correntes e planejadas.

Os equilíbrios da carteira
Se a carga de trabalho está desequilibrada em relação aos recursos mobilizáveis
(WHEELRIGHT e CLARK, 1992), são inevitáveis os atrasos nos projetos de uma carteira.
Atrasos provocam perda de janelas de oportunidade e imobilizam capacitação, que faltará a
outros projetos. E isso acarreta mais atrasos na aquisição e maturação de capacitação,
prejudicando também futuras opções.

Caso os recursos mobilizáveis não sejam suficientes, trata-se de re-visitar os projetos e sua
combinação na carteira para encontrar alternativas para manter os objetivos estratégicos.
Ou, dado o choque de realidade, será preciso rever os objetivos ou seu horizonte temporal.

Daí que se torna interessante usar projetos plataforma para financiar o desenvolvimento,
mesmo parcial, de capacitação e criar uma trajetória tecnológica das capacitações atuais até
as futuras (DOSI, 1982). Se projetos puderem ter objetivos simultâneos de negócios e de
capacitação, como sugerem Wheelwright & Clark (1992), recursos serão economizados,
investimentos melhor amortizados, incertezas contornadas e riscos minimizados. Uma
estratégia de capacitação dá um largo passo na definição do equilíbrio temporal da carteira.
Por exemplo, com um roadmap (GROENVELD, 1997) de tecnologias emergentes a serem
monitoradas ou dominadas.

Quanto ao equilíbrio de risco da carteira, em grande parte se trata com a identificação das
incertezas. Riscos admitem quantificação e se tratam com redefinição dos projetos e planos
de contingência. As incertezas precisam ser caracterizadas e reduzidas, antes de planejar as
contingências, o que exige investimentos em inteligência competitiva, p&d e prospecção
de mercados. E tais investimentos nem sempre trazem respostas claras e tempestivas, como
ensinam Ahuja e Lampert (2001), Hill e Rothaermel (2003) e Kaplan, Murray e Henderson
(2003). Ou seja, a redefinição da carteira e seus projetos exigirá julgamentos qualitativos.
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A definição de oportunidades e alternativas de manutenção, ampliação e substituição de
negócios resultam da comparação entre o perfil atual das operações e o perfil sugerido
pelas opções emergentes de mercados e vantagens competitivas cogitadas nas carteiras.
Mas não é possível ver o melhor equilíbrio apenas a partir dos projetos disponíveis no
início da discussão da carteira. Somente após comparações e redefinições de projetos e
carteiras baseados no potencial de negócios das capacitações atuais e emergentes nos
projetos.

Na verdade, o equilíbrio da carteira é apenas outro aspecto da tentativa de identificar os
cenários que rompem com as tendências atuais, para maximizar resultados da estratégia
atual e prospectar novas oportunidades. O equilíbrio da carteira só ganha sentido preciso a
partir de uma estratégia específica de desenvolvimento da capacitação e negócios.
Essencialmente, os diversos equilíbrios da carteira dependem dos rumos atuais e
emergentes dos negócios. Ou seja, das capacitações distintivas atuais e emergentes que
embasam as interações entre os projetos e destes com as operações atuais e futuras.
Equilibrar a carteira não é um exercício de seleção de projetos. É sim um exercício
contínuo de reformulação de projetos e da carteira em função da contínua reavaliação das
atuais e futuras oportunidades de negócios e suas exigências de capacitação.

Conclusões e implicações
Falta na literatura dominante em gestão de carteiras de projetos a consciência do papel
central que a capacitação desempenha no encontro do equilíbrio e na valorização da
carteira de projetos.

À parte exceções, a literatura da área não adota à distinção entre projetos de exploração e
de prospecção. Projetos de prospecção desalinham a carteira, descartam e constroem
capacitação tecnológica e mercadológica. É essa visão estratégica da capacitação que
orienta o equilíbrio da carteira entre estratégia vigente e emergente. É um processo
iterativo o que permite dividir os investimentos entre os riscos dos negócios atuais e as
incertezas dos projetos de prospecção e também balancear no tempo a carga de trabalho
sobre os recursos críticos.

Falta à literatura dominante ver que a maximização do valor exige um comportamento
gerencial estrategicamente orientado pela integração entre os projetos via capacitação, o
coração das ideias de vantagem competitiva e sinergia. A redefinição e o andamento de um
projeto podem aumentar (ou diminuir) seu valor. Esse valor depende ainda de decisões e
ações nos outros projetos da carteira que com ele exploram e expandem capacitações
distintivas dominadas e criam novas capacitações. É isso que permite ultrapassar a
maximização no cenário vigente com projetos desalinhados que inauguram a estratégia
emergente.

Daí a necessidade de objetivos estratégicos de capacitação. Pelo seu papel de vínculo entre
os projetos e destes com as operações atuais e futuras, são eles que orientam a
reformulação de projetos e carteira na direção de resultados que superam a maximização
no cenário dado e promovem o equilíbrio de investimentos entre o curto e o longo prazo.
Aliás, no longo prazo, quando a incerteza é grande, capacitação quase se confunde com
estratégia, já que a prospecção depende da capacitação.

Como enfatiza Nascimento (2013), tudo isso demanda ênfase na geração de alternativas de
projetos e na redefinição iterativa dos objetivos de cada projeto e da carteira, à luz da
complexidade e incerteza das suas interações e das suas cambiantes circunstâncias.
Também ganha importância a distinção entre projetos incertos e projetos de risco. Nos
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projetos incertos, ganhando ou perdendo valor, o aprendizado estratégico é crucial. Nos de
risco, o essencial é gerenciar tais riscos e garantir retorno.

Sob essa nova concepção dos objetivos da gestão de carteiras, novas perguntas se propõem
para pesquisa. Como deve ser alterado o processo de geração da carteira para usar bem a
estratégia na redefinição de projetos visando programas integrados de linhas de produtos,
construção de capacitação e prospecção de negócios muito diferentes? Como fica a
prioridade na alocação de recursos aos projetos em andamento uma vez aberta a
possibilidade de reformulações amplas? Como usar as surpresas na execução da carteira e
dos projetos e os projetos de prospecção para adotar e promover estratégias emergentes?

Do ponto de vista da prática gerencial, ganham destaque os métodos qualitativos de
avaliação de projetos e carteiras. Deixa de predominar o problema de seleção da carteira. E
ganha centralidade identificar as sinergias e oportunidades de capacitação e conciliar os
ganhos imediatos e com os investimentos na prospecção de negócios emergentes. Também
perde ênfase a separação radical entre formulação e implementação estratégicas. Os
dirigentes não podem apenas deliberar sobre propostas e avaliações adrede preparadas. Ao
contrário, essas etapas passam a se entrelaçar. A construção de carteiras passa a exigir o
envolvimento dos dirigentes na elaboração e reformulação dos projetos em andamento e
das propostas em preparação.
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Eje Temático: IV. Cooperación científica y académica internacional: diásporas científicas
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Resumen
Tomando en cuenta las crecientes necesidades energéticas de los países de América Latina
y el Caribe, en este trabajo se revisan la problemática energética mundial y de América
Latina y las actividades que países latinoamericanos han venido desarrollando en relación
con el uso racional y eficiente de la energía y el estímulo a la utilización de energías
renovables. Sobre esta base, como complemento a los programas de cooperación
energética establecidos por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de una
política de soberanía tecnológica regional, se propone definir una estrategia cooperativa
para crear una agenda regional de I+D+i que fomente proyectos y mecanismos que
incentiven la cooperación internacional, tomando en cuenta las características particulares
de los distintos países, con la finalidad de lograr un alto nivel de dominio tecnológico
regional en estos campos.

___________

Taking into account the growing energy needs of the Latin-American and Caribbean
countries, Latin America and world energy problems are revisited as well as the different
activities undertaken by Latin American countries related with efficient energy disposal
and the utilization of renewable energies. Based on these results, as a complement to the
energy cooperation programs established by the Bolivarian Republic of Venezuela and of a
regional sovereign technology policy, a cooperative strategy to establish an R&D agenda is
proposed in order to obtain in the Latin American region a high level of technological
mastery in these fields, taking into account the particularities of the different countries.

Palabras Clave: Cooperación científica y tecnológica. Eficiencia energética. Energías
renovables. Desarrollo energético. Investigación y desarrollo tecnológico en América
Latina y el Caribe

Introducción:
Ante las crecientes necesidades energéticas de los países América Latina y el Caribe
(ALC), algunos de estos países han tomado acciones para mejorar el uso racional de la
energía (URE), así como el aprovechamiento de las energías renovables (ER), para hacerle
frente a la costosa demanda de petróleo, que ahora constituye su fuente fundamental de
energía. Venezuela, importante productor mundial de petróleo, con una política de
cooperación regional, ha puesto en marcha programas de cooperación energética para
ayudar a los países más desfavorecidos de ALC (Petroamérica y Petrocaribe).
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En este trabajo se plantea la necesidad de definir una estrategia para establecer una agenda
de Investigación, Desarrollo Tecnológico  e Innovación (I+D+i) que permita desarrollar las
capacidades científicas y tecnológicas de la región mediante esfuerzos cooperativos, para
lograr un importante nivel de dominio, tanto para el ahorro energético como para hacer uso
de las fuentes de energía disponibles en los distintos países.

Se presentan las principales características del problema energético mundial y su impacto
en ALC, así como la situación en algunos países, identificando algunos programas
cooperativos en desarrollo. A continuación se describen las principales características de
los proyectos Petroamérica y Petrocaribe y en el capítulo 3 se realiza una introducción a
algunas  de las principales iniciativas para el aprovechamiento de las ER en países de ALC,
y ciertos programas internacionales de apoyo a los países del Caribe.

La revisión de las actuales iniciativas deja ver que el importante área de la I+D+i no ha
sido todavía operacionalizado de manera integral y cooperativa entre los diferentes países,
justificándose plenamente nuestro esfuerzo. En el capítulo 4 se presentan los lineamientos
básicos para el diseño de la estrategia, así como los objetivos estratégicos y la metodología
para su definición.

Para poder proponer las bases temáticas preliminares de una agenda de I+D+i el equipo de
trabajo que presenta este trabajo ha venido estudiando la situación de la problemática
energética mundial y en ALC. Así como las iniciativas y programas de otros países del
mundo. Se le ha dado especial atención al estudio de las iniciativas de los países
centroamericanos y del Caribe, porque ya existen numerosos programas internacionales,
apoyados por organismos latinoamericanos y de cooperación europeos para apoyar el
establecimiento de legislación, reglamentación y organizaciones que se ocupen de
promover y supervisar los trabajos para el URE y el desarrollo de las ER.

Se ha considerado necesario establecer una estrategia para la definición de las áreas
temáticas. Esta estrategia considera necesario que los expertos de ALC definan cuáles son
las áreas de trabajo en I+D+i que más les interesa a cada país, con el fin de incorporar sus
necesidades particulares y sus posibilidades, de acuerdo a su disponibilidad de recursos
energéticos, económicos y humanos. Las características de la estrategia se presentan en el
capítulo 4.

La creación de una agenda de investigación, desarrollo tecnológico e innovación para los
países de América Latina y el Caribe tiene como razón fundamental la necesidad de
desarrollar soluciones propias para atender las necesidades energéticas futuras de la región.

1. El problema energético mundial y en América Latina y Caribe:
La humanidad se enfrenta a una problemática energética que demanda acciones inmediatas
sobre uso racional y eficiente de la  energía y el aprovechamiento de las energías
renovables. Esta problemática tiene su origen y desarrollo en las siguientes causas:

 Las crecientes necesidades de energía en los países industrializados y en los países en
desarrollo están suplidas sobre todo por medio de combustibles fósiles (petróleo, gas
natural y carbón), su uso genera gases de efecto invernadero que tiene influencia
determinante en el cambio climático, el cual pone en peligro la vida en el planeta.

 El costo de estas fuentes de energía ha sido creciente y toma una gran parte de los
gastos en importaciones afectando la balanza de pagos y también una parte importante
del producto interno bruto de los países consumidores.
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 La producción de combustibles fósiles está localizada mayormente en países en
desarrollo, quienes lo pueden usar y lo han usado políticamente, afectando la
independencia energética de los consumidores, tanto en los países más industrializados
<principales consumidores de energía>, como en los países en desarrollo.

La búsqueda de salidas se ha centrado en lograr un uso más eficiente de le energía, sin
desmejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y en desarrollar nuevas fuentes de
energía limpia, aprovechando las posibilidades de recursos naturales inagotables y muy
extendidos, como son el sol, el viento y otras condiciones naturales.

En realidad, esto significa enfrentarse a un cambio de paradigma tecnológico respecto a la
sustitución de las fuentes de energía actuales y  al desarrollo del uso de las fuentes
alternativas, renovables. Es por eso que la I+D+i se constituye en un elemento clave para
todos los países. América Latina tiene ahora la oportunidad de desarrollar sus capacidades
científicas, tecnológicas e industriales al comienzo del ciclo de desarrollo de las nuevas
tecnologías para superar el clásico método de importación de equipos y tecnologías.

Gráfico 11. Desarrollo económico y consumo energético

La energía es fundamental para el
desarrollo económico y social de los
países. Como se puede observar en el
gráfico 1, la relación entre ingresos
per  cápita y consumo energético per
cápita en los países de América
Latina y el Caribe (ALC) es muy
pequeño comparado con los países
más avanzados.

Grafico 22. Consumo de energía por fuente - Gráfico 3. Consumo de energía por sector

Para el 2008, en América Latina, el petróleo y sus derivados representaban el 43% de la
demanda de energía, el gas natural el 26%, la  biomasa el 14%, la hidroenergía 9%, el
carbón mineral y el coque 4%, mientras que las energías renovables eran y son muy
pequeñas.

1 http://www.apie.com.ar/grupoeling.pdf
2 http://www.ceare.org/materiales/sfi2011/jn1b.pdf
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No obstante, América Latina es una región privilegiada respecto a las reservas de recursos
energéticos en combustibles fósiles. Cuenta con el 23% de las reservas de petróleo crudo
con un alcance previsto para 95 años, de las cuales Venezuela representa el 89%. Así
mismo, América Latina tiene el 4% de las reservas de gas natural, con un alcance para 150
años, de las cuales Venezuela es el 69%. También es privilegiada en cuanto a su
disponibilidad de recursos hidráulicos, con un 25% del potencial mundial, del cual sólo se
aprovecha un 22%. Goza igualmente de un alto potencial eólico y geotérmico, que están
comenzando a utilizar. (Luna 2008).

Gráfico 4. Emisiones mundiales de CO2.

En comparación con otras regiones
mundiales, la intensidad energética
de ALC no parece elevada y su
patrón de consumo energético
evidencia rezagos.

Respecto a las emisiones de CO2,
ALC es la región que produce menos
emisiones.  Representan tal solo el
5% del total mundial y un 2,7 ton
CO2/por habitante, mientras que los
países de la OCDE constituyen el
45% del total mundial y China con el
21%.

Como puede verse en el gráfico
5, los países de ALC presentan
grandes diferencias acerca de las
fuentes de energía que utilizan.
La demanda de combustibles
fósiles evidencia cerca del 70%
de sus necesidades energéticas.

http://www.ceplan.gob.pe/docum
ents/10157/2dff85bd-75c4-4122-
af3c-8cec50936fef

Gráfico 5. Cobertura del consumo en América del
Sur: Ano 2006

La realidad de las necesidades de cada país es muy particular. Por ejemplo, en Argentina,
la oferta interna de energía primaria, según la Secretaría de Energía de la Nación, estaba
formada en un 35,03% por petróleo, 51,62% gas natural, 1,48% carbón mineral, 2,76%
energía nuclear, es decir un 90,9 de la energía proviene de energías NO renovables.
Argentina, ha venido enfocando sus esfuerzos para utilizar las energías renovables. Para
2009 el 9% de la oferta la constituían las renovables, de las cuales 4,86% correspondían a
hidroenergía. Argentina cuenta con importantes recursos eólicos, de los cuales han venido
creándose empresas innovadoras nacionales que producen sus propias tecnologías y
componentes, logrando cierta capacidad para la comercialización internacional.
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Brasil tiene un modelo muy diferente al de Argentina, con una mayor diversificación. Para
2010 el petróleo representaba el 39% y el gas natural el 10%, y el carbón mineral un 5%,
es decir, las energías No renovables constituían el 54%; el resto en energías renovables,
hidráulica 14%, leña 10%, caña de azúcar y derivados (bioetanol) 18%, otras renovables
3%. Es el país de Suramérica que más utiliza las energías renovables, sobre todo la
bioenergía. Como puede verse en el gráfico 2.10, Argentina y Ecuador usan más del 80%
de combustibles fósiles.
Centro América y el Caribe son dos regiones de atención especial para la República
Bolivariana de Venezuela en los proyectos de Petroamérica y Petrocaribe que se
caracterizan por una gran heterogeneidad en sus necesidades y usos de la energía.

En Centroamérica las necesidades han venido creciendo a medida que estos países se han
desarrollado. Algunos dependen fuertemente de la importación de combustibles fósiles
(Honduras 60% y Nicaragua 80%) y otros aprovechan sus recursos energéticos propios,
como la hidroelectricidad (Panamá 57%, Costa Rica 78%) o la geotermia (Nicaragua 8% y
Costa Rica 13%)3.

En muchos de los países centroamericanos se ejecutan proyectos cooperativos con apoyo
internacional para aprovechar los recursos disponibles en cada uno de ellos, y desarrollan
políticas de uso racional y eficiente de la energía (URE). CEPAL (2007), Proyecto
ARECA (2011), GIZ (2010), Proyecto PEER (BUN-CA).

Por medio de la CEPAL también se ha planteado una “Estrategia energética sustentable
centroamericana 2020”, con cinco grandes componentes (CEPAL 2007):

 Acceso a la energía por parte de la población con menos recursos.

 Uso racional y eficiente de la energía.

 Fuentes renovables de energía.

 Biocombustibles para transporte.

 Cambio climático.

Loa estudios realizados en el proyecto ARECA (Acelerando las Inversiones en Energías
Renovable en Centroamérica y Panamá) indican que existe un potencial importante para
aprovechar los recursos hidroeléctricos, geotérmicos y la energía eólica, que no están
siendo muy aprovechados. Proyecto ARECA (2011)

La situación energética en el Caribe es aún más heterogénea, por el pequeño tamaño de
muchas de las islas y su escasez de recursos económicos. El consumo comercial de energía
está basado en más del 97% en derivados de petróleo. Una gran parte de ellos consumen
hasta el 50% de sus ingresos por exportaciones para la compra de combustibles
convencionales, siendo el promedio 17%. Sin embargo, debido a su localización
geográfica, los recursos de energías renovables son abundantes; tienen un gran potencial
eólico y solar, además de biomasa y de energía oceánica. La actual explotación de estos es
escasa, pero ya en la mayoría de las islas se están utilizando, especialmente la energía
eólica (Rep. Dominicana, Aruba, Bonaire, Dominica, St. Kits y Nevis, Curazao,
Guadalupe, Martinica y Jamaica).

La energía hidráulica también se usa en sistemas de pequeña escala, pues no tienen grandes
ríos. La energía solar fotovoltaica se utiliza para electrificar zonas alejadas de la red

3 http://www.proyectoareca.org/get.php?did=137
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eléctrica y para el desarrollo de zonas rurales. En Barbados se trabaja para la instalación de
38.000 calentadores solares. Las fuentes de biomasa son abundantes en el Caribe, utilizan
residuos agrícolas como bagazo de caña, los sobrantes de la industria azucarera y desechos
leñosos. La energía geotérmica no es frecuente aunque se usa en Guadalupe y existen
proyectos en Santa Lucia y Dominica.

Cuba tiene una dependencia muy fuerte de los combustibles fósiles. Estos se utilizan para
producir el 96% de su electricidad. Cuba pretende que, para el 2020, el 16,5% provenga de
fuentes renovables. Actualmente posee una fábrica de ensamblaje de paneles solares
fotovoltaicos y otra fábrica de calentadores solares, 6.447 de los cuales están ya en
funcionamiento en instalaciones públicas.

En el Caribe existen varios proyectos multinacionales promovidos por OLADE, el PNUD,
CARICOM, para acelerar la transferencia y la introducción de fuentes renovables de
energía, implementar proyectos pilotos de eficiencia energética y formar recursos humanos
profesionales en el sector energía.

En relación a la planificación y desarrollo de proyectos para la mejora de le eficiencia
energética y la utilización de las energías renovables, aunque casi todos los países han
iniciado algún tipo de actividad en estas áreas, los estudios realizados indican que “Las
observaciones empíricas revelan, que con pocas excepciones, los países de América Latina
no tienen políticas energéticas sostenibles”. La revisión de la teoría acerca del diseño e
implementación de agendas políticas indica que “parece que ambos, el contexto ideológico
y el institucional son cruciales, determinando si algún tema entra en la agenda (política)”.
Por eso, Altamonte (2003) afirma que “Mirando a <la falta de voluntad política> es
importante averiguar si las razones para esto tienen que ver con la ignorancia, ideología,
percepciones sociales o falta de apoyo público y en qué medida el predominio de la
doctrina económica liberal perjudica o ayuda al desarrollo sustentable del sector
energético”. Indica asimismo que “es también necesario, de la misma manera, identificar
las razones culturales e institucionales para el <relativo fracaso> del desarrollo de energías
renovables en América Latina, pues “es particularmente crucial entender hasta donde el
poder o dominio ejercido por el mercado de las compañías de electricidad, gas y petróleo
han perjudicado y están perjudicando la extensión de la gerencia del lado de la demanda y
de la generación descentralizada de energía basada en la cogeneración y las energías
renovables”.

Entre las dificultades que se mencionan para el uso de las energías renovables en América
Latina se señala un importante aspecto económico: que el costo actual de las energías
renovables es mucho mayor que el de los combustibles fósiles y que, aunque se espera que
vaya disminuyendo progresivamente, no se sabe hasta dónde ni en cuánto tiempo4.

Hay también problemas financieros que resolver. La experiencia internacional, de los
países que más han avanzado en este campo,  ha demostrado ampliamente que el papel del

4 Deberá tomarse en cuenta cuántos fueron los costos y las inversiones que se tuvieron que realizar en el siglo XX para
desarrollar el actual modelo energético basado en combustibles fósiles. Actualmente el problema de fondo es enfrentarse
a un cambio tecnológico para salvar al planeta. Es indudable que las inversiones iniciales en el desarrollo de todas las
tecnologías, componentes y procesos industriales serán muy costosos pues se requieren esfuerzos grandes de I+D+i y la
organización y puesta en funcionamiento de nuevos procesos industriales. Su rentabilidad se verá a largo plazo, y habrá
que tomar en cuenta los efectos sociales, no solamente la rentabilidad en el mercado. Por esto nuestro proyecto quiere
abrir las puertas en América Latina para ir desarrollando las capacidades científicas. tecnológicas e industriales en este
campo.
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gobierno y políticas proactivas son de vital importancia para financiar el uso de los
recursos disponibles. Finalmente los obstáculos políticos se señalan frecuentemente como
uno de los principales obstáculos. La falta de políticas públicas en este área y de su
implementación continuada expresarían <la falta de voluntad política> verdadera, no
dejando tampoco claro cuál podría ser el papel del sector privado. (Altamonte 2003)

Los principales factores favorecedores que impulsan estas áreas son:

 Promover y mejorar la eficiencia económica y el desarrollo económico.

 Garantizar la seguridad energética y el aprovechamiento de los recursos energéticos
propios.

 Proteger el medio ambiente.

 Estimular la inclusión social, facilitando el acceso a la energía y la generación de
empleo.

El desarrollo de una agenda de I+D+i atiende de manera directa a estos cuatro objetivos. Es
la base para un desarrollo industrial propio y para seleccionar las soluciones
económicamente más ventajosas. Con el desarrollo de soluciones adoptadas a los recursos
propios se disminuirá la dependencia. El uso extenso de energías limpias es la mejor
contribución al ambiente. Para los países de América Latina el aprovechamiento de la
biomasa y de pequeños sistemas, más fáciles de desarrollar en las primeras etapas del
aprendizaje tecnológico, estimularán soluciones incluyentes y la creación de nuevos
empleos.

2. El significado de Petroamérica y Petrocaribe
Como se ha visto antes, las necesidades energéticas de los países de América Latina son
crecientes, inclusive en los países más pequeños y pobres; la fuente más importante de
energía es el petróleo y su importación representa un costo muy elevado.
Hace tiempo, Venezuela y México, como importantes productores de petróleo, decidieron
cooperar con los pequeños países centroamericanos y del Caribe para facilitarles el acceso
a la energía. En agosto de 1980 desarrollaron el Acuerdo de San José para suministrar
petróleo a algunos países latinoamericanos.

El “Acuerdo de San José”, suscrito junto con México también como
país petrolero-exportador, compromete a Venezuela y al país azteca
para suplir, en partes iguales, 80 mil barriles diarios (MBD) cado
uno, el consumo interno neto petrolero de origen importado de los
países beneficiarios”.

(http://www.soberania.org/Opinion/opinion_005.htm)

En este acuerdo se asignaron cuotas tanto para Venezuela como para México, para los
distintos países miembros:

Recientemente Venezuela amplió las acciones de cooperación, ampliándolas y ofreciendo
mejores ventajas económicas. Dos son los convenios más importantes: el “Acuerdo de
Cooperación Energética de Caracas” (19 Oct. 2000), y el “Convenio Integral de
Cooperación entre Cuba y Venezuela” (30 Oct. 2000). Ambos tienen como norte la ayuda
y la cooperación de nuestro país -como primera potencia energética del hemisferio- con los
demás pueblos del Caribe y de Centroamérica, dentro del marco de la integración regional.

Venezuela, en el año 2000, suscribió con Cuba el “Convenio Integral de Cooperación
entre Cuba y Venezuela” en el cual se prevé el suministro de 53.000 MBD de crudos y
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derivados de petróleo. Después extendió iniciativas para ampliar el marco de cooperación
con los países de América Latina. Propuso así un proyecto de integración energética
latinoamericana, Petroamérica5, concebido como un habilitador geopolítico orientado
hacia el establecimiento de mecanismos de cooperación e integración, utilizando los
recursos energéticos de las regiones del Caribe, Centroamérica y Suramérica.
Petroamérica incluye también tres temas relacionados con los aspectos científico-
tecnológicos: Tecnología / adiestramiento, Combustibles ecológicos y Políticas públicas.

Más adelante Venezuela amplió regionalmente el alcance inicial de Petroamérica con tres
iniciativas subregionales: Petrosur, Petrocaribe, Petroandina6. Hasta el momento, el
cumplimiento de estos acuerdos ha estado centrado, sobre todo, en Petrocaribe. Cuba ha
retribuido a Venezuela servicios en distintas áreas, salud, deportes, seguridad, etc. Cuba ha
suministrado millones de bombillos ahorradores, pequeñas estaciones de energía solar
basada en tecnología española y proyectos de cooperación para el desarrollo de facilidades
de producción de algunos de estos sistemas.

Venezuela entiende la necesidad de ir más lejos, superando los intercambios comerciales
con la cooperación para el desarrollo científico-tecnológico y es por eso que se propone
desarrollar una agenda de I+D+i relacionada con el uso racional y eficiente de la energía y
el uso de las energías renovables.

3. Los avances en eficiencia energética (EE) y energías renovables (ER)
en los países latinoamericanos.

La mayoría de los países de América Latina, por no decir prácticamente su totalidad, han
venido planteándose la necesidad de ahorrar energía y han tratado de seguir los pasos de
los países más avanzados, como muestran distintos estudios, desde los años ’90, de
organizaciones multilaterales de América Latina, para apoyar a los distintos países en la
búsqueda de soluciones a la problemática energética. La gestión de cooperación realizada
en Centroamérica es destacable.  Las conclusiones del estudio OLADE/CEPAL/GTZ no
son muy optimistas comparados con los de países con un mayor grade de desarrollo.
Algunos de los problemas señalados son: la falta de continuidad y compromiso para la
implementación de las políticas, la falta de institucionalización, la lentitud en el desarrollo
del recurso humano.

Siendo tantos los países de América Latina y tan heterogéneas sus iniciativas y desarrollos
es  difícil identificar problemas comunes y soluciones de amplia aplicación.

Brasil, comenzó en 1975 con el proyecto Pro-Alcool. Ha ido creando instituciones
(PROCEL-CONPET-PROINFA) y aprobando legislación y regulaciones para promover la
racionalización de la producción y el consumo de energía eléctrica y de derivados de
petróleo y gas natural. En 1996 crea la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL)
como órgano de regulación y supervisión del sistema eléctrico, estableciendo la exigencia
a las empresas eléctricas de dedicar un porcentaje de sus ingresos netos (1%) a las
actividades de EE e I+D, del cual un 40% debía dedicarse a proyectos de I+D regulados
por la ANEEL,

Argentina, debido a la importancia que tiene el consumo de combustibles fósiles en su
consumo energético, en el año 1985 aprobó el Decreto N° 2247/85: “Política de desarrollo

5http://uniondelsur.menpet.gob.ve/CES/siteCumbre/sitio/Union_Energetica/Petroamerica/Intro.html
6http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_temas=46
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de energías no convencionales” y creó también el Centro Regional de Energía Eólica
(CREE) en la provincia de Chubut (Patagonia) para aprovechar la energía eólica, que en la
Patagonia tiene mucha fuerza y continuidad. Ha ido desarrollando aplicaciones pequeñas y
varios parques eólicos. La Secretaría de Energía responsabilizada por estas tareas ha
manejado diversos programas internacionales de cooperación. Algunas empresas
argentinas vieron también esas posibilidades y ya están produciendo aerogeneradores de
distinto tamaño7, dos de ellas fabrican aerogeneradores de alta potencia, IMPSA8 y NRG
Patagonia9 . IMPSA tiene su propio centro de investigación - CIT (Centro de
Investigación Tecnológica) - y ya ha desplegado cinco parques eólicos en Brasil y dos en
Venezuela. Argentina ha ido desarrollando también aplicaciones con paneles fotovoltaicos
en distintas poblaciones rurales. Existen proyectos para la fabricación de paneles solares
fotovoltaicos en San Juan y la creación de un centro de I+D para energía solar, para lo cual
está haciendo contactos en España y Alemania para buscar una empresa experta que les
ayude en ese proyecto10.

Los países centroamericanos han ido creando leyes, regulaciones e instituciones para
organizar actividades para la EE y el estudio del uso de las ER. Muchos de los estudios se
han realizado por medio de proyectos multinacionales, con apoyo de organizaciones
internacionales. Se han realizado desarrollos institucionales y estudios sobre la
determinación del potencial de los recursos de energías renovables.

Estos estudios han mostrado que estos países cuentan con muy buenas condiciones para el
uso de energías renovables, especialmente la geotérmica, además de las energías solar,
eólica, hidroeléctrica y de biomasa. Varios son los programas en desarrollo: el Programa
4E (Programa Energías Renovables (ER) y Eficiencia Energética (EE) en Centroamérica).
Por otra parte existe el Proyecto ARECA (Acelerando las Inversiones en Energía
Renovable en Centroamérica y Panamá), el Proyecto PEER, coordinado por la empresa
Biomass Users Network-Central America (BUN-CA). Uno de los resultados de este
programa fue el diseño y publicación de la “Estrategia de Política en Eficiencia Energética
para el sector Eléctrico en Centroamérica y República Dominicana”.

A nivel estratégico siempre se menciona la importancia de las actividades de I+D+i. Un
ejemplo interesante se plantea en el Plan Energético Nacional de El Salvador como
objetivo: “impulsar la investigación y desarrollo (I+D) de tecnologías energéticas,
especialmente las tecnologías limpias, con participación de universidades, centros de
investigación, la empresa privada, organismos internacionales y otros grupos…” (CNE
2012) 11.

Un aspecto muy destacable es la vinculación que se ha establecido entre los países de esa
región, a pesar de sus diferentes situaciones energéticas y políticas. Incluso existe en
funcionamiento un programa de integración eléctrica y una red12 (SIEPAC) a todo lo largo
de la región que facilita la compra y venta de energía a los distintos países.

Algunos países pequeños del Caribe y de Centroamérica se unieron para desarrollar el
proyecto PALCEE (Programa para América Latina y el Caribe en Eficiencia Energética),

7 http://www.inti.gob.ar/e-renova/pdf/proveedores-eolica.pdf
8 (http://www.impsa.com/es/SitePages/IMPSA.aspx)
9 (http://www.nrgpatagonia.com/)
10 http://erenovable.com/argentina-comenzara-a-fabricar-paneles-solares/
11 En el Salvador se plantea el desarrollo de un Centro Regional de Investigaciones Geotérmicas, del “Laboratorio de
Investigación Energética de Hidrocarburos y Biomasa (BTULAB)”, participar en el proyecto multinacional: El Centro
Nacional de Producción Más Limpia (CNPML)
12 http://www.crie.org.gt/index.php/siepac.html
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con el apoyo y financiamiento de OLADE y de dos organizaciones austríacas (Austrian
Energy Agency y Austrian Development Corporation), con el objetivo de fortalecer el
marco institucional para facilitar la implementación y operación de las políticas de EE. Sus
necesidades de energía son crecientes y les son muy costosas, por eso Venezuela está
apoyándoles con el proyecto Petrocaribe y también financiando la entrega de bombillos
ahorradores y otras iniciativas.

Los resultados reales de utilización y desarrollo de ciencia y tecnología nacional para
contribuir a estos desarrollos, son todavía escasos, ha habido una excesiva dependencia de
la cooperación internacional, faltando una continuidad adecuada. Los cambios
gubernamentales influyeron de manera decisiva en las políticas respecto a la energía y
siempre hubo dificultades para el financiamiento de proyectos de EE.

La I+D+i que se ha identificado en distintos países de América Latina en el campo de la
EE y de las ER se localiza mayormente en grupos de investigación académica en las
universidades y en algunos casos, los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología actúan
como promotores para el desarrollo de proyectos en estos campos. También existen
iniciativas para crear centros de investigación especializados y parques tecnológicos
dedicados a la energía en todos sus aspectos. Algunas facultades de arquitectura trabajan el
tema de diseño de edificaciones sustentables, ecológicas y eficientes energéticamente.
Existen algunas redes internacionales que comunican a los especialistas para cooperar en
proyectos, la más destacada es la creada por España por medio de CYTED. Por medio de
todas las actividades emprendidas ya existe una base inicial de investigadores y tecnólogos
interesados en esta área y se están creando infraestructuras que pueden facilitar la
organización cooperativa de proyectos científicos, tecnológicos  e industriales que integren
las capacidades de toda la región.

4. El diseño de una estrategia para definir la agenda de I+D+i.
Durante todo el siglo XX se desarrollaron todas las tecnologías para el aprovechamiento de
los combustibles fósiles como fuente fundamental de energía, hoy día se ha entrado en una
nueva etapa, en una nueva transición o era tecnológica, basada en la microelectrónica y
ahora en el cambio energético hacia la búsqueda del uso de energías limpias, sustituyendo
las energías basadas en combustibles fósiles por el uso de energías renovables de amplia
disponibilidad, sobre todo, el viento y el sol. América Latina tiene una nueva oportunidad
para organizar el desarrollo de conocimientos en temas de gran escala, que involucran
también las posibilidades de desarrollo industrial moderno y creación de numerosos
empleos. De no hacerlo seguiremos dependiendo de la importación de conocimientos,
tecnológicas y equipos, seguiremos siendo subdesarrollados.

Las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación son fundamentales
para lograr el uso más racional y eficiente de la energía (EE) y para aprovechar las fuentes
alternativas renovables (ER). El diseño de una agenda de I+D+i para todos los países
incorporados en los acuerdos impulsados por la República Bolivariana de Venezuela, como
Petroamérica y Petrocaribe, es una tarea que, para que su resultado sea verdaderamente útil
y se ponga en práctica, deberá ser realizada por especialistas que realizarán los proyectos
en los distintos países.

La definición de proyectos de I+D+i tiene mucho que ver con las necesidades específicas
de cada país, con sus estrategias energéticas, con los recursos disponibles – el personal de
investigación y desarrollo disponible  e interesado en estos temas, las fuentes energéticas
existentes en el país, la organización institucional para definir políticas de EE y ponerlas en
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práctica y para realizar actividades de I+D+i en EE y en ER, los recursos económicos, sus
posibilidades de cooperación internacional-. Son muchas variables y por detrás de todas
ellas está la voluntad política.

Primero es necesario identificar cuáles serán las áreas temáticas de interés de los distintos
países. Hay que pensar en una agenda integral, que no sólo se ocupe de los aspectos
científico-tecnológicos, sino que incluya el estudio de la construcción de instituciones que
le den continuidad a estos esfuerzos, de la modificación de los hábitos de la población, del
estudio  económico de las políticas, posibilidades y planes de desarrollo energético, con y
sin las ER.

Por estas razones consideramos que, en primer lugar, es necesario definir una estrategia
general, de manera compartida por los distintos grupos participantes, que establezca la
finalidad de este esfuerzo, los objetivos estratégicos, las características de la participación
de los distintos países, de acuerdo a sus intereses y posibilidades, las áreas temáticas
fundamentales y los principales medios requeridos para llevar a cabo proyectos de I+D+i y
para compartir los esfuerzos y resultados.

Para conocer las opiniones y propuestas de los grupos existentes en diferentes países
acerca de las características de una agenda de I+D+i compartida proponemos realizar una
encuesta a ser llenada por especialistas que estén participando en actividades relacionadas
con la definición de políticas y la realización de actividades de I+D+i en distintos países.

A continuación se presentan las características que consideramos debe tener la estrategia a
seguir para la definición de la agenda de I+D+i y una lista de áreas temáticas que sirvan de
guía para la definición de las que se seleccionarán en la agenda cooperativa de I+D+i.

4.1. Objetivos estratégicos

Lograr el máximo desarrollo de las capacidades y las infraestructuras  C y T en
energía en América Latina.

El desarrollo de un nuevo modelo energético, basado en el aprovechamiento de las
energías renovables y su incorporación a las redes eléctricas existentes, es
impostergable, aún no está consolidado, su desarrollo será lento pero progresivo. Es
una oportunidad ideal para que cooperativamente se logre el dominio de los
conocimientos y desarrollos tecnológicos en el campo energético, y el dominio social
para cambiar los hábitos actuales de consumidores y productores, y ofrecer servicios a
las poblaciones que todavía no tienen acceso a la electricidad y el uso de la energía.

Desarrollar una especialización inteligente complementaria entre los diversos
países.

Dada la diversidad de capacidades y de distribución de las fuentes de ER, una
estrategia tipo “smart specialization” (especialización inteligente), mediante la cual se
distribuyan los esfuerzos y actividades de I+D+i en relación con los intereses de cada
país, parece la más oportuna para que todos los países desarrollen sus capacidades,
participen y hagan aportes.

4.2. Principales medios

La organización en red para el desarrollo de las actividades de I+D+i.

El cumplimiento eficaz de los objetivos señalados anteriormente señala directamente a
la organización de redes temáticas y redes de instituciones y expertos, como el método
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organizativo más efectivo para alcanzarlos, incorporando de manera económica a los
distintos expertos de los países participantes.

El desarrollo de la infraestructura organizativa y funcional.

Dada la novedad de este campo es necesario también prever la necesidad de ir creando
nuevos centros especializados en áreas particulares, así como la consolidación,
reorientación y apertura de nuevos grupos de investigación en las instituciones
científicas y tecnológicas ya existentes, entre ellas las universidades.

El aprovechamiento de la cooperación internacional.

Para avanzar lo más rápidamente posible en la puesta al día en los conocimientos en
este campo y en la creación de las nuevas tecnologías, se necesita aprovechar al
máximo las capacidades científicas y tecnológicas existentes y crear nuevas mediante
la cooperación internacional. Su aprovechamiento dependerá sobre todo de la
capacidad de organización y aprendizaje de los países receptores.

4.3. Metodología

Definición de líneas temáticas preliminares para la agenda de I+D+i en EE y ER.

El campo de conocimientos sobre EE y ER es sumamente amplio, por ello parece
necesario ir abriéndolo progresivamente definiendo líneas temáticas prioritarias,
relacionadas con los intereses y tecnologías relacionadas con los recursos disponibles
en cada país. Entre todos se integrarían todos los campos, compartiendo resultados.

Levantamiento preliminar de la infraestructura existente en EE y ER en distintos
países de América Latina y lista de especialistas.

Para la adecuada formación de las redes temáticas hay que identificar cuáles son las
instituciones,  grupos y especialistas que en cada país están vinculados con el
desarrollo de las políticas, investigaciones y prácticas para el uso racional de la energía
(EE) y con el desarrollo de las energías renovables (ER) e incorporarlos en forma
proactiva a esta iniciativa.

Preparación  de cuestionario para consultar a especialistas regionales.

La recolección de información sobre la selección de líneas temáticas y posteriormente
de proyectos de I+D+i se realizará mediante un cuestionario que se enviará a las
instituciones, grupos y especialistas.

La preparación de la agenda de I+D+i.

Como resultado del análisis de las respuestas se preparará un informe sintetizando los
resultados de una posible agenda de  I+D+i que se reenviará de nuevo a los
participantes para informarles y obtener de ellos comentarios finales de interés para la
preparación final de la Agenda de I+D+i resultante.

La implementación de la Agenda de I+D+i.

Para la puesta en práctica de los resultados de esta investigación se abrirá una etapa de
negociación para la definición de la participación de cada país. El desarrollo
tecnológico y el uso adecuado de las nuevas tecnologías renovables serán paulatinos y
llevará muchos años de estudio y desarrollo industrial para su completa
implementación. Para lograrlo se deberán crear instancias de coordinación permanente.

5. Pautas de la estrategia
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 Los esfuerzos de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y desarrollo
industrial deben estar orientados hacia el desarrollo de las capacidades regionales
para lograr el dominio científico tecnológico y social ante el cambio del modelo
energético mundial, de manera cooperativa, con visión de corto y largo plazo y una
gestión continua interdependiente.

 El desarrollo de actividades científicas y tecnológicas deberá estar íntimamente
relacionado con la planificación general, el plan energético y los de otras áreas
sectoriales, la industria, la construcción, el desarrollo urbano, la educación, el
manejo del ambiente, el desarrollo de nuevas organizaciones especializadas en
estos temas, la economía y el desarrollo de nuevas leyes y regulaciones.

 La incorporación de las actividades de I+D+i  en el manejo de la eficiencia
energética y el aprovechamiento de las energías renovables deberá ser parte
fundamental de la estrategia energética nacional y regional, así como de la
estrategia de desarrollo de la red eléctrica.

 La investigación en red, mediante la definición de redes temáticas especializadas se
propone como la estrategia central de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación.

 La amplitud, complejidad y duración del funcionamiento del sistema propuesto
requiere la existencia de centros de coordinación para asegurar la coherencia de
estos programas.

 Las investigaciones sobre aspectos técnicos deberán estar acompañadas de
investigaciones sociales y económicas.

6. Conclusiones.

 La creación de una agenda de investigación y desarrollo para los países de América
Latina y el Caribe vinculada a eficiencia energética busca dar sustento a la
Integración Energética impulsada por la Republica Bolivariana de Venezuela. La
mayoría de estos países han iniciado programas institucionales orientados a
promover la llamada “eficiencia energética” y le han dado importancia al uso de
fuentes energéticas alternativas, tomando en cuenta las condiciones naturales que
les ofrecen y así obtener un eficiente aprovechamiento de las energías renovables
disponibles (energías geotérmicas, solar, eólica y biomasa). Es aquí donde la
cooperación científica y tecnológica ofrece un campo de trabajo muy interesante,
pues las experiencias adquiridas serán un espacio en el que se puede intercambiar
ideas y formular posiciones sobre puntos importantes entorno a la eficiencia
energética.

 La cooperación internacional permitirá aprovechar las capacidades existentes en los
distintos países para generar tecnología y soluciones específicas a las condiciones
particulares de cada uno y por el actual contexto, no cabe duda que la Republica
Bolivariana de Venezuela juegue un papel importante para el desarrollo científico y
tecnológico cooperativo de esta región. Sin embargo, una las dificultades que cobra
relevancia es el aspecto económico para la implementación de las energías
renovables en los países de ALC, pues en muchos de los casos el costo de estas es
mayor que el de los combustibles fósiles y aunque se espera que los costos vayan
disminuyendo progresivamente, no se sabe cuánto tiempo pueda tardarse.
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 Es así como el diseño de una agenda de I+D+i para todos los países incorporados
en los acuerdos impulsados por la Republica Bolivariana de Venezuela, como
Petroamérica y Petrocaribe, será una tarea ardua para que su resultado sea
verdaderamente útil y se ponga en práctica. Estamos consientes que se deberán
hacer esfuerzos importantes tanto organizativos como tecnológicos. El papel de
organizador y promotor del Estado es fundamental. Ante la amplitud, complejidad
y duración del funcionamiento del sistema propuesto se requerirá la creación de
centros de coordinación que aseguren la coherencia y la flexibilidad de estos
programas. Para facilitar el desarrollo de las capacidades tecnológicas para el
aprovechamiento de las diferentes fuentes de energía, la investigación en red,
mediante la definición de redes temáticas especializadas se propone como la
estrategia central de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

 Las necesidades energéticas y la disponibilidad de fuentes energéticas son muy
variables en los países de ALC y una parte de la población en algunos países de
ALC no tiene todavía facilidades de acceso regular y seguro a la energía. El
desarrollo de pequeños sistemas desarrollados en América latina, mucho más
accesibles a estos sectores podría estar incluido en los esfuerzos de I+D+i para el
desarrollo de aprendizajes y capacidades tecnológicas iniciales y la satisfacción de
estas necesidades en la región. Para el dominio de las tecnologías más avanzadas se
requerirán esfuerzos de formación muy importantes.

Referencias:
 Alejos R. (2011), Proyecciones de la Matriz Energética al Largo Plazo,

Documentos de trabajo # 12, CEPLAN, Lima, 2011. Disponible en:
<http://www.ceplan.gob.pe/documents/10157/2dff85bd-75c4-4122-af3c-
8cec50936fef>, (consultado el 15/2/2012)

 Altomonte H., Coviello M. y Lutz. F., Energías renovables y eficiencia
energética en América Latina y Caribe. Restricciones y perspectivas, Santiago
de Chile, CEPAL, 2003. Disponible en:

<http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/13409/Lcl1977e.pdf>, (consultado el
28/12/2012)

 Cárdenas G. J., Revista Institucional N° 1514, pp. 32-36, “Matriz energética
argentina. Situación actual y posibilidades de diversificación”, Bolsa de Comercio
Rosario 2011. Disponible en:
<http://www.bcr.com.ar/Secretara%20de%20Cultura/Revista%20Institucional/2011
/Agosto/Energ%C3%ADa.pdf>, (consultado el 15/2/2013)

 CEPAL, Estrategia energética sustentable centroamericana 2020, Mexico,
CEPAL, 2007. Disponible en:
<http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/31977/L828.pdf>, (consultado el
2/1/2013)

 Florez-Piedrahita C., Eficiencia energética y energías renovables para el
desarrollo industrial- Situación energética en América Latina y el Caribe,
Quito, OLADE, 2010. Disponible en:
<http://temp2.olade.org/documentos2/PRESENTACIONES/Cartagena%20V6.pdf>
, (consultado el 8/1/2013)



15

 GIZ, Programa Energías Renovables (ER) y Eficiencia Energética (EE) en
Centroamérica (4E), El Salvador, 2010. Disponible en
<http://www.energias4e.com/>, (consultado el 28/12/2012)

 ITIPU Binacional, Observatorio Brasil de Energías Renovables para
Latinoamérica y el Caribe, OER, Foz de Iguazú, 2011. Disponible en:
<http://www.renenergyobservatory.org/uploads/media/presentation_cicero_bley_02
.pdf>, (consultado el 17/4/2012)

 Latinoamérica renovable, El Salvador, 2012. Disponible en:

<http://latinoamericarenovable.com/?p=3449>, (consultado el 17/4/2012)

 Luna N., Perspectiva energética en América Latina y Caribe, Buenos Aires,
OLADE, 2008. Disponible en:
<http://www.olade.org/…sentacion%20FIER%20v%2007.pdf>, (consultado el
3/1/2013)

 OpenEI, Centros Latinoamericanos de Energías Renovables, NREL,
departamento de energía USA, 2012. Disponible en:
<http://en.openei.org/wiki/Gateway:Am%C3%A9rica_Latina/Centros_Latinoameri
canos>, (consultado el 17/4/2012)

 Proyecto ARECA, Análisis y comparación de las normativas técnicas que
aplican a los proyectos de generación de energía eléctrica por fuentes
renovables de energía, Tegucigalpa, 2011. Disponible en:
<http://www.proyectoareca.org/get.php?did=137>, (consultado el 2/1/2013)



Los Campus Universitarios de Excelencia en España, una
estrategia posible para optimizar recursos y mejorar el

desempeño local

Resumen: español

En este trabajo se analiza el programa Campus de Excelencia Internacional (CEI) y sus
potencialidades para mejorar la visibilidad de las universidades españolas, optimizar
recursos e intensificar la interacción con el entorno local. Se estudian como ejemplo el
caso del CEI UAM-CSIC y el EUSKAMPUS. Se presentan sus principales características,
misión y objetivos. A nivel de resultados, se analizan las publicaciones en bases de datos
internacionales (Web of Science). El análisis se centra en la producción, productividad e
impacto de cada universidad de manera individual frente a los resultados obtenidos por los
agregados institucionales. Los resultados muestran una mejora de todos los indicadores y
ponen de manifiesto la importancia de sumar capacidades para lograr mayor visibilidad.

Abstract: inglés

This paper analyzes the initiative “International Excellence Campus” (CEI) and its
potential to improve the visibility of Spanish universities. This program aims to maximize
resources and improve the interaction between the university and the local environment.
We explore two different cases, the CEI UAM-CSIC and Euskampus. For both, we present
their main characteristics, mission and objectives. As for the results, we analyze the
publications in international databases (Web of Science). The analysis focuses on the
production, productivity and impact of each university and compared with the results
obtained by the institutional aggregates. The results show improvements in all indicators,
and highlight the importance of adding capabilities to increase visibility.

1-Introducción:

Actualmente las universidades se enfrentan a un doble desafío, por un lado la necesidad de
estrechar lazos con otras instituciones para optimizar recursos y complementar capacidades
y por otro, lograr mayor visibilidad internacional como estrategia de captación de recursos
y posicionamiento en el ámbito global. Los nuevos tiempos en los que están inmersas estas
instituciones requieren definir nuevos modelos de actuación y de interpretación de su
actividad científica que tengan en cuenta todos los recursos disponibles y los resultados
obtenidos dentro de su ámbito de influencia a nivel internacional.

En los últimos años el sistema universitario español ha evidenciado una serie de cambios
que, siguiendo a Pérez-Salinas y Planchuelo (2011) pueden resumirse en los siguientes
puntos:

- Consolidación de la gestión profesional y de sistemas de planificación y
rendición de cuentas

- Puesta en marcha de nuevos servicios dirigidos a cubrir las 3 misiones de la
universidad



- Consecución de masas críticas por parte de numerosos grupos de investigación
- Incremento de los presupuestos
- Diversificación y aumento de la demanda social dirigida a la universidad
- Reconocimiento del rol de la universidad como factor de desarrollo

Asimismo, se ha empezado a plantear que las universidades nos son compartimentos
estancos cuya actividad científica empieza y termina dentro de las propias escuelas y
facultades, sino que ésta se ramifica y enriquece con otras instituciones y centros de
investigación situados dentro de su ámbito de influencia y que componen entornos más
amplios en los que desarrollar la actividad científica. La necesidad de establecer vínculos
con diferentes instituciones del entorno ha llevado también al desarrollo de nuevos
conceptos como el de “Esfera Universidad”. Los potenciales beneficios que conlleva esta
interacción con otras instituciones del mismo entorno, ha llevado al Gobierno de España a
poner en marcha desde 2008 el Programa “Campus de Excelencia Internacional” (CEI).
Este programa, surgido con la intención de modernizar la universidad española se encuadra
en la “Estrategia Universidad 2015” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 2013a)
impulsada en su momento por el Ministerio de Ciencia e Innovación y hoy coordinada por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La creación del Programa CEI tiene entre
sus objetivos principales generar “ecosistemas de conocimiento” promoviendo la
interacción de las universidades con centros de investigación, parques científicos, centros
tecnológicos, hospitales y empresas locales. Estos ecosistemas favorecen la generación de
empleo, la I+D+i universitaria y su transmisión al tejido industrial, la cohesión social y, en
definitiva, el desarrollo económico territorial sostenible. Asimismo, se pretende afrontar
retos tales como la atracción de los mejores estudiantes e investigadores y la competencia
por ubicar instalaciones científicas y empresas de alto valor añadido en los entornos de los
campus universitarios (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 2013b).
Esta iniciativa debería permitir, en el mediano plazo, una reorganización del mapa del
conocimiento en España y una optimización del sistema universitario para contribuir a
cumplir con las 3 grandes prioridades de la “Estrategia Universidad 2015”: dimensión
social de la educación superior, excelencia e internacionalización.
El concepto de “excelencia” pretende ir más allá de la calidad académica e intenta lograr
los mejores resultados en docencia, investigación e innovación, transmitiendo esta
excelencia al entorno territorial. Esto último hace referencia al esfuerzo en materia de
urbanismo, sostenibilidad, accesibilidad e inclusión, empleabilidad, servicios y calidad de
vida. Por su parte, el concepto “internacional” refleja la voluntad de priorizar las políticas
de modernización ligadas a la visión y reconocimiento global, internacional de las
universidades y aplicándose simultáneamente a las 3 misiones. En el caso de la docencia,
la internacionalización estaría ligada al aumento del número de alumnos y profesores
extranjeros y a la atracción de talento y de investigadores internacionales. Se pretende,
además, aumentar el número de titulaciones impartidas en lenguas extranjeras y mejorar la
posición de las universidades en un mundo globalizado (Pérez-Salinas y Planchuelo:
2011).

El programa CEI propone a las universidades y demás instituciones presentar un proyecto
de transformación de sus campus. Estos son evaluados y seleccionados en función de su
calidad y viabilidad, y se les concede la calificación de CEI (de ámbito global) o CEIR (de
ámbito regional europeo).
Hasta el momento ha habido 3 convocatorias dentro de las que se han seleccionado
proyectos destacados en el marco de las iniciativas Campus de Excelencia Internacional y
Campus de Excelencia de ámbito regional.



En la siguiente tabla se presentan los proyectos seleccionados en la Categoría Campus de
Excelencia Internacional.

Proyectos seleccionados en las convocatorias 2009, 2010 y 2011 en la categoría Campus de Excelencia
Internacional.

Convocatoria CEI 2009 Convocatoria CEI 2010 Convocatoria CEI 2011
Barcelona Knowledge Campus. Andalucía TECH. Horizonte 2015. Donde talento y

progreso se unen. Universidad de
Navarra

Campus Moncloa: La energía de
la diversidad.

Campus ENERGÍA UPC: Energía
para la Excelencia.

CAMPUSHABITAT5U

Campus Carlos III. CAMPUS IBERUS: Campus de
Excelencia Internacional del Valle
del Ebro.

UAB CEI: Apuesta por el
Conocimiento y la Innovación.

Campus UPF ‐ Icària
Internacional.

Campus de Excelencia
Internacional UAM-CSIC.

CEI Montegancedo I2Tech.

EUSKAMPUS. Una Universidad,
un País, un Campus.
Health Universitat de Barcelona
Campus (HUBc).
VLC / Campus- Valencia,
Campus de Excelencia
Internacional.

En la figura siguiente se muestra la distribución geográfica de los Campus de Excelencia
en las distintas regiones de España. Como se puede apreciar Madrid y Cataluña, con 4
iniciativas cada una, son las regiones con mayor número de CEI.

Fuente: informe CyD 2010



Tras describir brevemente el Programa Campus de Excelencia, en los apartados siguientes
se presenta la hipótesis de trabajo y se describen las fuentes y metodologías utilizadas. En
el apartado de resultados se mencionan las principales características de dos iniciativas
seleccionadas para profundizar en su estudio: el CEI UAM-CSIC (Universidad Autónoma
de Madrid + Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y el EUSKAMPUS
(Universidad del País Vasco + Donostia International Physics Center). Seguidamente se
muestran ejemplos de la mejora de la visibilidad obtenida por ambas universidades
considerando el agregado institucional que integra cada uno de los CEI. Por último se
discuten los alcances y limitaciones del Programa CEI.

2-Hipótesis y objetivos:

El argumento que guía este trabajo es que las agregaciones institucionales pueden resultar
de suma importancia a la hora de dar respuesta a las necesidades planteadas (cooperar para
optimizar recursos y obtener mayor visibilidad internacional) ya que mejorarían el
desempeño a nivel local y permitirían contar con la masa crítica necesaria para lograr
mayor visibilidad en los rankings internacionales.

Para comprobarlo nos hemos planteado los siguientes objetivos:
- analizar la potencialidad de la colaboración entre instituciones que convergen en
un mismo espacio geográfico y entre las que existe una importante sinergia.
- profundizar el caso concreto de dos iniciativas (el CEI UAM-CSIC: Universidad
Autónoma de Madrid y Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el
EUSKAMPUS, liderado por la Universidad del País Vasco en asociación con el
Donostia International Physics Center) para analizar el impacto de sus actividades
conjuntas.
- focalizar el estudio en el análisis de las publicaciones científicas en colaboración
entre las instituciones que conforman cada Campus de Excelencia.
- analizar si la iniciativa llevada a cabo por estas instituciones puede ser el motor
que marque una tendencia a seguir por otras instituciones y que permita dinamizar
el sistema universitario español a través de agregaciones con los institutos y
organismos de investigación ubicados en su área de influencia

3-Fuente y metodología:

En una fase previa se ha realizado el estudio de la agregación UAM-CSIC haciendo
hincapié en los indicadores de producción científica como: publicaciones en Web of
Science, impacto y visibilidad y se han comparado estos resultados con los del conjunto del
sistema universitario español. Además de las bases de datos bibliográficas se ha utilizado
información adicional obtenida del Observatorio IUNE, como número de profesores (De
Filippo y otros: 2012).
En esta etapa se propone incluir en estudio del EUSKAMPUS y comparar la evolución de
ambos.
Para ello, se realizaran las siguientes actividades:
- descripción del programa Campus de Excelencia
- consulta de información institucional de ambas universidades para conocer en detalle las
características específicas de los Programas CEI y las actividades propuestas
- comprobación de las actividades desarrolladas en el marco del Programa CEI en ambas
instituciones.



- análisis de las publicaciones científicas en Web of Science de todas las instituciones que
componen cada campus para obtener los siguientes indicadores:

-evolución anual del número de publicaciones de la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) y de la Universidad del País Vasco (EHU) durante el período 2002-
2010
-impacto recibido (número de citas) por estas instituciones
-productividad (número de documentos por profesor)
-comparación de esta producción con la del conjunto de las universidades españolas
-producción, impacto y productividad de las instituciones que conforman la esfera
UAM y EHU

4-Resultados:

4.1-Iniciativa CEI UAM+CSIC

En el año 2009, en la primera convocatoria del programa CEI, se otorgó la calificación de
Campus de Excelencia Internacional al proyecto UAM+CSIC. Se valoraba el alto
potencial de este proyecto para alcanzar el nivel de excelencia internacional tras la puesta
en práctica del Plan Estratégico presentado por la Universidad Autónoma de Madrid en
colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para modernizar la
Universidad.

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM), fundada en 1968, es una institución pública
reconocida entre las primeras de España en los rankings internacionales por la calidad de
su investigación, cuyo objetivo es la excelencia académica. Con un colectivo de 34.000
estudiantes, 2.500 profesores y más de 1.000 personal de administración y servicios, está
interesada en la formación integral de sus estudiantes, promoviendo la participación de la
comunidad universitaria a través de la sensibilización y el compromiso social, y
procurando atraer a los mejores talentos para impulsar la investigación y el desarrollo
científico.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), creado en 1940 y adscrito al
Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, constituye el mayor organismo público dedicado a
la investigación en España y el tercero de Europa. Con 15.000 empleados y 136 centros
propios repartidos por todo el territorio nacional, desarrolla y promueve investigaciones en
beneficio del progreso científico y tecnológico, en colaboración con entidades españolas y
extranjeras.

El proyecto CEI UAM+CSIC integra los dos campus de la Universidad Autónoma,
Cantoblanco y La Paz, situados en el norte de Madrid y que se encuentran en el centro de
una amplia área interurbana de excelentes comunicaciones, gran desarrollo, bienestar y
calidad de vida, y un alto valor medioambiental. En ellos se ubican 7 facultades y la
Escuela Politécnica Superior de la UAM, 5 centros mixtos UAM-CSIC1, 4 institutos
propios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas2 y el Parque Científico de

1 Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” (CBMSO), Instituto de Física Teórica, Instituto de
Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols”, Centro de Investigaciones de la Alimentación (CIAL) y el
Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), este último mixto con la UAM, la UC3M y la UCM.
2 Centro Nacional de Biotecnología, Instituto de Catálisis y Petroquímica, Instituto de Ciencia de Materiales
de Madrid y el Instituto de Cerámica y Vidrio.



Madrid (PCM)3, que a su vez participa en este proyecto como enclave dedicado a la
incubación de empresas y al fomento de la I+D+i. Asimismo, colaboran 2 de los Institutos
Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA); el de Nanociencia, y el de Alimentación,
sitos en el Campus de Cantoblanco de la UAM.

Los tres pilares fundamentales en los que se sustenta el proyecto Campus de Excelencia
Internacional UAM+CSIC están relacionados con un prestigio investigador consolidado y
de relevancia internacional en determinadas áreas, una clara vocación de excelencia
docente y un firme compromiso con el entorno social, cultural y económico. Su objetivo es
llegar a ser un campus líder en España, figurar entre las mejores universidades europeas y
ocupar una posición  distinguida en los rankings internacionales, así como reforzar la
integración de la Universidad Autónoma con su entorno territorial, con el fin de liderar el
desarrollo de la zona norte de Madrid.

Plan Estratégico
El Plan Estratégico que presentaron conjuntamente la Universidad Autónoma de Madrid y
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas establece el desarrollo de seis grandes
líneas estratégicas en las que se vertebra el proyecto. Desde la puesta en marcha del
proyecto se han cumplido algunos de sus objetivos mientras que otros se encuentran
todavía en curso de realización.

a) Refuerzo de áreas estratégicas de investigación y de su visibilidad internacional.
El Plan Estratégico UAM+CSIC tiene su principal fortaleza en la investigación, por
tanto el primer núcleo de acciones busca reforzar y aumentar la presencia internacional
de cuatro grandes ejes de investigación compartidos: Nanociencia y Materiales,
Biología, Biomedicina y Ciencia de los Alimentos, Física Teórica y Matemáticas, y
una amplia área interdisciplinar de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades.

b) Mejora de la calidad docente de los estudios de Grado y Postgrado y la adaptación
al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Este segundo objetivo busca promover la renovación metodológica en los nuevos
grados, reforzar la acción tutorial, mejorar los indicadores docentes, incrementar la
movilidad internacional y potenciar los sistemas de garantía de calidad.

c) Atracción de talento internacional.
La estrategia de captación de talento internacional, tanto de estudiantes de Posgrado y
postdoctorado, así como de investigadores de reconocido prestigio, se basa en la
implementación de un ambicioso programa específico de excelencia en Máster y
Doctorado, que pretende proyectar internacionalmente el Campus y aumentar aún más
la calidad de sus estudios y su oferta con un mayor número de cursos en inglés.

d) Articulación de una potente red de transferencia.
Con la misión de ayudar a superar la distancia existente entre la investigación y la
sociedad, la UAM y el CSIC, ponen especial énfasis en la transferencia, que canalizan
a través de sus OTRIs y el Parque Científico de Madrid.

e) Transformación del Campus en una auténtica Ciudad Universitaria.
Otro de los fines que se persigue es avanzar hacia la Ciudad Universitaria como
espacio físico de convivencia, situada en el centro de un entorno de alto desarrollo,
bienestar y calidad de vida, que combine la excelencia académica e investigadora con
el compromiso social, la solidaridad y la sostenibilidad.

3 Fundación sin ánimo de lucro, creada en 2001 por las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid,
y apoyada por otras entidades nacionales, entre las que se encuentra el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.



f) Creación de un Campus territorial que lidere el desarrollo de Madrid Norte.
El Campus UAM+CSIC pretende convertirse en un factor de cohesión y liderazgo del
desarrollo social, cultural y económico de Madrid Norte. Con este objetivo se han
sumado al proyecto el Parque Científico de Madrid (PCM), los Institutos Madrileños
de Investigación Avanzada (IMDEAs) de Nanociencia y Alimentos, la Comunidad de
Madrid, los Ayuntamientos de Madrid, Alcobendas, Colmenar Viejo, Miraflores de la
Sierra, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos, así como, un gran número de
empresas.

Ayudas recibidas
El proyecto CEI UAM+CSIC fue uno de los cinco primeros proyectos seleccionados como
Campus de Excelencia Internacional en la primera convocatoria 2009. La UAM recibió un
préstamo de 11 millones de euros del Ministerio de Educación (6 millones para
investigación y 5 millones para otras acciones) y una ayuda de 3 millones del Ministerio de
Ciencia e Innovación para investigación y transferencia. En la convocatoria CEI 2010 la
UAM recibió 3.285.000 euros de los Subprogramas de Fortalecimiento y de Financiación
Adicional del Ministerio de Educación, y 6.033.000 euros del programa Innocampus del
Ministerio de Ciencia e Innovación, en su gran mayoría como préstamos. En la
convocatoria CEI 2011 - Subprograma de Fortalecimiento del Ministerio de Educación
recibió 1.316.003 euros. Así pues, en su conjunto la UAM ha recibido en el trienio un total
de 26.634.003 euros, la mayor parte del dinero en forma de préstamos reembolsables que
está devolviendo en un período de quince años. Además de la financiación recibida del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del Ministerio de Economía y
Competitividad, el proyecto ha recibido fondos de la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Agregación estratégica
El CEI UAM+CSIC  es un proyecto que se plantea sobre la base de agregaciones
estratégicas con distintos agentes para conseguir sinergias y la masa crítica necesaria para
alcanzar mayor relevancia, tanto en el ámbito local como internacional. El modelo de
agregación estratégica se plantea en un triple nivel de integración de conocimiento,
territorial e institucional.

El primero, de carácter académico-investigador, integra a los diferentes departamentos e
institutos de investigación de la UAM, así como a los Institutos CSIC e IMDEA (Instituto
Madrileño de Estudios Avanzados) del Campus a los que podrían seguir los Centros
Nacionales de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y de Investigaciones Cardiovasculares
(CNIC), actualmente integrados en programas de posgrado.
El segundo nivel de agregación se centra en la transferencia, añadiendo al proyecto el
Parque Científico de Madrid, las asociaciones empresariales de la zona norte de Madrid,
AICA, FEMAN, ASEYACOVI y ACENOMA y treinta grandes empresas que ya
mantienen una amplia colaboración con la UAM.

Finalmente, el CEI UAM+CSIC persigue un tercer nivel de integración territorial, con una
agregación ya activa con los ayuntamientos de Madrid, Tres Cantos, Alcobendas, San
Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Miraflores de la Sierra y otras instituciones de su
entorno. La agregación territorial busca el equilibrio y la sostenibilidad urbanística del
entorno físico del campus a través de tres líneas básicas. Una primera contempla la
extensión de la ciudad universitaria en el territorio y la presencia recíproca del entorno
social en el Campus, con programas residenciales, su proyección cultural, una oferta de
servicios compartidos y una conectividad sostenible. Una segunda se basa en la extensión



de la red docente-investigadora actual con la acogida de nuevos centros, y la tercera busca
la extensión de la red de actividades, vínculos y relaciones derivadas de la transferencia
hasta nuevas estructuras de colaboración.

La agregación territorial busca el equilibrio y la sostenibilidad urbanística del entorno
físico del campus a través de tres líneas básicas. La primera contempla la extensión de la
ciudad universitaria en el territorio y la presencia recíproca del entorno social en el
Campus, con programas residenciales, su proyección cultural, una oferta de servicios
compartidos y una conectividad sostenible. La segunda se basa en la extensión de la red
docente-investigadora actual con la acogida de nuevos centros, y la tercera busca la
extensión de la red de actividades, vínculos y relaciones derivadas de la transferencia hasta
nuevas estructuras de colaboración.

La paulatina integración de la UAM en su contexto territorial implica la activación del uso
compartido de infraestructuras y equipamientos con los municipios próximos, de forma
que se optimicen las inversiones y el mantenimiento de los mismos. Esta política de
trabazón con dicho contexto se aplica de la misma manera a la dimensión de compromiso
social, desarrollando una serie de actividades de carácter formativo y de sensibilización
con las necesidades de los colectivos.

El proyecto global de transformación que se propone acometer la UAM con el proyecto
CEI+CSIC implicaría  adoptar un nuevo modelo de universidad como entidad plenamente
integrada en el territorio y en cooperación con sus agentes económicos y sociales.

Colaboración con la empresa
Como un primer paso en la colaboración con los agentes empresariales de la zona, se creó
en marzo de 2010 la Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte
(InNorMadrid) en la que participan la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y las
principales asociaciones empresariales de la Zona Norte de Madrid: AICA (Alcobendas),
ASEYACOVI (Colmenar Viejo), ACENOMA (San Sebastián de los Reyes), y FEMAN
(Tres Cantos).

InNorMadrid tiene como misión promover y potenciar la relación entre la actividad
investigadora y el entorno empresarial de la zona, facilitando la transferencia de los
resultados generados por su comunidad científica y prestando soporte para generar, definir
y apoyar económicamente la resolución de las necesidades de I+D+i de las empresas. Para
ello, como se recoge en su visión, aspira a ser la entidad de referencia en la colaboración
Universidad-Empresa en el desarrollo de actividades de I+D+i, tanto para la comunidad
científica del Campus de Excelencia UAM+CSIC como para el entorno empresarial
aglutinado en las asociaciones empresariales fundadoras de esta iniciativa.

InNorMadrid forma parte de la Cadena de Transferencia de Conocimiento del Campus de
Excelencia Internacional (CEI) UAM+CSIC, compuesta por la Oficina de Transferencia de
Resultados de la Investigación (OTRI), la Fundación de la Universidad Autónoma de
Madrid, el Parque Científico de Madrid (PCM), el Centro de Iniciativas Emprendedoras
(CIADE) y el Centro de Formación Continua; y en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento.

Modelo de gobernanza del CEI UAM+CSIC
El sistema de gobierno que se ha implantado en el CEI recoge tanto el papel específico de
la UAM, como la colaboración de los distintos socios en el desarrollo del plan estratégico.
Por una parte la UAM, que es la única responsable de la gestión económica y de las
convocatorias, tiene encomendada la gestión del programa al vicerrectorado de Innovación,



Transferencia y Tecnología. Por otra parte, para desarrollar el plan estratégico conjunto
entre todas las instituciones y organismos que componen el CEI se ha constituido la
Asociación para el Desarrollo del CEI UAM+CSIC.

Esta Asociación se ha constituido inicialmente por la UAM, el CSIC y la Asociación para
el Fomento de la Innovación en Madrid Norte. Tiene la misión principal de desarrollar y
hacer un seguimiento de la ejecución de la estrategia compartida de calidad e
internacionalización del Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC, partiendo de
los objetivos planteados por sus miembros en el Plan Estratégico, y siendo proactiva en la
búsqueda de nuevas iniciativas que creen valor a las agregaciones de las instituciones.
Sus ámbitos naturales de actuación son, por tanto, la puesta en marcha y seguimiento de
los programas conjuntos recogidos en el proyecto, el impulso de nuevas agregaciones
estratégicas en estructuras de investigación y transferencia, la comunicación y proyección
tanto nacional como internacional del CEI, así como otros proyectos de naturaleza y
características similares que puedan surgir en el desarrollo del Plan estratégico del CEI
UAM+CSIC. También actuará como punto de ingreso y articulación de las nuevas
agregaciones al CEI UAM+CSIC que se vayan produciendo.

De acuerdo a sus estatutos, el órgano principal de gobierno es la Asamblea de la
Asociación, formada inicialmente por sus socios fundadores. Los estatutos definen también
un Comité Director, que actúa por delegación de la Asamblea con el encargo de impulsar,
dirigir y supervisar las grandes áreas. Para su funcionamiento ordinario el Comité Director
ha constituido las comisiones de coordinación y gestión.

4.2.-El CEI EUSKAMPUS

En la segunda convocatoria del programa Campus de Excelencia Internacional (2010), ha
sido concedida la calificación de CEI para el proyecto EUSKAMPUS, integrado por la
Universidad del País Vasco y el Donostia International Physics Center junto con la
colaboración de TECNALIA, Corporación Tecnológica. La Universidad de Burdeos, con
la iniciativa IDex, es también un socio preferente en este proyecto de excelencia e
internacionalización, y con esta institución se están desarrollando actuaciones para la
construcción de un Campus Transfronterizo y Euroregional. Euskampus se configura como
una Comunidad de Polos de Conocimiento, consolidando un proyecto de excelencia bajo el
lema «Una Universidad, un País, un Campus».

La Universidad del País Vasco (EHU) es una institución pública que se constituyó en 1980
sobre el precedente de la antigua Universidad de Bilbao e inspirándose en la Universidad
Vasca de 1936. Cuenta con 3 campus –uno en cada provincia del País Vasco- en la que se
distribuyen 31 facultades y escuelas. Actualmente cuenta con poco más de 4000 profesores
y 44200 alumnos (UPV: 2011).

La Fundación Donostia International Physics Center (DIPC) se creó en 1999, a partir de la
colaboración entre los Departamentos de Educación e Industria del Gobierno Vasco, la
Universidad del País Vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de San
Sebastián, la Kutxa de Guipúzcoa y San Sebastián. El principal objetivo es la promoción
de la investigación básica y básica-orientada en ciencia de materiales.

Los tres ejes fundamentales sobre los que se sustenta el EUSKAMPUS son:
-Especialización y agregación
-Modelo de economía sostenible
-Modelo social integral



Asimismo, se considera prioritario el desarrollo de tres políticas transversales que deben
alimentar a los ejes fundamentales:
1-La internacionalización. Uno de los objetivos de este CEI es el reconocimiento y la
visibilidad a nivel internacional en docencia, investigación e innovación
2-La captación y fidelización de talento. Llevada a cabo mediante el desarrollo, en estrecha
coordinación con la Fundación IKERBASQUE y el Gobierno Vasco, de programas
específicos de atracción de personal docente e investigador.
3-La creación de Campus transfronterizos. Para ello se ha desarrollado una iniciativa junto
con el Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur (PRES) de la Universidad de
Burdeos. Esta alianza permitirá configurar una red transfronteriza de impacto internacional
que sea la referencia en educación e investigación, así como elemento de atracción de una
industria de la ciencia más intensiva en I+D

Euskampus prioriza aquellas áreas de especialización que cuenten con mayores sinergias
desde el punto de vista de generación y transferencia de conocimiento por parte de las
entidades agregadas y que, al mismo tiempo, tienen la capacidad de atender las
necesidades de la sociedad y su entorno con el objetivo de generar bienestar social y
mejorar calidad de vida. Por lo tanto se han definido como áreas de especialización:
calidad de vida y envejecimiento saludable, nuevos materiales y procesos innovadores,
ecosistemas sostenibles y tecnologías ambientales.

Plan estratégico
El ámbito de actuación en el que está desarrollado su actividad se puede resumir en los
siguientes puntos.
a) Mejora del Sistema Vasco de I+D+i.

Para ello se realizan actividades destinadas a promover y desarrollar investigación de
Excelencia

b) Dar respuesta a las demandas y necesidades de la sociedad
Se pretende lograr a través de la construcción y consolidación de un marco de
colaboración entre todos los agentes que intervienen en el CEI con un enfoque
cooperativo y multidisciplinar

c) Incrementar la competitividad industrial y el crecimiento económico del País
Vasco

d) Adaptarse a la realidad económica y social
Para ello se impulsa el fomento de la creatividad y espíritu innovador en la actividad
académica y empresarial

e) Seguir siendo un referente de la educación superior a nivel nacional e
internacional
Para lograrlo se propone alcanzar la excelencia en el proceso de enseñanza aprendizaje
y ser un referente tanto docente como científico y tecnológico en el Eje Atlántico de
Europa.

Ayudas recibidas
El Programa EUSKAMPUS ha recibido un total de 5657254€. Un alto porcentaje han sido
préstamos (4000000€) y los fondos restantes se han recibido a modo de subvenciones.

Agregación estratégica
Como se ha mencionado, uno de los principales objetivos del Programa CEI  ha sido
promover agregaciones entre las universidades y otras instituciones, que sirvan para crear



“ecosistemas de conocimiento”, que estén bien integrados en sus entornos sociales más
próximos. En este ámbito de territorio y sociedad Euskampus tiene una doble misión:

 Contribuir a que los ciudadanos del País Vasco, especialmente los jóvenes, vivan la
ciencia, la tecnología y la innovación como valores importantes de progreso
cultural, social y económico.

 Aumentar la proyección local de sus socios y reforzar la posición internacional de
su territorio.

Los mejores prescriptores de Euskampus son sus socios y con ellos se dibujan muchos de
los programas de actividades. También se patrocinan proyectos con su red de amigos de la
ciencia y con instituciones locales clásicas, que estén muy concienciadas con el valor de la
ciencia para su sociedad más cercana. Para lograr una mejor integración entre los
diferentes actores, se ha creado Euskampus Fundazioa que centra sus actividades en la
integración con el territorio y la divulgación y acercamiento de la ciencia a los medios de
comunicación y a la empresa. Algunas de sus actividades son.

 Comunicación de resultados de I+D+I, a través de DIPC, Tecnalia y UPV
Euskampus realiza actividades de difusión de informaciones y contenidos que son
novedosos y de actualidad y que están asociados a resultados producidos en los
centros de investigación de cada uno de sus miembros.

 Programas de divulgación general del conocimiento científico y tecnológico
En 2012 se ha puesto en marcha el Ciclo “Yes Future” en el que han participado
científicos y personalidades, realizando actividades de divulgación de conocimiento
científico y tecnológico. Todo el ciclo ha estado orientado al público general y el
objetivo ha sido contribuir a aumentar el nivel de cultura científica y tecnológica de
la ciudadanía.

 Curso de formación del personal investigador en difusión de la ciencia y la
tecnología, con la Cátedra de Cultura de la UPV/EHU
Euskampus, con este agente clave de la UPV/EHU, colabora habitualmente para
poner en marcha seminarios de formación de investigadores, comunicadores y
divulgadores de ciencia y tecnología.

 Estudios sobre los procesos de difusión social de la I+D+I
Se han desarrollado indicadores o estudios sobre percepción social de la ciencia,
nivel de cultura científica, y sobre el interés de la ciudadanía por la ciencia y la
tecnología. Se encuadra dentro de sus procesos de mejora continua, el fin es
conocer al máximo a su público objetivo y así definir las actividades de
comunicación de forma inteligente.

Colaboración con la empresa
Las Cátedras Universidad-Sociedad son un instrumento creado para potenciar la relación
entre la comunidad universitaria y su entorno. Se han convertido en una herramienta para
formalizar y hacer públicas colaboraciones a largo plazo, con objetivos amplios en
formación, creación cultural y artística, investigación y transferencia de tecnología y
conocimiento, con empresas, instituciones o entidades sociales, patrocinadoras del
programa de actividades.

Euskampus Fundazioa, en el ámbito del patrocinio y mecenazgo, también trabaja para
crear una red de relaciones para aproximar los intereses de la sociedad a la Universidad,
atendiendo y gestionando la relación con las empresas y otras organizaciones interesadas
en mantener un vínculo estable. Se pretende poner en marcha proyectos, iniciativas e



instrumentos que contribuyan al despliegue del proyecto de Campus de Excelencia
Internacional.

Modelo de gobernanza
El 19 de Julio de 2011 se constituyó Euskampus Fundazioa como una iniciativa
interinstitucional público-privada que adopta la forma jurídica de fundación porque es la
que mejor se adapta a la consecución de los fines del proyecto CEI Euskampus. La
UPV/EHU, DIPC y TECNALIA son los miembros fundadores de Euskampus Fundazioa.
El Pôle de Recherte et d’Enseignement Supérieur Université de Bordeaux (PRES
Université de Bordeaux) es su socio europeo estratégico.

La misión de Euskampus Fundazioa es diseñar, coordinar y ejecutar actuaciones que  en
colaboración con las entidades de la agregación, refuercen y aceleren el proceso de
modernización de la Universidad a través del desarrollo del proyecto CEI Euskampus. La
fundación aspira a convertirse en un referente del Sistema vasco de I+D+i siendo un agente
clave para su dinamización e internacionalización

La fundación cuenta con herramientas de gobernanza que garantizan su transparencia. Está
abierta a la entrada de otros socios y entidades que potencien su finalidad y sus objetivos
fundacionales.

El Patronato de Euskampus Fundazioa está formado por directivos de las tres instituciones
fundadoras de Euskampus y participan también integrantes del Grupo Ormozabal e
IKERBASQUE

4.3-Producción científica de los Campus de excelencia

Como se ha mencionado, uno de los objetivos de la creación de los CEI es la colaboración
institucional y la mejora de la visibilidad. Para estudiar algunos aspectos de esta
colaboración, se ha analizado la producción científica en revistas recogidas en la base de
datos Web of Science de las universidades de manera individual y del agregado CEI.

En la tabla 1 se puede apreciar la evolución de las publicaciones y observar que, mientras
la producción de la universidad Autónoma de Madrid durante el período es cercana a los
11000 documentos, cuando se la considera de manera conjunta con el CSIC estos valores
superan las 15000 publicaciones internacionales. Esto representa valores cercanos al 40%
anual. En este sentido, es importante mencionar que el agregado UAM-CSIC no es la suma
directa de la producción científica de ambos centros, sino que se consideran los
documentos firmados por la universidad más los centros mixtos con el CSIC (como el
CBM: Centro de Biología Molecular). Según las metodologías seguidas tradicionalmente
en la elaboración de indicadores bibliométricos, en casos como este, los documentos del
CBM quedarían excluidos de la producción de la Universidad. Sin embargo, si se
considera el CEI UAM-CSIC, al tratarse de una unidad institucional única su producción
puede recuperarse y analizarse conjuntamente.

En el caso de la Universidad del País Vasco, la producción durante el período es cercana a
los 9000 documentos y supera los 9800 al incluir los centros mixtos como el Donostia
International Physics Center (DIPC). En este caso no hay un crecimiento tan notable
porque la gran mayoría de las publicaciones de este centro ya se realizan (y se firman) en
colaboración con la Universidad del País Vasco. Sin embargo, este porcentaje de
producción del DIPC da una idea más realista de las actividades que lleva a cabo la
universidad junto a las instituciones de su entorno.



Tabla 1. Publicaciones en Web of Science de las Universidades y los agregados CEI

Instituciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Universidades individuales

UAM 939 912 1014 1094 1231 1296 1416 1533 1522 10957

EHU 710 787 826 821 987 993 1240 1250 1420 9034

Campus de Excelencia

CEI UAM-CSIC 1352 1296 1506 1558 1746 1835 2006 2115 2142 15556

CEI EHU + DIPC 761 846 917 905 1102 1109 1351 1394 1442 9827

Increm. anual UAM-CSIC 43,98 42,11 48,52 42,41 41,84 41,59 41,67 37,96 40,74 41,97

Increm. anual EHU-DIPC 7,18 7,50 11,02 10,23 11,65 11,68 8,95 11,52 1,55 8,78

Si se considera el número de profesores permanentes de cada institución es posible calcular
la productividad de cada universidad frente a los CEI. En la tabla 2 se muestra la evolución
comparativa y se aprecia que el incremento de productividad que implicaría considerar los
CEI frente a las universidades, es similar al aumento de la producción.

Tabla 2. Productividad en Web of Science de las Universidades y los agregados CEI

Instituciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Prom

Universidades individuales

UAM 0,74 0,72 0,75 0,78 0,84 0,85 0,93 0,95 0,94 0,83

EHU 0,29 0,3 0,32 0,33 0,4 0,41 0,52 0,53 0,56 0,41

Campus de Excelencia

CEI UAM-CSIC 1,07 1,03 1,12 1,12 1,2 1,2 1,32 1,31 1,32 1,19

CEI EHU-DIPC 0,31 0,33 0,36 0,36 0,45 0,46 0,56 0,59 0,57 0,44

Increm anual UAM-CSIC 44,59 43,06 49,33 43,59 42,86 41,18 41,94 37,89 40,43 43,37

Increm anual EHU-DIPC 6,90 10,00 12,50 9,09 12,50 12,20 7,69 11,32 1,79 7,32

Una situación similar se advierte al analizar las citas recibidas. Tal como se observa en la
Tabla 3, en el caso del CEI UAM-CSIC, la agregación permitiría mejorar la visibilidad en
valores cercanos al 80% anual, mientras que para el EUSKAMPUS el incremento rondaría
un 35%. Resulta interesante detectar que, en ambos casos, el incremento de las citas es
muy superior al de la producción lo que muestra la importancia que adquiere la agregación
institucional a la hora de mejorar la visibilidad.

Tabla 3. Citas recibidas en Web of Science por las publicaciones de las Universidades
y los agregados CEI

Instituciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Universidades individuales

UAM 20276 17640 18277 16757 14294 14471 10211 6755 3285 121966

EHU 14141 10965 10892 10112 9733 8408 6110 4654 2163 77178

Campus de Excelencia

CEI UAM-CSIC 33701 30382 33100 29312 25576 26540 19325 14605 9015 221556

CEI EHU-DIPC 17569 13955 14821 13083 13035 11723 9861 7913 4976 106936

Increm anual UAM-CSIC 66,21 72,23 81,10 74,92 78,93 83,40 89,26 116,21 174,43 81,65

Increm anual EHU-DIPC 24,24 27,27 36,07 29,38 33,93 39,43 61,39 70,03 130,05 38,56



El hecho de considerar los agregados CEI no solo afecta los valores de producción,
productividad e impacto en términos absolutos, sino también con respecto al conjunto de
universidades del sistema. En este sentido, por número de documentos la UAM se ubica en
la posición número 6 dentro del sistema universitario español, sin embargo, al considerar la
producción del CEI UAM-CSIC pasaría al puesto 3. En el caso de la UPV la posición no
varía considerablemente ya que solo subiría un puesto pero con un volumen mucho mayor
de documentos.

En cuanto a la productividad, la UAM subiría 3 posiciones (del puesto 5 al 2), mientras que
la EHU subiría 4 (pasando del número 34 al 30).
En el caso de las citas, la UAM subiría del puesto 5 al 2 y la EHU pasaría del 8 al 6.

5-Discusión y conclusiones:

Desde la creación del Academic Ranking of World Universities (ARWU) en 2003, el
rápido desarrollo y la popularidad de los rankings de universidades ha ido en aumento y se
han convertido en una herramienta muy usada tanto por los gestores de políticas científicas
como por los estudiantes, profesores e investigadores que buscan las instituciones de
mayor prestigio para desarrollar su actividad. La aparición de los rankings internacionales
propició el desarrollo de un mercado global de la educación superior en el que participan
las grandes universidades investigadoras de todos los países. Estas universidades,
denominadas world class universities, compiten a nivel mundial y se caracterizan por
reunir una alta concentración de talento y disponer de recursos abundantes para ofrecer un
entorno favorable a la investigación avanzada (Altbach y Balan, 2007; Salmi, 2009; Liu,
Wang y Cheng (Eds.), 2011).

Para una institución educativa ser visible en los rankings internacionales de mayor
prestigio adquiere, por lo tanto, gran importancia debido a las posibilidades de captar
recursos. Sin embargo, según el informe de la European University Association (2011) una
de las principales críticas al uso de los rankings es que se utilizan los mismos parámetros
para medir la actividad de instituciones muy diversas (en la mayor parte de los rankings se
da mayor importancia a las actividades de investigación frente a la docencia) y esto
“invisibiliza” a muchas de ellas. Ante esta situación, autores como Jamil Salmi (2010) se
plantean “¿Cuántas universidades (de un país) pueden estar entre las primeras 500?”.
Evidentemente sólo las que cuenten con un perfil internacional e investigador muy
consolidado estarán en condiciones de acceder a estos primeros puestos.

Pero, además de estas características, el tamaño contribuye positivamente a la visibilidad y
es por ello que la agregación de instituciones de educación superior con centros de
investigación se ha convertido en una opción estratégica. Es el caso de Francia que a partir
de 2007 modificó la legislación vigente para crear 10 grandes centros de excelencia -en los
que confluyen universidades, institutos de investigación y grandes écoles- con el objetivo
de mejorar la visibilidad en los rankings internacionales. Una situación similar se dio en
Alemania que desde 2005 ha apostado por la Exzellenzinitiative (Iniciativa de excelencia)
creando una liga de universidades Top (Hazelhorn y Ruan (2013).



En España, cuyas universidades no aparecen en los puestos destacados de estos rankings
internacionales, el tema de desarrollar estrategias para hacer más visible la actividad de
estas instituciones ha ido cobrando cada vez mayor importancia. En este sentido, los
resultados obtenidos hasta el momento con el programa “Campus de Excelencia” muestran
que esta experiencia está resultando positiva, tanto por fomentar la colaboración entre
diversas instituciones, como para mejorar la visibilidad de la investigación que se realiza
en cada una de ella. Es por eso que resulta valioso conocer las características de estos
programas y analizar en detalle el impacto de sus actividades tanto local como
internacionalmente.

Ante esta situación, en España, la creación de los Campus de Excelencia puede ser una
buena estrategia ya que la integración de universidades con centros de investigación
potentes y de reconocido prestigio puede contribuir a la mejora de la calidad y visibilidad
de la actividad investigadora. Es de esperar que la colaboración institucional sea un
elemento positivo que permita mejorar la productividad, sin embargo, dada la reciente
creación de los CEI no es posible medir aún el impacto real (el crecimiento) de su
productividad. En ese sentido hay que recordar que el incremento de producción,
productividad y citación evidenciado al considerar los CEI frente a las universidades de
manera individual, ha sido un ejercicio que nos permite vislumbrar la magnitud de la
visibilidad que se obtendría al considerar a estos centros como un agregado único. No se
trata sólo de sumar resultados de dos instituciones diferentes, sino de considerar a nivel
formal aquellas actividades que en la práctica ya se están realizando de manera conjunta.

Y no solamente mejora la actividad en cuanto a producción científica. El programa CEI
hace especial hincapié en la creación de agregaciones estratégicas voluntarias con los
agentes del entorno de la universidad. De esta forma se está consiguiendo agrupar los
esfuerzos de distintas instituciones públicas y privadas, coordinadas por la universidad, en
el desarrollo económico y social del territorio en el que están ubicadas. En estas
agregaciones participan, como hemos visto en los dos casos estudiados, tanto las
administraciones públicas como otros  organismos de investigación (principalmente
centros e institutos vinculados al CSIC) y de transferencia de tecnología (parques
científicos y tecnológicos) que permiten construir lo que en el programa CEI se denominan
ecosistemas de conocimiento e innovación.

La interacción de diversas instituciones en los Campus de Excelencia promueve también
los vínculos con las empresas del entorno incrementando la interacción y la transferencia, y
por tanto el desarrollo regional. Esto es visible, por ejemplo en el caso de la Universidad
del País Vasco que, desde la integración a EUSKAMPUS, ha incrementado el número de
de Spin-off (Observatorio IUNE: 2013). Asimismo, según los datos aportados en el
informe de progreso del CEI, la EHU ha aumentado considerablemente sus indicadores,
por ejemplo, el del número de solicitudes de patentes que ha pasado de 67 en 2009 a 100
en 2011. Junto a estos datos son también notables los resultados vinculados con la
internacionalización, ya que desde la creación del CEI ha crecido un 73% el número de
proyectos europeos coordinados (Periódico DEIA: 2012). En el caso del CEI UAM+CSIC,
la unión de la universidad con el CSIC y la creación de InNorMadrid está consiguiendo
establecer un contacto muy estrecho entre la actividad investigadora y las PYMEs de la
zona norte de Madrid para desarrollar procesos de innovación.

Hay que destacar como un aspecto muy relevante en el fortalecimiento de las agregaciones
entre las distintas instituciones y organismos las nuevas fórmulas de gobernanza que se
están generando. En ellas participan, tanto en la toma de decisiones como en la
coordinación de las acciones,  todos los agentes implicados. Las formas jurídicas adoptadas



son las decididas por cada proyecto. Así, en el caso del CEI UAM+CSIC se ha constituido
una asociación y en el de Euskampus una fundación, pero en todos los casos resultan un
instrumento fundamental de integración de las actividades de la universidad en el
desarrollo de su entorno territorial.

Aunque la inversión realizada en este programa por parte de los Ministerios participantes
no ha sido muy elevada y la parte más alta ha sido en forma de préstamo que hay que
devolver y no de subvención, la financiación conseguida por los proyectos les ha permitido
orientar su inversión hacia proyectos de alto valor estratégico y sobre todo, fortalecer su
compromiso con el desarrollo económico y social de su ámbito regional, a la vez que
mejorar la investigación en sus áreas de especialización en el contexto internacional.
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Resumo 

As escolhas para a matriz energética direcionam expectativas com relação ao suprimento, impactos 
ambientais, sociais, e ganhos econômicos gerados. Este trabalho se propõe a mostrar como a 
expansão da oferta de eletricidade por meio das hidrelétricas implica nas relações econômicas, 
ambiental e conflitos sociais decorrentes da exploração da hidroeletricidade no Brasil. A 
metodologia empregada nesse artigo foi pesquisa qualitativa por meio de levantamento 
bibliográfico e análise documental. Como principal resultado, evidencia-se que os contornos da 
política energética brasileira pendem para decisões com enfoque no mercado em detrimento das 
demais dimensões que envolvem o setor elétrico brasileiro. 
 
Palavras chaves: hidrelétricas, tradeoff, sustentabilidade, dimensões da energia. 
 

Abstract  
 
The choices for the energy matrix guide the expectations regarding the supply, the environmental 
and social impacts, and the generated economic benefits. The objective of this paper is to show 
how the expansion of the power supply, through the construction of  hydropower plants involves 
the economic and environmental relations and the social conflicts arising from the exploitation of 
hydroelectricity in Brazil. The methodology used in this article was a qualitative research by mans 
of literature review and documental analysis. As the main result, it is clear that the contours of the 
Brazilian energy policy are oriented to decisions that focus on the market disregarding other 
dimensions involving the Brazilian electricity sector. 
 
Keywords: hydroelectric plants, tradeoff, sustainability, energy dimensions. 
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Araucária. 
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1 Introdução 

 

O setor energético é estratégico para garantir o boom de crescimento e desenvolvimento 

econômico brasileiro, e exige políticas públicas que garantam a sua eficácia no longo 

prazo. Frente a essa realidade os gestores públicos deverão, necessariamente, rediscutir 

seus parâmetros de tomada de decisão na escolha de alternativas de fontes energéticas, que 

devem incluir as dimensões ambiental, social e institucional da energia (SILVA, 2008). O 

Brasil é considerado a sétima maior economia do mundo, mas as fragilidades do setor 

elétrico nacional são cada vez mais evidentes, com sucessivos apagões e acionamento das 

usinas térmicas em 2012-2013. 

 

Diante disso, é incoerente que a questão energética continue sendo planejada de forma 

isolada. A escolha entre as fontes energéticas disponíveis hoje, torna-se mais complexa ao 

requerer uma mudança de postura na avaliação dos agentes econômicos, haja vista, o 

impacto que exercerão sobre as demais dimensões socioambientais. O desafio é conseguir 

a convergência entre os interesses econômicos e as demais áreas envolvidas e atingidas 

diretamente pela política energética adotada pelo país. 

 

Este artigo objetiva mostrar o tradeoff entre a expansão da oferta de eletricidade por meio 

das hidrelétricas e as consequentes implicações econômicas, ambiental e conflitos sociais 

decorrentes da exploração da hidroeletricidade no Brasil. O Brasil é considerado a sétima 

maior economia do mundo, mas as fragilidades do setor elétrico nacional tem se mostrado 

cada vez mais evidentes com sucessivos apagões e acionamento das usinas térmicas em 

2012-2013. 

 

A abordagem dessa pesquisa é qualitativa, o que segundo Minayo (2001 p.4) trabalha 

“com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes [...] 

fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis”. Quanto aos 

objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória e documental, cujo método foi 

levantamento bibliográfico e análise de documentos oficiais publicados pelos órgãos 

oficiais do governo brasileiro. O tema de conflito socioambiental restringiu-se aos 

resultados produzidos ao meio antrópico decorrentes da implantação das hidrelétricas e das 

Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs, enquanto que no aspecto ambiental se discutiu os 

impactos das emissões de CO2 e das mudanças climáticas nessa atividade.  
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O trabalho foi estruturado de forma que na seção 2 se buscou relacionar como a fonte de 

energia hidráulica traz implicações sobre as dimensões: ambiental, social, econômica e 

institucional. Na seção 3 procurou estabelecer a conexão entre geração de fonte hidráulica, 

e sua relação com o crescimento, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Por fim, 

na seção 4 são apresentadas as análises e discussões e na seção5 são abordadas as 

principais considerações da pesquisa.   

 

2 A fonte de energia hidráulica e as implicações sobre a dimensão 
ambiental, social, econômica e institucional  
 

Em cenários de escassez de recursos, as escolhas consideradas eficientes quase sempre 

foram pautadas em argumentos de racionalidade econômica. Os planejadores se vêem 

diante de um tradeoff, onde a tomada de decisão leva a comparação entre custos e 

benefícios de projetos alternativos. Para Mankiw (2009 p.4) tradeoff é uma expressão que 

define uma situação de escolha conflitante, isto é, quando uma ação econômica que visa a 

resolução de determinado problema acarreta, inevitavelmente outro. Pode-se afirmar que a 

geração de eletricidade implicará no sacrifício do meio ambiente e de grupos da sociedade 

que serão atingidos por impactos ocasionados na implantação de hidrelétricas e/ou das 

pequenas centrais hidrelétricas.  

 

No início da década de 1970, surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável, atribuído a 

Ignacy Sachs, onde se evidenciou a necessidade de mudanças na relação entre crescimento 

econômico, o meio ambiente e a importância de políticas de longo prazo que abarcassem 

potenciais situações de exaustão de recursos naturais.   

 

Araújo e Oliveira (1995) enfatizam que as questões ambientais e de equidade, ao final do 

século XX tomaram uma dimensão própria o que favoreceu a revisão da política energética 

que considerasse opções tecnológicas de conservação e produção eficiente de energia com 

baixo impacto, favorecendo sobremaneira as fontes renováveis. Hinrichs e Kleinbach 

(2003, p.501) verificaram que no Brasil, sucessivos governos não têm equacionado a 

questão energética de longo prazo de forma integrada nas outras dimensões da energia.  

 

Em todas as escalas, a exploração e o uso da energia provoca danos que variam de grau e 

intensidade dependendo da área ou agente afetado e da dimensão analisada para cada 
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projeto específico. De acordo com Cruz e Silva (2010 p.183-184) “o atingido é aquele que 

sofre os efeitos, sejam eles econômicos ou simbólicos, e tem o seu modo de vida 

modificado em decorrência da implantação de um projeto hidrelétrico, seja antes, durante 

ou depois da construção da usina” A Tabela 1 propõe cinco variáveis que influem 

diretamente no desempenho da economia e as múltiplas interações que envolvem o setor 

energético.   

 

Tabela 1- As dimensões ambientais, sociais, econômicas e institucionais da energia 

DIMENSÕES IMPACTOS DIRETOS E INDIRETOS 

Ambientais Emissões de CO2 e as mudanças climáticas. 

Sociais 

Como o atual quadro energético afeta o desenvolvimento e que 
resultados as políticas públicas desse setor provocam sobre a 
população local, trabalho, rendimento, saúde, cultura, educação, 
habitação, segurança e a minimização das desigualdades. 

Econômicas 
 

Macroeconômica, Microeconômica, Tecnológica e Políticas 
Internacionais. 

Institucionais 
Orientação política, capacidade e esforços governamentais e da 
sociedade para o alcance do desenvolvimento sustentável. 

Fonte: Adaptado de IBGE (2010); PINTO JUNIOR et al. (2007) 
 

O Brasil aparece entre os países que mais explora e investe em fontes limpas de energia, 

entretanto a operacionalização das usinas hidrelétricas tem sido dificultada por entraves da 

legislação ambiental brasileira, considerada uma das mais completas do mundo. As dez 

maiores hidrelétricas do país respondiam até o ano de 2011 por 28,9% da capacidade 

instalada (ANEEL, 2013). 

 

A instalação de Usinas Hidrelétricas - UHEs gera empregos e postos de trabalhos indiretos, 

além do aumento de recursos para a região. Um empreendimento de 100 MW pode gerar 

entre 900 a 1.200 empregos diretos durante a fase de construção. Além disso, a 

necessidade de se capacitar a mão de obra local pode contribuir para a melhoria do nível da 

renda regional além de propiciar maior integração e desenvolvimento desses grupos 

(TOLMASQUIM, 2005; DESTER 2012). 

 

Little (2009) verifica que dentre os problemas ocasionados pela instalação e 

operacionalização de usinas hidrelétricas, os conflitos socioambientais são tratados como 

inevitáveis e devem partir de uma contextualização ambiental, cultural, histórica e 

geográfica. Nota-se que algumas sociedades tradicionais, por exemplo, mantêm lugares 

sagrados que orientam sua cosmologia, ritos e práticas ambientais, que em muitas situações 
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estão diretamente ligados aos mitos de origem do grupo, e que são afetadas pela instalação 

de empreendimentos que utilizam esses espaços para produção da energia. As identidades 

territoriais de Estados-nações também representam outra espécie de lugar sagrado 

(LITTLE 2009 p.114-151), pois o território é a referência onde são forjadas as práticas 

materiais (organização e produção do espaço) e as representações espaciais (simbólicas e 

imaginadas).  

 

As PCHs surgiram no século XIX, entretanto, legalmente no Brasil somente em 1982 

foram institucionalizadas por meio da Portaria DNAEE de 24 de novembro de 1982, onde 

se definiu os requisitos construtivos mínimos e máximos de uma PCH. O Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia – PROINFA é atualmente o principal 

responsável por direcionar fundos para a introdução de novas Pequenas Centrais 

Hidrelétricas no sistema brasileiro.  

 

O baixo impacto ambiental das PCHs em contraposição às grandes hidrelétricas como 

alternativa renovável, no entanto, tem sido contradito em estudos recentes. Estudos datados 

de 1999, já demonstravam que uma única usina hidrelétrica de grande porte eram 

comparáveis aos impactos acumulados de várias PCH´s, para a mesma quantidade de 

energia e o mesmo nível de serviços (TOLMASQUIM 2005, p.20)  

 

A discussão sobre aquecimento global tem suscitado mudanças na condução da política 

energética no Brasil e no mundo. Goldemberg (2010 p.45-46) observa como principais 

conseqüências do aquecimento global a diminuição de vazão dos rios em decorrência da 

evaporação. No Brasil, de acordo com o autor, o nível de emissões de CO2 por tep é 

avaliado em 1,7 toneladas enquanto que nos países desenvolvidos, da OCDE pode atingir 

2,4 toneladas de CO2 por tep (+40%).  

 

Estudos contemporâneos realizados pela Associação Brasileira de Energia Nuclear 

constataram que a fonte com a menor emissão de CO2 é a hidrelétrica. Foram utilizadas 

referências internacionais que contemplaram as emissões de CO2 ao longo de todo o ciclo 

de vida das instalações produtoras. As UHEs a fio d’água apresentam os menores 

montantes de emissão - 2 kt eq. CO2/TWh, seguidas pela geração solar fotovoltaica - 13 kt 

eq. (DESTER, 2012 p.152-153). A Figura 1 mostra a comparação das emissões entre 
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diferentes fontes de geração, destacando-se a energia nuclear e a eólica como as fontes 

menos poluentes depois das hidrelétricas.  

 

 

Figura 1- Comparação entre as emissões específicas de CO2 (em g/kWh)  
Fonte: Dester (2012 p.153) 

 

Os atores envolvidos em conflitos socioambientais, como os residentes atingidos, as 

ONGS, órgãos de licenciamento ambiental, Ministério Público, a justiça e os 

empreendedores privados têm muitos desafios a superar. Cabe ao Estado o papel de 

formular políticas públicas capazes de mediar os conflitos de forma que os agentes possam 

negociar os ganhos e perdas associadas. Em Bursztyn (2009 p.153) a Avaliação Ambiental 

Estratégica é tratada como [...] um poderoso instrumento que pode mitigar, a priori, alguns 

efeitos indesejáveis, e cuja análise ex-ante daria transparência a todo o processo de 

decisão.  

 

Essa mudança na relação entre a produção e o meio ambiente resultou na criação de uma 

legislação específica. No Brasil em 1981, foi aprovada a Política Nacional de Meio 

Ambiente e no ano de 1986, por intermédio da Resolução CONAMA nº01, definiu-se a 

obrigatoriedade do licenciamento das atividades que provocassem modificações do meio 

ambiente que ficou vinculada à elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) dos projetos. Em 1985 foi estabelecido 

o Ministério do Meio Ambiente e em 1989 foi criado o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, com a função de conceder 

licenciamento ambiental, controle da qualidade ambiental, autorização de uso dos recursos 

naturais, fiscalização, monitoramento ambiental. 
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Cabe destacar a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605, de fevereiro de 1998) atualmente 

uma das mais importantes em nível nacional. Todavia, o Estado é uma entidade que as 

vezes decide de forma incoerente representando de forma desigual e diferenciada os 

interesses divergentes da sociedade (LITTLE, 2009 p.107-12). 

 

3 A energia que vem dos rios e sua relação com o crescimento, 
desenvolvimento econômico e sustentabilidade  
 

Este tópico objetiva apresentar como as hidrelétricas e as PCHs se inter-relacionam na 

promoção do crescimento da economia e no desenvolvimento do país. 

 
3.1 As Hidrelétricas e as Pequenas Centrais Hidrelétricas no Brasil 
 
No ano de 2012, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, estimou-

se que o Brasil contava com 194 milhões de habitantes, sobressaindo como a quinta maior 

população e a sétima maior economia do mundo em tamanho de Produto Interno Bruto - 

PIB.  

 

Dentre as variáveis que definem o nível de desenvolvimento de um país, destaca-se a 

facilidade do acesso da população aos serviços de infraestrutura relacionados à saúde 

pública, transporte, telecomunicações e a disponibilidade e acesso a energia elétrica que 

rege as atividades da sociedade (ATLAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRASIL, 2008).  

Os resultados do Censo Demográfico Brasileiro de 2010 apontaram que entre os 

indicadores que apresentaram níveis de melhora nos últimos em dez anos, a energia 

elétrica foi a que apresentou a maior cobertura (97,8%), sobretudo nas áreas urbanas 

(99,1%), mas também com forte presença nas áreas rurais (89,7%) (IBGE, 2011). 

 

Um dos principais desafios propostos aos policy makers brasileiros é a gestão dos gargalos 

responsáveis pelo entrave do crescimento da economia. Dentre os setores que podem gerar 

um apagão logístico em caso de aceleração do crescimento, está a expansão da capacidade 

de oferta de energia. De acordo com o Plano Decenal de Energia - PDE estima-se que a 

capacidade instalada do sistema deverá crescer 57% até 2021 (MME; EPE 2012). 

 

Historicamente o Brasil utiliza energia hidrelétrica desde o final do século XIX, mas foi no 

período de 1960 e 1970 que ocorreu a fase de maior investimento nessa fonte pela 
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dimensão do potencial hídrico favorável a nação. Segundo a EPE (2012 p.16-17) a geração 

elétrica oriunda das hidrelétricas, se consideradas as centrais de serviço público e 

autoprodutores, atingiu 531,8 TWh em 2011, resultado 3,1% superior à 2010 com a fonte 

hidráulica respondendo por 74% do total da oferta na matriz elétrica brasileira, 

majoritariamente renovável, inclusive na participação da energia originária de importação 

(EPE/BEN 2012).  

 

Todavia, em Reis et al. (2012, p.81-82), os autores destacam que objetivando minimizar os 

impactos causados por obras de grande porte, o governo brasileiro tem incentivado a 

execução de usinas menores e locais, ou ainda recapacitar centrais desativadas.  As PCHs 

tem potência máxima entre 1 a 30 megawatts, a área de alagamento não ultrapassa 13km2 e 

representam uma excelente oportunidade para as áreas isoladas, pequenos centros agrícolas 

e industriais em comunidades de baixo índice de desenvolvimento humano. Estes 

empreendimentos alavancam a economia local pela intensiva utilização de mão de obra na 

fase de construção, em média 300 pessoas, e na fase de operação e manutenção, as PCHs 

requerem em média de seis a dez pessoas no quadro técnico de gestão (TOLMASQUIM, 

2005; GOLDEMBERG, 2010).   

 

A Figura 2 mostra a evolução do parque gerador em número de empreendimentos em 

operação no horizonte 2001-2010 onde se verifica o crescimento tanto de PCHs como em 

UHEs. Em agosto de 2013 o Banco de Informações de Geração- BIG (ANEEL) registrou 

que estavam em operação 191 Usinas Hidrelétricas, 460 Pequenas Centrais Hidrelétricas, e 

460 Centrais Geradoras Hidrelétricas - mini usinas, com potência de até 1 Megawatt 

(MW). Segundo Vichi e Mansor (2009 p.762-763) o mundo ainda segue a tendência de 

modernizar e ampliar a capacidade de geração das usinas hidrelétricas onde for possível ou 

processar a instalação de geradores em represas onde não há geração de energia.   

 

Desde a década de 1970 até princípio dos anos de 1990 o país se endividou para expandir 

seu parque hidrelétrico. Nesse mesmo ano, aproximadamente 15% da dívida externa 

brasileira relacionava-se à obras de construção de grandes usinas hidrelétricas (Reis et al. 

2012 p.81), contudo, o gás natural e o incentivo a cogeração tem resultado em um 

decréscimo na participação relativa da energia de origem hidrelétrica (ATLAS DE 

ENERGIA ELÉTRICA DO BRASIL, 2008).  



9 

 

 

Figura 2 - Evolução do número de UHEs e PCHs em Operação no Brasil (2001-2010) 
Fonte: Adaptação dos autores - BIG ANEEL (2013) 

 

Dentre as vantagens econômicas na geração da energia de fonte hidráulica, se destacam os 

baixos custos operacionais quando comparados ao investimento inicial e a independência 

dessa fonte em relação às variações do preço do petróleo no mercado internacional. O 

principal benefício ambiental explorado é o seu caráter renovável, contudo os impactos 

ambientais para construção de um complexo hidrelétrico geram consideráveis 

externalidades negativas. 

 

Há trinta anos o Brasil estava entre os 10 países de energia elétrica mais barata do mundo, 

quando comparado aos preços praticados nos Estados Unidos, França, Índia, Rússia e 

China. Hoje o país consegue gerar energia elétrica barata e limpa, contudo possui uma das 

tarifas mais caras do mundo. Pesquisa da  Federação das Indústrias do Estado do Rio de 

Janeiro - FIRJAN mostra que “a  tarifa média de energia elétrica para a indústria do Brasil 

é de R$ 329,00 por megawatt-hora (MWh), quase 50% a mais que a média de R$ 215,50 

em um conjunto de 27 países do mundo que possuem dados disponíveis na Agência 

Internacional de Energia” (FIRJAN 2011). 

 

As UHEs podem ser classificadas em duas categorias: aquelas que possuem reservatório de 

acumulação, ou, simplesmente, as UHEs a fio d’água. Tecnicamente estas últimas 

trabalham com capacidade de armazenamento das vazões afluentes, de um dia, e no 

máximo, uma semana. As usinas tradicionais possuem capacidade de armazenamento 

plurianual, podendo chegar até dois anos (DESTER, 2012). Ao se analisar a série histórica 
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de 2002 a 2011, nota-se que a oferta interna de energia manteve a média de 14,5% na fonte 

hidráulica e eletricidade (EPE/BEN 2012 p.22). 

 

Dentre os desafios no que tange a melhoria da infraestrutura de energia, destaca-se a 

modernização das instalações existentes e, principalmente, o desenvolvimento de um 

modelo de financiamento para o setor elétrico. Ademais, a falta de coordenação entre as 

áreas do governo responsáveis pelo planejamento e gestão da energia com as ações do 

Ministério do Planejamento, acarretam um delay entre a real capacidade instalada e a 

prevista (DESTER, 2012).   

 

Uma das principais ameaças quanto a expansão do parque gerador em hidroenergia é o 

tema ambiental. Em 2008 o Banco Mundial registou que no Brasil a emissão da Licença 

Prévia para esses empreendimentos tem se caracterizado como um processo moroso e 

cheio de incertezas. Uma amostra no total de 66 usinas em fase de licenciamento naquele 

ano consumiu em média 32 meses, ou quase três anos para se resolver as questões de 

autorização dos órgãos ambientais competentes (SOITO, 2011) além de intermináveis 

disputas judiciais envolvendo o embargo de obras. 

 

Dentre as ações com vistas a promover o crescimento e desenvolvimento da país, no 

primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006), foi apresentado a 

nação um projeto com vistas a aumentar a taxa de investimento na economia denominado 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.  O orçamento inicial para o período 

2007-2011 previa um total de R$ 503,9 bilhões em investimentos direcionados às áreas de 

transporte, energia, saneamento, habitação e recursos hídricos, a serem compartilhados 

com o setor privado (PAC, 2007 p.3).  

 

O PAC entrou em sua segunda fase em 2011 sob a denominação PAC 2. Estão em 

andamento no país até agosto de 2013, obras de 10 hidrelétricas (18.340 MW), 14 

termelétricas (3.871 MW), 95 eólicas (2.472 MW) e 6 pequenas centrais hidrelétricas (118 

MW), que irão expandir em 24.803 MW a capacidade de geração do país. A maior obra de 

geração de energia elétrica em construção no Brasil atualmente é a Usina Hidrelétrica de 

Belo Monte, com 11.233 MW de capacidade instalada e R$ 25 bilhões em obras já 

executadas (21% do cronograma). Com respeito a expansão das linhas de transmissão, 
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estão atualmente em obras 27 LT, totalizando 10.346 quilômetros, além de 26 subestações 

de energia (PAC 2 6º BALANÇO, 2013 p.72). 

 

3.2. Gases de Efeito Estufa (GEE) e as mudanças climáticas nas atividades das 
hidrelétricas 
 

As mudanças climáticas podem alterar negativamente as atividades da agricultura, pecuária 

e intervir na operação do sistema elétrico de distribuição, transmissão e geração de energia 

elétrica. As modificações dos fluxos hídricos são preocupantes na garantia da segurança 

energética comprometendo a operação das usinas. As bruscas alterações no 

comportamento das vazões nas bacias dos rios produtores de energia elétrica e as 

mudanças na expectativa de ocorrência de eventos extremos (como tempestades e secas) 

podem deixá-las vulneráveis a paralisação (SCHAEFFER et al, 2008).  

 

O Brasil figura entre os dez países que mais “contribuem para o efeito estufa e suas 

emissões de carbono correspondem a 2,69% dos totais mundiais” (BURSZTYN, 2012 

p.449), no entanto, estudos indicam que a geração de energia elétrica pelas hidrelétricas 

não é a mais intensiva na emissão de CO2. Em 2005, o setor de energia e a indústria, 

juntos, respondiam por 18% do total das emissões de CO2eq enquanto que as mudanças no 

uso da terra e florestas respondiam por 58% das emissões (BURSZTYN; BURSZTYN 

2012 p.450). 

 

Uma importante ação do governo brasileiro ocorreu durante a 15ª Conferência do Clima da 

Organização das Nações Unidas (COP15, 2009), quando o país assumiu o compromisso de 

reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em 36,1% a 38,9% até 2020 (em 

relação ao que emitia em 1990). O acordo resultou na Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 

2009, que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC cujo principal 

objetivo é executar medidas nacionais de comprometimento na redução de emissões de 

GEE.  Em outubro de 2010, foi apresentado o segundo Inventário Nacional de Emissões de 

Gases de Efeito Estufa, abrangendo o período de 1990 a 2005, última publicação oficial.  

 

A EPE no documento PDEE 2021 (última versão oficial), projetou que até o ano 2021 as 

emissões crescerão 95% para o setor energético. A Tabela 2 mostra as principais variáveis 
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referentes à intensidade de carbono devido a produção e uso de energia para a economia 

brasileira.  

 

Note-se, que as projeções indicam diminuição tanto na intensidade de carbono no uso da 

energia como na intensidade de carbono na economia para o horizonte 2021, sinalizando o 

compromisso de redução de emissões firmado na 15ª Conferência das Partes em 2009 

(CPO-15). As projeções do PDEE são reconhecidas como um provável cenário de 

mitigação ou intervenção, haja vista, que incorpora meta específica de redução de emissões 

de CO2 e apresenta políticas e medidas no sentido de viabilizá-la. 

 

Tabela 2 – Intensidade de carbono na economia brasileira (produção e uso da energia) 
Item  Unidade 2005 2020 2021 

Emissões de GEE na 
produção de energia 106tCO2-eq 329 622 641 

PIB R$ bilhões (2010) 2.967 5.734 6.021 
Consumo final energético 106 tep 182,7 353,2 367,5 
Intensidade de carbono no 
uso da energia 

kgCO2-eq/tep 1.801 1.761 1,744 

Intensidade de carbono na 
economia 

kgCO2-eq/103 [2010] 110,9 108,5 106,5 

        Fonte: EPE – PDEE 2021 (p. 323)   
Nota 1: a equivalência de CO2 é dada pela métrica do GWP para 100 anos (CH4 =21 N20=310) 

Nota 2: essa meta atende ao disposto na Lei 12.187/09 e o Decreto 7.390/10. 

 
3.3 Notas sobre segurança energética no Brasil 
 

A chamada segurança energética – garantia do suprimento energético a população – tem 

recebido maior ênfase entre as prioridades de planejamento governamental, se 

transformando, inclusive, numa questão de Estado.  O conceito de segurança energética 

esteve quase sempre ligado ao suprimento de petróleo, entretanto, o modelo de crescimento 

das grandes economias, baseado no uso de combustíveis fósseis, vem modificando o 

escopo da discussão nesse tema (PAUTASSO; OLIVEIRA, 2008).   

 

No atual modelo do setor elétrico brasileiro, o Operador Nacional do Sistema Elétrico – 

ONS é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de 

geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN), sob a 

fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Cabe ao ONS 

gerir o estoque de energia de forma a garantir a segurança do suprimento contínuo em todo 

o território nacional (ONS, 2013). 
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Entre os riscos que podem comprometer o abastecimento interno, se considera aqueles 

relacionados ao clima, possíveis inundações ou falta de chuvas, a quebra de safras 

agrícolas, a expansão e manutenção das linhas de transmissão e pouca iniciativa legislativa. 

Também é relevante que a atual política energética preveja um conjunto de ações que 

garantam operação segura dos equipamentos e instalações, reduzindo a indisponibilidade 

dos sistemas de suprimento (ONS, 2013). 

 

As termelétricas vêm assumindo importância no cenário atual brasileiro, como em 2012, 

quando foram acionadas por conta de fortes alterações no ciclo hidrológico. O uso dessa 

fonte passou a ser concebido após a crise energética de 2001, quando se evidenciou a 

necessidade de aumentar a segurança na oferta de energia elétrica por conta de escassez de 

chuvas.  Naquele ano eram 53 usinas térmicas em funcionamento gerando entre 5 e 100 

MW. Atualmente são 1.664 usinas térmicas em operação movidas a combustíveis como 

óleo, gás natural e biomassa, com potência somada de 36,6 mil MW – aproximadamente 

27,5% do total da energia gerada no país (ANEEL, 2013).  

 

As autoridades do setor elétrico brasileiro têm discutido ações para melhorar a transmissão 

da energia gerada de forma segura e nas taxas correspondentes aos padrões de expansão da 

economia.  Dadas as características de distribuição geográfica dos rios e cidades, existe 

uma significativa distância entre os grandes centros de geração e de consumo da energia 

elétrica. A maior concentração de metrópoles se dá nas regiões Sul e Sudeste do país, 

enquanto que grande parte dos rios e afluentes se concentra na região Norte. Em 2011 foi 

registrado um total de 103.362 km de extensão na rede de transmissão elétrica (ANUÁRIO 

ESTATÍSTICO, 2012).   

 

Este panorama simplificado ilustra a dependência que o Brasil tem de longas linhas de 

transmissão, responsáveis pelo transporte da energia desde as suas fontes até as suas 

cargas, o que favorece perdas expressivas nessa fase do processo (ANUÁRIO 

ESTATÍSTICO 2012 p.77). Em março de 2013 foi apresentado pelo ONS um relatório que 

identificou 2.300 falhas por ano, mais de 6 problemas por dia, com prejuízos diretos ao 

consumidor e cortes no fornecimento. Foram registrados no último qüinqüênio entre 2.258 

a 2.670 casos por ano.  
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Esses eventos expõem a fragilidade da segurança energética do Brasil e coloca em dúvida a 

capacidade das autoridades em responder rapidamente e de forma clara quais foram os 

verdadeiros problemas que geraram apagões entre os meses de outubro a dezembro de 

2012, que resultaram em prejuízos financeiros e na alta insatisfação dos consumidores que 

pagam uma tarifa cara pelo uso da energia elétrica conforme abordado na subseção 3.1. 

 

4  Resultados e Discussões  

 

Como principal resultado dessa pesquisa entende-se que o Brasil deve seguir na trajetória 

de políticas de diversificação da matriz elétrica brasileira com forte tendência de expansão 

do potencial da energia eólica. Esta tem se mostrado mais competitiva frente às PCHs 

pelas significativas reduções de preço da energia dessa fonte e menores impactos sobre o 

meio ambiente. Além disso, a demora na obtenção de licenças ambientais e as disputas 

judiciais já são responsáveis pelo atraso na conclusão das obras das hidrelétricas em 

andamento atualmente.  

 

O saldo do último Leilão de Energia A-5, realizado em dezembro de 2012 contratou 10 

projetos eólicos com potência somada de 281,9 MW e investimentos previstos da ordem de 

R$ 1,1 bilhão. Foram contratadas apenas duas usinas hidrelétricas com 292,4 MW de 

potência instalada e uma previsão de aporte de quase R$ 856 milhões para esses projetos 

(EPE, PORTAL PCH 2012).  

 

Uma questão crítica considerada no PDEE 2021 é a estimativa da capacidade de 

armazenamento dos reservatórios, que deverá crescer apenas 5% até 2021. Tal projeção 

reforça a necessidade de se planejar sistemas de backup e expandir a estrutura de 

comunicação entre os centros de geração e distribuição para evitar choques de preços no 

mercado.  

 

Na perspectiva do desenvolvimento econômico, o Programa Luz para Todos, até setembro 

de 2011, beneficiou 14,2 milhões de brasileiros, destacando-se como um importante 

programa de inclusão social que melhorou os indicadores de qualidade de vida da 

população carente, especialmente na área rural, e reforçou o caráter social da energia como 

fonte de geração de riqueza (PROGRAMA LUZ PARA TODOS, 2013).  
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Seguido aos choques internacionais do petróleo, se fortaleceram uma série de políticas para 

a transição da matriz energética brasileira baseada em lenha e carvão para a matriz 

hidrelétrica. Verificou-se que no período entre 1971 e 1981, a capacidade instalada de 

energia elétrica em hidrelétricas aumentou de 10.244 MW, 81% da potência total instalada, 

para 30.600 MW, 89% da potência total instalada (PINHEIRO, 2011 p.10), no entanto, no 

período 2004-2011 a participação da energia hidráulica manteve-se no patamar de 14% do 

total da energia gerada. 

 

No Quadro 1 é mostrado a expansão da capacidade instalada brasileira de geração, por 

meio de hidrelétricas e PCH´s (2004-2011), e a contrapartida em ampliação da oferta de 

energia elétrica em unidades ligadas por meio do Programa Luz para Todos. A presença 

desta fonte na matriz energética saltou de 1,34% em 2004 para 3,3% em 2011 confirmando 

sua importância para a economia e garantia da segurança energética.  

 
 Quadro 1- Fontes de geração hidráulica e unidades ligadas do Programa Luz para Todos 

CAPACIDADE DE GERAÇÃO ELÉTRICA NO BRASIL (MW) 
USINAS HIDRELÉTRICAS E PCHs  

Variável 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Capacidade 

Total Instalada  
69.087 71.059 73.679 76.869 77.545 78.610 80.703 82.459 

Capac. Total 
Instalada (%) 

80,3 80,3 81,3 81,7 80,8 80,6 79,1 75,9 

PCHs 1.220 1.330 1.566 1.820 2.490 2.983 3.428 3.870 
UHE (*) 67.778 69.631 72.005 74.937 74.901 75.484 77.090 78.371 
Part. % 

Hidráulica 
14,4 

 
14,8 

 
14,8 

 
14,9 

 
14,0 

 
15,2 

 
14,0 

 
14,7 

 
Unidades 

Ligadas (**) 
69.999 378.046 590.013 397.277 441.427 357.970 291.431 - 

Emissões GEE 
MtCO2 

- - - 24,76 34,50 23,35 35,84 29,79 

Fonte: Adaptação dos autores (2013) de Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2012; BIG ANEEL  
(*) 

Considerando Itaipu Binacional em média 7.100 (MW) 
(**)

 Programa Luz para Todos alcançou cerca de 7% da população brasileira somente em 2011 (CNI, 2012) 

 
 

A sociedade civil tem ampliado a discussão sobre impactos socioambientais e pressionado 

o governo cada vez mais em se tratando de empreendimentos considerados danosos as 

populações locais. Entretanto, seria precoce afirmar que tal poder de pressão é  

suficientemente forte para embargar um empreendimento de vulto tão expressivo como a 

construção da usina de Belo Monte, Pará, Brasil e que envolve além dos interesses 

econômicos, objetivos políticos e lucrativos contratos para grupos privados. 
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Em 2012 a segurança energética foi colocada em risco por consecutivos episódios de 

apagão que interromperam o fornecimento de energia elétrica em várias regiões do Brasil. 

O ano de 2012 não apresentou significativo crescimento do PIB e a indústria não foi o 

agente econômico que mais se destacou. Ademais, o nível dos reservatórios em 2012 foi 

comprometido pelo baixo volume de chuvas, fazendo com que as autoridades acionassem 

as termelétricas em outubro de 2012. O Quadro 2 relaciona a interação entre as fontes 

hidráulicas e as dimensões socioambientais da energia. Note-se que esses efeitos são 

considerados no PDEE 2021 e são ponderados pelos órgãos que autorizam a operação de 

tais projetos.  

 

 Quadro 2 – Interação entre as fontes hidráulicas e as dimensões socioambientais da energia 

DIMENSÕES GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FONTE HIDRÁULICA 

Ambientais 

A geração de energia por essas fontes apresenta menor potencial de emissão de 
GEE quando comparado ao manejo de solo e florestas. As PCHs são 
incentivas por programas governamentais como o PROINFA, mas os atrasos 
na entrega de usinas sinalizam a falta de financiamento para projetos dessa 
natureza. O tempo de obtenção das licenças ambientais é em média de 32 
meses para as hidrelétricas. Até julho de 2013 haviam 19 empreendimentos 
hidrelétricos com cronograma das obras em atraso, destacando-se as obras de 
Belo Monte (PA) e Jirau (RO), bem como  150 PCHs apresentam cronograma 
de obras em atraso.  

Sociais 

Esses empreendimentos são geradores de empregos na fase de construção e 
operação das usinas. A alteração do meio pode provocar interferência nas 
relações de dependência com o território e uso dos recursos, afetando o 
patrimônio material e imaterial. O aumento de fluxos migratórios pressiona a 
infraestrutura nos setores de habitação, saúde, educação e saneamento básico. 
A Usina de Belo Monte teve suas atividades paralisadas por decisão judicial e 
invasões de indos em maio de 2013. Em Jirau os operários incendiaram 
alojamentos e fizeram greve paralisando o cronograma dessa obra. 

Institucionais 
O setor elétrico brasileiro deve revisar o marco regulatório e intensificar o 
papel fiscalizador da ANEEL. A transformação da matriz energética deve 
alterar as políticas atualmente vigentes. 

Econômicas 

As decisões de planejamento da expansão do setor elétrico apontam para 
continuidade da exploração dessas fontes, contudo, o potencial eólico ganha 
espaço pelos melhores preços obtidos nos últimos leilões de energia. Observe-
se que a fonte eólica ainda tem caráter complementar as hidrelétricas e PCHs. 
Há sinais de que o governo brasileiro ao não expandir as hidrelétricas com 
reservatórios acionará as termelétricas aumentando as emissões de CO2. Em 
2012 Os brasileiros ficaram 18 horas e 39 minutos sem energia, quase três 
horas acima do limite estabelecido pela ANEEL, que é de 15 horas e 52 
minutos. 

Fonte: Autores (2013), adaptado de ANEEL, Portal PCHs; FIESP. 
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5 Considerações 

 

A expansão da oferta de eletricidade por meio das hidrelétricas ou PCH´s altera as relações 

entre a produção de energia, a economia, a sociedade e o meio ambiente. A tradicional 

solução via mercado é insuficiente em tempos de rigor nas políticas ambientais e forte 

pressão de grupos da sociedade que protegem os direitos das populações diretamente 

atingidas pela exploração das fontes hídricas.  

 

A política energética deverá seguir na linha da diversificação e utilização de fontes 

renováveis, inclusive, porque atualmente, no caso brasileiro, o preço da energia eólica tem 

se mostrado competitivo, fazendo com que mais projetos dessa fonte sejam aprovados para 

suprir a demanda do país até 2021. Contudo, há de se considerar as dificuldades na 

conclusão dos parques eólicos, bem como o caráter complementar da energia eólica que é 

dependente de ventos. O Brasil dispõe de abundantes recursos hídricos e esse potencial 

deverá ser aproveitado ainda por muitos anos, a despeito dos dilemas enfrentados pelos 

police makers no que tange ao desenvolvimento com responsabilidade ambiental. O 

governo brasileiro tem feito esforços para cumprir as suas metas de redução de GEE e 

considera as questões socioambientais em todos os seus PDEE, sinalizando que as decisões 

de política energética deverão ser compatíveis com a proposta de sustentabilidade. 

 

Em 2012 com a falta de chuvas e o atraso na conclusão de obras das hidrelétricas o 

governo brasileiro teve de acionar suas termelétricas. Essa solução trouxe prejuízos 

econômicos, pelo custo de manutenção dessas usinas, bem como pressões ambientais, pela 

utilização de combustíveis altamente poluentes. A opção por usinas a fio d água mitiga o 

problema do alagamento de grandes áreas para hidrelétricas de grande porte, entretanto, 

apresenta um risco em caso de alteração do ciclo de chuvas. Dados da FIESP (2013) 

mostraram que dos 42 projetos hidroelétricos leiloados nos últimos 12 anos, com potência 

instalada de 29 mil MW, apenas 10 pequenos projetos apresentavam reservatórios, 

correspondendo a 7% da potência total.  

 

A não expansão da oferta de energia elétrica de fonte hidráulica poderá comprometer a 

segurança energética da economia brasileira país. Por outro lado, a relação da energia com 

as suas outras dimensões requer uma revisão nas políticas atuais que ainda priorizam os 

objetivos mercadológicos. Diante do atual quadro de incertezas quanto ao futuro da 
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economia brasileira, cabe aos agentes econômicos equacionarem as novas necessidades de 

produção com os impactos que acarretarão sobre essas dimensões, haja vista que se o país 

voltar a crescer a taxa média de 3% a.a. há evidentes riscos de falta de energia para atender 

a essa demanda. 

 

O tradeoff que o Brasil enfrenta hoje é redesenhar sua matriz energética de forma a 

aproveitar todo o potencial de suas fontes de energias renováveis, sem comprometer o 

crescimento da economia que vem apresentando resultados aquém dos projetados nos 

últimos 3 anos. Como todos os países em desenvolvimento, a produção ainda é baseada no 

uso de combustíveis fósseis e uma mudança para fontes de baixa emissão de carbono é um 

processo demorado que demanda mudança tecnológica, redirecionamento de investimentos 

e também a reeducação dos agentes econômicos para o uso racional dos energéticos.  

 

O Brasil vem adotando uma política de aproveitamento dos recursos hídricos desconectada 

das demais dimensões da energia. As decisões ainda são pautadas nos ganhos de curto 

prazo onde os objetivos de crescimento (no curto prazo) ainda são preferíveis a definição 

de políticas em cenários futuros de escassez de recursos, limitando-se ao cumprimento das 

disposições da legislação nacional.   
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RESUMO

Este artigo examina a relação entre competências gerenciais e a capacidade de inovação
sustentável. A análise diz respeito à Electrolux do Brasil, no período de 2000 a 2011. O
objetivo foi contribuir com a discussão sobre a transição para o novo paradigma de
inovações sustentáveis e responder duas proposições: Existe relação entre competências
gerenciais e grau de inovação? Como a inovação foi adaptada à transição tecnológica, de
acordo com requisitos sustentáveis? A metodologia de pesquisa privilegiou o estudo de
caso e estratégias de associação de técnicas de pesquisa qualitativa e quantitativa. Como
resultado da pesquisa, as evidencias empíricas sugerem que inovação é resultado da
interação entre competência gerencial e rotinas/processos. A empresa desenvolvia seus
projetos adequando-os aos requisitos ambientais como praticas de senso comum ao
contexto de evolução do paradigma sustentável.

ABSTRACT

This article examines the relationship between managerial competences and the capacity of
sustainable innovation. The analysis concerns Electrolux Brazil, in the period from 2000 to
2011. The objective was to contribute with the discussion about the transition for the new
paradigm of sustainable innovations and to answer two propositions: Does relationship
exist between managerial competences and innovation degree? How was the innovation



adapted to the technological transition, in agreement with sustainable requirements? The
research methodology privileged the case study and strategies of association of techniques
of qualitative and quantitative research. As outcome from research, the empirical evidences
suggest that innovation is resulted of the interaction between managerial competence and
routines and processes. The company developed their projects adapting them to the
environmental requirements as practice of sense common to the context of evolution of the
sustainable paradigm.

1 – Introdução

Este artigo examina a relação entre competências gerenciais que impactam na capacidade
de inovação sustentável. A análise ocorreu na indústria eletroeletrônica, na Electrolux do
Brasil S/A, Curitiba, PR. no período de 2000 a 2011. O objetivo foi contribuir com a
discussão sobre a transição para o novo paradigma de inovações sustentáveis.

O atual enfoque da discussão sobre inovação, subjacente a mudanças tecnológicas, traz
novas ideias para evolução do paradigma, especialmente em atividades produtivas sujeitas
a politicas e regulações para a inovação sustentável. Diferentes conceitos se apresentam
como janelas de oportunidade para discussão nos temas inovação e competências, que vem
sido discutido desde a década de 1980.

A relação entre competências e inovação por meio de desenvolvimento de novos produtos
ou gestão de tecnologia foi estudada por Tushman e Anderson (1986) e Van den Ven
(1986), Leonard-Barton (1992). Mais recentemente foi investigada a relação entre
inovação e competências subjacentes às mudanças organizacionais e tecnológicas, e a não
imitável configuração e reconfiguração de competências (TEECE, 2003; VERONA e
RAVASI, 2003), bem como o papel-chave da liderança (ADNER e HELFAT, 2003;
TEECE, 2007). A inovação sustentável como um processo gerencial que os gestores e
lideres de projeto estão vivenciando em seu dia a dia, mediante pressões de regulações e
politicas ambientais, vem sido discutida por autores como Carrillo-Hermosilla (2009) e
Hafkesbrink (2007). A eficiência na utilização de recursos não é temática nova, quando se
trata de inovação tecnológica, mas o que se apresenta hoje é a necessidade de analise em
contexto de transição de paradigma.

Por outro lado, pesquisas que analisam o contexto em que o indivíduo exerce suas
atividades, a natureza de seu comportamento e do seu conhecimento (EISENHARDT e
MARTIN, 2000), assim como a interação entre os membros e a estrutura do fluxo de
trabalho (BELL e KOZSLOWSKI, 2002), enfocando interação entre níveis da organização
ainda são escassas – particularmente as que têm como unidade de análise projetos de
produtos, com graus variados de inovação.
Portanto analisando em nível do indivíduo e em nível da organização e a partir dessa lógica
de raciocínio, o esquema conceitual deste estudo articula as dimensões organizacional e
humana. Mais do que isso, vem ao encontro da visão da organização como um sistema
integrado, o que levou à abordagem de análise multinível. (KOZLOWSKI e KLEIN,
2000). Para suportar o conceito de analise, a metodologia de pesquisa privilegiou o estudo
de caso (YIN, 2005), e estratégias de associação de técnicas de pesquisa qualitativa e



quantitativa (CRESWELL, 2003). O intuito foi responder às seguintes proposições: Existe
relação entre competências gerenciais e grau de inovação? Como a inovação foi adaptada à
transição tecnológica, de acordo com requisitos sustentáveis?. Este artigo está estruturado
em seis seções, a partir desta Introdução, a segunda seção traz o referencial teórico, a
terceira seção apresenta o modelo para analise de competências gerenciais, a quarta seção
apresenta breve nota sobre os projetos da empresa em estudo, a quinta seção aborda a
metodologia, a sexta seção analisa e apresenta os resultados e a sétima seção conclui o
artigo.

2 – Referencial teórico

2.1 - Inovação

Inicialmente para compreender o conceito de inovação é necessário distinguir inovação em
produtos, processos e organizacional. Desde que inovação é uma nova maneira de fazer as
coisas, considera-se modificações em produtos e serviços que a organização oferece ao
mercado. Já a inovação em processo, modifica o modo que os produtos são criados e
entregues. Consequentemente, o paradigma de inovação subjacente ao modelo mental, que
estrutura o modo que uma organização desempenha as suas atividades também deve sofrer
mudanças Tidd, Bessant and Pavitt (2005), moldando as inovações organizacionais. Este
trabalho adota inovações de acordo com Schumpeter (1942), que estão vinculadas à
difusão no mercado e são classificadas em inovações incrementais e radicais. Dada uma
base tecnológica, as inovações incrementais são identificadas como melhorias sucessivas
em produtos e serviços, produzidas como um fluxo contínuo de mudanças ao longo de
direções esperadas. Já a inovação radical, em contraste, é a introdução de um produto ou
processo realmente novo (PEREZ, 2003). Em síntese, de acordo com os conceitos
apresentados, o foco de inovação para este trabalho está nos múltiplos projetos inovadores
relacionados a necessidades dos consumidores, competências centrais ou essenciais,
plataformas tecnológicas e a combinação destes (LAURIE et al., 2006; SALOMO et al.,
2008).

2.2 Inovação sustentável

O conceito de inovação sustentável não se distancia significativamente de sua
originalidade, mas relaciona positivamente o desempenho econômico e ambiental ao
contexto dinâmico (CARRILLO-HERMOSILLA, 2009).

A definição sobre inovação sustentável como processo onde considerações sobre
sustentabilidade (politica, tecno-economica e social) são integradas nos sistemas da
empresa desde a ideia, até a pesquisa e desenvolvimento (P&D) até a comercialização, de
acordo com (CHARTER AND CLARK, 2007), se aplica em produtos, serviços e
tecnologias, tanto quanto em novos modelos de negócios organizacionais.

A logica para o mercado ofertante de produtos e serviços pressupõe o consumo sustentável,
suportado pelo fornecimento de serviços e de produtos correlatos. Estes com o intuito de
preencher as necessidades básicas e prover melhor qualidade de vida, ao mesmo tempo em
que se diminui o uso de recursos naturais e de substâncias tóxicas, assim como as emissões



de resíduos e de poluentes durante o ciclo de vida do serviço ou do produto, com o
proposito de não se ameaçar as necessidades das gerações futuras (PNUD, 1998, p. 65). A
mudança da logica para o mercado ofertante de produtos traz a condição para a formação
de um pensamento para a inovação sustentável como um período de transição.

2.1 Transição para o paradigma de inovação sustentável

O novo paradigma tecno-econômico pode ser compreendido no senso comum de
“melhores práticas”, as quais rompem com hábitos organizacionais existentes em
tecnologia, economia, gestão e instituições sociais (Perez, 2010). As evidências da difusão
de uma nova revolução tecnológica se apresentam na mudança de componentes que
auxiliam a criação de ciclos de melhorias e novas tecnologias para aplicações em produtos
sustentáveis e ao mesmo tempo digitais. Este fato sugere a emergência de um novo
paradigma de inovação, que inclui a gestão da transição para a satisfação de diferentes
necessidades como transporte, nutrição, água ou energia interagindo em sistemas. O que
significa dizer que a mudança fundamental está na abordagem sistêmica de novos regimes
tecnológicos, sociais, regulatórios e culturais. “Uma mudança em nível de sistema em seu
sentido envolve a co-evolução de tecnologias, infra-estrutura, regulação, significados
simbólicos, conhecimento e estrutura industrial, um período de transição que
aproximadamente de 30 a 40 anos ” (JACOB, 2004). Perez (2012) esclarece que o
potencial de inovação atual prove de tecnologias de informação e comunicação e o
paradigma da produção flexível. Estas tecnologias podem favorecer recursos produtivos
para incremento intensivo de produtividade o consumo de serviços e em produtos duráveis,
recicláveis, remanufaturávies e com design e estética para milhões de consumidores em
busca de uma vida saudável e com qualidade.

A contribuição dos estudos que envolvem disciplinas relacionadas à teoria evolucionária
como em (NELSON e WINTER, 1982), teoria de mudança tecnológica (PAVITT, 1984),
revoluções tecnológicas e paradigmas (DOSI, 1988: PEREZ, 2003; 2010), trouxeram
contribuições relevantes para a teoria de inovação. Mas, atualmente a sua evolução incita a
discussão para inovações sujeitas a políticas e regulações de sustentabilidade. As
normatizações para a indústria eletrônica que introduz novas tecnologias, (derivada da
conectividade digital) e novos produtos (mercado verde), como o WEEE (Waste Electrical
and Electronic Equipment), adotado na Europa, ASIA e EUA, levam ao debate sobre
ambiente e desenvolvimento sustentável. Cujos preceitos foram documentados no
Brundtland Report, citado em  Comissão Mundial Sobre o Meio-Ambiente (1991), e mais
recentemente tem sido aplicados na visão da teoria da inovação por autores tais como
Carrillo-Hermosilla (2009) e Hafkesbrink (2007).

2.2 – O Desenvolvimento de capacidade de inovação sustentável

O desenvolvimento da capacidade de inovação sustentável tornou-se uma necessidade para
empresas que atuam em países em desenvolvimento. Porém, quando se trata de tecnologia,
capacidade é vista como aprimoramentos internos em funções tecnológicas (técnicas):
engenharias, design, atividades de processos e organização da produção. Estas
desenvolvidas em níveis de maturidade vinculados à complexidade das atividades Lall
(2005). A partir dessa compreensão alia-se o conceito de inovações sustentáveis, que pode
ser compreendido como todas as maneiras que atores relevantes, que lideram a



desenvolvimento e a aplicação de novas ideias, comportamentos, produtos e processos
contribuem para a redução de fronteiras ambientais, para um alvo específico ecológico e
sustentável (SARTORIUS, 2005c). Assim, o desenvolvimento de capacidade de inovação
sustentável não é conceito recente, ele advém de uma construção conceitual.

O desenvolvimento de capacidade tecnológica em inovação sustentável vem ocorrendo
desde 1970, quando algumas empresas optaram na redução de impactos negativos ao meio
ambiente, por meio de soluções “end of pipe”. Estas são as que atendem aos requisitos
ambientais, mas não são parte essencial de processo produtivo, são relacionadas à redução
de poluentes. Por exemplo, a redução de emissão de CO2. ou o tratamento de resíduos na
agua utilizada em plantas industriais (FRONDEL, et al, 2004). Foi a partir do relatório de
Brundlandt, que as atividades para adaptação a requisitos ambientais se focaram em
processos produtivos, buscando soluções em desperdício e reciclando metais e plásticos.
Abrindo a possibilidade de difusão de novas tecnologias e requisitos no campo do meio-
ambiente. A Figura 1 ilustra a inserção de requisitos ambientais ao longo dos anos.

Figura 1 – Requisitos para o desenvolvimento da indústria no meio ambiente

FONTE: Adapted from Dobers and Wolf (1998)

A Figura 1 ilustra a analise realizada por Carrillo-Hermosilla (2009), sobre requisitos para
inovação em produtos, considerando três categorias: i) a primeira em nível de componentes
considerando tecnologias “end of pipe”, ii) a segunda em nível de subsistemas, onde a
inovação ocorre em mudanças em produtos e processos. Particularmente, as adaptações em
subsistemas que privilegiam as inovações arquiteturais, frequentemente provocadas por
mudanças em componentes – talvez em tamanho ou outro parâmetro subjacente em seu
design (desenho) – que cria novas interações e novas ligações, com outros componentes
em determinado produto (HENDERSON AND CLARK, 1990). Por exemplo, uma
máquina de lavar, que usa de menos recursos como ciclos de lavagem e energia, criando
poucos resíduos e poluição. Finalmente, iii) a terceira categoria desenvolvida é em nível de
sistemas de negócios. O conceito envolve ciclo de produção fechado em produto, processo
e distribuição. Trazendo mudanças em sistemas e seus componentes e subsistemas, onde o
produto tende a ter maior valor agregado e ser biodegradável, de acordo com Carrilo-
Heremosilla (2009). Desenvolver modelos de negócios sustentáveis refere-se a “sistemas
de produtos, serviços e redes de suporte, que são desenvolvidos para ser competitivos,
satisfazer as necessidades do consumidor e ter baixo impacto ambiental, mais do que os
modelos tradicionais de negócios. A orientação para desenvolvimento sustentável com
base em “sistemas de inovação” sugere que a inovação ocorre em uma complexa rede com
vários atores, que articulam suas competências centrais em processos inovativos
(HAFKESBRINK, 2007).



Considerando que o lócus da inovação se encontra na empresa em seus recursos para
desempenho superior, se destaca entre eles as competências gerenciais e o trabalho
organizado em equipe. A contribuição do gestor para atividades de inovação se dá em
funções estratégicas. Ressalta-se o importante papel dos gestores relacionado ao
desempenho da empresa por meio de suas capacidades de percepção, apreensão de
oportunidade e reconfiguração do negocio. Portanto, no contexto de capacidades
dinâmicas, há uma mudança essencial – isto é, “os indivíduos no papel de líderes e/ou
gerentes assumem um importante papel na criação, extensão e modificação da base de
recursos da empresa” (HELFAT et al., 2008, p. 47-48). O enfoque para inovações
sustentáveis volta-se para a capacidade dinâmica dos gestores.

3 – Matriz para o exame de competências gerenciais

Competência gerencial é vista aqui como recurso, como capacidade dinâmica (TEECE,
2007, p. 48), o autor aperfeiçoa e desagrega o conceito, acrescentando-lhe três classes: 1) a
capacidade de perceber oportunidades, 2) apreender, agarrar oportunidades e 3) capacidade
de gerenciar ameaças por meio de combinação, reconfiguração de ativos dentro e fora das
fronteiras da organização.

Para efeitos deste estudo, um tipo particular de competência gerencial merece destaque: as
competências gerenciais em projetos. As atividades de projeto demandam formas de
colaboração temporária, que ocorrem entre as fronteiras da empresa e o seu ambiente
externo (GANN e SALTER, 2000; GRABHER, 2002). Teece (2007) trouxe à cena o papel
do gestor para a alocação de recursos, atualizando o papel relevante do gestor na mudança
da base de recursos. Para enfatizar o papel do gestor, este trabalho apresenta uma Matriz
para mensurar competências gerenciais, entendidas como contribuições, estas foram
categorizadas em três grupos: 1) função alocação de recursos; 2) função gestão de equipe;
3) função contribuição à estratégia. O Quadro 2 apresenta a descrição das atividades
relacionadas às funções gerenciais seguindo uma lógica de complexidade em níveis
crescentes de 1 a 4.

Quadro 2- Matriz de competências gerenciais
Níveis de
complexi-
dade das

atividades

Atividades em grupos de projeto

Função
Alocação de recursos

Função
Gestão de equipe

Função
Contribuição à estratégia

Nível
(4)

Cria e coordena os melhores
recursos para desenvolver,
produzir, distribuir e suportar
os produtos no mercado.
Antecipa mudanças
tecnológicas. Empreende
iniciativas estratégicas:
identifica oportunidades e
combina recursos.

Coordena grupos de
desenvolvimento para
projetos de alta
complexidade tecnológica
(produtos
multitecnológicos) e
estratégicos para a empresa.
Realiza gestão integrada de
equipes geograficamente
dispersas.

Realiza o redesign do modelo
de negócios (processo de
realinhamento de ativos).
Constrói competências centrais
para vantagem distintiva.
Realiza upgrade em
tecnologias ainda não
desenvolvidas. Molda a
evolução da indústria,
incluindo designs dominantes.



Nível
(3)

Acessa um conjunto de
recursos específicos para
gerenciar ameaças. Coordena
esses recursos com níveis de
gestão financeira para acelerar
a criação de produtos e a
realização de processos.

Participa em diferentes
números de projetos
simultaneamente,
interagindo entre e
intragrupos funcionais e
especializados e projetos de
média a alta complexidade
tecnológica. Integra e
coordena diferentes tipos de
especialidades (gestores
com mestrado e
especialização, com
domínio de várias línguas,
etc.). Estimula a
aprendizagem do time de
trabalho.

Desenvolve estratégias
tecnológicas com base em
conhecimento muito
especializado (qualificações em
T).
Cria rotinas específicas para
mudança. Realiza alianças,
parcerias e joint-ventures intra
e interorganização. Gerencia
sistema de propriedade
intelectual.

Nível
(2)

Acessa um conjunto de
recursos específicos para criar
e realizar produtos e produção.
Usa e desenvolve tecnologias
(softwares para gerenciamento,
familiaridade com pesquisas e
métodos, interação com o
usuário, consumer experience,
prospectivas tecnológicas).

Participa em diferentes
números de projetos
simultaneamente,
interagindo entre e
intragrupos funcionais e
especializados e projetos de
baixa a média
complexidade tecnológica.

Gerencia problemas de projeto
por meio de combinação,
recombinação e reconfiguração
de recursos existentes. Explora
e avalia um conjunto de opções
tecnológicas com base em
comparação. Monitora eventos
tecnológicos (compara as
competências atuais com a
necessidade de desenvolver ou
adquirir novas).

Nível
(1)

Acessa um conjunto de
recursos para antecipar-se a
problemas operacionais
(custos, qualidade, prazos). Usa
tecnologias para design (para
modelagem e prototipia
rápida), produção (ferramentas
de simulação e para
modelagem) e coordenação do
processo de inovação
(utilização de tecnologias de
coordenação, como ERP).

Participa em número
limitado de projetos com
baixa complexidade.
Integra e coordena
pequenas equipes de
operadores, engenheiros e
técnicos.

Utiliza rotinas preeexistentes
para gerenciar atividades em
unidades especializadas.
Estabelece estratégias para
influenciar a outra parte
(exercida nas fronteiras inter e
intraorganizacionais).

FONTE: Elaboração própria a partir de revisão de literatura
NOTA: Qualificações "em forma de T", ao mesmo tempo profundas (a haste do T) e suficientemente extensas (o traço do
T), para permitir que os seus possuidores explorem as interfaces entre o seu ramo específico de conhecimento e as várias
aplicações desse conhecimento a produtos específicos (LEONARD-BARTON, 1995).

O Quadro 2 derivou do quadro de referências, de autores e correntes teóricas que
relacionam competências organizacionais, tecnológicas (HOBDAY et al., 2007;
FIGUEIREDO, 2009; LEONARD-BARTON, 1995), capacidade dinâmica (HELFAT et
al., 2007; TEECE, 2007), aprendizagem (FIGUEIREDO, 2001; FERIGOTTI e
FIGUEIREDO, 2005). Ainda, considerando as atividades em funções gerenciais exercidas
em grupos de projeto para desenvolvimento de novos produtos, a construção da matriz
levou em conta a noção de rotinas agrupadas em clusters de atividades (NELSON e
WINTER, 2005; PENROSE, 1959). Não menos importante foi a noção de lideranças de
acordo com Jaques (1996), que contribui para a solução de problemas em níveis
cumulativos de complexidade. Por isso, a lógica de Jaques (1996) foi utilizada, visto que as
competências gerenciais requeridas aumentam a partir de exigências de projetos, sendo
eles mais ou menos estratégicos para a empresa.



4 - Breve nota sobre os projetos da empresa em estudo

Uma nova geração de produtos baseados em um cenário de tecnologias digitais passou a
ser delineado a partir dos anos 1990 na indústria de eletrodomésticos de linha Branca,
ocorreu a transição de refrigeradores de tecnologia analógica para a digital. Além disso, se
estabeleceu um grande desafio da indústria de refrigeração na época para adaptar-se às leis
de proteção ambiental, determinada em 1987, com o Protocolo de Montreal1.

Para suportar essas mudanças a Electrolux do Brasil desenvolveu uma politica ambiental
formalizada em 1992. Suas ações relacionadas a projetar produtos foram direcionadas para
reduzir o impacto ambiental e na produção, uso e descarte. Com redução de perdas e
consumos (energia, água e materiais diversos) como em Ferigotti (2001). Os projetos de
produtos buscaram a inovação também no contexto sustentável, aliando uma estratégia
tecnológica de inovações arquiteturais (HENDERSON AND CLARK, 1990). Desde que o
desenvolvimento tecnológico é condicionado por fatores como demanda de mercado para
melhor proteção ambiental e baixo consumo de energia (FERIGOTTI e FIGUEIREDO,
2005).

Quatro projetos foram descritos em profundidade, o que está de acordo com propósitos de
pesquisa Patton (1990; 2003). Visto que ocorreram em situações específicas no contexto
tecnológico e organizacional e resultaram em produtos inovadores dentro de requisitos
ambientais e de sustentabilidade, relacionados à necessidade dos consumidores e
plataformas tecnológicas. A identificação e a seleção dos projetos foram orientadas pela
seguinte classificação: i) Projetos domésticos com inovações arquiteturais e inovação
incremental avançada, que permitem reconhecer a importância de numerosas inovações
tecnológicas, envolvendo pequenas mudanças em tecnologias existentes, mas que trazem
consequências para a competitividade (HENDERSON e CLARK, 1990; FIGUEIREDO,
2009) e ii) Projeto global: estruturas temporárias desenhadas para atingir um objetivo
comum, cujos resultados advêm da cooperação horizontal intra ou entre organizações.
O projeto 4.1) ilustra o início do desenvolvimento de projetos seguindo as adaptações à
politica ambiental, foi considerado estratégico para a empresa, no sentido de aliar
requisitos ambientais em tecnologia end of pipe e de produtos e processos,  de acordo com
Carrillo-Hermosilla, (2009). O projeto 4.2) foi selecionado porque ilustra a competência
acumulada em projetos com plataforma de tecnologia e design, associando a tecnologia
digital para melhoria de eficiência do produto. O projeto 4.3) demonstra o uso de recursos
com alto grau de inovação, e a aplicação de equipes como organização de trabalho, como
uma competência organizacional. O projeto 4.4) apresenta a estratégia de modularização e
o conceito de projeto global.

Os quatro projetos de refrigeradores representam as competências tecnológicas acumuladas
em processos e atividades de produto no decorrer de duas décadas e os aprimoramentos
relacionados ao novo paradigma de inovação sustentável que de acordo com Perez (2010),
alia requisitos ambientais para produtos e recursos de tecnologia digital para melhoria de
eficiência. Além disso, as evidencias sugerem que além de acumulação de capacidade de

1 A substituição do freon, gás refrigerante CFC(R12) e do expansor do poliuretano CFC (R11), utilizados como agente de
expansão da espuma de poliuretano, e para a conversão do gás que circula no sistema de refrigeração para os gases HCFC
(141B) e HCFC (R134A).



inovação sustentável, ou seja, dentro de pré-requisitos ambientais, a empresa desenvolveu
competências para organização de equipes de trabalho ao longo de sua trajetória.

4.1 - Projeto Elsa (2000-2003)

Em 1999, o projeto do primeiro refrigerador frost free (livre de degelo) e isento de CFC
(clorofluorcarbono), com duas portas, conceito de design desenvolvido por designers
brasileiros da Electrolux no Brasil foi iniciado pelas áreas de engenharia e industrial
design. O Elsa foi considerado um projeto estratégico para a empresa, com nova
plataforma tecnológica com vistas à modularização.

O projeto teve sua plataforma de tecnologia e design com inovações arquiteturais estendido
até 2003, aliando características de uma nova geração de produtos, além de atender à
expectativas de demanda de mercado para redução de consumo de energia, seu design
externo procurou traduzir os conceitos de confiabilidade, sob os quais a Electrolux
pretendia fortalecer a sua marca no Brasil. Em seguimento à transição para produtos
digitais foi  incorporada, também, a microeletrônica de painel auto-explicativo, que é a
interface para regular e controlar as funções de: alarme da porta aberta, indicador de
temperatura alta, congelamento rápido e do ajuste de temperatura. Por estes atributos, foi
considerado um produto inteligente.

4.2 - Projeto Sandra (2008- )

Desenvolvido a partir de 2008, cuja plataforma de tecnologia e design com inovações
arquiteturais foi estendida até 2010. O Projeto Sandra foi particularmente importante
porque veio a substituir a plataforma de tecnologia frost free do Projeto Elsa. O forte
desenvolvimento de competências em eletrônica blue touch permitiu a criação de
plataformas de produto baseado na necessidade de consumidores, levou ao
desenvolvimento de eletrodomésticos modulares completamente integrados para a
otimização de energia e recursos.

O Projeto Sandra teve duas finalidades: desenvolver uma nova plataforma de tecnologia
para refrigeradores fabricados no Brasil, com dimensões maiores, incrementando a
capacidade tecnológica em atividades de processos e organização da produção, e atingir
um novo mercado de produtos com tecnologia digital associada a eletrodomésticos. A
tecnologia blue touch, incorporada ao refrigerador, inaugurou uma família de produtos
com a tecnologia adequada aos demais já fabricados no Brasil e muitos no regime ODM

4.3 - Projeto Bruna (2010-)

O Projeto Bruna foi desenvolvido em 2010, sobre a plataforma de tecnologia do Projeto
Sandra, a inovação está no sistema eletrônico de interface do produto touch screen, o que
levou à reconfiguração das capacidades tecnológicas em eletrônica e manufatura dos
refrigeradores. o processo do projeto não foi completo sob a perspectiva de um projeto
estratégico. No entanto, houve a criação de conhecimento em processos eletrônicos, o



projeto teve como líder um jovem engenheiro eletrônico com menos de cinco anos de
empresa.

No caso do Projeto Bruna, enfatiza-se a importância da organização de trabalho “equipe de
projeto”, tida como uma rotina na qual a visão de estoque de aptidões para solução
compartilhada de problemas tem sido adotada em estudos recentes (ZOLLO e WINTER,
2002; PAVITT, 2003) A interatividade no projeto Bruna foi possível por meio do sistema
operacional Linux, instalado em um computador na porta da geladeira, o que permitiu a
inclusão de facilities para os usuários, como notas, receitas e calendários. Além disso, seu
sistema de refrigeração produz gelo sem a conexão com o sistema hidráulico. A utilização
do sistema eletrônico nos refrigeradores permite regulagem de temperatura e sistemas de
circulação de ar inteligente foco da Electrolux do Brasil em inovações em plataformas de
produtos já existentes, com redução de custo e eficiência.

O Projeto Bruna vem ao encontro das observações de Nelson e Winter (1982) quando
associaram as rotinas à dependência de trajetória tecnológica – “um tomador de decisões
de P&D precisa ter uma ideia bastante boa (embora não infalível) de quais subclasses de
‘novas tecnologias’ irão levar a um produto com um outro conjunto de atributos”.
(NELSON e WINTER, 1982, p. 368).

4.4 - Projeto Salsa (2010-)

O Projeto Salsa foi o primeiro projeto global desenvolvido pela empresa brasileira, a partir
de 2010, com a utilização de banco de dados para plataformas de projeto a ser
comercializado no mercado da Electrolux Ásia Pacífico. Este projeto contribuiu para a
modularização de produtos, adequando-se à estratégia de negócios da Electrolux no
mundo.

O líder de projeto global brasileiro desenvolveu o Salsa com uma nova compreensão das
necessidades dos usuários, com o design do produto elaborado pelo IDC da Ásia Pacífico
com a tecnologia já existente. Antecipando-se ao desenvolvimento de produtos com uso da
tecnologia wireless e a possibilidade de os aparelhos domésticos comunicarem-se com
outros dispositivos na casa companhias como a Whirpool, Electrolux, IBM e a Hewlett
Packard colocaram-se a trabalhar em projetos como o Internet Home Alliance Project, rede
de indústrias para o mercado doméstico conectado (FERIGOTTI e FIGUEIREDO, 2005).
O que sugere que as empresas em consórcios de pesquisa veem contribuindo para o
desenvolvimento do paradigma de inovação sustentável.

5 - Metodologia

A metodologia utilizada para a verificação empírica do estudo considerou um estudo de
caso (YIN, 2005), com o proposito de responder as seguintes questões: i) Existe relação
entre competências gerenciais e grau de inovação? ii) Como a inovação foi adaptada à
transição tecnológica, de acordo com requisitos sustentáveis?. O tema foi examinado
especificamente para líderes e membros de equipes de projetos na Electrolux do Brasil –
Unidade Guabirotuba – Curitiba/PR, referindo-se ao período de 1999 a 2011.



O estudo foi seccional com perspectiva longitudinal e relacionando dois níveis, a saber: i)
Micro:composto dos indivíduos (pessoas e seu conhecimento tácito, experiência e
qualificação, habilidades, talentos e qualificações informais), suas competências gerenciais
integrados em times de projeto, e ii) Meso: no qual normas que são construídas em torno
de tecnologias dominantes, se referem a “senso comum”, e “melhores práticas”,  como em
Perez (2010) e de atividades em grupos resultando em inovação em produtos (desenhados,
desenvolvidos, fabricados, fornecidos e comercializados pela empresa com base em seus
outros sistemas: técnico-físicos, pessoas e organizacional) (FIGUEIREDO, 2009).

O foco primário da coleta de dados diz respeito ao que ocorre com os indivíduos em um
contexto ou ambiente e como eles são afetados. (PATTON, 2003, p. 228). A coleta de
dados foi realizada em duas fases: exploratória e a principal, estruturada, com entrevistas
em profundidade, observação direta, encontros casuais e análise de produtos. A pesquisa
partiu de uma amostra de 30 projetos, com plataformas tecnológicas e design considerando
diferentes famílias de produtos de eletrodomésticos.

6 - Análise e resultados

Para obter uma compreensão mais adequada do fenômeno investigado, a análise buscou
pontos de convergência entre etapa qualitativa e quantitativa, (CRESWELL, 2003). Para
responder as duas questões centrais do estudo:

6.1 - Há relação entre competências gerenciais e grau de inovação?

Com enfoque de perspectiva quantitativa verificou-se relação significativa entre
competência gerencial e grau de inovação. Foi aplicada a regressão múltipla probit
ordenado Greene (2003), explicando 12% no desempenho de inovação medido em (GI)
grau de inovação, para o número observado de N=30. Ilustrado pela Tabela 1.

Tabela 1 – Regressão multipla probit ordenada

Probit ordenado

Variável dependente GI N=30
Variáveis explicativas Coef Std err. Z

Competências gerenciais -2,500** 1,0663 -2,35
Rotinas/processos
organizacionais

3,428* 2,1242 1,61

Experiência 0,190* 0,0995 1,91

p-value comp. ger. 0,019

p-value processos 0,106

p-value exper. 0,056

Log likelihood -28.543298

LR chi2(3) 8.02

Pseudo R2 0,1232

Ponto de corte 1 -2,9071 1,834



Ponto de corte 2 0,7984 1,7968

Ponto de corte 3 0,3386 1,786

FONTE: Dados de pesquisa. Parâmetros estimados para as regressões.
*** p<0,01 ** p< 0,05 * p<0,1

A Tabela 1 apresenta o modelo de regressão múltipla probit ordenado dado que a variável
dependente, grau de inovação (GI) – que verifica se a empresa introduz algum produto
novo para ela ou para o mercado nacional/internacional – assume certa hierarquia, a saber,
se a empresa introduz inovações de nível básico (1) até um nível arquitetural (4), o que
induziu a uma escala ordinal.

Já o enfoque da perspectiva qualitativa de analise observou que a empresa em estudo
enfatizou times de projeto, como organização de trabalho no período examinado.
Indivíduos seniors desenvolviam projetos simultaneamente de baixa a alta complexidade,
assim como indivíduos mais jovens, com isso o conhecimento difundiu em atividades
inovadoras, que efetivamente contribuíram para aumentar o grau de inovação, medido em
escalas ordinais de inovações básicas e arquiteturais. Movendo a empresa em estudo, para
produtos digitais e incorporando grandes proporções de material reciclável, e ao mesmo
tempo otimizando o desempenho do produto. Nos projetos analisados a eletrônica foi a
componente-chave para monitorar e controlar requisitos de eficiência energética.

As competências de líderes específicos que, com base nas dimensões apresentadas na
Matriz de Competências Gerenciais, para o constructo competência gerencial, utilizaram
rotinas/processos, gerando um efeito em inovação de produto. As evidências sugerem que
as competências gerenciais em equipes de projeto convergem em torno de processos, o que
se pode considerar como rotinas dinâmicas, que regulam a busca pela melhoria (PISANO,
2000), trazendo mais velocidade e eficácia para o processo de inovação. Sendo estes
voltados para uma politica ambiental da Electrolux do Brasil.

6.2 - Como a inovação foi adaptada à transição tecnológica, de acordo com requisitos
sustentáveis?

As evidências de cunho quantitativo explicam que estruturas e tecnologia expõem efeitos
entre níveis sobre indivíduos porque eles delimitam a característica do trabalho
(KOZLOWSKI e FARR, 1988, p. 21), para esclarecer como se dá os efeitos sobre os
indivíduos foi realizada uma regressão múltipla moderadora.

Verificou-se efeito interativo entre níveis utilizando uma extensão do pacote estatístico
SPSS (versão 2010). A interação foi dimensionada pelo produto (X1 * X2), tendo como
pressuposto básico que essas variáveis são contínuas (JACCARD e TURRISI, 2003). A
equação da regressão múltipla para o modelo de interação é GI = 2,0575+(- 0,171 * X1 +
0,7456 * X2 + 3,0295 (X1* X2). A Tabela 2 expressa o efeito de interação e mostra a
presença estatística de moderação. Ela é demonstrada pelo efeito da interação relacionado
ao teste F, à força e a sua natureza (JACCARD e TURRISI, 2003).



Tabela 2 – Regressão múltipla moderadora

Variáveis independentes
Variável dependente

Grau de inovação

Constante 2,0575***

(0,2039)
Competências gerenciais -0,1708

(0,3779)

Rotinas/processos
organizacionais 0,7456

(0,8731)

Interação competências
gerenciais x rotinas/processos
organizacionais 3,0295**

(1,3820)

R2 antes da interação 0,221

Estatística F antes 2,4582

p-value F antes 0,0853

R2 depois da interação 0,144

Estatística F 4,8049

p-value F 0,0375

p-value comp. gerenciais 0,655

p-value rotinas/processos 0,401

p-value interação 0,0375
FONTE: Dados de pesquisa. Erro padrão entre parênteses ***p<0,01, **p< 0,05 *p<0,1

A força do efeito interação pode ser observada pelo R2 ajustado = 0,144, sendo o modelo
significativo (F = 4,8049, com valor-p = 0,0375) e o coeficiente da interação, β3 = 3,0295,
também estatisticamente significativo (p<0,05). O valor de β3 para o produto (X1 * X2)
permite dizer que, para cada unidade em que X1 varia, X2 varia em 3,025.

O coeficiente de correlação R2 para o termo de produto foi de 0,144, indicando que a
interação afeta 14% na variável dependente grau de inovação. Ou seja, rotinas e processos
organizacionais afetam a inovação em produtos, estes são moldados pelo modelo mental
subjacente às atividades de inovação. Já as evidências de cunho qualitativo, no que tange à
adição de rotinas/processos vinculados à tecnologia para desenvolvimento de produtos na
empresa em estudo, colaboraram para comprovar o efeito interação.

Essa situação permite sugerir que o foco e a magnitude das rotinas/processos
organizacionais foram preponderantes sobre os fatores emergentes, que correspondem ao
nível 1, competências gerenciais Pode-se exemplificar com alguns projetos cujas
rotinas/processos organizacionais fizeram emergir as competências gerenciais e vice-versa,
especialmente adaptados aos requisitos ambientais.



Em suma, a análise quantitativa e qualitativa dos dados leva a concluir que o grau de
inovação fica melhor explicado quando associado à interação entre competência gerencial
e rotinas/processos. As evidências sugerem que o grau de inovação é favorecido pela
interação das variáveis competências gerenciais e rotinas/processos, o que vem ao encontro
do método multinível. Onde a interação é moldada pela estrutura hierárquica que define as
fronteiras.

7 - Conclusão

Foi possível concluir que a empresa introduz inovações em arquitetura de produtos, onde a
modularidade permite inovações incrementais adaptando-as a requisitos ambientais. No
presente trabalho, rotinas/processos organizacionais influenciam a produção de ativos
tangíveis (produtos com graus de novidade) e intangíveis (competências gerenciais).
Respondendo assim a como a inovação foi adaptada à transição tecnológica, de acordo com
requisitos sustentáveis. Significa dizer que a empresa no período de investigação
desenvolvia seus projetos adequando-os aos requisitos ambientais, como praticas de senso
comum ao contexto de evolução do paradigma sustentável.

As evidencias sugerem o desenvolvimento de competência gerencial dinâmica, pois o
investimento da empresa em equipes de projeto como organização de trabalho, originou
um recurso organizacional específico o que moldou as características individuais de
cognição e experiência dos seus membros. Ocorreu relação significativa entre as variáveis
competências gerenciais e grau de inovação, o que permitiu explicar a relação entre
rotinas/processos organizacionais e competências gerenciais. Isso foi possível verificar por
meio da aplicação de perspectivas multinível (indivíduo e processos organizacionais) e
multimétodo (quantitativo e qualitativo).

A presença de relações, sua direção e força de associação foram constatadas com
fundamento no contexto de significância estatística e de moderação em regressão múltipla
moderadora. Com a visão de que as rotinas e processos exercem influencia sobre as
atividades de inovação. Contribuindo para a geração de produtos dentro da transição de um
paradigma para a sustentabilidade. As evidências sugerem que a empresa esta
desenvolvendo capacidade para inovação sustentável, por meio de inovações incrementais
em níveis variados.
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A Internacionalização da pesquisa científica no setor de
agronegócios: o caso da Embrapa

RESUMO
O objetivo do artigo é descrever o processo de internacionalização da pesquisa científica no
setor de agronegócios, referenciando a experiência vivenciada pela Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária – Embrapa. Conquistas obtidas pela pesquisa científica nacional,
traduzidas na melhoria da produtividade e dos resultados obtidos atingiu reputação
internacional consistente com a dos melhores Institutos de Ciência e Tecnologia do mundo
permitindo à Embrapa estabelecer acordos de cooperação com centros internacionais de
pesquisa. A metodologia utilizada neste estudo é de caráter qualitativo, documental,
delineamento de pesquisa histórica, observação participante. Os resultados da pesquisa
evidenciam que a internacionalização da pesquisa científica seguiu um ritmo progressivo na
Escola de Upsalla, favorecendo a acumulação de conhecimentos tecnológicos acerca das
cadeias agroalimentares, desde visitas técnicas aos principais centros de pesquisa no setor até
a criação dos Laboratórios Virtuais no Exterior – Labex, fortalecendo o processo de
acumulação de competências científicas e tecnológicas, cuja abrangência da pesquisa local
extrapola o sentido do território.

Palavras-Chave: Internacionalização da Pesquisa. Pesquisa Científica e Tecnológica.
Competências Inovativas. Agronegócios.

ABSTRACT
The aim of this paper is to describe the internationalization process of scientific research in
the agribusiness sector, referencing the experience lived by the Brazilian Agricultural
Research Corporation - Embrapa. The achievements reached by the national scientific
research are reflected in the improvements of national agricultural productivity and also in the
international reputation granted by Embrapa as one of the best Institutes of Science and
Technology in the world which allowed Embrapa to establish several cooperation agreements
with international research centers. The methodology used in this study has a qualitative
nature, supported by documental and historic research which is completed with a participant
observation. The research results show that the internationalization of scientific research
followed a progressive pace as compatible with of Upsalla Scale, improving the knowledge
accumulation regarding agri-food chains from technical visits to research centers up to the
through the creation of the Virtual Labs Abroad - Labex – strengthening the scientific and
technological competences accumulation process, in which the scope of local research
extends the concept of territory.

Keywords: Research Internationalization Process; Technological and Scientific Research.
Innovative Competences. Agribusiness.

1. Introdução
A alta demanda interna e externa por produtos agroalimentares exigiu a internacionalização
progressiva da pesquisa prática e acadêmica em contato com grandes centros de excelência
tecnológica no setor agropecuário. A busca pelo aumento da capacidade de atendimento de
demandas globais por produtos e serviços tem reconfigurado à função da Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação - PD&I – como meio de fortalecimento das competências
tecnológicas nacionais no geral e, no particular, em relação a Embrapa.
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Para esse desenvolvimento a Embrapa criou parcerias de cooperação internacional com países
da América do Sul e da África, bem como, diversos Laboratórios Virtuais - LABEX no
exterior (América do Norte, Europa e Ásia) – Os Labex têm por missão promover a pesquisa
em áreas estratégias e a construção de parcerias científica tecnológicas, bem como
treinamento dos pesquisadores.

A agropecuária brasileira desempenha um papel importante no mercado internacional,
resultado de um cenário econômico e de mercado favoráveis e que tem permitido ao país
alcançar patamares de produção e exportação nunca antes atingidos, conquistando novos
mercados e aumentando sua competitividade. Para que se tenha uma ideia, o Brasil é
responsável por 38% das exportações mundiais de soja, 29% do açúcar e 29% de frango e
detém 82% do mercado exportador de suco de laranja, afirmam Lopes e Alves (2013) em
2012 as exportações do agronegócio responderam por 40% do saldo da balança comercial
brasileira representando 79,4 bilhões de dólares.

A participação brasileira no comércio internacional vem crescendo, com destaque para a
produção de carne bovina, suína e de frango. Segundo o Ministério da Agricultura (2013), até
2020, a expectativa é que a produção nacional de carnes suprirá 44,5% do mercado mundial.
Já a carne de frango terá 48,1% das exportações mundiais e a participação da carne suína será
de 14,2%. Essas estimativas indicam que o Brasil poderá manter posição de primeiro
exportador mundial de carnes bovina e de frango.

Em todos os mercados citados, o país é um dos quatro principais exportadores, e as taxas de
crescimento recentes sugerem que nossa posição ainda vai se consolidar mais, o que tornará o
Brasil ainda mais competitivo. Esse desenvolvimento dependerá cada vez mais, do uso da
ciência da tecnologia, desenvolvida no País ou incorporada do exterior.

A Embrapa tem um papel relevante no desenvolvimento da pesquisa agropecuária no Brasil,
cujo padrão de evolução deve ser compreendido como resultado do esforço de diversos
agentes – empreendedores e produtores rurais, universidades, centros de pesquisa, indústria,
pesquisadores e órgãos de fomentos – articulados no intuito de modernizar o setor agrícola e
buscar a independência tecnológica, o que vem sendo construído nos últimos 50 anos.

Apesar da relevância da Embrapa, pouco se sabe sobre o processo de internacionalização
dessa instituição e da relevância desse movimento para sua legitimidade e existência. Assim, a
pergunta de pesquisa que norteará este artigo é: como se caracteriza o processo de
internacionalização da Embrapa?

Este artigo apresenta, sucintamente, os processos de internacionalização empreendida pela
Embrapa, uma empresa pública brasileira, cujo potencial está relacionado à atividade de
geração de tecnologia na agropecuária e forte propensão em realizar atividades de pesquisa e
desenvolvimento fora de seu país de origem, o que fortalecer a cooperação com instituições
internacionais com reconhecida competência científicas.

Este estudo buscará refletir o seguinte problema: como a Embrapa operacionaliza suas
estratégias internacionais voltadas ao desenvolvimento científico-tecnológico?

2. Referencial Teórico
Com o objetivo de examinar a literatura sobre o tema a ser desenvolvido e com isso, servir
como lente para a investigação, desenvolve-se em seguida a revisão pertinente da literatura.

2.1 A Escola de Uppsala



3

Mariotto (1991) diz que competitividade é um dos termos mais comuns entre empresários,
consultores e agentes do governo. A Embrapa, por ter parte de suas obrigações honradas pelo
setor público, não deve e não pode desconhecer a importância de ser competitiva.

Para Brito e Brito (2012) a vantagem competitiva é a principal hipótese para explicar a
heterogeneidade do desempenho entre as empresas, o que ratifica a necessidade da Embrapa
em manter constantes os investimentos orientados para a competitividade.

Em princípio pode-se pensar inexistência de relação entre a empresa pública e a necessidade
de ser competitiva. Esta relação é direta, as mudanças e a crescente exigência da sociedade
induzem a melhoria no desempenho das entidades públicas. Segundo Powell (2011), a
vantagem competitiva é um construto latente e precedente lógico do desempenho superior.

Tanto a produção agrícola como a pecuária geram efeitos paralelos em outros setores, a
indústria, comércio e também o setor de fornecedores de insumos tecnológicos e,
contemporaneamente, o setor agropecuário tem desenvolvido inovações tecnológicas o que
permite a produção científica. Segundo Vieira Filho; Gasques; Sousa, (2011) essa inovação
tem contribuído com o aumento da produtividade agrícola e concomitantemente a redução de
custos. Sob esse panorama contemporâneo é que a Embrapa tem atuado.

Hilal e Hemais (2003) examinarem o processo sueco de internacionalização, levantaram
pontos importantes do estudo conhecido como Escola de Uppsala, relatando a forma como as
empresas suecas internacionalizavam seus negócios, definindo a firma internacional como
uma organização caracterizada por processos cumulativos de aprendizagem e que apresenta
uma complexa estrutura de recursos, competências e influências.

Quando se tem a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre o novo mercado. O
envolvimento se aprofunda a partir do aumento desses conhecimentos e da melhoria dos
canais de informação, podendo a firma chegar a um alto envolvimento, representado pelo
estabelecimento de subsidiárias no país estrangeiro. A sequência na seleção de mercados
abrange a entrada sucessiva em mercados cada vez mais psiquicamente distantes, à medida
que a firma ganha experiência de operações estrangeiras (HILAL e HEMAIS, 2003).

As operações no exterior implicam atravessar fronteiras nacionais, o que cria incerteza
adicional. A falta de conhecimento das condições de negócios locais, clientes, procedimentos
burocráticos e a legislação do país. Os principais pontos da escola de Uppsala, pode ser
visualizado no Quadro 1, a seguir.

Björkman e Forsgren
(2000)

Chiavegatti e Turolla
(2011)

Em vez de se ater aos fatos econômicos para explicar a
internacionalização da firma, se concentra nos laços cognitivos e sociais.
A rede de relacionamentos (networks) um elemento central da entrada
nos mercados estrangeiros.

Lemos; Johanson;
Vahlne (2010)

A falta de conhecimento sobre o mercado representa a restrição mais
crítica para as dificuldades envolvidas no processo de
internacionalização. Que explica a internacionalização em estágios
sequenciais de aquisição de conhecimento.

Hilal, Hemais (2003) A busca de novos locais, além do mercado doméstico, ocorre por uma
saturação deste e ocasiona uma redução do número de oportunidades
lucrativas, o que restringe o crescimento da firma.

A incerteza em relação ao resultado de uma ação aumenta com a
distância. Supõe-se que as firmas têm melhor conhecimento de seus
ambientes mais imediatos, procuram sentir-se menos estrangeiros
possíveis.
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Vahlne e Wiedersheim-
Paul (1973)

Carlson (1975).

A distância geográfica pressupõe a fronteira da incerteza, está
relacionada com a distância psíquica e interferem no fluxo de
informações: as diferenças do país de origem da cultura, idioma, sistema
políticos, linguagem de negócios, entre outros.

Quadro 1 - Características do modelo de internacionalização de Uppsala
Fonte: dos autores da pesquisa

As empresas buscam faturamento no exterior evolutiva e gradualmente e que só avançam um
estágio depois de acumularem conhecimento, experiência e desenvolverem competências
suficientes no anterior. Em outras palavras, a partir da gestão da aprendizagem
organizacional, da formação de competências e da gestão do conhecimento vão sendo criadas
as bases para que a empresa se lance em novos empreendimentos internacionais.

De forma ampla e abrangente, a internacionalização pode ser definida como um processo
contínuo de geração de conhecimento do mercado e de relacionamento cognitivos e sociais,
além do envolvimento das operações de uma empresa com países fora de sua base de origem.

O caso da Embrapa é emblemático, em razão da sua finalidade social, que é a pesquisa
científica. Os casos mais frequentes na literatura descrevem à internacionalização como uma
estratégia típica de empresas comerciais.

Fleury et al (2008) destaca que a participação de empresas brasileiras nos mercados
internacionais é ainda muito limitada. A autora apresenta alguns modelos de ingresso em
mercados estrangeiros. O primeiro mencionado focaliza o gradualismo como um meio de
obtenção de graus maiores de aprofundamento e comprometimento progressivo em cada
mercado. Esse padrão remete ao modelo de Upsalla, segundo o qual, uma organização pode
internacionalizar-se gradualmente por meio de:

(a) exportação, utilizando terceiros; (b) exportação direta; (c) licenciamento;
(d) associação ou alianças estratégicas com empresas estrangeiras; (e)
franchising; (f) instalação de subsidiárias – primeiro com escritórios próprios
de comercialização e depois com unidades de produção e, por fim, (g) centro
de pesquisa (FLEURY ET AL, 2008, p.37).

Os autores destacam os aspectos da cultura organizacional como um dado de valor para o
processo de internacionalização, sob os quais representações da organização – tangíveis e
intangíveis – são refletidas nas unidades no exterior. Essas representações orientam a forma
de agir dos indivíduos, como um holograma no qual a parte representa o conteúdo do todo, e
estabelecem a forma de trabalho da organização, ainda que longe da sede, cooperando para o
sucesso do processo (MORIN, 1990; MORGAN, 1996).

Assim sendo, parte do desafio deste trabalho é fazer uma ilação entre o modelo de
internacionalização típico de empresas comerciais com uma empresa de pesquisa, tendo em
vista os processos de gestão de pessoas diretamente relacionados à internacionalização da
P&D da Embrapa.

3. Metodologia
Como metodologia de pesquisa foi utilizada a pesquisa teórico-conceitual, sendo classificada
como pesquisa bibliográfica. Segundo Gil (2010), a pesquisa bibliográfica é elaborada com
base em material já publicado com o objetivo de analisar posições diversas em relação a
determinado assunto. Este estudo se caracteriza por ser do tipo “descritivo-qualitativo”, já que
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o objetivo deste artigo foi de analisar e descrever as estratégias internacionais empreendidas
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa.

Gil (2010) enfatiza que o estudo descritivo busca descrever os fatos e fenômenos de
determinada realidade. Outra forma de estudos descritivos considerada é a análise
documental, que é aquela onde uma situação é descrita com base em uma grande quantidade
de documentos. TRIVIÑOS (1987).

No que concerne aos pesquisadores e a pesquisa qualitativa, Creswell (2010) diz que os
pesquisadores qualitativos tendem a coletar dados no campo e no local em que os
participantes vivenciam a questão ou problema que está sendo estudado. Eles não levam os
indivíduos para um laboratório (uma situação artificial) nem enviam instrumentos para os
indivíduos preencherem.

Sob o raciocínio de Creswell (2010), esse estudo foi baseado em observação participante e
pesquisa bibliográfica e os dados foram coletados através de análise documental da instituição
por meio da internet e intranet – rede interna corporativa, e analisada por meio da literatura da
própria empresa e do referencial teórico a respeito da internacionalização de empresa. Para
efeito de descrição e de análise do processo de internacionalização da pesquisa científica da
empresa, foram utilizados os níveis progressivos de internacionalização da escala de Upsalla.

4. Resultado da Pesquisa
Creswell (2010) ao reportar-se sobre a validação do resultado da pesquisa qualitativa, diz que
essa ocorre durante todos os passos do processo, no sentido de permitir que o pesquisador
escreva uma passagem como proposta sobre os procedimentos para validar os resultados que
serão utilizados no estudo. Este trabalho, ao descrever a trajetória da Embrapa, valida o
gradualismo do processo da internacionalização e o equipara ao modelo escolhido.

4.1 A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa

Empresa vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Embrapa tem
desenvolvido diversas tecnologias para a agricultura brasileira, reduzindo custo de produção,
aumentando a produção de alimentos, com a preservação dos recursos naturais e do meio
ambiente. A Embrapa atua por meio de 47 Unidades de Pesquisa de Serviços e de 14
Unidades Centrais Administrativas, e está presenta na maioria dos estados do Brasil.

Em 40 anos, o Brasil construiu um sistema produtivo reconhecidamente eficiente e
competitivo no que se refere à agropecuária. Esse alcance foi estimulado, em grande parte,
pela geração de conhecimento e das ações advindas do Sistema Nacional de Pesquisa
Agropecuária – SNPA, que em sua forma vigente, foi instituído em 1992, pela Portaria nº 193
(07/08/1992) do Ministério da Agricultura, autorizado pela Lei Agrícola nº 8.171, de
17/01/1991 e é constituído pela Embrapa e suas Unidades de Pesquisa e de Serviços e
também, pelas Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária - OEPAS, por universidades
e institutos de pesquisa de âmbito federal ou estadual, bem como por outras organizações,
públicas e privadas, direta ou indiretamente vinculadas à atividade de pesquisa agropecuária.

Como característica operacional, o SNPA conta com as unidades de pesquisas
descentralizadas e organizações estaduais de pesquisa, universidades e outras instituições
afins. Essa forma de arranjo possibilitou a incorporação de inovações que garantiram
consideráveis saltos na produtividade e na qualidade dos produtos agrícolas, resultando em
uma participação muito consistente do setor de agronegócios no processo de desenvolvimento
econômico brasileiro, principalmente a partir da década de 1970.
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A criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em 1973 foi uma
importante iniciativa na promoção do desenvolvimento tecnológico no setor agrícola nacional.
A principal função da pesquisa pública na agricultura, expressa na missão da Embrapa, é
viabilizar soluções para o desenvolvimento sustentável por meio da geração, adaptação e
transferência de conhecimentos e tecnologias ao setor produtivo.

A permissão legal de expandir as fronteiras nacionais da sua atuação foi dada por meio do
Decreto nº 7.766, de 25 de junho de 2012, que ratifica o Estatuto da Empresa, no seu Capítulo
III, Artigo 5º e sua atuação Internacional, conforme se descreve, são objetivos da Embrapa:

I - facilitar e acelerar a solução de problemas, a busca de oportunidades e o fortalecimento da
agricultura brasileira, no que se refere às ações internacionais;

II - planejar, orientar, promover a execução, executar e supervisionar atividades de pesquisa e
desenvolvimento, transferência de tecnologia agropecuária e de incentivo aos talentos
nacionais para produzir conhecimentos tecnológicos que fortalecem a agricultura brasileira e a
dos países em desenvolvimento; e

III - arrecadar e administrar os recursos recebidos de organizações nacionais e internacionais
como doação, e os recursos oriundos de contratos específicos de pesquisa e desenvolvimento,
transferência de tecnologia e capacitação a título de licenciamento de propriedade intelectual
e de know how de propriedade da Embrapa.

Tais objetivos foram definidos pela necessidade de atendimento às demandas internacionais
pela busca de suas tecnologias e aumento de relacionamento com entidades do mesmo gênero
de operações. Antes desta definição de objetivos, a Embrapa atuava de forma tímida e através
de “projetos” com as instituições internacionais – parceiras, portanto era premente quebrar
esse paradigma. Esse avanço, além de dar liberdade e legalidade para que a movimentação
financeira entre as localidades onde os projetos estão em operações e a Embrapa permite
também a movimentação oficial de seu corpo técnico de força de trabalho.

A ideia da expansão das fronteiras da Embrapa, não é abrir novos centros de pesquisa no
exterior, fato que iria demandar investimentos em estrutura física e riscos. A ideia é a
consolidação de projetos compromissados com novas tecnologias (DAL-SOTO, 2006).

Dessa forma, a ampliação do domínio de fronteiras tecnológicas conflui para a
competitividade nacional da indústria, uma vez que o conhecimento gerado nos centros de
pesquisa é transferido para o setor produtivo, o que, ao longo do tempo, promove uma espiral
do desenvolvimento, com geração de riquezas e de poder. Assim, o desenvolvimento de
campos específicos do conhecimento contribui para o desenvolvimento de um país. Conforme
pode ser observado na Figura 1 do mapa do Brasil, nos mais diferentes biomas brasileiros.
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Figura 1 – Mapa do Brasil e local de atuação da Embrapa
Fonte: Secretaria de Relações Internacionais da Embrapa (2012).

A Figura 1 mostra a partir da região central do Brasil, os diversos locais de atuação da
Embrapa espalhados pelo país. Para ajudar a construir a liderança do Brasil em agricultura
tropical, a Empresa investiu, sobretudo, no treinamento de recursos humanos; possui hoje
9.800 empregados, dos quais 2.400 são pesquisadores - 18% com mestrado, 74% com
doutorado e 7% com pós-doutorado. O orçamento anual da empresa esta em torno de 1(um)
bilhão de dólares. (Embrapa, 2012). Observa-se a propensão da Embrapa em investimentos do
capital humano em ações de pesquisa e desenvolvimento.

Na área de cooperação internacional, a Empresa mantém 78 acordos de cooperação técnica
com mais de 56 países, 89 instituições estrangeiras, principalmente de pesquisa agrícola,
mantendo ainda acordos multilaterais com 20 organizações internacionais, envolvendo
principalmente a pesquisa em parceria e a transferência de tecnologia (EMBRAPA, 2012).

Embora a Embrapa, regimentalmente, já tivesse incursões pelo mundo internacional na área
de ciência e tecnologia ou ainda, na transferência de tecnologia, somente no ano de 1998 que
se observou efetivo destaque de seu corpo técnico com atuação internacional através do
Laboratório Virtual no Exterior (Labex), inicialmente uma parceria com o Serviço de
Pesquisa Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América do Norte
(Embrapa, 2012). Esse modelo de parceria (Labex), conforme será descrito em seguida,
expandiu-se para a Europa e Ásia.

4.2 Estratégia utilizada - Laboratório Virtual no Exterior – Labex

O Laboratório Virtual da Embrapa no Exterior - Labex é um programa cooperação científica
com instituições internacionais de reconhecida competência científica, criado na década de
1990. Desde então, a Embrapa tem firmado acordos de cooperação, segundo os quais seus
pesquisadores, em parceria com as instituições internacionais, são alocados em projetos de
pesquisas de comum interesse.

A Embrapa espera que as parcerias consolidadas com equipes consideradas líderes na
pesquisa internacional permitam a sua inserção em consórcios e redes internacionais de
pesquisa sobre temas considerados prioritários e que o trabalho conjunto com países que
detenham o domínio de novas tecnologias seja relevante para o desenvolvimento da

47 Unidades da Embrapa

» Sede

» Centros Nacionais
Temáticos

» Centros Nacionais
de Produtos

» Centros
Ecorregionais e
Agroflorestais

» Serviços
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agricultura brasileira e consolide uma rede formada por pesquisadores com liderança
reconhecida em áreas inovadoras e de interesse estratégico para as demandas mundiais por
alimentos. Desta forma, gerar intercâmbio e capacitação de pesquisadores da Embrapa com
equipes de excelência, assim o país terá condições técnicas de inserir no contexto da produção
científica no setor de agronegócios.

A experiência inicial do Labex ocorreu em 1998 em parceria com a agência governamental
norte-americana Agricultural Research Service. Face ao resultado atingido, a Embrapa criou
em 2001 o Labex Europa em parceria com a instituição francesa Agropolis International, com
sede em Montpellier. Outras parcerias com agências europeias foram firmadas na Holanda,
junto a Universidade de Wageningen. No Reino Unido, o Labex conta com a colaboração com
o Rothamsted Institute. Na Alemanha, o parceiro estratégico é o Jülich Institute.

Na Ásia, em 2009, a Embrapa firmou parceria com o Rural Development Administration na
Coréia do Sul. Em 2011 foi inaugurado o Labex China em parceria com a Chinese
Agricultural Academy of Science. O Labex Japão está em ainda em desenvolvimento e
estima-se que deva gerar um acordo de cooperação nos próximos anos (VIEIRA FILHO,
GASQUES, SOUSA, 2011). Os interesses estratégicos, ao mesmo tempo em que são
diversos, tornam-se específicos para a Embrapa em relação aos institutos e academias de
ciências de cada país.

O Intercâmbio de conhecimentos dos laboratórios virtuais da Embrapa, conhecido como
Labex, ocorre em vários países, conforme pode ser visto na Figura 2.

Figura 2 – Embrapa no Exterior – Labex
Fonte: Secretaria de Relações Internacionais da Embrapa/2012.

Como forma de viabilizar financeiramente o Labex e evitar as dificuldades de decisão em
razão da distância física, a fórmula utilizada pela Embrapa foi de negociar a instalação dos
laboratórios virtuais nas instituições de interesse, integrando-o diretamente aos grupos de
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excelência identificados como alvos. E a partir daí, ocorreu de forma natural à evolução do
Labex em relação à proposta inicial. Assim, o Labex passou a focar em atividades de
pesquisas em áreas temáticas com atuação no longo prazo e criando redes internas como as
áreas de recursos genéticos e sanidade animal.

As operações do Labex geraram importantes resultados dos quais destacam-se::

i. Segurança Alimentar: Permitiu identificar, através de metodologias moleculares,
microrganismos que contaminam alimentos, com ênfase na cadeia produtiva dos
derivados do leite e de suínos;

ii. Recursos Genéticos: Acréscimo substancial do acervo genético do Brasil com a
inclusão de mais de 50.000 acessos de alta importância como soja e arroz;

iii. Nanotecnologia: Desenvolvimento de micropolímeros e nanofibras como pele
artificial nano em estruturas de polímeros e condutores com potencial uso em
sensores e biossensores, filmes com base em frutas para revestir frutas e hortaliças;

iv. Biologia Avançada: Permite a identificação de marcadores genéticos que tornam
resistente a ferrugem em feijão, bioinformática e genômica de bovinos. Foram
desenvolvidas também ferramentas biotecnológicas para controle genético da
Sigatoka Negra e do Mal-do-Panamá;

v. Agroenergia: Foram efetuadas pesquisas no etanol de segunda geração, com o
objetivo de testar novas aplicações como combustível alternativo;

vi. Mudanças Climáticas: Com o objetivo de identificar o sequestro de carbono no solo
e a estabilidade química de compostos orgânicos em solos de áreas agrícolas e
naturais.

Na esfera da transferência de tecnologia para países em desenvolvimento, destaca-se a
abertura de projetos de transferência de tecnologia da Embrapa no Continente Africano
(Embrapa África, em Gana), no Continente Sul-Americano (Embrapa Venezuela), e na
América Central e Caribe (Embrapa Américas, no Panamá), o que tem permitido uma maior
disseminação das tecnologias e inovações da agricultura tropical desenvolvida pela Embrapa,
e um melhor atendimento às solicitações e demandas dos países desses continentes por
colaboração da Embrapa com vista ao seu desenvolvimento agrícola (VIEIRA FILHO,
GASQUEZ E SOUZA, 2011).

4.3 Atuação da Embrapa no exterior

Alguns exemplos de trabalho das Unidades de pesquisa em andamento, principalmente as
localizadas no Centro-Oeste brasileiro, que possuem acordos com universidades, entidades e
institutos de pesquisa e fomento da América Latina, Central e do Norte, África, Ásia e
Europa. A Embrapa Arroz e Feijão, situada em Santo Antônio de Goiás-GO, tem projetos de
pesquisa em exploração de recursos genéticos, intercâmbio de germoplasma, biofortificação,
híbridos, caracterização ambiental, nutrição de plantas, modelagem e simulação matemática e
outras linhas, que visam a melhor qualidade dos grãos.

Outra unidade de pesquisa é a de Brasília-Distrito Federal, que é a sede da coordenação do
Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café, a Embrapa Café, que possui
acordos em biologia avançada, genômica funcional, mapeamento de genes comparativos,
melhoria da qualidade do café, segurança alimentar, treinamento, formulação e supervisão de
projetos relativos à cultura, manejo, troca de material genético e difusão de informações.

A Embrapa Cerrados é a unidade que recebe as várias delegações estrangeiras e possui
programa de boas-vindas e, atualmente, uma forte atuação com instituições internacionais no
que diz respeito à geoquímica, impactos ambientais e modelagem matemática e pelo fato de a
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África apresentar países com características semelhantes ao Cerrado Brasileiro, o centro é
peça-chave no desenvolvimento de tecnologias adaptadas ao Cerrado Africano.

A Embrapa Hortaliças é reconhecida por realizar estudo técnico pós-colheita ao lado da
Universidade da Flórida (EUA), durante o qual os participantes visitam, mutuamente,
processadoras, centros varejistas e atacadistas e ainda, os produtores das Américas.

A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia intenciona acompanhar a relação Brasil -
Austrália, por meio de um acordo, em fase de negociação, que prevê trabalhos de pesquisa em
genômica vegetal e seu desenvolvimento, na biologia computacional, nanotecnologia aplicada
à agricultura, reprodução animal, ferramentas moleculares para o melhoramento e
conservação de plantas, além do melhoramento molecular da cana-de-açúcar. A iniciativa tem
a contribuição efetiva de outras Unidades da Empresa.

Com a missão de transferir tecnologia, a Embrapa Transferência de Tecnologia atua em
negócios tecnológicos e na produção e distribuição de sementes e mudas para diversos países
da África e América Latina, atendendo às demandas de cada um e para isso articula o
envolvimento dos demais centros nessas funções. Sua linha de frente é a Embrapa África e
Embrapa Venezuela.

Pode-se visualizar na Figura 3, o mapa de algumas localidades da Embrapa com
desenvolvimento de projeto com The International Advanced Biology Consortium - CIBA.

Figura 3 - Unidades de Pesquisa da Embrapa com projetos parceiros no CIBA
Fonte: The International Advanced Biology Consortium

A figura 3 mostra o mapa geográfico do Brasil, os projetos, as regiões e os estados onde a
Embrapa tem efetivas ações. Esses projetos têm participações de universidades brasileiras e
francesas, atendendo solicitação do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, os
projetos são apresentados no Quadro 2.
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Quadro 2 – Projetos desenvolvidos pela Embrapa e Universidade/ Brasil e França
Fonte: The International Advanced Biology Consortium

Após a caracterização da Embrapa e os principais aspectos relacionados às atividades
operacionais como também a atuação internacional da empresa, busca-se evidenciar os
principais aspectos teóricos relacionados ao processo de internacionalização.

4.4 Análise do processo de internacionalização

Ao longo de sua existência, da mesma forma e ao mesmo tempo em que soube reformar,
aperfeiçoar e inovar em seus modelos e instrumentos de gestão, a empresa avançou nos seus
modelos e instrumentos de relacionamento e cooperação internacional.

A Internacionalização de empresas é um fenômeno que desperta o interesse de pesquisadores,
sobre tudo a operacionalização da Embrapa no exterior, fato que oportunizou a Instituição em
responder com maior rapidez às demandas internacionais por suas tecnologias além de
aumentar a interação com organizações congêneres.

O processo de internacionalização deixou de ser visto como uma aventura solitária no
ambiente externo, para ganhar destaque cada vez mais significativo. Com o processo de
internacionalização, a Embrapa poderá responder com mais rapidez às possibilidades de
cooperação científica e tecnológica com organizações internacionais de pesquisa, do que se
depreende que o processo de internacionalização das empresas é composto de ações
estrategicamente elaboradas.

O conceito de multinacional, segundo Amatucci e Avrichir (2008) referem-se às empresas que
possuem investimentos no exterior, por meio da abertura de filiais (subsidiárias) em outro
país. Essas empresas subsidiárias são colocadas no país locacional com a finalidade produtiva
e comercial. Para a Embrapa, as sua subsidiárias são os Labex’s com a finalidade do
desenvolvimento tecnológico do conhecimento científico agroalimentares.
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A Embrapa tem em suas ramificações, principalmente nas cooperações técnicas em execução,
e essas se caracterizam por intercâmbio de conhecimentos alicerçados em projetos, onde o
número e países de projetos podem ser visualizados no Quadro 3.

Quadro 3 – Projetos de cooperação técnica
Fonte: Secretaria de Relações Internacionais - SRI. (EMBRAPA, 2012).

Na esfera da transferência de tecnologia para países em desenvolvimento (Cooperação Sul-
Sul) destaca-se a abertura de projetos da Embrapa no Continente Africano a Embrapa África,
em Gana com o objetivo de formar parcerias, compartilhar conhecimentos e experiências no
campo da pesquisa agropecuária e dispor de tecnologias que conduzam ao crescimento
econômico, à preservação e ao desenvolvimento da qualidade ambiental, à redução das
desigualdades sociais e à inserção de produtores africanos no mercado globalizado.

Existem ainda algumas ações em andamentos, como a implantação de projetos de treinamento
para produção e processamento de mandioca, castanha de caju, biocombustíveis, agricultura
de conservação e biotecnologia e outros, com o apoio da Agência Brasileira de Cooperação,
no valor aproximado de 2,8 milhões de Dólares Americanos (EMBRAPA, 2012).

Na Embrapa Venezuela, começou a ser implantado um projeto, no valor de 52 milhões de
dólares, que prevê, na área vegetal, a estruturação do Serviço Nacional de Sementes, a
elaboração de um programa de produção de sementes e um programa de melhoramento
genético de forrageiras. Na área animal, o programa busca a definição de estratégias de
diagnóstico e controle de enfermidades bovina, ovina e caprina e a produção tecnificada de
aves nas chamadas unidades de produção socialistas EMBRAPA (2012).

A ação desta cooperação abrange as áreas de capacitação, consultoria e assistência técnica,
visando o desenvolvimento de projetos e ações necessárias ao fortalecimento e
desenvolvimento da produção agrícola, fez com que a Embrapa na busca de soluções
tecnológicas da agropecuária brasileira criou-se o Modelo de Internacionalização, conforme
podem ser visualizada no Quadro 4, a seguir.

Foco Ação

Gestão de Pessoas  Capacitação no exterior
 Expatriação

Tecnologia  Visitas aos principais Centros de Pesquisa no país de origem
 Desenvolvimento de um projeto de ação no exterior
 Cooperação técnica e transferência de conhecimento em projetos
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internacionais

Networking  Integração com instituição de PD&I, alvo de inovação

Quadro 4 – Modelo de Internacionalização da Embrapa
Fonte: dos autores

Outros fatores poderão levar às empresas a internacionalização, porém destaca-se um por
presumir-se que esse fator foi preponderante para a internacionalização da Embrapa: a busca
por ativos intangíveis e estratégicos. Assim, os investimentos aplicados na aquisição de
capacidades e recursos visaram contribuir para a competitividade da Embrapa em um cenário
externo de grandes demandas por pesquisa aplicada e produtividade no setor (REIS, 2007).

4.5 Gestão de Pessoas, a Embrapa e os Labex

A expatriação promove a exposição à diversidade cultural, o desenvolvimento de competência
relativa à visão estratégica, liderança, negociação em outros idiomas, gestão da diversidade
cultural em si, e o desenvolvimento de redes e relações internacionais formais e informais,
além do papel que as transferências internacionais possuem na sustentação da integração
global das multinacionais (TANURE; EVANS; PUCIK 2007, p.175). Os autores ressaltam
que a expatriação oferece em um dos fundamentos da implantação das estratégias globais.

Na análise de Black, Mendenhall e Oddou (1991), o ajustamento do expatriado antes do
embarque ao país estrangeiro estaria relacionado com as expectativas do indivíduo, que
seriam formuladas de acordo com o treinamento proporcionado pela empresa a ele e com a
experiência adquirida no desempenho das funções. Outros fatores de ajustamento do
expatriado antes de fixar residência no exterior seriam os mecanismos e critérios da seleção
utilizados pela empresa para a escolha do indivíduo que realizará a atividade internacional.

No caso da Embrapa, as oportunidades de expatriação são divulgadas mediante a abertura de
editais públicos, no Boletim de Comunicação Administrativa – BCA, com a definição dos
pré-requisitos mínimos para a candidatura.

1. Ser pesquisador do quadro funcional da empresa;
2. Ter o título de PhD ou doutor;
3. Contratado há mais de cinco anos na instituição;
4. Experiência na área específica do edital;
5. Conhecimento da língua do país destino ou fluência em inglês;
6. Ser líder de projeto de pesquisa ou coordenador de pesquisa;
7. Ter publicação na área pleiteada;
8. Provar conhecimento no sistema agropecuário.

4.6 A Internacionalização da Pesquisa na ótica da Escola de Upsalla

A análise do processo de internacionalização da pesquisa científica e tecnológica vivenciado
pela Embrapa guarda semelhanças com a proposição trazida pela Escola de Upsalla debatida
por Fleury et al (2008) no que diz respeito ao aspecto com que a gradualidade do processo de
internacionalização da Pesquisa e Desenvolvimento ocorreu. Tendo em perspectiva os
processos relacionados à Gestão de Recursos Humanos, o processo de internacionalização na
P&D da Embrapa pode ser descrito como se apresenta na Figura 5.
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Figura 5 – O Processo de Internacionalização da Embrapa
Fonte: dos autores

Embora a organização não esteja fisicamente representada na localidade, seguindo a tendência
da evolução tecnológica, os projetos conjuntos expressam o modo Embrapa de fazer P&D,
seguindo a perspectiva da representação holográfica descrita por Morin (1990) e Morgan
(1996). Resumidamente, o processo de internacionalização da Embrapa foi, sobretudo,
baseado em pessoas e no aproveitamento das oportunidades de aprendizagem internacionais.
A proximidade entre o pesquisador e os projetos desenvolvidos internacionalmente,
gradualmente permitiram a construção da reputação da Embrapa em pesquisa aplicada, ao
longo do tempo. Os resultados obtidos no campo consolidaram o esforço de formação de
competências tecnológicas e estabeleceram os passos na direção dos Labex.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho foi motivado pelo anseio de contribuir para a teoria de internacionalização das
empresas de países emergentes, dada o reduzido número de publicações científicas, sobretudo
no que se refere às Instituições Públicas, cuja estratégia central tem sido baseada em acordos
de cooperação internacional e estabelecimento de parcerias internacionais, via redes de
relacionamento. Assim, o objetivo deste trabalho fixou-se em analisar as estratégias
internacionais, voltadas ao desenvolvimento científico-tecnológico da Embrapa.

Relacionando a teoria da internacionalização ao processo experiencial de aquisição de
conhecimento pela Embrapa, é possível afirmar que este seguiu o gradualismo descrito pelo
modelo de Uppsala nas diferentes abordagens identificadas, desde as visitas técnicas até a
formação do Labex, que se assemelharia a criação de uma subsidiária, ainda que virtual.

Os acordos e cooperação internacional da Embrapa têm consolidado a rede de conhecimento
tecnológico em várias áreas: Manejo de Solos e Recursos Hídricos, Agricultura de Precisão,
Biotecnologia, Propriedade Intelectual, Controle Integrado de Pragas, Doenças de Plantas,
Controle Integrado de Doenças Animais, Segurança Alimentar, Recursos Genéticos,
Modelagem, Mudanças Globais e Usos Alternativos de Produtos Agrícolas, entre outros.

No entanto, para fortalecer mais a sua atuação no exterior, é necessário conferir maior
autonomia à Embrapa, para que a Instituição possa ampliar o número de convênios com
organizações internacionais, permitindo inclusive novas modalidades de cooperação, como a
oficialização de licenciamentos, com garantia de manutenção da propriedade intelectual.
Outra facilidade advinda da autonomia independência de captação de projetos de pesquisas
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conjuntos e recursos, o que permitiria ampliar suas conexões técnico-científicas com
instituições internacionais e criar oportunidade a outras de participação de outras instituições
brasileiras de pesquisa nos acordos de cooperação firmados.

Atualmente, a principal estratégia, voltada ao desenvolvimento científico e tecnológico e que
possibilitou a expansão internacional, foram acordos firmados pelo Labex para projetos
conjuntos com os países tecnologicamente mais desenvolvidos da América do Norte e Ásia. A
cooperação tem sido uma estratégia de aproximação também com países da América do Sul e
África, com os quais a Embrapa provê a transferência de tecnologia. Com isso, houve uma
série de vantagens, sobretudo para as empresas brasileiras para competir globalmente e em
segmentos diversificados, o que gerou sinergia às atividades da Embrapa e uma gestão
bastante favorável dos custos envolvidos, sobretudo em ativos fixos.

Este estudo não pretende esgotar o assunto em uma área tão rica e com poucos estudos
aplicados à realidade da internacionalização de empresa pública brasileira. Assim, entende-se
que muitos outros aspectos de investigação dentro do tema, podem ser desenvolvidos a partir
do delineamento do modelo de internacionalização da Embrapa, cuja estratégia tem sido
referenciada como um caso bem sucedido de acumulação de competências tecnológicas, e de
pesquisa aplicada.

Por fim, sugerem-se novas pesquisas que contemplem o ajustamento e formas de adaptações
da família dos empregados da Embrapa no exterior, tendo em vista que a seleção desses
empregados é criteriosa, prevalecendo às competências profissionais e, no entanto não há
registros em documentos sobre a preocupação com o conforto psicológico da família.
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Resumo
O objetivo deste trabalho é investigar se a temática de inovação está contemplada na matriz
curricular dos cursos superiores de administração. Trata-se de uma pesquisa exploratória,
baseado em análise documental feita nas bases de dados eletrônicas do Ministério da
Educação e das instituições de ensino de Administração e cursos correlacionados no Brasil.
A inovação e a educação estão presentes no discurso recente do Governo Federal
Brasileiro, que tem destinado montantes consideráveis para a intensificação de atividades
de Pesquisa e Desenvolvimento, tendo como foco a inovação tecnológica. Porém, há
necessidade de combinar as ações e intenções do governo com as grades programáticas dos
cursos de Administração, uma vez que eles não contemplam conteúdos relacionados à
inovação, ou gestão de empresas de base tecnológica. Mais do que promover a expansão
do número de empresas tecnológicas, é mister que a competência em geri-las seja
provisionada pelas instituições de ensino superior.

Palavras-chave: Ambiente Inovador; Formação Acadêmica do Administrador; Gestão de
Novos Negócios.

Abstract
This study aims to investigate whether the issue of innovation is included in the table of
contents of business management courses. This is an exploratory research, based on
analysis of documents made in the electronic databases of the Ministry of Education and
the higher education institutions in business administration and related courses in Brazil.
Innovation and education are present in the recent speech of the Brazilian Federal
Government, who has addressed significant volume of financial resources aiming the
intensification of research and development activities, focusing on technological
innovation. However, it is necessary to combine the actions and intentions of the
Government with the contents of Administration teaching, since they do not include
contents related to innovation, or management of technology-based enterprises. More than
promote the expansion of the number of technology-based companies, is necessary to
develop competence to properly manage those companies which should be provided by
higher education institutions.

Keywords: Innovative Environment, Business Administrator Academic Program.
New Business Management.

Introdução



De acordo com o Censo da Educação Superior de 2010, divulgado pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, a procura por cursos
superiores no país gerou 6.379.299 matrículas em 2010, o que representou aumento
superior a 100% em relação ao número de matriculas no ano de 2001 que foi de 3.030.754
(INEP, 2010). Somente em cursos de graduação, o número das matriculas feitas foi de
2.182.229, tanto na modalidade presencial quando a distância, o que revela mudanças nas
condições de ingresso dos alunos aos cursos superiores. Competem para isso, a oferta de
sistemas de bolsa de estudo, como o Programa Universidade para Todos - PROUNI- e de
financiamento ao estudante, como o Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, das novas
modalidades de avaliação de ingresso nos cursos superiores como a utilização dos
resultados do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM; e dos programas de avaliação de
cursos como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, entre
outras medidas.

A magnitude dos números reflete o aumento exponencial na quantidade de cursos
oferecidos por escolas particulares que, de outro lado, permitiu a inclusão de grandes
faixas de trabalhadores em cursos superiores, com maior agilidade e capilaridade do que o
governo poderia prover, mas, por outro lado, dotou o setor de uma abordagem
mercadológica que a Educação enquanto setor de serviços ainda não experimentara. Por
força desta abordagem, algumas escolas abriram ações em bolsa de valores e passaram a
operar o ensino como uma mercadoria, ainda que sofisticada.

No quadro atual, as Instituições de Ensino Superior privadas correspondem a 74,2% das
ofertas de vagas na educação superior. A modalidade à distância ocupa 14,6% das
matriculas em cursos superiores, o que era uma presença bastante sutil em 2001. Em outras
palavras, a modalidade de educação à distância vem conquistando espaço como opção de
meio de alcance do diploma superior.

O relatório do INEP constata ainda que o ensino público nos últimos anos vem ganhando
maior participação nas vagas ocupadas. Em relação aos cursos tecnológicos, a maior
demanda atendida está relacionada aos cursos de gerenciamento e administração que
somam 15.666 vagas ou 24,7%, nas instituições federais de educação.

A Educação tem sido pauta do Governo Federal Brasileiro nos discursos mais recentes e a
expectativa é que o nível de investimento previsto no Plano Nacional da Educação seja de,
no mínimo 7% do PIB do Brasil, nos próximos 5 anos, para atingir em 2020, o patamar de
10% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Atualmente, as despesas com educação
ficam em torno de 5,1% do PIB.

Outro tema com intensa participação no debate nacional é o aumento dos investimentos em
inovação no país. Segundo dados do relatório Global Innovation 1000 (BOOZ &
COMPANY, 2012), os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento - P&D, no Brasil,
alcançaram a cifra de R$ 6,2 bilhões, em 2011, representando em torno de 1,5% do PIB do
mesmo ano, fechado em R$ 4.143 trilhões.

De acordo com o Livro Azul de Ciência, Tecnologia e Inovação a expectativa da
comunidade científica é que até 2020, o Brasil apresente investimentos da ordem de 2,5%
do PIB (CGEE/ MCT&I, 2010).

Embora esse crescimento coincida com uma tendência mundial de retomada dos
investimentos em P&D, que subiram de US$ 550 bilhões em 2010, para US$ 603 bilhões
em 2011, representando um crescimento de 9.64% nos investimentos é importante registrar
que houve também aumento no número de empresas brasileiras, de capital aberto, entre as
1000 maiores empresas com investimentos em inovação do mundo, passando de cinco para



sete empresas. São elas: Companhia Paraense de Energia (952º lugar); Embraer (859ª);
Totvs (750ª); Gerdau (640ª posição); CPFL Energia (634ª); Petrobras (92ª) e a Vale (81ª
colocação).

Outros programas governamentais como o Inova Empresa que foi lançado em março de
2013, pelo Governo Federal para investimentos em inovação tecnológica que, além da
articulação entre o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI - e o Ministério
de Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior - MDIC, prevê disponibilização
de apoio financeiro por meio de crédito, subvenção econômica, investimento e do
financiamento a instituições de pesquisa, da ordem de R$ 32,9 milhões de reais até 2014
para estimular as atividades voltadas à inovação.

Até 2020, conforme recomendado no Livro Azul de CT&I, os investimentos em pesquisa e
desenvolvimento tecnológico serão destinados a sete setores considerados prioritários:
agropecuária, energia, petróleo e gás, saúde, aeroespacial e defesa, tecnologia da
informação e sustentabilidade (CGEE/ MCTI, 2010).

Nos investimentos públicos, constam participações das agências de desenvolvimento
setorial. A Agência Nacional do Petróleo – ANP- por exemplo, destinará R$ 2,5 bilhões
para projetos de inovação na cadeia de petróleo e gás; a Agência Nacional de
Telecomunicações –Anatel - destinará R$ 3,5 bilhões para a construção de centros de
excelência; a Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel – por sua vez, alocará R$ 600
milhões para estudos de energias renováveis. E o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas – SEBRAE - destinará R$ 1,3 bilhão para projetos de inovação de
pequenas e médias empresas (FOLHA DE SÃO PAULO, 2013).

Outra ação de considerável porte destinada a incentivar a inovação tecnológica é a criação da
Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - Embrapii, que será responsável pela
articular entre os centros de pesquisa e as empresas. A Embrapii, ainda em constituição jurídica,
contará com um orçamento inicial de R$ 1 bilhão para apoiar, até 2015, o desenvolvimento de
projetos tecnológicos de novos produtos em fase de prototipagem, ensaios, testes e experiências
pilotos. Essa ação está sendo acolhida com otimismo pelos empresários do movimento
denominado Mobilização Empresarial pela Inovação – MEI - formado por representantes
dos diversos setores da indústria.

Assim, este trabalho aproveita o momento em que se discute ações governamentais para
geração de inovação, com massivos investimentos em Educação para atender as demandas
futuras por empregos de qualidade para buscar responder ao seguinte problema de
pesquisa: A formação do gestor brasileiro é suficiente para atender as demandas
especificas da gestão de empresas inovadoras?

Para responder tal questão central, definiu-se como objetivo deste trabalho, investigar se a
temática de inovação está sendo tratada, debatida ou contemplada na matriz curricular de
formação da carreira dos administradores de empresas.

Fundamentação Teórica
Na década de 1930, o Brasil fez uma opção pelo modelo de economia industrial, em um
esforço de reposicionamento da produção nacional, fortemente reconhecida como
produtora de bens do setor primário – produtos agrícolas, de extração mineral e outros
semimanufaturados.

Aproximadamente 70 anos depois, na entrada do terceiro milênio, alguns anos após o
controle inflacionário e ainda exercendo o papel de grande exportador de commodities



primárias, o país cria um cenário institucional interno promissor, estabelecendo um
conjunto de ações necessárias ao desenvolvimento científico e tecnológico.

Para tanto, o governo federal priorizou a reorganização da estrutura de apoio e fomento a
pesquisa, com a criação dos Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia e o estabelecimento
dos marcos históricos e legais em Ciência e Tecnologia, formalizando o delineamento
estratégico para o investimento público em Pesquisa e Desenvolvimento com a publicação
dos livros de Ciência e Tecnologia, séries verde, branca e, mais recentemente, azul e as leis
de Informática, do Bem e da Inovação. Nestes, definiu-se o conjunto de áreas consideradas
estratégicas para o desenvolvimento tecnológico nacional que, apoiado pela política dos
estados para criação de parques tecnológicos e incubadoras, abriga a criação de novas
tecnologias, serviços e conhecimentos comercializáveis que, por sua vez, dado o efeito
spillover impulsiona o surgimento de novas indústrias e atividades no setor de serviços, em
bolhas especulativas discutidas por Perez (2002; 2009).

De um lado, observa-se uma articulação entre os diversos agentes institucionais em torno
da temática de inovação, o que inclui uma ação positiva do governo em relação à definição
dos montantes a serem investidos em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e a
organização da distribuição do fomento financeiro nas agências responsáveis pelo acesso
ao recurso. Por outro lado, finalmente, percebe-se uma clara orientação da ação de governo
para duas diretrizes essenciais: a Educação e o apoio financeiro ao Micro, Pequeno e
Médio Empreendedor, sobretudo de base tecnológica.

As duas diretrizes são particularmente interessantes, entre tantas, pelas seguintes razões:

 O empreendedorismo é uma força econômica no Brasil. Para oferecer a ordem de
grandeza, as pequenas empresas representam em torno de 98% dos
estabelecimentos produtivos no país, contribuem com 20% do PIB nacional e
respondem por mais de 65% dos empregos com carteira profissional assinada.
Pesquisa conduzida pelo SEBRAE (2011) indica que a taxa de crescimento das
Micro e Pequenas Empresas no Brasil na década de 2000 foi de 3,7%. Neste
período, as novas MPEs totalizaram 1,9 milhão de novos estabelecimentos dos
quais 51,5% no setor de comércio e os demais no setor de serviços. As MPEs, no
período, criaram mais de 6 milhões de empregos formais;

 O pulso empreendedor do brasileiro vem crescendo ano-a-ano. De acordo com
dados recentes fornecidos no relatório Global Entrepreneurship Monitor Report a
taxa de estabelecimentos em estágio inicial no Brasil – TEA do Brasil – é de
14,89%, e está cima dos países participantes da pesquisa, o que coloca o Brasil na
13ª posição mundial. A média mundial é de 10,95% (GEM, 2011).

 Algumas características que destacam as Micro e Pequenas Empresas – MPEs – são
a agilidade na tomada de decisão e a condição de gerenciabilidade do pequeno
negócio, sobretudo para atender a necessidade de mudanças (SCHUMACHER,
1973).

 A educação é uma das condicionantes dos sistemas de inovação. Assim, os países
que ousaram investir em desenvolvimento industrial, para mudar a posição do seu
comércio internacional, investiram fortemente na Educação.

Sobre esta última razão, afirmam que

O processo de desenvolvimento econômico brasileiro nas últimas
décadas, no entanto, reforça as consequências da heterogeneidade
educacional no país. A acelerada expansão tecnológica brasileira,
constitutiva de nosso propalado período de “milagre econômico”, esteve
sistematicamente associada a um lento processo de expansão educacional.



O progresso tecnológico claramente venceu a corrida contra o sistema
educacional.

O progresso tecnológico é um forte indutor do desenvolvimento econômico e científico. O
empreendedor de base tecnológica se estabelece como um mediador das transformações
que chegam ao mercado e as indústrias.

O crescimento induzido pelo investimento significa novos equipamentos
e máquinas, os quais introduzem novos processos de produção e,
consequentemente, inovação tecnológica. Quanto maior for o progresso
tecnológico induzido pelo crescimento, e quanto mais elevadas forem as
economias de escala, maior será a elevação da produtividade (WEISS,
CUNHA, 2011, p. 437)

Essa é a razão pela qual, o desenvolvimento técnico-científico maiores serão as
possibilidades de surgimento de empreendimentos de base tecnológica - EBTs. A educação
e a qualificação da mão de obra são necessidades primordiais deste tipo de empresa. De
acordo com Côrtes et al (2005, s/p),

As EBTs são empresas que necessariamente aplicam parcela expressiva
de seus recursos nessas atividades e nas quais a qualificação de, ao
menos, uma parcela expressiva da força de trabalho é um requisito
imprescindível para o sucesso da operação.

Assim, as EBTs demandam aportes de investimentos contínuos conhecimento de ponta, o
que nem sempre é disponível localmente. Sobre a educação brasileira é conclusão natural o
registro das desigualdades. Barros, Henrique e Mendonça (2002, p. iv) consideram que:

Na sociedade brasileira contemporânea, as defasagens, absoluta e
relativa, na escolaridade da população explicam, de modo significativo, a
intensa desigualdade de renda do país. Especificamente no que se refere
ao mercado de trabalho, observamos que a heterogeneidade da
escolaridade entre os trabalhadores e o valor atribuído aos anos de
escolaridade adicionais representam os principais determinantes da
desigualdade salarial (BARROS, HENRIQUE E MENDONÇA,
2002, p. 1)

O Brasil é considerado um país portador de um sistema de inovação incompleto, ou seja,
possui infraestrutura tecnológica incipiente, a exemplo, da Argentina, Índia e México.
Porém, a tendência é que com a adoção de políticas continuadas, que passam também pelo
investimento em educação, no empreendedorismo e outras condicionantes da inovação, o
país desenvolva a capacidade para absorção dos avanços técnicos. São considerados como
condicionantes da inovação, de acordo com Carvalho (2009, p. 108) os seguintes fatores:

• condições estruturais dadas com a oferta de escolas e cursos,

• infraestrutura de comunicações;

• acesso aos fundos de financiamento,

• mercado e à indústria;

• ciência e engenharia, ou seja, a capacitação técnica especializada,

• universidades, centros de apoio à pesquisa orientada ao conhecimento tecnológico;

• fatores de transferência, relacionados aos modelos de aprendizagem e à
disponibilidade de acervo de conhecimento decodificado (publicações, manuais, outros)
e a



• existência de estratégias empresariais orientadas para a inovação, chamada de dínamo
da inovação.

Com a evolução, a tendência é que os sistemas de inovação transbordem conhecimentos
para os sistemas de produção, induzindo o surgimento gradual de novas empresas, novos
mercados, novos arranjos organizacionais e outras inovações e novidades. Assim, é de se
supor que a espiral do desenvolvimento uma vez iniciada possa transformar o parque
industrial brasileiro e seu comercio internacional como ocorreu com outros países. A
Coreia do Sul é um exemplo eficiente da mudança de plataforma industrial por avanços
tecnológicos e pela educação (LUZ e SANTOS, 2007).

A inovação brasileira depende do sucesso das empresas de base tecnológica, que são as
empresas com capacitação para o desenvolvimento de produtos com conteúdos
tecnológicos, qualificando-os para substituir a importação dos produtos similares ou para
fomentar a exportação de produtos de conteúdos tecnológicos efetivamente competitivos,
contribuindo desta forma para a competitividade do país (TUMELERO, 2012). Para isso,
profissionais altamente qualificados, recém-saídos das universidades ou de cursos técnico,
e com interesse em empreender, têm sido estimulados a utilizar recursos das Incubadoras
de Base Tecnológica – IBTs - como meio de iniciar um projeto inovador com apoio e
recursos compartilhados.

Contudo, uma pesquisa conduzida por Santos (2010) revela que o empreendedor, ainda que
utilize na integralidade os recursos propiciados por agências como o Sebrae, a
infraestrutura de incubadoras e recursos financeiros governamentais, lastimam a
dificuldade de desenvolver competências em atividades típicas da gestão das EBTs.

A Tabela 1 revela as maiores dificuldades vivenciadas pelos gestores-empreendedores.

Tabela 1 – Competências críticas do empreendedor tecnológico

Fonte: Santos (2010)

A pressão por inovação tem forçado o surgimento de soluções e apenas ao final de uma
série de iniciativas orientadas para o desenvolvimento tecnológico, os olhares se voltaram
para a questão da Educação. E pela chamada educação de qualidade, pois, as empresas de
base tecnológica geram empregos de qualidade, mas demandam profissionais
diferenciados. E neste sentido mais uma questão que se soma ao debate é o tipo de
profissional adequadamente capacitado para gerir empresas de base tecnológica.



Assim, seria é de se esperar que a mudança no paradigma técnico e tecnológico do qual
resultam novos negócios, estruturas produtivas e tecnologias demande a formação de
competências para o gerenciamento de ambientes fortemente orientados para a inovação,
ou mesmo resultantes das inovações.

Método
Trata-se de uma abordagem de pesquisa qualitativa que contempla a realização de pesquisa
do tipo exploratória utilizando o método de pesquisa documental. A pesquisa exploratória
permite investigar o fenômeno e suas variáveis com a finalidade de aprofundar a compreensão
sobre os fenômenos. E, de acordo com Gil (2010, p.147), “[...] a pesquisa documental
tradicionalmente vale-se dos registros cursivos, que são persistentes e continuados. Exemplos
clássicos dessa modalidade de registro são os documentos elaborados por agências
governamentais”,

A pesquisa documental tomou por base os dados das estruturas curriculares dos cursos
superiores de Administração e tecnológicos de Gestão oferecidos no Brasil, disponíveis
nos sítios das Instituições de Ensino Superior cadastradas no Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia vinculada ao Ministério da
Educação e Cultura, responsável pelas avaliações do Sistema Educacional Brasileiro de
Educação Superior, e pela promoção de pesquisas e estudos relacionados à área
educacional.

O tratamento dos dados foi realizado com base nos conteúdos identificados na análise
documental, inspirado em Bardin (2009), houve uma fase de análise prévia dos dados para pré-
seleção dos documentos de interesse da pesquisa com posterior preparação do material, com
base nos objetivos delineados.

Foram definidos os recortes de interesse da pesquisa, a categorização e a codificação, o que
deu ao estudo um caráter qualitativo, conectado ao quantitativo, quando do uso de técnicas
estatísticas, conforme sugere Richardson (1989).

O procedimento de coleta de dados foi realizado com base nos dados do Ministério da
Educação, acessados pelo site do e-MEC, em junho de 2011, até a data de 01/09/2011. Nesta
fase foram identificadas as IES brasileiras cadastradas no sistema. Desta etapa apurou-se para
efeito de análise um conjunto de 2.667 registros de IES brasileiras.

Dado que a pesquisa envolve a análise de cursos e disciplinas, foi preciso fazer um download
complementar do arquivo “Consulta Avançada por Curso”. Desta análise, foram obtidos
34.606 registros de cursos ativos no país, que atendem ao objetivo e foco da pesquisa.

Posteriormente, criou um banco de dados com o aplicativo MS-Access 2010, para o tratamento
dos dados obtidos, cujo resumo é o que se segue:

 1819 registros de Instituições de Ensino Superior – IES - foram considerados válidos
para o estudo;

 Foram identificados 5.138 cursos relacionados no conjunto de IES válidas;
 Foram cruzadas informações da matriz curricular nos sites da IES e do e-MEC.

Os dados foram revisados por uma análise de consistência com a finalidade de evitar
distorções nos resultados que a seguir são apresentados.

Resultados Obtidos e Discussão Teórica



Os resultados indicam a existência, de 2.667 Instituições de Ensino Superior que oferecem
curso de Administração e Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão. Destes, 1.819
possuem disciplina ou conteúdo ou referência bibliográfica relacionada ao radical ”inova”,
que foi utilizado como filtro da pesquisa.

Das 1.819 instituições de ensino superior selecionadas, observou-se que apenas 301
oferecem disciplina que contenha o termo “inova” no título. Essas instituições estão
localizadas nas regiões:

 Sudeste (39,53% do total);
 Sul (34,22%);
 Centro-oeste (11,96%);
 Nordeste (8,64%) e
 Norte (5,65%),

A distribuição de IES praticamente repete a ordenação da participação no Produto Interno
Brasileiro, à exceção de uma inversão entre as regiões Centro-oeste e Norte.

Um novo refinamento no grupo de 301 instituições foi feito e, então, observou-se que
apenas 26 destes apresentam disciplina com conteúdo – ementas e referências –
efetivamente relacionado à inovação. Destes, 19 são cursos relacionados à carreira de
administração de negócios e 7 são relacionados aos cursos tecnológicos.

Das 330 referências relacionadas nas disciplinas, 65 concentram-se nos seguintes autores:
Bessant & Tidd, 2009 (19,7%); Tidd, Bessant & Pavitt, 2008 (13,85%), Tigre, 2009
(13,85%); Coral (9,23%); Bernardi (9,23%); Coutinho, 1994 (7,69%); Drucker, 2000
(7,69%); OCDE, 1997 (7,69%); OCDE, 2002 (7,69%). Na categoria “outros autores”, 265
obras relacionadas à inovação foram identificadas, com alta dispersão de autores.

Desta forma, algumas das queixas mencionadas pelos empreendedores tecnológicos,
pesquisados por Santos (2010) continuarão sem atendimento, que é a falta de preparação
para o gerenciamento pleno das empresas de base tecnológica, de modo a permitir
crescimento. Mesmo na incubação de empresas, segundo Tumelero (2012), as empresas
que se capacitam para administrar a sua inovação, incubada e graduada por incubadoras
tecnológicas, enfrentam dificuldade para gerir novos ciclos inovativos.

Além da relevância, tão discutida, dos efeitos da inovação e do empreendedorismo de base
tecnológica sobre as economias locais (SCHUMPETER, 1911, 1939; SCHUMACHER,
1973; DRUCKER, 1985; SCHMOOKLER, 1996; FREEMAN & SOETE, 1997) é
importante destacar que o surgimento de novos negócios impõe uma nova lógica
administrativa para gerir novos modelos de negócios, sendo imperativo para a formação da
carreira do administrador prover instrumentos de gestão e competências gerenciais tanto
para ambientes sobre mudanças contínuas (SANTOS & VIAGI, 2005), quanto para
negócios novos ou ingressos em novos mercados. Isto posto, conclui-se que existam
lacunas na formação do administrador, no que tange à caracterização de ambientes de
negócios orientados para a inovação, com forte impacto na gestão de ambientes
inovadores.

Conclusões
As conclusões indicam que menos de 1% das Instituições de Ensino Superior na área de
conhecimento relacionada à Administração, além dos cursos tecnológicos de Gestão, no
país, incluem a inovação como objeto de ensino no planejamento programático dos cursos.



Por outro lado, mesmo as raras instituições que inserem inovação em suas disciplinas não
especificam em qual contexto ela é debatida. Assim, outra lacuna, relacionada à suficiência
das informações disponíveis em sites das instituições se evidencia.

É certo que nem sempre o empreendedor tecnológico será o gestor em caráter permanente.
A tendência, com o aumento dos sistemas de inovação é profissionalizar as estruturas de
trabalho das empresas de base tecnológica, abrindo novos espaços de emprego para os
administradores.

Contudo, é preciso incluir as especificidades da gestão de empresas inovadoras no
currículo da Administração e instrumentalizar o gestor para identificar fontes de recursos e
direções estratégicas a serem seguidas para o crescimento das empresas de base
tecnológica e municiar o gestor para acolher a destruição criativa como um recurso de
sobrevivência do negócio.
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Modelos de Gestão da Inovação: uma análise de três estudos de
caso empresariais do setor petroquímico brasileiro

Models of Innovation Management: an analysis of three case
studies of companies in the Brazilian petrochemical sector

Resumo

A gestão da inovação pode representar um diferencial competitivo significativo e constitui

o cerne deste estudo de casos múltiplos de três empresas do setor petroquímico brasileiro,

que tem o objetivo de elucidar como funciona o processo de gestão da inovação e quais

seus impactos nas organizações. As fontes utilizadas para a pesquisa foram documentais,

bibliográficas, entrevistas com questionários semi-estruturados e observação direta do

funcionamento e gestão da inovação nas empresas estudadas. Foi possível identificar, no

caso das empresas de pequeno porte, que o posicionamento estratégico, orientado para a

busca contínua de desenvolvimento de novos produtos, permite que estas empresas

acompanhem as demandas de seus clientes, inclusive aqueles que estabelecem as

características técnicas de seus produtos. Por outro lado, a empresa de grande porte,

embora definidora de novas tecnologias, processos e produtos, também desenvolve

soluções de acordo com as demandas de seus clientes corporativos.

Abstract

The management of innovation may represent a significant competitive advantage and is

the core of these multiple case study of three companies in the Brazilian petrochemical

sector, whose main objective is to elucidate how the process of innovation management

works and what are their impacts on organizations. The sources used for the research were

documents, literature, interviews supported by semi-structured questionnaires and

observation of the operation and management of innovation in the companies studied. It

was possible to identify, in the case of the small firms, that the strategic positioning,

focused towards continuous search for new product development, allows these companies

to monitor the demands of their customers, including those that establish the technical

characteristics of their products. On the other hand, the large company, while defining new

technologies, processes and products, also develops solutions according to the demands of

its corporate clients.
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1. Introdução e Objetivos

O principal objetivo deste trabalho é compreender como funciona o processo de gestão da

inovação e quais seus impactos nas organizações. Ao estudar o modelo de gestão da

inovação de três organizações de diferentes portes do setor petroquímico brasileiro,

procuramos compreender quais elementos as direcionaram e quais foram as conseqüências

dessas inovações nas empresas.

Os esforços inovadores podem ter vários enfoques e gerar distintos impactos: na estratégia

empresarial e de inovação, no desenvolvimento de produtos, em processos, na tecnologia e

no próprio negócio. Assim, as inovações têm potencial para a geração de mudanças

significativas, que podem extrapolar os muros das organizações, não raro agrupando

diversos atores de sua cadeia de valor, tais como fornecedores, parceiros, clientes,

universidades, centros de pesquisas, e mesmo associações e federações de indústrias e

governo. Desta forma, surgem questões sobre quais elementos dos modelos de gestão

destas empresas podem facilitar ou dificultar a inovação, assim como que relações ocorrem

entre as propriedades de seus modelos de gestão e a geração de inovação.

Alguns autores como Dobni (2008), Sharif e Baark (2009) afirmam que a existência de

uma cultura da inovação numa empresa é fundamental para que esta se desenvolva. Já

Häggman (2009) aponta que a inovação depende da existência de uma complexa mistura

de fatores. Enquanto Mothe e Thi (2010) relatam que há evidências que em organizações

que têm uma área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) relativamente menos intensiva,

mas que são bem sucedidas no processo de inovação, focam suas estratégias,

principalmente, nas áreas de competitividade, marketing e de canais de distribuição.

Os esforços envidados neste artigo são no sentido de elaborar uma estrutura conceitual, que

viabilize a compreensão do fenômeno observado, e simultaneamente revelar, sempre que

factível, propriedades até então pouco ou não exploradas, com potencial para gerar

contribuições de valor. Nosso foco está na inovação de produtos, processos e

administrativa.

1.1. Gestão organizacional e estratégica da inovação empresarial

A literatura teórica sobre organizações, gestão estratégica e sua relação com gestão da

inovação permitem a concepção de um amplo quadro referencial, fundamental para

identificar os determinantes e as dimensões da inovação organizacional. Dentre as teorias
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que estão mais próximas de modelos organizacionais e sistemas de gestão, que dão suporte

aos atuais conceitos sobre gestão da inovação está a Teoria da Contingência, da qual

destacamos os estudos de Joan Woodward (1958), que relaciona os princípios de

administração com o desempenho das organizações, as quais são influenciadas pelo uso de

diferentes tecnologias aplicadas; Chandler (1962), cuja pesquisa abrange as mudanças nas

estruturas das grandes organizações e sua relação com a estratégia empresarial, sendo que

o desenlace de seu estudo indica que a estrutura organizacional é reorganizada de acordo

com sua estratégia de mercado; Burns e Stalker (1961) e as duas formas de sistemas de

gestão, denominadas mecânicas e orgânicas e Lawrence e Lorsch (1967), que comparam

seus estudos aos de Burns e Stalker (1961) e de Woodward (1958), dentre outras quatro

pesquisas, e encontram convergência entre seu próprio trabalho e dos demais autores. Sua

conclusão é de que os principais desafios empresariais são a integração e a diferenciação

organizacional, sendo que integração, neste caso, tem o sentido oposto da diferenciação de

unidades de negócio.

Os conceitos centrais sobre gestão estratégica e planejamento revistos abrangeram um

amplo número de autores, desde Ansoff (1977), que relaciona planejamento, capacidade de

decisão e gerenciamento, a Barney e Hesterly (2011), que define processo de gestão

estratégica como um conjunto sequencial de análises e escolhas que podem aumentar a

probabilidade de uma empresa optar por uma  estratégia, que gere vantagens competitivas.

Besanko et al. (2006) entendem que para formular e implementar uma estratégia bem-

sucedida, uma empresa deve considerar quatro classes de questões de grande abrangência:

a) as fronteiras da empresa; b) a análise de mercados e da concorrência; c) o

posicionamento e a dinâmica empresariais, e d) sua organização interna. Cyrino e

Vasconcelos (2000) consideram que a questão da vantagem competitiva pode ser dividida

em dois eixos principais, de forma que o primeiro eixo classifica os estudos de acordo com

a perspectiva da origem da vantagem competitiva e o segundo eixo separa as abordagens

segundo suas proposições a respeito da concorrência, de forma que as principais linhas

conceituais apontadas foram: o Modelo Estrutura-Conduta-Desempenho (BAIN, 1948,

1950, 1951, 1954), a Análise de Posicionamento (PORTER, 1979), a Teoria dos Recursos

(BARNEY, 1986, 1991), que parte do pressuposto de que os recursos, na realidade, são

distribuídos de maneira heterogênea pelas firmas de uma indústria e esta diferença tende a

manter-se com o passar do tempo; a Escola Austríaca, da qual se destaca Schumpeter

(1950), que considera a condição de monopólio fundamental para as firmas que buscam

inovação radical e a Teoria das Capacidades Dinâmicas (PISANO; SHUEN; TEECE;
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1997), cuja abordagem surge como proposta que busca as fontes de criação e retenção de

riqueza, especialmente em ambiente de concorrência baseada em inovação, rivalidade de

preço/performance, retornos crescentes e a destruição criativa de competências existentes.

1.2. Gestão da inovação empresarial

O processo de inovação é a maneira como as empresas aplicam seus recursos para obter

vantagens, a partir de oportunidades científicas, tecnológicas e de mercado (RODRIGUES;

MACCARI; PEREIRA, 2009; LI; ZHOU; SI, 2010). Apesar disso, Ortt e Duin (2008)

afirmam que os gestores das organizações não seguem a teoria exatamente como ela é

descrita. Seu processo da gestão da inovação na empresa, na prática, se adapta ao contexto

específico.

Nas últimas três décadas, diversos analistas desenvolveram um conjunto de abordagens

que consideram o processo de inovação, e estes podem ser categorizados em cinco

gerações de pensamento (ROTHWELL, 1992).

A abordagem de primeira geração, ou abordagem por “pressão de pesquisa”, é formalizada

a partir do trabalho de Bush (1945), o qual assume que a inovação é um processo linear e a

crença então é de que investimentos científicos intensivos produzem inovações

consideráveis.

Conforme proposto por Kline e Rosenberg (1986), a abordagem demand pull, de segunda

geração, representa políticas que surgiram nos dois decênios subsequentes, anos 60 e 70,

pois estas, igualmente, são adequadas ao modelo linear da dinâmica da inovação, não

obstante tenha havido uma troca no elo inicial da cadeia linear. As demandas de mercado

passam a ser o vetor principal em relação à orientação e rapidez das mudanças técnicas,

indicando a direção onde os investimentos seriam mais adequados, vis-à-vis ao progresso

tecnológico.

Rothwell (1992) apresenta modelo que integra os dois anteriores, denominado modelo

acoplado de inovação, ou processo de inovação de terceira geração, e está centrado em um

processo interativo, embora os estágios no processo sejam vistos como separados. O

desafio dos gestores deste processo envolve investimentos em comunicação e integração

intraorganizacional. Em outras palavras, este é um modelo sequencial, mas que contem

enlaces de feedback, funcionando por pressão de pesquisa, por puxão de demanda e com

combinações de pressão de pesquisa e puxão de demanda, com maior balanceamento entre

P&D e marketing e ênfase na integração entre estas áreas.
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Na quarta geração, o processo colaborativo ou chain-linked model, reflete a compreensão

crescente sobre o processo de inovação, de forma que este processo envolve mais do que

inputs de bases amplas da ciência e do mercado, mas inclui relacionamentos próximos com

clientes e fornecedores-chave.

Por último, Rothwell (1994) propõe o processo de quinta geração, que inclui uma crescente

integração estratégica e tecnológica entre diferentes organizações. O modelo

horizontalizado das organizações que operam de acordo com processos de negócio passa a

predominar.

Do ponto de vista da integração técnica, esta ocorre de diversas maneiras. Kodama (1995)

discute o conceito de “fusão tecnológica”, que consiste no processo que leva à criação de

uma nova tecnologia, o qual, segundo esse autor, remete a uma aritmética na qual um mais

um é três.

Tanto o processo de inovação de quinta geração quanto o conceito de fusão tecnológica e o

cenário de novas oportunidades nos remetem à tipologia da inovação aberta.

Uma visão multidimensional de inovação organizacional, elaborada por Apaydin e Crossan

(2010) oferece uma perspectiva abrangente sobre as diversas formas que a inovação

assume, assim como seus determinantes e dimensões. As autoras assumem como ponto

inicial o objetivo da maioria das teorias: descrever, predizer e/ou explanar o fenômeno de

interesse de um determinado campo, ao estabelecer correlações, e, se possível, causalidade

entre os construtos. E embora os fenômenos, em geral, tenham causas múltiplas e

complexos enlaces de feedback, o fundamento causal básico é um relacionamento

sequencial, de forma que esta é a perspectiva adotada pelas autoras, cujo modelo, por meio

de um conjunto de determinantes, leva a inovação.

Ao considerarmos a inovação como resultado, é relevante que as organizações adotem

métricas e indicadores de desempenho que permitam a adequada gestão de seus esforços

em inovação. Nesta direção, Adams, Bessant e Phelps (2006) propõem uma ampla revisão

das métricas e indicadores para a gestão da inovação, e estabelecem sua crítica no sentido

de que, embora exista um grande número de estudos sobre métricas relacionadas à

inovação, seu tratamento é fragmentado. Partindo desta perspectiva, possivelmente esta

seja a causa de muitos estudos empíricos tenderem a colocar foco na medição de inputs e

outputs das inovações em relação a gastos, velocidade de lançamentos e número de novos

produtos, e ignorar os processos intermediários.

Para a análise da capacidade inovadora de uma empresa, Di Sério e Vasconcellos (2009)

desenvolveram um modelo denominado roadmap tecnológico. Autores como Bagbudarian,
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Bernardes e Vasconcelos (2011) destacam a importância de um estudo com base no funil

de inovação.

2. Metodologia

O método de investigação utilizado neste estudo está apoiado em dois pontos essenciais de

ação: revisão da literatura e pesquisa de campo. O domínio teórico foi elaborado com base

no campo de estudo de inovação organizacional, sobre o qual é possível afirmar que a

maior parte dos trabalhos tem enfoque em inovações tecnológicas, sob a lente de sistemas

produtivos e enxergando-as como uma fonte de vantagem competitiva sustentável para

empresas com fins lucrativos. A estratégia de pesquisa adotada foi a abordagem

qualitativa, com estudos de caso exploratórios.

O setor escolhido para o estudo foi o petroquímico, porque esta área continua sendo

estratégica para o país, funcionando como um multiplicador de geração de empregos para

diversos setores econômicos. Em 2010, a indústria química teve participação de 2,4% no

PIB brasileiro. O setor é o 4º em participação no PIB industrial (10,1% - base IBGE 2009).

Esta pesquisa exploratória foi desenhada levando-se em consideração uma etapa de

levantamento de dados, através de análise documental de bibliografia, relatórios e

documentos disponíveis nos websites das empresas do setor petroquímico e de associações

do setor ou fornecidos por elas. Na segunda etapa foram feitas visitas para realização de

observação direta e entrevistas com questionários semi-estruturados nas três empresas

abordadas neste estudo.

As visitas e entrevistas foram feitas no período de setembro de 2011 a janeiro de 2012.

Para o estudo foi escolhida uma empresa multinacional brasileira de grande porte, líder de

mercado e duas empresas de pequeno porte situadas num Arranjo Produtivo Local (APL)

da região do ABC, especificamente nos municípios de Mauá e São Caetano do Sul. As três

empresas estão situadas no estado de São Paulo. As entrevistas foram realizadas de forma

presencial com atores-chave, foram registradas no decorrer das mesmas, posteriormente

digitadas e encaminhadas para os participantes para revisão e complementação.

Os casos estudados foram escolhidos por processo de indicação e consulta a indivíduos

conhecedores do setor petroquímico no Brasil.

Van de Ven e Poole (1990) sugerem que, quanto a seleção da amostra, esta seja realizada

para uma ampla variedade de inovações, a fim de enriquecer a abrangência de insights e

melhorar a generalização.
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Os temas centrais de verificação deste artigo são a existência de inovação tecnológica - que

abrange a inovação de produtos e a inovação em processos - e a inovação em gestão.

A partir do estabelecimento de objetivos, surgiram questões sobre quais elementos dos

modelos de gestão destas empresas podem facilitar ou dificultar a inovação, assim como

quais relações ocorrem entre as propriedades de seus modelos de gestão e a geração ou

adoção de inovação.

3. Resultados e discussão

Ao considerarmos a análise no nível da organização, uma ferramenta para a realização de

mapeamento da posição da empresa em relação ao mercado, e das competências

necessárias para a implementação de uma estratégia de inovação é fundamental para a

ampliação de capacidade inovadora. Um destes modelos, proposto por Di Serio e

Vasconcellos (2009), denominado roadmap tecnológico, constitui um dos pilares

conceituais utilizados para a elaboração do modelo referencial.

Grau de complexidade de processos em inovação
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Figura 1 – Complexidade e valor de processos em inovação

Fonte: elaborada pelos autores.

Por outro lado, partindo da revisão bibliográfica e dos estudos de casos realizados,

propomos um quadro referencial na figura 1, que busca relacionar o grau de complexidade
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de processos de inovação e seu valor potencial, em termos de resultados possíveis, na

expectativa de que este modelo em elaboração seja avaliado em futuras pesquisas.

Neste modelo, os processos organizacionais podem ser simples ou complexos, e visíveis ou

não visíveis. Diversos processos administrativos, não diretamente relacionados à inovação,

podem ser estruturados para que passem a abranger esta finalidade. É o caso, por exemplo,

dos processos jurídicos, que poderiam apoiar, deliberadamente, clientes pouco experientes

com processos de contratação de financiamentos de novos projetos junto a instituições

financeiras. Nesta situação, o processo jurídico poderá prestar suporte ao processo

comercial, caso clientes pouco experientes venham a ser beneficiados através da

viabilização de financiamentos de novos projetos e de equipamentos, e este suporte

prestado, por sua vez, pode vir a gerar impactos positivos nos resultados da empresa, que

inicialmente ofereceu este suporte jurídico. Estes resultados, por outro lado, podem ser

relacionados ao esforço das organizações no sentido de geração de inovações.

Existem diversos resultados possíveis a partir destes processos. No que diz respeito à

inovação, estes processos, inicialmente de estratégias deliberadas, podem gerar inovações

incrementais em produtos, tais como os plásticos utilizados na construção civil e de telhas

fabricadas com PVC, situação identificada em um dos estudos de caso realizados.

Os processos mais complexos, que podem demandar P&D interna e externa, e outras

parcerias, e que podem gerar novos produtos, para a empresa, o mercado e/ou o mundo,

tomam forma tipicamente, quando os processos internos e fechados não conseguem suprir

determinadas demandas, tais como inovações em produtos mais complexos

tecnologicamente. Um exemplo de novo produto, conseqüência do processo de inovação

aberta, também obtido em nossos estudos de caso, é o plástico verde, criado por uma das

empresas estudadas a partir da cana de açúcar, em parceria com a Empresa Brasileira de

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).

Com base nas entrevistas, leituras, análise de modelos de outras empresas e discussões,

elaborou-se o desenho de um funil de inovação expandido, apresentado na figura 2.

A aplicação de tecnologias para a gestão do funil de inovação faz parte da realidade de

uma das empresas estudadas, embora a gestão do processo de inovação ocorra nas três

empresas, sendo que, em duas delas, esta gestão seja realizada sem a ferramenta

informatizada, de forma menos estruturada. Baseando-se na revisão da literatura e nos

materiais analisados a partir dos estudos de caso, elaboramos também o quadro 1, que

apresenta as teorias relacionadas, métricas e empresas estudadas.
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Figura 2 – Funil de inovação expandido

Fonte: Adaptado pelos autores de BAGBUDARIAN; BERNARDES; VASCONCELOS

(2011); COOPER; EDGETT (2007); BRASKEM (2011).

Pudemos identificar, para as empresas de pequeno porte, que o posicionamento estratégico,

orientado para a busca contínua de desenvolvimento de novos produtos, permite que estas

empresas acompanhem as demandas de seus clientes, inclusive aqueles que estabelecem as

características técnicas de seus produtos. Por outro lado, a empresa de grande porte,

embora definidora de novas tecnologias, processos e produtos, também desenvolve

soluções de acordo com demandas de clientes corporativos.

No que diz respeito às métricas de inovação identificadas, as duas empresas de pequeno

porte trabalham com base no Fluxo de Caixa Descontado, sendo que uma delas também

utiliza o percentual de faturamento em inovação como ferramenta  de decisão. A empresa



10

de grande porte utiliza o Valor Presente Líquido Ajustado ao Risco, avaliação multi-

critérios, o número de patentes geradas, a gestão do portfólio de projetos em inovação,

além do percentual do faturamento em inovação.

Empresas estudadas Empresa A
Grande porte

Empresa B
Pequeno

porte

Empresa C
Pequeno porte

Teorias abordadas

Estratégia empresarial líder /seguidora
rápida

seguidora
rápida

seguidora rápida

Estratégia de inovação proativa / ativa ativa ativa

Modelos e tecnologias de
gestão da inovação

funil / processo processo processo

Ferramentas / técnicas para
inovação

bibliometria /
roadmaps / planos

tecnológicos / gestão
de patentes

conhecimento
não codificado

conhecimento não
codificado

Tecnologia da Informação alto grau de
informatização

médio grau de
informatização

médio grau de
informatização

Modelos de parcerias externas
para inovação

licenciamento/
codesenvolvi-mento /

inovação aberta /
inovação

colaborativa /
aquisição de

tecnologia / capital
de risco & fomento

codesenvolvi-
mento /

aquisição de
tecnologia

codesenvolvi-
mento /

aquisição de
tecnologia

Métricas VPL ajustado ao
risco/avaliação

multicritérios/número
de patentes /

% do Faturamento
em Inovação /

gestão do portfolio

Fluxo de caixa
descontado /

% do
Faturamento
em Inovação

Fluxo de caixa
descontado

Quadro 1 – Teorias abordadas e métricas adotadas nas empresas estudadas

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos levantamentos de dados das empresas

Evidentemente, a forma em que os dados são utilizados e as decisões tomadas podem

variar muito, apesar destas empresas de pequeno porte, neste caso, usarem o mesmo

método de fluxo da caixa descontado em relação aos resultados projetados para as

inovações em carteira.

Por outro lado, tem havido esforços de ambas as empresas de pequeno porte no sentido de

maior informatização de seus processos, a partir da implantação de ERPs. Contudo, estas
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pequenas empresas ainda não contam com tecnologias específicas para a gestão do

processo de inovação, embora o processo de inovação seja claro para ambas.

A empresa de grande porte, porém, faz uso da maioria dos conceitos, modelos e

tecnologias identificadas na revisão teórica, inclusive da inovação aberta, que constitui no

codesenvolvimento ou desenvolvimento colaborativo de determinados produtos e/ou

serviços com atores externos à organização.

A partir dos casos estudados e da revisão conceitual, é possível especularmos que existem

chances para que novas soluções em tecnologias de informação, desenvolvidas com a

finalidade de prestar suporte ao processo de gestão de inovação, ganhem espaço nas

agendas e orçamentos organizacionais, tanto por haver um maior interesse, por parte das

organizações, pois empresários e executivos estão cada vez mais sensíveis à inovação,

como em função de novas ofertas e custos mais competitivos destas mesmas soluções.

4. Conclusões

A escolha de estudos de casos como opção metodológica permitiu determinado grau de

aprofundamento do conhecimento do modelo de gestão de cada organização, assim como a

identificação de evidências de inovações de produtos e em processos de gestão.

De toda forma, generalizações não podem ser realizadas com base nos estudos de casos.

Portanto, uma primeira sugestão para futuros estudos é a busca de mais evidências sobre as

inovações de produtos e em gestão, como ponto inicial para uma pesquisa quantitativa, de

forma que uma generalização possa ser realizada para um grupo mais amplo de

organizações.

Uma pesquisa quantitativa específica sobre distintos portes de empresas, tais como

pequenas, médias e grandes empresas, classificadas de acordo com o setor econômico no

qual estejam inseridas, pode ser útil para os gestores e interessados no tema gestão da

inovação, de importância crescente no país.

Os processos de negócios devem ser integrados à estratégia deliberada da empresa e à

estratégia de inovação, de forma que os processos de distintas áreas estejam orientados a

prestar suporte à esta área. Adicionalmente, é relevante que a organização esteja preparada

para adotar novas ideias e conceitos, que surgem no decorrer do tempo, em função de

ações não planejadas, em um processo de aprendizado de laço duplo (MARIOTTO, 2003).

Uma situação a ser avaliada diz respeito à gestão dos projetos de inovação, para o que

existem diversas ferramentas disponíveis para a adequada filtragem ou seleção daqueles
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que ofereçam maior potencial de ganhos. Em contrapartida, é possível que exista um

número relativamente alto de projetos em andamento, focados em inovação incremental,

mas de pequeno potencial ou impacto nos resultados organizacionais.

Vimos que os modelos de gestão de inovação no segmento industrial petroquímico

brasileiro, em empresas de diferentes portes, partem de modelos que contemplam as

parcerias com fornecedores, clientes e potenciais clientes, sendo que inclusive as empresas

de pequeno e médio portes atuam desta forma.

Com relação à empresa de grande porte, a maioria dos modelos discutidos na revisão

bibliográfica está presente em seus processos de gestão da inovação, com predominância

do modelo do funil de inovação.

Por fim, outros tipos de inovação poderiam ser pesquisados, além da inovação em

produtos, processos e em gestão, tais como o alinhamento entre estratégia empresarial e a

estratégia de inovação, a inovação de negócios, além de mais estudos sobre a inovação de

processos, propriamente, tema que, de acordo com Apaydin e Crossan (2010), está entre os

menos explorados na literatura, o que, acreditamos, poderia trazer mais conhecimento e

abrangência para a gestão de negócios. Ainda de acordo com o trabalho destas autoras,

futuros estudos empíricos também poderão identificar outras oportunidades de descobertas,

tais como a identificação de métricas e indicadores de desempenho para construtos

relacionados a inovação como resultado, testes de determinado modelo proposto em

diferentes setores econômicos, exploração dos mecanismos que interligam diferentes

construtos, tensões inerentes que existem entre os vários tipos de resultados de inovação e

seus processos subjacentes.

5. Referências

ADAMS, R.; BESSANT, J. e PHELPS, R. Innovation management and Measurement:

A Review. International Journal of Management Reviews, Vol. 8, Issue 1, pp. 21– 47,

2006.

ANSOFF, H. The State of practice in planning systems. Sloan Management Review,

v.18, n.2, p.45-61, 1977.

APAYDIN, M.; CROSSAN, M. A Multi-Dimensional Framework of Organizational

Innovation: A Systematic Review of the Literature. Journal of Management Studies,

v. 47, n. 6, p. 1154-1191, 2010.



13

BAIN, J. Economies of scale, concentration, and the condition of entry in twenty

century manufacturing industries. American Economic Review, v.44, n.1, p.15-39,

Mar. 1954.

______ Relation of profit rate to industry concentration: American manufacturing.

Quarterly Journal of Economics, v.65, p.293-324, 1951.

______ Workable competition in oligopoly: theoretical considerations and some

empirical evidence.  American Economic Review, v.40, p.35-47, 1950.

______ Price and production policies. In: ELLIS, H.S. (Ed.). A Survey of contemporary

economics. Homewood: Irwin, 1948.  v.1, p.129-173.

BAGBUDARIAN, E. ; BERNARDES, R. C.; VASCONCELOS, I. O Falso Paradoxo da

Visão de Produto versus a Visão de Mercado e o Modelo de Inovação Aberta como

Solução Integradora para a Empresa: O Caso da Natura. In: Isabella Vasconcelos; Flávio

Vasconcelos. (Org.). Paradoxos, Organização e Sociedade: uma visão múltipla. 1ª.

ed.São Paulo: Cengage learning, 2010, v. 1, p. 179-204.

BARNEY, J. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of

Management, v.17, n.1, p.99-120, 1991.

______ Strategic factor markets: expectations, luck, and business strategy.

Management Science, v.32, n.10, p.1231-1241, 1986.

BARNEY, J.; HESTERLY, W. Administração estratégia e vantagem competitiva. São

Paulo: Pearson, 2011.

BESANKO, D. et al. A Economia da estratégia. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BRASKEM.  Disponível em:<http://www.braskem.com.br>. Acesso em: 02 nov. 2011.

BURNS, T.; STALKER, G. The Management of innovation. London, Tavistock, 1961.

Cap.6: Mechanistic and organic systems of management.

BUSH, V. Science, the endless frontier. Washington: Government Printing Office, 1945.

CHANDLER, A. Strategy and structure: chapters in the history of the industrial

enterprise. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1962.

COOPER, R.; EDGETT, S. Generating Breakthrough New Product Ideas: Feeding the

Innovation Funnel. Canada, Product Development Institute, 2007.



14

CYRINO, A.; VASCONCELOS, F. Vantagem competitiva: os modelos teóricos atuais e

a convergência entre estratégia e teoria organizacional. Revista de Administração de

Empresas, v.40, n. 4, p. 20-37, 2000.

DI SERIO, L.C.; VASCONCELLOS, M.A. Estratégia e competitividade empresarial:

inovação e  criação de valor. São Paulo: Saraiva, 2009.

DOBNI, C. Brooke. Measuring innovation culture in organizations. European Journal

of Innovation Management, v. 11, n. 04, p. 539-559, 2008.

HÄGGMAN, Sami K. Functional actors and perceptions of innovation attributes:

influence on innovation adoption. European Journal of Innovation Management,

2009, v. 12, n. 03, p. 386-407, 2009.

KLINE, S.; ROSENBERG, N.   (Ed.). The Positive sum strategy. Washington: National

Academy Press, 1986.

KODAMA, F. Emerging patterns of innovation: sources of Japan’s technological

edge. Boston: Harvard Business School Press, 1995.

LAWRENCE, P.; LORSCH, J. Organization and environment: managing

differentiation and integration. Boston: Harvard Business School, 1967.

LI, Yi; ZHOU, Nan; SI, Youhe Exploratory innovation, exploitative innovation and

performance: influence of business strategies and environment. Nankai Business

Review International, v. 01, n. 03, p. 297-316, 2010.

MARIOTTO, F. Mobilizando estratégias emergentes. Revista de Administração de

Empresas, v.43, n. 2, p. 78-93, 2003.

MOTHE, Caroline; THI, Thuc U. N. The link between non-technological innovations

and technological innovation. European Journal of Innovation Management, v. 13, n.

03, p. 313-332, 2010.

ORTT, J. Roland; DUIN, Patrick van der The evolution of innovation management

towards contextual innovation. European Journal of Innovation Management, v. 11,

n. 04, p. 522-538, 2008.

PISANO, G.; SHUEN, A.; TEECE, D. Dynamic capabilities and strategic management.

Strategic Management Journal, v.18, n.7, p. 509-533, 1997.



15

PORTER, M. Structure within industries and companies’ performance. The Review of

Economics and Statistics, v.61, n.2, p .21-33, 1979.

RODRIGUES, Leonel C.; MACCARI, Emerson A.; PEREIRA, Alexsandro. Estratégias

de estímulo ao empreendedorismo corporativo. Revista Ibero-Americana de

Estratégia-RIAE, v. 08, n. 02, p. 183-205, jul./dez. 2009.

ROTHWELL, R. Successful industrial innovation: critical factors for the 1990s. R&D

Management, v.22, n.3, p.221-239, 1992.

______ Towards the fifth-generation innovation process 1994. [S.l.:s.n.], 1994.

SCHUMPETER, J. Capitalism, Socialism and democracy. 3rded. New York,

Harper&Row, 1950.

SHARIF, Naubahar; BAARK, Erik Understanding the dynamism in Hong Kong’s

innovation environment. Journal of Knowledge-based Innovation in China, v. 01, n.

01, p. 56-75, 2009.

VAN DE VEN, A.; POOLE, M. Methods for studying innovation development in the

Minnesota innovation research program. Organization Science, v.1, n.3, Special Issue,

p.313-335, 1990.

WOODWARD, J. Management and Technology: Problems of Progress in Industry.

Series No. 3. London: Her Majesty´s Stationery Office , 1958.



A visão dos universitários de Administração sobre
empreendedorismo: comparações do Estudo GUESSS Brasil
com o levantamento realizado na Universidade Estadual de

Londrina

Saulo Fabiano Amâncio Vieira. Doutor em Administração e Professor do Programa de
Mestrado em Administração. Universidade Estadual de Londrina. saulo@uel.br

Gerson Antonio Melatti. Mestre em Administração e Professor do Departamento de
Administração. Universidade Estadual de Londrina. gmelatti@uel.br

Letícia Fernandes de Negreiros. Discente do Programa de Mestrado em Administração.
Universidade Estadual de Londrina. leticia_negreiros@hotmail.com

Camila Moliani Ferri. Discente do curso de Administração. Universidade Estadual de
Londrina.camila_moliani@hotmail.com

Resumo
A presente pesquisa busca comparar os resultados obtidos pelo Estudo GUESSS Brasil
2011 com um levantamento realizado junto aos discentes do Curso de Administração da
Universidade Estadual de Londrina – UEL. De um total de 568 alunos matriculados foram
pesquisados 251 (44,19 %) estudantes, durante o período de abril a junho de 2011. A
análise dos dados reproduz as variáveis do Estudo GUESSS Brasil, apresentando o perfil
dos universitários, o contexto da IES, as intenções de carreira e motivações profissionais, a
importância da opinião de pessoas próximas nas tomadas de decisões dos discentes, as
informações sobre o negócio que os universitários pretendem iniciar, e por fim, o cálculo
do índice de empreendedorismo. Pode-se perceber que os alunos pesquisados apresentam
fortes características empreendedoras, porém existem barreiras para a aplicação das
mesmas, principalmente, no que tange à falta de possibilidades e acesso ao capital
financeiro.
Palavras-chave: Empreendedorismo, Estudo GUESSS Brasil, Universitários.

Abstract

This research compares the results of the study GUESSS Brazil 2011 with a survey carried
out among students of the Management Course of Universidade Estadual de Londrina –
UEL. A total 568 enrolled students were surveyed 251 (44.19%) during the period April to
June 2011. Data analysis reproduces the variables of the Study GUESSS Brazil, presenting
the profile of the university, the context of IES, career intentions and motivations
professional, opinion of the importance of close people in decision-making of students,
information about the business that the students want to start, and finally the calculate the
index of entrepreneurship. It can be noticed that the students surveyed have strong
entrepreneurial characteristics, but are no barriers to their implementation, especially
regarding the lack of opportunities and access to financial capital.
Keywords: Entrepreneurship, Study GUESSS Brazil, University.



1 Introdução

O empreendedorismo é um termo que tem alcançado cada vez mais uma posição de
destaque no mundo todo. Vários estudos de âmbito mundial demonstram sua relevância
nas últimas décadas, sendo que no Brasil o caráter empreendedor passou a ser considerado
como um importante fator ligado ao desenvolvimento social e econômico a partir de 1990.
(RELATÓRIO GUESSS BRASIL, 2011). Segundo a mesma fonte, esse fato foi
incentivado pelas diversas dificuldades, principalmente econômicas, pelas quais o Brasil
atravessou na década de 1980, incluindo-se a grande instabilidade econômica daquela
época.

Nos últimos dez anos o empreendedorismo passou a ser visto como uma das
possíveis vias para gerar novos negócios e estimular a criação de empregos (RELATÓRIO
GUESSS BRASIL, 2011). Dessa maneira, a formação universitária voltada para
desenvolver empregados qualificados não é suficiente. Então, agentes políticos e dirigentes
universitários começaram a analisar a importância do empreendedorismo como tema de
formação nas universidades (LIMA; RODRIGUES, 2008 apud RELATÓRIO GUESSS
BRASIL, 2011).

Assim, pelo fato do empreendedorismo ser considerado como uma possibilidade
para o desenvolvimento econômico, o ensino do tema vem sendo inserido nas matrizes
curriculares de muitos cursos de graduação, notadamente nos de Administração.

O ensino de empreendedorismo começou em 1947, criado pela escola de
Administração de Harvard (ROCHA; BACCHI, 2010). No Brasil, a primeira disciplina
sobre o assunto, denominada “Novos Negócios”, foi ofertada em 1981, pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV), em São Paulo, para um curso de MBA. Já na graduação, a primeira
disciplina também foi ofertada pela FGV, em 1984, e chamada de “Criação de Novos
Negócios – Formação de Empreendedores” (DOLABELA, 1999, p. 54-55).

Guerra e Grazziotin (2010, apud RELATÓRIO GUESSS BRASIL, 2011), apuraram
a oferta de disciplinas de empreendedorismo, e verificaram que nas Instituições de Ensino
Superior (IES) públicas há uma oferta maior do que nas Instituições de Ensino Superior
privadas. Além disso, os autores concluíram que as disciplinas sobre empreendedorismo
avançaram para além dos cursos de Administração, contemplando também outras áreas,
como Computação, Engenharia, Turismo, Moda, Design, Relações Públicas, Química entre
outras.

Dessa forma, tornou-se relevante analisar o espírito empreendedor dos alunos e como
eles percebem a oferta do ensino de empreendedorismo ou a falta dele nas suas
Universidades. Nesse sentido, este trabalho possui como objetivo comparar os resultados
obtidos pelo Estudo GUESSS Brasil 2011 com um levantamento realizado junto aos
discentes do Curso de Administração da Universidade Estadual de Londrina – UEL.

2 Referencial teórico

Primeiramente o estudo aborda o conceito de empreendedorismo e sua evolução no
contexto brasileiro. No segundo momento, trabalha-se com uma revisão acerca do ensino
de empreendedorismo.



2.1 Empreendedorismo

O termo empreendedorismo é algo novo, muito explorado neste século, mas ainda
sem uma definição universalmente aceita. Não há consenso entre os autores, uma vez que,
segundo Hisrich, Peters e Shepherd (2009, p. 30), “existem empreendedores em todas as
áreas” e, desta forma, cada autor observa o empreendedorismo sob seu prisma. Para tanto,
é necessário definir o entendimento sobre o termo. Hisrich, Peters e Shepherd (2009, p. 30)
entendem que o “empreendedorismo é o processo de criar algo novo com valor, dedicando o
tempo e o esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psíquicos e sociais correspondentes
e recebendo as conseqüentes recompensas da satisfação e da independência financeira e pessoal”.
Dornelas (2005) complementa a visão dos autores ao afirmar que empreendedorismo
envolve pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em
oportunidades.

Com base em tais entendimentos, empreendedorismo será tratado neste estudo como
a criação de algo novo ou a busca por uma oportunidade no mercado, com o objetivo de
alcançar determinado público, propondo um diferencial, e tendo como contraproposta
recompensas, tanto financeiras quanto pessoais.

Além disso, é importante entender o empreendedorismo como um processo, que de
acordo com Hisrich, Peters e Sheperd (2009, p. 31), envolve mais do que tomar decisões
relativas ao cotidiano da empresa. Para os autores, é preciso passar por quatro fases
distintas. A primeira fase envolve a análise da oportunidade, seu contexto e as
possibilidades de retorno. Em seguida, é preciso elaborar o plano de negócios que auxilia
no bom planejamento do empreendimento. A terceira fase serve para determinar os
recursos que serão necessários para o negócio e de serão obtidos. E, por fim, é preciso
implementar um estilo e uma estrutura administrativa para a mais nova empresa e
determinar as variáveis para o sucesso (HISRICH, PETERS; SHEPERD, 2009). Em
consonância, Dornelas (2005) acrescenta a presença de riscos no negócio, mas destaca que
estes podem ser minimizados e alguns até previstos, de forma que as dificuldades e
incertezas sejam conhecidas, para que seja possível planejar alternativas e estar preparado
para eventualidades.

O processo empreendedor só se torna possível com a combinação de alguns fatores.
Para esse processo ocorrer é necessário, segundo Machado (2010), que o país proporcione
oportunidades e capacidades de empreender. Bosma e Levie (apud Machado, 2010) citam,
por exemplo, as condições nacionais oferecidas, como o crescimento econômico,
crescimento da população, cultura e políticas nacionais de fomento ao empreendedorismo
podem servir como estímulo ao desenvolvimento de novos negócios.

Complementarmente as condições ofertadas pelo país para fomentar ou barrar as
atividades empreendedoras, um fator crucial para o desenvolvimento dos negócios está
centrado na figura do seu agente: o empreendedor. Dornelas (2005, p.21) enfatiza os
empreendedores como “pessoas diferenciadas, que possuem motivação singular,
apaixonadas pelo que fazem, não se contentam em ser mais um na multidão, querem ser
reconhecidas e admiradas, referenciadas e imitadas, querem deixar um legado”.

Diante da relevância do papel do empreendedor torna-se necessário contextualizar a
atuação deste no cenário brasileiro. Assim, em termos absolutos, o Brasil possui cerca de
33 milhões de pessoas desempenhando alguma atividade empreendedora, dados esses
levantados em 2009 pelo GEM. Este fato demonstra a importância das atividades
empreendedoras na economia nacional, e como estas contribuem tanto para o
desenvolvimento, como para geração de riquezas no país. Segundo Machado (2010) a taxa



de empreendedorismo em estágio inicial no Brasil, em 2010, foi a mais alta da série
histórica da pesquisa realizada pelo Global Entrepreneurship Monitor - GEM desde 2001.

Outros aspectos, porém, precisam ser observados com mais atenção. Dornelas (2005)
destaca que o processo empreendedor pode ter duas origens: por oportunidade ou por
necessidade. A primeira chamada de empreendedorismo por oportunidade, em que o
empreendedor sabe onde quer chegar, possui um planejamento prévio do seu negócio, se
estrutura visando a geração de lucros, emprego e riqueza; totalmente ligado ao
desenvolvimento econômico do país. Já a segunda definição, chamada de
empreendedorismo por necessidade, é aquela em que o empreendedor se aventura a abrir
um negócio próprio por falta de opções, por estar desempregado ou não achar ocupações
para suas habilidades profissionais, ou seja, estar sem alternativas de trabalho. Neste caso,
os empreendimentos costumam ser bem mais informais, sem planejamento adequado, e
muitos possuem tendência ao fracasso. (DORNELAS, 2005).

Deste modo, o fato de um país apresentar dados numericamente expressivos em
relação ao empreendedorismo não quer dizer que o mesmo possui um alto teor de geração
de riqueza e inovação, uma vez que o contexto precisa ser analisado em conjunto e com
maior profundidade. Um dos fatores que contribuem para essa análise mais ampla diz
respeito à inovação dos produtos ou serviços, quesito este também avaliado pelo GEM, o
qual vislumbrou que a grande maioria dos empreendedores brasileiros (83,5%) considera
que não há nada de novo no seu portfólio de produtos ou serviços. Esse dado, segundo
interpretação de Machado (2010, p.61), coloca o Brasil como um dos menores índices de
novidade de produto entre todos os países participantes dessa pesquisa de caráter mundial.

Fato este que preocupa principalmente ao considerar o exposto por Dornelas (2005,
p. 22) que

o momento atual pode ser chamado de a era do empreendedorismo, pois são os
empreendedores que estão eliminando barreiras comerciais e culturais,
encurtando distâncias, globalizando e renovando os conceitos econômicos,
criando novas relações de trabalho e novos empregos, quebrando paradigmas e
gerando riqueza para a sociedade.

Ou seja, pode-se dizer que o Brasil está atrasado nesta Era em que o
empreendedorismo ganha notoriedade. Percebe-se então que apesar da taxa de
empreendedorismo em estágio inicial ter sido a mais alta desde 2001, o país apresenta
pouca inovação. Desta forma, torna-se cada vez mais substancial ensinar e avaliar o
empreendedorismo nas universidades, como tentativa de fomentar o empreendedorismo
por oportunidade, fato que pode contribuir com maiores níveis de inovação e que
aumentam as chances do negócio prosperar.

2.2 Ensino de empreendedorismo

Tendo em vista a nova realidade social, na qual cresce a cada ano o número de
pessoas interessadas em empreender, deve-se buscar capacitar os candidatos a
empreendedores, o que já ocorre em muitos países, inclusive no Brasil. Para atender a essa
necessidade, Dornelas (2005, p. 40) aponta que um curso de empreendedorismo deve, entre
outros fatores, oferecer entendimento sobre o processo empreendedor, identificação de
oportunidades, habilidades empreendedoras necessárias, fontes de financiamento e
preparação de plano de negócio.



Hoje, a educação empreendedora tomou proporções respeitáveis em termos de cursos
e pesquisas acadêmicas e, segundo Hisrich, Peters e Shepard (2009) é cada vez maior o
número de universidades e faculdades que oferecem algum curso em empreendedorismo.
Assim, por meio de uma revisão empírica foi possível encontrar estudos que já trataram da
questão do ensino do empreendedorismo nas universidades.

O trabalho de Greatti, Gralik, Vieira e Sela (2010), por exemplo, buscou descrever
as expectativas de acadêmicos do curso de Administração de uma Universidade Estadual
do Sul do Brasil no que se refere ao aprendizado em empreendedorismo. Através de uma
análise quantitativa dos questionários aplicados aos alunos do curso de Administração da
Universidade, descobriu-se que um percentual considerável de alunos ingressa no curso de
Administração com a intenção de ter um negócio próprio. Estes alunos esperam uma
formação voltada para atuação em todos os tipos de empresas e contam com um ambiente
de relacionamento voltado para o empreendedorismo. O curso pesquisado pode contribuir
com a formação empreendedora dos alunos, mas existe a necessidade de aplicar práticas de
ensino empreendedoras.

Rocha e Bacchi (2010) ampliaram o universo pesquisado e analisaram os conteúdos
e as metodologias pedagógicas de disciplinas de empreendedorismo em Instituições de
Ensino Superior (IES) da cidade de Fortaleza. Para isso, os autores realizaram uma
pesquisa documental e verificaram os Cursos de Administração que ofertavam em suas
matrizes curriculares a disciplina de empreendedorismo. Assim, para os cursos que
ofertavam, os autores realizaram um procedimento analítico-teórico comparando os
conteúdos, métodos e recursos pedagógicos dos programas das disciplinas. Com isso,
Rocha e Bacchi (2010) destacaram que uma parcela considerável das IES não contemplava
o ensino de empreendedorismo e, entre as que ofertavam a disciplina, havia predomínio da
aplicação dos processos tradicionais de ensino, como as aulas expositivas e exercícios, em
detrimento de outros métodos como recomendações de leituras, depoimentos de
empreendedores, teoria aplicada à realidade dos participantes, jogos, casos, teatro popular,
entre outros. Os resultados indicaram uma formação incompleta do sujeito empreendedor
ao prevalecerem aulas e recursos excessivamente teóricos.

Souza Neto, Almeida, Nunes e Steffanello (2007) anos antes já haviam identificado a
importância do ensino do empreendedorismo aos estudantes do Curso de Administração,
avaliando sua influência no potencial empreendedor dos alunos. Dessa forma,
desenvolveram uma pesquisa em duas universidades do Rio de Janeiro, sendo uma pública
e a outra privada. Os autores concluíram que o ensino técnico de empreendedorismo fez
diferença no espírito empreendedor dos discentes. No entanto, o ensino da disciplina
despertou o desejo de empreender apenas em quem já tinha condições sociais e culturais
favoráveis.

Baseados na necessidade cada vez maior das universidades ofertarem disciplina de
empreendedorismo o mais completa possível, Lima, Lopes e Nassif (2012) propuseram-se
a identificar os desafios e as oportunidades para melhorar a educação superior em
empreendedorismo, considerando-se a demanda e a intenção empreendedora dos
estudantes. Os autores realizaram um survey com 29.186 questionários respondidos de 37
IESs. Eles concluíram que os estudantes brasileiros têm alta demanda por formação em
empreendedorismo e, além, disso, levantaram também algumas recomendações para a
melhoria do ensino na área, tal como favorecer a aprendizagem pela prática e pelas
relações, fornecendo uma abordagem mais prática que inclua informações sobre sistemas
de apoio e financiamento, além da ampliação e diversificação da oferta de disciplinas e
atividades das IESs, bem como aumento da proximidade e do contato com os
empreendedores e sua realidade e, principalmente, preparação dos professores.



Por fim, tem-se o trabalho de Vieira, Melatti, Oguido e Pelisson (2011) que realizou
um levantamento da realidade do ensino de empreendedorismo como parte integrante dos
projetos pedagógicos dos cursos de graduação em Administração no país, especialmente
em relação às práticas didático-pedagógicas utilizadas e ao perfil acadêmico dos
coordenadores do curso. A pesquisa contou com a participação de 135 instituições de
ensino superior, e destacou como principais resultados o fato de que 88% dos participantes
consideram a disciplina de empreendedorismo essencial para a formação do administrador,
e que 63% acreditam ser possível ensinar as características individuais necessárias a um
empreendedor. Os autores apresentam ainda que 57,04% das IES afirmaram que o ensino
ocorre através de aulas teóricas e práticas; 27,41% somente por aulas teóricas, 2,22%
somente aulas práticas. Ademais, verificou-se que 84% dos cursos ofertam a disciplina a
partir do sexto semestre, ou seja, ao final do curso. E que uma falha dos cursos está em não
acompanhar a implantação dos negócios desenvolvidos a partir dos trabalhos de conclusão
de curso.

Desta forma, nota-se como no Brasil a oferta de ensino em empreendedorismo ainda
não é suficiente, dada a demanda e relevância da formação empreendedora, que auxiliam
no desenvolvimento e geração de riqueza no país.

3 Metodologia do estudo GUESSS Brasil

A sigla GUESSS, originada do inglês, remete a Global University Entrepreneurial
Spirit Students’ Survey, ou seja, refere-se ao levantamento mundial sobre o espírito
empreendedor dos universitários. Por sua vez, o Estudo GUESSS Brasil levantou
informações sobre o empreendedorismo no contexto dos universitários brasileiros
(RELATÓRIO GUESSS BRASIL, 2011).

O estudo GUESSS teve início em 2003, na Suíça, na Universidade St. Gallen,
estando até a presente data sob a responsabilidade do Swis Research Institute of Small
Business and Entrepreneurship e do Center for Family Business da citada Universidade.
Na edição de 2011, participaram 26 países, totalizando mais de 90.000 respondentes. Em
2011, foi a primeira vez que o Brasil participou da pesquisa, e com uma grande
representatividade, já que quase um terço dos questionários foi respondido pelos
universitários brasileiros. No Brasil o estudo foi conduzido pela UNINOVE, com recursos
provenientes da CAPES. A característica central do método do Estudo GUESSS Brasil é
que ele é um levantamento (LIMA et al., 2011). No Estudo GUESSS Brasil, 37 IES
participaram da pesquisa, entre elas a Universidade Estadual de Londrina (UEL). No caso
brasileiro o questionário foi aplicado de modo online, obtendo-se 29.186 respondentes,
mas 3.319 foram considerados como inválidos, logo, foram consideradas 25.867 respostas.
Deste total, 251 foram alunos do curso de administração da UEL. Do total de 568 alunos
matriculados no Curso de Administração da UEL foram pesquisados 251 alunos, segundo
os critérios de adesão e acessibilidade, perfazendo uma amostra de 44,19 %.

O instrumento de coleta foi um questionário com 16 blocos de questões, de conteúdo
padronizado internacionalmente pela Universidade de St. Gallen, adaptado para o
português por Lima et al. (2011) e utilizado no Estudo GUESSS BRASIL. O instrumento
foi aplicado no Curso de Graduação em Administração da UEL pelos professores do grupo
de pesquisa em ensino de empreendedorismo, no período de abril a junho de 2011, sendo
os dados coletados via internet. Os alunos eram encaminhados ao laboratório de
informática do curso de Administração da UEL, sendo que o link para a pesquisa
encontrava-se aberto nos computadores.



Ao término do preenchimento do formulário de pesquisa, as respostas eram
automaticamente encaminhadas para uma base de dados dos coordenadores da pesquisa
GUESSS no Brasil. Posteriormente, após o período final da coleta de dados brasileira, os
coordenadores da pesquisa no Brasil encaminharam uma planilha no Microsoft Excel, com
os dados referentes aos alunos da UEL.

A análise dos dados será feita utilizando-se de estatística descritiva, com auxílio do
Microsoft Excel, de forma a organizar as variáveis para que se pudessem comparar os
resultados com o Estudo GUESSS Brasil.

4 Análise dos resultados - Estudo GUESSS UEL

A seguir são demonstrados os principais resultados e a análise envolveu
exclusivamente as respostas dos universitários do curso de Administração da UEL,
totalizando 251 participantes.

4.1 Dados pessoais básicos

Em relação ao perfil dos respondentes, incluem-se faixa etária, gênero e estado civil.
A faixa etária dos universitários do Curso de Administração da UEL é marcada pelos
discentes com menos de 25 anos de idade (81%). Esta se diferencia da brasileira, a qual
apresentou em torno de 50% de estudantes com menos de 25 anos. Isto também se repete
na quantidade dos universitários com mais de 30 anos; enquanto no Brasil essa população é
de mais de 27%, no Curso de Administração da UEL gira em torno de 5%. Existem
também diferenças em relação à variável gênero, pois, enquanto no Curso de
Administração da UEL, o público masculino representa quase 60% contra apenas 40,2%
do feminino; no Brasil, a situação é inversa, com o predomínio do gênero feminino
(55,4%).

Quanto ao estado civil dos universitários, não foi possível fazer um comparativo
entre o Curso de Administração da UEL com a situação brasileira, pois no relatório do
GUESSS nacional tais dados não foram apresentados. De qualquer forma, cabe ressaltar
que no Curso de Administração da UEL, o número de solteiros é bem representativo
(90,84%), contra 9,16% de pessoas casadas. Esse quadro deve predominar nas
universidades brasileiras devido à reduzida faixa etária dos estudantes que ingressam em
cursos superiores.

4.2 Contexto da instituição de ensino

Neste quesito, foi abordado o nível de formação dos universitários e o conhecimento
sobre a oferta de disciplinas e atividades na IES de origem. Em âmbito nacional, houve
respondentes que estavam cursando pós-doutorado (0,4%) e MBA/especialização (3,4%).
Tais dados não foram encontrados no levantamento realizado no Curso de Administração
da UEL.



Para melhor visualizar o conhecimento sobre a oferta de disciplinas e atividades nas
IES, apresenta-se no Quadro 1, um comparativo entre a visão dos alunos do Curso de
Administração da UEL e a apresentada no relatório do Estudo GUESSS BRASIL.

Sim Não Não Sei Sim Não Não Sei
Empreendedorismo em geral 90,4% 4,4% 5,2% 65,4% 9,3% 25,3%
Plano de negócios 88,0% 3,2% 8,8% 62,3% 8,4% 29,3%
Marketing empreendedor 72,5% 15,9% 11,6% 54,0% 13,1% 33,0%
Inovação e geração de ideias 57,0% 19,5% 23,5% 58,9% 10,6% 30,4%
Financiamento para a criação de empresas 29,9% 35,5% 34,7% 23,2% 25,3% 51,5%
Empreendedorismo social 53,0% 18,7% 28,3% 49,2% 13,7% 37,1%
Empreendedorismo tecnológico 53,0% 18,7% 28,3% 42,2% 17,1% 40,7%
Empresas familiares 20,7% 43,0% 36,3% 22,4% 26,1% 51,5%
Workshops/networking com empreendedores
experientes

48,2% 23,5% 28,3% 40,1% 18,5% 41,5%

Programas de mentoria e coaching para
empreendedores

15,9% 34,3% 49,8% 19,6% 22,4% 58,0%

Concurso ou workshops de planos de negócios 25,1% 30,7% 44,2% 62,3% 8,4% 29,3%

Área ou pessoa de referência para tirar dúvidas e
dar apoio em empreendedorismo

50,6% 19,1% 30,3% 38,2% 17,4% 44,4%

Base para contato com investidores potenciais 16,3% 41,0% 42,6% 19,6% 25,8% 54,6%

Recursos tecnológicos e de pesquisa (biblioteca,
internet)

88,8% 4,4% 6,8% 83,8% 4,6% 11,6%

Capital inicial ou apoio financeiro vindo da IES 13,1% 42,6% 44,2% 19,7% 29,7% 50,6%
Oferta de recursos

Atividades de apoio

Disciplinas

ADM UEL (n=251) BRASIL (n=25 867)
Tipo de Oferta Item

Quadro 1 - Conhecimento sobre a oferta de disciplinas e atividades nas IESs
Fonte: elaborado pelos autores

Em relação ao conhecimento da oferta de disciplina/atividade é possível ver, de
modo geral, que o Curso de Administração da UEL, de agora em diante nominado ADM
UEL, tem porcentagens superiores aos levantados na pesquisa nacional, doravante
identificado como BRASIL. Assim, em amarelo estão sinalizados os itens em que ADM
UEL obteve desempenho inferior ao do BRASIL. Percebe-se que a maior falha da ADM
UEL está na oferta das atividades de apoio; e a maior diferença quando comparada com o
BRASIL está na oferta de concursos ou workshops de plano de negócios (25,1% contra
62,3%).

As respostas em azul indicam a falta de oferta da disciplina/atividade em que ADM
UEL obteve porcentagem maior do que as IES do BRASIL. Por consequência, visualiza-se
que no BRASIL houve maior representatividade dos alunos que não souberam responder a
essa questão, sendo destacada em verde a única opção em que ADM UEL apresentou um
índice maior.

Aos alunos que responderam que a disciplina/atividade não era ofertada, foi
perguntado se consideravam necessário introduzi-la na grade do curso. O Quadro 2 ilustra
essas respostas:



Gostaria Não precisa Gostaria Não precisa
Empreendedorismo em geral 87,5% 12,5% 75,4% 24,6%
Plano de negócios 90,0% 10,0% 81,4% 18,6%
Marketing empreendedor 91,3% 8,7% 73,4% 26,6%
Inovação e geração de ideias 96,3% 3,7% 85,4% 14,6%
Financiamento para a criação de empresas 87,5% 12,5% 75,8% 24,2%
Empreendedorismo social 81,4% 18,6% 85,4% 14,6%
Empreendedorismo tecnológico 87,3% 12,7% 71,5% 28,5%
Empresas familiares 69,8% 30,2% 60,7% 39,3%
Workshops/networking com empreendedores
experientes

92,3% 7,7% 75,9% 24,1%

Programas de mentoria e coaching para
empreendedores

86,3% 13,7% 70,9% 29,1%

Concurso ou workshops de planos de negócios 86,2% 13,8% 73,8% 26,2%
Área ou pessoa de referência para tirar dúvidas e
dar apoio em empreendedorismo

91,1% 8,9% 80,8% 19,2%

Base para contato com investidores potenciais 92,9% 7,1% 76,1% 23,9%
Recursos tecnológicos e de pesquisa (biblioteca,
internet)

85,7% 14,3% 78,6% 21,4%

Capital inicial ou apoio financeiro vindo da IES 84,4% 15,6% 80,7% 19,3%
Oferta de recursos

BRASILADM UEL
Tipo de Oferta Item

Disciplinas

Atividades de apoio

Quadro 2 - Demanda de disciplinas e atividades ainda não oferecidas nas IES
Fonte: elaborado pelos autores

Observando-se os dados de forma preliminar, pode-se inferir que os estudantes do
Curso de Administração da UEL parecem mais motivados do que os universitários
brasileiros a fazerem disciplinas e atividades que indicaram como não sendo atualmente
oferecidas pela sua Instituição. A única exceção foi “empreendedorismo social”, mas que
apresentou pouca diferença entre os respondentes.

4.3 Intenções de carreira

Quanto às intenções de carreira para logo após a formatura, 28,1% dos respondentes
de ADM UEL desejam trabalhar em uma grande empresa.  Em seguida, aparece o desejo
de trabalhar em uma pequena ou média empresa (15,3%) e no serviço público, com 13,9%.
Percebe-se uma irregularidade maior na intenção de dar continuidade à empresa dos
pais/parentes, em que ADM UEL somou 8,0% contra 3,3% dos estudantes brasileiros.
Além disso, na pesquisa BRASIL os estudantes citaram a opção de montar uma franquia
(1,1%), fato que não apareceu entre os respondentes do Curso de Administração da UEL.

Foi possível avaliar que essas intenções diferem do desejo dos mesmos para após
cinco anos de formados. Percebe-se que, nessa situação, diminui a intenção de trabalhar
como funcionário em uma empresa (seja ela pequena, média ou grande), e cresce
particularmente entre os alunos de ADM UEL a porcentagem dos que pretendem trabalhar
no serviço público e, ainda mais fortemente, o intuito de ser dono do próprio negócio, seja
fundando a própria empresa, abrindo uma franquia ou adquirindo uma empresa não
controlada pela família.

A Figura 1 apresenta um panorama geral das intenções de carreira dos universitários,
comparando-se os dados levantados nos dois estudos: Estudo GUESSS BRASIL x recorte
feito no Curso de Administração da UEL (ADM UEL).



Figura 1 - Panorama geral das diferenças de intenção de carreira (em %)

Fonte: elaborado pelos autores

A Figura 1 facilita a visualização sobre a mudança na intenção dos estudantes após
cinco anos de formados. A principal marca é a passagem de “empregado” para “fundador”
do negócio, tanto em nível nacional quanto nas intenções dos estudantes do Curso de
Administração da UEL. Outro fator que apresentou alteração foi o aumento no intuito de
ser sucessor pelos estudantes brasileiros, que passou de 6,3% para 12,3%. As outras
intenções apresentam resultados próximos para os diferentes momentos da transição da
universidade para o mercado de trabalho.

4.4 Motivações para a escolha da carreira e para o trabalho futuro

Os dados apresentados a seguir, na Figura 2, são relacionados às questões que
buscavam verificar os motivos que levam os universitários a escolherem o campo de
trabalho futuro, direcionando para tal seu planejamento de carreira profissional.

Figura 2 – Motivação dos universitários para escolher a carreira e trabalho futuro (em %)

Fonte: elaborado pelos autores
As notas atribuídas às questões representadas na Figura 2 mostram as médias das

respostas coletadas junto aos respondentes, que deveriam considerar a nota 1 para ‘muito
insignificante’ e 7 para ‘muito importante’. Percebe-se que as médias dos estudantes
brasileiros estão mais altas do que as dos alunos do Curso de Administração da UEL, com
exceção da opção ‘dar continuidade a uma tradição de família’ em que a pontuação foi
idêntica (2,9), além desse item ter sido considerado como o menos relevante pelos
universitários para a escolha de carreira.



4.5 Vontade de ser empreendedor

Os estudantes foram indagados sobre o quanto seriamente têm pensado em criar seu
próprio negócio. A análise das respostas pode ser observada na Figura 3:

Figura 3 – O quão seriamente tem pensado em criar seu próprio negócio (em %)

Fonte: elaborado pelos autores

O relatório do Estudo GUESSS Brasil possibilitou a seleção das respostas em
fundadores ativos, fundadores intencionais e não fundadores. Assim, segundo tal
classificação, os alunos do Curso de Administração da UEL categorizados como
fundadores ativos somam apenas 3,6%. Já os fundadores intencionais totalizam 31,1% e os
classificados como não fundadores somam 65,4%. Estes pontos percentuais encontram-se
bem próximos à realidade brasileira, representada pelo Estudo GUESSS Brasil, que foram
2,7 %, 26,7 % e 70,6%, respectivamente.

O fato da maioria dos respondentes ser considerada como não fundadores apresenta
uma contradição, pois quando questionados sobre a concordância com algumas afirmações
apresentadas, os universitários apresentam visões positivas sobre o fato de se empreender,
como sendo essa uma carreira atrativa, de grande satisfação.

MÉDIA
Para mim, ser um empreendedor implica em mais vantagens do que desvantagens para mim. 5,32
Uma carreira como empreendedor é atrativa para mim. 5,37
Se tivesse a oportunidade e os recursos, eu me tornaria um empreendedor. 5,68
Ser um empreendedor traria grande satisfação para mim. 5,68
Quadro 3 – Concordância com algumas afirmações sobre se tornar um empreendedor
Fonte: elaborado pelos autores

Para responder estas perguntas os universitários poderiam assinalar desde a nota 1
como ‘discordo totalmente’ até a nota 7 para ‘concordo totalmente’. As médias de todas as
alternativas ficaram acima de 5 pontos, o que caracteriza uma boa percepção dos
respondentes sobre a figura de um empreendedor.



4.6 Importância da opinião de pessoas próximas

Nesta parte do questionário, que levantava a importância da opinião das pessoas a
respeito da intenção de se tornarem empreendedores, os universitários poderiam escolher a
nota 1 como ‘nem um pouco importante’ e nota 7 para ‘muitíssimo importante’.

1 2 3 4 5 6 7 MÉDIA

Pais / outros membros da família 2,40% 2,00% 4,40% 7,20% 13,50% 21,90% 48,60% 5,88

Colegas estudantes / amigos 6,40% 9,20% 10,00% 20,70% 24,30% 16,70% 12,70% 4,49

Pessoas importantes para mim em
geral

2,80% 2,80% 8,00% 12,40% 21,90% 21,50% 30,70% 5,35

Quadro 4 – Importância da opinião de pessoas próximas
Fonte: elaborado pelos autores

Constatou-se que eles consideram, segundo as médias obtidas e relacionadas no
Quadro 4, como fator mais importante a opinião dos pais e familiares (5,88); em segundo
lugar a opinião de pessoas que consideram importantes no seu relacionamento (5,35) e por
ultimo a opinião dos amigos e colegas de estudos (4,49).

4.7 Informações sobre negócios dos universitários que pretendem ser empreendedores

O maior desejo dos alunos do Curso de Administração da UEL está em atuar nas
áreas de marketing/propaganda (31,7%), hotéis e restaurantes (13,0%) e consultoria
(11,4%). Outro dado que merece atenção diz respeito ao tempo de experiência que os
universitários exerceram atividades em áreas relacionadas àquelas do negócio que
pretendem abrir. Verificou-se que a grande maioria, tanto para ADM UEL (56,7%) quanto
para BRASIL (70,3%), não possuem experiência no setor em que pretendem atuar.

Caso iniciem algum negócio próprio, a maior parte dos alunos de ADM UEL
(44,4%) optaria pela presença de 1 sócio na empresa e 38,1% afirmaram que não teriam
sócios. Além disso, a fonte de financiamento mais indicada pelos respondentes seria
através de recursos próprios (46,8%) e capital vindo da família e amigos (21,0%); somente
em terceiro lugar aparecem os empréstimos bancários (16,4%). A maior barreira para
empreender no entendimento dos alunos de ADM UEL, está na falta de acesso ao capital
de financiamento (com ou sem juros), seguido pelo risco financeiro e pela legislação do
país.

Dentre aqueles que pretendem abrir um negócio, visualizou-se pouca disparidade
entre as respostas acerca das origens da ideia do empreendimento – do próprio
empreendedor ou de colegas universitários (33,3%); de membros da família (27,8%); dos
estudos universitários (27%); de hobbies ou atividade recreativa (25,4%); do trabalho atual
ou anterior (21,4%) e de amigos fora do contexto universitário (15,1%), com exceção para
a opção ‘pesquisa acadêmica, científica ou aplicada’ que obteve apenas 2,4% do total. Vale
ressaltar que nessa questão poderia ser assinalada mais de uma alternativa, por isso, a
somatória ultrapassa os 100%.



4.8 Índice de empreendedorismo

O índice de empreendedorismo foi mais uma variável importante apresentada no
relatório do Estudo GUESSS Brasil 2011 e replicada na pesquisa com os estudantes do
Curso de Administração da UEL, sendo calculada através das seguintes categorias: médias
dos não fundadores, fundadores intencionais e fundadores ativos, já apresentadas no tópico
4.5, aferindo pesos diferentes para cada uma delas, conforme verifica-se no Quadro 5.

Opção de resposta Peso Categoria
Nunca 1 Não fundadores
Apenas em linhas gerais 1 Não fundadores
Repetidamente 3 Fundadores intencionais
É algo relativamente concreto 3 Fundadores intencionais
Eu tomei a decisão explícita de fundar uma empresa 5 Fundadores intencionais
Eu tenho uma previsão consistente de datas para dar os diferentes passos da fundação 7 Fundadores intencionais
Eu já comecei a realização da fundação 7 Fundadores intencionais
Eu já sou meu próprio patrão na empresa que eu fundei 8 Fundadores ativos
Eu já fundei mais de uma empresa e estou atuando em pelo menos uma delas 10 Fundadores ativos
Quadro 5 - Interesse em empreender e pesos para se definir o índice de empreendedorismo
Fonte: Sieger, Fueglistaller e Zellweger (2011) apud Relatório GUESSS Brasil (2011).

Além disso, para cálculo do índice de empreendedorismo também são analisados
quais os passos que já foram dados pelos universitários na intenção da criação do próprio
negócio, atribuindo-se também pesos diferentes para cada um deles.

Figura 4 – Passos já dados para criar o próprio negócio

Fonte: elaborado pelos autores

Vale ressaltar que nesse quesito os estudantes poderiam assinalar mais de uma opção.
Como resultados pode-se perceber que grande parte dos discentes pensou nas primeiras
ideias de negócios (64,3%); seguido pelos que já identificaram uma oportunidade de
mercado (47,6%); aqueles que já procuraram possíveis sócios (23%) e aqueles que ainda
nada fizeram (20,6%). Notou-se também pouca diferença entre os dados levantados junto
aos respondentes de ADM UEL em comparação com os resultados da pesquisa nacional.



No quadro 6, a seguir, constam os pesos atribuídos a estas questões.

Opção de resposta Peso

Nada feito até agora 1

Pensou nas primeiras ideias de negócios 3

Fez um plano de negócios 5

Identificou uma oportunidade de mercado 5

Procurou possíveis sócios (p. ex.: colegas estudantes) 5

Comprou equipamento 7

Trabalhou no desenvolvimento de produto 7

Conversou com possíveis clientes 7

Pediu empréstimo a instituições financeiras 8

Decidiu a data da fundação 10
Quadro 6 - Preparação para empreender e pesos para se definir o índice de empreendedorismo
Fonte: Sieger, Fueglistaller e Zellweger (2011) apud Relatório GUESSS Brasil (2011).

Assim, chegou-se ao cálculo do índice de empreendedorismo (Figura 5), multiplicando a
porcentagem de cada opção com seu respectivo peso.

Figura 5 - Índice de empreendedorismo

Fonte: elaborado pelos autores

Como o índice nacional foi separado segundo as áreas de estudos, e pelo objetivo
deste trabalho buscar a comparação com o Curso de Administração da UEL, utilizou-se
como referência o índice brasileiro dos Cursos de Economia e Administração, já que não
houve no Relatório do Estudo GUESSS Brasil um índice somente para Administração.
Portanto, observa-se que o BRASIL apresentou um índice de empreendedorismo superior
(13,48) ao verificado em ADM UEL (12,49).

4.9 Discussão dos Resultados

É fácil perceber que o momento atual está, cada vez mais, propiciando o
empreendedorismo e, como afirmou Dornelas (2005, p. 22), “são os empreendedores que
estão eliminando barreiras comerciais e culturais, encurtando distâncias, globalizando e
renovando os conceitos econômicos, criando novas relações de trabalho e novos empregos,
quebrando paradigmas e gerando riqueza para a sociedade”. Ou seja, é mais comum ver
pessoas querendo tornar-se empreendedores e, principalmente, os universitários que
desejam com a experiência adquirida depois de formados ter seu próprio negócio.



Como afirmaram Hisrich, Peters e Sheperd (2009, p. 41) “a educação empreendedora
nunca foi tão importante em termos de cursos e pesquisa acadêmica”. Nesse sentido,
considerando o momento atual como a Era do empreendedorismo, em que devem surgir
cada vez mais novos empreendedores e que, por esse motivo, é preciso capacitar ainda
mais os candidatos a empreendedores, é possível perceber que existem aspectos que
precisam ser melhorados na Instituição pesquisada, objetivando facilitar o
desenvolvimento da educação empreendedora e incentivo do espírito empreendedor dos
universitários, fatores indispensáveis ao crescimento profissional dos acadêmicos e
extremamente importantes para estimular o desenvolvimento regional e nacional.

No entanto, os resultados obtidos por meio da revisão empírica e deste estudo
indicam que as instituições de ensino precisam fortalecer o currículo dos cursos de
empreendedorismo, pois, de acordo com Dornelas (2005), as instituições de ensino
precisam fornecer entendimento sobre inovação e processo empreendedor, identificação de
oportunidades, reconhecimento das habilidades empreendedoras, importância do
empreendedorismo para o desenvolvimento, plano de negócios, obtenção de financiamento
e formas de gerenciamento para que o negócio crescer.

Ademais, no caso deste estudo percebe-se, assim como no trabalho de Rocha e
Bacchi (2010), uma formação incompleta no que diz respeito à formação empreendedora
dos alunos. No âmbito de ADM UEL um grande empecilho para fomentar a criação de
empreendimentos é a falta de esclarecimento sobre possíveis fontes de financiamento ou
apoio financeiro oriundos da própria IES.

Outro ponto deste estudo vai ao encontro do resultado encontrado por Greatti, Gralik,
Vieira e Sela (2010), que identificaram que os alunos esperam uma formação voltada para
atuação em todos os tipos de empresas e contam com um ambiente de relacionamento
voltado para o empreendedorismo. Em relação ao desejo dos alunos de ADM UEL nota-se
que no início da carreira a maioria prefere trabalhar em uma grande empresa ou em uma
pequena ou média empresa (15,3%). Porém, as intenções dos alunos de ADM UEL mudam
após cinco anos de formados, crescendo a porcentagem dos que pretendem ter seu próprio
negócio. Portanto, os alunos de ADM UEL também necessitam de uma formação ampla
para atuação em diferentes tipos de negócio.

Corroborando com o trabalho de Vieira, Melatti, Oguido e Pelisson (2011),
vislumbra-se a possibilidade de ensinar características empreendedoras aos discentes. Mas
para isso as práticas de ensino necessitam evoluir, buscando maior aproximação e
interação com o mercado, bem como maior acompanhamento durante e após a implantação
dos empreendimentos oriundos de plano de negócios desenvolvidos nas disciplinas de
empreendedorismo ou nos trabalhos de conclusão de curso dos alunos.

5 Considerações Finais

O presente trabalho realizou uma análise comparativa dos resultados obtidos no
Estudo GUESSS Brasil em relação às respostas dos discentes do Curso de Administração
da Universidade Estadual de Londrina (UEL), para compreender questões relativas ao
empreendedorismo levantadas primeiramente no estudo de âmbito nacional.

Quanto ao perfil dos alunos de Administração da UEL (ADM UEL), constatou-se
que a maioria dos respondentes possui menos de 25 anos de idade (81%), 60% são do
gênero masculino e 90,84% são solteiros. Sobre a oferta da disciplina de
empreendedorismo, verificou-se que os estudantes desconheciam a oferta de ensino sobre



financiamento para criação de empresas e empresas familiares. E que a parte mais falha da
universidade estava na oferta de atividades de apoio, principalmente em relação a
programas de mentoria e coaching, e na oferta de base para contato com investidores
potenciais. Além disso, os discentes também desconheciam a oferta de capital inicial ou
apoio financeiro oriundos da IES.

Em relação às intenções de carreira para logo após se formar, o maior percentual
(28,1%) dos respondentes do Curso de Administração da UEL afirmou que deseja
trabalhar em uma grande empresa. Em seguida, apareceu o desejo de trabalhar em uma
pequena ou média empresa (15,3%) e no serviço público com 13,9%. Percebeu-se uma
irregularidade maior na intenção dos alunos do Curso de Administração da UEL em dar
continuidade à empresa dos pais/parentes que somou 8,0% contra 3,3% dos estudantes
brasileiros. É possível avaliar que essas intenções diferem do desejo dos mesmos para após
cinco anos de formados. Verificou-se que diminui a intenção de trabalhar como
funcionário em uma empresa (seja ela pequena, média ou grande), e cresce particularmente
entre os alunos de ADM UEL a porcentagem dos que pretendem trabalhar no serviço
público e, ainda mais fortemente, o intuito de ser dono do próprio negócio, seja fundando a
própria empresa ou uma franquia, adquirindo uma empresa não controlada pela família. A
maior motivação para escolher a carreira ou o trabalho futuro está ligada às questões
relativas à realização de um sonho pessoal, de crescimento e aprendizagem, seguida pelas
opções financeiras.

Analisando os alunos que têm pensado em abrir seu próprio negócio, foram
considerados na ADM UEL como fundadores ativos apenas 3,6%. Já os fundadores
intencionais totalizaram 31,1% e os não fundadores, 65,4%. Este índice de não fundadores
talvez deva-se à falta de oportunidade e recursos, uma vez que o maior obstáculo para
empreender, apontado por ADM UEL, está na falta de acesso ao capital de financiamento
(com ou sem juros), seguido pelo risco financeiro e pela legislação do país. Mas é preciso
atentar-se ao dado tempo de experiência que o universitário exerceu em atividades ligadas
às do negócio que pretende abrir. Observou-se que a grande maioria (56,7%) não tem
experiência no setor que pretende atuar. Sendo, por isso, mais uma vez reforçada a
importância das universidades em fornecer as bases do empreendedorismo por meio de
projetos pedagógicos voltados a este fim.

Sobre o índice de empreendedorismo, os universitários pesquisados pelo estudo
GUESSS Brasil apresentaram um índice de 13,48 enquanto que no levantamento junto aos
estudantes do Curso de Administração ADM UEL esse número foi pouco inferior: 12,49.
Logo, é possível concluir que os estudantes de ADM UEL apresentam fortes características
empreendedoras, mas que há algumas barreiras para a aplicação das mesmas,
principalmente no que tange à falta de possibilidades e acesso ao capital financeiro. Além
disso, verificou-se através do conhecimento sobre a oferta de disciplinas, atividades de
apoio e recursos financeiros, que o curso de Administração da UEL peca mais na
disponibilidade das atividades de apoio ao empreendedorismo e na oferta de capital inicial
ou apoio financeiro.

Talvez seja o momento de iniciar uma nova pesquisa junto às universidades com o
intuito de verificar as possibilidades de implantarem nos currículos dos cursos de
Administração uma boa disciplina de empreendedorismo, que seja capaz de instruir os
futuros empreendedores. Ao mesmo tempo, levantar as condições atuais de oferta de
capital inicial ou apoio financeiro aos estudantes que querem abrir seu próprio negócio,
junto aos poderes públicos, bem como as indicações de melhorias que poderiam ser feitas
nesse sentido, pode ser um passo estratégico para formar, cada vez mais, empreendedores
capacitados para a imprevisível tarefa de empreender.
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Abstract:
The traditional model of regional development based on industrial park, has been
questioned by several authors because of possible problems related to industrial
concentration and the environmental damage caused by activities. In this sense, the
industrial ecology and its variations, among these, the industrial symbiosis, presented as an
alternative approach to the traditional industrial parks. That paper promotes discussion of
categories and levels of implementation of innovations with low environmental impact in
order to reduce the deleterious effects of society on the environment - eco-innovation. It is
intended to present an overview of the concept of industrial ecology and expanding their
practices with the development of Industrial Ecology Parks worldwide. We conducted an
exploratory and descriptive, which resulted in a final overview of the diffusion of
innovative practices in industrial ecology in enterprises established in the Industrial Parks.

Resumo:
O modelo de desenvolvimento regional tradicional, baseado em parques industriais, tem

sido questionado por diversos autores devido aos possíveis problemas relacionados à
concentração industrial e aos prejuízos ambientais causados pelas atividades
desenvolvidas. Diante deste cenário a ecologia industrial e suas vertentes, dentre essas, a
simbiose industrial, apresentam-se como uma abordagem alternativa ao modelo tradicional
de parques industriais.O presente trabalho parte da discussão sobre categorias e níveis de
implantação de inovações de baixo impacto ambiental com o objetivo de reduzir os efeitos
deletérios da sociedade no ambiente – eco-inovação. Tem-se por objetivo apresentar um
panorama sobre o conceito de ecologia industrial e suas práticas em expansão com o
desenvolvimento de Parques de Ecologia Industrial mundialmente. Foi conduzida uma
pesquisa exploratória e descritiva, que teve como resultado final um panorama da difusão
de práticas inovadoras de ecologia industrial nas empresas estabelecidas em Parques
Industriais.



2

1. Introdução e Objetivos
O modelo de desenvolvimento regional tradicional, baseado em parque industriais, tem
sido questionado por diversos autores devido aos possíveis problemas relacionados à
concentração industrial e aos prejuízos ambientais causados pelas atividades desenvolvidas
(FROSCH; GALLOPOULOS, 1989; CHERTOW, 2007). Mas não há como negar que o
desenvolvimento industrial é uma forma de desenvolvimento econômico, e assim tem
havido um interesse no uso do conceito de simbiose industrial na forma de parques eco-
industriais (EPIs) para a revitalização de sítios urbanos e rurais, incluindo a requalificação
de terrenos devolutos, promoção do crescimento de emprego e retenção, e incentivo a um
desenvolvimento mais sustentável (CHERTOW, 2007).No entanto, as dificuldades na
implementação de um ecossistema industrial são enormes, especialmente dada a
complexidade envolvida em harmonizar os desejos de desenvolvimento industrial global
com as necessidades de segurança ambiental (FROSCH; GALLOPOULOS, 1989).

Um novo exame de sistemas adaptativos complexos revela a característica fundamental da
auto-organização como uma vertente teórica significativa. A auto-organização é um
processo pelo qual os sistemas de entidades componentes formam diversas estruturas
estáveis com muitos links interativos que transitem energia, material e informação através
de seus vários pontos de interseção (CHERTOW; EHRENFELD, 2012). Estes autores
defendem que um dos elementos mais característicos da simbiose industrial é que,
enquanto todos os atores industriais buscam reduzir os custos e aumentar os benefícios
privados, aqueles nas redes simbióticas que têm sido estudadas também participam da
criação de benefícios públicos ambientais.

Diante deste cenário a ecologia industrial e suas vertentes, dentre essas, a simbiose
industrial, apresentam-se como uma abordagem alternativa ao modelo tradicional de
parques industriais. O presente trabalho parte da discussão sobre categorias e níveis de
implantação de inovações de baixo impacto ambiental com o objetivo de reduzir os efeitos
deletérios da sociedade no ambiente – eco-inovação (RENNINGS, 2000). No nível
organizacional e de gestão de organizações e de relações entres estas, surge a inovação
sistêmica da abordagem da Ecologia Industrial (LUTZ et al, 1994; BENYUS, 1997), que
trata as Organizações com a visão de um corpo dentro de uma sistema maior, ecológico.

Seguindo as proposições de Frosch e Gallopoulos (1989) entende-se que a criação de um
ecossistema industrial sustentável é altamente desejável do ponto de vista ambiental e pode
ser é bastante lucrativo. No entanto, há uma série de barreiras à sua implementação bem
sucedida. Atitudes empresariais e públicas devem mudar para favorecer a abordagem
ecossistêmica e regulamentos do governo devem tornar-se mais flexíveis de modo a não
prejudicar indevidamente a reciclagem e outras estratégias para minimização de resíduos.
Conforme Chertow (2000, 2007), o campo emergente da ecologia industrial exige atenção
decisiva para o fluxo de materiais e energia através de economias locais, regionais e
globais. A ecologia industrial pode operar em uma variedade de níveis: no nível da
empresa, entre empresas, nos níveis regional, local e global (LIFSET; GRAEDEL, 2002).
O exemplo “clássico” desta abordagem é o de Kalundborg, Dinamarca, a experiência mãe
de todos os parques industriais, com mais de 25 anos de contínuo crescimento, que evoluiu
como uma série de laços bilaterais (CHERTOW, 1998).

O objetivo central do estudo é apresentar um panorama sobre o conceito de ecologia
industrial e suas práticas em expansão, evidenciado pelo desenvolvimento mundial de
Parques de Ecologia Industrial, em especial nos países da Ásia e nos Estados Unidos.
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Como motivação central deste trabalho tem-se a posição incipiente da América Latina na
implementação deste conceito, bem como a sua baixa representatividade no número de
trabalhos publicados sobre o assunto na América Latina, questão discutida com entre
outros a própria Prof. Dra. Marie Chertow no 9th Annual Industrial Symbiosis Research
Symposium , encontro este que ofereceu a a oportunidade de visitação, acesso e discussão
sobre o caso do Parque TEDA, em Tianjin na China

2. Referencial Teórico
2.1 Inovação

O pai teórico da inovação Schumpeter (1985)já destacava na década de 1930 que a
inovação é o elemento dinâmico da economia. Seus conceitos foram institucionalizados em
entre outros documentos o Manual de Oslo (OCDE, 1997), que por exemplo, trata da
inovação sob a perspectiva da tecnologia, o produto considerado tecnologicamente novo é
aquele que diferesignificativamente, nas características fundamentais, de todos os outros
produtos já produzidos pela empresa. Mesmo com a institucionalização do conceito autores
como Hemmelskamp(1996) afirmam que a definição de "inovação" é muito pessoal e
sendo difícil chegar a uma delimitação exata em estudos empíricos. Não por menos, a
inovação é exaustivamente investigada em diversas perspectivas (BESSANT; TIDD,
2008), incorporando análises desde gerenciamento da inovação (BURNS; STALKER,
1961; PETTIGREW et al., 2003) até comportamento de indivíduos e grupos dentro das
organizações (PAULUS; NIJSTAT, 2003; OSBORNE; BROWN, 2011).

Conforme Kotler e Trías de Bes (2011), a inovação deve ser entendida também como uma
cultura de inovação desenvolvida dentro da empresa, que a permite produzir e oferecer ao
mercado um fluxo de inovações menores e incrementais. Segundo esses autores, os
projetos de inovação mudarão as regras da empresa e, consequentemente, a sua rotina, quer
seja de produtos, serviço, métodos de vendas, sistema lógico ou método de produção.

As inovações impelem a substituição constante de novos processos, produtos e modelos de
negócios, conceito conhecido como “destruição criativa”, que surge a partir da ação de
indivíduos com capacidade empreendedora (SCHUMPETER, 2010).

Aldrich e Fiol (1994) tratam da aceitação das inovações como dependente de legitimidade
em duas dimensões: legitimação cognitiva, que se refere ao conhecimento sobre a
novidade e como deve ser implementada; legitimação sócio-política, dada pelo valor
imposto a uma atividade pelas normas culturais e influências políticas.Tais normas são
critérios mais importantes que os econômicos e tem como questão chave para a mudança a
legitimidade social (SCHUMPETER, 1934; DRUCKER, 2001).

Em termos gerais, conforme Rennings (2000), os aspectos de inovação desempenham um
grande papel para as políticas econômicas nacionais e internacionais, e são importantes
elementos de estratégias para o desenvolvimento sustentável.

2.1.2 Eco-inovação

Um dos autores chaves da ligação entre o processo inovativo e a perspectiva de uma
sociedade mais sustentável, Rennings (2000) afirma que a definição geral de inovação é
neutra sobre o conteúdo da mudança provocada e, por conta disso, abre-se em todas as
direções. Entretanto, quando se coloca a ênfase na inovação para o desenvolvimento
sustentável, há uma preocupação com a direção eo conteúdo do curso de mudança. Nesse
sentido, o autor afirma que o atributo adicional de inovações para a sustentabilidade é
reduzir os encargos ambientais em pelo menos um item, entre esses: gases de efeito estufa,
impactos tóxicos sobre os ecossistemas e sobre os seres humanos,perda da biodiversidade,
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uso inadequado do solo e da terra e de outros recursos e, assim, contribuir para melhorar a
situação nas em tais áreas problemáticas.

Segundo Hemmelskamp(1996), com base na descrição geral do termo "inovação", as
inovações ambientais (eco-inovações) podem ser definidas como inovações que buscam a
redução dos impactos ambientais negativos causados por métodos de produção e produtos.
Conforme o autor, as inovações ambientais servem para evitar ou reduzir as emissões
causadas pela produção, uso ou consumo ealienação de bens; reduzir a entrada de recursos;
limpar o dano ambiental causado no passado; identificar e controlar a poluição. Após esta
definição conceitual, Rennings (2000), destacou que a eco-inovação estáinserida na
fronteira entre duas diferentes subdisciplinas econômicas: economia ambiental e economia
de inovação. Enquanto a primeira diz como avaliar instrumentos de política ambiental, a
segunda levou a insights sobre a complexidade de fatores que influenciam as decisões de
inovação.

Utilizando a abordagem clássica identificação de inovações em diferentes perspectivas
(OCDE, 1997), podemos também aplicá-la a eco-inovações, assim no nível organizacional
e de gestão de organizações e de relações entres estas, surge a inovação sistêmica da
abordagem da Ecologia Industrial (LUTZ et al, 1994; BENYUS, 1997), que trata as
organizações com a visão de um corpo dentro de uma sistema maior, ecológico, conforme
discutido no tópico seguinte.

2.2 Ecologia industrial

O tema central do campo da ecologia industrial é a análise da sustentabilidade dos fluxos
de recursos, otimistamente esta vê as empresas como agentes possíveis de melhoria
ambiental, porque elas possuem o conhecimento tecnológico fundamental para a execução
bem sucedida do design ambientalmente inteligente de produtos e processos. A indústriaé
definida como foco, pelo fato de produzir a maioria dos bens e serviços para a sociedade, e
pelo fato de ser uma fonte importante de danos ambientais (CHERTOW; ASHTON;
ESPINOSA, 2008; LIFSET; GRAEDEL, 2002).

Conforme Lifset e Graedel (2002), os elementos centrais do campo da ecologia industrial
são a analogia biológica, a utilização de sistemas de perspectivas, o papel da mudança
tecnológica, o papel das empresas, desmaterialização e eficiência ecológica, pesquisa e
prática prospectiva. De acordo com os autores, a analogia biológica tem sido aplicada
principalmente em nível de instalações, distritos e regiões, usando noções emprestadas da
ecologia dos ecossistemas sobre o fluxo e, especialmente, o ciclo de materiais, nutrientes e
energia em ecossistemas, como um modelo potencial para as relações entre instalações e
empresas. Já a utilização de sistemas de perspectivas busca evitar análises parciais e
estreitas, que pode ignorar variáveis importantes e levar a consequências indesejadas. A
orientação de sistemas é manifestada em várias formas diferentes: uso de uma perspectiva
de ciclo de vida, uso de materiais e análise de fluxos de energia, o uso de modelagem de
sistemas, simpatia multidisciplinar e interdisciplinar de pesquisa e análise.

O autores destacam ainda que a mudança tecnológica é outro termo chave para a ecologia
industrial, pois muitos no campo olham para a inovação tecnológica como meio central na
solução de problemas ambientais. Dentro dessa categoria tem-se o “ecodesign” como um
elemento visível da ecologia industrial, devido ao seu foco na redução do uso de
substâncias perigosas, na minimização do consumo de energia ou na facilitação da gestão
do fim do ciclo de vida do produto, através de reciclagem e reutilização. A empresa
desempenha um papel especial na ecologia industrial devido ao seu potencial de melhoria
ambiental possibilitado pela a inovação tecnológica. São componentes necessários para
mudanças menos antagônicas e mais cooperativas.
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A desmaterialização refere-se à redução da quantidade de materiais utilizados para realizar
uma tarefa. Oferece a possibilidade de dissociar o uso de recursos e impacto ambiental do
crescimento econômico. O elemento finalé pesquisa prática em ecologia industrial que, em
grande parte, é intencionalmente prospectiva em sua orientação. Elaquestiona como as
coisas poderiam ser feitas de forma diferente, no sentido de evitar a criação de problemas
ambientais (LIFSET; GRAEDEL, 2002).

A ecologia industrial pode operar em uma variedade de níveis: no nível da empresa, entre
empresas, nos níveis regional, local e global. Como ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Elementos da ecologia industrial operando em diferentes níveis. Adaptado de Lifset e Graedel (2002).

Lifset e Graedel (2002) apontam que, em termos gerais, o objetivo da ecologia industrial é
a melhoria e manutenção da qualidade ambiental. Como é possível observar na figura 1, os
parques industriais fazem parte do nível em que a ecologia industrial opera “entre
empresas”.

2.3 Ecossistema Industrial

Frosch e Gallopoulos (1989) defendem que a criação de um ecossistema industrial
sustentável é altamente desejável do ponto de vista ambiental e pode ser é altamente
lucrativo. No entanto, há uma série de barreiras à sua implementação bem sucedida.
Atitudes empresariais e públicas devem mudar para favorecer a abordagem ecossistêmica e
regulamentos do governo devem tornar-se mais flexíveis de modo a não prejudicar
indevidamente a reciclagem e outras estratégias para minimização de resíduos. Assim os
autores destacam a relevância dos incentivos à reciclagem, conservação e uma mudança
para materiais alternativos. Ressalta-se que o modelo tradicional de atividade industrial
deve ser transformado em um modelo mais integrado: um ecossistema industrial. Os
autores afirmam que em tal sistema, o consumo de energia e materiais é otimizado, a
geração de resíduos é minimizado e os efluentes de um processo podem servir como a
matéria-prima para outro processo. Conforme os autores, o ecossistema industrial
funcionaria como um análogo de ecossistemas biológicos.
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Conforme Frosch e Gallopoulos (1989), três exemplos delineiam algumas das questões
envolvidas no desenvolvimento de sistemas de processos industriais auto-sustentáveis: a
conversão de derivados de petróleo ao plástico, a conversão de minério de ferro ao aço, o
refino e a utilização de metais do grupo da platina como catalisadores. Os autores destacam
que tais exemplos foram escolhidos, porque cada um deles representa uma fase diferente
na evolução de um ciclo fechado. Assim, examinando o seu funcionamento e as suas
deficiências, devem fornecer informações sobre como os subsistemas podem ser
melhorados de forma a desenvolver um ecossistema industrial.

Materiais em um ecossistema industrial ideal não se esgotam mais do que aqueles em um
ecossistema biológico. Processos de fabricação em um ecossistema industrial
simplesmente transformam estoques circulando materiais de uma forma para outra. O
estoque de circulação diminui quando algum material é inevitavelmente perdido; e
aumenta para atender às necessidades de uma população crescente. Essa reciclagem ainda
requer o gasto de energia, a geração de resíduos e inevitáveis subprodutos nocivos, mas em
níveis muito mais baixos do que são típicos de hoje. Caso os países desenvolvidos e
aqueles em desenvolvimento abracem as mudanças será possível desenvolver um
ecossistema industrial mais fechado, algo que seja mais sustentável no sentido de diminuir
o fornecimento de matérias-primas e o aumento dos problemas de resíduos e de poluição.
(FROSCH; GALLOPOULOS, 1989). Segundo estes autores, os países industrializados
terão de fazer maiores ou menores alterações em suas práticas atuais. E as nações em
desenvolvimento terão de saltar das tecnologias mais velhas e menos ecológicas e adotar
novos métodos, mais compatíveis com a abordagem do ecossistema.

2.4 Simbiose Industrial

A parte da ecologia industrial conhecida como simbiose industrial, um campo emergente,
envolve tradicionalmente entidades separadas, em uma abordagem coletiva para a
vantagem competitiva envolvendo a troca física de materiais, energia, água e derivados.
Ressalta-se que as chaves para a simbiose industrial são a colaboração e as possibilidades
de sinergia oferecidas pela proximidade geográfica. Parques eco-industriais são
examinados como realizações concretas do conceito de simbiose industrial. (CHERTOW,
2000)

A simbiose industrial envolve indústrias tradicionalmente separadas em abordagens de
cooperação para a gestão dos fluxos de recursos que melhoram o seu desempenho
ambiental global, adotando uma visão da indústria organizada como um modelo de
ecossistema. Baseia-se ainda no conceito de relações simbióticas biológicas, onde os
organismos independentes podem encontrar benefícios mútuos através da troca de
recursos, sendo estes geralmente resíduos(CHERTOW; ASHTON; ESPINOSA, 2008).

Asimbiose industrialocorre no nível inter-empresa, pois inclui opções de câmbio entre
várias organizações; examina a gestão cooperativa e a troca de fluxos de recursos,
particularmente materiais, água e energia através de aglomerados de empresas.
(CHERTOW, 2000; CHERTOW; EHRENFELD, 2012).

Segundo Chertow (2000), a expressão "simbiose" baseia-se na noção de relações
simbióticas biológicas na natureza, em que pelo menos duas espécies independentes
trocam materiais, energia ou informações em uma forma mutuamente benéfica. A simbiose
industrial consiste de lugar baseado em trocas entre diferentes entidades. Ao trabalhar em
conjunto, as empresas se esforçam para um benefício coletivo maior que a soma dos
benefícios individuais que poderiam ser alcançados por agir sozinho. Este tipo de
colaboração pode avançar as relações sociais entre os participantes, que podem também se
estender para os bairros circundantes. Ressalta-se que as simbioses não precisam ocorrer
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dentro dos estritos limites de um "parque", apesar do uso popular do termo parque eco-
industrial para descrever as organizações envolvidas em trocas.

Existem muitas motivações que levam as empresas a perseguirem a simbiose industrial,
direta ou indiretamente, ela é utilizada para tentar cumprir outros objetivos. As motivações
mais óbvias são as da visão de negócios, como a partilha de recursos, que pode reduzir
custos e / ou aumentar as receitas. Entretanto, sua utilização pode melhorar em longo prazo
a segurança de recursos,aumentando a disponibilidade de recursos críticos, tais como água,
energia, ou matérias-primas particulares por meio de contratos. Algumas empresas buscam
a simbiose em resposta à pressão regulatória ou para aumentar a eficiência do uso de
recursos, a redução de emissões, ou a eliminaçãodo desperdício (CHERTOW, 2007).

Chertow (2007) apresenta dois modelos estilizados de simbiose industrial: Modelo EIP
(parques eco-industriais) planejado, no qual há um conscienteesforço para identificar
empresas de diferentes indústrias e localizá-las juntas para quepossam compartilhar
recursos. Típico dos EUA, o planejamento desses sistemas tem envolvido a formação de
um grupo de diversos atores para orientar o processo e a participação de pelo menos uma
agência governamental ou quase-governamentalcom alguns poderes para incentivar o
desenvolvimento,como o planejamento do uso da terra e / ou zoneamento, e conceder
financiamento de longo prazo.No segundo tipo, o modelo de simbiose baseado na auto-
organização, um ecossistema industrial emerge de decisõespor atores particulares
motivados por recursos para câmbio para cumprir as metas como redução de custos,
aumento de renda ou expansão dos negócios.

Chertow e Ehrenfeld (2012) afirmam utilizar o termo simbiose industrial de duas maneiras:
como o amplo nome para o ramo da ecologia industrial, que procura compreender o
desenvolvimento e funcionamento de recursos centrais de interfirmas, e como um descritor
inclusivo para todas as situações em que as empresas trocam saídas que, na ausência de um
consumidor, seriam normalmente descarregadas para o ambiente e, consequentemente,
tratadas como externalidades ambientais.

Chertow e Ehrenfeld (2012) observaram diversas características que distinguem a simbiose
industrial / redes eco-industriais de outros clusters industriais. A identificação foi feita a
partir de uma variedade de perspectivas teóricas discutidas no artigo:

1. A identificação das redes simbióticas como sistemas adaptativos complexos onde
a auto-organização por agentes desempenha um papel crítico em contraste com
outros tipos de agrupamentos industriais.

2. A origem de ambas as externalidades positivas e negativas ambientais que são
criadas coletivamente, mesmo que atores das empresas identificadas em clusters
não estejam conscientes delas, mas que se tornaram conhecidas através de um
processo de descoberta que faz com que a realização seja consciente.

3. O reconhecimento de que os atores em eco-indústrias estão produzindo redes
públicas, bem como bens privados. A teoria econômica padrão ambiental também
sugere que, em alguns casos, a assistência pública pode ser necessária para
compensar os custos privados para as empresas envolvidas na rede e assim os
pontos do modelo de regulação e de outros mecanismos para conseguir o
deslocamento necessário.

4. A maneira em que as normas incorporadas de câmbio e outros elementos da
cultura e da estrutura de co-evoluir, para incluir meio ambiente como parte do
processo de institucionalização.
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5. A necessidade de facilitação e coordenação através de um corpo mais ou menos
formal para sustentar as normas à medida que evoluem a partir de auto-organização
inicial. O objetivo das entidades de coordenação, a forma específica que elas
tomam, são mais oportunidades de colaboração e de ação coletiva.

Estas característica são fundamentais para modelos ou projetos práticos de implementação
sigam este caminho mais sustentável.

2.5 Parques de Ecologia Industrial

A pequena cidade de Kalundborg, na Dinamarca fornece o exemplo mais conhecido de
simbiose industrial em ação. No Parque de Kalundborg, os parceiros dos negócios
principais incluem uma refinaria de petróleo, uma estação de energia, uma instalação de
placas de gesso e uma empresa farmacêutica que trocam uma variedade de subprodutos
que se tornam entradas em outros processos(CHERTOW; ASHTON; ESPINOSA,
2008).Kalundborg, a mãe de todos os parques industriais, evoluiu como uma série delaços
bilaterais com mais de 25 anos (CHERTOW, 1998). Duas conclusões fundamentais
ganharam aceitaçãosobre o caso Kalundborg. Primeiro, a simbiose Kalundborg surgiu a
partir da auto-organização iniciada no setor privado para alcançar objetivos, como redução
de custos, aumento de renda, expansão dos negócios, e garantiaao acesso de longo prazo à
água e energia. Isto implica que a simbiose não foi "visto" por pessoas de fora, porque as
trocas surgiram a partir da invisível mão do mercado em vez de envolvimento ou política
governamental direta.Em segundo lugar, uma vez que a revelação foi feita, uma função de
coordenação foi encontrada para ser útil na organização de mais trocas, movendo-as para
frente (CHERTOW, 2007).

Partindo-se deste conceito prático, alguns países buscaram institucionalizar o conceito
dando-se destaque para a abordagem americana e dos gigantes econômicos do Oriente,
Japão, Coreia do Sul e China. Por exemplo, de acordo com a Korean National Cleaner
Production Center (KNCPC), parques eco-industriais (EIP) referem-se a sistemas
industriais que conservam recursos naturais e econômicos, reduzem a produção, materiais,
energia, seguros, tratamento e custos passivos; melhoram a eficiência operacional,
qualidade, saúde do trabalhador, e imagem pública, e oferecem oportunidades de geração
de renda a partir do uso e venda de materiais frutos de desperdício (PARK; WON, 2007).

Na China os parques emergem do conceito local de simbiose industrial, a “economia
circular”. Conforme Zhang et al. (2010), o conceito de Economia Circular na China foi
proposto pela Administração Estatal de Proteção Ambiental (SEPA), como uma estratégia
ambiental. Partindo desta estratégia, o Programa Piloto Nacional de Parques Industriais
(NPEIPP) e o Programa Piloto Nacional da Zona de Economia Circular (NPCEZP) são
dois programas diferentes que estimulam a construção de Parques Eco-Industriais na
China, e ambos têm conseguido progressos encorajadores. O sistema de gestão para
NPEIPP foi formado gradualmente durante 2001-2007. De acordo com o último
documento de gestão, seu objetivo é melhorar a utilização de resíduos e fortalecer a luta
contra a poluição durante o processo de desenvolvimento da indústria. De acordo com a
Comissão de Reforma e Desenvolvimento Nacional (NDRC), o NPCEZP visa melhorar a
produtividade de recursos e a eco-eficiência, e centra-se naconstrução de um recurso de
conservação.

Zhang et al. (2010), destacam que com base nesses dois programas, dois sistemas de
gestão diferentes têm sido formados, e em conjunto, 60 parques industriais nacionais
receberam aprovação para serem desenvolvidoscomoparques eco-industriais pilotos, seis
dos quais são aprovados por ambos os programas.Depois de cerca de dez anos de
desenvolvimento, a China já formou um padrão liderado pelo governo para a promoção de
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parques de ecologia industrial (EIPs). Entretanto, certo número de problemas continuam a
atrapalhar a promoção de Parques Eco-Industriais, a saber: os sistemas de indicadores de
ambos os programas apresentam alguns problemas na aplicabilidade e viabilidade; para
ambos, ainda faltam diretrizes operacionais em avaliação e controle, especialmente no caso
do NPCEZP; políticas de apoio necessárias para a promoção de parques eco-industriais
ainda não foram formadas; teoria e metodologia no planejamento EIPs não estão
totalmente estabelecidas, e há um mal-entendimento da ecologia industrial (ZHANG et al.
2010).

3. Metodologia
Quantos aos aspectos metodológicos, o presente estudo trata-se de uma pesquisa
exploratória, pelo fato de buscar informações sobre determinada questão (COLLIS;
HUSSEY, 2005).O estudo também é descritivo por natureza, haja vista, documenta e
descreve a complexidade dos fenômenos, a influência de diferentes personalidades, as
diferenças de opiniões sobre questões e como a estas influenciam nos resultados
(JACKSON, 2011), bem como no processo de como os dados são coletados (BORDENS;
ABBOTT, 2011).

Para ilustrar os caminhos percorridos pela implementação de Parques Eco-Industriais na
Ásia e nos Estados Unidos, foram selecionados três exemplosTEDA, Ulsan e Devens. Os
três parques foram escolhidos pelo acesso a seus representantes e a possibilidade de visita
(no caso de TEDA), entretanto, os mesmos são os casos mais representativos de  no
cenário de desenvolvimento de iniciativas de parques de ecologia industrial além de
Kalundburg, servindo como, ao mesmo tempo, uma expansão deste modelo, e também um
contraponto quanto a sua estrutura administrativa.

A coleta de dados foi realizada através de pesquisa documental e de campo, sendo esta
conduzida através da observação direta em um dos parques abordados (TEDA) em Tianjin,
China, em 2012, onde foram discutidos os modelos utilizados e resultados obtidos. Esses
resultados foram corroborados por relatórios com dados institucionais atualizados. Os
dados secundários que representam a base de comparação dos modelos foram extraídos de
relatórios cedidos pelo TEDA na ocasião da visita. Além disso, dois dos autores
participaram do 9th Annual Industrial Symbiosis Research Symposium, onde, além de
visita ao Tianjin Teda Eco Center com apresentações institucionais de seus gestores e
visitas a duas empresas chaves, se criou oportunidades de contatos com os pesquisadores
na área, como a Profa. Marie Chertowe o Prof.Zhang (consultares da implementação do
Parque TEDA). Para o parque de Ulsan (na Coreia do Norte)foram utilizadas informações
secundárias contidas em artigos publicados sobre esse Parque, além de informações
oriundas de entrevistas abertas com osrepresentantes da implementação do Parque de
Ulsan, Prof. Hung-Suck Park,e do Parque de Devens (USA), Prof. John Lowitt. As
entrevistas abertas são utilizadas para captar o maior número de informações possíveis
sobre determinado tema, com pouca interferência do entrevistador, a partir de uma
conversação informal (MYNAIO, 1993).

As informações foram tratadas através de uma análise de conteúdo baseadas nas categorias
trabalhadas no referencial teórico. Tal procedimento, segundo Chizzotti (2006), constitui
um conjunto de técnicas para extrair o sentido de um texto por meio de suas unidades
elementares.

3.1 TEDA- Tianjin Economic-Technological Development Area

De acordo com o Handbook do 9º Simpósio Anual de Pesquisa e Simbiose Industrial
(TEDA, 2012) - material entregue aos pesquisadores na visita em loco - aTianjin
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Economic-Technological Development Area (TEDA), é uma das primeiras áreas de
demonstração eco-industrial em nível estatal, possui uma rica experiência na promoção do
desenvolvimento sustentável de parques industriais e foi escolhida como um típico caso de
estudos pela Ecologia Industrial. Além disso, a TEDA recebeu ampla atenção desde que
introduziu o modelo administrativo de simbiose industrial, em 2010. TEDA é composta de
várias subzonas e parques industriais.

O eco-parque industrial Tianjin Área de Desenvolvimento Econômico-Tecnológico
(TEDA), foi criado em 06 de dezembro de 1984 [TEDA, 2013].Através de vários anos
dedesenvolvimento, o TEDA reuniu um grande número de empresas multinacionais e
segueinvestindo em empresas que representam a produtividade mais avançada do mundo.
Atualmente, é um das maiores zonas de desenvolvimento econômico e tecnológico da
China com a velocidade mais rápida em desenvolvimento e os benefícios mais
abrangentes, bem como uma das áreas de investimento mais atraentes na China e Ásia-
Pacífico.

TEDAdesenvolveu uma estratégia de desenvolvimento baseada em nove grandes indústrias
de base:

 Telecomunicações com empresas chaves como Motorola, Samsung Group,
Honeywell e Panasonic;

 Automotiva e de Maquinários com a Toyota e a chinesa Great Wall;
 Bio-farmacêutica com expoentes globais como GSK, NovoNordisk,

Novozyme
 Alimentação e bebidas com a cervejeira Ting Hsin e a Coca-cola;
 Novos materiais e proteção ambiental liderado por Motimo (membranas),

Kyocera (unidade de energia solar), Toho (reciclagem chumbo);
 Equipamentos industriais com a Vestas e a DEC Wind Tech.,;
 Petroquímica com empresas de perfração como Bohai Drilling, Great Wall

Drilling
 Aeroespacial com a unidade chinesa de desenvolvimento de veículos de

lançamento;
 Serviços modernos, incluindo finanças, logística, terceirização, etc.

Conforme destacado em seu Relatório Anual de 2011, TEDA implementou projetos de
cooperação internacional com a União Européia e o Japão e complementou, com a França,
um projeto piloto de quantificação de gases de efeito estufa.  Estabeleceuainda uma relação
de cooperação com mais de 170 organizações e instituições internacionais. O Tianjin Teda
Eco Center atua como a janela de organização para a cooperação internacional na
conservação de energia e proteção ambiental no campo TEDA, procura satisfazer as
necessidades de informação das empresas sobre as políticas de governo, projetos de
cooperação, oportunidades de mercado, tecnologias e produtos de uma forma consistente,
rápida e abrangente (TEDA, 2011).

Em TEDA tem sido implementado o modelo de partilha de infra-estrutura, eliminando
pequenas caldeiras construídas por empresas, formando aquecimento urbano, fornecimento
de vapor central, central de tratamento de esgoto, bem como sistema de reciclagem.Foram
construídas instalações de proteção ambiental de alto padrão para garantir que as
capacidades instaladas excedam a necessidade de desenvolvimento industrial e urbano,
para evitar, efetivamente,a tradicional negligência comum aos processos
industriais"poluição primeiro, o tratamento após”. Uma série de infra-estruturas de
proteção ambiental foi construída, incluindo estação de tratamento de esgoto, centro de
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tratamento de águas residuais, projeto de reuso de água, usina de incineração de resíduos e
projetos de rearborização de salinas. A Área tem uma capacidade de tratamento de esgotos
de 152 mil toneladas por dia, capacidade de produção de água reciclada de 30.000
toneladas por dia, a capacidade de descarga de chuva total de 313,20 metros cúbicos por
segundo e capacidade total de descarga de esgoto de 26,43 metros cúbicos por segundo
(TEDA, 2012).

Como problemas e desafios para a promoção do desenvolvimento de eco-indústrias, TEDA
(2012) destaca: maior dificuldade para o ajuste da estrutura industrial; enfrentamentoda
grave situação da economia de energia e redução de emissões; potencial limitado de ajuste
da estrutura de energia;o Sistema de Recuperação de Resíduos precisa ser melhorado;
necessidade urgente de otimização do padrão de desenvolvimento em novas áreas em
desenvolvimento; a falta de um sistema de informação estatística, quedificulta a
quantificação do fluxo regional de energia e fluxo de material.

O que se percebe no parque de TEDA é uma busca, quando na definição das indústrias de
um desenho global do mesmo. Como algumas indústrias chaves com possível maior
impacto, busca-se incluir no planejamento do parque indústrias como a Novozyme (de
enzimas para tratamentos industriais) ou a Toho (para tratamento de Chumbo) para manter
o parque mais equilibrado.

Na apresentação gerencial dos representantes do TEDA é destacado, além do indicador de
crescimento de faturamento total das indústrias do parque, um indicador relativo de
diminuição de emissões de carbono frente a unidade de faturamento, indicando que mesmo
com o faturamento das empresas crescendo, o nível de emissões tem se mantido constante
nos últimos 10 anos.

3.2 Ulsan Eco-Industrial Park

Desde 2005, a Coréia do Sul tornou-se um dos principais países que estrategicamente
adotam o princípio da ecologia industrial na região da Ásia-Pacífico. A economia coreana
depende muito da intensidade energética, as indústrias consomem 38% da energia total
nacional. Ulsan, a capital industrial da Coréia do Sul, está localizada na parte sudeste do
país e consiste de uma série de complexos industriais, tanto em nível nacional quanto
regional. Atualmente, cerca de 1000 empresas e mais de 100 mil pessoas são empregadas
nos dois complexos industriais nacionais em Ulsan (BEHERA et al, 2012).

A interação com o Prof. Park, provocou a tematização do parque de ecologia industrial de
Ulsan, modelo da Coréia do Norte. Ulsan é uma pequena cidade histórica com ricos
recursos naturais, recebeu o status de zona especial industrial em 1962 e,
conseqüentemente, foi desenvolvida para ser a capital industrial da Coréia do Sul. Para
reverter a deterioração da qualidade ambiental, o governo coreano impôs rigorosas normas
de qualidade ambiental no complexo industrial de Ulsan no final de 1980. Como resultado,
as empresas intensificaram seus investimentos na prevenção da poluição e gestão
ambiental. A Ecologia industrial está sendo usada como um meio para estimular o
desenvolvimento sustentável, em parques industriais coreanos (PARK; WON, 2007).

Park e Won (2007) destacam que em 2005, a Coréia iniciou um ambicioso plano de eco-
parque industrial (EIP) trifásico, para 15 anos, uma iniciativa sob a liderança do Korean
National Cleaner Production Center (KNCPC 2004).

Todas as redes de simbiose desenvolvidas em Ulsan começaram com uma proposta para
um modelo de negócio e uma investigação de viabilidade, que foram posteriormente
comercializados por meio de negociações e contratos entre as diferentes partes
interessadas. Devido às características dessas redes emergentes de simbiose, a repartição
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de benefícios é considerada muito importante durante as negociações. O Ulsan EIP centro
tem, até agora, facilitadas e apoiadas uma lista de 40 sinergias que parecem mais
provavelmente benéficas com na base da sua atividade esperada e nos benefícios de
sustentabilidade.  Do total, 13 redes estão atualmente em operação, enquanto 20 estão em
negociação e / ou em fase de projeto e sete estão em investigação de viabilidade (BEHERA
et al, 2012).

Alguns objetivos do Projeto EIP Ulsan conforme Park e Won (2007): estabelecer o Ulsan
ECO Centro, uma organização composta de profissionais do setor e especialistas
acadêmicos, incluindo representantes da Universidade de Ulsan, que fornece orientação
para os interessados e renovar os parques nacionais industriais Mipo e Onsan,
transformando-os em parques eco-industriais através da aplicação de simbiose industrial
(IS) de forma eficaz e sistemática.

Destaca-se ainda que a iniciativa EIP Ulsan para acelerar a expansão sistemática da rede
simbiótica industrial envolve três fases:

(1) a coleta de dados quantitativos e qualitativos de todas as empresas do parque
industrial (embora não seja fácil de adquirir dados confiáveis).
(2) A análise dos dados e identificação de simbiose se refere ao tratamento de dados
das empresas para identificar ligações possíveis em termos de oferta e demanda.
(3) Implementação e suporte, envolvem facilitação e apoio para ajudar as partes
envolventes a implementar as ligações identificadas Won et al. (2006 apudPARK;
WON, 2007).

O maior desafio no projeto EIP Ulsan é a relutância das empresas e representantes
industriais para assumir um papel ativo na iniciativa. A consciência insuficiente sobre EIP
entre as empresas é um dos principais motivos. Outro desafio importante é trazer as
normas e padrões ambientais atuais em conformidade com a abordagem EIP Ulsan. A
cidade de Ulsan foi declarada Eco-Polis Ulsan em 2004. O objetivo da Eco-Polis Ulsan é a
convivência harmoniosa das indústrias, meio ambiente e seres humanos (PARK; WON,
2007).

3.3 Devens Eco-Industrial Park

O caso de Devens tem tido algum destaque na literatura por ser o maior caso de sucesso
americano no conceito de Simbiose Industrial. O professor e consultor Peter Lovitt tem
sido o responsável pelo apoio conceitual a prática, historicamente derivada da busca pela
repetição do caso de Kalundburg.

Devens está situado no centro de Massachusetts, é uma comunidade auto-suficiente de
4.400 hectares que abriga empresas de alta tecnologia de classe mundial. Devens tem um
ambiente cuidadosamente planejado onde as empresas e moradores podem colaborar de
maneira recíproca e prosperar. Empresas que buscam atingir a sustentabilidade corporativa
têm em Devens uma boa opção para executar seus projetos. (DEVENS, 2012)

SegundoLowitt (2012), todos os planos consideram a sustentabilidade como parte
integrante do desenvolvimento de base e do funcionamento do Parque. Todas as equipes
presentes concordaram em proteger o lençol freático em Devens, manter a limpeza do
local, a contribuir para a implementação de uma agricultura sustentável, além de
implementar uma estratégia global de reciclagem. Três grupos estão focados na ecologia
industrial e de emissões zero, e em nenhum sistema de resíduos, tornando-se semelhante a
uma comunidade biológica.

Conforme declarado no Relatório Anual (DEVENS, 2012),o Parque Eco-Industrial de
Devens, possui um Centro de Eco-eficiência para ajudar empresas a evitar o desperdício
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econômico, material e de recursos ecológicos. Com a ajuda de uma concessão do
Departamento de Proteção Ambiental de Massachusetts, o Centro lançou um serviço em
2012 para ajudar os provedores de alimentos a capturar resíduos orgânicos para realizar a
compostagem. A primeira empresa a se beneficiar foi umrestaurante local, atualmente, a
empresa separa cerca de 3.500 quilos de produtos orgânicos por mês e diminuiu seus
custos de eliminação em 20%.

O Documento destaca ainda que um grande programa de Intercâmbio do Centro facilitou a
reutilização de cerca de 35 toneladas de subprodutos indesejáveis e eliminou a compra e os
custos de eliminação de 51 entidades. O Centro também criou um programa para a
coletade pallets, que elimina a necessidade de utilizar esses itens e garante o seu uso mais
eficiente, para revendaou reutilização como matéria-prima na geração de energia
renovável. O Centro de Eco-Eficiência Devens, além da assistência técnica, oferece fóruns
educacionais para a propagação e compartilhamento de informações ambientais e busca de
parcerias. Oferece ainda apresentações sobre os benefícios de parques com o conceito eco-
industrial.

De acordo com Lowitt (2012), os seguintes fatores são responsáveis por tornar um parque
eco-industrial algo favorável: Edifícios verdes; Gestão do Parque; Uso de materiais
reciclados na infra-estrutura do parque; Implantação deinfra-estrutura verde; Reciclagem
de serviços paraocupantes do parque; Serviços de infra-estrutura compartilhada; Opções de
transporte público ou alternativo; Proteção dos recursos naturais através do bom desenho
do espaço; Uma abordagem holística para o desenvolvimento.

4. Resultados e Discussão
Como resultado da discussão proposta, tem-se um panorama da difusão de práticas
inovadoras de ecologia industrial nas empresas estabelecidas em Parques Industriais. São
expostos conceitos fundamentais para o entendimento do processo de instalação de um
parque no qual a inovação ambiental é um requisito fundamental.

Os exemplos destacados buscam apresentar um maior entendimento do processo.
Entretanto, ressalta-se que a implementação de um parque eco-industrial enfrenta desafios
diferentes conforme o contexto no qual será instalado. Considera-se, porém, que algumas
medidas e o conhecimento dos conceitos essenciais aplicam-se de maneira geral para a
concepção do conceito que relaciona a sustentabilidade às práticas industriais.

Para o desenvolvimento de parques de ecologia industrial, em geral, são considerados três
oportunidades de recursos primários para a troca: (1) Subproduto: reutilização da troca de
empresa de materiais específicos entre duas ou mais partes para uso como substitutos de
produtos comerciais ou matérias-primas. (2) Utilitário: infra-estrutura de compartilhamento
de a utilização conjunta e gestão dos recursos comumente utilizados, tais como energia,
água e esgoto. (3) prestação conjunta de serviços que satisfaça as necessidades comuns
entre as empresas para as atividades auxiliares, tais como combate a incêndios, transporte e
fornecimento de alimentos (CHERTOW; ASHTON; ESPINOSA, 2007).

A discussão sobre simbiose industrial é essencialmente uma forma de eco-indústria que
opera pela gestão cooperativa dos fluxos de recursos de empresas geograficamente
agrupadas. Parques eco-industriais (EIP) representam uma forma prática de aplicar tal
conceito, e estes estão se tornando cada vez mais comuns em todo o mundo (ZHANG et al.
2010).

De acordo com Chertow (2007), nas fases iniciais não há consciência pelos participantes
de "simbiose industrial" ou inclusão em um "ecossistema industrial", mas este pode se
desenvolver ao longo do tempo. Políticas prescritas para incentivar a descoberta de
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simbioses incluem:a formação de equipes de reconhecimento para identificar áreas
industriais susceptíveis de ter uma linha de base de trocas e mapeando de seus fluxos de
conformidade; oferecimento de técnica ou assistência financeira para aumentar o número
de interações; e a buscapor locais onde precursores simbióticos comuns já existem.

O Quadro 1 destaca informações relevantes sobre alguns resultadosidentificados nos três
parques em destaque neste estudo.

Parques Eco-Industriais Destaques

TEDA

- Relação de cooperação com mais de 170 organizações e instituições
internacionais;
- Capacidades:
Tratamento de esgotos: 152 mil toneladas por dia;
Produção de água reciclada: 30.000 toneladas por dia;
Capacidade de descarga de chuva total: 313,20 metros cúbicos por
segundo;
Capacidade total de descarga de esgoto: 26,43 metros cúbicos por
segundo;
- Crescente aumento do faturamento das empresas e manutenção
constante do nível de emissões de carbono, nos últimos 10 anos.

ULSAN

- 40 sinergias facilitadas e apoiadas;
- Número total de atividades de simbiose industrial: 70, com 34 a partir
de sistemas de serviços públicos coletivos, 19 intercâmbios de sub-
produtos, 9 conexões compartilhadas para a energia a vapor, 5
usosdo excesso de vapor e três ligações para a reciclagem de água
industrial.

DEVENS

- Possui um Centro de Eco-eficiência para ajudar empresas a evitar o
desperdício econômico, material e de recursos ecológicos.
- O Parque possui um Centro de Eco-eficiência para ajudar empresas a
evitar o desperdício econômico, material e de recursos ecológicos.
- Captura de resíduos orgânicos para realização de compostagem:
Enquanto primeiro beneficiado, um restaurante local, atualmente separa
cerca de 3.500 quilos de produtos orgânicos por mês e diminuiu seus
custos de eliminação em 20%;
- Um grande programa de Intercâmbio do Centro facilitou a reutilização
de cerca de 35 toneladas de subprodutos indesejáveis e eliminou a
compra e os custos de eliminação de 51 entidades;
- Além da assistência técnica, oferece fóruns educacionais para a
propagação e compartilhamento de informações ambientais e busca de
parcerias.

Quadro 1: Destaque de resultados identificados
Fonte: elaborado pelos autores.

Os Parques destacados no estudo serviram como referência para o entendimento do
processo de desenvolvimento de um parque eco-industrial, pois apresentam elementos
fundamentais para o entendimento do processo de desenvolvimento dessas áreas onde
trocas são promovidas no sentido de alcançar uma maior sustentabilidade dos processos
industriais.

5. Considerações Finais
O aumento atual na preocupação com os problemas ambientais globais desde a mudança
climática à escassez de recursos, e para a sustentabilidade de maneira mais ampla, no
entanto, estão empurrando valores antigos e lenta mudança de normas, tanto nos negócios
e na sociedade em geral. A simbiose industrial, por si só, pode ser vista simplesmente
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como um uso mais eficiente de energia e materiais. Mas, quando preocupações sobre a
insustentabilidade se tornarem uma força motriz mais dominante, então as redes eco-
industriais terão um papel importante a desempenhar em nossa abordagem em direção a
um mundo sustentável (CHERTOW; EHRENFELD, 2012).

O estudo proposto buscou evidenciar as categorias principais de análise ligadas à
concepção de parques de ecologia industrial, caracterizando estes e evidenciando aspectos
sobre inovação, eco-inovação, ecologia industrial e simbiose industrial. Outrossim,
também foram expostas informações específicas sobre três parques de ecologia industrial
que servem como referência mundial para a prática: Ulsa, TEDA e Devens. A relevância
do Parque de Kalundborg, na Dinamarca, considerado como a mão de todos os Parques
(CHERTOW, 1998) também foi destacada na discussão.

Diante do exposto, partindo do cenário mundial, busca-se contribuir para o
desenvolvimento da discussão sobre a viabilidade do desenvolvimento de parques de
ecologia industrial na América Latina. O panorama descrito no estudo pode subsidiar a
discussão de estratégias de desenvolvimento regional, na América Latina, a partir de uma
alternativa mais sustentável quando comparada aos modelos de desenvolvimento industrial
ora dominantes.
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Resumo :
Este artigo propõe fazer uma análise sobre o sistema nacional de inovação em Cabo Verde,
pequeno país localizado na costa ocidental africana. Trata-se de um estudo qualitativo;
bibliográfico-documental, quanto aos meios; exploratório-descritivo quanto aos fins.
Foram utilizados dados secundários do Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde
(INECV) e do Ministério da Educação Superior, Ciência e Inovação (MESCI) de 2000 a
2010. Nos resultados, constatou-se que Cabo Verde ainda apresenta baixo investimento em
ciência e tecnologia, sendo feita predominantemente pelas parcerias entre instituições e
governos. A inovação limita-se a aquisição de novas tecnologias do exterior e a uma
pequena participação de Cabo Verde em mercados altamente competitivos e tecnológicos.
Conclui-se que o sistema nacional de inovação do País ainda se apresenta num estado
embrionário, mas com tendência a se desenvolver devido aos esforços que tem feito nesse
sentido e as parcerias internacionais.

Abstract:
This paper proposes an analysis of the national innovation system in Cape Verde, a small
country located on the West African Coast. This is a quanlitative study, bibliographic-
documentary about the means; exploratory-descriptive as to ends. We used secondary data
from National Institute of Statistics of Cape Verde (INECV) and the Ministry of Higher
Education, Science and Innovation (MESCI) from 2000 to 2010. In the results, it was
found that in Cape Verde there is still low investment in science and technology, being
predominantly made by partnerships between institutions and governments. Innovation is
limited to the acquisition of new technologies from abroad, and a small part of Cape Verde
in highly competitive markets and technological (Europe and USA). We conclude that the
national innovation system still presents an embryonic state, but with a tendency to
develop due to the efforts that have done accordingly and international partnerships.



1 Introdução
Diante do cenário mundial de intensa competição, as empresas buscam novas formas de se
manter no mercado, estimulando assim a inovação que, por sua vez, passou a ser entendida
como relevante fator estratégico para as organizações.
Seguindo o conceito básico de Schumpeter(1988[1934]), o Manual de Oslo (OCDE, 1997)
propõe institucionalmente que a inovação é caracterizada pelo implemento de um bem ou
serviço, ou processo novo ou substancialmente melhorado, ou ainda, novas práticas de
negócios e novas relações externas.
A inovação é, algumas vezes, confundida com a invenção. Entende-se por invenção uma
ideia para um novo produto ou processo. Em um sentido econômico, uma invenção se
transforma em uma inovação quando o produto ou processo melhorado é introduzido pela
primeira vez no mercado (
Nesse ímpeto de estimular a inovação, surge o conceito de sistema de inovação como um
conjunto de organizações que buscam incentivar a capacidade de inovação e aprendizado
de um país, região ou setor (Lundvall et al., 2002; Nelson, 2002, 2006). A ideia central é
que o desempenho inovativo depende não apenas da perfomance das empresas e
instituições de ensino e pesquisa, mas também da integração entre eles e com outros
atores(Cassiolato & Lastres, 2005).
Para Rita, Paula e Viana Filho (2008), a rede complexa de interações é benéfica porque a
inovação raramente ocorre isoladamente. As instituições não conseguem se capacitar
sozinhas, sendo necessária a existência de um sistema nacional de inovação que as
auxiliem (Puffal & Costa, 2008). Dessa forma, cada agente pode aproveitar-se da divisão
de trabalho entre instituições na disseminação de conhecimento e habilidades.
O sistema de inovação, por sua vez, compreende os sistemas nacionais e os sistemas
regionais de inovação, na esfera geográfica e os sistemas setoriais, na esfera econômica.
No entanto, autores como Cooke, Uanga e Etxberria (1997), Richard R. Nelson (2002,
2006) e Malerba (2002) afirmam que a definição de sistema nacional de inovação não
está limitada a questão geográfica, mas também à atuação e poder da nação.
Considerando as diferenças encontradas entre diversos países, o artigo propõe fazer um
estudo sobre o sistema nacional de inovação de Cabo Verde, pequeno país insular
localizado na costa ocidental africana. Para isso, pretende-se verificar a situação atual da
ciência e tecnologia como elementos importantes de inovação em Cabo Verde.
A república de Cabo Verde teve sua independência de Portugal definida em 1975, após um
ano de autonomia e um período desde 1951 como província ultramarinha de Portugal. Sua
descoberta como ilhas não habitadas durante o período das navegações portuguesas a
incluíram então como território colonial  a ser ocupado. Seu território da é composto pelas
ilhas de Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal, Boa Vista, Maio,
Santiago, Fogo e Brava, e pelos ilhéus e ilhotas que historicamente sempre fizeram parte
do arquipélago de Cabo Verde. A população residente no país é estimada em 434.263
habitantes, tendo uma população jovem com média de idade de 23 anos. No âmbito
econômico, o País depende sobretudo da agricultura e da riqueza marinha. O setor
industrial, por sua vez, encontra-se em pleno desenvolvimento, destacando-se na
fabricação de aguardente, vestuário, calçado, tintas, turismo, pesca e extração de sal
(CABO VERDE, 2013).
A relevância da presente pesquisa deve-se ao fato de que não foram encontrados trabalhos
sobre o tema em estudo e, dessa forma, poderá de servir de base ou incentivo para
melhorar o sistema nacional de inovação em Cabo Verde. Por sua vez Cabo Verde possui
algumas características que podem levar a uma discussão interessante sobre sistemas
nacionais de inovação: por ser insular possui uma restrição geográfica extrema, por outro



lado pelo seu histórico de província ultramarinha até um período recente pressupõe uma
possível ligação ou dependência da SNI de Portugal, ou um estado de baixo
desenvolvimento conforme outros países subsaarianos ex-colonias.
A pesquisa de campo foi realizada por meio de um estudo documental a partir da análise de
dados sobre ciência e tecnologia em Cabo Verde, na África. Foram utilizados dados
secundários no Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde (INECV) e Ministério da
educação superior, ciência e inovação (MESCI) de 2000 a 2010 (dados mais recentes
disponíveis). As informações coletadas são referentes aos investimentos em pesquisa e
desenvolvimento (P&D) e envolvimento das empresas nas atividades de inovação por meio
de indicadores.
O artigo está estruturado em cinco seções. A primeira seção apresenta a Introdução,
sintetizando os assuntos que serão abordados no trabalho. Em seguida, é descrito o
referencial teórico que aborda os sistemas nacionais de inovação e os indicadores de
inovação. A terceira seção, por sua vez, apresenta a metodologia adotada no presente
estudo. Por conseguinte, são descritos os principais resultados referente a situação atual do
sistema nacional de inovação em Cabo Verde. A ultima seção, nas considerações finais,
são feitas sugestões e recomendações de pesquisas futuras.

2. Sistemas Nacionais de Inovação
O conceito de sistema nacional de produção e aprendizado foi introduzido por Friedrich
List que publicou um livro intitulado “The National System of Political Economy” em
1841, enfatizando a importância de políticas voltadas para o aprendizado de novas
tecnologias e sua devida aplicação. Graças a List e outros economistas, Alemanha foi o
país que desenvolveu um dos melhores sistemas de educação técnica e de treinamento do
mundo, ultrapassando até a Grã-Bretanha, que era considerada a mais desenvolvida
(Lundvall et al., 2002; Kretzer, 2009).
Sobre a definição de Sistema Nacional de Inovação (SNI), observa-se que tem sido
discutido por vários estudiosos dentre eles, Freeman, Lundvall, Nelson, Edquist; e Patel e
Pavitt. A partir da década de 1980, houve uma expansão da literatura e novos conceitos
foram desenvolvidos. O quadro 1, proposto inicialmente pela OCDE(2007) agrupa
definições feitas por relevantes autores da área de inovação :

Quadro 1- Definições sobre SNI
AUTORES DEFINIÇÕES

Freeman (1987, 2002) Rede de instituições do setor público e privado cujas atividades e
interações iniciam, importam, modificam e difundem novas
tecnologias.

Patel e Pavitt (1994) As estruturas nacionais, suas estruturas de incentivo e suas
competências determinam o ritmo e a direção da aprendizagem
tecnológica em um país.

Lundvall et al. (2002) Conjunto de elementos que exercem papéis específicos na geração
do conhecimento para fins de inovação, visando assim promover o
desenvolvimento econômico de um país.

Nelson (2002,2006) Um conjunto de instituições cujas atividades determinam o
desempenho inovativo das empresas nacionais.

Fonte: OCDE (1997), Lundvall et al. (2002) Nelson (2002;2006); Cooke, Uranga e
Etxberria (1997), Edquist & Hommen (2008)

Edquist e Hommen (2008) salientam que o conceito de SNI emergiu nos anos 1980 e se
difundiram rapidamente nos anos de 1990 com as contribuições seminais de Bengt-Ake
Lundvall e Richard R. Nelson. Lundvall et al. (2002) resgatam distinção entre duas



abordagens de SNI: estreita e ampla.A abordagem estreita se concentra nas instituições que
de liberadamente promovem a aquisição e disseminação do conhecimento e são as
principais fontes de inovação.A abordagem ampla reconhece que estas instituições estreitas
estão inclusas num sistema socioeconômico de forma muitomais ampla no qual as
influências políticas eculturais ajudam a obter o sucesso das atividades inovadoras.
Segundo a OCDE (1997), o conceito de sistemas nacionais de inovação assenta no
pressuposto deque entender a relação entre os atores envolvido sem inovação é essencial
para melhorar o desempenho da tecnologia. Autores como Puffal e Costa (2008) regatam
que a relação entre a produção científica e tecnológica também desempenha um papel
importante nos sistemas nacionais de inovação.
A inovação e progresso técnico são resultantes de um conjunto complexo de elos entre os
atores produzindo, distribuindo e aplicando várias formas de conhecimento. Esses atores
incluem universidades, instituições de pesquisa, agências governamentais, organizações
políticas e empresas, sendo este último o ator central do processo de inovação. Assim, a
articulação entre os setores educacionais, empresariais e financeiras é essencial para que o
processo de inovação desenvolva-se numa nação (Lundvall et al., 2002).
A definição de um Sistema Nacional de Inovação leva a discussões como a proposta por
Furman, Porter e Stern (2002) sobre a capacidade inovativa nacional e sua dependência de
uma infraestrutura e ambiente para a inovação ou mesmo de criação de conhecimento
(conforme Fischer, 2001)
Sobre a evolução dos SNI, Etzkowitz e Leydesdorff (2000) introduziram o modelo
conhecido como “Triângulo de sábato” em 1960, onde o governo, as universidades e as
empresas exerciam funções distintas e independentes no processo de inovação. Em
seguida, apresentaram o modelo de “Hélice tripla”, que previa a interação entre as
universidades, as empresas e o governo, substituindo o fluxo de conhecimento em sentido
único para um modelo baseado numa forma de espiral com o fluxo de conhecimento em
sentido duplo.
O modelo da hélice tripla sofreu alterações ao longo do tempo, tendo em vista a evolução
nas interações entre os agentes (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Dessa forma, novas
formas de representação geométrica surgiram, conforme ilustra figura 1.

Figura 1- Evolução do modelo de hélice tripla

Fonte: Etzkowitz & Leydesdorff (2000)

Inicialmente, o governo tem o papel central no processo de inovação, envolvendo a
academia e a empresa.  Em seguida, muda-se a configuração e os agentes passam a estar
interligados por pequena interação, na qual cada um tem papel bem definido. E,
finalmente, estabelece-se uma interação forte entre os três atores, podendo haver uma certa
atuação de um agente na área do outro (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Carvalho , 2009;
Cunha & Neves, 2008).



Nesse sentido, Cassiolato e Lastres (2005) defendem que um país deve criar um
ambiente institucional capaz de proporcionar a inovação através da introdução de novas
tecnologias e capacitação técnica. Assim, o desempenho inovador depende da forma
comoestes agentes se relacionam entre si, inclusive quanto ao uso das tecnologias. As
relações entre os agentes podemassumir a forma de investigação conjunta, intercâmbio de
pessoal, aquisição de equipamentos, dentre outros.
Freeman (2002) ressalta também as diferenças entre SNI de vários países, indicando que as
diferenças culturais, econômicas, políticas, legais, bem como aspectos naturais influenciam
bastante o desenvolvimento dos SNI. Seus estudos incluem Grã Bretanha, EUA, Japão, ex-
URSS, países do Leste Asiático e da América Latina. Edquist & Hommen (2008) mais
recentemente avançaram em pesquisas sobre SNI organizando estudos sobre seu
desenvolvimento em pequenos países asiáticos e europeus. Por sua vez a discussão
começada com Lundvall sobre a questão geográfica e seus limites espaciais merece a
atenção conforme colocado por Oinas e Malecki (2002).
Analisando o atual estado institucional das discussões constata-se que a abordagem do
sistema nacional de inovação recebeu maior atenção no campo da tecnologia, devido a três
fatores:o reconhecimento da importância econômica do conhecimento, o uso crescente de
abordagens de sistemas e o crescente número de instituições envolvidas na geração do
conhecimento (OCDE, 1997).

2.1 Indicadores de Inovação em um Sistema Nacional
Um dos grandes desafios para as empresas e para o governo é a mensuração do
desempenho inovativo. Vasconcelos (2008) defende a necessidade de novos indicadores
para uma melhor avaliação dos retornos de investimentos em inovação.
Na Europa, foi criado o European Innovation Scoreboard (EIS),ferramentade avaliação e
comparação da performance inovativa dos países membros da União Européia. Neste
relatório, os indicadores são classificados em dois grupos: de esforço (ou inputs) ou de
resultado (ou outputs).
Conforme Vasconcelos (2008), os inputs de inovação são: os indutores de inovação que
medem as condições necessárias para incentivara inovação; a criação de conhecimento que
mede, por exemplo, o investimento em atividades de P&D; e, a inovação e o
empreendedorismo que medem os esforços das empresas em atividades inovativas. Já os
outputs de inovação são: a aplicação que medeo desempenho inovativo em termos do
trabalho e de atividades de negócio; e,a propriedade intelectual que mede os resultados
alcançados em termos de conhecimento.
De acordo com Archibugi, Denni, e Filippetti (2009), o Global Innovation
Scoreboard(GIS) é também um relatório bastante conhecido, criado em 2006 com o
objetivo de proporcionar uma visão geral sobre as principais tendências, resultados e
fatores determinantes do desempenho inovador dos países. Comparado com o EIS, o GIS
utiliza dados mais antigos (1995 - 2005, em comparação com 2002- 2007 no EIS) e um
conjunto reduzido de indicadores (9 indicadores em comparação com 29 no EIS).
Em 2008, foi criada umanova versãodesse relatórioque inclui indicadores de inovação e
capacidade tecnológica. Classificam-se em três dimensões: atividades firmes e saídas,
recursos humanos,infra-estrutura e capacidade de absorção (GIS, 2008), conforme indica a
quadro 2.

Quadro 2- Indicadores de inovação e capacidade tecnológica
DIMENSÃO INDICADOR

Atividades firmes e Saídas Patentes por população (média de 3 anos)
Empresas de P&D (% da renda nacional)

Recursos humanos Taxa de escolarização em nível superior



População ativa com ensino superior (% da força de trabalho
total)
Gastos em P&D por população
Artigos científicos por população

Infraestrutura e
capacidade de absorção

Gastos em C&T&I por habitante
Penetração da banda larga por população
Gastos Públicos em P&D (% da renda nacional)

Fonte: Adaptado de GSI (2008)

Em geral, os resultados encontrados no GIS (2008) indicam que há um grupo de países que
estão dentro dos melhores desempenhos, tais como a Suécia, Suíça, Finlândia, Israel e
Japão. Estes países baseam o seu desempenho, principalmente a partir de atividades
inovadoras de setores de negócios. Em contrapartida, há outro grupo depaíses que tem tido
perfomance inovadora ainda deficiente, tais como Coreia e Cingapura. Por fim, alguns
países emergentes (Brasil, China e Índia) têm aumentadoconsideravelmenteas suas
performances inovadoras (Archibugi, Denni & Filippetti, 2009).

3. Metodologia
Entre as várias formas de se classificar uma pesquisa, dois critérios básicos são propostos
por Vergara (2000): quanto aos meios e quanto aos fins.
Quanto aos meios, a pesquisa é bibliográfica realizada por meio de levantamento em
livros, periódicos e anais de eventos para dar sustentação teórica ao tema abordado; é
também documental através de registros disponibilizados por dois órgãos públicos em
Cabo Verde, além de websites e diversas outras fontes (Richardson, 2011; Trivinos, 2007).
Quanto aos fins, a pesquisa é exploratória, pois não foi encontrado nenhum estudo sobre o
referido tema em Cabo Verde; é descritiva por descrever características do fenômeno
estudado sem a necessidade de explicá-lo e permitir que sejam estabelecidas relações entre
as variáveis em foco (Vergara , 2000; Gil, 1996).
A pesquisa tem caráter quanlitativo através da utilização de dados secundários, sendo
coletados entre dezembro de 2012 e fevereiro de 2013. Foram utilizados dados secundários
do Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde (INECV) e do Ministério da educação
superior, ciência e inovação (MESCI) de 2000 a 2010 referentes aos investimentos em
pesquisa e desenvolvimento e envolvimento das empresas nas atividades de inovação por
meio de indicadores.
Vale ressaltar que todas as informações disponíveis foram verificadas cuidadosamente por
se tratar de estatísticas que fornecem apenas uma noção sobre o sistema de ciência e
tecnologia do País, e como uma pesquisa qualitativa a presença em campo de uma co-
autora pode viabilizar o processo de triangulação de informação
A pesquisa foi realizada em três etapas. Inicialmente, foi realizada uma revisão teórica
sobre inovação, sistemas de inovação e sistemas nacionais de inovação. O segundo passo
da pesquisa consistiu na coleta dos dados secundários através de documentos e
informações colhidas em sítios institucionais de Cabo Verde. Por fim,foi realizada a
análise e descrição dos resultados encontrados.

4 Sistema Nacional de Inovação em Cabo Verde
A ciência e tecnologia (C&T) desempenham um papel importante no desenvolvimento
econômico e social de um país. Para Cabo Verde não é diferente, apesar da escassez de
recursos. A tendência é reservar os poucos recursos financeiros e humanos disponíveis
para atividades de retorno a curto prazo, já que os investimentos em C&T apresentam
retornos visíveis a médio e longo prazos.



De acordo com MESCI (2005), o sistema nacional de inovação em Cabo Verde apresenta
alguns problemas que impedem seu desenvolvimento, apesar dos esforços consideráveis no
sentido de lançar bases para a criação de um sistema integrado de ciência e tecnologia.
Esses setores tem presenciado um desenvolvimento desarticulado, mesmo com alguns
esforços para a integração da C&T no ensino superior e a criação de um departamento
governamental centralizador e coordenador da implementação da política nacional de
ciência e tecnologia.
Outro entrave que Cabo Verde apresenta e que dificulta a avaliação do estado da ciência,
tecnologia e inovação é a ausência de dados estatísticos suficientes, impossibilitando uma
análise detalhada e profunda.

4.1 Ciência e Tecnologia em Cabo Verde
Segundo o diagnóstico realizado pelo MESCI (2005), até 2004 não foram contabilizadas as
despesas relacionadas exclusivamente para as atividades de C&T, mas sim apenas as
despesas relativas à P&D executadas dentro da unidade de investigação (despesas
intramuros) e as despesas de pesquisa com a contratação de atividades de P&D (despesas
extramuros).
As despesas para o funcionamento das instituições de C&T eram um pouco superiores a
3% do total do orçamento do Estado. Aos institutos dirigidos pelo Ministério da
Agricultura cabiam perto de 60 % do orçamento (40 % do Ministério da Cultura), sendo
apenas 3,5% % no caso do Ministério da Educação, dado ao maior peso das despesas do
ensino secundário e primário. Estes 3 % cobriam a totalidade das despesas embora, mais de
90 % fossem despesas de pessoal. Conforme citado, as instituições públicas não se
dedicam exclusivamente à C&T, o que explica o fato da quota das despesas reais de C&T
no orçamento do estado ser bem menor que os números acima citados (MESCI, 2005).
Depois de 2005 foi criada a Comissão Consultiva para Ciência e Tecnologia (CCCT), que
trabalhando juntamente com a direção geral do ensino superior e ciência funciona como
órgão de análise, reflexão e concentração sobre as questões concernentes à definição e
execução da política nacional do ensino superior e da política nacional de ciência e
tecnologia.
Em 1999 foi aprovado o Estatuto do pessoal investigador, traçando assim um paralelo com
a carreira docente do ensino superior. Nesse contexto, o diploma aplica-se ao pessoal que
realiza, com carácter sistemático, atividades de investigação científica, tecnológica e
aplicada, em instituições categorizadas para o efeito. Sendo assim, tem-se uma espécie de
parceria entre tais institutos e os departamentos governamentais responsáveis por
determinados setores de atividade, conforme indica a quadro 3.

Quadro 3 -Institutos de Pesquisa e Formação Superior de Cabo Verde
INSTITUIÇÃO ATIVIDADE

INDP – Instituto Nacional de
Desenvolvimento das Pescas

 Realização de estudos e a execução de
ações nos diversos domínios das
ciências ligadas à pesca, visando propor
recomendações para melhorar os
resultados socioeconômicos
proporcionados pelas diferentes
atividades da pesca;

INMG – Instituto Nacional de
Meteorologia e Geofísica

 Prestação de serviços e investigação na
área de meteorologia e geofísica;

INGRH – Instituto Nacional de Gestão de
Recursos Hídricos

 Prospecção e gestão de recursos
hídricos;



INIDA – Instituto Nacional de
Investigação e Desenvolvimento Agrário

 Investigação e execução de projetos de
desenvolvimento agrário que também se
dedica ao ensino através do Centro de
Formação Agrária (CFA);

INE – Instituto Nacional de Estatísticas,
AHN – Arquivo Histórico Nacional e
IBN – Instituto da Biblioteca Nacional e do
Livro

 Execução de investigação nas áreas
sociais e história;

NOSI – Núcleo Operacional para a Sociedade
da Informação
IT – Instituto das Telecomunicações

 Lidam com tecnologias de informação e
comunicação;

IIPC – Instituto de Investigação do
Património Cultural

 Patrimônio e a cultura.

Fonte: Adaptado de MESCI (2005)

Essas são algumas instituições públicas, sendo que algumas delas, além de desempenharem
atividades de pesquisa científica, são voltadas para formação superior. Além dessas
instituições públicas, foram criadas também, a partir de iniciativas privadas, outras
instituições de ensino superior.
Conforme MESCI (2012), Cabo Verde tem procurado desenvolver a C&T através de
parcerias com instituições internacionais, a saber:
 Acordo entre o MESCI e a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento

Científico e Tecnológico (FUNCAP) através de um protocolo de cooperação.Tem
como objetivo desenvolver ações que contribuampara a geração de propostas para
a realização de projetos conjuntos de alto nível científico a serem submetidas no
estado do Ceará e em Cabo Verde de acordo com suas respectivas vocações, para o
fomento da cooperação no domínio da C&T e que estejam de acordo com a
política cientifica e tecnológica adotada por ambas as partes, no âmbito de suas
atribuições legais.

 7º Programa Quadro da União (7ºPQ) – programa específico "COOPERAÇÃO",
que pertence ao 7ºPQ da União Europeia. Suporta todo o tipo de atividade de
investigação científica entre instituições europeias e demais parceiros
internacionais, nomeadamente Cabo Verde. Visa apoiar a cooperação
transnacional em P&D, através de projetos que envolvem empresas, universidades,
centros de investigação, entidades públicas e organizações sociais sem fins
lucrativos, dentro e fora da Europa.

 Conselho para o Desenvolvimento da Pesquisa em Ciências Sociais em África
(CODESTRIA)–seus objetivosincluem a facilitação da pesquisa multidisciplinar, a
promoção das publicações resultantes de pesquisas, a capacitação de pesquisadores
africanos em todos os níveis, através de um forte programa de formação,
promovendo o princípio da liberdade acadêmica e da criação de vários fóruns e
intercâmbio de formações entre pesquisadores africanos. Dispõe de um programa
de pequenos subsídios à elaboração de teses escritasem instituições africanas.
Além disso, também fornecem bolsas de pós-doutoramento, com o intuito de
aprofundar os conhecimentos dos aspectos referentes à realidade social africana.

 START – fundada em 1992, é uma organização reconhecida internacionalmente,
que promove a investigação orientada para a capacitação e avanço do
conhecimento sobre mudanças ambientais globais em África, Ásia e Pacífico.

 International Foundation for Science (IFS)– é um conselho de investigação com
operações internacionais que tem como missão criar competências científicas nos



países em desenvolvimento com ciências relacionadas com a gestão sustentável
dos recursos biológicos e água. Isso envolve a realização de estudo de física, da
química e processos biológicos, bem como relevantes aspectos sociais e
económicos, importantes para a conservação, produção e a utilização de recursos
naturais renováveis.

 Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)–o portal pretende ser um
lugar de referência para a investigação e desenvolvimento, no âmbito da CPLP,
veiculando informação relevante para a identificação dos atores em P&D da
comunidade, a detecção de oportunidades e potenciação do estabelecimento de
parcerias entre os membros.

 Bolsas de investigação da União africana – programa do departamento de C&T da
comissão da união africana concebida para assegurar que a ciência e a tecnologia
em África contribuem para os esforços de um desenvolvimento sustentável.

 Science in Africa Review– nome da primeira revista africana dedicada à ciência,
onde cientistas de diferentes áreas expõem suas investigações, partilham visões em
áreas de expertise científico sobre questões da atualidade da ciência e fornecer
informação correta para um público africano buscando uma compreensão mais
profunda da ciência e do papel dinâmico que essa desempenha na vida de todos.

Por fim, constata-se que a internacionalização além de ser um meio de se conseguir
financiamento para atividades cientificas e tecnológicas no País, é também um meio para
aproveitar o potencial de todos os investigadores cabo-verdianos a exercer em
universidades ou institutos de investigação no exterior.

4.2 Potencial dos Recursos Humanos no Ensino Superior
Segundo MESCI (2012), Cabo Verde assistiu nos últimos 10 anos a uma grande expansão
do acesso e frequência ao Ensino Superior, levando a um aumento extraordinário do
número de alunos matriculados, tendo saltado de 717 estudantes em 2000/01, para 11.769
em 2010/11.
Registrou-se assim um crescimento de 1541%, ocorrido num ritmo médio anual de 32,3%,
com destaque para o ensino superior privado, que durante este período registrou um
crescimento médio anual de 40,6%, ao passo que o ensino público cresceu a uma taxa
média de 25,3% ano. O ensino privado acolheu 61% do total de alunos. Constata-se assim,
Cabo Verde constitui um dos países da África Subsaariana com maior taxa de cobertura no
ensino superior.
De acordo com MESCI (2012), a frequência no ensino superior tem evoluído também ao
nível de graus e diplomas, desde os cursos de estudos superiores profissionalizantes e
licenciaturas, passando por mestrados e doutoramentos. Em 2000/01 os alunos que
frequentavam a licenciatura e o complemento de licenciatura totalizavam 24% do total de
efetivos, já em 2010/11 o total de alunos matriculados nesses dois níveis de ensino foi de
89%. A proporção de alunos a frequentar o mestrado e doutoramento neste ano é de 4,0% e
0,2%, respectivamente.
O ensino superior funcionou durante o ano letivo 2010/11 com 9 universidades/institutos
superiores, sendo 8 privados e 1 público, com 1259 professores no total, sendo 739 no
privado e 520 no público. Em termos de formação, a maioria (59,3%) detém o nível de
Pós-graduação, Mestrado, Doutoramento ou Pós-Doutoramento (MESCI, 2012).
Constatou-se que nos últimos dez anos, a educação tem absorvido, em média, 7% da
riqueza gerada no País, apesar de ter-se verificado uma tendência para baixar nos últimos
anos. O ensino superior tem consumido durante este período valores importantes,
sobretudo na concessão de bolsas de estudo, que cada vez mais se tem concentrado no país.



A despesa em 2010 foi de 1.161.331.647 escudos(aproximadamente 28 milhões de reais),
sendo 582.986.586 escudos (R$ 14.103.400) para o funcionamento e 578.345.061 (R$
13.991.100) para o investimento (Ministério das Finanças e UNI-CV). A despesa pública
no Ensino Superioroscilou entre um peso no PIB de 2,2% e o de 0,7%, o que representa um
valor médio de 1,1% no intervalo de tempo entre 2001 e 2010.

4.3 Publicação de Artigos Científicos
Apesar de ser um País de desenvolvimento médio, ainda não tem uma cultura de
publicação bem desenvolvida. Existem em Cabo Verde, algumas revistas especializadas
que publicam artigos de carácter científico, algumas patrocinadas pelo Estado, outras por
associações da sociedade civil. Segundo MESCI (2005) a existência destas revistas
demonstra o esforçoem divulgação da comunidade científica e tecnológica.
Mesmo tendo essa vontade não existe uma sistematização do controle da qualidade nem
uma diferenciação entre artigos de divulgação científica e artigos científicos, pelo que
podem não representar uma verdadeira amostra do trabalho científico e tecnológico
desenvolvido em Cabo Verde.Por outro lado, os temas abordados podem ser não ser
susceptíveis de internacionalização.
Contudo é necessário ressaltar que tais dados são referentes aos resultados da pesquisa
realizada em 2005. A Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) tem parcerias com
universidades brasileiras, através de um protocolo assinado com a CAPES, onde
desenvolvem em conjunto projetos de iniciação científica. Isso e outros projetos de outras
universidades cabo-verdianas mostram que a produção científica em Cabo Verde apresenta
tendências para crescimento.

4.4 Posse de Bens e Acesso a Serviços de Tecnologia de Informação
Esses bens e serviços se referem ao acesso ao telefone fixo, telefone celular, posse de
computador/notebook, acesso a internet e a TV a cabo.
Sendo Cabo Verde um país com uma alta taxa de emigração, os cabo-verdianos vêm o
telefone como algo que faz parte do seu dia-a-dia. Em 2002, um pouco mais de metade
(51,9%) das famílias cabo-verdianas dispunham de um telefone fixo, representando uma
densidade telefônica de 16 % (160 telefones por 1000 habitantes). Em 2010 essa densidade
passou para 44,4% (440 telefones por 100 habitantes) segundo o INECV(2010).
O serviço de telefonia móvel foi introduzido em Cabo Verde em 1998. Em 2003 o serviço
móvel ultrapassou os 50.000 clientes representando uma densidade de 11,6 %. Em 2010, a
porcentagem de agregados familiares com pelo menos um telefone celular foi de 75,7%
(INECV, 2010).
Quanto à posse de computador/notebook, os dados de 2010 também mostraram um
acréscimo. Em 2002 a posse de computador era um privilégio de apenas 8 % da população
cabo-verdiana, contra os 19,7% em 2010. O acesso à internet em 2010 foi de 6,3%. No
caso da TV a Cabo apenas 6,9% da população dispõe de tal serviço.

4.5 Inovação e Patentes
A inovação, na maioria das vezes é considerada apenas em termos de produtos e/ou
processos novos. Nesse caso, isso seria quantificado através dos patentes que o País possui.
No caso de Cabo Verde, isto se torna um pouco difícil, pois sua economia é mais
conservadora do que inovativa, passando então a considerar a aquisição de tecnologias do
exterior como inovação.
Apesar disso, os produtos cabo-verdianos apresentam certo nível de desenvolvimento
tecnológico, considerando sua entrada em mercados altamente competitivos e tecnológicos
(União Europeia e Estados Unidos), como os produtos marinhos e da indústria têxtil.



De acordo com a Agência para o Desenvolvimento Empresarial e Inovação (ADEI, 2003),
existe uma instituição voltada para o empreendedorismo e inovação, que esporadicamente
trabalha em parceria com o MESCI. Esta instituição tem por objetivo a promoção da
competitividade e o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas, em todos os
aspectos relevantes e em consonância com as políticas do governo, trabalhando em estreita
ligação com os parceiros nacionais e internacionais ligados ao setor.
Promove também a inovação e o desenvolvimento da capacidade empresarial nacional e a
melhor utilização da capacidade produtiva instalada no quadro da política de
desenvolvimento dos setores da indústria, comércio, agricultura, turismo e serviços,
definida pelo Governo, visando particularmente à melhoria do ambiente de negócios.
Desenvolve vários projetos, programas, feiras para promover a inovação (estimular a
criação de novas ideias e planos de negócios) e empreendedorismo. Possui também uma
incubadora de empresas (ADEI, 2013).

5. Considerações Finais
Uma análise qualitativa dos indicadores encontrados indicam uma situação institucional
fraca do SNI de Cabo Verde. Em relação ao estágio de desenvolvimento tecnológico em
Cabo Verde, verifica-se que ainda tem baixo investimento em ciência e tecnologia, sendo
esta feita predominantemente através de parcerias entre instituições e governos, visto que
existem muitas instituições públicas que funcionam tanto para o ensino superior como
também para centros de pesquisa e desenvolvimento.
Cabo Verde tem obtido significativos avanços no sistema de ensino superior desde 2000,
sendo considerado como tendo maior taxa de cobertura no ensino superior em relação a
países da África Subsaariana. Destaca-se também a vontade de Cabo Verde em ter uma
participação mais ativa na publicação e divulgação de artigos científicos.
Entende-se enfim que uma das formas para as empresas desenvolver mais atividades
inovadoras é através de parcerias com universidades e outras instituições de pesquisa. Essa
prática, contudo, ainda não é muito desenvolvida no País, embora tenha aumentado ao
longo dos anos. Cabo Verde tem feito parcerias para fomentar a pesquisa e
desenvolvimento e procura meios de penetrar mais ainda nos mercados Europeu e
Estadunidense. Desse modo, este quadro indica que se deve continuar a buscar alternativas
de modo a incentivar a cooperação entre empresas, universidades, governo e outras
instituições de pesquisa.
Dessa forma, contatou-se na pesquisa que o País apresenta um sistema nacional de
inovação ainda imaturo e que necessita ser mais bem desenvolvido.
Resgatando algumas questões básica das discussões iniciais sobre SNIs podemos
identificar nos resultados questões interessantes sobre cultura e limites geográficos do SNI
de Cabo Verde. Embora seja uma República ex-província de Portugal, sua localização, no
oceano atlântico entre o Brasil e a Africa parece influenciar nas instituições do SNI. Foi
encontrado tanto uma interação através de parceiras com a CAPES quanto com a FUNCAP
(Fundação De Pesquisa do Estado do Ceará, Estado com conexão aérea com Cabo Verde)
e por outro lado uma inclusão na comunidade de pesquisa de países africanos.
Como limitações do presente estudo, destaca-se a falta de dados estatísticos mais
atualizados, visto alguns dos dados encontrados e utilizados referem-se ao ano de 2005.
Para futuras pesquisas, sugere-se maior discussão sobre o tema, tendo em vista sua
importancia, principalmente na elaboração de políticas públicas alinhadas aos desafios
tecnológicos de um País.
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Abstract

This paper explores the role of researchers as innovation drivers in the public healthcare
sector. Using the Triple Helix model as a framework  for the analysis of the role of public
hospitals in knowledge generation and innovation processes, we discuss their role in
innovation and in economic and social development, and identify this role as a ‘fourth
mission’ of hospitals in addition to their widely recognized threefold function of healthcare
provision, education and research. We discuss the evolution of hospital administration
from healthcare towards the ‘entrepreneurial hospital’ model. More specifically, our
purpose is to investigate the extent to which the incorporation of full-time researchers can
help to foster innovation at research and healthcare centres affiliated with the Spanish
National Health System. Data were obtained through a survey of researchers, research
group leaders and heads of departments and centres where these researchers worked, as
well as through content analysis of researchers’ annual reports.

Resumen

Se estudia el papel de los investigadores como promotores de la innovación en el sector
sanitario público. Utilizando el modelo de la Triple Hélice para el estudio del papel de los
hospitales en los procesos de innovación, se discute su papel en la innovación y el
desarrollo económico y social, identificándolo como la ‘cuarta misión’ de los hospitales
públicos, adicional a su triple misión asistencial, docente e investigadora. Este enfoque
aboga por una evolución desde el modelo asistencial tradicional hacia el modelo del
‘hospital emprendedor’. Más específicamente, el objetivo de este estudio es investigar en
qué medida la incorporación de investigadores contribuye a fomentar la innovación en los
centros del Sistema Nacional de Salud español. Los datos proceden de sendas encuestas a
los investigadores y a los responsables de los grupos y de los distintos departamentos y
centros a los que éstos se incorporaron, así como del análisis de contenido de sus informes
anuales.

1. Introducción y objetivos

Según uno de los dogmas de la economía de la innovación, son las empresas las que
generan innovación, mientras que el sector público sufre lo que se ha dado en llamar el
‘déficit de la innovación’ y el ‘reto de la innovación’ (Potts y Kastelle 2010). Sin embargo,
en los últimos años está creciendo la conciencia y el conocimiento de que la innovación no
está restringida al sector privado, de modo que distintos ámbitos del sector público, como
la educación o la sanidad, empiezan a ser reconocidos como fuentes de innovación
(OCDE/Eurostat 2005; Djellal y Gallouj 2005; Petty y Heimer 2011).

La investigación y la innovación son básicas para el mantenimiento y mejora de la
asistencia sanitaria y tienen beneficios evidentes y bien documentados para el sistema de
salud (Font et al. 2008; Pons-Ràfols 2010). Ambas están estrechamente relacionadas y,
aunque es cierto que un gran número de innovaciones no están basadas en el conocimiento
científico, muchos autores consideran la investigación y el desarrollo tecnológico como
instrumentos para obtener innovaciones (Friedman 2002).



En este sentido, los investigadores en biomedicina y salud pueden desempeñar un
importante papel como catalizadores y promotores de la innovación. Sin embargo, la
literatura existente sobre innovación en salud en el ámbito hospitalario se ha centrado
principalmente en el personal sanitario, prestando poca atención al papel de otros posibles
actores como son los investigadores (Djellal and Gallouj 2007).

El presente trabajo revisa las principales aproximaciones teóricas y conceptuales utilizadas
en el estudio de la innovación y discute su adecuación y relevancia para analizar y
comprender los procesos de innovación en salud.

Se estudia el papel de los investigadores como promotores de la innovación en el sector
sanitario público. Utilizando el modelo de la Triple Hélice academia-industria-estado
(Etzkowitz y Leydesdorff 2000) para el estudio del papel de los hospitales en los procesos
de innovación, se discute su papel en la innovación y el desarrollo económico y social,
identificándolo como la ‘cuarta misión’ de los hospitales públicos, adicional a su triple
misión asistencial, docente e investigadora. Este enfoque aboga por una evolución desde el
modelo asistencial tradicional hacia el modelo del ‘hospital emprendedor’. Más
específicamente, el objetivo de este estudio es investigar en qué medida la incorporación
de investigadores contribuye a fomentar la innovación en los centros del Sistema Nacional
de Salud español. Tomando como caso de estudio el Programa Miguel Servet de Contratos
de Investigadores en el Sistema Nacional de Salud (SNS) español, se investiga el papel de
los investigadores como promotores de la innovación en el sector sanitario público. Los
datos proceden de sendas encuestas a los investigadores y a los responsables de los grupos
y de los distintos departamentos y centros a los que éstos se incorporaron, así como del
análisis de contenido de sus informes anuales.

1.1. Antecedentes. La innovación en el SNS español y el Programa Miguel Servet de
Contratos de Investigadores

Distintos autores han señalado las deficiencias del SNS español a la hora de transferir el
conocimiento científico a la práctica clínica y de generar retornos derivados de la
investigación y la innovación (Meneu et al. 2005; Carrasco-Mallén 2007; de Pablo y
Arenas 2008, Bigorra 2010).

La generación de capacidades científicas y tecnológicas en los hospitales del SNS
constituye una acción estratégica de importancia primordial en las políticas públicas de
salud. En este sentido, junto con la creación en los últimos años de centros de investigación
con vocación de excelencia y prestigio internacional, estas políticas están haciendo un
esfuerzo sustancial por mejorar la actividad investigadora de los hospitales públicos, en su
condición de instituciones con una triple función asistencial, docente e investigadora (de
Pablo y Arenas 2008; Gomis 2009). En este sentido, la promoción y mejora de la
investigación en los centros del SNS constituye uno de los principales desafíos a los que se
enfrenta el Instituto de Salud Carlos III, organismo público responsable de la financiación
y gestión de la mayor parte de los programas de investigación biomédica en España. Una
de las líneas de actuación que se están desarrollando en este sentido está constituida por los
programas de potenciación de los recursos humanos en I+D, entre los que se encuentran el
Programa Miguel Servet de Contratos de Investigadores en el SNS, cuya trayectoria
comienza en 1998.

El programa tiene como objetivos incorporar al SNS, a través de contratos temporales, a
investigadores con excelente formación para potenciar la capacidad investigadora del



mismo, así como dotar del necesario componente multidisciplinario a las unidades y
grupos de investigación de los centros sanitarios, y fomentar la creación de grupos estables
de investigación en el SNS. Ofrece a los investigadores un contrato de tres años renovable
por igual período tras una evaluación intermedia de su actividad y rendimiento
investigador.

En la convocatoria de 2010 el programa experimenta una redefinición de sus objetivos y
pasa a incorporar aspectos como la investigación orientada al paciente y a la población, la
transferencia y la innovación, mencionando explícitamente “favorecer la investigación
orientada al paciente y a la población a través de actividades de transferencia, tales como
guías de práctica clínica, innovación en procedimientos diagnósticos, implementación y
desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas o investigación de factores epidemiológicos
relevantes para la salud de la población”.

2. Método

La población objeto de estudio está constituida por los investigadores contratados con
cargo al Programa Miguel Servet en sus ocho primeras convocatorias (correspondientes a
los años 1998 a 2005) y por los responsables de las unidades e instituciones receptoras de
estos investigadores (incluyendo: responsables de grupos de investigación; jefes de
servicios, unidades y departamentos de los hospitales y centros de investigación receptores;
directores de los centros de investigación y gerentes y responsables de investigación de los
hospitales receptores).

Los datos empleados para el análisis del papel de los investigadores proceden de tres
fuentes distintas: a) una encuesta electrónica a los 367 investigadores contratados, en la
que se obtuvo una tasa de respuesta del 72,2% (265 respuesta válidas); b) encuestas
presenciales con 173 de los 443 (39%) responsables de los grupos de investigación y de las
distintas unidades administrativas de los centros a los que se incorporaron estos
investigadores; y c) análisis de contenido de la documentación adjunta a las solicitudes e
informes de resultados presentados por los investigadores al finalizar su período de
contratación.

El cuestionario fue testado por un grupo de investigadores pertenecientes a la población
objeto de estudio, y se administró a través de Internet. Consta de 32 preguntas, en su
mayoría cerradas, agrupadas en la siguientes secciones: a) Situación y entorno profesional,
b) Actividad desarrollada durante el contrato Miguel Servet, c) Contribución a la creación
de grupos de investigación, d) Colaboración y multidisciplinaridad, e) Potenciación de la
capacidad investigadora e innovadora del departamento o centro, f) Movilidad, g) Otros
datos sobre el desarrollo de su contrato, h) Valoración global del Programa.

Las encuestas a responsables de grupos de investigación y unidades se realizaron mediante
entrevistas personales, videoconferencias y conversaciones telefónicas. Se utilizó un
cuestionario estructurado, compuesto por una combinación de preguntas abiertas y
cerradas sobre distintos aspectos relacionados con la experiencia y valoración de los
entrevistados acerca del programa: a) Efecto que la incorporación de los investigadores
contratados ha tenido sobre los grupos de investigación y los centros receptores, b) Valor
añadido aportado por los investigadores contratados, c) Problemas relacionados con el
programa, d) Grado de cumplimiento de los objetivos, e) Fortalezas y debilidades, f)
Cambios observados a lo largo de las distintas convocatorias, y posibles cambios a realizar
para mejorar el programa, g) Nivel de satisfacción con el programa.



Entre las distintas preguntas incluidas en el cuestionario, se solicitó a los investigadores
MS que valoraran en qué medida la investigación desarrollada durante su contrato había
contribuido a producir o implementar alguna innovación y en qué medida su incorporación
había contribuido a la aplicación o desarrollo de nuevas técnicas por parte del grupo o
departamento receptor. Para facilitar la identificación de la innovación, en el cuestionario
se explicaron explícitamente los conceptos de innovación considerados, tomados del
Manual de Oslo (OCDE/Eurostat, 1997). Se definieron las ‘innovaciones tecnológicas’
como aquellas que se refieren a un nuevo producto (bien o servicio) o proceso, o a mejoras
significativas en los mismos (innovaciones tecnológicas de producto y/o proceso) e
‘innovaciones no tecnológicas' todas aquellas que no pueden ser consideradas productos y
procesos tecnológicos, incluyendo principalmente los cambios institucionales, de gestión o
en la orientación estratégica. Por su parte, se considera que una innovación ha sido
implementada si se ha introducido al mercado (producto) o si ha sido utilizada dentro de un
proceso de producción (proceso).

Por otra parte, se solicitó al conjunto de responsables de grupos y unidades administrativas
que valoraran la contribución del programa a potenciar la innovación en el SNS, pregunta
que se incorporó asimismo en la segunda tanda de la encuesta a investigadores, realizada a
los contratados de las convocatorias 2002 a 2005.

3. Resultados y discusión

3.1. Hacia un marco conceptual para el análisis del papel de los hospitales públicos en
la generación de conocimiento y los procesos de innovación

El concepto de innovación parte de la tradición clásica shchumpeteriana, según la cual ésta
tendría básicamente un propósito económico. Este denominado Modelo Lineal de
Innovación (Godin 2006) o Modo 1 de producción del conocimiento (Gibbons et al. 1994)
ha dado paso más recientemente a una perspectiva más amplia de la innovación,
caracterizada por abrir a la sociedad los procesos de innovación y por tener en cuenta los
diferentes actores involucrados (Hughes et al. 2011) y los distintos modos de innovación
(Echeverría y Merino 2011; Hochgernet et al. 2011). Como resultado de este cambio de
paradigma, se han desarrollado una serie de propuestas, cuyos precursores son el enfoque
de los Sistemas de Innovación y del Modo 2 de generación de conocimiento, que coinciden
en criticar el modelo lineal, haciendo énfasis en la interactividad entre los distintos agentes
involucrados (Etzkowitz 2003) y considerando la innovación como un sistema social
complejo. El Modo 2 describe un nuevo sistema de producción de conocimiento flexible,
dinámico, transdisciplinar y socialmente distribuido (Gibbons et al. 1994). Por su parte, la
aproximación de los Sistemas de Innovación se centra en los aspectos económicos y
sociológicos de la innovación y concede mayor relevancia al papel de las instituciones
(Lundvall 1992).

No obstante, aunque la interpretación de los procesos de innovación se ha beneficiado
considerablemente de los modelos no lineales, algunos autores han señalado carencias
teóricas en algunas de estas propuestas (Edquist 1997) y han criticado la excesiva
importancia que conceden a las empresas en relación con otros agentes involucrados en la
innovación (Etzkowitz y Leydesdorff 2000) así como su tendencia a priorizar el ámbito de
análisis (por ejemplo, nacional, regional o sectorial).

No obstante, hay que tener en cuenta que la innovación requiere también de agentes
sociales no involucrados directamente en actividades de I+D o no ligados directamente al



mundo empresarial o financiero (López Cerezo 2004). Agentes que no son considerados
por el modelo de los Sistemas de Innovación. Dada su triple función asistencial, docente e
investigadora, los hospitales del SNS pueden considerarse como uno de estos agentes
sociales. Además, los análisis de los sistemas de innovación a menudo pasan por alto el
contexto social, aun cuando éste es determinante para el éxito de la innovación. Como
resultado, se desestima el papel de los agentes sociales, entre los que se encuentran los
consumidores y demás beneficiarios directos de la innovación, y de las personas
interesadas o afectadas por ella. Si tenemos en cuenta que, como señala López Cerezo
(2004), el éxito de la innovación depende de la reacción favorable o al menos no hostil de
éstos y otros agentes sociales, podemos considerar que en el ámbito de los servicios
sanitarios resulta esencial considerar a los propios profesionales de la salud, como usuarios
de la innovación, y a los pacientes, como beneficiarios últimos de ésta. Este aspecto
constituye otra de las limitaciones de enfoque de los Sistemas de Innovación para el
estudio de la innovación en salud.

El modelo de la Triple Hélice (Etzkowitz y Leydesdorff 2000) reúne las contribuciones de
las anteriores aproximaciones, considerando que la innovación “se basa cada vez más en
una ‘Triple Hélice’ de interacciones universidad-empresa-gobierno” (Etzkowitz 2003: 293)
o, en términos más amplios, academia-empresa-gobierno – de hecho, distintos autores
como Martin (2012) y los propios Etzkowitz y Leydesdorff (2000), utilizan indistintamente
universidad y academia, incluyendo dentro de esta última a universidades y otras
instituciones productoras de conocimiento (Etzkowitz 2003) –. Formulado en estos
términos el modelo ofrece un marco conceptual adecuado para nuestro propósito, por
cuanto los hospitales universitarios pueden considerarse como instituciones productoras de
conocimiento entre cuyas funciones se encuentran, además de la asistencia, la docencia y
la investigación (de Pablo y Arenas 2008).

La flexibilidad del modelo de la Triple Hélice admite la incorporación de un nuevo
elemento cuando falta alguno de sus componentes y aparece uno nuevo (Etzkowitz 2003),
característica que permite considerar a las instituciones sanitarias como una cadena
diferente en el modelo. Otra de su propiedades es “el reconocimiento de que las
instituciones pueden llevar a cabo múltiples misiones”, de modo que “es posible para un
determinado ámbito institucional desempeñar múltiples roles sin menoscabo ni perjuicio
para el rol original” (Etzkowitz 2003: 317). Estas características del modelo nos permiten
considerar a los hospitales como componentes de la Triple Hélice que asumen algunas de
las capacidades de otros agentes, manteniendo no obstante su papel principal y su identidad
distintiva. En este modelo de relaciones institucionales en el ámbito de la salud, la misión
central y principal de los hospitales universitarios continúa siendo la asistencia sanitaria, si
bien al mismo tiempo asumen un papel asignado canónicamente a alguna de las otras
cadenas de la hélice, como son la educación y la investigación propias de la academia.

En el marco de los estudios sobre la Triple Hélice, algunos autores han identificado una
revolución (Etzkowitz y Leydesdorff 2000) resultado de la cual las universidades han
pasado de ser “estructuras de apoyo a la innovación que proporcionan a las empresas
personas cualificadas, resultados de investigación y conocimiento” para transformarse en
organismos cada vez más “implicados en la creación de empresas, a menudo basadas en
nuevas tecnologías resultantes de la investigación académica” (Etzkowitz 2003: 294). Esta
revolución ha ocurrido en dos etapas. La ‘primera revolución académica’ transformó a las
universidades en instituciones que combinan docencia e investigación. En un estado
subsiguiente, las universidades experimentan una ‘segunda revolución académica’
consistente en la transformación “de universidad investigadora en universidad



emprendedora” (Etzkowitz 2003: 317), adoptando la denominada ‘tercera misión’ de
contribuir a la economía y la sociedad.

En el contexto de los Sistemas Nacionales de Salud, los hospitales pueden considerarse
como instituciones con un rol que va más allá del ampliamente reconocido de asistencia,
docencia e investigación. Así, en términos similares a como se plantea la tercera misión de
las universidades, puede identificarse una ‘cuarta misión’ de los hospitales, consistente en
la innovación y la transferencia. Esta misión incluye la innovación en tecnologías y
servicios sanitarios, de tal modo que los resultados puedan ser transferidos a la sociedad y
contribuir al desarrollo económico y social. Para que esta misión pueda ser compatible con
el modelo de la Triple Hélice, debe considerarse como un elemento que cierra el círculo
para imbricarse con la asistencia sanitaria y constituir finalmente la que sería ‘tercera
misión’ de las instituciones sanitarias. En definitiva, esta tercera misión de los hospitales,
que incluiría la asistencia sanitaria y la transferencia de la investigación y la innovación a
la prestación de esta asistenci y la atención al paciente, se convierte en su misión
fundamental.

En este contexto, muchos hospitales se encuentran todavía inmersos en la ‘revolución
investigadora’, a la vez que se preparan para afrontar la ‘revolución de la innovación y la
transferencia’, principalmente en aquellos países cuyos sistemas de salud aún padecen una
desconexión entre la asistencia sanitaria y la investigación y en los que esta última aún no
está plenamente desarrollada en los hospitales públicos, como sería el caso de España
(FECYT 2005; Bigorra 2010).

Así, en los hospitales públicos españoles puede identificarse una ‘primera revolución’
mediante la cual pasaron de ser instituciones únicamente asistenciales para convertirse en
hospitales universitarios, tras haber asumido con éxito la función docente, gracias
fundamentalmente al Programa de Médicos Interinos Residentes (MIR). Los hospitales
universitarios públicos se encuentran inmersos ahora una ‘segunda revolución’ consistente
en un proceso de completa adopción y desarrollo de la que hoy en día está definida como
su tercera función, la investigación. Esta ‘segunda revolución sanitaria’ conducente a la
transformación en hospital docente e investigador puede considerarse equivalente a la
‘primera revolución académica’ descrita anteriormente. Además, los hospitales se
enfrentan al reto de una tercera revolución a través de la cual integrar la innovación y el
desarrollo económico y social con la asistencia, la docencia y la investigación.

Los hospitales públicos enfrentan el desafío, del mismo modo que han hecho las
universidades, de convertirse en ‘hospitales emprendedores’. Al igual que la universidad
emprendedora, el hospital emprendedor puede definirse como un hospital “que abarca la
conservación y transmisión de conocimiento, integrando [además de la asistencia
sanitaria], la docencia y la investigación, y promoviendo al mismo tiempo la innovación”
(Etzkowitz 2003: 333). Como la universidad emprendedora, el hospital emprendedor,
aunque dispone de “un considerable grado de independencia del estado y de las empresas”,
también requiere de “un elevado grado de interacción con estas esferas institucionales”
(Etzkowitz 2003: 319). El hospital emprendedor está estrechamente relacionado con las
empresas que producen bienes y servicios (por ejemplo, con la industria farmacéutica) y al
mismo tiempo lleva a cabo investigación y proporciona formación en sus áreas de
conocimiento y especialidad. Los hospitales que operan bajo este modelo están asimismo
vinculados a las instituciones gubernamentales, que son en último término los árbitros de
las reglas del juego a la vez que potenciales fuentes de financiación para la investigación y
la creación de nuevas empresas.



En definitiva, el modelo de la Triple Hélice se muestra más apropiado que los modelos
clásicos para el análisis de los hospitales emprendedores que asumen las funciones que
hemos señalado con anterioridad. Estos últimos contemplan a las instituciones de acuerdo
con sus funciones tradicionales – como el modelo de los Sistemas de Innovación, que
considera el sector empresarial como la esfera institucional primordial y el foco del análisis
de la innovación, mientras que gobierno y universidad desempeñan funciones de apoyo – y
por tanto serían más adecuados para analizar los hospitales asistenciales “clásicos”.

3.2. Estudio del papel de los investigadores Miguel Servet como promotores de la
innovación en el sector sanitario público

Con el fin de obtener una mejor comprensión de su papel como eventuales promotores y
catalizadores de la innovación, es preciso en primer lugar identificar algunas de las
principales características de los investigadores Miguel Servet y de las actividades que
realizan durante su contrato. El programa ha incorporado durante estos años a los centros
del SNS investigadores con diferentes perfiles académicos, en su mayoría doctores en
biología (49,5%) y en menor medida en medicina y cirugía (16%), farmacia (11,7%) y
otras disciplinas. La mayoría se dedicaron a la investigación básica, en exclusiva (55,8%
de los encuestados) o en combinación con investigación clínica (32,1%). Dentro del propio
centro receptor colaboraron fundamentalmente con colegas dedicados a la investigación
clínica (34%) o básica y clínica (40,4%), mientras que las colaboraciones extramuros se
realizaron principalmente con investigadores de otros centros dedicados a la investigación
exclusivamente básica (47,2%) o bien básica y clínica (41,5%). Los resultados de la
encuesta indican asimismo que la mayoría se dedicaron a tiempo completo a la
investigación (72,8%) y el resto la compaginaron con otras tareas, principalmente
administrativas y de gestión, docencia y divulgación científica.

Más de tres cuartas partes de los investigadores encuestados afirmaron que durante su
permanencia en el grupo receptor éste no produjo ni implementó ninguna innovación
tecnológica, o si lo hizo fue como resultado de otras líneas de investigación distintas de la
suya. Este porcentaje es aún más elevado (situándose en valores alrededor del 90%) en el
caso de las innovaciones no tecnológicas. El reducido grupo de investigadores que
contribuyeron a producir o a implementar algún tipo de innovación lo hicieron
fundamentalmente en el ámbito de la innovación tecnológica y en la producción de
innovaciones en las estructuras organizativas y las orientaciones estratégicas de sus
organismos (Figura 1).



Figura 1. La investigación desarrollada por usted durante su contrato Miguel Servet, ¿Ha
contribuido a producir o implementar alguna innovación?

Figura 2. ¿Considera que su incorporación como investigador/a Miguel Servet ha
contribuido a la aplicación o desarrollo de nuevas técnicas por parte del grupo o
departamento receptor?



Por su parte, más del 75% de los encuestados consideró no haber contribuido directamente
a que su grupo produjera o implementara alguna innovación tecnológica de proceso
(Figura 1), mientras que más del 90% valoró que su incorporación había contribuido en
mayor o menor medida a la aplicación (93,2%) o al desarrollo (89,4%) de nuevas técnicas
(Figura 2). Esta aparente contradicción se ilustra en el caso de investigadores que, aún
mencionando explícitamente su contribución al desarrollo de una nueva técnica, no
considera haber contribuido a la innovación, o no percibe ese desarrollo como una
innovación. Esta situación queda bien reflejada por el siguiente comentario de uno de los
encuestados:

En nuestro laboratorio hemos puesto a punto técnicas de cultivos celulares, biología
molecular, transferencia génica, modelos animales y citometría de flujo […] Es
posible que en el futuro nuestra línea de investigación llegue a desembocar en
productos o procesos que lleguen al mercado, pero por el momento nuestro principal
objetivo ha sido y es la generación de conocimiento, es decir, dar respuesta a
cuestiones.

Por otra parte, existen investigadores que, independientemente de que sus resultados
lleguen o no al mercado, identifican una amplia gama de innovaciones tecnológicas y no
tecnológicas, incluyendo no sólo aquellas con un valor económico claro, sino también,
entre otras, innovaciones sociales:

Test de Dispersión de la Cromatina del Espermatozoide (test SCD) comercializado por
dos empresas nacionales. Se ha patentado una nueva molécula siRNA anti-CD40
(innovación de producto) y se ha creado un nuevo proceso para su incorporación al
tejido renal (innovación de proceso).

Se han puesto en marcha y establecido actividades de diagnóstico molecular mediante
técnicas de alto rendimiento y fiabilidad que permiten abordar tareas tanto de
investigación como de diagnóstico molecular que no existían antes de mi
incorporación. Gracias a las mismas se ha establecido un servicio de diagnóstico
molecular para las patologías en estudio donde actualmente se procesan muestras
procedentes de numerosos centros tanto nacionales como internacionales.

Participación en el Plan Estratégico de mi Centro y en el Plan de Salud Mental de la
Comunidad Autónoma.

La mayor parte de las técnicas aplicadas o desarrolladas se enmarcan en los campos de la
biología molecular y las ingenierías de la imagen y de las comunicaciones, como señalan
varios de los investigadores encuestados:

Técnicas básicas de biología molecular y biología celular (puesta a punto de
termociclador a tiempo real, citómetro de flujo, cultivos celulares, sobreexpresión y
silenciamiento génicos, interacciones entre proteínas, arrays tisulares y de cDNA).

Técnicas de genética molecular: LOH, metilación de promotores, expresión génica,
etc.

Pero la innovación no se produce exclusivamente en estos ámbitos, sino que cubre también
las áreas de la gestión, la organización y la orientación estratégica de las instituciones. En
este sentido, varios de los profesionales entrevistados han señalado cambios en el capital
organizativo de los hospitales, concretamente en la organización de la actividad
investigadora, como uno de los efectos derivados de la incorporación de estos
investigadores. Uno de los gerentes de hospital entrevistados resume del siguiente modo la
importancia de la innovación organizativa en el sector salud:



La introducción de una innovación tecnológica debe implicar un cambio organizativo.
Si incorporo el TAC y lo uso como una tecnología más, es un gasto más; si no lo uso
para unos pacientes sí, y para otros no (cambio organizativo) es un gasto. Hay que
fomentar líneas de investigación que investiguen la tríada innovación tecnológica-
innovación organizativa-innovación actitudinal.

No obstante, la innovación organizativa es poco frecuente, como indican los resultados de
la encuesta (Figura 1) y corroboran algunos de los entrevistados:

No creo que la investigación llevada a cabo por estos investigadores haya cambiado la
práctica clínica de sus centros. No les ha dado tiempo. Tampoco he visto que hayan
creado spin-offs. (Responsable de grupo de investigación)

La innovación es lograr hacer de otra manera las cosas que hacemos. En este sentido
no creo que se haya conseguido. Estamos en una etapa cuantitativa (tenemos más
proyectos, más ‘papers’) y todavía no en una etapa cualitativa. La innovación no es
sólo tecnología. Es innovación organizativa e innovación actitudinal. (Gerente de
hospital)

Otro modo de aproximarnos al tema objeto de estudio ha consistido en solicitar a los
profesionales sanitarios entrevistados que valoraran en qué medida el Programa Miguel
Servet ha contribuido a fomentar la innovación en el SNS. Esta pregunta, que no figuraba
en la primera encuesta (convocatorias 1998-2001) fue posteriormente añadida y formulada
a los investigadores de las convocatorias 2002-2005. Los resultados se muestran en la
Figura 3. A pesar de tratarse de un programa cuyos objetivos no están expresamente
dirigidos a la innovación, las valoraciones estarían señalando una apreciable contribución
en este sentido, que habría mejorado en las últimas convocatorias, cuyos contratos
finalizaron entre 2008 y 2011 (recordemos aquí que en la convocatoria de 2010 ya se
menciona la innovación entre los objetivos del Programa).



Figura 3. Valore en qué medida cree que el Programa Miguel Servet ha contribuido a
potenciar la innovación en el Sistema Nacional de Salud

Como hemos señalado anteriormente, la investigación realizada por los doctores
contratados es fundamentalmente de carácter básico. Los profesionales sanitarios
entrevistados han señalado este aspecto como una de las posibles explicaciones de que los
investigadores Miguel Servet no se muestren más orientados hacia la innovación. Así lo
indican el director de investigación de un hospital y el investigador principal de un grupo
de investigación:

Se ha incorporado gente que ha dado un nuevo aire y han introducido la investigación
básica, que luego puede ser aplicable en el hospital, tarde o temprano.

La innovación no pasa al SNS. Los clínicos se acercan más a la básica gracias al
programa, pero los investigadores FIS no ‘empujan’, no trasladan la innovación al
SNS

Pero la principal razón señalada por los entrevistados para explicar que los investigadores
Miguel Servet no tengan una mayor contribución al fomento de la innovación en los
hospitales es el tiempo, destacando que los seis años de duración del contrato no son
suficientes para que eventuales contribuciones a la innovación se materialicen:

Es muy pronto para hablar de innovación. No hemos llegado aún a la i. (Jefe de
servicio y responsable de grupo)

La innovación es un concepto a largo plazo, seis años es poco. (Gerente de hospital)



4. Conclusiones

En este trabajo hemos propuesto el modelo de la Triple Hélice como una aproximación
adecuada para el estudio del papel de los hospitales públicos en los procesos de generación
de conocimiento y de innovación. Por otra parte, hemos identificado la innovación y la
contribución al desarrollo económico y social como la ‘cuarta misión’ de los hospitales
públicos, adicional a su comúnmente aceptada triple misión asistencial, docente e
investigadora.

Se argumenta cómo los hospitales universitarios están haciendo frente al desafío de
evolucionar para convertirse en ‘hospitales emprendedores’. Éstos pueden considerarse,
utilizando la definición de universidad emprendedora (entrepreneurial university)
propuesta por Etzkowitz (2003), como hospitales que “abordan la conservación y
transferencia de conocimiento, integrando la docencia y la investigación [además de la
asistencia sanitaria] y apoyando la innovación”.

En el presente trabajo se ha considerado el Programa Miguel Servet de Contratos en el
Sistema Nacional de Salud como una oportunidad para explorar en qué medida la
incorporación de investigadores básicos a los hospitales puede contribuir a este cambio, a
través de la promoción de la innovación en los hospitales y demás centros del SNS. En el
caso aquí estudiado, la llegada de los investigadores Miguel Servet ha propiciado la
incorporación a los grupos de investigación de nuevas técnicas y tecnologías, aprehendidas
por estos investigadores durante su formación postdoctoral. En este sentido, esta situación
no parece haber contribuido a superar el modelo de innovación basado en la extensión de
innovaciones foráneas, señalado por Meneu y col. (2005) como predominante en España.

Una de las razones señaladas para explicar la reducida orientación innovadora de estos
investigadores es su dedicación principalmente a la investigación de carácter básico. No
obstante, en un gran número de casos se incorporaron a grupos con una significativa
actividad de investigación clínica. Como resultado, las técnicas aplicadas y desarrolladas
han encontrado nichos en campos de investigación tanto básicos como clínicos,
principalmente en biología molecular e ingeniería de las comunicaciones y de la imagen.
Estos resultados son coherentes con el modelo identificado por Bigorra (2010), de
innovación biomédica y tecnológica resultante de los avances en el conocimiento de las
bases moleculares de las enfermedades y en la convergencia entre biología e ingeniería
gracias a las  nuevas tecnologías de la comunicación y de la imagen.

Asimismo, la colaboración de los investigadores básicos con investigadores clínicos y
personal asistencial, favorecida en el contexto hospitalario, puede resultar en la promoción
de la innovación a través del fomento de la investigación traslacional, caracterizada por la
generación de cuestiones de investigación biomédica surgidas de la práctica clínica y, muy
importante desde el punto de vista de la innovación, la transferencia de conocimiento
científico desde la investigación básica a la práctica clínica. Como hemos señalado en un
trabajo anterior (Rey-Rocha y Martín-Sempere 2012), las acciones de política científica
destinadas a promover los recursos humanos en I+D en el entorno hospitalario pueden
desempeñar un importante papel en la promoción de la investigación traslacional, lo que a
su vez puede resultar en innovación y transferencia, colaborando así en la potenciación de
la que hemos identificado como cuarta misión de los hospitales públicos.

En este sentido, la innovación basada en la investigación debe entenderse como un
resultado a largo plazo. Como señala el Manual de Oslo (OCDE/Eurostat 2005), la
innovación resultante de actividades de I+D debe observarse como el resultado, más que de



cambios individuales, de una serie de cambios incrementales, siempre que éstos en su
conjunto supongan una mejora sustancial (Bloch 2007). Así pues, se requiere tiempo para
que estos cambios tengan lugar y para que la innovación resultante de la investigación se
materialice. La falta de tiempo ha sido identificada por nuestros informantes como uno de
las razones determinantes para que la incorporación de los investigadores Miguel Servet no
haya contribuido significativamente a potenciar la innovación en el SNS español. Seis años
se considera un período demasiado corto para que sus eventuales contribuciones puedan
llegar a materializarse. A este respecto, sería necesario llevar a cabo un estudio con mayor
perspectiva temporal, analizando la carrera de estos investigadores tras completar su
contrato Miguel Servet, con el fin de valorar con mayor exactitud en qué medida la
actividad desarrollada por los investigadores en los centros del SNS contribuye a los
procesos de innovación y transferencia. Este estudio puede constituir una oportunidad para
obtener evidencia empírica que respalde el argumento de Friedman (2002) a favor de que
“la investigación básica es la clave para la innovación futura”.

Aunque el objetivo principal del presente estudio es investigar el papel de los
investigadores como catalizadores de la innovación en el entorno hospitalario, nos
proponemos asimismo identificar los posibles efectos de la innovación basada en la ciencia
sobre el Sistema Nacional de Salud español. En este sentido, el Programa MS proporciona
una oportunidad para profundizar en la investigación con el objetivo de responder a una
serie de preguntas: a) ¿Qué factores influyen en la capacidad para producir e incorporar
innovación en el ámbito de la sanidad pública?; b) ¿Qué tipo de actividades, recursos y
relaciones sociales entran en juego en estos procesos?; c) ¿Cuáles son los contextos que
favorecen la innovación?; d) ¿Hasta qué punto los centros sanitarios y sus centros de
investigación son receptivos a la innovación?; e) ¿Qué tipo de personas presentan un perfil
adecuado para convertirse en innovadores?; f) ¿Cuáles son los efectos organizativos y
sociales de la innovación en biomedicina y salud?.

Antes de finalizar, cabe señalar una serie de limitaciones del presente estudio que deben
tenerse en cuenta a la hora de analizar los datos e interpretar los resultados. Los resultados
obtenidos no pueden generalizarse a otras poblaciones de investigadores en contextos
diferentes a los del SNS español. Es importante tener en cuenta que los hospitales públicos
españoles se han caracterizado, en general, por un predominio de la investigación clínica,
un déficit en la transferencia hacia la práctica clínica del conocimiento generado a través
de la investigación, un papel limitado en los procesos de innovación, una reducción de
personal cualificado con formación tecnológica y una ausencia de una carrera
investigadora bien definida y establecida. Por otra parte, como ya señalamos en un artículo
anterior (Rey-Rocha y Martín-Sempere 2012), la validez de los resultados de este estudio
depende en último término de su replicación en otras poblaciones y otros entornos, de la
realización de nuevas investigaciones utilizando diferentes técnicas de análisis, de la
discusión y el debate público con otros investigadores y otros actores y de la eventual
respuesta a nuestros resultados, de los gestores y los responsables de la toma de decisiones
en materia de políticas científicas y de la innovación.

En un tiempo de crisis económica en el que proliferan las orientaciones hacia modelos de
gestión privada de la sanidad pública, abogamos por una evolución de los hospitales desde
la asistencia sanitaria hacia el esquema operativo de un ‘hospital emprendedor’, a través de
la investigación, la innovación y la transferencia. Los hospitales y centros de investigación
del SNS español se enfrentan al desafío de desarrollar lo que el informe Publin sobre
innovación en el sector público denomina “estrategias de aprendizaje necesarias para
encontrar, comprender y utilizar las competencias desarrolladas en otros lugares” (Koch et
al. 2006: 3). En este sentido, deben desarrollar su capacidad de absorción, entendida como



su habilidad para “reconocer el valor de la información novedosa, asimilarla y aplicarla”
(Cohen y Levinthal 1990: 128), no solo con fines comerciales, como señalan estos autores,
sino en beneficio de la prestación de asistencia sanitaria. Pero, por otra parte, estos centros
deberán ser capaces de identificar y apreciar la innovación que se produce intramuros
como resultado de sus propias actividades. Si los hospitales públicos quieren poner en
marcha y mantener un cierto nivel de actividad innovadora, deberán ser capaces de
identificar el ciclo de la innovación, las oportunidades para la innovación, las ideas
innovadoras y, en último término, las innovaciones generadas dentro de la propia
organización.
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Políticas de Fomento y Cadenas de Valor del Sector Eólico Gallego

Resumen:

Las energías renovables producen una serie de efectos ambientales y socioeconómicos
beneficiosos, como la reducción de emisiones contaminantes, la diversificación energética o la
creación de empleo. No obstante, el surgimiento de estos nuevos sectores relacionados con las
energías renovables no es automático.
El objetivo principal del trabajo consiste en diagnosticar las fortalezas y debilidades de la
cadena de valor del sector eólico gallego, con el fin de impulsar un clúster industrial y de
servicios. La metodología se fundamenta en el enfoque target, basado en la perspectiva
evolucionista y la teoría del ciclo de vida industrial ampliado, que se aplica a las diferentes
etapas de desarrollo de un clúster, así como a las distintas fases de implementación de políticas
públicas.
Los principales resultados muestran un proto-clúster eólico con debilidades estructurales como
la falta de masa crítica. En el ámbito institucional, se constata una carencia de aprendizaje
acumulativo en la implementación de políticas públicas. Por lo tanto, existe una necesidad
crucial en la implementación de un marco de actuación multidisciplinar.

Palabras clave: energía eólica, políticas públicas, clúster, Galicia.
Código JEL: O20, O30

Abstract:

Renewable energies can trigger several beneficial environmental and economical effects, such
as the reduction of atmospheric pollution, energy diversification and job creation. However,
the emergence of these new sectors related to renewable energies is not an automatic process.
The main aim of this paper is to diagnose the strengths and weakness of the Galician wind
energy value chain in order to promote an industrial and service cluster. The methodology has
its foundations in the target approach which is based on the evolutionist perspective and the
extended industrial life-cycle, which is applied to the different development steps of a cluster
as well as the different phases of public policy implementation.
The main results depict a wind energy proto-cluster with structural weakness such as the lack
of critical mass. Concerning institutional issues, it is confirmed a shortage of accumulative
learning in the public policy implementation. Hence, there is a crucial necessity of
implementing a multidisciplinary framework of policy action.

Keywords: wind energy, public policies, cluster, Galicia
JEL Code: O20, O30
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1. Introducción

La diversificación industrial y la aparición de nuevas actividades tienen efectos positivos a
largo plazo en la sostenibilidad económica. No obstante, los sectores novedosos tienen que
enfrentarse a la inercia del sistema, ilustrada en la dependencia de la senda tecnológica e
industrial establecida y, en un contexto institucional adaptado a la anterior dinámica. Las
energías renovables no constituyen una excepción, principalmente a causa del conjunto de
políticas que regulan el sector de energía y las preferencias del mercado hacia fuentes de
energía convencional. Por ello, es importante fomentar las energías renovables mediante
políticas de oferta y de demanda, pues la transición basada únicamente en las fuerzas del
mercado es lenta y dificultosa.

Algunos casos exitosos de desarrollo de la energía eólica, como el danés o el alemán,
muestran que más allá de objetivos medioambientales y de diversificación energética, las
políticas activas para promover un sector novedoso son cruciales. Estas economías fueron
capaces de desarrollar sectores y clústers con fuerte presencia a nivel internacional mediante
políticas multidisciplinares, como pueden ser las industriales, educativas o tecnológicas;
además de contar con un elevado grado de consenso social. Asimismo, estos logros fueron
facilitados por una larga tradición de políticas industriales y medioambientales, en particular
en el caso de Dinamarca, así como un alto nivel de infraestructura tecnológica inicial y
aprendizaje político. Sin embargo, no todas las aglomeraciones industriales, con dotaciones
naturales similares contaron con las mismas particularidades y condiciones previas. Algunos
proto-clústers emergieron en regiones periféricas con contextos macroeconómicos y
legislativos inestables y un reducido desempeño innovador. Por estas razones, estas
aglomeraciones periféricas se enfrentan a una serie de debilidades estructurales en varios
campos que refuerzan la dinámica negativa. Este es el caso del sector de la energía eólica en
Galicia (Comunidad Autónoma situada en el noroeste de España), que posee una capacidad
instalada similar a la de Dinamarca (Galicia registró 3.272 MW y Dinamarca 3.805 MW en
2010), pero sin un sector industrial desarrollado en este campo.

El objetivo de este trabajo consiste en analizar las limitaciones de los clústers periféricos y las
distintas dimensiones de la promoción de un clúster en el caso del sector de la energía eólica
en Galicia. El enfoque utilizado está basado en la perspectiva evolucionista que facilita el
análisis de las transiciones sectoriales y los efectos de las características preexistentes y de las
políticas en desarrollos posteriores. Este trabajo se estructura en cuatro apartados. En primer
lugar, se analiza el papel de la innovación en el proceso de emergencia de las energías
renovables. Posteriormente, se sintetizan las claves de la promoción de clústers y sus
correspondientes alternativas. Finalmente, se examinan las características de los clústers
periféricos, particularmente el caso de la energía eólica en Galicia. Asimismo, se destacan los
principales retos en la política de desarrollo con el objetivo principal de resolver las carencias
estructurales de estas aglomeraciones periféricas.
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2. La Innovación como Fundamento para el Desarrollo de las Energías
Renovables

Actualmente, la dinámica de los mercados globales y la creciente competencia internacional
aumentan la presión sobre los sectores y empresas para una progresiva reducción de costes y
la aparición de productos más eficaces y fiables. La emergencia de un nuevo sector, ligado a
una determinada tecnología, necesita penetrar en un mercado en el que existen una serie de
tecnologías convencionales totalmente establecidas con sus correspondientes marcos
institucionales. Asimismo, una nueva tecnología también tendrá que competir con otros
centros de difusión, de tecnologías análogas o sustitutivas, repartidos por todo el mundo. Por
lo tanto, resulta crucial desarrollar un marco integral que promocione a los agentes iniciales y
las interacciones, con el fin de conseguir un nivel óptimo de competitividad y desarrollo
socioeconómico. Este es el caso de las energías renovables que necesitan romper la inercia y la
senda tecnológica de las fuentes de energía convencional.

La Figura 1 representa el proceso de innovación de las energías renovables. Las diferentes
políticas, que podrían surgir de la actuación combinada del sector público y privado, actúan en
el proceso de la innovación basado en la ciencia (technology push) y en otro proceso más
dependiente de la interacción y el aprendizaje productivo (demand pull). Esos dos procesos
son complementarios y necesarios. Asimismo, constituyen un sistema de innovación,
compuesto de agentes e interacciones que colaboran en la creación, difusión y uso de nuevo
conocimiento con aplicación económica (Lundvall, 1992). La difusión1 del conocimiento y de
la tecnología de las energías renovables es crucial, debido a su efecto tanto por el lado de la
oferta, mediante nuevas inversiones en I+D, como por el lado de la demanda, mediante la
creación de un mercado para estas fuentes renovables (Del Río, 2007). En este sentido, la
innovación y la mejora tecnológica es decisiva para rebajar los costes unitarios de producción
e incrementar la eficiencia de los equipos. Además, las políticas de distribución de las
capacidades de aprendizaje son clave para no dejar a ningún agente excluido del cambio y
reducir las resistencias sociales inherentes a este proceso (Gregersen & Johnson, 2008).

Desde una perspectiva basada en la ciencia, la infraestructura tecnológica, entendida en un
sentido amplio, es un factor crucial para el desarrollo de las capacidades iniciales y de las
condiciones necesarias para la preemergencia de cualquier sector novedoso. La existencia de
oferta de capital humano cualificado y adaptado a las necesidades del sector y la presencia de
centros tecnológicos con objetivos específicos constituyen agentes catalizadores para la
emergencia de nuevos sectores. Además, la colaboración horizontal con universidades y otros
centros de investigación puede ser determinante en las primeras fases de desarrollo. De este
modo, se comprueba que cualquier política energética, cualquiera que sea su fuente central,
necesita combinar una serie de políticas de diferente índole, desde la industrial o la educativa,
pasando por la propia energética.

1 El objetivo de las políticas de difusión en las energías renovables consiste en facilitarles su entrada en el mercado del
sistema energético; de este modo, se avanza a lo largo de la curva de aprendizaje. Los instrumentos más habituales para
facilitar la difusión son las primas, que constituyen ayudas a la producción y, los sistemas de subasta, en los cuales se compite
por una capacidad de producción o por dinero. Asimismo, los Certificados Verdes Negociables son otro instrumento de
difusión en el que se fija una porcentaje de producción eléctrica proveniente de fuentes renovables (Del Río, 2007).
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Figura 1. El sistema de innovación en el sector de las energías renovables

Fuente: Elaboración propia a partir de Pavitt (1984); Del Río (2007); Avnimelech y Teubal (2008)

Desde la perspectiva de la demanda, las políticas públicas también pueden influir
significativamente en el proceso de innovación y de maduración de los sectores energéticos,
mediante diferentes tipos de medidas. De hecho, el incremento de la comercialización de la
producción de energía renovable, especialmente debido al desarrollo del mercado, constituye
un objetivo esencial para la política energética y un incentivo industrial decisivo debido a las
curvas de aprendizaje (Lund, 2009). En el caso de la energía eólica, existe una fuerte relación
entre balances positivos de exportación y el tamaño del mercado doméstico, debido a la
consolidación de la estructura empresarial que crea barreras de entrada para los potenciales
competidores (Ib.). En este sentido, las instituciones públicas y privadas pueden fijar
estándares en la producción de energía o en los equipos que se utilizan, fomentando la
innovación incremental y el aumento de la competitividad. Un ejemplo de este tipo de
políticas fueron las implementadas en Dinamarca para favorecer la innovación en el sector
eólico, mediante los requerimientos técnicos exigidos a los aerogeneradores por parte del
Laboratorio de Investigación de Risø. Asimismo, un mayor grado de concienciación ambiental
por parte de los ciudadanos e instituciones nacionales y supranacionales también puede
favorecer una mayor demanda de energías renovables y, por lo tanto, un aumento de los
incentivos privados para realizar inversiones en este campo. No obstante, el sector público
también puede liderar el avance tecnológico indirectamente mediante la demanda de ciertos
avances que aún no están presentes en el mercado, lo que se denomina Government
Technology Procurement (Edquist, 2010). Esto significa que el sector público no demandaría
bienes o servicios existentes, sino nuevas tecnologías que aún no están implementadas en el
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mercado. En el sector energético existen, a lo largo de la historia, diversos ejemplos de este
tipo de intervención como el de la empresa pública sueca Vattenfall y ASEA2 (Ib.). En estos
casos, la innovación en el sector no surgiría directamente del departamento de I+D, sino
realmente de una demanda de la sociedad. A pesar de ese hecho, ese departamento tendrá que
colaborar para cubrir ese nicho de mercado.

Por último, también se puede innovar mediante la colaboración vertical con proveedores de
maquinaria o con competidores. En este sentido, una de las vías más comunes para innovar en
ciertos sectores eólicos periféricos consiste en la compra de nueva maquinaria para integrarla
en el proceso productivo interno, lo que derivaría, en términos de Pavitt (1984), en una pauta
de innovación dependiente de los proveedores. Asimismo, la colaboración con clientes
presentes en diversos mercados también es una vía de adopción de nuevos estándares. En todo
el proceso, se comprueba la importancia decisiva de las interacciones y de la colaboración
entre agentes. De esta forma, se constata la multidisciplinariedad en la implementación de
políticas, especialmente, en el caso del sector energético, al ser, tradicionalmente, un sector
muy regulado. El fomento de un nuevo sector, como puede ser en el ámbito de las energías
renovables el eólico o el solar, lleva implícito el diseño e implementación de políticas de
diferente naturaleza.

3. La Promoción de Clústers en el Caso de la Energía Eólica

Las fuerzas del mercado, así como las políticas públicas, son capaces de promover la
emergencia de diferentes tipos de aglomeraciones industriales con efectos cruciales en
economías regionales, como unos de índices crecimiento y ocupación más altos y la atracción
de capital extranjero (Markusen, 1996). Una de las principales tipologías de aglomeraciones
industriales son los clústers, definidos por Porter (1998, p. 215) como “un grupo próximo
geográficamente de empresas e instituciones interconectadas, enlazados por características
comunes y complementarias”. No obstante, existen alternativas para esta perspectiva
geográfica, que destacan diferentes aspectos y dinámicas, como por ejemplo, las cadenas de
suministro, la masa crítica, las redes empresariales, las relaciones tecnológicas, etc.
(Nooteboom & Wolthuis, 2005). De todas formas, un clúster se refiere a un conjunto de
agentes (privados o públicos) con un mismo propósito y relaciones fuertes entre ellos
motivadas por factores cognitivos, organizativos, geográficos, sociales o institucionales
(Boschma, 2005). A pesar de las diferentes clases de clústers y aglomeraciones industriales
(Markusen, 1996; Cooke et al., 2007), Marshall (1920) señala los efectos positivos en la
economía, así como las economías externas a escala para los agentes participantes. Por lo
tanto, existen incentivos importantes para participar en un clúster debido a la existencia de un
mercado laboral y proveedores especializados, o un alto grado de intercambio de
conocimientos y cooperación activa.

Actualmente, el conocimiento de los principales factores que implica la emergencia de un
clúster es una de las preguntas de investigación clave. Por ello, la promoción de un clúster

2 Vattenfall, a mediados del siglo XX, constituía la principal compañía sueca de distribución eléctrica, siendo de titularidad
pública. Por su parte, ASEA era otra empresa del mismo país que fabricaba equipo eléctrico. Vattenfall solicitó a ASEA
nuevo equipo para la distribución de energía eléctrica para cubrir largas distancias. Como resultado, surgió el principal
sistema de alta tensión continua en el mundo (Edquist, 2010).
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representa un instrumento decisivo para gobiernos y asociaciones sectoriales. El concepto de
promoción de clústers se refiere a un conjunto de medidas e iniciativas (de la esfera pública o
privada) que promueve la aparición de una aglomeración industrial con respecto a una idea de
madurez en términos de innovación, competitividad y cooperación entre agentes (Fromhold-
Eisebith & Eisebith, 2005). Siguiendo a estos autores, estas iniciativas podrían ser de tipo top-
down o bottom-up. El primer tipo se refiere a esquemas de políticas diseñados, implementados
y financiados por el sector público. A veces, existe un objetivo secundario basado en el
desarrollo regional. Las iniciativas bottom-up se caracterizan por implicar, principalmente,
acciones privadas de fortalecimiento de las interacciones y relaciones innovadoras del clúster.
Asimismo, las políticas de promoción de clústers también podrían ser implícitas o explícitas
(Ib.). La principal diferencia entre ambas se refiere al grado de concienciación oficial o
institucional en el momento en el que se diseñaron los objetivos y las directrices.

Es importante conocer las condiciones preexistentes, la historia económica, las estructuras
industriales o los marcos institucionales (la path-dependence subyacente), así como los
agentes presentes3 y las capacidades, antes de implementar cualquier clase de promoción
sectorial (Fromhold-Eisebith & Eisebith, 2005; Avnimelech & Teubal, 2007, 2008). Esto
facilita un uso más eficiente de los fondos públicos para promover las capacidades existentes
en los territorios y la pre-selección, mediante las fuerzas del mercado, de las actividades con
más posibilidades. Se debe incluir un diagnóstico inicial crucial para identificar las ventajas
regionales (Avnimelech & Teubal, 2008). Ese diagnóstico preliminar es también esencial para
decidir qué tipo de diseño de políticas (top-down o bottom-up) debe ser implementado por el
sector público y/o el privado. Este hecho depende del número, composición y tamaño de los
clusterpreneurs presentes en la etapa de exploración de un clúster. Un número considerable de
actores e interacciones pudieron establecerse desde las primeras etapas, debido a razones
individuales o decisiones públicas no centralizadas, motivadas por la relación con un sector
preexistente o la existencia de multinacionales. Por lo tanto, es conveniente realzar estas
interacciones existentes pero dentro del ámbito privado. No obstante, en el caso de carencia de
masa crítica o existencia de una dinámica negativa, por ejemplo, debido a una dependencia
excesiva de materias primas o ciclos productivos incompletos; la función del sector público es
crucial debido a que puede romper estas sendas de desarrollo. Un caso particular de este
último ejemplo lo constituyen los clústers periféricos (analizados en el próximo epígrafe), en
los que se presenta un problema institucional y tecnológico estructural. Sin embargo, en los
mismos ejemplos de desarrollo exitoso de la energía eólica, como el caso danés, hay una
combinación de políticas top-down y bottom-up en diferentes etapas. Las primeras son más
efectivas en las primeras etapas, debido a la necesidad de construir la base para un futuro
desarrollo (Gregersen & Johnson, 2008).

Con respecto a la energía eólica, las dotaciones esenciales comunes para la emergencia de un
clúster en un territorio consisten en la existencia de un mercado doméstico con un tamaño
considerable, recurso eólico abundante y un nivel significativo de infraestructura industrial y
tecnológica (Pintor et al., 2006; Del Río, 2007; Lund, 2009). Asimismo, los mercados
extranjeros son también decisivos para exportar en etapas posteriores (Lund, 2009). De hecho,
existe una importante conexión entre políticas exitosas implementadas en los mercados
nacionales y el subsiguiente éxito en los mercados extranjeros (Lewis & Wiser, 2007). Este

3 La identificación inicial de los agentes es esencial, entre otros factores, debido a que pueden desempeñar el papel de
“clusterpreneurs”, es decir, figuras centrales que pueden fortalecer la estructura y que constituyen nodos fundamentales.
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hecho resalta la importancia de un conjunto integrado de políticas para realzar los elementos
iniciales existentes en un proto-clúster. En este sentido, no existe una relación directa entre
flujos de viento y desarrollo de un clúster. Según los mapas de recurso eólico de la European
Wind Energy Agency (EWEA), la dispersión geográfica de esta energía renovable no está
siempre relacionada con la ubicación de la industria. Incluso en un país como España, este
fenómeno se observa en lo que sucede en los casos contradictorios de Navarra, con un nivel
relativamente bajo de capacidad instalada pero con un sector industrial muy fuerte ligado a
esta fuente energética (Pintor et al., 2006), y Galicia (Varela & Sánchez, forthcoming). Por
ello, respecto a sectores y actividades nuevas, el sector público es decisivo para promover y
facilitar la transición en etapas tempranas de desarrollo en las que los niveles de incertidumbre
son elevados (Rodrik, 2004). Además, las energías renovables se introducen en un mercado
con fuentes de energía convencionales plenamente establecidas. Estas energías no renovables
tienen una posición dominante clara en varios ámbitos como el tecnológico o el social, así
como una trayectoria madura de diseño de políticas a lo largo del tiempo. Por lo tanto, las
barreras y la inercia pueden aparecer como elementos contrarios al desarrollo de las energías
renovables (Del Río & Unruh, 2007).

En el ámbito de la energía eólica, la experiencia danesa en la promoción de dicho sector
confirma una lección exitosa que consiste en construir un marco integral en el que varios
agentes, con orígenes diferentes, trabajan en la misma dirección mediante un consenso social
en las principales directrices (Lindgaard, 2010). Por el contrario, las debilidades estructurales
podrían surgir y las perspectivas de desarrollo medioambiental, social y económico no se
alcanzarían o no se sostendrían a lo largo del tiempo.

4. Singularidades Institucionales y Geográficas de los Clústers Periféricos.
El Caso del Sector Eólico Gallego

La promoción de los clústers en algunas áreas y sectores presenta una serie de particularidades
que afectan al diseño de las políticas públicas o a sus efectos en la economía. El concepto de
clúster periférico no sólo hace referencia a la dimensión geográfica. Los clústers periféricos se
refieren a una idea más amplia que abarca más características (Gorenstein & Moltoni, 2011).
En este sentido, se pueden citar como ejemplos un bajo desempeño innovador4, reducida
inversión en I+D o una especialización productiva basada en recursos naturales sin vínculos
hacia delante o hacia atrás en la cadena productiva. Asimismo, unas reducidas capacidades
empresariales y una limitada masa crítica, la carencia de infraestructura5 y servicios
especializados y la volatilidad macroeconómica también constituyen características
definitorias. Un ejemplo representativo de volatilidad macroeconómica es el cambio continuo
de las reglas y marcos normativos (Ib.). Esta situación causa incertidumbre legal e
inestabilidad financiera.

4 Este tipo de regiones suelen ser capaces de usar las tecnologías de frontera. Sin embargo, no son capaces de crear y difundir
nuevo conocimiento.
5 El término infraestructura comprende la convencional (transporte, comunicación, generación eléctrica, etc.), la
infraestructura tecnológica como el capital humano, la institucional (sistema de patentes o la existencia de mercado de capital
riesgo), centros tecnológicos, capacidades empresariales productivas, inversión e innovación (Justman & Teubal, 2010).
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Los clústers periféricos se sitúan más allá de la idea de “clúster central”, que está basado en el
establecimiento de relaciones a un mismo nivel y descentralizadas entre agentes.
Tradicionalmente, no se considera clúster una red con una alta centralidad o dependencia
asimétrica (Nooteboom & Wolthuis, 2005). Esto constituye un sesgo, porque sólo refleja una
situación idealista en algunos países y aglomeraciones industriales, como los italianos o los
distritos marshallianos. No obstante, no tienen en cuenta otras realidades en las que existen
agentes dominantes y un alto nivel de centralidad, como un clúster dominado por empresas
multinacionales en unos cuantos nichos productivos, filiales de multinacionales con
conexiones regionales limitadas o aglomeraciones que giran en torno a un hub del sector
público (Markusen, 1996). Estos clústers periféricos surgen tanto en países desarrollados
como en vías de desarrollo y, su aparición depende de las condiciones preexistentes en
aquellos territorios, que pueden generar diferentes tipos de configuraciones en evolución
continua a lo largo del tiempo. Con respecto a su difusión, es esencial un análisis profundo de
sus orígenes, características principales y las políticas e instrumentos específicos para realzar
este tipo de aglomeraciones. Además, el conjunto de políticas implementadas tendría que ser
diferente y fundamentalmente adaptado a cada situación, en comparación con las estrategias
más genéricas en los clústers centrales o aglomeraciones industriales tradicionales.

En el ámbito de la energía eólica, hay varios ejemplos de estructuras de clúster integrales y
proto-clústers periféricos en Europa, así como en el contexto español. En este sentido,
aproximadamente desde hace tres décadas, en el norte de la península de Jutlandia
(Dinamarca) se ha establecido uno de los más importantes y exitosos clústers de la energía
eólica en Europa. Algunas de las compañías más globales en el mercado de la energía eólica,
como Vestas, Bonus-Siemens o LM, tienen sus fábricas y sede en esta área. Asimismo, en la
Comunidad Autónoma española de Navarra, se desarrolló una estructura integral industrial y
de servicios ligada a las energías renovables y, especialmente, a la energía eólica. Logró un
éxito sustancial en materia de masa crítica, actividades tecnológicas o industriales y servicios
especializados. No obstante, otras regiones con una capacidad instalada eólica de cuantía
similar o más elevada, no fueron capaces de promover actividades productivas vinculadas al
desarrollo de esta fuente de energía renovable. Galicia constituye un caso claro de carencia de
una estructura industrial y de servicios significativa.

La Figura 2 presenta las características principales de las cadenas de valor del sector gallego
de la energía eólica. El concepto de cadena de valor se refiere al conjunto de empresas que
añaden valor en la producción y marketing de un producto dado (Nooteboom & Wolthuis,
2005)6. El sector de la energía eólica está caracterizado por un reducido nivel de I+D y de
capacidad innovadora. Existe una ausencia completa de diseñadores de turbinas eólicas y
centros tecnológicos. Esta situación resalta la dependencia estructural de los diseños y patentes
foráneas. Además, debido a la naturaleza de los fabricantes de componentes, básicamente
góndolas, torres y palas, y el limitado valor añadido, el patrón principal para innovar consiste
en la compra de maquinaria nueva y el learning by doing (Varela & Sánchez, forthcoming).
Por lo tanto, la cadena de fabricación es incompleta y dependiente de las importaciones
intensivas en tecnología como sistemas de control, multiplicadores, etc. Esta característica es
esencial en los clústers periféricos. Sin embargo, durante la década pasada, coincidiendo con
los años de mayor crecimiento del sector, la concentración geográfica de fabricantes de

6 El concepto de cadena de valor fue desarrollado por Porter (1985).
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componentes alrededor del sector naval gallego representó una oportunidad de diversificación
industrial a través de los “clústers jacobianos”7 (Cooke, 2009).

Figura 2. Principales características de las cadenas de valor del sector eólico gallego

Fuente: Adaptado de Lema, Berger, Schmitz, & Song (2011) y EWEA (2009)

Respecto a la cadena de valor de servicios y construcción civil (Figura 2), existen más
empresas concentradas en actividades relacionadas con la energía eólica, principalmente en
actividades de instalación y mantenimiento y operación (O&M). El nivel de masa crítica es
más elevado que en el sub-sector industrial. Según la información obtenida en las entrevistas
realizadas con los propietarios de parques eólicos, casi todos los trabajos de construcción civil,
instalación, O&M y monitorización, son proporcionados por empresas establecidas en Galicia.
Esto se debe a que estos servicios se suelen proveer de forma local. Sin embargo, existe un
reducido nivel de especialización en servicios de asesoría (desarrollo de proyectos),
particularmente en consultoría medioambiental, ingeniería y en el ámbito topográfico. De
hecho, es habitual que los promotores cuenten con departamentos específicos que suministren
estos servicios. Asimismo, con respecto al desarrollo del proyecto, el aumento progresivo de
las restricciones financieras, debido a la actual crisis, provoca una reducción en el
apalancamiento y, por lo tanto, aumentan las contribuciones iniciales de capital para instalar
un parque eólico. Según datos de propietarios de parques eólicos, el apalancamiento

7 El concepto de clúster jacobiano, basado en la perspectiva evolucionista, es un tipo de aglomeración industrial y de servicios
con relaciones tecnológicas comunes, que emergen por evolución desde otro clúster próximo o existente. Ambos clústers
tendrían en común vínculos tecnológicos y este hecho facilita la transición entre los dos clústers (Cooke, 2009).
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disminuyó desde el 80% en el año 2008 al 60% del 2013. Esta situación tiene un efecto crítico
en el número de proyectos desarrollados, especialmente desde que se suprimió el esquema de
primas en España.

Las actividades de promoción, distribución y de venta son desempeñadas, principalmente, por
empresas multinacionales y consorcios que también promueven un porcentaje importante de
los parques eólicos en Galicia. No obstante, ayuntamientos, propietarios y cooperativas tienen
poca presencia, en contraste con Dinamarca. Esta situación puede constituir una barrera para
promover un desarrollo más descentralizado, como el desarrollo de energía mini-eólica. Esta
clase de inercia se originó por los tradicionales rendimientos crecientes a escala y el sistema
centralizado de producción, característico de las energías no renovables y convencionales. Los
clústers periféricos normalmente no tienen bastante fuerza en términos de masa crítica, presión
e interacciones como para romper las inercias y las sendas industriales y tecnológicas
establecidas.

Otra característica de los clústers periféricos es la inestabilidad macroeconómica. Un elemento
clave lo constituye la volatilidad del contexto legislativo, particularmente en los incentivos
económicos, con cambios importantes en el esquema de primas. Estos cambios afectan
considerablemente a la rentabilidad futura. Asimismo, los diferentes niveles administrativos en
España (Estado central, Comunidades Autónomas y municipios) obstaculizan un proceso
administrativo sencillo y rápido, aumentando los costes de transacción, principalmente cuando
el promotor tiene una amplia cartera de inversiones en varias regiones. Además, según algunos
propietarios de parques eólicos, la interpretación legal no es siempre la misma, por lo que es
necesario aclarar el proceso administrativo, para garantizar estabilidad normativa, puesto que
actualmente existe un grado considerable de confusión; además los plazos se suelen extender
más de lo debido. El sector de la energía eólica es relativamente intensivo en capital (se
requiere más de 1 millón de euros por MW instalado). De este modo, es decisivo un mínimo
de estabilidad para diseñar los escenarios financieros y analizar los beneficios potenciales, en
particular, en un sector, como el energético, profundamente regulado. Asimismo, en las
primeras etapas del desarrollo tecnológico es crucial el apoyo público fomentando un
importante mercado interior, infraestructura tecnológica, sistema de primas, Certificados
Verdes Negociables (CVN), etc.

Respecto a las características estructurales del clúster periférico de la energía eólica en
Galicia, el conjunto de políticas implementadas debería ser una combinación de los esquemas
top-down y bottom-up, así como de políticas multidisciplinares como la energética, industrial
y tecnológica. En un ciclo virtuoso de desarrollo, todos los elementos tienen efectos de
refuerzo mutuo, lo que fortalece, a su vez, la estructura en su conjunto. De la misma manera,
en un clúster periférico, los agentes públicos y privados tienen debilidades estructurales que
impiden un desarrollo integral. Esta “retroalimentación” negativa debilita las políticas
unidireccionales.

El factor institucional es crucial para promover un proceso de aprendizaje que construya
capacidades administrativas y know-how útil para los policy-makers (Gregersen & Johnson,
2008). Además, los sectores industrial y de servicios relacionados con la energía eólica
necesitan mejorar en términos de masa crítica, valor añadido, cantidad y calidad de las
interacciones e infraestructura tecnológica para poder aprovechar la ventaja comparativa
derivada de los recursos naturales. La combinación de medidas es indispensable para poder
promover un clúster exitoso. Sin embargo, la tarea más compleja consiste en identificar y



11

temporizar las políticas implementadas, así como su diseño final para una implementación
correcta. Por lo tanto, un clúster o aglomeración industrial periférica afronta retos
multidimensionales que constituyen, sin embargo, objetivos esenciales en la promoción de los
clústers.

5. Conclusiones

La aparición de actividades y sectores novedosos constituye un proceso complejo en el que
existe una combinación de políticas y agentes de diferente índole. Asimismo, es esencial
integrar las nuevas actividades en la dinámica de la innovación con el objetivo de mejorar los
estándares productivos y aumentar la competitividad y la rentabilidad. En relación a esta
temática, las energías renovables representan un nicho de mercado con un considerable
potencial y efectos positivos en las esferas medioambiental y económica. Además, la
existencia de fuentes energéticas basadas en los combustibles fósiles totalmente asentadas en
el mercado y, una senda tecnológica completamente desarrollada podrían bloquear la aparición
de las energías renovables. Esta situación constituye un estímulo para promover un conjunto
de políticas sistémicas que afecten al proceso innovador basado en la ciencia, por ejemplo,
incrementando la inversión en I+D, elevando el grado de cooperación entre agentes o
mejorando la infraestructura tecnológica; y el aprendizaje y los esquemas interactivos
mediante políticas de demanda. Por lo tanto, se resalta la naturaleza multidisciplinar de la
promoción de las energías renovables.

Promocionar un clúster podría generar una serie de resultados beneficiosos para la economía
regional, así como para los miembros de la aglomeración industrial. Por ello, es esencial
analizar las posibles alternativas para promover este tipo de configuraciones en relación a las
ventajas iniciales del territorio y sus potencialidades. La promoción de los clústers podría ser
implementada mediante políticas top-down, bottom-up o una combinación de ellas. No
obstante, este dilema se convierte en un objetivo de política multidimensional, debido a las
particularidades en el sector empresarial así como en los contextos institucionales.

Los clústers periféricos representan una variedad de aglomeraciones industriales con
características singulares, en comparación con las configuraciones tradicionales, como los
distritos marshallianos. El sector de la energía eólica gallego ilustra un ejemplo de clúster
periférico causado por una carencia de capacidad innovadora, reducido valor añadido y masa
crítica e inestabilidad legislativa. Esta situación necesita una reprogramación del conjunto de
las políticas implementadas y de la función realizada por el sector público y los principales
agentes privados. De este modo, debido a las características propias de un clúster periférico, es
conveniente adaptar las políticas convencionales de promoción de los clústers. La amplia
variedad de debilidades presentes en varios campos tiene efectos negativos reforzados en el
sistema en general y, por lo tanto, es necesaria una programación integral, y la temporización
de las políticas implementadas con el fin de reinvertir este proceso. Por ello, la tarea más
compleja y desafiante consiste en priorizar y analizar la escala temporal en la que se deben
implementar las diferentes políticas públicas que deben ser integradas en un esquema de
actuación coherente a lo largo del tiempo. Los retos presentes tienen una magnitud
considerable debido a su naturaleza sistémica, al número y origen de los agentes y,
principalmente, a causa de que el ámbito de actuación política no se extiende, estrictamente,
sólo sobre las áreas industriales o energéticas.
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Medición del Nivel de Innovación en Empresas del Sector de
Software

Resumen

El presente estudio exploratorio se enmarca en el Proyecto de Investigación “Innovación y
Modalidades de Gestión” del Centro de Estudios en Administración (CEA) de la Facultad
de Ciencias Económicas de la UNICEN, Argentina.

Los objetivos de esta investigación son proponer un Modelo de Medición de la Innovación
y la formulación de un Índice específico del Nivel de Innovación para empresas del sector
de software (INIs), identificar el Nivel de Innovación en treinta empresas del sector
radicadas en la Argentina y analizar los resultados obtenidos de la aplicación del INIs en
las empresas estudiadas.

En todos los casos resultó factible el cálculo del INIs y se identificaron asociaciones entre
las subvariables componentes del INIs en algunas de las categorías de las variables
denominadas tamaño y principal actividad de la empresa en este sector. Como resultado
del presente estudio se formulan hipótesis a contrastar en futuros estudios descriptivos.

Abstract

This exploratory research is framed in the Research Project “Innovation and Management
Modalities” of the Center of Administration Studies (CEA) of Economic Sciences of
UNICEN, Argentina.

The aims of this research are to propose an Innovation Measuring Model and to draw up a
specific index to measure the Innovation degree for software sector companies (INIs), to
identify the Innovation Degree in thirty software companies located in Argentina and to
analyze the results obtained of INIs application in these companies.

In all cases, INIs calculation was feasible and a correlation was identified between INIs
components subvariables in some of the variables categories named size and company
main activity in this sector. As a result of this study, some hypothesis were formulated to
be contrasted in future descriptive studies.

1. Introducción y Objetivos

De estudios anteriores (Romero et al., 2010) en el marco del Proyecto de Investigación
“Innovación y Modalidades de Gestión” del Centro de Estudios en Administración (CEA)
de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN surgió la propuesta de un Índice de
Nivel de Innovación (INI) que se aplicó en un estudio exploratorio de múltiples casos (Yin,
2009)a empresas PyMEs de distintos sectores radicadas en la zona de influencia de la
UNICEN.



En etapas posteriores de investigación se analizaron en profundidad los datos obtenidos
específicamente de las empresas de software con el objetivo de identificar problemas
recurrentes en la obtención de los mismos, a partir del análisis de cada una de las
dimensiones que componen el INI, atendiendo a las particularidades propias del sector.
Además se llevó a cabo un análisis bibliográfico de estudios específicos de innovación en el
sector de software, donde se identificaron los elementos distintivos para la medición de la
innovación en empresas del sector.

A partir de lo anterior, se propone un Modelo de Medición de la Innovación que
comprende el conjunto de dimensiones a considerar en la formulación de un Índice de
Nivel de Innovación para el sector software (INIs).

De acuerdo a lo receptado de Mendonça y otros (citados por bin Ali &Edison, 2010), se
considera necesario generar marcos para la medición de la innovación. Esto implica crear
un conjunto de indicadores relacionados, el mecanismo de recolección de datos y el uso de
los datos en una organización de software.

A partir del estudio realizado acerca de la innovación en el sector de software, bin Ali &
Edison (2010) proponen un modelo que incluye, por un lado, las capacidades para la
innovación (los input, las actividades de innovación y los determinantes internos y
externos), los resultados (en productos, procesos, mercados/comercialización y
organización) y los indicadores de performance (incluye beneficios directos e indirectos).

Atendiendo a lo antes planteado por diversos estudios que abordan la medición de la
innovación en el sector de software, se describen los principales hallazgos bibliográficos a
partir de los cuales se identificaron las dimensiones, variables y subvariables que
caracterizan a los procesos de innovación en dicho sector y que permiten proponer un
Modelo de Medición de la Innovación para el sector en estudio.

A partir de un exhaustivo análisis bibliográfico se definen tres dimensiones para la
medición de la innovación en el sector de software: Capacidades para la Innovación,
Resultados e Impactos de la Innovación (Camio et al., 2012).

En la Tabla 1 puede observarse un detalle de cada elemento distintivo junto a las variables
identificadas y los respectivos autores que fundamentan su consideración.

AUTOR (ES) - AÑO ELEMENTOS DISTINTIVOS EN LA MEDICIÓN DE LA INNOVACIÓN EN
EL SECTOR DE SOFTWARE

CAPACIDADES

 Koc, 2007  Descentralización en la toma de decisiones

 Profundidad, variedad de habilidades y experiencias como elementos
importantes de la innovación

 Carter et al., 2001
(citados por Koc, 2007)

 Formación proporcionada por la organización: ayuda a aprovechar
habilidades, experiencias y conocimientos de programadores y
desarrolladores

 Dougherty & Hardy,
1996 (citados por Koc,
2007)

 Creación de procesos y estructuras organizativas a nivel de habilidad y de
diversidad en el sistema de recursos humanos: creación de base de
conocimiento para la innovación.

 Gallivan, 2003 (citado
por Koc, 2007)

 Técnicas/habilidades analíticas sólidas

 Cultura como factor organizacional

 McGourty et al., 1996
(citados por Koc, 2007)

 Cultura organizacional: puede ser modificada para fomentar un
comportamiento innovador



 Cohen & Levinthal, 1990
y Macdonald & Williams,
1994 (citados por Koc,
2007)

 Gestión de los flujos de información tecnológica

 Generación de ideas

 Bin Ali & Edison (2010)  Coordinación interfuncional: efecto significativo sobre la capacidad de
innovación.

 Akman & Yilmaz, 2008
(citado por bin Ali &
Edison, 2010)

 Orientación al cliente: necesidades y deseos de clientes como fuente de
ideas innovadoras

 Misra, et al., 2005  Alineación con los objetivos

 Comunicación, sensibilización y formación

 Dirección de la innovación

 Personal dedicado a la gestión de la innovación

RESULTADOS

 Muller et. al., 2005
(citado por bin Ali &
Edison)

 Medición de los resultados de la innovación: permiten la adaptación
oportuna de las estrategias y facilitan a la dirección el seguimiento de esos
resultados

 Bin Ali & Edison, 2010  Tipos de innovación y grado de novedad: relación directa con los aspectos
que definen a la innovación.

 Manual de Oslo (OCDE
y Eurostat), 2005

 Definición de innovación

 Tipos de innovación.

 Miranda & Figueiredo,
2010

 Idea amplia de la innovación: innovación en el contexto local y no
necesariamente para el mundo.

IMPACTOS

 Bin Ali & Edison, 2010  Críticas a medidas de ingresos generados: ponen énfasis en innovaciones
incrementales dando menor  importancia a innovaciones radicales.

 Medidascomo Porcentaje de ventas invertidas en I+D, Porcentaje de
ventas invertidas en nuevos proyecto y Mejora en la calidad de productos
o en la satisfacción del cliente.

 Crítica a medidas de patentes

 Debate sobre la patentabilidad del software y costos asociados.

 Miranda & Figueiredo,
2010

 Crítica a medidas de patentes.

 Carencia de laboratorios formales de I+D  en empresas pequeñas;
actividades que acumulan capacidades tecnológicas ocurren en
departamentos de ingeniería y calidad de producción.

 Romijn & Albaladejo,
2002

 Críticas a medidas de patentes: gasto y esfuerzo para solicitar patentes en
empresas pequeñas.

 El ritmo de los avances tecnológicos que no justifica perseguir las
patentes

 Innovación no tan radicalmente nueva como para tener derecho a patentes

 Moreno Restrepo, 2010  Licencias Creative Commons

 Concepto de Copyleft

Tabla 1: Elementos distintivos en la medición de la innovación en el sector de software.

A continuación se muestra la figura que grafica el Modelo de Medición de la Innovación.



Figura 1: Modelo de Medición de la Innovación.
Fuente: Elaboración propia.

En base a lo anterior se plantean los siguientes objetivos:

Objetivo General:

Identificar el Nivel de Innovación y analizar en forma comparada los resultados tanto de
este nivel como de sus dimensiones componentes en un grupo de treinta empresas del
sector software radicadas en la Argentina.

Objetivos específicos:

 Exponer la propuesta de un Modelo de Medición de la Innovación para el sector
software.

 Explicitar la formulación del Índice de Nivel de Innovación para empresas del
sector software (INIs).

 Identificar el Nivel de Innovación en treinta empresas del sector software radicadas
en la Argentina.

 Analizar los resultados obtenidos dela aplicación del INIs en las empresas
estudiadas.

2. Método

A partir del análisis de estudios anteriores donde se aplicó el INI y se realizó una búsqueda
bibliográfica enfocada en estudios específicos de innovación en el sector software, se
identificaron las dimensiones y subdimensiones que caracterizan a los procesos de
innovación en el sector y que comportan un Modelo a proponer según la Tabla 2 expuesta
a continuación:



1 Capacidades

1.1 Input (Gestión de la Innovación)
1.1.1 Estructura y Procesos: Existencia de áreas o departamentos especiales (por ej.: I+D), Porcentaje

de personas asignadas a cada área, Nivel identificado para diferentes características de la
estructura,  Participación y trabajo en redes, Nivel de los procesos.

1.1.2 Herramientas y metodología de trabajo: Nivel de herramientas de software, Espacios de
documentación y de discusión de metodologías

1.1.3 Estrategia para la innovación: Prioridades estratégicas, Grado de orientación al cliente,
Indicadores para medir el nivel de satisfacción de los clientes, Explicitación de objetivos,
estrategias, programas o indicadores para la innovación, Decisiones estratégicas para la
innovación

1.1.4 Comunicación: Circulación y frecuencia de las comunicaciones, Transmisión de las decisiones
tomadas en materia de innovación.

1.1.5 Liderazgo: Rasgos de los líderes (con orden de importancia)
1.1.6 Motivación para la generación de innovación: Generación de ideas vinculadas a innovaciones,

Sistema de reconocimiento para las personas que presentan ideas innovadores
1.1.7 Actividades de software libre: Conocimiento de software libre, Motivos de uso de software libre

1.2 Actividades de Innovación: Porcentaje de personas, de tiempo por persona y de presupuesto asignado a
las actividades de innovación, Nivel de productos y servicios

1.3 Determinantes
1.3.1 Internos

1.3.1.1 Cultura: Jerarquización de valores que defiende y promueve la cultura organizacional
1.3.1.2 Background y habilidades: Nivel de relevancia de la experiencia laboral previa,

Diversificación de las habilidades de los empleados
1.3.1.3 Calificación de los recursos humanos: Porcentaje de personas según su máximo nivel de

educación alcanzado
1.3.1.4. Capacitación: Formas de capacitación
1.3.1.5 Barreras internas: Nivel de importancia de barreras internas y de las barreras económico /

financieras para la innovación
1.3.2 Externos

1.3.2.1 Relación con actores externos: Nivel de contacto con actores externos
1.3.2.2 Barreras Externas: Nivel de importancia de barreras externas para la innovación

2 Resultados

2.1 Productos: Introducción de productos nuevos o mejorados, Mercado para el cual son nuevos,
Innovación que afecta las características principales

2.2 Procesos: Introducción de procesos nuevos o de mejoras  en los procesos existentes
2.3 Organización: Innovaciones organizacionales y su importancia
2.4 Comercialización: Innovaciones en comercialización y su importancia

3 Impactos / Performance
3.1 Medidas de desempeño: Porcentaje de participación de las ventas de productos innovados sobre las

ventas totales para los últimos 3 años, Impacto por la introducción de innovaciones en productos,
procesos, organización, comercialización

3.2 Generación de intangibles: Solicitud y obtención de patentes, Licencia de tecnología, Uso de licencias
de software libre / open source, Certificación de normas de calidad.

Tabla 2: Dimensiones, subdimensiones e indicadores propuestos para el Modelo de Medición de la
Innovación.



La tarea realizada a nivel teórico para “desagregar” el concepto de nivel de innovación en
sus dimensiones componentes y encontrar los indicadores contextuales adecuados, debe ser
acompañada por un proceso en el cual a partir de los valores de dichos indicadores se
pueda dar respuesta a la variable de nivel superior. Resulta conveniente, entonces, la
construcción de un índice.

Un indicador es una característica o respuesta manifiesta que se encuentra ya definida en
términos de lo que hay que observar. La medida compleja que se obtiene combinando los
valores obtenidos por un individuo en cada uno de los indicadores propuestos para la
medición de una variable se denomina índice. Según especifica Korn (1969): “La
diferencia entre un índice y un indicador es entonces de grado. Un índice es un complejo
de indicadores de dimensiones de una variable, y constituye por lo tanto el indicador total
de una variable compleja.”

Para reducir el espacio multidimensional conformado por los indicadores, es necesario
contar con criterios determinados para reagrupar el conjunto de valores que constituye
dicho espacio en un número menor de categorías. En cuanto a los tipos de reducción en el
caso de variables cualitativas se pueden distinguir (Baranger, 1992):

 Reducción por simplificación de dimensiones: consiste en reducir la cantidad de
categorías de una o más variables (agrupamiento de categorías).

 Reducción numérica: suponiendo que las variables tengan la misma relevancia en
cuanto a la característica general que desea medirse, pueden asignarse idénticos
puntajes numéricos a las posiciones análogas en cada variable. El conjunto resultante
de puntajes totales puede volver a ser reducido, generando de esta manera una nueva
variable (índice). La reducción numérica deviene en una variable ordinal.

 Reducción pragmática: las reducciones se realizan teniendo en cuenta los objetivos
planteados en la investigación. No necesariamente se crea una nueva variable ordinal,
sino que puede ser nominal.

La reducción pragmática está implícita en los otros dos tipos de reducciones, ya que debe
realizarse de manera tal que sea útil a los objetivos. De esta manera, las reducciones por
simplificación de propiedades y numérica son reducciones mixtas -combinadas con
criterios pragmáticos-.

En base a lo anterior, la construcción de un índice se considera la manera más adecuada
para la medición del nivel de innovación. De esta forma, el INIs se construye combinando
los valores de Capacidades, Resultados e Impactos. Capacidades, a su vez, combinando los
valores de Input (Gestión de la Innovación), Actividades de Innovación y Determinantes.
Los valores de Input a partir de Estructura y Procesos, Herramientas y metodología de
trabajo, Estrategia para la innovación, Comunicación, Liderazgo, Motivación para la
generación de innovación y Actividades de software libre. Estructura y Procesos a partir de
la combinación de sus respectivos indicadores. El mismo procedimiento se sigue también
para Resultados e Impactos.

Los indicadores fueron seleccionados primordialmente atendiendo a su validez interna,
esto es, de acuerdo a su pertinencia con el concepto a medir y tomando como base el marco
contextual. Se describe a continuación la metodología propuesta para resumir en un único
valor la información referida al nivel de innovación (Romero et al., 2013):

1. Definición de la escala de medición del índice que representa el concepto de interés.
Concepto: Nivel de Innovación en empresas de software y servicios informáticos
Índice: Índice del Nivel de Innovación en empresas de software y servicios
informáticos (INIs).



Escala de medición: en el contexto de la aplicación, se define por los especialistas en el
tema como una variable cualitativa ordinal con posibles valores: Muy Alto, Alto/Muy
Alto, Alto, Medio/Alto, Medio, Bajo/Medio, Bajo, Muy Bajo/Bajo y Muy Bajo.

2. Creación de una variable para cada una de las dimensiones y subdimensiones de todos
los niveles de abstracción perteneciente a la misma escala definida para el índice.

3. Reducción de la cantidad de indicadores (mediante simplificación de propiedades y
reducción pragmática) y “homogeneización” de los indicadores mediante la creación
para cada indicador de una variable ordinal cuyas categorías de respuesta comprendan
las categorías que van desde “Muy Alto” a “Muy Bajo”.

4. Generación “automática” de los valores de las variables de niveles superiores a partir
de los indicadores.

Para la obtención de los datos se construyó un cuestionario estructurado enviado vía web,
mediante el software Lime Survey el que incluye 133 preguntas, a un total de 550
empresas argentinas, pertenecientes a una base de datos construida ad-hoc a los fines del
presente estudio. Como resultado de una primera etapa de recolección de datos, hasta abril
de 2013, se obtuvieron las respuestas completas de treinta empresas, las que se analizan en
el presente estudio. Por lo anterior, este muestreo es no probabilístico y el tamaño de
muestra resulta de la cantidad de respuestas obtenidas en esta etapa.

El procesamiento y análisis de los datos incluye el cálculo del INIs para cada empresa, el
análisis horizontal a nivel de dimensiones entre los casos estudiados y la asociación
existente entre el resultado del INIs y otras variables relevadas (tamaño, localización, etc.).

Se analizó también la existencia de asociación entre las dimensiones componentes. Para
ello se trabajó con el coeficiente de correlación de Spearman - propuesto por Spearman
(1904) – ya que tiene en cuenta la ordinalidad de los datos y es útil para casos con baja
cantidad de datos. Esta prueba plantea la ausencia de asociación como hipótesis nula.

Los análisis descriptos se realizaron de manera general y considerando el tamaño y la principal
actividad de la empresa. Para el análisis estadístico se utilizó el software Infostat (2009).

3. Resultados y discusión

Teniendo en cuenta la metodología planteada, se describen los resultados surgidos del
cálculo del INIs para cada una de las treinta empresas relevadas y la asociación entre las
tres dimensiones identificadas, Capacidades, Resultados e Impactos, obtenida mediante el
cálculo del coeficiente de correlación de Spearman.

En segundo lugar se expone el análisis de la asociación entre los resultados del INIs y sus
dimensiones componentes atendiendo a la clasificación de las empresas en función a las
variables: tamaño de la empresa (pequeño, mediano y grande) y actividad principal de su
cartera de productos y servicios (desarrollo de productos, prestación de servicios, búsqueda
de soluciones y outsourcing).

Se efectúa la distribución de las empresas entre las distintas categorías de cada una de estas
dos variables y de acuerdo a su nivel de innovación, se analiza la variabilidad en los
resultados del INIs por categoría y por dimensión - Capacidades, Resultados e Impactos - y
se evalúa la asociación entre ellas a través del coeficiente de correlación de Spearman.



3.1. Descripción del total de empresas. INIs y dimensiones componentes.
Asociación entre dimensiones.

La siguiente tabla y su posterior gráfica exponen los valores del INIs y de sus dimensiones
componentes para las treinta empresas participantes del estudio así como también muestra
su distribución a partir de los respectivos valores obtenidos para cada una de estas
variables.

INIS CAPACIDADES RESULTADOS IMPACTOS

CANT % CANT % CANT % CANT %

MUY ALTO
ALTO / MUY ALTO 1 3,33 1 3,33 9 30,00 2 6,67
ALTO 4 13,33 8 26,67 2 6,67
MEDIO / ALTO 10 33,33 13 43,33 4 13,33 5 16,67
MEDIO 9 30,00 6 20,00 7 23,33 9 30,00
BAJO / MEDIO 5 16,67 1 3,33 1 3,33 13 43,33
BAJO 1 3,33 1 3,33 4 13,33
MUY BAJO / BAJO 2 6,67 1 3,33
MUY BAJO 1 3,33

TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 30 100%

Tabla 3: Distribución de las treinta empresas según valores de INIs, Capacidades, Resultados e Impactos –
Frecuencias absolutas y porcentuales.

Figura 2: Distribución de empresas según valores de INIs, Capacidades, Resultados e Impactos
Fuente: Elaboración propia.

A partir del análisis anteriormente expuesto se puede afirmar que el INIs toma valores
entre Bajo y Alto/Muy Alto. Las Capacidades toman valores entre Bajo y Alto/Muy Alto,
concentrándose la mayor cantidad de empresas entre los valores Medio y Alto. Los
Resultados toman valores entre Muy Bajo y Alto/Muy Alto. En general, las empresas se
encuentran distribuidas entre todas las categorías y no hay una mayoría que se concentre en
pocas categorías. Los Impactos toman valores entre Muy Bajo/Bajo y Alto/Muy Alto.



Si se ordenaran las dimensiones en forma creciente teniendo en cuenta el porcentaje de
empresas con un nivel superior a Medio, se observa la siguiente composición: Capacidades
(73,33% de las empresas tienen un nivel de Capacidades superior a Medio), Resultados
(50%) e Impactos (23,34%).

Mediante el cálculo del coeficiente de correlación de Spearman para el conjunto de datos
dado, puede concluirse que no existe asociación entre las dimensiones componentes del
INIs, según se ilustra en la Tabla a continuación:

1.CAPACIDADES 2. RESULTADOS 3. IMPACTOS

1. CAPACIDADES 1,00 0,16 0,21
2. RESULTADOS 0,26 1,00 0,11

3. IMPACTOS 0,24 0,30 1,00

Tabla 4: Correlación de Spearman: Coeficientes\probabilidades. Capacidades, Resultados e Impactos para las
treinta empresas.

3.2. Descripción de las empresas según tamaño y principal actividad. INIs
y dimensiones componentes. Asociación entre dimensiones

Se realiza un análisis de tipo horizontal a nivel de dimensiones entre los distintos casos
estudiados y la asociación existente entre el resultado del INIs y otras variables relevadas,
específicamente el tamaño de la empresa y la actividad principal de la cartera de
productos y servicios de la empresa.

Cabe destacar que no se definió de antemano la cantidad de empresas a encuestar teniendo
en cuenta el tamaño y las actividades, sino que la cantidad de empresas por categorías
surgió del propio relevamiento. Atendiendo al tamaño, las empresas fueron clasificadas a
partir de la cantidad de empleados: 4 empresas Grandes (más de 100 empleados) que
representan un 13,33% del total, 9 empresas Medianas (entre 15 y 100 empleados) que
representan un 30% y 17 empresas Pequeñas (menos de 15 empleados) con una
participación del 56,67%.

En materia de Cartera de productos y Servicios las empresas fueron clasificadas
considerando la principal actividad que realizan: 12 empresas realizan Desarrollo de
productos (DES) que representan un 40% del total, 2 empresas que realizan Búsqueda de
soluciones (BUSQ) que representan un 6,67%, 15 empresas cuya actividad principal es la
Prestación de servicios (SERV) las que representan un 50% y en Outsourcing
(OUTSOURC) 1 empresa que representa un 3,33%.

3.2.1. INIs y dimensiones componentes según el tamaño de las empresas. Asociación
entre dimensiones.

 Tamaño: Grande

INIS CAPACIDADES RESULTADOS IMPACTOS
CANT % CANT % CANT % CANT %

MUY ALTO
ALTO / MUY ALTO 2 50,00
ALTO 1 25,00 2 50,00
MEDIO / ALTO 1 25,00 2 50,00 1 25,00



MEDIO 2 50,00 2 50,00 1 25,00
BAJO / MEDIO 2 50,00
BAJO
MUY BAJO / BAJO
MUY BAJO
TOTAL 4 100% 4 100% 4 100% 4 100%

Tabla 5: Distribución de las empresas grandes según valores de INIs, Capacidades, Resultados e Impactos.
Frecuencias absolutas y porcentuales.

A partir del análisis anterior se pudieron identificar elementos que describen la relación
entre el tamaño y el INIs y sus componentes. Para las empresas Grandes (4 en total), se
encuentra que el INIs toma valores entre Medio y Alto. Las Capacidades toman valores
entre Medio/Alto y Alto; los Resultados entre Medio y Alto/Muy Alto y los Impactos entre
Bajo/Medio y Medio/Alto. De las tres dimensiones que componen el INIs, los Resultados
son los que presentan valores más altos y los Impactos los que tienen los más bajos.

Si se ordenaran las dimensiones en forma creciente teniendo en cuenta el porcentaje de
empresas con un nivel superior a Medio, se tiene: Capacidades (100% de las empresas
tienen un nivel de Capacidades superior a Medio), Resultados (50%), Impactos (25%).

 Tamaño: Mediano

INIS CAPACIDADES RESULTADOS IMPACTOS
CANT % CANT % CANT % CANT %

MUY ALTO
ALTO / MUY ALTO 2 22,22
ALTO 1 11,11 1 11,11 1 11,11
MEDIO / ALTO 2 22,22 5 55,56 1 11,11 2 22,22
MEDIO 3 33,33 1 11,11 1 11,11
BAJO / MEDIO 2 22,22 1 11,11 1 11,11 6 66,67
BAJO 1 11,11 1 11,11 3 33,33
MUY BAJO / BAJO 1 11,11
MUY BAJO
TOTAL 9 100% 9 100% 9 100% 9 100%

Tabla 6: Distribución de las empresas medianas según valores de INIs, Capacidades, Resultados e Impactos.
Frecuencias absolutas y porcentuales.

Del análisis de las empresas de tamaño mediano se pudo observar que el INIs toma valores
entre Bajo y Alto. Las Capacidades entre Bajo y Alto; los Resultados entre Bajo y
Alto/Muy Alto y los Impactos entre Muy Bajo/Bajo y Medio/Alto. Si se ordenaran las
dimensiones teniendo en cuenta el porcentaje de empresas con un nivel superior a Medio,
se tiene el siguiente orden, Capacidades (66,67% de las empresas tienen un nivel de
Capacidades superior a Medio), Resultados (44,44%) e Impactos (22,22%).

 Tamaño: Pequeño

INIS CAPACIDADES RESULTADOS IMPACTOS
CANT % CANT % CANT % CANT %

MUY ALTO
ALTO / MUY ALTO 1 5,88 1 5,88 5 29,41 2 11,76
ALTO 2 11,76 5 29,41 1 5,88
MEDIO / ALTO 7 41,18 6 35,29 3 17,65 2 11,76
MEDIO 4 23,53 5 29,41 4 23,53 8 47,06
BAJO / MEDIO 3 17,65 5 29,41



BAJO 1 5,88
MUY BAJO / BAJO 2 11,76
MUY BAJO 1 5,88
TOTAL 17 100% 17 100% 17 100% 17 100%

Tabla 7: Distribución de las empresas pequeñas según valores de INIs, Capacidades, Resultados e Impactos.
Frecuencias absolutas y porcentuales.

En base a lo anterior se puede concluir que el INIs toma valores entre Bajo / Medio y Alto
/ Muy Alto. Las Capacidades entre Medio y Alto / Muy Alto; los Resultados entre Muy
Bajo y Alto / Muy Alto y los Impactos toman valores entre Bajo / Medio y Alto / Muy
Alto. De las 3 dimensiones que componen el INIs, los Resultados son los que presentan la
más amplia gama de valores (encontrándose los más bajos y los más altos).

Si se ordenaran las dimensiones en forma creciente teniendo en cuenta el porcentaje de
empresas con un nivel superior a Medio, se tiene que las Capacidades (70,58% de las
empresas tienen un nivel de Capacidades superior a Medio), los Resultados (52,94%) y los
Impactos (23,52%).

Atendiendo a lo antes descripto, la siguiente gráfica expone la distribución de las treinta
empresas a partir de su clasificación por tamaño y de acuerdo a los valores resultantes del
INIs y de sus tres dimensiones componentes.

Figura 3: Distribución de empresas por tamaño y valores de INIs, Capacidades, Resultados e Impactos.

Fuente: Elaboración propia.

Del análisis de la asociación entre dimensiones calculando la Correlación de Spearman
teniendo en cuenta el tamaño de las empresas, se encuentra que para las Medianas y
Pequeñas, no existe asociación entre las dimensiones componentes del INIs. Sin embargo,
para las empresas Grandes, se encuentra asociación entre las Capacidades y los Resultados
(es necesario tener en especial consideración este resultados, ya que sólo se cuenta con 4
empresas grandes). Se ilustra lo anterior en la Tabla 8 a continuación:

MEDIANO PEQUEÑO GRANDE

INIs CAPACIDADES RESULTADOS IMPACTOS
Muy Bajo

Muy Bajo / Bajo

Bajo

Bajo / Medio

Medio

Medio / Alto

Alto

Alto / Muy Alto

Muy Alto

MEDIANO PEQUEÑO GRANDE



CAPACIDADES RESULTADOS IMPACTOS
TAMAÑO GRANDE

CAPACIDADES 1,00 0,00 0,76
RESULTADOS 1,00 1,00 0,76

IMPACTOS 0,24 0,24 1,00
TAMAÑO MEDIANO

CAPACIDADES 1,00 0,31 0,34
RESULTADOS 0,38 1,00 0,58

IMPACTOS 0,36 0,21 1,00
TAMAÑO PEQUEÑO

CAPACIDADES 1,00 0,31 0,34
RESULTADOS 0,38 1,00 0,58

IMPACTOS 0,36 0,21 1,00

Tabla 8: Correlación de Spearman: Coeficientes\probabilidades. Capacidades, Resultados e Impactos para las
empresas según el tamaño.

3.2.2. INIs y dimensiones componentes según la principal actividad de las empresas.
Asociación entre dimensiones

A partir de la clasificación de las empresas en función a su actividad principal, descripta en
el punto 3.2, y teniendo en cuenta la cantidad de empresas ubicadas en cada categoría, se
analizaron aquéllas cuyos datos permitan realizar análisis, a saber, desarrollo de productos
y prestación de servicios.

 Actividad: Desarrollo de productos

INIS CAPACIDADES RESULTADOS IMPACTOS
CANT % CANT % CANT % CANT %

MUY ALTO
ALTO / MUY ALTO 1 8,33 4 33,33 1 8,33
ALTO 2 16,67 5 41,67
MEDIO / ALTO 3 25,00 4 33,33 3 25,00
MEDIO 4 33,33 3 25,00 5 41,67 6 50,00
BAJO / MEDIO 2 16,67 2 16,67
BAJO 2 16,67
MUY BAJO / BAJO 1 8,33
MUY BAJO
TOTAL 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%

Tabla 9: Distribución de empresas con actividad principal Desarrollo de productos, según valores de INIs,
Capacidades, Resultados e Impactos – Frecuencias absolutas y porcentuales.

En base a lo anterior es posible arribar a las siguientes conclusiones: el INIs toma valores
entre Bajo / Medio y Alto / Muy Alto. Las Capacidades entre Medio y Alto; los Resultados
entre Muy Bajo / Bajo y Alto / Muy Alto y los Impactos entre Bajo / Medio y Alto / Muy
Alto. Si se ordenaran las dimensiones en forma creciente teniendo en cuenta el porcentaje
de empresas con un nivel superior a Medio, se tiene: Capacidades (75% de las empresas
tienen un nivel de Capacidades superior a Medio), Resultados e Impactos (33,33%).



 Actividad: Prestación de servicios

INIS CAPACIDADES RESULTADOS IMPACTOS
CANT % CANT % CANT % CANT %

MUY ALTO
ALTO / MUY ALTO 4 26,67 1 06,67
ALTO 1 06,67 3 20,00 2 13,33
MEDIO / ALTO 6 40,00 8 53,33 3 20,00 1 06,67
MEDIO 5 33,33 3 20,00 2 13,33 3 20,00
BAJO / MEDIO 3 20,00 1 06,67 1 06,67 9 60,00
BAJO 1 06,67
MUY BAJO / BAJO 1 6,67 1 6,67
MUY BAJO 1 6,67
TOTAL 15 100% 15 100% 15 100% 15 100%

Tabla 10: Distribución de empresas con actividad principal Prestación de servicios, según valores de INIs,
Capacidades, Resultados e Impactos – Frecuencias absolutas y porcentuales.

A partir de lo anterior es posible enunciar las siguientes conclusiones: El INIs toma valores
entre Bajo / Medio y Alto. Las Capacidades se encuentran entre Bajo / Medio y Alto; los
Resultados entre Muy Bajo y Alto / Muy Alto y los Impactos entre Muy Bajo / Bajo y Alto
/ Muy Alto. Si se ordenaran las dimensiones en forma creciente teniendo en cuenta el
porcentaje de empresas con un nivel superior a Medio, se tiene: Capacidades (73,33% de
las empresas tienen un nivel de Capacidades superior a Medio), Resultados (60%) e
Impactos (13,33%).

Atendiendo a lo descripto, la siguiente gráfica expone la distribución de las empresas a
partir de su clasificación por actividad principal (desarrollo de productos y prestación de
servicios) y según los valores resultantes del INIs y de sus tres dimensiones componentes.

Figura 4: Distribución de empresas por principal actividad y valores de INIs, Capacidades,
Resultados e Impactos.

Teniendo en cuenta la principal actividad de las empresas, y considerando únicamente el
“Desarrollo de productos” y la “Prestación de servicios”, dado que para las otras
actividades no se tiene una cantidad suficiente de datos, sólo se encuentra asociación entre
los Resultados y los Impactos para la actividad “Desarrollo de productos”; no

Desarrollo de Productos Prestación de Servicios

INIs CAPACIDADES RESULTADOS IMPACTOS
Muy Bajo

Muy Bajo / Bajo

Bajo

Bajo / Medio

Medio

Medio / Alto

Alto / Muy Alto

Muy Alto

Alto

Desarrollo de Productos Prestación de Servicios



encontrándose ninguna otra asociación significativa.

ACTIVIDAD DESARROLLO DE PRODUCTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CAPACIDADES 1,00 0,31 0,37 1,00 0,56 0,50

RESULTADOS 0,32 1,00 0,03 0,16 1,00 0,80

IMPACTOS 0,29 0,62 1,00 0,19 0,07 1,00

Tabla 11: Correlación de Spearman: Coeficientes/probabilidades. Capacidades, Resultados e Impactos para
las empresas con actividad principal Desarrollo de productos/Prestación de Servicios.

4. Conclusiones

El presente trabajo permitió someter a prueba en el campo el Modelo de Medición de la
Innovación y específicamente aplicar el INIs, además de identificar lo adecuado de su composición
e instrumentación para receptar particulares del sector de software y servicios informáticos.

Se explicitó la formulación del Índice de Nivel de Innovación para empresas del sector
software (INIs). Se expuso que la construcción de un índice puede realizarse según
diferentes enfoques; por otra parte,  se destaca que el objetivo del estudio, la
dimensionalidad y la escala de medición de las variables intervienientes juegan un papel
preponderante.

En la aplicación presentada se definió al INIs como una variable cualitativa ordinal con las
categorías: Muy Bajo, Muy Bajo/Bajo, Bajo, Bajo/Medio, Medio, Medio/Alto, Alto,
Alto/Muy Alto y Muy Alto. Esto se fundamentó en que, en este contexto, tiene sentido
determinar distintos niveles de innovación (considerando un orden entre ellos), pero no
cuantificar las distancias entre los mismos.

Los indicadores fueron seleccionados atendiendo a la validez interna, esto es, de acuerdo a
su pertinencia con el contexto a medir y tomando como base el marco conceptual
receptado en la presente investigación.

Cabe destacar que la metodología presentada en este trabajo, para un concepto de
naturaleza ordinal con gran cantidad de dimensiones componentes, podría ser extendida a
diversos contextos teniendo en cuenta las mismas particularidades referidas a las escalas de
medición y considerando las características distintivas de otros sectores de negocios a
analizar.

Mediante el INIs fue calculado el nivel de innovación para treinta empresas del sector de
software radicadas en la Argentina, las que respondieron el cuestionario ad-hoc en esta
primera etapa de recolección de datos.

En todos los casos fue factible el cálculo del INIs. Se obtuvieron resultados entre las
categorías Bajo y Alto/Muy Alto. Las respuestas se concentraron en las categorías Medio y
Medio/Alto. Del análisis de las dimensiones se observaron mayores valores en la
dimensión Capacidades, luego en Resultados y por último en Impactos.

En base al análisis de los datos, se identificaron asociaciones entre las respuestas a
diferentes dimensiones del INIs y otras variables como el tamaño, medido en cantidad de
empleados y la actividad principal que desarrolla la empresa dentro del sector de software.



En el análisis de las empresas por tamaño surgió que el INIs en las Grandes toma valores
entre Medio y Alto, en las Medianas entre Bajo y Alto y en las Pequeñas entre Bajo/Medio y
Alto/Muy Alto. Esto muestra valores entre Medio y Alto más concentrados en las Grandes y
una mejor performance en las Pequeñas con respecto a las Medianas. No se identificó
asociación entre las dimensiones componentes del INIs para las Medianas y Pequeñas. Para
las empresas Grandes se encontró asociación entre las Capacidades y los Resultados.

En relación a la actividad principal que desarrolla la empresa dentro del sector de software,
se tomaron en consideración, a partir de la cantidad de casos necesarios para el
análisis, las empresas que desarrollan productos y las prestadoras de servicios. Las que
desarrollan productos registraron INIs entre Bajo/Medio y Alto/Muy Alto y las prestadoras
de servicios entre Bajo/Medio y Alto. Se identificó la existencia de asociación entre los
Resultados y los Impactos para la actividad desarrollo de productos; no encontrándose
ninguna otra asociación significativa.

En una fase posterior de análisis, se trabajará con técnicas multivariadas para explorar la
asociación entre grupos de variables. Se plantea la necesidad de profundizar el análisis de
la relación tamaño, distinguiendo entre Pequeñas y Medianas empresas y las dimensiones
que explican las diferencias de grados en el INIs, a partir de los mejores resultados
obtenidos por las Pequeñas con respecto a las Medianas.

Surge una hipótesis a contrastar en el análisis de mayor cantidad de datos en etapas
posteriores del relevamiento, la siguiente:

Se identifican mayores niveles de innovación en las empresas que desarrollan productos
en relación con las empresas cuya actividad principal es la prestación de servicios.

Esta etapa de recolección de datos completa la primera fase del trabajo de campo y del
análisis de los mismos se plantean importantes desafíos a cumplir en etapas futuras de
nuestra investigación. Motiva la necesidad de contribuir a la descripción de la gestión de la
innovación y plantear lineamientos para el desarrollo de las empresas en un sector
dinámico de la economía.
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Resumo: O presente artigo tem por objetivo contribuir para uma política de planejamento 
de portfólio de projetos de desenvolvimento de novos produtos. Para isto apresenta uma 
modelagem para avaliar o impacto das características dos projetos na performance de 
ambientes de alta complexidade/high tech, que considera uma seqüência de passos e 
etapas: (i) determinação dos fatores críticos de sucesso (FCS); (ii) determinação e 
avaliação das principais características dos projetos high tech;; (iii) avaliação individual da 
performance das características dos projetos; (iv) avaliação do impacto das características 
dos projetos na performance de ambientes de alta complexidade. Para demonstrar a 
factibilidade da modelagem foi desenvolvido um estudo de múltiplos casos em empresas 
de alta tecnologia. Os resultados mostraram-se satisfatórios, validando a proposta 
apresentada para uma política de planejamento e gestão de portfólio em desenvolvimento 
de produtos inovadores. 

Palavras-chave: Modelagem; Avaliação, Projetos de desenvolvimento de produtos, 
Ambientes de alta complexidade/high tech.   

Abstract: The present paper aims to contribute to the portfolio politcy of projects of new 
product development. Therefore, a modeling for determine the performance of the optimal 
tax project selection in environments of high complexity/high tech. The aforementioned 
system considers a sequence of proceedings directed to the prioritization ranking. This 
stage consisted of the following steps: (i) the determination of critical success factors CSF; 
(ii) the determination and evaluation of the characteristics of the projects high tech;; (iii) 
evaluation individual of the performance of the characteristics of the projects; (iv) 
determination of the performance of the optimal tax project selection in environments of 
high complexity/high tech/high tech. And to verify the feasibility and plausibility of the 
modeling we developed a multi-study cases in high-tech companies. The results produced 
are satisfactory, validating the proposed procedure for policy planning in project portfolio 
management in highly complex environment. 

Key-words: Modeling; Product Development Projects, Environments of High 
Complexity/high tech 

1. Tempos de Desafios 

Recentemente as mudanças relevantes tornaram as fronteiras organizacionais mais 
fluidas e dinâmicas em resposta ao ritmo acelerado da difusão do conhecimento (Griliches, 
1990; Teece, 1986),  da inovação e competição internacional (CHESBROUGH E 
ROSENBLOOM, 2002; CHRISTENSEN, 2003; DAMANPOUR, 1996). Isto inspira 
reconsiderar como ganhar com a inovação (TEECE et. al., 1997; TEECE, 1986; 
WHEELWRIGHT e CLARK, 1992). Assim as empresas inovadoras se valem de suas 
capacidades de apropriar do valor econômico gerado a partir de seus conhecimentos e 
inovações (GRILICHES, 1990; TEECE, 1986). Por esta via, a oferta de produtos 
inovadores se apresenta como um padrão de qualidade na disputa por inadiáveis demandas.  

Dá a crer que as empresas que conseguem disponibilizar seus produtos aos clientes 
com maior requinte de eficiência e rapidez estarão provavelmente em melhor posição para 
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criar uma vantagem competitiva sustentável (Amit e Schoemaker, 1993; Nonaka e 
Takeuchi, 1995) à luz do conhecimento e da inovação (TEECE et. al., 1997; NONAKA e 
TAKEUCHI, 1995). Nesta dicotomia, a eficiência técnica se apresenta como parâmetro das 
capacidades de desenvolvimento de produtos inovadores, que se traduz em uma das mais 
notáveis lógicas de potencializar e favorecer vantagem competitiva (WHEELWRIGHT e 
CLARK, 1992). Presume-se que um dos principais desafios é desenvolver produtos em 
ambientes de alta complexidade. Respostas vêm sendo dadas a esses desafios à luz de 
potencialidades técnicas igualmente inovadoras, maior agilidade, produtividade e alta 
qualidade por parte das empresas (WHEELWRIGHT e CLARK, 1992).  

O desenrolar de um projeto de desenvolvimento de produtos inovadores envolve 
uma diversidade de eventos de grande complexidade, num contexto de incerteza e risco, 
podendo afetar o fluxo do projeto, frustrando expectativas de estabilidade. Hão de se ter 
em mente que os riscos podem advir de diversas origens e cenários, provocados por 
eventos ambientais ou advindos do próprio projeto. As características dos projetos diferem 
muito, sendo objeto de análise igualmente diferenciada. A literatura ainda diverge no 
tocante a concepção de um projeto de desenvolvimento de produtos. A boa prática 
recomenda o cumprimento de uma seqüência de ações articuladas, que consiste nas 
seguintes fases: (i) planejamento das necessidades; (ii) institucionalização e formação da 
equipe de projetos e determinação dos procedimentos de comunicação (inclusive teste de 
mercado) ; (iii) consolidação dos objetivos, resultados e das metas de desempenho do 
projeto ; (iv) esboço do projeto de referência ; (v) estudo dos custos, receitas, fluxos de 
caixa ; (vi) estudo dos impactos sociais; (vii) análise, alocação e gestão de riscos (avaliação 
preliminar) ; e (viii) análise da viabilidade básica. De todos esses elementos resulta a 
atratividade de um projeto de desenvolvimento de produtos, sobretudo o seu retorno e 
estabilidade  

Muitas vezes os projetos apresentam inconsistências entre as prioridades e recursos 
envolvidos em suas implementações. O número de projetos identificados nem sempre está 
alinhado com a performance da capacidade de implementação das empresas (Wheelwright; 
Clark, 1992; Archer; Ghasemzadeh, 1999) e / ou com a com a estratégia da organização. 
Um dos elementos essenciais à luz de uma melhor eficiência no planejamento de projetos 
desta natureza começa então com prioridades de projetos bem definidas e alinhadas aos 
recursos e estratégias da organização. As prioridades podem mudar à luz de cada nova 
avaliação. Isto depende do contexto em que os projetos estão inseridos. Archer e 
Ghasemzadech (1996) argumentam que cada organização deverá considerar a metodologia 
que melhor lhe convier para decisões mais eficientes.  

Das considerações apresentadas,  O presente artigo tem por objetivo contribuir para 
uma política de planejamento de portfólio de projetos de desenvolvimento de novos 
produtos. Para isto apresenta uma modelagem para avaliar o impacto das características 
dos projetos na performance de ambientes de alta complexidade/high tech, que considera 

uma seqüência de passos e etapas: (i) determinação dos fatores críticos de sucesso (FCS); 
(ii) determinação e avaliação das principais características dos projetos high tech;; (iii) 
avaliação individual da performance das características dos projetos; (iv) avaliação do 
impacto das características dos projetos na performance de ambientes de alta 
complexidade. Este trabalho está estruturado conforme as seguintes seções: modelo 
conceitual e hipóteses; a metodologia; verificação do modelo conceitual que consiste nos 
seguintes passos: (i) determinação dos fatores críticos de sucesso (FCS); (ii) determinação 
e avaliação das principais características dos projetos high tech; (iii) avaliação do impacto 
das características dos projetos na performance de ambientes de alta complexidade, e 
palavras finais e limitações do estudo. Detalham-se a seguir esses procedimentos. 
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2. Modelo Conceitual: Constructos e hipóteses 

Esta seção examina o modelo conceitual (Figura 1) e apresenta a hipótese. 

 

Figura 1: Modelo Conceitual 
Variáveis dependentes: foram selecionadas as seguintes variáveis dependentes para esta 
pesquisa: Performance de ambientes de alta complexidade 

Variáveis independentes: as variáveis independentes, capacidades de inovação tecnológica 
das empresas, foram extraídas à luz da literatura especializada. Sendo assim, foram 
consideradas as seguintes dimensões como variáveis independentes Capacidade de 
produção (CP); Congruência com a estratégia (CE); Força do cliente (FC); 
Reconhecimento do mercado (RM); Impacto na estratégia (IE); Complexidade técnica 
(CT); Custos (C); Necessidade do mercado cliente  (NM); Durabilidade (técnica e 
mercado)(DT); Risco financeiro (RF); Plataforma para crescimento (PC); Canais para o 
mercado (CM); Competências (COMP); Acesso e uso eficaz de tecn. externa (AUETE); 
Riscos de segurança ambiental (RSA); Posição proprietária (PP); Sinergia com outras oper. 
negócio (SOON); Matéria-prima (MP). 

Formulação da hipótese a partir do modelo conceitual: Hipótese: A interação entre 
as características qualitativas e quantitativas dos projetos de desenvolvimento de novos 
produtos  determina a  performance de ambientes de alta complexidade / High tech. 

3. Metodologia 

Esta seção apresenta os procedimentos metodológicos para a consecução da 
modelagem proposta. Assim, a pesquisa foi desenvolvida num primeiro momento à luz da 
literatura especializada, em que foram extraídos dados para a elaboração da modelagem, 
em especial as variáveis dependentes e independentes para a construção da modelagem. 
Num segundo momento, o modelo foi submetido ao julgamento de especialistas com 
conhecimento sobre o objeto de pesquisa, selecionados por critérios técnico-científico, para 

Performance de 
ambientes de alta 
complexidade 

Dimensões das Características dos Projetos High Tec  
 

• Capacidade de produção (CP) 
• Congruência com a estratégia (CE) 
• Força do cliente (FC) 
• Reconhecimento do mercado (RM) 
• Impacto na estratégia (IE0 
• Complexidade técnica (CT) 
• Custos (C) 
• Necessidade do mercado cliente  (NM) 
• Durabilidade (técnica e mercado)(DT) 
• Risco financeiro (RF) 
• Plataforma para crescimento (PC) 
• Canais para o mercado (CM) 
• Competências (COMP) 
• Acesso e uso eficaz de tecn. externa (AUETE) 
• Riscos de segurança ambiental (RSA) 
• Posição proprietária (PP) 
• Sinergia com outras oper. negócio (SOON) 
• Matéria-prima s (MP) 

 

Variáveis independentes 
Variáveis dependentes 

PP 
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confirmar a estrutura e conteúdo da modelagem. Para demonstrar a factibilidade e 
plausibilidade da modelagem, foi realizado um estudo de múltiplos casos em empresas 
high tech no Brasil. Os dados foram coletados por meio de uma matriz de julgamento. A 
seguir são apresentados os procedimentos para a verificação da modelagem.  

4. Verificação da Modelagem 

Nesta seção são apresentados os procedimentos para verificação da modelagem. Esses 
procedimentos estão sistematizados da seguinte forma: (i) determinação dos fatores críticos 
de sucesso (FCS); (ii) determinação das principais características dos projetos high tech; 
(iii) avaliação da performance global das características dos projetos em relação aos fatores 
críticos de sucesso; (iv) avaliação individual da performance das características dos 
projetos; (v) Performance de ambientes de alta complexidade 

Passo 1: Determinação dos Fatores Críticos de Sucesso das Empresas High Tech 

A modelagem teve início com a determinação dos fatores em empresas high tech 
(ambientes de alta complexidade)  A determinação dos FCS se justifica, uma vez 
assegurados esses fatores, é possível alcançar os objetivos pretendidos pelas empresas. A 
identificação dos FCS foi possível a partir de uma vasta revisão da literatura especializada, 
e submetida ao julgamento de especialistas para confirmação, por meio de entrevistas / 
consultas a especialistas, e apoiado nos métodos: (i) análise ambiental; (ii) análise 
estrutural da indústria; (iii) consulta a especialistas; e (iv) fatores temporais / intuitivos.. O 
estudo da literatura e a decantação, nessa, dos FCS exigem igualmente uma técnica 
apurada. Poucos são ainda os documentos que já listam de forma sistemática, com base em 
uma pesquisa própria, os referidos FCS. A maior parte da literatura especializada foi 
investigada usando-se diversos filtros. Desse modo, os referidos FCS podem aparecer, 
implicitamente, quando a literatura menciona “fatores restritivos”, quando discorre sobre 
as experiências concretas; quando tece críticas e aponta as “limitações”; ou ainda quando 
analisa as “experiências fracassadas” e as respectivas causas do insucesso. Logo após a 
identificação dos FCS, estes foram agrupados e priorizados, por importância usando o 
método de escalagem LJC de Thurstone para explicar a estrutura de preferências dos 
especialistas em relação aos FCS, sistematizados nas seguintes etapas: (i) determinação das 
freqüências das preferências por pares de estímulos (FCS) em que Oi equivale aos FCS e 
Oj aos especialistas; (ii) determinação das freqüências das categorias ordinais; e (iii) 
determinação das matriz [πij] das freqüências relativas acumuladas. Os resultados são 
apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1: Fatores Críticos de Sucesso (FCS) - Empresa 

Estímulos C1 C2 C3 C4 (µi = ∑−
=

4
1j

Zij /4), Classificação 

Político -1,22 -1,22 -0,76 -0,13 -3,34 1º 

Técnico -0,13 0,43 0,76 3,86 4,92 4º 

Econ e Fin -1,22 -0,76 -0,43 1,22 -1,19 2º 

Mercadológico -0,76 0,13 0,76 1,22 1,36 3º 

Econômico Financeiro : Ao definir este fator, busca-se conhecer questões referentes ao 
comportamento / tendências sobre as questões econômica e financeiras, como: política 
econômica do governo, indicadores econômico e financeiro, mercado financeiro, política 
de risco, estrutura de custos, entre outros. Ao ter estas informações, asseguram-se alguns 
pontos para permitir a adequabilidade e eficiência na gestão de projetos, como, garantia do 
melhor desempenho econômico possível do projeto; a manutenção permanente do 
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equilíbrio financeiro; e uma política equilibrada de endividamento, melhor avaliação 
econômica, eficiência na gestão de custos, melhor eficiência na gestão financeira, melhor 
definição de estrutura de investimentos e performance. 

Técnico: Pretende-se com este fator conhecer o comportamento sobre as questões técnicas 
como por exemplo, os instrumentos de apoio à gestão de projetos. Questões relevantes são 
aqui descritas como, avaliação planejamento e controle dos projetos (indicadores), Projeto 
de Fábrica e de Instalações industriais, gestão da manutenção, simulação da produção, 
gestão de processos produtivos, gestão de operações e serviços,  controle estatístico da 
qualidade, certificação para a qualidade, confiabilidade de processos e produtos qualidade 
em serviços, planejamento do produto,  metodologia de projeto do produto, engenharia de 
produto, marketing do produto,   modelagem, análise e simulação, análise de demandas por 
produtos, planejamento estratégico e operacional da estrutura organizacional, estratégias de 
produção, organização industrial, Gestão e estratégia de mercados e produtos,  redes de 
empresas e gestão da cadeia produtiva, gestão da inovação, gestão da tecnologia, gestão da 
informação de produção e operações, gestão de projetos, entre outros.  

Mercadológico : incluem-se aqui questões referentes ao mercado, como por exemplo, 
usuários, nível de serviços, a oferta, a demanda, os aspectos macroeconômicos que 
influenciam nos negócios, os atores envolvidos, parcerias e alianças, demanda, 
competição, tecnologias, entre outros. Ao se fazer uma análise dessas questões individuais 
como em conjunto, permite-se saber o que está acontecendo com este fator e como esta 
situação afeta o desempenho do projeto.  

 Político, esse bloco procura abranger os seguintes temas críticos: mudanças institucionais 
na política de investimentos, na política de riscos, política de infra-estrutura, política 
monetária e fiscal (tributária), juros, taxa de câmbio, inflação, entre outras. Mais 
especificamente, é preciso dispor de informações referentes aos mecanismos viabilizadores 
de investimentos; a contenção das crises políticas etc. Ao se fazer uma análise da 
informação tanto individual como em conjunto, permite-se saber o que está acontecendo 
com este fator e como esta situação afeta o desempenho global do projeto. Estes FCS 
foram confirmados em consulta aos especialistas envolvidos direta ou indiretamente com 
na gestão de projetos high tech em ambientes de alta complexidade.  

Passo 2: Determinação e Avaliação das principais características dos projetos high 

tech;  

   Nesta seção são identificadas as principais características dos projetos high tech. Este 
procedimento foi elaborado à luz da literatura especializada (Cooper, Edgett, e 
Kleinschmidt, 1997; Archer, Ghasemzadeh, 1996; Griffin, 1997; March-Chordà,, 
Gunasekan;  Lloria-Aramburo, 2002; Souder, Buisson, e Garret, 1997, Toledo et.al., 2008). 
Foram identificadas as seguintes características inerentes aos projetos high tech: 

Capacidade de produção (CP); Congruência com a estratégia (CE); Força do cliente (FC); 
Reconhecimento do mercado (RM); Impacto na estratégia (IE); Complexidade técnica 
(CT); Custos (C); Necessidade do mercado cliente  (NM) Durabilidade (técnica e 
mercado)(DT); Risco financeiro (RF); Plataforma para crescimento (PC), Canais para o 
mercado (CM); Competências (COMP); Acesso e uso eficaz de tecnologia. externa 
(AUETE); Riscos de segurança ambiental (RSA); Posição proprietária (PP); Sinergia com 
outras oper. negócio (SOON); Matéria-prima s (MP). Logo após identificar as 
características, foi possível formar os seguintes clusters, aqui denominados de Clusters das 
Características:  Técnica; Econômica e Financeira; Mercadológica; Regulamentação; e 
Ambiental. Para conhecer o desempenho global dos clusters em relação aos fatores críticos 
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de sucesso,  foi aplicada a técnica da Análise Multicriterial, com o apóio dos métodos 
Compromise Programming, Electre III e Promethee II (Figura 2). 

 

Figura 2: Avaliação da performance global das características dos projetos 

Passo 3: Avaliação individual da performance das características dos projetos de 
Desenvolvimento de Produtos;  

3.1 Método de Escalagem Lei dos Julgamentos Categoricos de Thurstone (LJC) à Luz 
dos FCS 

O método de escalagem psicométrica Lei dos Julgamentos Categóricos de 
Thurstone de 1927 é uma modelagem de comportamento mental que tem por objetivo 
explicar a estrutura das preferências dos especialistas em relação a um conjunto de 
estímulos. Esse procedimento parte de um conjunto constituído por m classes, exaustivas e 
mutuamente exclusivas, em que devem ser necessariamente postos os n estímulos O1, O2, 

On. Na escala de estímulos adota, C1 contém os estímulos menos intensos do que aquele 
pertencentes a C2 no que diz respeito à característica C ; C2 contém estímulos menos 
intensos do que os pertencentes a C3 à mesma característica C  e assim sucessivamente 
(SOUZA, 1988).  

Conforme discorre o modelo, avalia-se  cada estímulo pelo seu valor de escala, 
sendo este processo mental chamado de processamento de ”discriminação modal”, e 
explicitam-se as preferências mediante as comparações efetuadas com os valores de suas 
manifestações perceptíveis e que são representadas pelas escolhas reveladas empiricamente 
através das freqüências relativas das preferências. Uma questão relevante é a natureza 
psicofísica do método. As manifestações de preferências ocorrem em instantes diversos, e 
dessa forma, os valores da escala variarão em função da própria dinâmica de seu processo 
mental. Neste trabalho, a opção pelo Método Lei dos Julgamentos Categóricos de 
Thurstone pode se justificar por ser uma ferramenta estratégica a ser testada para priorizar, 
por importância, a taxa ótima de decisão em seleção de projetos de desenvolvimento de 
produtos em ambientes de alta complexidade (high tech). Este método considera o 
comportamento mental para explicar a estrutura das preferências dos decisores sobre as 
características priorizadas.  

Os procedimentos para aplicação do instrumento são sistematizados nos seguintes 
passos: Etapa 1: Determinação das freqüências das preferências por pares de estímulos 
(características dos projetos), em que Oi equivale às características e Oj aos especialistas - 
Oi]Oj. Os dados aqui sistematizados foram extraídos a partir das preferências dos 
especialistas em relação às características dos projetos (mediante pesquisa de campo 
utilizando questionário/matriz de julgamento). As características aparecem sob forma de 
estímulos submetidos às categorias ordinais. Etapa 2: Determinação das freqüências das 
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categorias ordinais, a partir dos dados extraídos da etapa anterior. Calcula-se a matriz [πіј] 
das freqüências relativas acumuladas. Os resultados são classificados em ordem crescente 
de importância. Para uma melhor compreensão da técnica, recomenda-se a seguinte 
literatura (Souza, 1988; Thurstone (1927). Etapa 3 Determinação da matriz [πij] das 
freqüências relativas acumuladas, a partir dos resultados das freqüências das categorias 
ordinais calcula-se a matriz das freqüências relativas acumuladas. Etapa 4: Determinação 
do inverso da normal padrão das freqüências acumuladas (INPFA), a partir dos resultados 
obtidos na etapa anterior, calcula-se o inverso da normal padrão das freqüências 
acumuladas. Os resultados refletem as probabilidades de intensidade de preferências dos 
especialistas em relação aos estímulos (características). Lembrando que C1 contém 
estímulos menos intensos, do que C. Num continum psicológico os estímulos são 
traduzidos por valores de escala µi e as categorias (C1, C2, C3...), por uma partição 
intervalar da reta real, de tal sorte que C1 seja representada pelo intervalo (-∞, C1) e C2 
representa o intervalo (m-1, + ∞). O resultado das preferências é, então, apresentado em 
ordem crescente de importância. A escala teve por objetivo mostrar a probabilidade na 
intensidade das preferências dos especialistas, por importância, em relação às 
características dos projetos.  Detalham-se a seguir os procedimentos de aplicação das 
RNA. A consecução do método partiu dos resultados da pesquisa com os especialistas, 
estes manifestaram suas preferências por pares de estimulos (no caso, as características dos 
projetos de desenvolvimento de produtos / empresas de base tecnológica), e estes 
submetidos as categorias ordinais C1 =5º lugar, C2 = 3º lugar e C3 = 4º lugar).. O resultado 
das preferências é, então, apresentado em ordem crescente de importância (Tabela 2). 

Tabela 2: Fatores Determinantes na Escolha de Projetos de Desenvolvimento de Produtos – 
EBTs  à luz dos FCS 

Características do Projeto A C1 C2 C3 C4 Total Ranking 

Capacidade de produção (CP) -1,221 -0,76471 0,13971 0,13971 -1,7063 6º 

Congruência com a estratégia (CE) -1,221 -1,221 -1,22064 -0,76471 -4,4274 1º 

Força do cliente (FC) -1,22064 -1,221 0,13971 1,220642 -1,0813 9º 

Reconhecimento do mercado (RM) -1,22064 -1,221 0,13971 1,220642 -1,0813 9º 

Impacto na estratégia (IE0 -1,221 -1,22064 -0,43073 0,13971 -2,7327 2º 

Complexidade técnica (CT) -0,76471 -0,1397 1,220642 1,220642 1,53687 13º 

Custos (C) -1,22064 -0,76471 -0,1397 0,13971 -1,9853 5º 

Necessidade do mercado cliente  (NM) -1,221 -1,221 -0,43073 0,76471 -2,108 4º 

Durabilidade (técnica e mercado)(DT) -1,221 -1,221 -0,43073 0,76471 -2,108 4º 

Risco financeiro (RF) -1,221 -1,221 -0,76471 0,76471 -2,442 3º 

Plataforma para crescimento (PC) -1,221 -1,221 -0,76471 0,76471 -2,442 3º 

Canais para o mercado (CM) -1,221 -0,76471 -0,1397 0,76471 -1,3607 8º 

Competências (COMP) -1,221 -0,76471 0,13971 0,430728 -1,4153 7º 

Acesso e uso eficaz de tecn. externa (AUETE) -0,76471 -0,76471 0,430728 1,220642 0,12195 11º 

Riscos de segurança ambiental (RSA) -0,76471 -0,76471 0,430728 1,220642 0,12195 11º 

Posição proprietária (PP) -1,221 -1,221 -0,1397 3,692694 1,11099 12º 

Sinergia com outras oper. negócio (SOON) -1,221 -1,221 -0,1397 3,692694 1,11099 12º 

Matéria-prima s (MP) -1,221 -0,43073 -0,43073 1,220642 -0,8618 10º 

3.2. Redes Neurais 

As redes neurais artificiais (RNA) tentam simular o comportamento do cérebro 
humano, através de um número de neurônios interconectados. Um neurônio executa somas 
ponderadas pelas ativações dos neurônios representando relações não-lineares.  As RNA 
têm a capacidade de reconhecer e classificar padrões por meio de processos de 
aprendizagem e treinamento. Vem sendo utilizadas em vários estudos e para diversas 
finalidades, e as experiências indicam que as redes neurais proporcionam performance 
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superior aos modelos estatísticos convencionais, pois podem tratar mais adequadamente as 
variações no comportamento dos dados (DOUGHERTY, 1995). Uma RNA pode ser 
treinada para gerar conhecimento baseado nos atributos dos dados de entrada, ou também 
conhecidas como variáveis explicativas.  

Uma RNA está constituída de unidades interconectadas de processamento simples 
denominados neurônios, onde para cada conexão ou link é atribuído um peso numérico 
(sináptico). Cada neurônio recebe um sinal de entrada com a informação total procedente 
de outros neurônios ou estímulos externos, sendo processados localmente junto a uma 
função de ativação ou de  transferência  produzindo um sinal transformado de saída para 
outros nós ou saídas externos (Russel e Norvig, 1996; Haykin, 1999). Cada neurônio 
individual implementa sua função e efetua um cálculo local, não sendo necessário um 
controle global. Cada neurônio j possui vários sinais de entradas xi  desde i = 1 até n, que 
podem ser saídas provenientes de outros neurônios conectados a ele. Cada conexão tem 
associado um peso sináptico wij. O neurônio recebe os sinais das conexões de entrada e 
calcula o novo nível de ativação correspondente que envia através das conexões de saída.  

No sentido amplo, a RNA é funcionalmente equivalente a um modelo estatístico de 
regressão não linear, embora o processamento e a relação funcional entre as variáveis 
sejam totalmente diferentes da modelagem estatística. Em um problema explanatório ou 
causal as entradas para a RNA são um conjunto de variáveis independentes (xn) ou 
variáveis de previsão, e as variáveis de saída são as dependentes (ym). Definidos um vetor 

de entrada de variáveis independentes X = [x0, x1, x2,..., xn] e um vetor de saída de 

variáveis dependentes Y = [y0, y1, y2,..., ym], a relação funcional ou mapeamento estimado 

pela RNA é Y =ψ ( X , W ) da entrada da primeira camada para a saída da última camada, 

parametrizado pelo vetor de pesos sinápticos W .Como observado, a rede neural resulta da 
interconexão de vários neurônios básicos em várias configurações. A configuração mais 
conhecida é a rede feedforward multicamada, referida também como Multi-Layer 
Perceptron (MLP), cuja estrutura consiste em camadas de neurônios na qual a saída de um 
neurônio de uma camada alimenta todos os neurônios da camada seguinte. Considerando 
que a base conceitual das RNA está na simulação do comportamento dos neurônios 
humanos, representando os estímulos das variáveis modeladas, acredita-se que seja 
possível avaliar as respostas dos decisores sobre as prioridades de projetos em ambientes 
de alta complexidade. Espera-se que as preferências dos especialistas em relação a um 
conjunto de objetos de conhecimento, sejam representadas pela RNA por meio da 
probabilidade expressa na resposta das saídas geradas. O treinamento da rede é a fase mais 
importante para o sucesso das aplicações em redes neurais. A topologia da rede pode ser 
melhor determinada de forma subjetiva, a partir de um princípio que consiste em adotar o 
menor número de camada intermediárias e neurônios possível, sem comprometer a 
precisão.  

Na presente aplicação, a camada dos dados de entrada possui 15 neurônios 
correspondente as 15 variáveis referente aos objetos de conhecimentos. A camada 
intermediária possui 8 neurônios, e a camada de saída possui um neurônio correspondente 
ao valor da escalagem determinada pela RNA. Os pesos entre as camadas de entrada e 
intermediária, e entre a intermediária e de saída são determinadas automaticamente pelo 
processo de aprendizagem supervisionada baseado no algoritmo Backpropagation 
aplicando o software Easy NN. O processo de treinamento foi finalizado quando os pesos 
entre as conexões permitiram minimizar o erro de aprendizado. Para tal foi necessário 
identificar qual a configuração que apresentaria o melhor resultado variando as taxas de 
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aprendizagem e momento. Após diversas configurações terem sido testadas, a rede que 
apresentou melhor resultado foi a RNA 1 (menor erro). Os dados foram divididos em dois 
grupos, onde a cada estágio um terço dos dados são utilizados para treinamento da rede e o 
restante é aplicado para verificação dos resultados.  

Após várias topologias de rede, e de parâmetros possibilitou obter as redes que 
melhores resultados apresentaram (Figura 3). A Tabela 3 mostra os indicadores e sua 
classificação obtida pelo treinamento. A rede foi treinada para obtenção de dois grupos de 
resultados para comparação da melhor escalagem determinada pelas redes. No primeiro 
teste adotou-se o somatório do julgamento dos agentes, entretanto somente no segundo 
teste obteve-se a melhor escala, próxima da representada pelo método dos julgamentos 
categóricos. Com isso, a última etapa da modelagem das RNA consistiu em testar os dados 
de entrada de forma seqüencial ou aleatória, processo este que apresentou resultados mais 
plausíveis. Das diversas características dos projetos em ambientes de alta complexidade 
(high tech), os resultados mostram uma predominância da congruência com a estratégia, 
impactos na estratégia, riscos financeiros, plataforma para crescimento, necessidade de 
mercado e custos, como fatores fundamentais em decisão de seleção de projetos high tech.  

Tabela 3: Determinantes da TODSP 
(características) - Métodos: LJC e RNA 

 
Características LJC RNA 

Capacidade de produção (CP) 6º 8º 

Congruência com a estratégia (CE) 1º 1º 

Força do cliente (FC) 9º 8º 

Reconhecimento do mercado / negócio (RMN) 9º 8º 

Impacto na estratégia (IE0 2º 2º 

Complexidade técnica (CT) 13º 10º 

Custos (C) 5º 6º 

Necessidade do mercado cliente – interno / externo (NM) 4º 5º 

Durabilidade (técnica e mercado)(DT) 4º 4º 

Risco financeiro (RF) 3º 3 º  

Plataforma para crescimento (PC) 3º 3º 

Canais para o mercado (CM) 8º 8º 

Competências (COMP) 7º 7º 

Acesso e uso eficaz de tecnologia externa (AUETE) 11º 11º 

Riscos de segurança ambiental (RSA) 11º 10º 

Posição proprietária (PP) 12º 12º 

Sinergia com outras operações do negócio (SOON) 12º 12º 

Matéria-prima ou fornecimento de componentes essenciais (MPFCE) 10º 9º 

O desafio que se impõe é conseguir gerenciar a relação custo-benefício. Reconhece-
se a importância de metodologias especialmente desenhadas no reconhecimento de elevada 
subjetividade advindas do ambiente de decisões. Neste espectro, reafirma-se a relevância 
da escala de Thurstone LJC, que considera a dinâmica temporal das  manifestações de 
probabilidade de preferências dos juízes, demonstrada nesta aplicação. Ou seja, o método 
realça a intensidade nas probabilidades das preferências dos decisões. As redes neurais 
trata as tomadas de decisões num contexto estático. Ou seja, não considera a dinâmica das 
manifestações das tomadas de decisão, como acontece no método de escalagem 
psicométrica LJC. Porém, mostra-se apropriada para esta aplicação para garantir maior 
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confiabilidade validade nos resultados alcançados pelo método LJC. Isto favorece o 
processo de classificação nas prioridades de projetos. Disso resulta que o uso das duas 
metodologias é uma das formas mais plausíveis de validação e confirmação de resultados 
que envolvem alto grau de subjetividade, como é o caso em questão. Lembrando que o 
método LJC de Thurstone considera a dinâmica da tomada de decisão, enquanto que as 
redes neurais artificiais trata o processo de decisão de forma estática.. A Figura 3 evidencia 
os resultados produzidos e comparados pelas duas metodologias.  
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Figura 3: Priorização das características dos projetos usando Escalagem Psicométrica(LJC) 
e Inteligência Artificial (RNA) 

De todas as configurações evidenciadas, a RNA 1 é a que melhor se aproximou da 
classificação obtida pelo método LJC. Além disso, embora outras topologias não tenham 
sido as melhores, entretanto se aproximaram em algumas características da LJC. Logo após 
este procedimento, avalia-se o impacto das características dos projetos na performance de 
ambientes de alta complexidade/high tech, com base nas características levantadas e 
avaliadas nesta etapa. 

Passo 4: Avaliação do impacto das características dos projetos na performance de 
ambientes de alta complexidade/high tech 

Esta fase centra-se na avaliação do impacto das características dos projetos na 
performance de ambientes de alta complexidade / high tech utilizando a modelagem 
neurofuzzy. É um processo cujos atributos em sua maioria possuem características de 
elevada subjetividade, em que a experiência do tomador  de decisão é bastante 
significativa. Neste espectro há uma necessidade de uma ferramenta que permite a 
agregação das variáveis quantitativas e qualitativas que convergem rumo a um único 
parâmetro de avaliação (OLIVEIRA e CURY; 2004; OLIVEIRA, 2004; CURY, 1999; 
VON ALTROCK, 1997). Este modelo agrega a tecnologia de Redes Neurais e Lógica 
Fuzzy (tecnologia neurofuzzy). Aqui este modelo suporta a decisão de seleção da taxa 
ótima de projetos em ambiente de alta complexidade. O modelo aqui apresentado tem 
como referência o modelo de Cury e Oliveira (1999). À luz da tecnologia neurofuzzy os 
dados de entrada de natureza qualitativa são agrupados para determinar os parâmetros de 
comparação entre as alternativas. A técnica está estruturada a partir de uma combinação de 
todos os atributos em blocos de inferência que usam regras de base fuzzy e expressões 
linguísticas, de modo que a preferência para cada alternativa de decisão de seleção da taxa 

Características dos Projetos 
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ótima de prioridades de projetos (VE), em termos de benefícios para a empresa, pode ser 
expressa por meio de um intervalo, variando de 0 a 10. A modelagem é composta de 
variáveis qualitativas e quantitativas, com base em informações dos especialistas (extraídas 
da etapa anterior). Os parâmetros qualitativos são difíceis de medir e pode indicar níveis 
elevados de subjetividade, portanto, justificam a aplicação de métodos que permitem a 
convergência destes parâmetros para um coeficiente único, permitindo assim a tomada de 
decisão tendo em vista todos os atributos relevantes.  

Descreve-se a seguir o modelo neurofuzzy. O Modelo Neurofuzzy (Figura 4) O 
modelo proposto considera as Variáveis de Entrada (VE) (extraídas da etapa anterior): 
determinantes da taxa ótima de seleção de projetos . Seguindo a analogia proposta por 
Cury (1999), este método utilizou quinze variáveis de entradas (VE), convergidas em 
variáveis lingüísticas, fundamentadas em seus GdC (graus de certeza), em função da 
intervenção dos especialistas no processo. As VEs foram identificadas à luz da literatura e 
confirmadas e ponderadas por meio do julgamento de especialistas (etapa anterior).  

Determinação das Variáveis de Entradas: Esta seção centra-se na determinação das 
variáveis de entrada (VE) do tipo qualitativas e quantitativas. Essas variáveis foram 
extraídas da etapa anterior, levantadas à luz da literatura especializada. Porém, para 
demonstrar a factibilidade e plausibilidade da modelagem foi aplicado um estudo multi-
projetos (portfólio) de empresas hgh tech. Os termos lingüísticos atribuídos a cada VE 
apresentada são: Alto, Médio e Baixo. Sendo assim, as VEs são  transformadas em 
variáveis lingüísticas, com seus respectivos Graus de Convicção ou de Certeza (GdC), com 
a intervenção de vinte juízes opinando no processo. Os graus atribuídos pelos juízes 
(especialistas) são convertidos em expressões lingüísticas, com seus respectivos GdC, com 
base nos conjuntos fuzzy e nas regras SE (agregação das regras)-ENTÃO (composição das 
regras). 

Determinação das Variáveis Intermediárias e Termos Lingüísticos: As variáveis de 
entrada de natureza qualitativa passam pelo processo de inferência fuzzy, resultando em 
termos lingüísticos de variáveis intermediárias (VI). Assim, os termos lingüísticos 
atribuídos às VI são: Baixo, Médio e Alto. As variáveis intermediárias foram obtidas em: 
Desempenho Estratégico; Técnico; Mercadológico; Político, Benefício Estratégico, 
Técnico e Econômico e Financeiro. A arquitetura proposta é composta de oito 
configurações de sistemas especialistas fuzzy, quatro variáveis de entrada (VE) de natureza 
qualitativa que passam pelo processo fuzzy e através do bloco de inferência, portanto, 
produzindo uma variável de saída (VS), denominada variável intermediária (VI). Por sua 
vez, VIs, que se juntam a outras variáveis VIs, formando portanto, um conjunto de novas 
VEs, conseqüentemente configurando uma sequência até a última camada da rede. Na 
última camada da rede é definida a variável de saída (VS) da Rede Neurofuzzy. Esta VS 
então é submetida a um processo defuzzificação para alcançar o resultado final, que é a 
avaliação das características dos projetos na performance ambientes de alta complexidade.  
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Figura 4: Modelo Neurofuzzy  

Em síntese, a inferência fuzzy ocorre a partir da base de regras, gerando o vetor 
lingüístico da VS, obtido por meio das etapas de agregação e composição (blocos de 
inferência). A título de exemplo, ao solicitar a opinião de um dos especialistas sobre qual a 
taxa ótima de decisão de seleção do projeto A, a resposta foi 8,0. Em seguida, realizou-se o 
processo de fuzzificação (simulação), atribuindo termos lingüísticos BAIXA, MÉDIA e 
ALTA a graus de avaliação em uma escala de 1 a 10. Para o grau 8, considerado BAIXA 
por 0% dos especialistas, MÉDIA por 55% e ALTA por 45% dos especialistas.  

Ou seja, com as respostas dos especialistas foi possível determinar os graus de 
certeza dos termos lingüísticos de cada uma das variáveis de entrada, por meio da 
utilização dos conjuntos fuzzy. Foram definidos os conjuntos fuzzy genéricos para todas as 
VEs qualitativas, que apresentam sempre dois e três níveis de termos lingüísticos: um 
inferior, um médio e outro superior. Após a conversão de todas as VEs em suas 
correspondentes variáveis lingüísticas, com seus respectivos GdC, os blocos de inferência 
fuzzy (BI), compostos por base de regras SE-ENTÃO, são operados com base nos 
operadores MIN-MAX, obtendo-se um valor lingüístico para cada variável intermediária e 
para variável de saída do modelo, com os termos lingüísticos definidos pelos juízes, 
anteriormente. A partir das variáveis de entradas (características extraídas dos projetos de 
desenvolvimento de produtos à luz do estado da arte), geram-se a base de regras. Cada 
regra possui um fator de ponderação individual, denominado de Fator de Certeza (FdC), 
compreendido entre 0 e 1, que indica o grau de importância de cada regra na base de regras 
fuzzy. E a inferência fuzzy ocorre a partir da base de regras, gerando o vetor lingüístico da 

VS, obtido por meio das etapas de agregação e composição.  
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Determinação da Variável de Saída – Taxa de impacto (das características dos projetos) 

na Performance de ambientes de alta complexidade 

A variável de saída (VS) do modelo neurofuzzy proposto foi denominada de taxa de 
impacto na Performance de ambientes de alta complexidade. O processo de fuzzificação 
envolve a determinação das funções de pertinência para cada uma das variáveis de entrada. 
Se os dados de entrada forem valores precisos, resultados de medições ou observações, é 
necessário efetuar-se a estruturação de conjuntos fuzzy para as variáveis de entrada, 
consistindo no processo de fuzzificação. Caso as variáveis de entrada sejam obtidas em 
valores lingüísticos, não é necessário o processo de fuzzificação.  

Defuzificação: No caso de aplicações que envolvem variáveis qualitativas, como é o caso 
em questão, é necessário um valor numérico como resultado do sistema, denominado de 
defuzzificação. Sendo assim, após a inferência fuzzy é necessário a fuzzyficação, ou seja, 
transformar os valores lingüísticos em valores numéricos, a partir de suas funções de 
pertinência (Von Altrock, 1997). O método do Centro de Máximos se popularizou para a 
determinação de um valor exato para o vetor lingüístico da VS. A partir desse método, 
definem-se os graus de certeza dos termos lingüísticos como “pesos” associados a cada um 
destes valores. O valor de compromisso exato (VC) é determinado através da ponderação 
dos pesos com relação aos valores típicos (valores máximos das funções de pertinência), 
conforme Equação apresentada a seguir (Von Altrock, 1997; Cury e Oliveira, 1999). 
                                                                 ⁿ 

∑ DoC¡ . Χ¡ 
                                                                                               ¡=1 

VS= ------------------------------------------_ 

                                                                                                  ⁿ 

 ∑ DoC¡ . Χ¡ 

Onde i GdC representa os graus de certeza dos termos lingüísticos da variável de saída 
final e i X indica os valores típicos para os termos lingüísticos, que correspondem aos 
máximos dos conjuntos fuzzy que definem a variável de saída final. A título de 
demonstração, utilizando-se graus atribuídos (média) hipotéticos, entra-se na expressão do 
cálculo da taxa de performance  A taxa com os GdCi do seguinte vetor lingüístico da 
variável de saída (Taxa de Performance), também hipotético: BAIXO=0,30; 
MÉDIO=0,49; ALTO=0,14. O valor da taxa de performance numérico numa escala de 0 a 
1 corresponde a 0,7352, resultante da média aritmética dos valores resultantes da 
defuzzificação de cada um dos vinte juízes simulados. Este valor corresponde a um valor 
médio para o TEDSP.  Com esse resultado apresentado para a taxa ótima de decisão de 
seleção de projetos de desenvolvimento de produtos é possível dizer que o projeto com a 
maior taxa é o projeto que terá prioridade.  

5  Palavras Finais: que lições tirar? 

Encerra-se este  documento sobre determinação da taxa ótima de decisão de seleção 
de projetos em ambientes de alta complexidade/high tech, evidentemente permanecem 
diversas questões a serem aprofundadas em outros estudos do gênero. Para estes novos 
estudos espera-se ter contribuído para discussão metodológica que ainda pode ser bastante 
explorada. Da experiência descrita neste trabalho, torna-se oportuno observar como a 
utilização de métodos de apoio à decisão pode contribuir para o enriquecimento da 
interdisciplinaridade e da sofisticação de um modelo. Há de se considerar a importância 
das metodologias especialmente desenhadas no reconhecimento da subjetividade dos 
decisores, a influência dos fatores subjetivos sobre a percepção e entendimento das 
informações disponíveis ao decisor advindas do contexto decisório. Reconhece-se a 
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relevância dos métodos multicriteriais, Compromise Programming, Electre e Promethee, 
que mostraram-se eficientes ao determinar a performance global das características dos 
projetos à luz dos fatores críticos de sucesso. A escala de Thurstone, que considera a 
dinâmica temporal das  manifestações de probabilidade de preferências dos juízes, 
demonstrada em diversas etapas deste artigo, foi determinante na performance de 
prioridades individuais das características dos projetos. Aliado a isto, as redes neurais 
artificiais se apresentaram como um instrumento plausível e factível para confirmar os 
resultados obtidos pelo método LJC, evidenciando-se como uma das formas mais notáveis 
de garantir a confiabilidade e validade interna de uma das etapas da modelagem.  

O grau de sofisticação da tecnologia neurofuzzy, fortemente apoiada na opinião dos 
especialistas, foi apropriada a esta aplicação por envolver um elevado número de variáveis 
qualitativas e quantitativas e pelo seu caráter flexível, favorecendo o processo de 
classificação das características convergindo rumo ao impacto das características dos 
projetos na performance de ambientes de alta complexidade (taxa de performance). O 
resultado da interação de um framework de atributo reflete um valor numérico aqui 
denominado taxa ótima de decisão de seleção de prioridades de projetos em ambientes de 
alta complexidade/high tech. Da a crer que esta contribuição permite conduzir diretrizes de 
planejamento para a gestão de portfólio de projetos, uma vez que lança mão da melhor 
performance de prioridades de projetos à luz de suas características, com lastro nos fatores 
críticos de sucesso.  Reafirma-se ainda a importância da intervenção de especialistas como 
elemento central no processo de tomada de decisão, rumo ao alcance de resultados 
consistentes e confiáveis.  

As potencialidades técnicas da modelagem aqui apresentada tem por objetivo uma 
orientação mais pragmática e eficiente para tratar decisões em ambientes de alta 
complexidade. Essa proposta visa, antes de tudo, que se iluminem questões ainda não 
exploradas neste objeto tão-complexo. Evidentemente, não pretende ser uma “camisa de 
força” metodológica, mas que venha prestar uma nobre contribuição, mesmo que por 
caminhos mais livres. Além disso, essa modelagem não tem a pretensão de ser completa, 
mas sim, de ser geradora de  elementos que serão estratégicos para o planejamento e gestão 
de projetos high tech. Verificou-se a confirmação da hipótese: a interação entre as 
características qualitativas e quantitativas dos projetos de desenvolvimento de novos 
produtos determina a  performance das empresas high tech. Os resultados obtidos foram 
satisfatórios, validando o modelo conceitual proposto para uma política de planejamento de 
portfólio. Recomenda-se que a pesquisa sobre as prioridades de características sejam 
aplicadas de forma permanente e recorrente. Da literatura investigada não há estudos sobre 
a taxa de performance em ambientes de alta complexidade utilizando um know how de 
sofisticação como as potencialidades técnicas utilizadas nesta aplicação. A literatura 
referencia outras metodologias na determinação de prioridades de projetos baseadas no uso 
de métodos lineares e alguns métodos comportamentais, porém, esses métodos apresentam 
uma ou outra inconsistência.  

Espera-se que este estudo sirva de estímulo para um amplo debate sobre a questão e 
reconhece-se que mais estudos são necessários para construir resultados mais robustos no 
futuro próximo. Além disso, o estudo é limitado a empresas de alta tecnologia, abrindo a 
possibilidade de novas possibilidade de pesquisas. A mensuração de variáveis qualitativas 
é um fator altamente subjetivo e os todos os dados se valem coletas transversal, e, portanto, 
pode-se concluir que as variáveis e seus efeitos estão relacionados a um único ponto no 
tempo, o que é um fator de restrição. Reconhecemos a importância de replicar este estudo e 
repetir esse modelo em outras aplicações, utilizando uma amostra completamente nova de 
outros setores. Comparações interessantes podem também ser realizadas, como por 
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exemplo a aplicação do procedimento aqui adotado, em outro país, a fim de comparar os 
resultados. Neste espectro, esta modelagem não tem a pretensão de ser completa, mas ser 
geradora  de elementos estratégicos para o desenvolvimento continuado de projetos 
inovadores.  
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Using the Innovation Adoption Model to Analyze the Virtual
Social Media Use by Brazilian Companies

Uso do Modelo de Adoção de Inovação para Análise do Uso de
Redes Sociais Virtuais por Empresas Brasileiras

Abstract

This study aimed to contribute to the proposition and testing of a theoretical model to
assess the adoption of social media by organizations, identifying the determinants of this
adoption. Therefore, it has adapted the Multi-level Model of Organizational Innovation
Adoption by Frambach Schillewaert (2002) for a quantitative approach and held up a
survey on 237 companies using social media in their business processes. The proposed
model was analyzed using structural equation modeling. The results point to the significant
influence of the constructs "perceived characteristics of innovation" and "characteristics of
the adopter" in the adoption of social media by companies.

Resumo

Este trabalho buscou contribuir com a proposição e teste de um modelo teórico para avaliar
a adoção de mídias sociais por organizações, identificando os fatores determinantes dessa
adoção. Para tanto, adaptou-se o Modelo Multi-nível de Adoção de Inovação
Organizacional de Frambach e Schillewaert (2002) para uma abordagem quantitativa e
realizou-se survey em 237 empresas que utilizam as mídias sociais em seus processos de
negócio. O modelo proposto foi analisado utilizando-se a modelagem de equações
estruturais. Os resultados apontam para a influência significante dos construtos
“características percebidas da inovação” e “características do adotante” na adoção de
mídias sociais pelas empresas.

1. Introdução
No panorama atual do mercado no qual o ritmo das transformações e o grau de incertezas
característico do cenário competitivo apresentam aceleração crescente, as empresas tendem
a operar sob pressões cada vez maiores para aumentar sua rentabilidade. Neste ambiente,
surge uma nova realidade econômica em que a informação, o conhecimento e o poder da
comunicação tornam-se a principal fonte de geração de riquezas (TURBAN; MCLEAN;
WETHERBE, 2004; TAPSCOTT; WILLIAMS, 2007).

Grande parte destes recursos de informação e de comunicação encontra-se disponível na
rede mundial de computadores (Internet). A interconectividade e interatividade
proporcionada pela Internet tornam-na um meio único no contexto estratégico (PAXSON;
MELMANE, 2009). A evolução da tecnologia e o desenvolvimento de novas aplicações
utilizando a rede mundial de computadores promoveram o surgimento de uma nova
geração de serviços online que tornou possível a ampla interação entre pessoas e empresas
e criou a oportunidade da formação e proliferação de mídias sociais que se tornam cada
vez mais populares, incluindo aplicações e serviços como: redes sociais de
compartilhamento, wikis, blogs, podcasts, dentre outros (SAFKO, 2010).

Considerando que a Internet se transformou no principal meio de comunicação que permite
a formação de redes sociais, definida por Baum, Shipilov e Rowley (2003) como um
conjunto de pessoas ou grupos de pessoas ligadas que se conhecem por amizade, alianças
políticas, colaboração profissional e/ou relações de negócio, utilizaremos neste trabalho o
termo mídia social como sendo o ambiente interativo na Internet que permite aos
indivíduos compartilhar opiniões, ideias, experiências e perspectivas com os outros
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indivíduos, de forma a possibilitar a interconexão necessária para se estabelecer uma rede
social.

As mídias sociais promovem uma nova forma de comunicação entre pessoas e entre
pessoas e empresas que se utilizam de ferramentas e serviços disponibilizados na Internet
como o Facebook, o LinkedIn, o Twitter, o Blogger, a Wikipédia, o Youtube, dentre
outros. O uso destas ferramentas pode alterar significativamente o relacionamento entre a
empresa e seus fornecedores, clientes, funcionários, stakeholders, bem como com o
público que não possui relacionamento direto com a organização, mas deseja ou pretende
tê-lo, como candidatos a empregos, clientes ou fornecedores potenciais e imprensa.

Em diversas partes do planeta há empresas que estão adotando as mídias sociais como
solução para diversas situações que se configuram como problemáticas, tais como melhoria
no relacionamento com clientes (BRYNJOLFSSON, 2011), divulgação de novos produtos
(CHAUHAN, 2011; FURLAN, 2011; FOLDEES, 2012), divulgação de informações aos
empregados (SAFKO, 2010), recrutamento de funcionários (FOLDEES, 2012), dentre
outras.

Esses exemplos mostram como as mídias sociais podem ser entendidas como uma
inovação organizacional, conforme prescrito pelo Manual de Oslo (OCDE, 2005), e como
tal, uma expressiva fonte de vantagem competitiva para a empresa, diferenciando-a de seus
competidores no relacionamento com fornecedores e com compradores estabelecidos.

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) indicam que a inovação é movida pela habilidade de
estabelecer relações, detectar oportunidades e tirar proveito das mesmas, sendo a
tecnologia um fator que desempenha um papel fundamental na disponibilização de opções
radicalmente novas. Neste estudo, a adoção de inovação (mídias sociais) refere-se à
decisão de indivíduos ou de uma organização em fazer uso de uma inovação (ROGERS,
1983).

Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi a proposição e teste de um modelo teórico
para avaliar a adoção de mídias sociais por organizações, entendida como uma inovação
organizacional, identificando os fatores determinantes dessa adoção. Para tanto, adaptou-se
o Modelo Multi-nível de Adoção de Inovação Organizacional de Frambach e Schillewaert
(2002), identificando indicadores quantitativos que possibilitassem a mensuração de
construtos propostos por estes autores. O modelo de Frambach e Schillewaert (2002)
objetivou identificar os fatores determinantes da adoção de uma inovação organizacional;
os autores citam em seu trabalho que seu maior esforço foi discutir os principais achados
em adoção de inovação organizacional e integrá-los em um modelo conceitual, não o tendo
testado de forma empírica, que é uma contribuição do presente estudo. Estes autores citam
ao final de seu artigo que uma área interessante para futuras pesquisas dentro do domínio
de adoção de inovações organizacionais está relacionada ao uso organizacional da Internet
ao longo de numerosas inovações e aplicações, sugestão aplicada no presente trabalho, ao
investigar a adoção de mídias sociais pelas empresas.

2. Antecedentes Teóricos
Por meio da inovação, as empresas buscam atender às exigências de eficiência e tempo de
resposta dos consumidores, aumentar sua produtividade, melhorar a qualidade do produto e
diminuir o ciclo de projetos, no intuito de se manterem à frente da concorrência.
O Manual de Oslo (OCDE, 2005, p.55) define o termo inovação como “a implantação de
um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou
um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de
negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas”.
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Diversos estudos foram realizados com o objetivo de investigar as características da
organização inovadora (ROGERS, 1983; MEYER; GÓES, 1988; TORNATZKY;
FLEISCHER, 1990; SANKAR, 1991; FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002), embora
muitas pesquisas tenham se limitado a transferir os modelos e as metodologias
desenvolvidos para analisar a adoção de inovação tecnológica por indivíduos (FISHBEIN;
AJZEN, 1975; DAVIS, 1989; MOORE; BENBASAT,1991; AJZEN, 1991; THOMPSON;
HIGGINS; HOWELL, 1991; DAVIS; BAGOZZI; WARSHAW, 1992; TAYLOR; TODD,
1995; COMPEAU; HIGGINS,1995; VENKATESH; DAVIS, 2000; VENKATESH et al.,
2003; VENKATESH; THONG; XU, 2012).
Numa tentativa de ampliar o escopo dos indivíduos para o ambiente organizacional,
Frambach e Schillewaert (2002) propõem um modelo multi-nível de adoção de inovação
que incorpora determinantes organizacionais e individuais. Este modelo considera os
construtos características percebidas da inovação, características do adotante, influências
ambientais, esforço de marketing dos fornecedores e a rede social da organização para
determinar a decisão sobre a adoção de uma inovação (Figura 1).

Figura 1. Modelo multi-nível de adoção de inovação
Fonte: Frambach e Schillewaert (2002)

As características percebidas da inovação pelos potenciais adotantes estão no cerne deste
modelo, uma vez que a vantagem relativa que a inovação irá oferecer é considerada o
elemento mais importante para a decisão de adoção na organização. Além da vantagem
relativa, este construto é formado pelas variáveis: compatibilidade (conformidade com os
valores existentes do adotante em potencial, experiências anteriores e suas necessidades),
complexidade (extensão em que uma inovação é percebida como difícil de compreender e
utilizar), possibilidade de experimentação (em uma escala limitada), possibilidade de
observação (os resultados de uma inovação são visíveis para os outros), e incerteza (falta
de conhecimento a priori do resultado da adoção de uma inovação ou do efeito dessa
adoção). As características do adotante são identificadas pelo tamanho da empresa (medido
por seu volume de vendas ou pelo número de funcionários da organização), pela estrutura
organizacional (envolvendo a complexidade da estrutura, o grau de formalização e de
centralização de decisões) e pela propensão para adotar inovações (grau em que uma
organização é receptiva a novos produtos ou ideias). As influências ambientais são
caracterizadas pelos seguintes fatores: externalidade da rede (organizações inter-
relacionadas no ambiente de mercado que adotaram a inovação) e pressões competitivas a
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que a empresa é submetida pelo mercado. O esforço de marketing dos fornecedores pode
ser observado a partir do foco do fornecedor em inovação, de sua capacidade e habilidade
em comunicação e pela diminuição dos riscos associados à adoção da inovação promovida
pelo fornecedor. A rede social é caracterizada pela interconectividade da organização com
outras organizações e pelo compartilhamento de informações pela organização.

Pensando na adoção de mídias sociais para uso em processos organizacionais como uma
inovação, convém definir esse conceito: de acordo com Boyd e Ellison (2008), as mídias
sociais são serviços baseados na web que permitem aos indivíduos: construir um
organismo público ou perfil semi-público dentro de um sistema limitado, articular uma
lista de outros usuários com quem eles compartilham uma conexão e ver e percorrer suas
listas de conexões e aquelas feitas por outras pessoas dentro do sistema. Bhagat, Klein e
Sharma (2009) vão um pouco mais além: para os autores, mídias sociais são as tecnologias
on-line e práticas que as pessoas usam para compartilhar opiniões, ideias, experiências e
perspectivas com os outros.

Segundo Safko (2010), as mídias sociais são formadas por incontáveis sites que promovem
a comunicação e conversações entre milhões de pessoas, mas que também são usados para
atingir audiências focadas. Os meios de comunicação envolvidos pelo termo mídia social
combinam diversos recursos que formam as denominadas plataformas de mídia social,
envolvendo: publicação de conteúdos, como textos, vídeos, fotografias e músicas;
compartilhamento de conteúdos, como vídeos, fotografias e música; jogos casuais, sociais
ou em massa para múltiplos jogadores; comércio, envolvendo revisões de compras,
indicação de lojas virtuais e compartilhamento de compras; localização de eventos e guias
de localização; e redes sociais pessoais, profissionais ou informais (CAVAZZA, 2012).

As novas tecnologias e os novos sistemas disponíveis para acesso por meio das mídias
sociais mudam a maneira como as empresas e as sociedades utilizam o conhecimento e a
capacidade de inovar para criar valor, afetando todos os aspectos da gestão com o
surgimento de um novo tipo de empresa – uma empresa que abre as suas portas para o
mundo, inova de forma cooperativa, compartilha recursos, utiliza o poder da colaboração
em massa e se comporta como uma firma global (TAPSCOTT; WILLIANS, 2007).

2.1. Proposição de um Modelo e Elaboração das Hipóteses do Estudo

Considerando o objetivo proposto de analisar os fatores que determinam a adoção de
mídias sociais pelas empresas, identificando o grau dessa adoção, entendido como o uso
em diversas áreas ou processos de negócios da empresa, foi elaborado o Modelo de
Adoção de Mídias Sociais por Organizações (Figura 2), utilizando como embasamento o
Modelo Multi-nível de Adoção de Inovação de Frambach e Schillewaert (2002).
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Figura 2. Modelo de adoção de mídias sociais por organizações
Fonte: Elaborado pelo autor

Tendo em vista que a análise da adoção deve ser adaptada para a inovação ou tecnologia
em questão (FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002), as variáveis do modelo utilizado
foram ajustadas para tratarem especificamente do grau de utilização de mídias sociais, no
que se refere aos construtos: “características percebidas da inovação”, “características do
adotante” e “influências ambientais”, que são aqueles que, segundo o Modelo Multi-nível
de Adoção de Inovação (FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002), possuem relação direta
com a decisão da adoção de uma inovação, sendo desconsiderados neste estudo os demais
construtos por apresentarem influência indireta nessa decisão.

O construto “características percebidas da inovação” identifica os benefícios e dificuldades
percebidos pelo adotante. Neste estudo foram consideradas as variáveis “vantagem
relativa”, “compatibilidade”, “possibilidade de observação” e “incerteza”, como
influenciadoras das “características percebidas da inovação” relacionadas à adoção de
mídias sociais. Em virtude da disponibilidade de forma ampla e gratuita das mídias sociais,
podendo ser experimentadas a qualquer momento, e de possuírem interface de fácil
operacionalização pelos usuários (SAFKO, 2010), os construtos “complexidade” (extensão
em que uma inovação é percebida como difícil de compreender e utilizar) e “possibilidade
de experimentação” (medida em que uma inovação pode ser experimentada em uma escala
limitada) foram considerados com influência nula, sendo desconsiderados neste trabalho.

A Figura 3 apresenta a relação das hipóteses e a literatura utilizada para obtenção de
subsídios para a construção dessas hipóteses.

Hipóteses Autores

H1 – As características percebidas das mídias sociais
influenciam de forma positiva sua adoção pelas
organizações.

Rogers (1983); Moore e Benbasat (1991);
Frambach e Schillewaert (2002)

H2 – A vantagem relativa influencia de forma positiva as
características percebidas das mídias sociais.

Rogers (1983); Frambach e Schillewaert
(2002); Tan e Thoen (2001); Teo e Pok
(2003); Papiers e Clement (2008)
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da Inovação

H12 (+)H11 (+)
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Hipóteses Autores

H3 – A compatibilidade influencia de forma positiva as
características percebidas das mídias sociais.

Rogers (1983); Frambach e Schillewaert
(2002); Ilie et al. (2005)

H4 – A possibilidade de observação influencia de forma
positiva as características percebidas das mídias sociais.

Rogers (1983); Frambach e Schillewaert
(2002)

H5 – As incertezas influenciam de forma negativa as
características percebidas das mídias sociais.

Frambach e Schillewaert (2002)

H6 – As características do adotante influenciam de forma
positiva a adoção das mídias sociais pelas organizações.

Rogers (1983); Tornatzky e Fleischer (1990);
Frambach e Schillewaert (2002)

H7 – O tamanho da organização influencia de forma
positiva as características dos adotantes de mídias sociais.

Rogers (1983); Damanpour (1996); Frambach
e Schillewaert (2002); Zhu, Kraemer e Xu
(2006)

H8 – A estrutura organizacional influencia de forma
negativa as características dos adotantes de mídias sociais.

Calantone, Cavusgil e Zhao (2002); Frambach
e Schillewaert (2002); Hult,  Ferrell e  Hurley
(2002); Daft (2005); Chen e Chang (2012)

H9 – A propensão à inovação influencia de forma positiva
as características dos adotantes de mídias sociais.

Lumpkin e Dess (1996); Frambach e
Schillewaert (2002); Carayannis e Provance
(2008)

H10 – As influências ambientais influenciam de forma
positiva a utilização de mídias sociais pelas organizações.

Tornatzky e Fleischer (1990);

Frambach e Schillewaert (2002)

H11 - A pressão competitiva influencia de forma positiva
as influências ambientais nas organizações que adotam as
mídias sociais em seus processos de negócio.

Porter (2001);Frambach e Schillewaert
(2002); Zhu (2004); Zhu, Kraemer e Xu
(2006); Tapscott e Willians (2007)

H12 - A externalidade da rede influencia de forma positiva
as influências ambientais nas organizações que adotam as
mídias sociais em seus processos de negócio.

Frambach e Schillewaert (2002);

Pindyck e Rubinfeld (2005)

Figura 3. Hipóteses da pesquisa
Fonte: Elaborado pelo autor

3. Metodologia
De acordo com as classificações de tipo de pesquisa apresentadas por Gil (2002) e por
Malhorta (2004), esta pesquisa é classificada como descritiva e possui um caráter causal,
uma vez que pretende identificar os fatores que determinam a adoção das mídias sociais
pelas empresas. Neste trabalho, utilizou-se para mensurar a adoção de mídias sociais, o
“grau de intensidade” com que essa ferramenta foi adotada dentro da empresa, grau esse
variando desde seu uso em apenas uma até em diversas áreas ou processos de negócio da
empresa. O uso em apenas uma área corresponde a uma menor intensidade na adoção e
quanto mais áreas ou processos usam essas mídias, maior o grau de adoção dessa inovação.

Quanto ao objetivo, esta pesquisa tem um caráter explicativo ou explanatório, procurando
explicar relacionamentos entre variáveis (GIL, 2002). Sob o ponto de vista temporal o
estudo se caracterizou como de corte transversal (MALHOTRA, 2004), sendo utilizado o
método survey com aplicação de questionário pela Internet e empregou-se a ferramenta
para elaboração e distribuição de questionários denominada “surveymonkey”.

A seleção da amostra seguiu o critério não probabilístico por conveniência (COOPER;
SCHINDLER, 2003). O universo de pesquisa foi composto pelas empresas estabelecidas
no Brasil que adotam as mídias sociais em seus processos de negócios. De acordo com o
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IBGE (2012) existem aproximadamente 5 milhões de empresas no Brasil e segundo a
empresa Deloitte (2010), 70% das empresas estabelecidas no Brasil se utilizam de alguma
mídia social.

Para a determinação do tamanho da amostra, Schumacker e Lomax (2004) recomendam
que o tamanho mínimo de uma amostra para se realizar uma análise com modelos de
equações estruturais deveria ser 100 observações. Segundo Chin (1998), utilizando-se o
método da análise dos mínimos quadrados parciais, a amostra deve possuir no mínimo 10
elementos para cada relação ou caminho do modelo de equações estruturais estudado. De
acordo com Hair et al. (2009) e com Schumacker e Lomax (2004), não há um consenso
quanto à forma de cálculo do tamanho ideal da amostra e que uma regra prática seria entre
15 e 20 observações por variável, o que resulta uma amostra entre 195 e 260 empresas a
serem pesquisadas.

Para a definição das escalas utilizadas na construção do questionário, esta pesquisa apoiou-
se nos diversos estudos encontrados na literatura acadêmica e utilizados no referencial
teórico proposto, sendo feita a opção por mensurar os construtos do modelo por meio de
indicadores ordinais, formados por escala Likert de sete pontos, variando de “discordo
totalmente” (valor = 1) a “concordo totalmente” (valor = 7). Além das variáveis
indicadoras dos construtos a serem mensurados, foram incluídas no instrumento de coleta
de dados, variáveis de identificação dos respondentes que incluíram (1) o setor de atuação,
identificado de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas,
coordenada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; (2) o ramo de atividade, sendo
este um detalhamento do setor de atuação da empresa; (3) a origem do capital ou do
controle acionário da empresa; e (4) a função equivalente à função desempenhada pelo
respondente do questionário, resultando em um questionário composto por 17 questões no
total, com 52 indicadores relacionados às variáveis do modelo teórico. A Figura 4
apresenta a relação das variáveis independentes, as definições operacionais, a quantidade
de indicadores relacionados a cada variável e os autores utilizados como fonte para a
obtenção das escalas utilizadas no questionário.

Variável
Independente Definição operacional Qtde.  de

Indicadores Autores

Vantagem relativa
Benefícios que a adoção de mídias
sociais pode trazer para a
organização.

9
Rogers (1983); Frambach e Schillewaert (2002);
Tan e Thoen (2001); Teo e Pok (2003); Papiers e
Clement (2008)

Compatibilidade
Compatibilidade das mídias sociais
com o ambiente de negócios da
organização.

5 Rogers (1983); Frambach e Schillewaert (2002);
Ilie et al. (2005)

Possibilidade de
observação

Possibilidade de observação dos
resultados da adoção de mídias
sociais no ambiente de negócios da
empresa.

6
Rogers (1983); Frambach e Schillewaert (2002)

Incerteza
Percepção das incertezas associadas
à adoção de mídias sociais no
ambiente de trabalho.

7
Frambach e Schillewaert (2002)

Tamanho da
organização

Tamanho da organização medido por
seu volume de vendas (faturamento).

Variável
categórica

Rogers (1983); Damanpour (1996); Frambach e
Schillewaert (2002); Zhu, Kraemer e Xu (2006);
BNDES (2011)

Estrutura
organizacional

Identificação do grau de
centralização, formalização e
dispersão geográfica da organização.

9
Calantone, Cavusgil e Zhao (2002); Frambach e
Schillewaert (2002); Hult,  Ferrell e  Hurley
(2002); Daft (2005); Chen e Chang (2012)

Propensão à
inovação

Necessidade de inovação para a
sobrevivência da empresa e
participação ativa dos empregados
na adoção de inovações.

5 Lumpkin e Dess (1996); Frambach e Schillewaert
(2002); Carayannis e Provance (2008)
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Variável
Independente Definição operacional Qtde.  de

Indicadores Autores

Pressão competitiva

Percepção da empresa sobre o
posicionamento de seus
competidores em relação ao seu
produto.

7
Porter (2001); Frambach e Schillewaert (2002);
Zhu (2004); Zhu, Kraemer e Xu (2006); Tapscott
e Willians (2007)

Externalidade da
rede

A adoção de mídias sociais por
outros usuários que fazem parte da
cadeia de relacionamentos da
empresa.

4
Frambach e Schillewaert (2002); Pindyck e
Rubinfeld (2005)

Figura 4. Variáveis independentes utilizadas na pesquisa
Fonte: Elaborado pelo autor

A validação do questionário envolveu sua avaliação por três especialistas da área
acadêmica em estratégia e inovação, a aplicação presencial do questionário em três
empresas que utilizam as mídias sociais em seus processos de negócios e a realização de
teste piloto com dez empresas que responderam o questionário sem o acompanhamento do
pesquisador, para garantir a adequação e compreensão dos conceitos empregados.

O acesso às empresas foi realizado em três etapas. Na etapa de preparação para a coleta de
dados foram identificadas as empresas que utilizam mídias sociais em seus processos de
negócio dentre as relacionadas no ranking “Maiores e Melhores” da revista Exame (2012),
(grandes ou médias empresas), as relacionadas no estudo “As PMEs que mais crescem no
Brasil”, elaborado pela Deloitte (2012) (pequenas ou médias empresas), e as dispostas em
uma base de dados de 1258 micro e pequenas empresas, fornecida por meio de parceria
com a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). A identificação do tamanho da
empresa deu-se pela classificação baseada no faturamento anual, elaborada pelo BNDES
(2011). Para identificar as empresas que utilizam mídias sociais em seus processos de
negócios foram realizadas pesquisas nos sites das mídias sociais Facebook, LinkedIn,
Orkut e Twitter, de forma a verificar se as empresas elencadas nas etapas anteriores faziam
uso destas mídias.

Na segunda etapa foram enviadas um total de 473 mensagens para pessoas responsáveis
pelo processo de adoção ou pelo uso de mídias sociais nas empresas selecionadas e que
possuíam algum contato com o pesquisador, utilizando-se como canal de comunicação as
mídias sociais Facebook e LinkedIn. Foram coletadas 94 respostas sem apoio do
pesquisador no período de duas semanas, correspondendo a uma parcela de 20% dos
questionários enviados.

Na terceira etapa foram realizados contatos telefônicos com 105 respondentes que já
haviam recebido o questionário através das redes sociais, e que não o haviam preenchido,
para a coleta de dados com o apoio do pesquisador, e com 243 empresas que não haviam
recebido o questionário pela Internet, também para o preenchimento monitorado.

Como resultado foram obtidos 271 questionários respondidos e após a eliminação de
questionários incompletos, restaram 237 questionários completos, que constituiu o
tamanho final da amostra. Das empresas pesquisadas 27% são do setor de serviços, 24% do
setor de comércio, 14% do setor industrial, 12% do setor de informação e comunicação,
5% do setor financeiro e 18% de outros setores econômicos. As microempresas
representaram 24% das empresas pesquisadas, as pequenas empesas 21%, as médias
empresas 18% e as grandes empresas 37%. As empresas de capital estrangeiro compõem
24% da amostra, formando, principalmente, o grupo das grandes empresas.

As relações entre os construtos latentes propostas neste trabalho foram testadas com o uso
de procedimentos estatísticos conhecidos como Modelagem de Equações Estruturais
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(MEE), sendo realizado, primeiramente, o teste de multicolinearidade pela análise do
cálculo de tolerância de verificação do índice da inflação da variância (VIF – variance
inflation factor) com uma tolerância para VIF menor que 10 e tolerância maior que 0,1
(HAIR et al., 2009). Em seguida, foi realizado o teste de normalidade Kolmogorov-
Smirnov e este demonstrou que todas as variáveis testadas apresentaram significância (p)
menor que 0,05, apontando que toda a distribuição do modelo mostrou-se não normal. Isto
indica que a análise dos mínimos quadrados parciais (PLS - partial least squares) é o
método mais indicado para avaliação do modelo proposto (CHIN, 1998).

4. Apresentação dos resultados
Os dados levantados foram analisados por meio da técnica estatística multivariada de
modelagem de equações estruturais aplicadas por meio do software Smart PLS 2.0. Após
quatro interações estatísticas foram obtidos os resultados apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Análise da validade convergente

Construto AVE Confiabilidade da
Composição

Alfa de
Cronbach

Comunalidade Redund.

Vantagem relativa 0,54 0,73 0,85 0,78 0,54 0,00

Compatibilidade 0,77 0,88 0,94 0,92 0,77 0,00

Possibilidade de observação 0,81 0,90 0,96 0,94 0,81 0,00

Incerteza 0,62 0,79 0,77 0,65 0,62 0,00

Tamanho 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Estrutura organizacional 0,64 0,80 0,91 0,88 0,64 0,00

Propensão inovação 0,66 0,81 0,90 0,87 0,66 0,00

Pressão competitiva 0,65 0,81 0,92 0,89 0,65 0,00

Externalidade da rede 0,81 0,90 0,90 0,78 0,81 0,00

Adoção de mídias sociais 0,65 0,81 0,94 0,93 0,65 0,22

Fonte: dados da pesquisa

Os índices encontrados apresentaram resultados satisfatórios de AVE (acima de 0,50), do
alfa de Cronbach (aceitável acima de 0,60 e desejável acima de 0,70), da confiabilidade da
composição (mínimo de 0,60) e da redundância (máximo de 0,50), de acordo com os
índices preconizados por Chin (1998). Diante dos resultados encontrados o modelo foi
considerado com validade convergente.

Para a verificação do desempenho discriminante, foram considerados os apontamentos
necessários de distinção entre as variáveis latentes para a validação discriminante do
modelo, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 – Análise da validade discriminante
Construtos VR CP PB IN TM EE PI PC ER MS

Vantagem relativa 0,734

Compatibilidade 0,502 0,876

Possibilidade de observação 0,718 0,397 0,901

Incerteza 0,148 0,265 0,315 0,788

Tamanho 0,407 0,193 0,419 0,140 1,000

Estrutura organizacional 0,558 0,160 0,643 0,166 0,699 0,799

Propensão à inovação 0,617 0,631 0,718 0,272 0,398 0,550 0,810

Pressão competitiva 0,396 0,662 0,240 0,243 0,092 0,051 0,575 0,808

Externalidade da rede 0,006 0,581 -0,078 0,228 -0,203 -0,375 0,231 0,620 0,902
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Adoção de mídias sociais 0,676 0,378 0,673 0,197 0,387 0,575 0,655 0,305 0,004 0,804

Nota:

CI Características percebidas da inovação EE Estrutura organizacional

VR Vantagem relativa PI Propensão à inovação

CP Compatibilidade IA Influências ambientais

PB Possibilidade de observação PC Pressão competitiva

IN Incerteza ER Externalidade da rede

CA Característica do adotante MS Grau de adoção de mídias sociais

TM Tamanho Raiz quadrada do AVE dos construtos

Fonte: dados da pesquisa

Verificados os índices, não foi observada nenhuma ocorrência de valores de correlação
entre as variáveis que sejam superiores aos valores da “raiz quadrada da AVE” dos
construtos. Diante deste resultado, o modelo foi considerado com validade discriminante.

Na utilização de técnicas de modelagem de equações estruturais, após a realização das
técnicas de análise para a depuração das variáveis e ajuste do modelo proposto com a
verificação da validade convergente e validade discriminante, as escalas construídas já
podem ser consideradas válidas para o modelo proposto (CHIN, 1998), desta forma, a
próxima etapa compõe-se da análise da carga dos caminhos propostos no modelo a partir
do modelo estrutural demonstrado na Figura 4.

Figura 4. Modelo estrutural de adoção de mídias sociais por organizações
Fonte: Elaborado pelo autor

Realizado o bootstrapping do modelo, de acordo com as recomendações de Hair et al.
(2005), com a utilização em 200 casos com 200 repetições (subamostras) para a verificação
do teste t (de Student), obteve-se a análise dos caminhos apresentados na Tabela 3. Como
resultado desta análise observamos que o resultado do teste t dos caminhos identificou que
a relação entre influências ambientais e a adoção de mídias sociais apresentou resultado
não significante (p > 10%), sendo assim considerada como não suportada.

Tabela 3 – Análise bootstrapping dos caminhos

Características
da Inovação

0,7870,972

0,724 0,925

0,818

Incerteza

0,750
0,891

0,870

0,383

0,431 0,386

-0,037

Possibilidade
de Observação

Vantagem
Relativa

Compatibilidade Tamanho da
Organização

Estrutura
Organizacional

Propensão à
Inovação

Características
do Adotante

Adoção  de
Mídias Sociais

Influências
Ambientais

Pressão
Competitiva

Externalidade
da Rede
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Caminhos Amostra
original

Média das
amostras

bootstrapping

Desvio
padrão

Erro
padrão

Teste t Significância

Caract. adotante Estrutura organizacional 0,925 0,927 0,011 0,011 83,935 p < 0,01

Caract. adotante Adoção mídias sociais 0,385 0,373 0,090 0,090 4,270 p < 0,01

Caract. adotante Propensão à inovação 0,818 0,822 0,023 0,023 35,525 p < 0,01

Caract. adotante Tamanho 0,724 0,728 0,031 0,031 23,127 p < 0,01

Caract. perceb. inov. Compatibilidade 0,750 0,744 0,039 0,039 19,406 p < 0,01

Caract. perceb. inov. Incerteza 0,383 0,398 0,072 0,072 5,305 p < 0,01

Caract. perceb. inov. Adoção mídias soc. 0,433 0,449 0,116 0,116 3,748 p < 0,01

Caract. perceb. inov. Possib. observação 0,870 0,873 0,014 0,014 62,978 p < 0,01

Caract. perceb. inov. Vantagem  relativa 0,891 0,892 0,015 0,015 59,027 p < 0,01

Infl. ambientais Externalidade da rede 0,786 0,791 0,039 0,039 20,232 p < 0,01

Infl. ambientais Adoção mídias sociais -0,041 -0,048 0,066 0,066 0,620 n.s.

Infl. ambientais Pressão competitiva 0,972 0,973 0,004 0,004 281,647 p < 0,01

Nota: Valores críticos para t (199g.l.): p<20%= 0,843; p<10%= 1,653;  p<5%=1,972; p<2%=2,186  e  p<1%=2,601

Fonte: dados da pesquisa

Diante da significância dos caminhos testados na modelagem estrutural, ficou evidente a
relação positiva das características percebidas da inovação e das características do adotante
com a adoção de mídias sociais; resultado não encontrado na relação entre as influências
ambientais e a adoção de mídias sociais, onde o caminho não foi significativo.

A hipótese que verificou a relação entre as características percebidas da inovação e a
adoção de mídias sociais pelas organizações (H1) foi plenamente confirmada,
corroborando o resultado dos trabalhos de Rogers (1983), Moore e Benbasat (1991) e de
Frambach e Schillewaert (2002).

A vantagem relativa foi identificada como o principal fator reflexivo das características
percebidas da inovação, confirmando as afirmações de Tan e Thoen (2001), Teo e Pok
(2003),  Papiers e Clement (2008) de que a vantagem relativa é um fator preponderante
para a adoção de inovações baseadas em tecnologia, pois são os benefícios proporcionados
pela adoção de mídias sociais nos processos de negócios  que levam ao seu uso intenso na
organização. Desta forma, foi plenamente confirmada a hipótese H2.

A possibilidade de observação do uso de mídias sociais também apresentou uma
importante contribuição na identificação das características percebidas da inovação,
confirmando as ideias de Rogers (1983) e Frambach e Schillewaert (2002) de que a
visibilidade dos resultados de uma inovação estimula a sua adoção e confirmando,
também, a hipótese H3.

A compatibilidade contribuiu significativamente para as características percebidas da
inovação, demonstrando a consistência do uso das mídias sociais com os valores existentes
nas empresas e com suas necessidades, sendo interpretada como algo familiar nos
processos de negócios corporativos (ILIE et al., 2005) e confirmando a hipótese H4.

As incertezas apresentaram contribuição positiva moderada nas características percebidas
da inovação, porém significante, demonstrando que as questões técnicas, financeiras e
sociais, apesar de importante influência no processo de decisão de adoção de uma inovação
(FRAMBACH; SCHILLEWAERT,2002), são pouco relevantes para a adoção das mídias
sociais. Isto ocorre porque as mídias sociais já foram intensamente testadas pelo público
em geral para a manutenção de relacionamentos pessoais e profissionais (SAFKO, 2010),
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demonstrando ser uma ferramenta tecnologicamente fácil de utilizar (BHAGAT; KLEIN;
SHARMA, 2009), que não requer grande aporte financeiro em seu uso diário e que não
promove o surgimento de conflitos no ambiente organizacional do adotante. Desta forma, a
hipótese H5 não se confirmou.

A relação entre as características do adotante e a adoção de mídias sociais disposta na
hipótese H6  foi confirmada, alinhando-se ao resultado dos trabalhos de Rogers (1983),
Tornatzky e Fleisher (1990) e de Frambach e Schillewaert (2002).

O tamanho da empresa contribuiu significativamente para as características do adotante,
confirmando o apontado por Rogers (1983), Damounpour (1996) e Zhu, Kraemer e Xu
(2006) de que as empresas de maior porte possuem uma propensão maior à adoção de
inovações do que as empresas de menor porte, confirmando a hipótese H7.

A estrutura organizacional apresentou forte influência positiva nas características dos
adotantes de mídias sociais. Ao longo do estudo, os indicadores relativos à centralização
das decisões nas empresas foram rejeitados em virtude de suas características estatísticas.
Assim, os dados da pesquisa apontam para empresas com fortes indícios de complexidade
em sua estrutura e com um formalismo estrutural moderado. Estas características
contribuem para a adoção de mídias sociais, pois estas constituem uma ferramenta que
auxilia no aumento dos relacionamentos e na agilidade da comunicação entre seus usuários
(SAFKO, 2010), contribuindo para a diminuição da complexidade da estrutura
organizacional de uma maneira informal. Assim, a hipótese H8 não se confirmou.

As empresas estudadas apresentaram forte propensão à inovação, com contribuição
significativa na identificação das características dos adotantes, corroborando a relação
apresentada por Frambach e Schillewaert (2002) e confirmando a hipótese H9.

A hipótese que verificou a relação entre as influências ambientais e a adoção das mídias
sociais (H10) apresentou resultado não significante.

Tornatzky e Fleischer (1990) e Frambach e Schillewaert (2002) indicam que as influências
ambientais possuem papel importante no processo de decisão de adoção de inovações,
entretanto, o resultado obtido nesta pesquisa revela que, no caso das mídias sociais, as
influências ambientais (identificadas pela pressão competitiva e pela externalidade da rede)
não interferem no grau de adoção de uma inovação.

Segundo Balasubramanian e Mahajan (2001), nas mídias sociais a interação entre usuários
possui um foco bem entendido entre as partes, que dispõem de um interesse ou objetivo
comum. Desta forma, conclui-se que uma vez estabelecida uma conexão entre os atores
nas mídias sociais, as influências ambientais, importantes na decisão de adoção, perdem
força e deixam de sofrer influência sobre seu uso pelas empresas.

A pressão competitiva e a externalidade da rede são identificadas na amostra estudada com
forte influência positiva nas características das influências ambientais na adoção de mídias
sociais, confirmando o disposto no Modelo Multi-nível de Adoção de Inovação de
Frambach e Schillewaert (2002) e confirmando, também, as hipóteses H1 e H12.

Realizada a discussão sobre a significância dos caminhos testados e a confirmação ou não
das hipóteses sugeridas para o teste do modelo proposto, pode-se afirmar que o modelo
teórico do estudo é robusto e representa uma situação real da análise proposta. Esta
ponderação está demonstrada na capacidade das relações propostas no modelo em revelar
importantes aspectos influenciadores na adoção de mídias sociais pelas organizações.

5. Considerações Finais
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Este trabalho buscou contribuir com a proposição e teste de um modelo teórico para avaliar
a adoção de mídias sociais por organizações, entendida como uma inovação
organizacional.

Os resultados obtidos a partir da análise do modelo proposto demonstraram que os
construtos obtiveram índices de confiança dentro dos padrões recomendados. O teste do
modelo com base na amostra total demonstrou que os construtos antecedentes à adoção de
mídias sociais foram responsáveis pela explicação de aproximadamente 55% da variância
do último construto, sendo esta proporção aderente à média dos estudos de adoção de
inovações.

Das doze hipóteses propostas, nove foram aceitas, sendo rejeitadas as hipóteses
relacionadas às incertezas, à estrutura organizacional e às influências ambientais como
fatores determinantes da adoção de mídias sociais pelas organizações.

A validação do modelo teórico do estudo apresentou a constatação de que após a decisão
de adoção de inovações, como o uso de mídias sociais pelas empresas, as características
percebidas da inovação possuem uma grande influência na continuidade e na intensidade
de uso dessa inovação em virtude das vantagens relativas adquiridas, da possibilidade de
efetivamente observar os resultados obtidos a partir dessa adoção e da compatibilidade da
inovação com o ambiente e necessidades da empresa, corroborando as relações
apresentadas por Frambach e Schillewaert (2002). Por outro lado, as incertezas relativas à
decisão de adoção se diluem a partir de seu uso, diminuindo sua importância na
determinação da adoção da inovação.

As características do adotante também possuem influência direta na adoção de uma
inovação, confirmando-se o disposto na literatura de que as empresas de maior tamanho
são as que mais intensamente utilizam as mídias sociais e a forte influência da propensão
do adotante à inovação na continuidade e intensidade de uso dessa inovação. Já a estrutura
organizacional, identificada na literatura (CALANTONE; CAVUSGIL; ZHAO, 2002;
FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002; HULT; FERRELL; HURLEY, 2002; CHEN E
CHANG, 2012) como uma influência negativa na decisão de adoção de inovação, se
apresentou como positiva na determinação da adoção das mídias sociais. Isto se deve ao
fato de que as empresas estudadas possuem fortes indícios de complexidade em sua
estrutura e um formalismo estrutural moderado, o que contribui para o uso das mídias
sociais em seus processos de negócios, pois estas auxiliam no aumento dos
relacionamentos e na agilidade da comunicação entre seus usuários, contribuindo para a
diminuição da complexidade da estrutura organizacional de uma maneira informal.

As influências ambientais, identificadas por Tornatzky e Fleischer (1990) e por Frambach
e Schillewaert (2002) como determinantes da decisão de adoção de inovações não se
confirmaram como determinantes no grau de adoção, demonstrando que após a adoção de
uma inovação as influências ambientais (identificadas pela pressão competitiva e pela
externalidade da rede) não interferem no grau de adoção dessa inovação, cabendo somente
às características percebidas da adoção e às características do adotante influenciar na
continuidade e na intensidade de uso da inovação.

Por ser um recurso tecnológico ainda recente, a literatura sobre mídias sociais é escassa. A
maioria dos textos encontrados trata de gestão ou administração da tecnologia relacionada
à Internet e dentre os artigos e livros que tratam este assunto são raros os estudos
acadêmicos conduzidos com rigor científico no Brasil. Portanto, a abordagem da adoção de
mídias sociais nos negócios a partir da compreensão sobre os fatores determinantes de sua
adoção, torna-se importante para ampliar os conhecimentos nesta área no cenário
brasileiro.
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Como contribuição à ciência, esse trabalho traz à luz uma análise quantitativa dos fatores
determinantes que influenciam as empresas em relação à adoção de mídias sociais, dado
que os modelos de adoção de inovação por organizações propostos por Rogers (1983), por
Tornatzky e Fleischer (1990) e por Frambach e Schillewaert (2002), utilizados como base
para o desenvolvimento deste trabalho, abordam somente aspectos qualitativos da decisão
de adoção de inovações. A importância da determinação dos fatores influenciadores da
utilização efetiva dessa inovação em bases quantitativas deve-se ao fato de que a análise
das relações causais entre as variáveis envolvidas auxilia no entendimento e no controle  da
adoção e da utilização das mídias sociais de forma a corresponder às expectativas de
obtenção de resultados pelas empresas.

Este estudo, portanto, poderá ser útil como um embasamento teórico para aqueles que
desejam complementar suas operações virtuais, visando reduzir custos e conflitos
desnecessários, que muito provavelmente estariam presentes em tentativas puramente
intuitivas.

A capacidade de desenvolvimento de um tema tão complexo, em virtude da utilização das
mídias sociais nos processos de negócios estar ainda em desenvolvimento nas empresas,
impõe algumas limitações que servem como barreiras a serem superadas em futuras
investigações.

A primeira limitação diz respeito à escassez de literatura acadêmica acerca da adoção de
mídias sociais pelas organizações. A existência de um referencial teórico mais amplo sobre
este tema traria à luz outras abordagens com profícuas contribuições para o
desenvolvimento deste trabalho. Uma segunda limitação está na dificuldade da coleta de
dados da pesquisa. A dificuldade na obtenção de respostas consistentes em questionários
completos encontrou o fator tempo e disponibilidade dos entrevistados como principal
adversário. Foram contatadas mais de 700 empresas usuárias de mídias sociais para o
preenchimento de questionários, sendo que em muitos casos os responsáveis pelo uso
dessas ferramentas nas empresas se recusavam a responder devido ao sigilo empresarial
das informações coletadas. A terceira e última limitação está no uso que se faz das mídias
sociais nas empresas, pois o fato da empresa possuir uma página em um site de mídia
social já a caracteriza como adotante, porém não reflete seu uso efetivo, uma vez que
diversas micro e pequenas empresas pesquisadas possuem páginas e links nas mídias
sociais com informações institucionais, mas não realizam qualquer atualização de
informações ou interação com os consulentes, sendo este o principal objetivo dos
desenvolvedores das mídias sociais: a interação entre pessoas físicas ou jurídicas.

Apesar das limitações citadas, considera-se que o estudo trouxe informações relevantes no
estudo dos fatores determinantes da adoção das mídias sociais pelas empresas, podendo
servir de base para a realização  de novas investigações sobre o assunto.

Como sugestão para estudos futuros tem-se: o desenvolvimento de estudos utilizando a
variável “tamanho da empresa” como moderadora das relações entre os fatores
determinantes da adoção de mídias sociais, com base em amostras significativas das
empresas usuárias de mídias sociais segmentadas pelo seu porte; a aplicação desta pesquisa
em segmentos econômicos ou em localidades geográficas específicos, onde a variável
cultura organizacional ou social do segmento possa ser considerada como um fator
determinante na adoção de mídias sociais pelas empresas; e o desenvolvimento de
trabalhos que busquem realizar uma avaliação dos resultados qualitativos e quantitativos
obtidos pelas empresas a partir da adoção das mídias sociais em seus processos de negócio
e a influência destes resultados na continuidade ou na intensidade de uso destas mídias.
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Innovación y producción en la industria: estudio sobre
dispersión de cadenas productivas a nivel global

Abstract

A new logic in the capitalist accumulation process has emerged in the last four decades.
The hypothesis of the article is that this new logic expresses itself in the manufacturing
industry through the increasing segmentation of product innovation and product
manufacturing activities, and the integration of two alternative types of innovation
activities: informational and aesthetic-expressive. Starting from an approach that
combines different theoretical categories (global value chain, historical system of
accumulation, disconnection between innovation and production capabilities) and a
methodology based on the analysis of secondary sources of information, three
productive chains have been studied: pharmaceutical, apparel and consumer electronics.
The outcome of the research confirms the formulated hypothesis and allows us to detect
specificities in the content of innovation, the constitution of entry barriers and the
geographical dispersion in each chain.

Resumen

Desde hace cuatro décadas se verifica la emergencia de una nueva lógica de
acumulación en el seno de la producción capitalista. La hipótesis del trabajo es que en la
industria manufacturera esta nueva tendencia se expresa en la creciente segmentación de
las etapas de innovación y fabricación de productos, acompañada de una integración de
las variantes informacional y estético-expresiva en el plano de la innovación. A partir de
un abordaje que combina diferentes categorías teóricas (cadenas de valor global, sistema
histórico de acumulación, desacople entre capacidades de innovación y producción) y
de una metodología basada en el análisis de fuentes secundarias, se estudiaron las
cadenas farmacéutica, de indumentaria y de productos electrónicos de consumo. Los
resultados alcanzados permitieron confirmar la hipótesis planteada y la detección de
particularidades en materia de naturaleza de la innovación, constitución de barreras a la
entrada y dispersión geográfica para cada cadena.

1. Introducción

Desde hace aproximadamente cuatro décadas, es posible verificar la emergencia de una
nueva lógica de acumulación en el seno del modo de producción capitalista. Esta
transformación tiene como eje un desplazamiento de la creación de valor desde una
modalidad de reproducción de bienes de baja diferenciación hacia un régimen
progresivamente sesgado hacia la innovación de producto y en el que, por lo tanto,
emerge un nuevo rol del conocimiento y la innovación en los procesos de valorización.
Esta ruptura histórica ha sido catalogada de diferentes maneras por diversas corrientes
teóricas (“capitalismo pos-industrial”, “capitalismo cognitivo”, “capitalismo
informacional”, “economía basada en el conocimiento”, etc.) y el debate sobre su
naturaleza y alcance permanece aún vigente.

En este contexto, el carácter jerárquico y asimétrico de la economía mundial no
desaparece, pero debe ser repensado. Dos elementos fundamentales para entender estas
transformaciones son, por un lado, los procesos de segmentación y dispersión global de
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la producción y, de forma simultánea, la centralización del comando en torno a la figura
de las firmas líderes de las cadenas de valor global. Tomados estos elementos en
consideración, es posible aseverar que las asimetrías entre diferentes territorios pasan a
residir ya no sólo entre los tipos de bienes o servicios que cada uno produce, sino más
bien en la posición de la cadena en que se ubiquen las actividades económicas que se
desenvuelven en cada una de esas unidades territoriales (Gereffi, 2001; Kaplinsky,
2000; Dicken, 2003).

En el marco de esta problemática general de investigación, en este trabajo nos interesa
pensar la relación entre la emergencia de nuevas modalidades de valorización capitalista
y la reconfiguración de la industria manufacturera a nivel mundial, con el objetivo de
avanzar en la comprensión de los nuevos patrones de segmentación productiva global
que se despliegan al interior de ese sector. Los elementos fundamentales a considerar, a
modo de hipótesis, son: i) que la base de esta segmentación global industrial se
corresponde con el despliegue de dos modalidades de valorización complementarias
pero cualitativamente diferenciadas: por un lado, las actividades de innovación, basadas
en la creación de nuevo conocimiento (novedad de alcance mundial) que tienen un
papel dominante; por otro, las actividades de producción, orientadas a la reproducción
de conocimiento existente, que juegan un papel subordinado; ii) en la modalidad
dominante, la innovación no se agota en las mejoras de tipo informacional
(conocimiento científico y tecnológico, abstracto y codificado), sino que juegan un
papel de creciente relevancia los elementos “estético-expresivos”, esto es, aquellos
orientados a movilizar los elementos emocionales que vinculan al consumidor con el
producto; iii) sobre esta base, se despliega un nuevo patrón geográfico de localización
industrial en el cual las actividades de innovación se concentran en los territorios que en
los que existe un sistema de innovación más desarrollado, al tiempo que las actividades
de producción se difunden a aquellos lugares en los que existen menores costos
unitarios de producción.

Para avanzar en el desarrollo de estas hipótesis, se analizan tres cadenas industriales
específicas: farmacéutica, electrónica de consumo e indumentaria y prendas de vestir.
Estas tres cadenas comparten al menos tres denominadores comunes que posibilitan la
comparación: elaboran bienes de consumo final que admiten cierto grado de
diferenciación de producto; implican actividades susceptibles de segmentación
productiva (es decir, no se trata de procesos de flujo continuo); y experimentan algún
nivel de dispersión global. La metodología empleada es de tipo comparativo, a partir de
la identificación de las dimensiones principales críticas para el análisis de las cadenas.
Es trabajo se apoya parcialmente en fuentes primarias de información (datos provistos
por las empresas, sobre todo en sus páginas web) y ampliamente en fuentes secundarias,
sobre todo trabajos académicos sectoriales que aplican el enfoque de Cadenas de Valor
Global y material de prensa especializado.

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se presenta el marco
teórico-metodológico. A continuación se desarrolla el análisis de cada una de las tres
cadenas bajo estudio, siguiendo los ejes conceptuales definidos en el apartado previo: la
caracterización de los diferentes procesos de innovación en la cadena; las barreras a la
entrada principales de cada eslabón; y, por último, un análisis del patrón geográfico que
se despliega en cada caso a nivel global. El trabajo concluye con un análisis
comparativo de las tres cadenas consideradas y con las conclusiones correspondientes.
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2. Marco teórico

El marco conceptual del trabajo se sostiene en una serie de dimensiones. En primer
lugar, para abordar el cambio histórico consideramos necesario tomar el concepto de
sistema histórico de acumulación, desarrollado por Dieuaide, Paulré y Vercellone
(2007), el cual alude “a la asociación entre un modo de producción y una lógica de
acumulación que orientan en un largo período las tendencias de la valorización del
capital, la división del trabajo y la reproducción de las relaciones sociales más
fundamentales” (p. 74). En nuestro análisis, entonces, llamaremos “nuevo capitalismo”
al sistema histórico de acumulación específico que surge a nivel mundial en el último
tercio del siglo XX, a partir de la crisis del capitalismo industrial, que fue el sistema de
acumulación surgido con la Revolución Industrial y que dio lugar a la sustitución de la
producción artesanal por un sistema orgánico de máquinas-herramienta operadas por
trabajadores descalificados a partir del impulso de fuentes de energía inanimadas
(Dabat, 2009).

La emergencia del “nuevo capitalismo” implica un cambio en el papel del proceso de
innovación en el seno del sistema. Esto se expresa, en primer término, en el hecho de
que la innovación de producto pasa a tener una centralidad que en el capitalismo
industrial recaía en las innovaciones de proceso (Sztulwark, Míguez y Juncal, 2011).
Asimismo, la innovación de producto se materializa en una creciente intensidad del
diseño que –a su vez– está relacionada con la potenciación del componente “reflexivo”
del consumo en este período histórico. La idea de “intensidad de diseño” es expuesta
por Lash y Urry (1998) cuando sostienen que “la producción no sólo está más
penetrada de conocimiento, sino que se ha vuelto más cultural: lo que está en juego no
es una primacía novedosa del procesamiento de información, sino capacidades más
genéricas de procesamiento de símbolos”. Así, la innovación adquiere un carácter no
sólo informacional, sino también estético-expresivo; para realizar una ganancia
extraordinaria por innovación (“renta de innovación”), los bienes y servicios deben estar
cada vez más provistos de un “componente estético”, sobre el que descansa en última
instancia su “valor de signo”1.

Estos cambios se corresponden, a su vez, con la existencia de un desacople entre
producción e innovación en el nuevo capitalismo2. Las capacidades de producción
son aquellas que se orientan fundamentalmente hacia el uso y la adaptación del
conocimiento existente. Según Bell y Abu (1999) y Bell y Pavitt (1993), estas
capacidades se vinculan con la replicación y circulación de conocimiento que ya está
establecido dentro del sistema de producción, con la potencialidad de expandir la
capacidad productiva usando métodos de producción dados. Por otro lado, el desarrollo
de capacidades de innovación tiene como núcleo la adquisición, creación,
procesamiento y acumulación de nuevo conocimiento. Esta diferenciación entre tipos de
capacidades nos permite identificar las diferentes alturas de las barreras a la entrada en

1 Nuevamente en palabras de Lash y Urry: “En la producción, el componente de diseño forma una proporción cada
vez más grande del valor de los bienes. El proceso específico de la fuerza de trabajo pierde importancia en el aporte
al valor agregado, y la adquiere, en cambio, el “valor de diseño”. Se lo comprueba incluso en la producción
industrial por la “intensidad de diseño” o de “investigación y desarrollo””.
2 Esta distinción no está exenta de problemas, ya que innovación y producción están entrelazadas: producir implica
cierto grado de innovación y la innovación está articulada con la producción. La distinción es analítica y alude, por un
lado, a las capacidades necesarias para producir (o reproducir) bienes existentes y, por otro, a la capacidad para
diferenciar o crear nuevos productos. En un caso, el eje es la productividad, la brecha de costos en relación al
productor líder mundial; en el otro, es la capacidad de imponer nuevos diseños dominantes (en el sentido de
Abernathy y Utterback, 1978).
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cada caso. Concretamente, es posible sostener no sólo que las barreras a la entrada en
las actividades de innovación (umbral de inversión en activos intangibles) son
tendencialmente superiores a las verificadas en las actividades de producción (costo
unitario de producción), sino que además son cualitativamente diferentes y, por lo tanto,
que la acumulación de capacidades productivas no necesariamente conduce a un
dominio de las de innovación (Altenburg et al, 2008).

El panorama se completa tomando en consideración el correlato geográfico de estos
procesos. En otras palabras, la posibilidad de segmentar físicamente los procesos de
innovación y producción se traduce en la actualidad en una dispersión a escala global de
dicha escisión. La segmentación productiva global no constituye en sí misma un
fenómeno nuevo; lo novedoso es que a partir de los avances tecnológicos, organizativos
e institucionales recientes, esta fragmentación de la cadena de valor adquiere una gran
complejidad y un alcance internacional, configurando una de las tendencias
fundamentales de la globalización3. En otras palabras, la dinámica de la competencia en
las últimas décadas se transformó tanto en extensión como en complejidad.

La dispersión de las actividades que componen las cadenas queda sujeta, en última
instancia, a diferentes formas de coordinación, regulación y gobierno. Dicken (2003)
define a las cadenas productivas como “secuencia de funciones transaccionalmente
conectadas, en las que cada etapa agrega valor al proceso de producción de bienes y
servicios” y afirma que se encuentra en marcha un proceso de creciente especialización
vertical (inverso al de la integración vertical) y fragmentación del proceso productivo.
Las empresas líderes son las que logran ejercer el comando (governance), la capacidad
de dominar los aspectos principales del proceso productivo (parámetros o estándares de
producto, escala, tiempo, etc.) sobre sus empresas subordinadas y de controlar la
distribución de la renta al interior de la cadena. Gereffi (1994) presenta la distinción
entre dos tipos de cadena global de producción, según el comando sea realizado por el
productor o el comprador. El primer tipo de cadena remite a industrias con formas
organizativas tradicionales, que formaron parte del núcleo del patrón productivo
fordista, como la industria automotriz, de aviones o de maquinaria. Se trata de
actividades intensivas en capital, en las que algunos grandes productores poseen el
control sobre las tecnologías de producción fundamentales y organizan una serie de
proveedores verticalmente eslabonados. En cambio, en las cadenas comandadas por el
comprador la clave del comando no deriva del control tecnológico, sino de una serie de
capacidades complementarias de investigación, diseños, ventas, marketing o servicios
financieros. Se trata de cadenas en las que las redes de subcontratación están manejadas
por diseñadores o vendedores minoristas que controlan el acceso al mercado pero que
no necesariamente fabrican lo que venden, como en los casos de indumentaria, muebles
o productos alimenticios.

Con todo, la caracterización de los diferentes tipos de comando se vincula
profundamente con el tipo de despliegue territorial que adquieren las cadenas. En última
instancia, el mismo concepto de cadena productiva debe ser asimilado a una
determinada configuración geográfica de relaciones económicas entre territorios con
distintas capacidades productivas e innovativas. Desde ya, la existencia de distintos
niveles de acumulación de estas capacidades obedece a cuestiones históricas de diversa
índole, que incluyen naturalmente la presencia de mecanismos autorreforzados (path
dependance). Lo relevante para nuestro análisis es, en ultima instancia, que esas

3 El proceso de fragmentación global no es universal. Excluye a las industrias de proceso continuo y a muchos
servicios. Sin embargo, su importancia deriva de que las industrias que constituyen el núcleo del nuevo patrón
productivo, que es el que dinamiza al conjunto de la economía, están sujetas a esta fragmentación (Rivera, 2005).
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asimetrías reflejan sistemas de conocimiento disímiles, cuyo relacionamiento es la
expresión territorial del desacople al que refieren algunos de los autores arribas citados.

Sobre esta línea argumental podemos afirmar que, en el actual contexto histórico,
existen nuevos fundamentos cognitivos de la valorización capitalista que pueden
resultar útiles para comprender los procesos de segmentación en la industria
manufacturera mundial. Los elementos fundamentales a considerar son: i) la
preeminencia económica de las actividades de creación de nuevo conocimiento
(innovación) por sobre aquellas orientadas a la reproducción del conocimiento existente
(producción); ii) el protagonismo creciente de la dimensión estético-expresiva en las
actividades de innovación, que complementan (y no sustituyen) a aquellas que aluden a
la dimensión informacional (conocimiento codificado y abstracto); iii) la conformación
de un nuevo patrón geográfico mundial, en el que las actividades de innovación tienden
a concentrase en los países que cuentan con sistemas de innovación más desarrollados
mientras que las actividades de producción tienden a localizarse en territorios cuya
ventaja está íntimamente ligada a la obtención de mínimos costos unitarios de
producción.

En las páginas que siguen intentaremos verificar –a través del análisis de tres casos
diferentes– en qué medida estas tendencias operan efectivamente en la dinámica de la
industria manufacturera a nivel mundial y, por lo tanto, identificar la existencia de
elementos de contra-tendencia que puedan enriquecer las bases de nuestra comprensión
de los fenómenos de segmentación económica global.

3. La cadena de la indumentaria y prendas de vestir
3.1 Naturaleza de la innovación en la cadena

Según Gereffi y Memedovic (2003)4, la configuración de la cadena de producción de
prendas de vestir incluye la presencia de cinco eslabones principales: materias primas
(algodón y lana en fibras naturales, y petróleo y gas en fibras sintéticas), componentes
textiles (fibras sintéticas y naturales y su hilado y tejido), fabricantes de prendas
(diseño, corte, costura, abotonado y planchado), exportadores y comercializadores
(operada por empresas con marca, distribuidoras y comercializadoras) y
comercialización minorista (grandes almacenes, tiendas de especialidades, cadenas de
comercio masivo, outlets y otros). Si bien existen perspectivas alternativas a esta
caracterización (Padilla et al, 2008; Stanley, 2011), los matices entre los diferentes
autores no implican diferencias sustantivas en el análisis.

En términos de innovación, tanto Kaplinsky (2005) como Padilla et al (2008) coinciden
en indicar que el avance tecnológico mas trascendente de la cadena se ha producido en
la actividad de comercialización, mediante la implementación de sistemas de códigos de
barras y de TICs asociados, lo que permitió identificar la magnitud de los stocks de
distintos productos y reorientar la producción en base a ello, generando bajas de costos
y proveyendo variedad de bienes a mayor velocidad. La literatura destaca asimismo el
escaso nivel de innovaciones tecnológicas que tuvo lugar en el eslabón de la fabricación
desde su misma aparición en el siglo XIX5 y las numerosas iniciativas implementadas

4 Estos autores se basan, a su vez, en Appelbaum y Gereffi (1994) para efectuar su caracterización.
5 Dicken (1998) indica que la manufactura de prendas continúa basándose en operaciones manuales interconectadas,
mientras que Padilla et al (2008) coincide al sostener que “en el eslabón de la manufactura o confección no ha
habido grandes cambios” tecnológicos.
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en los últimos años en la producción de insumos textiles, en nuevos procesos de hilado
y tejido y en tipos de tela para diferentes sectores (Padilla et al, 2008).

Además de destacar las sofisticadas y costosas innovaciones en TICs, Gereffi y
Memedovic (2003) indican que las empresas líderes cuentan también con “abundantes
presupuestos para publicidad y campañas promocionales necesarios para crear y
sostener marcas globales”6. Estas dos dimensiones de la innovación resultan cruciales
fundamentalmente en las sub-cadenas lideradas por distribuidoras, tiendas y
comercializadoras masivas. En tanto, en los casos de sub-cadenas donde las firmas
líderes combinan la presencia de marcas de prestigio internacional y ventas de
productos de alta gama, la innovación vía diseño de calidad constituye el otro activo
estratégico insoslayable e inseparable de los desembolsos publicitarios. Kaplinsky
(2005) resume esto al sostener que “las rentas derivadas del diseño están cada vez más
vinculadas a las rentas derivadas del marketing y a las inversiones en el sostenimiento
de marcas”.

Como trasfondo de estos elementos explicativos, Dicken (1998) destaca dos procesos
claves en el seno de la cadena. Uno de ellos es la “revolución minorista” que tuvo
lugar en los países desarrollados a partir de la década de 1960, la cual se complejizó
hacia una segmentación de mercados (por edades y niveles de ingreso) desde la década
de 1980 en adelante. Los supermercados y las cadenas de descuento son, naturalmente,
las empresas más asociadas a estos movimientos. El otro elemento es la aceleración en
los cambios en la moda, que son inducidos por las compañías con marca y/o diseños
reconocidos en el mercado y tienden a ser fundamentales. Stanley (2011) ratifica esto, al
destacar la necesidad de “adaptarse a los cambios en los gustos de los clientes y tener
el mejor diseño”, toda vez que “las temporadas se acortan en duración, sumándose
nuevas colecciones todo el año, alta rotación y diversidad”7.

3.2 Segmentación y barreras a la entrada

Al analizar las barreras a la entrada en la cadena de prendas de vestir, Gereffi y
Memedovic (2003) indican que éstas son bajas en los establecimientos confeccionistas
(eslabón trabajo-intensivo y con pocos requerimientos de capital físico) y algo más
elevadas en los de insumos textiles y fibras, que es altamente automatizada y opera con
economías de escala. En sintonía con lo expresado más arriba, las barreras se elevan aun
mas en los grandes comercializadores globales; éstos exhiben sus principales activos
competitivos en la posesión de marcas y diseño de alta calidad (sobre todo en las
compañías orientadas por la moda y las empresas “con marca”) y en sus capacidades
organizacionales para administrar la cadena (fundamentalmente, supermercados y
cadenas de descuento).

Estas capacidades se generan, a su vez, a partir de la ya mencionada incorporación de
tecnologías de información. Gereffi y Memedovic (2003) denominan “venta minorista
racionalizada” (“lean retailing”) al modelo organizacional correspondiente, al cual se
considera un factor importante en el desplazamiento de los industriales tradicionales
(branded manufacturers) como líderes de la cadena. En su análisis del mercado
estadounidense, Gereffi (1999) diferencia a éstos de otros tipos de empresa líder, como

6 Según Interbranding, de las 100 marcas de mayor cotización a nivel mundial en 2011, diez de ellas operan en el
sector de indumentaria: Louis Vuitton, H&M, Nike, Gucci, Zara, Adidas, Hermes, Gap, Armani y Burberry. Sus
cotizaciones van desde los U$S 23.000 millones (Louis Vuitton) hasta los U$S 3.700 millones (Burberry).
7 Gibbon (2008) sostiene que en ciertos segmentos las temporadas de moda han pasado de 4 a 6 en un año, lo que se
traduce en la reducción del tiempo de elaboración de un rango de 5-6 meses a uno de 1-3 meses promedio.
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los minoristas (retailers) y las empresas con marca (branded marketers)8. Esta
categorización es útil para indicar que, mientras los tres grupos de empresas cumplen el
mismo rol estructural de ser grandes compradores líderes de la cadena, los branded
manufacturers son los únicos que requieren que sus proveedores se dediquen al
ensamblaje de partes cortadas para lograr el producto final; los minoristas y los
marketers se aprovisionan, en cambio, de firmas con ciertas capacidades productivas
pero también logísticas que le permitan subcontratar insumos a otras firmas locales.

El matiz marcado por Gereffi (1999) se complejiza aun más en Gibbon (2008), quien
sostiene que la conducción del aprovisionamiento es una barrera a la entrada en el
eslabón de la comercialización que tiene también implicancias directas a lo largo de la
cadena. Así, los proveedores “de primer nivel” deben generar innovaciones en la
reorganización de la cadena para establecer grupos de proveedores con “altos niveles de
capacidad productiva, bajos precios, capacidades complementarias para manejar sus
tiempos de entrega y acceso a preferencias comerciales”. El objetivo es mejorar su
posición relativa con relación a las firmas líderes, poniendo de manifiesto que las
capacidades organizacionales no son exclusivamente detentadas por aquellas.
Asimismo, los productores de “segundo nivel” también deben cumplir una serie de
capacidades funcionales y requerimientos para mantenerse competitivos9, lo que revela
en última instancia la incidencia de la sofisticación de la demanda final.

Este fenómeno da cuenta de una tendencia al crecimiento en las barreras a la entrada en
el eslabón confeccionista, lo cual no debe ocultar el verdadero trasfondo en el que se
verifica: la permanencia de bajos costos salariales como variable clave para comprender
la globalización del sector y, en definitiva, de amplísimas diferencias de altura entre las
barreras de las etapas de comercialización y de fabricación. En definitiva, fenómenos
como la creciente importancia de la producción textil china en los últimos años del siglo
pasado y la más reciente aparición de países competidores como Bangladesh (en el
marco de elevados niveles de explotación laboral y diversos abusos verificados en
numerosas empresas proveedoras de las grandes marcas globales) no encuentran
explicación sino en las bajas remuneraciones vigentes en dichos territorios.

3.3 Patrón geográfico

Los escasos avances tecnológicos y los bajos costos de iniciación en la confección han
contribuido a generar un alto grado de globalización de dicho eslabón. Gereffi (1999) y
Padilla et al. (2008) coinciden en reconocer tres migraciones sucesivas en la producción
mundial confeccionista tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. La primera tuvo lugar
en las décadas de 1950 y 1960 desde EEUU y Europa Occidental hacia Japón, la
segunda se produjo a lo largo de las dos décadas siguientes desde Japón hacia Corea,
Taiwán y Hong Kong, y la tercera se efectivizó durante la década de 1990 desde estos
últimos territorios hacia diferentes regiones de países en desarrollo (Europa del Este y
América Central, fundamentalmente) cercanos a los principales centros de consumo del
mundo. Antes de este último viraje, el crecimiento en la producción en China la había
ubicado como primer proveedor de indumentaria y prendas de vestir a nivel mundial.

8 Kaplinsky (2005) define a los branded manufacturers como “productores que históricamente han fabricado sus
propios productos”, pero que progresivamente pasaron a “aprovisionarse de los mismos en cadenas independientes
pero fuertemente coordinadas, generalmente triangulando la función de coordinar y comprar en un país, con la
elaboración emplazada en un tercero”. Algunos ejemplos son Levi-Strauss y Phillips-Van Heusen.
9 Gibbon (2008) enumera una serie de ellos, entre los que se hallan la presencia de capacidad productiva mínima, la
flexibilidad para aumentar el volumen producido y reducir los tiempos de entrega y la separación sistemática de los
insumos de distintos clientes.
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En sintonía con lo ya expuesto, resulta evidente que en estas relocalizaciones han
confluido también razones de oferta (bajos costos salariales) y de demanda (necesidad
de responder con velocidad y variedad a preferencias cada vez más sofisticadas). Los
costos diferenciales salariales tuvieron mayor incidencia en las dos migraciones
iniciales, mientras que la necesidad de responder eficientemente a las nuevas tendencias
del consumo explica en mayor medida el último proceso migratorio. Asimismo, factores
institucionales también han influido en este fenómeno; la creación de la Unión Europea
y el NAFTA condujo al establecimiento de aranceles preferenciales al interior de ambos
bloques, lo que generó una “consolidación de cadenas de aprovisionamiento al interior
de las regiones” (Gereffi, 1999). Como sostiene Stanley (2011), esto generó una
dinámica coexistencia de cadenas regionales e internacionales10.

Por su parte, la acumulación de capital y poder de los grandes compradores globales
revela matices según la ubicación geográfica. Dicken (1998) apreciaba que en las
compañías orientadas por la moda coexistía la presencia de empresas europeas con
marcas reconocidas (Armani, Boss, Gucci) con algunas estadounidenses (Ralph Lauren,
Donna Karan). En tanto, la mayoría de las tiendas con marca (Bloomingadale’s,
Macy’s, The Gap, Liz Clairborne y Calvin Klein), supermercados (Sears, Montgomery
Ward y J.C. Penney) y cadenas de descuento (Wal-Mart, Kmart y Target) era
estadounidense. Indicio de la continuidad de su liderazgo, muchas de estas firmas son
también mencionadas en trabajos más recientes, como el de Padilla et al (2008).

La presencia europea resulta significativa en los casos de grandes marcas deportivas
alemanas (Adidas y Puma) y de firmas italianas y francesas en compañías de moda de
alta gama (Lacoste, Prada, Hermès, Versace, Christian Dior, Yves Saint Laurent, etc.),
pero también entre las grandes cadenas de comercio minorista a nivel mundial. Si se
consideran las diez firmas minoristas con mayor facturación en 2010 y con algún nivel
significativo de operación en la venta de prendas de vestir, se observa que dos son
estadounidenses, siete europeas (cuatro alemanas, dos francesas y una británica) y una
japonesa11. Esto no obsta el liderazgo indiscutido de la estadounidense Wal-Mart, cuyas
ventas (U$S 416.000 millones) más que triplicaron a la de su inmediato seguidor
(Carrefour), por lo que es considerada con el suficiente poder de mercado como para
“establecer precios e influir sobre la distribución geográfica de las operaciones de
confección” a nivel global (Padilla et al, 2008).

4. La cadena de la industria electrónica de consumo
4.1 Naturaleza de la innovación de producto

Dicken (1998) señala que la elaboración de productos electrónicos de consumo consiste
en tres etapas: diseño, manufactura de componentes y ensamble. De las tres, el autor
destaca a la primera de ellas como la más intensiva en investigación. Este planteo debe
ser complejizado con perspectivas alternativas más recientes. Sturgeon (2002), por caso,
afirma que en la industria electrónica se impone progresivamente un esquema de “redes
de producción modular”, en el que las firmas líderes son poseedoras de marcas
mundialmente reconocidas, cuya competencia central consiste en concentrarse en
“crear, penetrar y defender mercados para productos finales (y en la creciente
provisión de servicios que van atados a ellos)”, llevando a cabo a tal efecto actividades
de estrategia, definición, desarrollo, diseño y marketing de producto.

10 El autor explica esto al sostener: “El ahorro salarial puede resultar caro. La distancia que existe entre China y
Europa juega en la misma dirección. Esto introduce un nuevo mix: costos salariales – distancia” (Stanley, 2011).
11 Datos extraídos del siguiente sitio: http://www.stores.org/2011/Top-250-List
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Por su parte, Dedrick y Kraemer (2006) analizan el caso particular de la producción de
PCs portátiles, identificando tres fases productivas a las que denominan diseño,
desarrollo y producción, y desagregando cada una de ellas en distintas sub-fases. Las
empresas multinacionales con marca reconocida son las que se concentran en el diseño
de productos, subcontratando la fase productiva y, en buena medida, los procesos de
desarrollo de los productos. Esta caracterización nos conduce a la necesidad de ligar el
papel de la innovación a los distintos modelos de negocio, que en la práctica se verifican
bajo estrategias empresariales diversificadas: firmas taiwanesas que fabrican para
terceros pero también bajo propia marca (Sturgeon, 2002) y el diseño/desarrollo
conjunto llevado a cabo entre empresas con diseño propio y firmas con marca líder
(Dedrick y Kraemer, 2006) son ejemplos de estas combinaciones12.

El trasfondo de estas relaciones altamente complejas se aprecia en el rejuvenecimiento
tecnológico de los productos y la integración de sus funciones, dos tendencias que
resultan ser complementarias y a la vez contradictorias entre sí. Ambos fenómenos se ha
verificado en múltiples bienes, como televisores (Dicken, 1998), cámaras fotográficas
(auge de las unidades digitales compactas sin espejo), teléfonos celulares y
computadoras (ambos adquiriendo diversas aplicaciones, como mensajería, juegos,
notificaciones, servicios de georreferenciación, etc.13). No obstante, la integración de
funciones evidencia límites precisos, dada la imperfecta sustitución que continúa
existiendo entre los diferentes bienes, como se verifica entre las tablets y las laptops14.

La innovación en diseños y comercialización de producto se hallan, así, en el núcleo de
las estrategias de las empresas líderes de la cadena. Recientes experiencias fallidas en
ventas de Sony (creador de productos sólidos tecnológicamente, pero poco funcionales),
Nokia (desconexión entre áreas de I+D y comercialización) y H-P (debilidad en diseño
de productos) resultan ilustrativas de este fenómeno (The Wall Street Journals, 2012h,
2012i y 2012l). La evidencia indica, entonces, que la generación de diseños estéticos y
funcionales debe apoyarse en una estrategia de comercialización y posicionamiento de
marcas acorde a dichas innovaciones. En suma, la innovación de las empresas con
marca contempla desde ya la dimensión informacional (solidez tecnológica de los
productos), pero con un componente estético y simbólico que pesa cada vez más en los
diseños de los nuevos bienes. La reflexividad lograda por Apple en el consumo de sus
sofisticados productos15 es así destacada por autores como Dedrick, Kraemer y Linden
(2009), quienes atribuyen el éxito del iPod a años de inversión en publicidad cuidadosa
y manejo de marca, complementada con la creación de un canal minorista propio (Apple
Stores) con buena presencia y visibilidad.

12 Otro caso es el de Samsung, que provee a Apple de componentes que explican conjuntamente el 26% de los costos
de su teléfono móvil; así, “Apple es uno de los clientes más grandes de Samsung, y Samsung es uno de los
proveedores más grandes de Apple” (The Economist, 2011). Pero Samsung también comercializa tablets y teléfonos
inteligentes, por lo que termina siendo proveedor de uno de sus principales competidores.
13 Según The Wall Street Journal Americas (2012a), el último lanzamiento de computadoras personales de Apple
evidenció que la firma “está convencida de que los mundos de las PC, laptops y aparatos móviles están destinados a
converger y que Apple desea ser un catalizador de ese cambio”..
14 Tecnólogos como Bajarin (2010) y S. Eden (La Nación, 2011) aconsejan a las laptops o notebooks para trabajar y
crear contenidos y a las tablets si la prioridad es el consumo de información.
15 “Los expertos afirman que los vendedores de Apple nunca bombardean a los clientes con cuestiones tecnológicas
[..] "Siempre empiezan preguntándole al cliente por su estilo de vida y sus necesidades", afirma Martin Lindstrom,
[..] "Lo involucran emocionalmente [..]” (SmartMoney, The Wall Street Journal Americas, 2012k).
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4.2 Segmentación y barreras a la entrada

Los planteos de Dicken (1998), Dedrick y Kraemer (2006) y Sturgeon (2002) detentan
utilidades complementarias. El aporte del primero sirve para comprender que los
componentes manufacturados pueden ser de carácter pasivo (resistencias, cables,
conectores, etc.) o activo (semiconductores, circuitos integrados, microprocesadores,
etc.), más complejos y generalmente fabricados por proveedores especializados;
Dedrick y Kraemer contribuyen a la comprensión de las formas que puede adquirir la
relación entre empresas con marca y diseño propio en los procesos productivos, y
Sturgeon aporta una valiosa caracterización de los proveedores de las empresas con
marca, al indicar que su competitividad se basa en la posesión de una cartera
diversificada de clientes, para lo que requieren desarrollar servicios y capacidades
genéricas. A esto se suman otros factores, como los bajos salarios, la férrea disciplina
laboral en las fábricas y la capacidad de respuesta a demandas puntuales de las empresas
con marca, que explican conjuntamente la acentuada radicación en China16.

El hecho de que la cadena de electrónica de consumo es intensiva en gastos en I+D se
aprecia en diversas estadísticas generales sobre el sector. Datos de la National Science
Foundation de los EE.UU. indican que la investigación y desarrollo como porcentaje de
las ventas fue más elevada en el segmento “Computadoras y productos electrónicos”
que en cualquier otro de los involucrados entre las actividades industriales en el período
1999-2008, mientras que datos de 2002 para la Unión Europea indicaban que los
segmentos Equipo de Telecomunicaciones y Electrónicos y Eléctricos ocupaban
respectivamente el tercer y cuarto lugar en gastos totales en I+D realizados por grandes
empresas; sumados casi alcanzaban los U$S 24.590 millones volcados a ese destino por
la cadena automotriz, el rubro líder en este indicador (European Commission, 2003).

La información sobre gastos en I+D de empresas individuales también son de elevada
magnitud. En 2011, las inversiones en I+D de Sony, Panasonic y Samsung alcanzaron
los 5.500, 6.600 y 8.700 millones de dólares, respectivamente17. Por su parte, la
estadounidense Apple viene incrementando sostenidamente sus gastos en I+D desde
2006, aunque el monto alcanzado en 2010 no superó los U$S 2.000 millones. Esta
magnitud relativamente baja para la industria electrónica se replica en términos
relativos; Apple no sólo ha venido reduciendo sus gastos en I+D como porcentaje de sus
ventas en los últimos años, sino que además se encuentra muy por debajo de las
empresas que muestran los mayores guarismos en dicha variable18.

Estas cifras confirman que no es sólo la cantidad, sino la calidad y la orientación de los
gastos en I+D lo que determina el desempeño de las compañías líderes de la cadena. Las
barreras a la entrada en el eslabón de las empresas con marca están constituidas tanto
por los abultados montos destinados a investigación como por su sesgo hacia el diseño
de productos estéticos y funcionales, en el marco de estrategias de comercialización y
publicidad que den cuenta de tales cualidades. Esto contrasta con los eslabones de
fabricación y ensamble, donde los bajos costos salariales, la cercanía a los grandes
centros de consumo y la capacidad de responder a diversos segmentos de la industria
electrónica constituyen variables críticas para la entrada de nuevas empresas.

16 The New York Times (2012); The Wall Street Journal Americas (2010).
17 The Wall Street Journal Americas (2012i).
18 Así, mientras Microsoft, Nokia, Google y Sony Ericsson tienen una I+D superior al 12% de sus ventas, el ratio de
Apple resulta inferior al 3% (información disponible en el sitio de la consultora Asymco:
http://www.asymco.com/2012/01/30/you-cannot-buy-innovation/).
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4.3 Patrón geográfico

La cadena electrónica de consumo se encuentra globalmente dispersa y liderada por
empresas multinacionales. Dicken (1998) ya sostenía que la producción estaba cada vez
más radicada en los países en desarrollo, fundamentalmente en el Este y Sudeste
Asiáticos, destacando el crecimiento de empresas surcoreanas (Samsung y Goldstar) y
taiwanesas que habían pasado de un esquema de producción a pedido de firmas de
EEUU y Japón al desarrollo de marcas y productos propios con instalado prestigio a
nivel internacional. La contrapartida de ello fue la salida parcial o total de empresas
estadounidenses y europeas de la industria, a través de alianzas estratégicas o cambios
de manos con empresas de origen japonés y coreano, fundamentalmente.

Si se analizan las empresas con marca de mayores ventas a nivel mundial, se observa
que en 2012 Samsung ha sido la de mayor envergadura en ventas de teléfonos
inteligentes (30% del mercado), seguida por Apple (19,4%) y Nokia (5%). En laptops,
en cambio, las empresas estadounidenses siguen conservando un liderazgo: en 2011, H-
P y Dell lideraban el mercado global, explicando casi el 30% de las unidades vendidas.
No obstante, se destaca el dinamismo de Apple y la china Lenovo, que hizo que pasaran
de sendas cuotas de mercado de 4% en 2005 a explicar conjuntamente el 20% de las
ventas globales en 2011. Finalmente, el mercado de tabletas (de vigoroso crecimiento)
en los últimos dos años tiene como líder absoluto a Apple, aunque sus cuotas de
mercado se vienen recortando a costa del crecimiento de Samsung y otras firmas que
han lanzado sus productos recientemente (Amazon, Nokia).

En tanto, entre las empresas proveedoras de grandes marcas se destaca el liderazgo de
Hon Hai, firma taiwanesa que se encarga de elaborar distintos productos (celulares,
computadoras, consolas, etc.) y cuya principal localización geográfica se constituye en
diferentes regiones de China, aunque también cuenta con plantas en India, el Este
Asiático, América Latina (Brasil y México) y Europa Oriental.19. En línea con lo
indicado más arriba, vale la pena destacar también que Hon Hai alterna la mera
fabricación con la producción bajo diseños propios, según la empresa cliente y el
producto puntual del que se trate.

El ejemplo de Hon Hai es útil para comprender el alcance global de la industria. En ese
sentido, cuando Dedrick y Kraemer (2006) sostienen que la fabricación de
computadoras “es global, pero el desarrollo y manufactura del producto está
concentrado casi por completo en Estados Unidos, Japón, Taiwán y China”, debería
agregarse que existe también ensamblaje de estos productos en diferentes países del
mundo (Brasil, México, países de Europa Centra, etc.). Desde ya, este fenómeno es
extrapolable a otros bienes electrónicos, como los teléfonos celulares, que encuentran
zona de ensamblado en diferentes regiones del mundo, las que se utilizan
fundamentalmente como plataforma de exportación para mercados de consumo regional
o para el armado final para el consumo local.

De todos modos y dada la baja generación de valor que tienen las etapas de ensamblado,
la perspectiva más trascendente de la industria radica en analizar los movimientos que
pueden tener lugar entre los eslabones y procesos principales. En el caso de las laptops,
Dedrick y Kraemer indican que en los últimos años Estados Unidos se ha mantenido
exclusivamente en la etapa de diseño, Japón ha dejado ciertas etapas de desarrollo para

19 Se estima que el 40% de los electrónicos de consumo del mundo son elaborados en fábricas de esta
empresa (The New York Times, 2012) y y que su nivel de facturación supera a la efectuada por sus diez
principales competidores en forma conjunta (The Wall Street Journal Americas, 2010).
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recluirse también en la planeación del producto y Taiwán ha abandonado la fabricación
para concentrarse en la fase de desarrollo, siendo China el único país que ha ampliado
su participación en la cadena a más de una eslabón, al sumar ciertas actividades de
desarrollo a actividades manufactureras que venía ejerciendo desde antes.

5. La cadena de la industria farmacéutica

5.1 Naturaleza de la  innovación de producto

La industria farmacéutica involucra tanto la producción de medicamentos nuevos como
de otros descubiertos años atrás, los que en algunos casos están protegidos por patentes
y en otros no. Haakonsson (2009) identifica la existencia de tres sub-cadenas (strands) a
escala global: la de productos con marca (comandada por el productor), la de
productos genéricos de calidad (comandada por el comprador) y la de productos
genéricos de bajo valor (sin comando). Las actividades de investigación e innovación
de producto quedan fundamentalmente en mano de los laboratorios líderes de países
desarrollados (denominados Big Pharma), verticalmente integrados y elaboradores de
productos patentados conocidos como blockbusters20. En contraste, las empresas
fabricantes de genéricos de calidad no necesariamente llevan a cabo actividades de
I+D, y las de genéricos de bajo valor no lo hacen en absoluto.

La taxonomía de Késic (2009) complementa este panorama. El autor distingue tres tipos
de compañías farmacéuticas según su “misión básica, su performance y su desarrollo
estratégico”: además de los originators (asimilables a los Big Pharma) y los
productores de genéricos, reconoce la presencia de los especialistas, que son firmas
que realizan investigación básica y desarrollo de productos farmacogenómicos y
biotecnológicos. El aporte de Kesic es fundamental tanto por resaltar la existencia de
empresas biotecnológicas clasificada en forma separada (lo que revela su creciente
importancia a nivel mundial) como por indicar que su clasificación es efectuada por
“actividades principales”, lo que implica la posibilidad de actividades alternativas al
interior de cada tipo de compañía y de estrategias mixtas en el marco de la cadena.

La innovación de producto (elaboración de medicamentos nuevos) en la sub-cadena de
productos con marca requiere un buen número de estudios y pruebas (pre-clínicas y
clínicas) y aprobaciones de organismos regulatorios previos al lanzamiento al mercado.
Terblanche (2008) indica que hay cinco fases de estudios pre-clínicos (que van desde la
detección de nuevas entidades clínicas hasta el testeo químico, farmacéutico y
biológico) y tres fases de estudios clínicos (biodisponibilidad, rangos de dosis y
seguridad y eficacia) antes del lanzamiento propiamente dicho. Tanto este autor como
Bradfield y El-Sayed (2009) coinciden en que las pruebas clínicas son las que
representan los costos más elevados de toda la inversión en I+D del sector21. Asimismo,
estos procesos suelen ser prolongados, superiores a una década22.

En tanto, la I+D realizada por los “especialistas” biotecnológicos exhibe algunos
matices con relación a la realizada por los Big Pharma. Primero, los tiempos para que

20 Un blockbuster es un medicamento que genera por sí solo mas de 1.000 millones de dólares de ventas anuales.
Actualmente, existen en el mundo más de 100 blockbusters.
21 Bradfield y El-Sayed citan un estudio de la Federación Europea de Industrias Farmacéuticas (2007), que indica que
las etapas de testeo clínico constituyen el 43% del total de fondos volcados a I+D en el sector. Terblanche sostiene
que este porcentaje es aún mayor, al oscilar entre el 50% y el 60% del costo total de desarrollo de una nueva droga.
22 Bradfield y El-Sayed sostienen que desde el descubrimiento al patentamiento de un nuevo producto el período
promedio se halla alrededor de los 12 años, lo que se ratifica en Kesic (2009) y en Financial Times (2012c), al tiempo
que Gutman y Lavarello (2011) exponen datos para Estados Unidos y Europa en los que el lapso abarca entre 10 y 12
años.
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los productos finales alcancen la llegada al mercado son, aunque extensos, menos
prolongados que en la producción tradicional23. Asimismo, Bradfield y El-Sayed (2009)
sostienen que la duración de los procesos de desarrollo de productos en la sub-cadena se
está acortando, debido a recientes progresos en los métodos de detección y
descubrimiento de drogas. Finalmente, la tasa de éxito24 biotecnológica en
medicamentos es de 34%, cifra muy superior al 8% verificado en la farmacéutica
tradicional (Bradfield y El-Sayed, 2009).

Junto con la investigación para el descubrimiento de nuevas drogas, la publicidad y
marketing es el otro gran destino al que se vuelcan los fondos de los grandes
laboratorios. Haakonson (2009) indica que en 2004 las Big Pharma destinaron a
actividades de marketing casi el doble de lo que desembolsaron en inversión en I+D, al
tiempo que Terblanche (2008) sostiene que las actividades de ventas y marketing
constituyen el principal componente de los gastos corporativos de la industria25. Desde
ya, estos desembolsos se materializan en estrategias diferentes en cada Big Pharma26.
Esto pone de manifiesto que, aun siendo los medicamentos productos donde el peso de
la innovación informacional es imprescindible para la propia reproducción de la vida
humana, la innovación estético-expresiva y la llegada al consumidor resultan
dimensiones insoslayables en la propia dinámica de la competencia.

5.2 Segmentación y barreras a la entrada

La actividad farmacéutica detenta la particularidad de ser intensiva en investigación.
Datos de la Nacional Science Foundation indican que en 2008 la industria farmacéutica
en EEUU alcanzó un monto de inversión volcada a I+D de unos U$S 48.000 millones,
siendo sólo superada por el segmento de productos electrónicos y computadoras. Los
gastos en I+D constituyen, así, una barrera a la entrada insoslayable en el eslabón de
concepción y diseño de los productos, encarnado fundamentalmente por las empresas
con marca y los especialistas biotecnológicos.

Existen dos elementos interrelacionados que en los últimos años han contribuido a
elevar la altura de esta barrera. Se trata de la caída en los niveles de efectividad de la
investigación y desarrollo27 y los crecientes costos necesarios para desarrollar
nuevas drogas28. Si a estos elementos se suman los de por sí elevados plazos necesarios
para la consecución de este proceso (que, como se indicó más arriba, suelen superar los
10 años), se termina de configurar un escenario en el que (como indican Terblanche y
Bradfield y El-Sayed) no existe relación estadística entre los gastos en I+D y el éxito
empresario, ya que la clave no es cuánto se gasta, sino cómo se lo hace.

23 Gutman y Lavarello (2011) indican que los plazos para alcanzar el lanzamiento al mercado de un producto
biosimilar en Europa se extienden entre los 6 y los 9 años.
24 Se entiende por tasa de éxito a los productos que pasan las pruebas clínicos y alcanzan el mercado.
25 El autor se basa en un informe de PWC que indica que entre 1995 y 2005 los gastos en I+D se elevaron del 15% al
17,1% del total, mientras que los volcados a ventas y administración general subieron de 28,7% a 33,1%.
26 Pfizer, por caso, encaró recientemente estrategias logísticas novedosas, como la virtualizacion de su cadena de
aprovisionamiento, lo que le otorgó una mayor capacidad de respuesta ante contingencias y un mayor control sobre el
cumplimiento de requisitos de sus productos en tránsito (Financial Times, 2012b).
27 Bradfield y El-Sayed (2009) sostienen que el número de nuevas entidades químicas cayó desde 100 anuales en la
década de 1960 hasta las 20/30 registradas en los primeros años del presente siglo. En Financial Times (2012c), se
indica que en la actualidad las posibilidades de que una idea inicial alcance el patentamiento y la venta comercial
puede ser tan pequeña como de 1 en 100.000.
28 Bradfield y El-Sayed indican que en EE.UU. los costos desde el descubrimiento hasta la aprobación de una nueva
droga por parte de la FDA se elevaron desde U$S 154 millones en 1976 a U$S 800 millones en 2000, y que incluso
ya se ha entrado plenamente en la era de las “drogas de los mil millones”, lo que es ratificado en Financial Times
(2012c), donde incluso se hace referencia a montos de U$S 2.000 millones como requisito para alcanzar el mercado.
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Dado que los gastos en publicidad y comercialización superan a los destinados a IyD,
resulta evidente que aquellos también se constituyen en una barrera a la entrada muy
significativa. Más aún, es allí donde reside la principal fortaleza de las Big Pharma,
toda vez que la construcción de marcas y su trayectoria en el mercado construyen la
inercia que suele operar para la aceptación de productos sustitutos. Esta es también la
principal debilidad de las firmas biotecnológicas, que además deben contar con
flexibilidad para adaptarse a contextos regulatorios con normas de aprobación disímiles
(Gutman y Lavarello, 2011). Pero como los plazos, costos y tasa de fracaso para
desarrollo de biosimilares son inferiores a los experimentados por los laboratorios
tradicionales, emerge una necesidad reciproca entre las empresas con marca y los
especialistas que conduce a que formen alianzas (cooperando en ciertos proyectos) y
compitan en determinados productos al mismo tiempo (Kesic, 2009).

Por otra parte, Haakonsson (2009) sostiene que en el caso de los “genéricos de calidad”
las principales barreras están constituidas por el precio, la reputación, la calidad del bien
y las aprobaciones internacionales de los productos. En tanto, en los “genéricos de bajo
valor” son el precio y el cumplimiento de los estándares mínimos dispuestos por la
OMS los elementos que más condicionan la posibilidad de competir en la sub-cadena, al
tiempo que la eficacia del producto pasa a un segundo plano. Kesic (2009) coincide en
que la competencia entre fabricantes de genéricos radica en los precios de sus
productos, añadiendo que el desenvolvimiento de un mercado mundial de genéricos
depende de en última instancia de la legislación vigente (regulación internacional y de
los sistemas de propiedad intelectual de cada país).

Con todo, los genéricos son naturalmente los productos que implican menores costos de
producción. Bradfield y El-Sayed (2009) sostienen que en EEUU el costo estimado de
desarrollar una droga genérica es de U$S 1 millón, lo que les permite ser vendidas hasta
un 80% por debajo del precio de las drogas equivalentes comercializadas por las Big
Pharma. Dicho monto también es sensiblemente inferior al involucrado en el desarrollo
de biosimilares, que en el mercado europeo oscila entre los U$S 75 y 150 millones por
medicamento (Gutman y Lavarello, 2011). Esta comparación brinda una clara
perspectiva del rol disímil que juega la innovación de producto en cada caso.

5.3 Patrón geográfico

Los principales laboratorios tienen su sede central en los países desarrollados. De las 20
firmas que lideraron las ventas globales de medicamentos en 2011, 8 son
estadounidenses (incluyendo a Pfizer y Merck, primera y tercera respectivamente), 8 de
Europa Occidental, 3 japonesas (ninguna de las cuales está entre las 10 primeras) y una
israelí29. Las diez empresas con mayor facturación explicaron en forma conjunta el
43,4% de las ventas globales de la industria, mientras que las veinte primeras
alcanzaron a superar el 60% de la facturación global. La concentración geográfica es
aún mayor si se observan los datos de las exportaciones globales30.

Este liderazgo coexiste con la presencia de empresas de cierta envergadura en países
emergentes o donde la industria farmacéutica tuvo un desarrollo tardío. Haakonsson
(2009) destaca que los productores de genéricos de calidad están globalmente dispersos
y que India, China, Singapur y Brasil son casos particulares de países donde ciertas
empresas nacionales se han desenvuelto hasta convertirse en “proveedores de paquete

29 Información disponible en el sitio web de la consultura IMS Health (www.imshealth.com).
30 En 2008, los países desarrollados fueron responsables del 90,5% de las ventas externas de medicamentos, siendo el
80% de las mismas explicado por Europa (UE-15 más Suiza) y el 8% por Estados Unidos (Zhang et.al., 2012)
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completo” de multinacionales que terciarizaron parte de sus procesos. Asimismo, resalta
el hecho de que en los últimos años la capacidad exportadora de India se ha
incrementado hacia los países desarrollados y también hacia África31. Por su parte,
Gutman y Lavarello (2011) destacan el desarrollo de capacidades productivas en el
segmento de biosimilares en China, India y Corea del Sur.

Uno de las tendencias recientes en la cadena radica en el ingreso de empresas
multinacionales en la sub-cadena de genéricos bajo distintas estrategias (absorciones,
acuerdos de producción o comercialización, etc.), concentrándose en particular en los
mercados emergentes32. Análogamente, firmas de países emergentes encaran estrategias
novedosas, como la penetración en mercados de países desarrollados, la adquisición de
(o acuerdos con) firmas de dichos países y hasta la incorporación de actividades de I+D;
el caso más destacado, en ese sentido, es el de las empresas indias33. Estas iniciativas
determinan el panorama de una industria en pleno cambio, en la que las estrategias
empresariales tienden a ser cada vez más diversificadas.

La reorientación llevada a cabo por las Big Pharma tiene un alcance incluso superior al
expuesto: los vencimientos en las patentes de los blockbusters y la falta de bienes
sustitutos (factores a los que se suman los crecientes costos de investigación y su mayor
tasa de fracaso) motivaron un viraje desde medicamentos para mercados amplios
(colesterol, diabetes, etc.) a segmentos específicos como medicamentos huérfanos, OTC
y vacunas (Tovar, 2009)34. En sintonía con lo arriba expuesto, el panorama del viraje de
las empresas líderes se completa con su acercamiento hacia la actividad biotecnológica,
lo que se materializó en el lanzamiento de nuevas unidades productivas, adquisición de
empresas ya instaladas o acuerdos de financiamiento e investigación específicos
(Bradfield y El-Sayed, 2009; Gutman y Lavarello, 2011).

En cualquier caso, debe señalarse que la diversificación de estrategias por parte de los
distintos agentes de la cadena puede encontrar ciertas limitaciones en algunos puntos.
La renuencia de las grandes empresas farmacéuticas a investigar sobre enfermedades
raras pero serias (Financial Times, 2012c) y las capacidades mínimas requeridas por los
países desarrollados para abocarse a una industria de semejante complejidad (Gutman y
Lavarello, 2011) son elementos que relativizan el alcance de las reorientaciones
expuestas. En sintonía con ello, distintas voces han planteado dudas acerca de las
verdaderas capacidades con que cuentan los sectores farmacéuticos de algunos países en
desarrollo. El caso de China ha sido bastante citado en ese sentido, dado sus bajos
niveles relativos de I+D en esta industria35 (Zhang et al, 2012).

31 Las industrias farmacéuticas china e india dominan notoriamente el mercado del África Sub-Sahariana en términos
de volumen (Haakonsson, 2009; The Economist, 2012b).
32 Los ejemplos son numerosos. Pfizer compró el 40% de una firma brasileña fabricante de productos genéricos,
Abbott elabora genéricos en India, Sanofi Aventis adquirió firmas de genéricos en Brasil, México y Republica Checa
y GlaxoSmithKline adquirió una firma sudafricana y generó acuerdos con una empresa india para elaborar
medicamentos genéricos (The New York Times, 2010; The Economist, 2012a).
33 Ranbaxy abrió plantas de producción en Costa Rica e Irlanda para poder acceder a los mercados de EEUU y
Europa, Piramal está desarrollando drogas nuevas para vender en mercados de países desarrollados, Sun
Pharmaceuticals acordó con Merck desarrollar y vender genéricos en los países en desarrollo y Dr Reddy’s compró
una firma alemana de genéricos en 2006 (Haakonson, 2009; The Economist, 2012a).
34 Pfizer abocándose a casos muy particulares de cáncer (The Wall Street Journal, 2011) y Abbott a productos con
ingredientes naturales locales (The Wall Street Journal Americas, 2012d) son ejemplos de estas iniciativas.
35 La intensidad de I+D del sector fue en 2006 superior al 40% en EE.UU. e Inglaterra, al 30% en Japón y Francia y
al 20% en Alemania, mientras que en China no alcanzó el 5% en 2007.
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6. Análisis comparativo y conclusiones

En el transcurso del trabajo, fue posible verificar que los diferentes eslabones de cada
cadena involucran niveles de innovación disímiles. Se indicó que la fabricación de
indumentaria evidencia numerosas innovaciones en el eslabón proveedor de insumos,
aunque ninguna tan trascendente para la valorización de los productos como las
capacidades organizacionales de la cadena (brindada por la incorporación de las TICs en
el eslabón de la comercialización), el diseño y la construcción de marcas. Por su parte,
las cadenas electrónica de consumo y farmacéutica comparten la necesidad de fuertes
gastos de I+D en el diseño y comercialización de nuevos productos, a pesar de lo cual
difieren en los plazos de los lanzamientos (decididamente más prolongados en
farmacéutica) y en el rol de las marcas (más asentada en el prestigio de la firma y
efectividad de drogas en el caso de medicamentos, y en la funcionalidad y estética de
los diseños en el caso de electrónicos de consumo). Estos dos aspectos acercan a la
electrónica a la cadena de prendas de vestir, donde las modas, el acortamiento de las
temporadas y el carácter aspiracional del consumo condicionan fuertemente la demanda
de productos.

En sintonía con esto, las barreras a la entrada en los eslabones líderes de las cadenas
están constituidas por los elevados desembolsos en innovación de producto y en las
correspondientes estrategias de marketing y publicidad en las tres cadenas; en
indumentaria, la concepción de productos no requiere de gastos tan abultados, salvo en
el strand de ropa de alta gama, en el que operan diseñadores internacionales. El resto de
los eslabones presentes en cada cadena muestra barreras a la entrada más bajas, aunque
con ciertas particularidades. En la industria farmacéutica, por ejemplo, los competidores
de las empresas líderes son empresas de menor tamaño relativo, que elaboran productos
similares sin necesidad de haberlos concebido (fabricantes de genéricos) o habiendo
realizado esfuerzos de I+D con tecnologías alternativas (empresas biotecnológicas).
Con todo, en las tres cadenas (especialmente en electrónica e indumentaria) los bajos
salarios y la disciplina laboral juegan roles trascendentes en la fabricación y ensamblado
de productos, aunque en todos los casos (sobre todo en electrónica de consumo y
farmacéutica) estos factores deben ir acompañados de ciertas capacidades productivas
genéricas que posibiliten la provisión a las firmas líderes.

Finalmente, el análisis de la dimensión espacial refleja que las tres cadenas
experimentan dispersión geográfica a nivel global, con fuerte presencia de empresas
multinacionales con casa matriz en países desarrollados como agentes líderes de la
cadena. El liderazgo mundial de las empresas estadounidenses es compartido con firmas
de Europa Occidental en las cadenas de indumentaria y farmacéutica y con firmas de
origen asiático en electrónica de consumo. La presencia de empresas de países en
desarrollo se verifica en las tres cadenas con roles menores: la penetración en eslabones
de ensamblado para consumo regional en electrónica, el bajo (o nulo) nivel de
actividades de I+D de nuevos productos en farmacéutica y la sola inserción en etapas de
fabricación para empresas de países desarrollados en indumentaria son las formas
predominantes que adquieren estas asimetrías. Una reversión parcial de este panorama
se verifica fundamentalmente en la creciente competitividad y despliegue de actividades
de I+D de laboratorios farmacéuticos indios y en la incorporación de actividades de
desarrollo de producto en empresas electrónicas chinas y taiwanesas.

A modo de reflexión final, la evidencia que surge de los tres casos de estudio tiende a
confirmar (al menos de manera parcial, dado el carácter no exhaustivo del estudio)
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nuestra hipótesis inicial: la existencia de un tendencia propia del nuevo capitalismo a
segmentar la actividad económica mundial al interior de cadenas globales de valor
entre, por un lado, un conjunto de segmentos que están en la vanguardia de la creación
de nuevo conocimiento y otros intensivos en el uso y adaptación de conocimiento
existente. No obstante, las formas en que se despliega esta tendencia son altamente
heterogéneas, según la naturaleza de las barreras a la entrada en las actividades de
innovación y de producción.

En la cadena de indumentaria, el proceso de innovación tiene un bajo componente
informacional y un alto contenido estético-expresivo (construcción de marcas,
instauración de modas), al tiempo que la producción refleja un escaso grado de
automatización (sobre todo en confección de prendas) y requerimientos laborales
simples desde el punto de vista cognitivo. En la cadena farmacéutica, la innovación de
producto tiene un sesgo informacional de alta complejidad acompañada de una creciente
dimensión estético-expresiva (a partir de la fuerte publicidad requerida por vencimiento
de patentes y competencia de genéricos), mientras que la fabricación sólo es
demandante de innovaciones de tipo adaptativas. Por último, en electrónica de consumo
la innovación también está fuertemente asentada en un componente informacional
(rejuvenecimiento de productos y convergencia de funciones), aunque también dotada
de un componente estético-expresivo que se manifiesta en la necesidad de productos
funcionales y sofisticados; la producción, por su parte, detenta requerimientos
cognitivos menores, aunque mayores en la fabricación de componentes críticos y
desarrollo de productos que en la etapa de ensamblaje.

Con todo, la integración global de la producción supone una redefinición en la
naturaleza de las asimetrías en la economía mundial. A pesar de la existencia de
elementos de contra-tendencia (cierta difusión de actividades de IyD hacia la periferia y
requerimientos crecientes en los estándares técnicos para las actividades de fabricación
y ensamblaje), el punto fundamental a considerar es el proceso histórico de elevación de
las barreras a la entrada en las actividades de innovación y de caída en las de
producción. Este fenómeno se verifica en simultáneo con una diferenciación estructural
de los sistemas de innovación sobre los que se construyen las capacidades competitivas
de cada territorio. Por consiguiente, el concepto de cadena global de valor debe
entenderse no sólo como herramienta conceptual para el diseño de políticas de
desarrollo productivo, sino también a partir de su rol en el establecimiento y
reproducción de jerarquías entre territorios que detentan profundas asimetrías en materia
de capacidades de innovación.
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Patentes Universitárias no Brasil: a proteção do conhecimento
gerado nas Universidades no período entre 1990 e 2010

Luciana Goulart de Oliveira

Jeziel da Silva Nunes

Resumo

O objetivo do presente trabalho é o de apresentar uma visão da utilização do Sistema de
Patentes pelas Universidades Brasileiras, de modo a verificar o grau de apropriação, por
meio de patentes, das tecnologias geradas em suas pesquisas. Realizou-se um levantamento
dos pedidos de patente depositados no INPI, no período compreendido entre 1990 e 2010,
tendo sido identificados os principais depositantes, a concentração tecnológica dos
pedidos, a distribuição regional dos depositantes, sua natureza jurídica, a existência de
vinculação entre as entidades que possa denotar atividades de cooperação, bem como os
principais inventores. As informações obtidas possibilitaram efetuar uma avaliação da
pesquisa efetuada nas Universidades, suas competências e as relações mantidas com outras
instituições, bem como refletir sobre como a política pública e o aparato institucional
podem auxiliar na discussão e no encaminhamento do tema da Propriedade Intelectual na
Academia.

Abstract

The present work aims to present a vision of the use of the Patent System by the
institutions of high education in Brazil, in order to verify the rate of appropriation, by
means of patents, of the technologies generated internally. A compilation of the patent
applications submitted to the National Institute of Industrial Property of Brazil, in the
period comprised between 1990 and 2010 was made and identified the main applicants, the
technological concentration of the applications, regional distribution of the applicants, their
juridical nature, the existence of vinculation between institutions which could denote
cooperation activities, as weel as the most expressive inventors. Information obtained
made it possible to develop an evaluation of research made at universities, their
competences and relations mantained with other institutions, as well as to reflect about
how public policies and the institucional framework could help in the discussion and
approach ot Intellectual Property theme.

1.Introdução e Objetivos
Na economia de mercado contemporânea a inovação é considerada elemento fundamental
para assegurar um crescimento econômico e sustentável dos países. O ritmo de
desenvolvimento tecnológico imposto pela globalização expôs a todos os países, sem
exceção, aos rigores de uma convivência econômica, social e política acirrada, criando
novos desafios à formação de profissionais com competências adequadas a uma inserção
produtiva quer permaneçam na Academia, sejam absorvidos pelas empresas ou trilhem
caminho como empreendedores ou agentes públicos.

Como parte importante do Sistema Nacional de Inovação, o Governo tem uma tarefa de
enormes proporções tanto no estabelecimento de um ambiente conducente à criação de
oportunidades de desenvolvimento tecnológico, quanto na formulação de políticas e
diretrizes que possibilitem à Academia cumprir seu papel de formadora de recursos
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humanos qualificados, que aliem conhecimento técnico adensado à capacidade de gestão
tecnológica deste conhecimento, transmitindo seus benefícios à sociedade.

Neste contexto, discussão atualíssima é aquela referente ao debate sobre o presente/futuro
do ensino superior, que vem sendo conduzida em muitos fóruns nacionais e internacionais,
e que vem concluindo pela necessidade de alinhar a formação produzida pela Academia
com as necessidades do mundo real. E o Brasil não está alheio a esta realidade e já sentiu
esta necessidade, que vem sendo debatida e está gerando alterações curriculares, de modo a
deixar consignada uma revolução, particularmente no perfil do engenheiro. No Brasil, em
2011, o curso de Engenharia, pela primeira vez recebeu um número de estudantes maior do
que o de Direito, o que vem ao encontro da demanda quantitativa destes profissionais para
que o País possa atingir suas metas a curto e médio prazo quanto ao quesito da
competitividade.

Concretamente, as Universidades e Instituições de Ensino Superior do Brasil vêm, ao
longo do tempo, cumprindo seu papel de formação de recursos qualificados com
competência e eficiência, apesar da heterogeneidade na distribuição de recursos
regionalmente, e destacando-se no cenário internacional, no que diz respeito à produção e
publicação científica.

Dentro deste cenário, verifica-se que a Universidade produz tecnologias em suas pesquisas
que, de alguma maneira, solucionam problemas técnicos com utilidade para o país. Nos
últimos anos, muitas ações vêm sendo desenvolvidas no sentido de aproveitar esta
expertise para a produção de bens e serviços de alto valor tecnológico, quer seja por meio
de Incubadoras de Base Tecnológica associadas às instituições, quer seja através de
parcerias diretamente com empresas.

A partir da edição da Lei nº 10.973/2004, chamada Lei da Inovação, houve o aporte de
uma nova realidade para as instituições de ensino públicas, na medida em que tornou
compulsória a criação dos Núcleos de Inovação Tecnológica, com a finalidade de
encaminhar as questões de Propriedade Intelectual nascentes no meio acadêmico, uma vez
que o desconhecimento sobre a Propriedade Intelectual era pequeno. Este fato tem
auxiliado a Academia a compreender e utilizar de maneira mais intensa o Sistema de
Patentes, pois constatava-se a não proteção de tecnologias geradas com orçamento público,
pouca disseminação dos resultados das pesquisas à sociedade, baixa interação das
Universidades com o mundo das empresas, bem como a falta de reconhecimento aos
pesquisadores pelos desenvolvimento realizados.

Assim, o presente trabalho tem por objetivo central oferecer uma visão da utilização do
Sistema de Propriedade Industrial pelas Universidades e Instituições de Ensino Superior no
Brasil, no período de 1990 a 2010, visando efetuar uma análise sobre o tratamento dado
por elas ao tema da Propriedade Industrial e suas repercussões.

Contextualizando o presente trabalho, o Sistema de Propriedade Industrial no Brasil
encontra-se fundamentado na Lei nº 9.279/96, de 14 de maio de 1996, que regula a
proteção dos direitos relativos à Propriedade Industrial, determinando que o exame técnico
para a concessão de uma patente seja realizado com a aferição de três requisitos básicos de
patenteabilidade, que são: a Novidade, isto é, que a invenção não esteja compreendida no
estado da arte, a Atividade Inventiva, isto é, que ela não seja uma decorrência evidente do
estado da técnica e que a invenção tenha Aplicação Industrial, o que inclui aplicações na
agricultura, extração mineral e serviços.
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Após a edição da Lei nº 9.279/961, o Brasil passou a conceder, apenas, dois tipos de
patentes: a Patente de Invenção e de Modelo de Utilidade. Adicionalmente, poderá ser
concedido ao depositante do pedido de patente ou ao titular da invenção um Certificado de
Adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da
invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no
mesmo conceito inventivo. Neste caso, o Certificado de Adição é acessório da Patente e
tem a data de vigência desta.

De acordo com características adotadas internacionalmente no Sistema de Patentes os
pedidos de patente depositados permanecem em sigilo por 18 meses, a partir do qual
segue-se um prazo de até três anos, estipulado pela lei, para que o depositante requeira o
exame do pedido. Ao titular da patente é garantido o direito exclusivo de exploração do
objeto, durante o período de vigência da patente, que é de 20 anos para a Patente de
Invenção e de 15 anos para o Modelo de Utilidade, de modo a ressarcir-se dos dispêndios
em pesquisa e desenvolvimento, bem como do investimento que deverá realizar para
colocar em prática seu invento. Em contrapartida ao privilégio temporário que o Estado
concede a uma pessoa – física ou jurídica – a Lei exige que o relatório descritivo explique
o objeto reivindicado de maneira suficiente e clara, de modo que um técnico no assunto
possa realizá-lo e, quando for o caso, deve indicar a melhor forma para sua execução.

Dentre as inovações introduzidas pela Lei nº 9.279/96 encontra-se a possibilidade de que
seja concedida patente a invenções em todos os campos tecnológicos, significando que, a
partir de 14 de maio de 1996, o Brasil passou a proteger, também, as áreas de fármacos,
alimentos e produtos químicos, ficando, no entanto, excepcionada, dentre outras, a
proteção por patente para o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma
de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Cabe ressaltar que após a
criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), em Janeiro de 1995, o panorama
legislativo internacional da Propriedade Intelectual foi alterado devido à edição do Acordo
sobre Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, também chamado
Acordo TRIPS. A partir deste momento, os países aderentes à OMC ficaram obrigados a
reconhecer patentes em todos os setores tecnológicos, por período mínimo de 20 anos,
sendo esta a razão pela qual foram introduzidas, no Brasil, estas novas possibilidades.

Os artigos 88 a 93 da Lei tratam, especificamente, da repartição de benefícios resultantes
da Invenção ou Modelo de Utilidade, realizados por empregado ou prestador de serviço,
tema de alta relevância no caso dos pesquisadores contratados pelas universidades públicas
como professores e que tenham vinculação com a entidade. A Lei da Inovação, nº 10.973,
de 02 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica
e tecnológica no ambiente produtivo, regulamentada pelo Decreto nº 5.563, de 11 de
outubro de 2005, destaca o desafio de que o estabelecimento no país de uma cultura de
inovação está amparado na constatação de que a produção de conhecimento e a inovação
tecnológica passaram a ditar crescentemente as políticas de desenvolvimento dos países.
Neste contexto, o conhecimento é o elemento central das novas estruturas econômicas que
surgem e a inovação passa a ser o veículo de transformação de conhecimento em riqueza e
melhoria da qualidade de vida das sociedades.

1 O Código da Propriedade Industrial - Lei nº 5.771/72 possibiltava a concessão de quatro tipos de patente: Patente
de Invenção, Modelo de Utilidade, Desenho Industrial e Modelo Industrial.
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2. Metodologia do Presente Trabalho
Os dados de patentes usados neste trabalho foram extraídos da Base de Patentes Brasileiras
(SINPI), do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tendo sido estabelecido que o
período de busca dos pedidos depositados seria de 01/01/1990 até 31/12/2010. Chama-se a
atenção para o fato de que o trabalho só considerou os pedidos de patente que foram
efetivamente publicados até o dia 31/12/2010. Ressalte-se, ainda, que só foram
contabilizados os pedidos referentes a Patentes de Invenção (PI), Modelo de Utilidade
(MU) e Certificado de Adição (C).

Após a etapa de adequação dos dados migrados com a correção de erros de grafia, bem
como harmonização dos nomes dos depositantes e dos inventores, foram incluídos os
dados que não constam da base do SINPI, como a natureza jurídica dos depositantes e os
tipos de vinculação entre os depositantes de um pedido de patente.

Na elaboração deste trabalho foi utilizado o Sistema Análise de Documento, que é uma
ferramenta computacional que foi desenvolvida pelo INPI e que tem se mostrado eficiente
para o tratamento das informações contidas na documentação de patentes, extraídas on line
das diversas bases de dados de patentes disponíveis.

3. Resultados Obtidos e Discussão
O levantamento realizado utilizando a metodologia especificada selecionou 3.189
documentos, sendo 2.958 Patentes de Invenção (92,8%), 200 Modelos de Utilidade (6,3%)
e 31 Certificados de Adição (1,0%).

A evolução da busca por proteção de patentes pelas instituições de ensino superior
brasileiras, denominadas Universidades, no período de 1990 a 2010 pode ser vista na
Figura 01, abaixo.
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Figura 01 – Evolução dos depósitos das Universidades de 1990 a 2010

Fonte: sinpi/cedin/sistemaad

Concentra-se em 103 depositantes o total de 3.189 depósitos de pedidos de patentes
efetuados pelas instituições de ensino superior no país. Com o objetivo de possibilitar uma
discussão mais detalhada e visualizar a dispersão dos depósitos entre as Universidades
construiu-se um ranking, constante da Tabela 01, abaixo, em que só constam as
universidades com mais de sessenta (60) depósitos de patentes, que são doze (12),
perfazendo 2.486 pedidos do total encontrado.
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Tabela 01 - Ranking dos Depositantes

Instituição SIGLA UF Nº Doc. (%)
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP SP 651 22,16
Universidade de São Paulo USP SP 550 18,69
Universidade Federal de Minas Gerais UFMG MG 344 11,71
Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ RJ 274 9,33
Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS RS 128 4,32
Universidade Federal do Paraná UFPR PR 102 3,47
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho UNESP SP 98 3,34
Universidade Federal de Santa Catarina UFSC SC 75 2,55
Universidade Federal de Viçosa UFV MG 70 2,38
Universidade Federal de São Carlos UFSCAR SP 68 2,31
Universidade Federal de Pernambuco UFPE PE 63 2,14
Universidade de Brasília UNB DF 63 2,14

Fonte: sinpi/cedin/sistema ad

Da Tabela 01 é possível verificar que a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
lidera o ranking, com uma ligeira diferença para a segunda colocada, a Universidade de
São Paulo (USP). A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que aparece na
terceira posição, aparece em ligeira vantagem relativamente à quarta colocada, a
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Observa-se que todas as doze universidades que aparecem neste grupo são públicas,
destacando-se a importância das diretrizes e políticas públicas governamentais para o
estabelecimento do padrão de ensino e pesquisa vigente, bem como de um orçamento
adequado que mantenha a qualidade da pesquisa implementada e do aparato operacional
para efetuar as atividades administrativas e técnicas de proteção dos ativos de Propriedade
Intelectual. Constatação relevante, também, é a de que as quatro Universidades mais
destacadas em volume de pedidos estão todas na Região Sudeste do País, congregando
cerca de 73% do total de pedidos, o que revela uma concentração do conhecimento e
expertise na região mais rica do Brasil, tanto do ponto de vista industrial quanto da
qualidade do ensino e da pesquisa e da qualificação e quantidade de docentes.

A Figura 02 abaixo mostra a distribuição da concentração regional dos
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Figura 02 – Distribuição Regional dos Pedidos



6

A distribuição dos depósitos por Estado pode ser vista na Figura 03.
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Figura 03 - Distribuição dos Depósitos por Estado

Fonte: sinpi/cedin/sistemaad/relatórios

3.1 Natureza Jurídica dos Depositantes e Vínculos Institucionais
existentes
As categorias que indicam a natureza jurídica dos depositantes foram assim definidas:
“Pessoa Física”, “Pessoa Jurídica Pública”, “Pessoa Jurídica Privada”, “Universidade
Pública”, “Universidade Privada”, “Fomento Público”, “Fomento Privado”, “Fundação de
Amparo à Pesquisa (FAP)”, “Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT)”, “Instituto de
Pesquisa Pública” e “Instituto de Pesquisa Privado”. A Figura 04 apresenta a distribuição
da Natureza Jurídica.
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Figura 04 – Distribuição da Natureza Jurídica
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Já a natureza do vínculo entre os depositantes retrata o tipo de relacionamento entre a
instituição e seus parceiros nas suas atividades de pesquisa e, mais ainda, indica qual a
abertura que a instituição está indicando para a sociedade. Os pedidos de patente com um
único depositante foram enquadrados na categoria: “Não-Compartilhado”; quando o
depósito tinha como titulares duas ou mais Universidades, adotou-se “Compartilhado
Universidade Pública ou Privada” e, especificamente nestes casos, foram considerados na
contagem como se cada titular tivesse um depósito, posto que não há maneira de saber qual
a participação de cada um deles isoladamente.

Outro ponto que deve ser ressaltado refere-se aos casos dos depósitos efetuados por uma
Universidade tendo como segundo depositante uma ou mais pessoas físicas. Nestes casos,
adotou-se, então, a denominação “Compartilhada- Pessoa Física”, mas somente foi contada
a titularidade da Instituição; quando o depósito foi efetuado por uma ou mais
Universidades juntamente com um Instituto de Pesquisa Público ou Privado foi adotada a
denominação “Compartilhado com Instituto de Pesquisa Público ou Privado”,
respectivamente, e quando compartilhado com empresa pública ou privada foi designado
como “Compartilhado com Pessoa Jurídica Pública ou Privada”.

A Figura 05, abaixo, mostra a distribuição dos depósitos por natureza dos vínculos entre os
titulares dos pedidos depositados no período.
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Figura 05 – Natureza dos Vínculos

Fonte: sinpi/cedin/sistemaad/relatórios

Verifica-se que a grande maioria dos depósitos tem um único titular, perfazendo um total
de 67,7% dos depósitos, seguido daqueles com titularidade compartilhada com as FAP’s,
8,8%, e com Pessoas Jurídicas, com 6,7%. Já a colaboração entre Universidades é de
apenas 2,8% e com Pessoas Físicas de 2,6%.

3.2 Perfil dos Pedidos segundo a Classificação Internacional de Patentes
A Classificação Internacional de Patentes – CIP é um meio internacionalmente usado pelos
escritórios de patentes do mundo para indexar os pedidos de patentes depositados e
recuperar os documentos de patentes, permitindo identificar o conhecimento tecnológico.
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Analisou-se as oito seções da CIP objetivando revelar quais têm sido as áreas de pesquisa
de interesse das Universidades e identificou-se que a distribuição tecnológica dos pedidos
está bastante concentrada nas áreas de Química e Metalurgia, Necessidades Humanas e
Física, como pode ser observado da Tabela 02, abaixo.

Tabela 02 – Perfil dos Depósitos Segundo a CIP

Seções da Classificação de Patentes 1990 2000
A Necessidades Humanas 212 473
B Operações de Processamento; Transporte 44 83
C Química e Metalurgia 355 496
D Têxteis e Papel 8 11
E Construções Fixas 12 17
F Engenharia Mecânica; Iluminação; Aquecimento; Armas 20 31
G Física 177 150
H Eletricidade 44 53

Fonte: sinpi/cedin/sistemaad/relatórios

3.3 Principais Depositantes
Em função do número de pedidos depositados foram consideradas as instituições que
depositaram cem ou mais pedidos, e apenas 6 instituições atenderam a este quesito. A
UNICAMP lidera o ranking dos maiores depositantes do setor Universitário com cerca de
20% do total de depósitos das Universidades, seguida pela USP com 17%, e a UFMG e
UFRJ com cerca de 10% e 8% cada. A distribuição temporal dos depósitos de patentes de
cada uma das seis Universidades no período de 2000 a 2010 encontra-se na Figura 06,
abaixo.
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Figura 06 – Evolução Temporal dos seis Maiores Depositantes

Fonte: sinpi/cedin/sistemaad/relatórios

3.4 Inventores Destacados
Informação relevante constante nos documentos de patentes é aquela relativa ao inventor
pois se tratada e analisada adequadamente, revela, em certa medida, o tipo e o grau de suas
atividades objetivas, bem como se elas são contemporâneas (lembrando que um dos
critérios de patenteabilidade é a novidade). Ademais traz, ainda, informações de interesse
comercial, posto que qualifica aqueles com grande incidência de depósitos de pedidos de
patentes em uma determinada área como um especialista no assunto passível de fornecer
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consultoria para empresas que atuam no mesmo setor. Por outro lado, pode ser medida a
efetividade da pesquisa tecnológica, já que o processo concessório da patente exige que o
objeto reivindicado seja passível de aplicação industrial. A idéia é que, para a elaboração
do pedido de patente, seja considerada alguma aplicação prática ou mesmo industrial. Um
fato que deve ser considerado é que a relação acima cuida de cada inventor isoladamente,
sem considerar o compartilhamento das invenções, ou seja, inventores parceiros tiveram
contados a seu favor todos os depósitos que possam ter efetuado com qualquer outro
inventor pois não há como saber qual a participação efetiva dos inventores que
depositaram compartilhadamente um invento.

Depois da edição da Lei da Inovação houve uma alteração na pontuação recebida pelos
pesquisadores universitários de modo a contabilizar, também, os depósitos de patentes
resultantes de suas pesquisas, ademais da tradicional valorização concedida pela
publicação de artigos científicos em revistas especializadas. A Tabela 03, abaixo, lista os
pesquisadores mais produtivos em termos de pedidos de patente, com suas áreas de
atuação.

Tabela 03 – Inventores Destacados

Inventor Instituição Qde de
Pedidos

Áreas de atuação pela
CIP (*)

Nélson Eduardo Durán Caballero UNICAMP 38 C02F; A61K; C07C
Marcos Pinotti Barbosa UFMG 36 A61C; A61N; A63B
Erna Geessien Kroon UFMG 28 C07K; C12N
Paulo Ceasr Peregrino Ferreira UFMG 27 C09C; C09J; C08K
Fernando Galembeck UNICAMP 25 C09C; C08K
Rodnei Bertazzoli UNICAMP 24 C02F; C25B
Lauro Tatsuo Kubota UNICAMP 22 G01N
Vanderlei Salvador Bagnato USP 20 A61B; A61N; A61K
Fernando Wypych UFPR 19 B01J; C07C
Ricardo Tostes Gazzinelli UFMG 16 C12N; A61K
Oswaldo Luiz Alves UNICAMP 15 C02F; G01N
Maria Regina Wolf Maciel UNICAMP 14 C07C; C11B
Henrique Eisi Toma USP 14 G01N
Koiti Araki UFRJ 14 G01N
Rubens Maciel Filho UNICAMP 13 C07C
Elena Vitalievna Goussevskaia USP 13 C07C
Robson Augusto Souza dos Santos UFMG 13 A61K; C07K
Maria Izabel Maretti Silveira Bueno UNICAMP 12 G01N
Carlos Alberto Manssour Fraga UFRJ 12 C07D; A61K
José Carlos Costa da Silva Pinto UFRJ 12 C08F
Eliezer Jesus de Lacerda Barreiro UFRJ 12 C07D; A61K

3.5 Concentração Tecnológica dos Maiores Depositantes
Os documentos de patentes têm como uma de suas características a classificação de seu
objeto segundo a Classificação Internacional de Patentes que, no contexto deste trabalho,
permite avaliar a atividade tecnológica desenvolvida pela instituição no período de
interesse. Sob a ótica do sistema de patentes, esta é a forma mais direta de verificar esta
informação já que toda a documentação encontra-se classificada segundo a CIP, que é
utilizada pela maior parte dos países pertencentes ao sistema.
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As concentrações tecnológicas com base na CIP permitem visualizar para quais setores as
instituições estão canalizando seus esforços. Na apuração da concentração tecnológica
levou-se em conta as três classificações que registraram incidência de depósito maior que
cinco em cada uma das instituições, ordenadas pelo somatório de todas ocorrências.

Observa-se que das seis Universidades com mais de cem depósitos analisadas abaixo há
uma superposição de pesquisas em áreas semelhantes, como é o caso da A61K e da G01N,
sem que haja compartilhamento dos recursos investidos nem dos benefícios auferidos.

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

A UNICAMP buscou proteção na subclasse G01N - ”Investigação e análise de materiais
por suas propriedades físicas ou químicas”, com 64 pedidos e A61K - “Preparações com
finalidades médicas”, com 47 pedidos. As subclasses C02F - “Tratamento de água, esgotos
e lamas”, juntamente com a C07C “Compostos acíclicos ou carbocíclicos” têm presença
significativa, com ocorrências de 32 e 30 depósitos, respectivamente.
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Universidade de São Paulo - USP

Depósitos na subclasse A61K - “Preparações com finalidades médicas”, 89 ocorrências, na
A61B - “Diagnóstico, Cirurgia e Identificação”, 30 ocorrências. Na C12N – “Micro-
organismos ou enzimas; Suas composições” e G01N - ”Investigação e análise de materiais
por suas propriedades físicas ou químicas” tem, respectivamente, 29 e 24 ocorrências.
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Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Concentra suas pesquisas na subclasse A61K - “Preparações com finalidades médicas”,
com 70 ocorrências e na subclasse C07K - “Peptídeos”, com 30, na C12N - “Micro-
organismos ou enzimas”, com 19, C07C - “Compostos acíclicos ou carbocíclicos”, com 15
e G01N - “Investigação e análise de materiais por suas propriedades físicas ou químicas”,
com 14.
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Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

A UFRJ concentra seus depósitos na área A61K - Preparações com finalidades médicas,
com 10 ocorrências, juntamente com a área C12N – Bioquímica, com seis ocorrências .
Revela interesse também em buscar proteção na área A61M e A61B – Ciência Médica e
Higiene e C07K – Peptídeos.
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

A UFRGS concentra seus depósitos na subclasse A61K – “Preparações para finalidades
médicas”, com 17 pedidos, G01N - “Investigação e análise de materiais por suas
propriedades físicas ou químicas”, com 11 pedidos e C12N - “Micro-organismos ou
enzimas; Suas composições” com 8 pedidos.
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Universidade Federal do Paraná - UFPR

Concentra suas pesquisas nas subclasses A61K – “Preparações para finalidades médicas”,
com 8, A01N – “Conservação de corpos de seres humanos ou animais ou plantas ou partes
dos mesmos”, com 7 e H01L – “Dispositivos semicondutores e elétricos” com 7. A B01J –
“Processos químicos ou físicos, catálise e química coloidal; Aparelhos” e C12P -
“Processos de fermentação ou processos que utilizem enzimas para sintetizar uma
composição ou composto químico desejado ou para separar isômeros ópticos de uma
mistura racêmica” possuem 4 pedidos cada um.
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4. Conclusões
O presente trabalho teve como objetivo precípuo o de levantar o número de depósitos de
pedidos de patentes feito por Instituições de Ensino Superior Brasileiras, no período
compreendido entre 1990 e 2010, visando verificar de que modo as pesquisas efetuadas
estão sendo protegidas pelo sistema de patentes, bem como de que modo repercutem as
políticas governamentais relativas às Instituições de Ensino Superior no Brasil. A primeira
conclusão é a de que apesar da Lei de Inovação, nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004,
regulamentada pelo Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005, ter aportado uma nova
situação para as Instituições de Ensino e Universidades Públicas, na medida em que tornou
compulsória a criação dos Núcleos de Inovação Tecnológica, com a finalidade de
encaminhar todas as questões de Propriedade Intelectual nascentes no meio acadêmico,
percebe-se que ainda existe um longo caminho para que estes núcleos estejam totalmente
habilitados, de modo contínuo, a atender a todas as demandas existentes. Isto porque é
baixa a quantidade de pedidos universitários relativamente ao total de depósitos efetuados
no INPI, o que, também, revela um baixo grau de conhecimento do sistema de Propriedade
Industrial pela Academia.

Igualmente importante é a constatação da concentração regional de 73% dos depósitos em
quatro Universidades da Região Sudeste, que compreende os estados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, e 16% na Região Sul, que congrega o Rio Grande
do Sul, Santa Catarina e Paraná. Este fato é, ainda, mais relevante quando se verifica que
todas as Universidades que detem mais de sessenta pedidos depositados são públicas,
significando que os recursos investidos nas pesquisas efetuadas por estas Universidades
necessitam gerar resultados que possam ser transferidos ao mercado e usados pela
sociedade, o que é bastante facilitado quando estão protegidos por patente. A concentração
dos depósitos encontradas em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro pode revelar
tanto modelos exitosos de gestão como também realidades que devem ser alteradas, com a
introdução de novos elementos indutores de desenvolvimento e de gerência de gestão do
conhecimento nas instituições de outras regiões do país.

Outras constatações indicam uma forte concentração das pesquisas realizadas pela
principais instituições numa mesma área do conhecimento, o que pode significar uma falta
de intercâmbio e de projetos de cooperação entre as instituições, especialmente as de
origem pública, para onde está carreada a maior parte dos recursos de pesquisa e que pode
significar um aporte maior de ações governamentais em determinada região e que estejam
possibilitando um alcance de níveis mais elevados de qualificação de recursos humanos, de
interação universidade/empresas, de incorporação dos resultados das pesquisas no mercado
e junto à sociedade.

Desdobramento interessante e agregador de valor a este tipo de estudo é a verificação, do
ponto de vista estratégico, do grau de aderência das pesquisas desenvolvidas pelas
universidades no Brasil comparadas com aquelas implementadas pelos seus pares
internacionais, identificando possibilidades de projetos conjuntos e troca de experiências e
expertises, bem como uma avaliação das competências já instaladas e o reconhecimento de
setores potenciais a receberem investimentos.

Desta forma, fica evidente a existência de um campo vastíssimo de atuação para
abordagens derivadas, fazendo um link entre a análise da informação de patentes e sua
utilização em conjunto com dados econômicos para o planejamento estratégico de
instituições, de políticas públicas e de diretrizes industriais.
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RESUMO  

A transformação de ideias em produtos, serviços ou processos inovadores torna as empresas 

mais competitivas. Ações e políticas públicas de incentivo à inovação visam capacitar 

empresas e empresários a se tornarem mais competitivos. A Agência de Inovação da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) em parceria com o Núcleo de Gestão 

de Tecnologia e Inovação (NGT – grupo de pesquisa CNPq) desenvolveu um projeto, em 

2009, denominado Programa de Capacitação UTFinova, realizado no estado do Paraná e no 

estado do Mato Grosso do Sul, respectivamente região Sul e Centro Oeste do Brasil. O 

objetivo do projeto foi capacitar micro e pequenos empresários em temas correlatos à Gestão 

da Inovação, para melhoria da competitividade das empresas. Os dez temas abordados no 

curso presencial de oito horas para cada tema totalizando 80 horas de curso foram: Gestão da 

Inovação – conceitos e processo; Geração e Seleção de Ideias; Instrumentos de Políticas de 

CT&I; Redes e Alianças Estratégicas; elaboração e Gerenciamento de Projetos; Gestão 

Financeira e de Riscos em Inovações; Metrologia, Normalização e Conformidade; Gestão do 

Conhecimento na Micro e Pequena Empresas (MPE); Propriedade Intelectual; e Inovação, 

Sustentabilidade e Responsabilidade Social. A capacitação foi ministrada em dois períodos, 

por intermédio dos 11 campi da Universidade Tecnológica Federal do Paraná nas cidades de 

Cornélio Procópio, Londrina, Apucarana, Campo Mourão, Ponta Grossa, Curitiba, Toledo, 

Medianeira, Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos. Em 2011, a primeira edição do 

Programa contemplou 175 empresas e 399 empresários participando do curso em todos os 10 

módulos. No Mato Grosso do Sul o curso foi ministrado pelo Instituto Federal em Campo 

Grande e Nova Andradina. A segunda edição, em 2012, contemplou mais 130 empresas no 

Paraná com 197 empresários e ainda, no Mato Grosso do Sul, foram 22 empresas e 39 

empresários empresários que participaram do Programa UTFinova. Nesse contexto, o objetivo 

deste artigo é apresentar os principais resultados obtidos pelo Programa de Capacitação em 
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Empreendedorismo Inovador UTFinova. Apresentar a sua concepção, a sua metodologia, a 

sua execução, o seu acompanhamento e os seus resultados. Assim, os resultados apresentados 

pelos documentos e relatórios oficiais fornecidos pelos coordenadores da cada Câmpus ao 

coordenador geral do Programa UTFinova, relatam a abrangência e os dados do projeto. A 

fonte de coleta dos dados é considerada primária e o procedimento de análise é de abordagem 

predominantemente qualitativa. Do ponto de vista do propósito macro é uma pesquisa 

exploratória e descritiva. Como principais resultados, evidenciou-se a relevância dos diversos 

atores sociais no processo de inovação tais como as agências de inovação e os grupos de 

pesquisa universitários a exemplo da Agência de Inovação e do NGT, na disseminação e 

promoção da capacitação aos servidores e empresários estabelecidos nas regiões do entorno 

dos onze Campi da UTFPR e dos dois Campi do IFMS. Outro resultado significativo foi à 

utilização da metodologia do UTFinova como referência para elaboração e aprovação de mais 

um projeto de capacitação, agora com abrangência nacional, visando promover e fortalecer a 

cultura de inovação, protegendo a propriedade intelectual e estimulando o desenvolvimento 

tecnológico, a competitividade e a sustentabilidade dos empreendimentos inovadores no país. 

Além disso, o projeto UTFinova permitiu o intenso compartilhamento de conhecimentos 

intercâmpus na medida em que professores se deslocaram da sua sede para os outros câmpus 

para ministrar um determinado módulo do programa de capacitação oferecido. Ainda, houve a 

publicação de 3.000 exemplares da coleção de livro UTFinova contendo os 10 livros nos 

temas correlatos à inovação que foram distribuídos para os empresários que participaram do 

programa e também para as bibliotecas das universidades servindo como referencial teórico 

de base para os vários cursos de graduação e pós-graduação ministrados nessas instituições. 

 

Palavras-chave: UTFinova. Capacitação.  Empreendedorismo Inovador.   

 

1. Introdução 

Uma das características que distingue a eficiência da gestão de empresas é a 

habilidade de gerenciar os processos que criam conhecimentos para o desenvolvimento de 

vantagens competitivas (LEONARD-BARTON, 1998). 

Nesse contexto, o conhecimento é uma premissa básica para o processo de inovação. 

Às empresas, interessa as formas de aplicação desses conhecimentos para geração de 

inovações. Às universidades cabe o papel de incentivar e promover a cultura de inovação. 

Assim, estruturar e implantar sistemas de apoio à inovação e ao desenvolvimento local é um 

dos objetivos da UTFPR.  

Para tanto, a instituição criou áreas para oportunizar programas e projetos de apoio ao 

desenvolvimento das empresas instaladas no Paraná, quer seja pela disseminação da cultura 

empreendedora, implantação dos hotéis tecnológicos (hoteis de projetos), incubadoras, 

núcleos de Inovação Tecnológica, aceleradoras ou para os  parques tecológicos da região.  

Desta forma, o tripé ensino, pesquisa e extensão, apoiado no potencial tecnológico da 

universidade, incentiva o público, interno e externo, a adotar ações inovadoras, permitindo à 
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instituição acompanhar as mudanças organizacionais e a atividade empreendedora e 

inovadora das empresas de forma a contribuir para os processos de desenvolvimento do país.  

Para todas essas ações, uma das bases que se faz necessária é a capacitação de gestores 

e multiplicadores com o alinhamento dos conceitos de empreendedorismo e inovação. 

Portanto, este artigo tem como objetivo apresentar um dos projetos de capacitação  

desenvolvido pela Agência de Inovação e o Núcleo de Gestão da Inovação da UTFPR com o 

apoio do  Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).   

Para tanto, o presente artigo está estruturado da seguinte forma: além dessa seção 

introdutória, a seção dois trata da abordagem geral sobre a Agência de Inovação; a seção três 

apresenta o projeto do Programa de Capacitação ao empreendedorismo Inovador – UTFinova 

e a sua realização na estrutura multicâmpus da universidade; a seção quatro aborda os 

procedimentos metodológicos empregados para a elaboração e execução do projeto; a seção 

cinco relata os resultados e discussões sobre o caso de estudo e, finalmente, a seção seis 

elabora as considerações finais sobre os dados do Programa UTFinova. 

 

2. Agência de Inovação 

2.1 Agência de Inovação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 

A Agência de Inovação da UTFPR é responsável pela Propriedade Intelectual e 

Empreendedorismo da universidade. Está vinculada a Pró-Reitoria de Relações Empresariais 

e Comunitárias (PROREC) e tem por objetivo identificar oportunidades e incentivar a 

inovação amparados pela Proteção Intelectual por meio da transferência de tecnologia. 

A Missão da Agência de Inovação é promover a articulação de parcerias da UTFPR 

com empresas, órgãos governamentais e demais organizações da sociedade, com foco na 

inovação e empreendedorismo, criando oportunidades de transferência de tecnologia das 

atividades de pesquisa, ensino e extensão contribuindo com o desenvolvimento social e 

tecnológico amparados pela Proteção Intelectual.  Tem por visão ser reconhecida como agente 

inovador do conhecimento e da transferência de Tecnologia, amparados pela Proteção 

Intelectual, em benefício da sociedade. Suas atribuições são: 

 Disseminar a cultura de patenteamento; 

 Desenvolver mecanismos de divulgação das potencialidades de licenciamento; 

 Incentivar e desenvolver Projetos Estratégicos; 

 Incentivar e criar redes de competências; 

 Reger os aspectos relacionados com a propriedade intelectual; 
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 Transferir e a fazer a gestão dos direitos de propriedade industrial; 

 Normatizar os procedimentos relativos à gestão da agência e seus núcleos. 

A Figura 1 mostra a atuação da Agência de Inovação nos Campi da UTFPR. 

 

Figura 1 – Estrutura Agência de Inovação – UTFPR 

Fonte: Autores, 2010 

 

 A Agência de Inovação atua nos Campi por meio dos Núcleos de Inovação 

Tecnológica (NIT) que estão inseridos nas Diretorias de Relações Empresariais e 

Comunitárias, estruturados em 7 dos 11 Campi da UTFPR. Organiza programas de 

informação e treinamento para disseminar a cultura e capacitar pessoas para atuarem nas áreas 

de Propriedade Intelectual (PI). Promove a gestão da PI da UTFPR, orienta e auxilia os 

processos de buscas e consultorias para os pesquisadores.  

Além disso, articula as parcerias na identificação de oportunidades para a transferência 

de tecnologia, organiza as bases institucionais de PI existentes, apoia a implantação e 

programas de desenvolvimento nas atividades das unidades de competência da UTFPR, 

orientando, inclusive, os pesquisadores com a documentação e com o processo de depósito de 

patente, de registro de software e de outras formas de PI. 

 

2.2 Coordenadorias da Agência de Inovação 

A Agência de Inovação elaborou estudos para propor a sua alteração na estrutura 

organizacional  com a inclusão das seguintes coordenarias: 

 Coordenadoria de Direitos Autorais – trata da comunicação e informativos para a 

comunidade externa a Universidade, por meio de Revistas com ISBN e de 

Manuais Técnicos da Agência de Inovação, divulgando ações do NIT, a produção 

científica e tecnológica e disseminado a cultura de PI; 

 Coordenadoria de Propriedade Intelectual - atende os pesquisadores e alunos 

orientando os procedimentos de aquisição dos direitos de PI, a redação de 
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documentos de patentes e a busca de anterioridade, controle e gestão do portfólio 

de patentes da universidade e a Comissão Avaliadora de PI da Universidade; 

 Coordenadoria jurídica - responsável pelos aspectos legais em contratos de 

parcerias, transferência de tecnologia, e demais aspectos jurídicos que envolvem o 

NIT e os pesquisadores; 

 Coordenadoria de Empreendedorismo - incentiva a inovação e a cultura do 

pesquisador-empreendedor, oferecendo serviços de Incubadoras de Inovações, 

Hotéis Tecnológicos, Aceleradoras, Parques Tecnológicos e Empresas Junior; 

 Coordenadoria de Competências e Sistemas de Informação – apoia a universidade 

a formar seus mapas de competências e é responsável pela comunicação e 

divulgação das atividades e serviços prestados pelo NIT, por meio de Portal 

Eletrônico e demais assessorias em sistemas de gestão informatizados; 

 Coordenadoria de Projetos - busca Editais de Financiamento e possíveis acordos 

de parcerias com empresas e órgãos governamentais para projetos de P&D&I com 

a Universidade e gestão dos projetos de P&D&I; 

 Coordenadoria de Transferência de Tecnologia - apoia as questões contratuais de 

transferência de tecnologia por meio de consultorias ou licenciamento de 

tecnologias produzidas na Universidade, investiga e cria as rede de contatos com 

empresas inovadoras que visam inovar em produtos e processos, oferecendo 

possibilidades de parcerias e de compra e/ou licença de tecnologia; 

 Coordenadoria de Parcerias e Projetos Colaborativos - responsável pelo 

desenvolvimento de parceiros, agentes de inovação em cada campi da 

Universidade, apoia o desenvolvimento de parceiros e capta os possíveis contratos 

de serviços de consultoria em empresas parceiras; 

 Coordenadoria Executiva - implanta a cultura de PI por meio da realização de 

Eventos, elaboração de informativos sobre as ações da Agência de Inovação, 

formação e qualificação da equipe, representação em eventos externos e internos 

da Universidade e é responsável por demais questões administrativas da agência.  

As alterações propostas para a estrutura da Agência de Inovação da UTFPR, ainda em  

processo de aprovação interna, foram com base estudos de estruturas organizacionais, áreas 

de atuação e quantidade de pessoas envolvidas nas Agências de Inovação de referência do 

país e em duas Agências estrangeiras. 
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Neste contexto, a Agência de Inovação passou a atuar por meio dos professores 

associados que apoiam a realização dos trabalhos das coordenadorias de forma idealizadora 

como por exemplo, a coordenação de projetos que fez a gestão do projeto UTFinova 

promovendo a capacitação de pessoas com a produção e disseminação de conhecimentos para 

a promoção da ciência,  tecnologia e cultura ao empreendedorismo inovador.  

 

3. Modelo UTFinova 

 O UTFinova é um projeto voltado à capacitação de empresários ao 

empreendedorismo inovador. Os recursos, provenientes do Edital 27/2009 – Conselho 

Nacional de desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), tinha por objetivo promover 

cursos de capacitação empresarial de curta duração com disciplinas de gestão da inovação, 

noções de elaboração de projetos, informações sobre instrumentos de política nacional, 

normalização e avaliação de conformidade, de propriedade intelectual, de tecnologias de 

gestão entre outras disciplinas que pudessem melhorar a competência de absorção de novas 

tecnologias e processos produtivos  às empresas. 

Assim, o modelo do projeto foi elaborado para atender aos critérios solicitados pelo 

edital conforme ilustrado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Modelo UTFinova 

Fonte: Hélio Gomes de Carvalho, 2009. 

 

Para atender ao edital, de forma abrangente, o modelo foi elaborado com 10 temas. O 

primeiro tratou da Gestão da Inovação abordando os conceitos, tipos e características da 

inovação. O segundo, o tema de Geração e seleção de ideias, tratou de forma dinâmica, dos 
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processos de geração e gestão de ideias inovadoras para alimentar a inovação na empresa. 

Instrumentos da política de CT&I abordou a lei da inovação, as fontes nacionais e regionais 

de fomento à inovação bem como as formas de captação desses recursos. O tema de Redes e 

alianças estratégicas tratou das mudanças tecnológicas, de alianças e modelos de cooperação 

entre universidades e empresas e doa arranjos produtivos locais. Para a Elaboração e 

gerenciamento de projetos, além das noções básicas, tratou-se das características, ciclo de 

vida, elaboração e gerenciamento de projetos assim como a importância do gerente e das 

ferramentas de apoio para os projetos. No tema de Gestão financeira e de riscos, foram 

abordados os demonstrativos financeiros e as formas de análise de investimentos e 

financiamentos. Já, para o tema de metrologia, normalização e conformidade trataram-se os 

conceitos de qualidade, indicadores de desempenho, normatizações e responsabilidade social. 

Gestão do conhecimento abordou os aspectos humanos da inovação, os ambientes propícios à 

geração de novos conhecimentos e as práticas utilizadas por empresas para a inovação. 

Quanto à Propriedade Intelectual foi apresentado o órgão que trata das patentes e da proteção 

intelectual nacional, a legislação e as diferentes características de patentes e de PI. Por fim, o 

tema Inovação, sustentabilidade e responsabilidade social abordou problemas globais e 

ambientais, as metodologias de gestão ambiental e os aspectos de responsabilidade social das 

empresas no que diz respeito à inovação. 

 

3.1 Objetivos do Projeto UTFinova 

 O projeto previa capacitar empresários, gestores e também o pessoal técnico nos 

diferentes temas que compõem a implantação de um processo contínuo e sistemático de 

Gestão da Inovação para a competitividade empresarial. 

Para tanto, foram estabelecidos como objetivos específicos, a produção de 10 livros, 

um para cada tema abordado, servindo de apoio para a capacitação dos multiplicadores em 

cada unidade da UTFPR e ainda, para servir de referencial de base para os participantes.  

Além disso, os professores desenvolveram todo o material didático, textos e slides, 

uniformizando a linguagem do curso como um todo para repassar às aulas presenciais para os 

empresários. Também foram gravados vídeos temáticos de curta duração com as 10 

disciplinas e postados no youtube para que, além dos servidores e participantes, demais 

pessoas interessadas no curso pudessem ter acesso. 
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3.2 Temas do Projeto UTFinova 

A Capacitação UTFinova completa do projeto foi composta pelos 10 cursos de 8 horas 

cada um, perfazendo 80 horas no total. O eixo central norteador do programa foi o modelo de 

Processo de Gestão da Inovação desenvolvido por integrantes do Núcleo de Gestão 

Tecnológica (NGT) para o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 

Nacional. Esse modelo é utilizado nos cursos de Agentes Locais de Inovação (ALI), nos 

cursos de Gestão da Inovação - Inovar para Competir para empresários de MPEs, bem como 

na capacitação de consultores credenciados ao SEBRAE e que atuam no tema.  

Basicamente, a ementa dos temas tratados no curso do UTFinova, foram: 

3.2.1 - Gestão da Inovação - conceitos e processo  

Conceitos de ciência, tecnologia e inovação. Tipos de inovações. Modelos de 

inovação. Open Innovation. Processo de Gestão da Inovação. Processo de Inovação 

Tecnológica. Práticas de apoio à inovação (TEMAGUIDE). Práticas de Estímulo à Inovação 

(criatividade, capacitação, comunicação, reconhecimento e recompensa), Indicadores de 

inovação. A importância da atitude e do comprometimento. 

3.2.2 - Geração e Seleção de ideias  

Fatores humanos e inovação. Cultura da inovação. Comportamento da Empresa 

Inovadora. Intra-empreendedorismo. Cultura e ambiente voltados à inovação. Métodos de 

geração de ideias (brainstorming, oficinas de criatividade, pensódromo, técnica SCAMPER, 

Mapas Mentais). Métodos de seleção de ideias (critérios, pesos, matrizes de tomada de 

decisão, técnica dos seis chapéus). Etapas de um Programa de Sugestões. Causas de sucesso e 

insucesso. 

3.2.3 - Instrumentos de Políticas de CT&I  

Políticas públicas de CTI. Lei da Inovação. As agências executoras das políticas 

públicas. Fontes de Recursos Nacionais (Fundos Setoriais e Agências de Financiamento). 

Fontes de Recursos Regionais. Formas de Captação de Recursos. 

3.2.4 - Redes e Alianças Estratégicas  

Economia da Inovação. Mudanças tecnológicas e globalização. Sistema nacional, 

regional e local de inovação. Confiança e processo de construção de cooperação inter-

organizacional. Modos organizacionais de alianças estratégicas. Redes de P&D e de difusão 

tecnológica. Modelos de Cooperação Universidade – Empresa. Arranjos produtivos locais. 

Pólos, parques e incubadoras. 

3.2.5 - Elaboração e Gerenciamento de Projetos de PD&I – noções básicas  
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Características dos projetos. Ciclo de vida do projeto. Planejamento do projeto. 

Elaboração de Projetos. Gestões necessárias ao Gerenciamento de Projetos. Softwares de 

apoio ao Gerenciamento de Projetos. O papel do Gerente de Projetos 

3.2.6 - Gestão Financeira e de Riscos em Inovações  

Função Financeira. Análise dos Demonstrativos Financeiros. Análise Dinâmica. 

Análise do Custo x Volume x Lucro. Fluxo de Caixa. Análise de Investimentos. E.V.A. 

Análise de Riscos. Matriz de Análise de Riscos. 

3.2.7- Metrologia, Normalização e Conformidade  

Conceito da Qualidade e Gestão Integrada de Sistemas, Conhecimento, Organização, 

Estrutura, Gestão de Processos, Indicadores de Desempenho, Aspectos Conceituais da Gestão 

da Qualidade, Normas NBR ISO SÉRIE 9000, Aspectos Conceituais da Gestão Ambiental, 

Normas NBR ISO SÉRIE 14000,Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho Guia OHSAS 

18001, Aspectos Conceituais da Responsabilidade Social, Norma NBR 16000 e Guia SA 

8000 e Excelência em Gestão - Empresas Classe Mundial 

3.2.8 - Gestão do Conhecimento na MPE  

Conceitos gerais: dado, informação, conhecimento, competência, gestão do 

conhecimento. Processos de conversão do Conhecimento. Modelo de GC. Funções da GC. 

Ambientes do conhecimento – baorganizacional. Práticas organizacionais comuns de apoio à 

Gestão do Conhecimento – GC, tais como: memória organizacional, lições aprendidas, mural 

de avisos, portal de compartilhamento, comunidades de prática, mapeamento do 

conhecimento. Repositórios de conhecimento explícito. Acesso e compartilhamento do 

conhecimento. 

3.2.9 - Propriedade Intelectual  

Intituto Nacional de Propriedade Itelectual (INPI), Legislação de Propriedade 

Intelectual, Patente, Patente de Invenção, Patente de Modelo de Utilidade. Diferenças entre PI 

e MU. Patente de Biotecnologia. Registros de Propriedade Intelectual: Desenho industrial, 

Marcas, Indicações geográficas. Cultivares, Direitos autorais, Software, Topografia de 

circuitos integrados. 

3.2.10 - Inovação, Sustentabilidade e Responsabilidade Social  

Principais impactos globais sobre o meio ambiente. Princípios do Desenvolvimento 

Sustentável. Metodologias de gestão ambiental. Agenda 21. A conciliação entre inovação e 

sustentabilidade. Responsabilidade Social da empresa inovadora. 
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Desta forma, o projeto foi concebido e aprovado pelo CNPq em maio de 2010 e em 

março de 2011 deu início a capacitação dos empresários da primeira turma no Campus de 

Cornélio Procópio, e em seguida nos demais Câmpus da UTFPR. 

 

4. Procedimentos metodológicos 

Para apresentar a concepção,  a metodologia, a execução e o acompanhamento do 

projeto do Programa UTFinova, cujo o procedimento metodológico foi um caso de estudo, a 

abordagem e discussão dos resultados foi tratada de forma predominantemente qualitativa na 

qual o método adotado foi o descritivo.  

Portanto, o artigo apoiou-se nos relatórios fornecidos pelos coordenadores locais, 

fotos, atas dos workshops e relatos orais dos empresários que participaram dos cursos. 

 

4.1 Classificação da pesquisa 

A técnica de pesquisa para este artgo é considerada como documental, na qual 

Markoni e Lakatos (2010) afirmam ter sua fonte de coleta de dados restrita à documentos 

denominados de fontes primárias. Esse conjunto de informações serviu de base para montar o 

quadro da pesquisa cujo as informações foram observadas após a implantação e durante o 

andamento do projeto nos 11 Câmpus da UTFPR e nos  Câmpus do IFMS nos anos de 2011 e 

2012. 

assim, o artigo trata de um caso de estudo no qual foram abordados, em um contexto 

real e contemporâneo,  os temas de inovação. E, como os livros da coleção UTFinova estão à 

disposição de todos para dowload no site http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-

reitorias/prorec/diretoria-da-agencia-de-inovacao-1/livros-2, o artigo não apresenta a revisão 

bibliográfica pertinente a cada tema devido a limitação de palavras para a escrita desse artigo.  

No entanto, apresenta com detalhes os procedimentos utilizados para a elaboração, 

execução e acompanhamento do Projeto bem como os resultados obtidos na execução do 

Programa.  

A análise é qualitativa devido ao fato da sua natureza, isto é, visa conhecer as causas 

do fenômeno, objeto do estudo, para posteriormente explicar as causas e consequências 

(RICHARDSON, 1999).  

Do ponto de vista do objetivo, é uma pesquisa exploratória e descritiva, conforme 

afirmam Marconi e Lakatos (2010) no qual o contexto apresenta a experiência do projeto de 

capacitação em uma instituição multicâmpus, na implantação e gestão do Programa 

UTFinova. 
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4.2 Concepção e metodologia do projeto 

O eixo central que norteou a concepção e a metodologia para elaboração do projeto foi 

o modelo de Processo de Gestão da Inovação desenvolvido pelos integrantes do NGT para o 

SEBRAE Nacional. Esse modelo também foi utilizado em cursos de capacitação para os 

Agentes Locais de Inovação, nos cursos de Gestão da Inovação para MPEs, bem como na 

capacitação de consultores credenciados SEBRAE que trataram do tema.  

Em torno desse modelo, constituído de cinco etapas, abrangendo a fase Levantamento, 

Seleção, Definição de Recursos, Implementação e Aprendizagem para os quais foram 

desenvolvidos os 10 cursos de curta duração (8hs cada) no curso de capacitação ao 

empreendedorismo inovador. 

Inicialmente, o projeto alinhou os conceitos de inovação e empreendedorismo entre os 

servidores da UTFPR. Por ser uma instituição multicampi foi diagnosticado, pela Agência de 

Inovação, a necessidade de divulgação e padronização da liguagem dos conceitos para os 

professores associados que contribuiram como multiplicadores de cada Câmpus. Também 

oportunizou-se o contato entre os empresários e pesquisadores e os professores da instituição 

para a troca de experiências.  

Foi criada uma rede de parcerias, entre universidade e empresa, pela interação entre 

empresários e os multiplicadores assim como foi possível criar uma memória organizacional 

dos diferentes conhecimentos dos profissionais da instituição que disponibilizaram suas 

experiências por meio da elaboração do material didático que foi distribuído pelas diversas 

instituições.  

 

4.3 Execução e acompanhamento do projeto 

O projeto UTFinova foi o maior projeto multicampi da UTFPR até a presente data. 

Envolveu mais de 100 professores, técnicos administrativos de todos os Câmpus da UTFPR, 

incluindo os professores do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul.  

Foi formado um Comitê de Coordenação composto pelo coordenador geral e um vice-

coordenador, um Comitê de Livros e Temas, cujo cada um dos livros havia um professor 

coordenador do Câmpus de Curitiba e, em cada um dos Câmpus da UTFPR havia ainda, um 

coordenador local com a função de intermediar o contato entre as empresas e professores que 

faziam parte do projeto. 

As empresas participantes, micro, pequena, média e grande, dos diferentes setores 

econômicos, foram capacitadas com cursos elaborados por meio de exposições dialogadas, 

dinâmicas, interações e simulações individuais e em grupo. Isto, por meio de métodos e 



12 

 

técnicas inovadoras e motivadoras utilizadas nas aulas presenciais. Os materiais e a 

metodologia foi comum a todos os cursos em todos os Câmpus, porém, havia a possibilidade 

de os professores inserirem as adaptações regionais, inclusive no material didático, com casos 

e exemplos característicos de cada região. 

Para a elaboração do projeto, em fevereiro de 2010, o Reitor da UTFPR promoveu 

uma reunião entre os Diretores Gerais dos Câmpus da UTFPR, a Diretoria da Agência de 

Inovação e com Coordenadoria de Projetos, via videoconferência, para apresentar e solicitar 

apoio dos Diretores para o projeto de capacitação UTFinova caracterizando como um projeto 

de extensão universitária que envolvia todos os Câmpus, inclusive sem remunerar os 

servidores, como previsto no edital CNPq.  

Com esse apoio, a proposta do projeto foi enviada ao CNPq e teve a sua aprovação em 

abril de 2010. Assim, em junho de 2010, o projeto foi apresentado as Diretorias de Relações 

Empresariais e Comunitárias (DIREC) da UTFPR na reunião da Pró-Reitoria de Relações 

Empresariais e Comunitárias e até agosto do mesmo ano foram identificados os professores 

que participariam do projeto.  

De agosto a setembro foram realizadas três reuniões do Comitê de Coordenação para 

listar os contatos empresariais, as incubadoras e demais contatos para realização de convênios 

junto aos parceiros do projeto. Também foram definidas as instituições, os materiais a serem 

utilizados, como por exemplo, os certificados, logomarcas, banners, listas de materias e todo o 

material que deveria ser utilizado para a realização dos cursos. 

A partir de outubro de 2010, iniciou-se o processo de seleção da Editora para edição 

dos livros da coleção UTFinova, sendo celebrado a assinatura do contrato ainda no mesmo 

ano. Durante a execução do projeto foram realizados quatro Workshops com os coordenadores 

locais, professores, técnicos administrativos e convidados, no qual foi apresentado o projeto, a 

definição operacional do Programa e o acompanhamento das atividades.  

4.4 Metodologia dos cursos 

Foram utilizados para os cursos a exposição dialogada, dinâmicas para interação, 

simulações individuais e em grupo. Cada curso, independente da cidade de realização, utilizou 

a mesma metodologia, material didático e material de apoio de referência. Em diversos 

módulos, teve a sua execução desenvolvida por mais de um professor, trabalhando em 

conjunto e de forma complementar. Em outros momentos, devido às agendas, havia dois 

professores dividindo um mesmo módulo ministrando-o separadamente. Todos os slides do 

curso foram disponibilizados, em formato impresso e em formato digital, para os participantes. 
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Para cada um dos cursos, os integrantes da equipe técnica do projeto elaboraram um 

livro. A coleção completa com os 10 volumes, denominada Coleção UTFinova, está 

disponibilizada em formato eletrônico na página da Agência de Inovação da UTFPR 

(http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prorec/diretoria-da-agencia-de-

inovacao-1/livros-2). Dos 42 autores, 39 ministraram pelo menos um dos módulos do Projeto. 

O lançamento dos livros ocorreu em em duas etapas: A primeira teve o lançamento 

dos cinco primeiros livros após o III workshop e, os cinco últimos livros da coleção UTFinova 

foram lançados no IV workshop de encerramento do projeto em junho de 2012. 

Concomitantemente a essas atividades, o coordenador geral realizou sete palestras de 

lançamento da capacitação nos onze Câmpus da UTFPR e a vice-coordenadora ministrou 

palestras de divulgação do projeto UTFinova nos eventos nacionais e internacionais que 

participou durante esse período. A Figura 3 apresenta toda a coleção dos livros UTFinova 

envolvendo os 10 temas abordados a capacitação. 

 

Figura 3 – Capa da coleção de livros UTFinova 

Fonte: IV workshop UTFinova, 2012. 

 

Os livros serviram de referencial de base para os 10 temas correlatos à inovação 

ministrado no curso presencial de 80 horas para os empresários. 
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5. Resultados e discussão 

 

5.1 Resultados de 2011 

As atividades para desenvolvimento do materia didático, workshops presenciais e via 

web, para capacitação e alinhamento dos docentes e o desenvolvimento do conteúdo dos 

livros tiveram início em meados de 2010. Ao todo foram realizados 250 cursos, sendo 25 

programas com 10 módulos cada um.  

O Programa UTFinova para capacitação dos empresários em 2011, por intermédio dos 

11 campi da UTFPR em todo o estado do Paraná, na sua primeira edição, contemplou 175 

empresas com empresários participando do curso em todos os módulos incluindo as duas 

edições realizadas pelo convênio firmado com o Instituto de Tecnologia do Paraná – 

TECPAR e o Câmpus de Campo Grande do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul.  

O Gráfico 1 apresenta a composição das empresas que participaram da primeira fase 

do projeto em cada Câmpus da UTFPR. 

 

 

Gráfico 1 – Composição de participação das empresas por Câmpus da UTFPR. 

Fonte: Autores, 2012 

Perecebe-se que o número de participantes se destacaram nas cidades de Dois 

Vizinhos, Londrina, Pato Branco e Toledo. O total de empresas que participaram do Projeto 

nesta primeira edição foi de 175 empresas, porém, as empresas, no ato da inscrição, podiam 

enviar mais um funcionário para fazer o curso assim, em 2011 o Programa totalizou a sua 

primeira edição com 399 participantes. 
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5.2 Resultados de 2012 

Já, para a segunda edição, em 2012, os cursos tinham que ser ministrados até fim de 

Junho, data final para encerramento do projeto e prestação de contas ao CNPq. Mesmo assim, 

os dados mostram que houve demanda para a segunda edição do UTFinova. O Gráfico 2 

apresenta a composição das empresas que participaram da segunda fase do projeto em cada 

Câmpus da UTFPR. 

 

Gráfico 2 – Composição de participação das empresas por Câmpus da UTFPR. 

Fonte: Autores, 2012 

Para as cidades de Campo Mourão, Curitiba e Medianeira não foram fechadas as 

turmas para as aulas presenciais nesta segunda edição. Porém, foi aberta uma turma nova em 

Foz do Iguaçu no Parque Tecnológica de Itaipu (PTI) e em Nova Andradina no Mato Grosso 

do Sul. Assim, mais 152 empresas foram contempladas com 336 empresários participando do 

curso.  

Assim, a contablização das duas edições do UTFinova nos 11 campi do estado do 

Paraná e os dois campi do IF do Mato Grosso do Sul totalizou 327 empresas e 735 

participantes. 

 

5.3 Benefícios do Programa UTFinova 

Os benefícios proporcionados pelo projeto de capacitação UTFinova refere-se ao 

processo de gestão de inovação, de forma sistemazida, oferecido pelo curso às empresas. A 

capacitação dos participantes em gestão da inovação, a possibilidade de ampliação da 

capacidade de inovação das empresas e consequentemente o melhor potencial de 

competitividade das mesmas. Divulgação de exemplos e casos de sucesso, além do contato 

direto com os professores para obter os conceitos e teorias nos diversos temas. 
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Para as empresas que participaram, com pelo menos um funcionário em cada um dos 

cursos oferecidos pelo projeto, foi dado um pendrive com todos os materiais didáticos, 

artigos, textos, filmes de forma a complementar e levar para dentro das empresas, os 

conhecimentos adquiridos no curso. Também foi ofertado para cada empresa participante, um 

conjunto completo dos livros da coleção UTFinova, um certificado individual para o 

participante e um certificado para a empresa como participação geral. 

Para os professores, além da capacitação, via Ensino à Distância (EaD) de quatro 

horas através de vídeo conferência e  16 horas através da estrutura do moodle da UTFPR, 

incluindo-se os técnicos administrativos que precisavam de horas para compor sua progressão 

funcional, foi dado um certificado de 20 horas de curso.  

Os professores facilitadores receberam todos os materiais didáticos que foram 

produzidos pelos professores conteúdistas, podendo inclusive, utilizá-los em outros cursos 

oferecidos à comunidade, nas suas aulas, e ainda, a coleção completa dos livros UTFinova. 

Além disso, produziram-se 10 vídeos temáticos de curta duração (de 7 a 15 minutos) 

disponibilizados na web.  

Ao todo, foram impressos três mil volumes de cada livro, totalizando a impressão de 

30 mil livros. Ainda, os conteudistas promoveram um alto nível de articulação em rede dos 

servidores (técnicos administrativos e professores) entre os diversos campi da UTFPR, 

agregando valor aos participantes do projeto.  

O professor autor, pôde ainda lançar o ISBN do livro, como conteúdista pôde cadastrar 

a produção técnica  e como professor pôde também caracterizar como uma atividade de 

extensão no seu currículo Lattes, incluindo ainda o registro deste último, no relatório de 

atividades docentes (RAD) que os professores precisam preencher anualmente. 

 

6. Considerações finais 

A estrutura multicampi da UTFPR, presente em todo o estado do Paraná, permitiu 

proporcionar as condições, internas e externas, para a execução do Programa UTFinova 

demonstrando a habilidade adquirida da instituição em proporcionar e gerenciar os processos 

e ações para incentivar o empreendedorismo. Este, foi o primeiro projeto multicampi da 

Instituição abrangendo os 11 câmpus e promovendo a capacitação de  forma simultânea.  

A integração e interação entre os professores dos diversos Câmpus, no decorrer do 

projeto, desenvolveu uma base colaborativa entre os diversos conhecimentos no interior da 

instituição, permitindo mapear as expertises e experiências dos servidores ao mesmo tempo 
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que houve o compartilhamento desses conhecimentos permitindo às empresas aplicar, de 

forma prática, nos seus processos internos e com isso, melhorar sua competitividade. 

Neste contexto, a Agência de Inovação cumpre com a sua Missão quanto à promoção 

e articulação das parcerias da UTFPR com as empresas e órgão do governo. Focando na 

promoção da inovação e empreendedorismo por meio das atividades de pesquisa, ensino e 

extensão e do empreendorismo com a articulação da participação das empresas incubadas no 

programa, com a busca de editais que pudessem financiar essa modalidade de projeto e com a 

criação e ampliação de redes de contato com as empresas. 

Outro fator relevante, que merece destaque, é quanto a clareza e detalhamento no que 

se refere ao gerenciamento do projeto efetuado  pelo comitê de coordenação. Valendo-se de 

ações empreendedoras e inovadoras,  estimulou-se o empreendedorismo inovador, 

principalmente nas micro e pequenas empresas do Paraná, foco do projeto UTFinova, 

contribuindo assim, para o processo de inovação organizaciona, e consequentemente, para o 

desenvolvimento local, regional e nacional.  

Acredita-se que essas ações, altamente empreendedoras, se tornem cada vez mais 

constantes e praticadas pelas instituições de ensino superior junto à comunidade. São ações 

desse tipo que o país precisa adotar, e que a política de governo incentiva por meio dos editais 

que apoiam financeiramente os projetos, para desenvolver uma cultura empreendedora que 

proporcione desenvolvimento tecnológico, econômico e social para o País. 
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Efectos de las Actividades de Vinculación Universidad-Empresa
en las Capacidades Empresariales de MIPYMES en el Oriente

del Estado de México
Resumen
Con base en la experiencia en consultoría brindada a Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (MIPYMES) y en otras acciones de vinculación universidad empresa (VUE), se
ha observado que existen conocimientos subutilizados que poseen los empresarios, que
emergen y se aplican a partir de actividades que realizan en vínculo con la universidad. El
planteamiento central del artículo es mostrar parte de los resultados de una investigación
en curso, cuya finalidad es identificar si hay algunas capacidades que los empresarios
podrían estar desarrollando a partir de una experiencia vinculante con la universidad y si
así fuera, precisar qué tipo de capacidades se relacionan con cada tipo de experiencia. El
artículo muestra evidencias de uno de los casos bajo estudio, así como una propuesta
taxonómica de “capacidades empresariales” que puede tener aplicación en MIPYMES de
regiones poco desarrolladas económicamente con características similares a las de México.

Abstract
Based on experience in consulting provided to Micro, Small and Medium Enterprises
(MSMEs) and in other linkage activities between academia and industry (VUE), it has
been observed that there is underutilized knowledge possessed by the owners of the firms,
those that emerge and are applied from activities undertaken in connection with the
university. The central argument of the article is to show some of the results of an ongoing
investigation whose purpose is to identify whether there are some skills that employers
could be developed from a binding experience with academia and if so, specify what kind
of capabilities relate to what kind of experiences. The paper shows evidence of one of the
cases under study, and a taxonomic proposal about "entrepreneurial skills" that may have
application in MSMEs in economically underdeveloped regions with similar characteristics
to those of Mexico.

1. Introducción y Objetivos
Distintas fuentes, tanto las derivadas de experiencias en consultoría a MIPYMES como de
investigaciones científicas, sostienen que existe una gama de conocimientos en las
empresas que emergen a partir de diversas causas. Una de esas causas podría ser su
participación en proyectos de vinculación con universidades, tecnológicos o centros de
investigación. El planteamiento central de este artículo consiste en mostrar evidencia
empírica de tal relación causal y precisar qué tipo de conocimientos se relacionan con cada
tipo de experiencia, desde el punto de vista de las empresas, considerando la circunstancia
particular del entorno en el cual se desenvuelven. Para ello, la investigación se sustenta en
las teorías de conocimiento, aprendizaje y capacidades; de flujos de información, flujos de
conocimiento y VUE; de espacio-temporalidad o milieux y de creación de nuevas
empresas.

La investigación es de carácter cualitativo, se enfoca al caso particular de MIPYMES del
Oriente del Estado de México y sus principales contribuciones tienen que ver con i) el
aporte a la discusión en torno al tema de capacidades en MIPYMES latinoamericanas,
particularmente en alusión a aquellas capacidades distintas a las tecnológicas, debido a que
de éstas ya hay un campo amplio de discusión; ii) la propuesta de un constructo relativo a
capacidades empresariales las cuales están más enfocadas a la administración del negocio,
y al emprendimiento; iii) el abordaje de la circunstancia particular de una región como
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podría haber muchas en Latinoamérica y en países en desarrollo en general, que no se
destaca por su desarrollo económico, sino más bien por cierto rezago en ese aspecto, o por
una mayor presencia de actividad económica informal que formal, y sin embargo es
posible identificar en ella actividades de vinculación que realizan las empresas con la
finalidad de mejorar su desempeño.

El interés por las capacidades empresariales tiene que ver con el hecho de que éstas se
refieren a elementos que tienen que ver con la gestión y la organización de la empresa, y
que de acuerdo con las características de las MIPYMES mexicanas1 en cuanto a tipos de
vínculos que realizan con otros organismos y en cuanto a su nivel de organización, es
pertinente indagar la relación causal que existe entre las actividades de VUE que realizan y
las capacidades relativas a la gestión y el emprendimiento de negocios.

Cabe mencionar que en el diseño de la investigación se incorporaron también las
capacidades tecnológicas y de innovación (Bell y Pavitt, 1995 y Laall, 1992), además de
las empresariales, con la finalidad de tener un panorama más amplio de búsqueda en la
relación causa efecto entre las actividades de VUE y la gama de capacidades que se han
identificado más comúnmente, por lo tanto, se incorporaron en el instrumento de
recolección de datos los medios para identificar tales capacidades, sin embargo, el interés
central de la investigación radica en las de tipo empresarial. El presente artículo muestra
avances en los resultados relativos tanto al constructo de capacidades empresariales como
a los derivados de la investigación de campo, presentando el caso de una microempresa
industrial, que cuenta con más de 20 años de “vida”, a lo largo de los cuales ha
evolucionado operativa y administrativamente de una manera muy peculiar.

En cuanto al constructo de capacidades empresariales, éste se basa en el diseño
taxonómico de capacidades tecnológicas (Bell y Pavitt, 1995 y Laall, 1992); en los
diferentes “momentos de vida” de las empresas (Reynolds y Miller, 1992); y en los
“elementos clave para éxito de las empresas de nueva creación” (Gartner, 1985), para
llegar a una propuesta taxonómica propia que se enfoca más en las capacidades requeridas
para la creación y gestión de un negocio (capacidades de emprendimiento y capacidades
de administración) y que está compuesta por cuatro elementos por cada “tipo” de
capacidades y nivel de “profundidad” (básico, intermedio y avanzado). Esta taxonomía se
diseñó considerando las características generales de la VUE en MIPYMES mexicanas.
Respecto a las capacidades tecnológicas y de innovación, se tomaron tal cual de la
taxonomía de Bell y Pavitt (1995), sin proponer ninguna adaptación, sólo agregándolas.

En lo que se refiere a los resultados del caso bajo estudio, éstos evidencian básicamente
tres situaciones: i) el empresario reconoce los conocimientos, y su origen, con los que
contaba previamente a su participación en actividades de VUE, ii) el tipo de actividades de
VUE realizadas por la empresa a lo largo de su “vida” y las que generaron
transformaciones en el empresario mismo y en su empresa; iii) los efectos obtenidos a
partir de cada tipo de actividad de vinculación. Se encontró evidencia que existe una
relación causa-efecto entre las actividades de vinculación realizadas por la empresa y el
desarrollo/fortalecimiento de algunas de sus capacidades de administración y de
innovación, no así en sus capacidades tecnológicas y de emprendimiento, lo cual estaría
demostrando el argumento central de la investigación en uno de los dos tipos de

1 Las empresas micro, pequeña y mediana, suelen estar más preocupadas por su operación normal que por realizar alguna
actividad en colaboración con otra organización. Al respecto, Kaufmann y Tödtling (2003) mencionan que en general,
son pocos los vínculos que las MIPYMES realizan, lo que dificulta el análisis de una amplitud de casos. Normalmente, son
las grandes firmas las que realizan actividades vinculantes con universidades y otros actores.
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capacidades empresariales del constructo propuesto. Así mismo, es posible identificar los
efectos que el entorno y la “historia de vida” del empresario -en la cual se pueden
reconocer sus “bases de conocimiento”2-, tienen en el desarrollo de tales capacidades.

El artículo se ha estructurado en tres partes; después del capítulo introductorio, el capítulo
2 señala la metodología utilizada, posteriormente en el capítulo 3 se muestran los
resultados obtenidos, tanto en el avance del constructo como en la investigación de campo.
Finalmente, las conclusiones puntualizan los hallazgos encontrados y las nuevas
interrogantes que éstos podrían plantear en investigaciones futuras.

2. Método
La investigación está basada en el diseño de estudio de caso. Las técnicas de recolección
de datos fueron: registros en archivos y entrevista dirigida en trabajo de campo, lo que
permitió enriquecer la información a través de la observación. Los datos que de ésta se
obtuvieron, se plasmaron en un diario de campo. Los motivos de elegir este diseño
metodológico tienen que ver con el tipo de pregunta de investigación, que pretende
describir cómo es que se da (o no se da) una relación causa efecto entre dos variables: la
VUE y las capacidades de las empresas.

El enfoque que tiene la investigación es el de un “proyecto holístico de casos múltiples”
(Yin, 1993 y 1994), es decir, un mismo estudio contiene más de un caso único de los
cuales se examinará su “naturaleza global”. Las unidades de análisis fueron las
MIPYMES3 ubicadas en la zona oriente4 del Estado de México que hayan realizado alguna
forma de vinculación con al menos una de las siguientes instituciones: de educación
superior, de investigación, organismo gubernamental o asociación empresarial.

Respecto a las técnicas de recolección de evidencias, el registro en archivos fue
particularmente útil en la presente investigación ya que los registros de emprendedores de
incubadoras de negocios, módulos de asesoría gubernamentales, listados de socios
afiliados a asociaciones empresariales, entre otras, permitieron identificar con mayor
facilidad los casos. La guía de entrevista se compuso por 5 ítems: “historia de vida” de las
empresas, entorno, conocimientos base, actividades de VUE realizadas y efectos generados
a partir de ellas en las capacidades de las empresas; de los cuales se desprendieron mpas de
80 preguntas.

El caso que se eligió para presentar en este artículo, muestra una peculiar forma de
organización, poco común para una microempresa, lo que la convierte en un caso
interesante desde el punto de vista de sus capacidades administrativas. Otro motivo de
interés en el caso es la identificación del conocimiento base en materia de administración
de negocios que el empresario tenía antes de iniciar las actividades de vinculación, las
actividades de VUE realizadas, los efectos de éstas y su alcance. A continuación se
presentan dichos resultados.

3. Resultados y Discusión
Este capítulo se divide en tres ítems, en el primero se mencionan los resultados derivados
de la revisión literaria en torno a cuatro temas centrales, los cuales confluyen en el sustento
de los argumentos centrales de la investigación. Los cuerpos de conocimiento fueron:

2 Las bases de conocimiento se refieren a la información, conocimiento y capacidades que necesitan las empresas para
buscar soluciones innovadores (Dosi; 1982, 1988 y 1997, citado por Dutrenit y De Fuentes, 2009).
3 Se tomó en cuenta la tipología vigente de la Secretaría de Economía.
4 Previamente delimitada en 14 municipios para efectos de la investigación: Amecameca, Atlautla, Ayapango, Cocotitlán,
Chalco, Ecatzingo, Ixtapaluca, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de
Chalco Solidaridad.
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flujos de información, flujos de conocimiento y vinculación universidad-empresa;
conocimiento, aprendizaje y capacidades de las empresas; ambientes o espacios regionales
de conocimiento; y creación de nuevas empresas. En el segundo ítem se aborda el
constructo que la investigación propone relativo a “capacidades empresariales” y su
taxonomía; el tercero se refiere a los resultados derivados del caso bajo estudio, y se divide
a su vez en tres incisos: 1) el contexto del caso, el cual aporta información sustantiva con
relación a la “historia de vida” de la empresa y del ambiente en el cual se ha desenvuelto;
2) las bases de conocimiento del dueño; y 3) las actividades de vinculación realizadas por
la empresa, así como sus efectos.

Sustento teórico

Partiendo de la literatura en materia de VUE, concretamente la que se ha enfocado en la
región objeto de estudio, se identifica una descripción genérica de las actividades
realizadas en un lapso de 10 años aproximadamente entre dos instituciones de la región:
una institución de educación superior y una asociación empresarial (López et al, 2011), así
como los diferentes campos de oportunidad que existen para la vinculación desde el punto
de vista de dicha institución educativa (López y Tomata, 2008). Estos estudios aportan el
panorama general de la evolución de las actividades de VUE realizadas en la región; el
primero es relevante porque cada una de las instituciones que contempla el estudio es de
las más antiguas de su tipo en su respectivo municipio y porque permite identificar “grados
de profundidad” en las actividades de vinculación realizadas por estas instituciones; la
importancia del segundo radica en que plantea un panorama general de las oportunidades y
líneas de interés de la Institución Educativa en su conjunto y de un campus de la región, en
materia de investigación vinculada a la sociedad. No se encontraron investigaciones
publicadas que refieran los efectos de la VUE en las capacidades de las empresas en la
región bajo estudio.

Otros estudios mexicanos relativos al tema de VUE, en los que además se integra el de
capacidades de las empresas, son los de Luna 2001; de Gortari, 2001; Jasso y Ortega, 2007
y Ortega, 2005, entre otros, los cuales se refieren a distintas regiones del país. Estos
estudios son relevantes porque en ellos confluyen dos temas medulares que dan marco a la
presente investigación y porque los abordan desde la óptica mexicana.

Tomando como referencia estudios que han dejado precedente en materia de VUE en el
ámbito internacional por la conceptualización y tipología que describen, cabe resaltar los
de Laursen y Salter, 2004; Hanel y St-Pierre, 2006; Mathews y Mei-Chih, 2007 y
Albuquerque, 2008, entre otros; y particularmente los de Cohen, W. M., Nelson, R. R. y
Walsh, J. P. (2002), así como los de Schartinger, et al (2002), ya que de éstos últimos
autores citados se tomó su categorización: i) desarrollo de proyectos conjuntos, ii)
capacitación, iii) contratos de investigación y iv) movilidad. Así mismo, se tomó en cuenta
dentro de la tipología de VUE en la investigación, la diferenciación que hace Correa
(2001) respecto a la forma en que ésta se da: i) formal, en la cual existe un convenio o
contrato de por medio, y ii) informal, que se da de manera espontánea y continua, pero sin
mediar ningún tipo de acuerdo por escrito. Esta distinción de Correa resulta relevante en el
contexto del caso bajo estudio, ya que una parte importante de las actividades de
vinculación con las empresas se dan de manera informal.

En cuanto a flujos de información y conocimiento, vale la pena mencionar el tema de las
derramas de conocimiento que de las empresas grandes se dan a otras de menor tamaño,
cuya tipología mencionan Dutrénit y De Fuentes (2009) y quienes en uno de sus estudios
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encontraron evidencia de la relación que éstas tienen con las capacidades de absorción5 de
las empresas.

Respecto al tema de capacidades, Westphal, Kim y Dahlman (1985); Katz (1989); Laall,
(1992); Bell y Pavitt (1995); Kim (1997), entre otros, han hecho las contribuciones
fundamentales que han dado pauta a un gran número de investigaciones, sobre todo en
torno al tema de capacidades tecnológicas. Sin embargo, las aportaciones de mayor interés
para la investigación son las que diferencian de éstas un grupo más enfocado a cuestiones
organizacionales; tal es el caso de las realizadas por Lazonick (1993), quien las definió
como “las habilidades de adaptación para implementar nuevo conocimiento y la habilidad
de coordinar los procesos de la empresa a nivel horizontal y vertical”; así como las
aportaciones de Amit y Shoemaker (1993), en el sentido que son “un conjunto de
capacidades de las empresas enfocadas a utilizar los recursos a través de procesos
organizativos con la finalidad de producir un bien”.

En el caso bajo estudio, estas capacidades resultan de particular importancia ya que la
mayoría de las empresas de la región son MIPYMES de tecnología tradicional, o bien, se
trata de emprendedores con nuevas ideas de negocio que quieren formalizar sus
conocimientos de gestión para poder poner en práctica sus ideas, y acuden a incubadoras o
centros de asesoría empresarial con la intención de lograrlo.

En este sentido, la teoría de creación de nuevas empresas aporta a la discusión en lo que se
refiere a la diferenciación de las etapas de vida de los negocios y las capacidades distintas
que en ellas se generan (Reynolds y Miller, 1992), en dos momentos cruciales “la etapa de
gestación” y la “etapa de arranque”, en las cuales son relevantes las capacidades de tipo
organizacional. Reforzando lo anterior, Gartner (1985), Chandler y Hanks (1994) y
Audretsch (1991), coinciden puntualizando que es el elemento organización el que menos
se ha estudiado y el que de mayor manera incide en el proceso “post-nacimiento” de la
empresa. Por ello se consideró tomar en la investigación este elemento poco explorado.
Considerando lo anterior, el constructo que propone la investigación señala que las
capacidades empresariales pueden ser de dos tipos: administrativas y de emprendimiento

Por último, la conformación de ambientes para la innovación, los espacios regionales de
conocimiento, las redes de conocimiento y la importancia de la región son elementos
relevantes en la discusión, que corresponden a estudios relativos a espacio temporalidad,
de los que se pueden mencionar, entre otros, a Maillat, D. (1997); Casas (2001) y Casas y
Luna (1999 y 2001), así como la revisión de las distintas teorías espaciales/regionales que
hacen Solleiro, González y Rózga (2012). En el caso particular que se presenta en este
artículo, el entorno y además la trayectoria de vida del fundador han tenido efectos muy
interesantes en la toma de decisiones y estructuración de la empresa.

Una representación esquemática de la revisión de la literatura que sustenta la investigación
se muestra en la Figura 1, en la cual se señalan las formas genéricas de vinculación que se
consideraron y los tipos de capacidades que se plantearon identificar en el estudio, mismos
que se tomaron como base en el diseño taxonómico que propone la investigación y que se
mencionará en el siguiente ítem.

Avances en torno al constructo “capacidades empresariales”
Definidas como el conjunto de conocimientos y habilidades que los empresarios
desarrollan para realizar la gestión de su empresa y para identificar nuevas oportunidades
de negocio, las capacidades empresariales facilitan las probabilidades de éxito de las

5 “Habilidad de una empresa en reconocer el valor de la información nueva y externa, asimilarla y aplicarla con fines
comerciales, lo cual es crítico para sus actividades innovativas” Cohen y Levinthal, 1990.
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firmas, ya que les permiten aprovechar mejor sus recursos (Carter et al 1994) y permiten el
desarrollo de ventajas competitivas (Srivastavaa et al, 2001).

Figura 1. Sustento teórico de la investigación.

Elaboración propia.

En cuanto a su tipología, considerando el sustento relativo a los dos momentos de la vida
de las empresas que Reynolds y Miller (1992) identifican, la investigación propone que las
capacidades empresariales son susceptibles de clasificarse en dos tipos, atendiendo a esos
dos momentos: i) Capacidades empresariales administrativas y ii) Capacidades
empresariales de emprendimiento.

Se entiende por capacidades empresariales administrativas el conjunto de conocimientos y
habilidades que se requieren para planear, organizar, dirigir y controlar la empresa, y que
cobran mayor relevancia una vez que ésta pasó la etapa de “gestación” y se encuentra en
operaciones normales (Reynolds y Miller, 1992); se entiende por capacidades
empresariales de emprendimiento al conjunto de habilidades requeridas para identificar
nuevas oportunidades de negocio en el mercado actual y en mercados potenciales y
seleccionar las fuentes de financiamiento adecuadas para su proyecto, estas capacidades
tienen mayor relevancia cuando la empresa se encuentra en proceso de “gestación”
(Reynolds y Miller, 1992). En el contexto de la investigación, se determinó que las
capacidades de emprendimiento también podrían aplicarse a nuevos proyectos que los
empresarios emprenden dentro del propio negocio, aun cuando ya hubiesen pasado la etapa
de gestación de la empresa en su conjunto.

Adicionalmente, siguiendo la estructura de la taxonomía de Bell y Pavitt (1995), de Laall
(1992) y de la estructura de capacidades de Collis (1991 y 1994) se distinguieron tres
niveles de “profundidad” en cada uno de los dos tipos o ámbitos de capacidades
empresariales: i) Básico. Habilidades para realizar actividades esenciales mínimas para el
logro del objetivo: ya sea la puesta en marcha de un negocio o la identificación de uno
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nuevo; ii) Intermedio. Habilidades organizativas en las cuales se incluyen procesos de
mejora continua y de sensibilidad para atender las necesidades del mercado; iii) Avanzado.
Habilidades de carácter estratégico que permiten a la empresa anticiparse a competidores,
clientes y entorno en general. La Figura 2 muestra la conformación del constructo.

Figura 2. Elementos de las capacidades empresariales.

CAPACIDADES
EMPRESARIALES BÁSICAS INTERMEDIAS AVANZADAS

Administrativas Identificadas principalmente con el momento de
“arranque” u operación del negocio

De emprendimiento Identificadas principalmente con el momento de
“gestación” del negocio

Elaboración propia.

Finalmente, fue necesario señalar los “actores” con los cuales se tiene previsto que las
actividades de vinculación empresarial se lleven a cabo, mismos que en la investigación se
determinaron como: i) Universidades, Tecnológicos o Centros de investigación, ii)
Entidades gubernamentales de apoyo/asesoría a empresas, iii) Agrupaciones empresariales
y iv) Agrupaciones ciudadanas.

Considerando esta propuesta taxonómica, se construyó la guía de entrevista, la cual se
aplicó a las empresas que cumplieron los criterios descritos en el apartado de metodología.
Dentro del guion de la entrevista se dejó abierta la posibilidad de que los empresarios
mencionaran otros tipos de actividades de vinculación además de las cuatro categorías
específicas señaladas en el diseño de la investigación, así como otros organismos distintos
a los mencionados. En el siguiente ítem se muestran los resultados de uno de los casos bajo
estudio.

VUE y desarrollo de capacidades: el caso bajo estudio

La investigación de campo ha aportado evidencias en diversos sentidos, en el presente
artículo se abordan tres: i) el empresario reconoce los conocimientos, y su origen, con los
que contaba previamente a su participación en actividades vinculantes con alguna
universidad, ii) el tipo de actividades de VUE realizadas y las que generaron
transformaciones en el empresario mismo y en su empresa; iii) los efectos obtenidos a
partir de cada tipo de actividad de vinculación. El contexto en el cual se desenvuelve la
empresa y la “historia de vida” del fundador son significantes en el proceso de aprendizaje
del dueño actual y en su actitud hacia el nuevo conocimiento que sus empleados puedan
adquirir o generar6. A continuación se presentan los resultados obtenidos, iniciando
precisamente con el contexto de la empresa bajo estudio.

1) Contexto del caso

Se trata de una empresa micro industrial que por cuestiones de confidencialidad se le dará
el nombre ficticio de “Productos Plásticos Residenciales (PPR)”. Se ubica en el municipio
mexiquense de Amecameca desde hace más de 23 años; en los primeros años de vida la
empresa funcionaba de manera informal realizando actividades de colecta y venta de papel,

6 Esta actitud del empresario, coincide con el concepto de “capacidad de absorción” de Cohen y Levinthal.
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cartón y plástico. Con el paso del tiempo, modificó su actividad hacia la transformación de
plástico de baja densidad en productos para el hogar, logrando constituirse formalmente.

El negocio es familiar, las personas entrevistadas fueron el Director General, hijo del
fundador de la misma, y el Administrador de la misma. Se eligió esta empresa como caso
de estudio debido a que es interesante la manera en que las capacidades administrativas del
dueño y del Gerente de Finanzas, quien es uno de los principales colaboradores, han
incidido en el diseño de la organización, en la dirección y en la operación de la misma.

El entorno en el cual se desenvuelve la empresa es Amecameca y municipios
circunvecinos, los cuales son poblados aledaños al volcán Popocatépetl7; se identifican en
este municipio ciertas actividades económicas características como son la elaboración de
pan y conservas y la comercialización de nueces y frutas secas, gran parte de estas
actividades se realizan de manera informal. Según datos del INEGI (2011), existen 159
empresas manufactureras en el municipio, de las cuales 85 pertenecen al sector
alimentario. Amecameca se encuentra en una zona atractiva para el turismo por sus
paisajes, gastronomía típica y por viveros que en temporada decembrina venden árboles de
Navidad.

Otro aspecto importante del entorno tiene que ver con la presencia de una empresa grande
en el poblado de San Rafael, por la influencia que tuvo en el perfil económico de la región
en varios sentidos. Uno de ellas, fue a través de la formación empírica de sus empleados
técnicos; algunos habitantes de estas comunidades que se convirtieron en trabajadores de
esa empresa grande, adquiriendo habilidades técnicas como operarios de maquinaria o
como mecánicos durante el tiempo que laboraron en ella. En otro sentido, la empresa
papelera forjó en los habitantes la tradición de la colecta de papel y cartón para reciclaje,
desde años antes de que fuera una práctica común; la empresa pagaba por los desechos de
papel y cartón que la comunidad le proveía; el empresario comenta que varias familias de
la región empezaron a dedicarse a esta actividad, primero recolectando cartón y papel para
la empresa grande, y después, por su cuenta recolectando desechos plásticos cuando el
reciclaje del PET y otros productos derivados del plástico cobró auge.

Al paso de los años, algunos empleados al dejar de laborar para la empresa papelera, se
independizaron ya sea en actividades relativas a la operación y compostura de máquinas,
tornos y otras herramientas, o en el negocio de la colecta de papel, cartón o plástico. El
fundador de “PPR” estuvo en este caso; al dejar de laborar para la empresa papelera,
durante un tiempo combinó sus habilidades para el diseño de maquinaria con las
actividades de colecta de papel y cartón. Inicialmente, logró diseñar un juego mecánico
que instalaba en ferias y fiestas patronales de la región y que superaba por mucho el diseño
de los juegos existentes en la época. Con este negocio principalmente, sostenía a su
familia. Adicionalmente se seguía ocupando de actividades de colecta y venta de papel,
cartón y plástico.

Aun cuando estas actividades comerciales se realizaron en un inicio de manera informal, se
identifican como “Movilidad de capital humano” dentro de la tipología de mecanismos que
existen en el proceso de derramas de conocimiento a partir de una empresa grande (EG),
(mencionado por Dutrenit y De Fuentes, 2009), en la modalidad “formación de empresas
por parte de los trabajadores capacitados en la EG”.

7 Ubicado en las inmediaciones de dos estados: Puebla y Estado de México, el cual “tras muchos años de
relativa calma, en 1994 entró en una nueva fase eruptiva, y desde ese momento ha sido cuidadosamente
vigilado por autoridades y científicos” (Plunket y Uruñuela, 2009).
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Con el paso del tiempo, el futuro fundador de “PPR” identificó la oportunidad de diseñar
una máquina para el fundido y moldeado del plástico que recolectaban, y fabricar sus
primeros productos, logrando con ello convertirse en productor en lugar de ser un
proveedor de materia prima de otras empresas. Los productos que ha ido elaborando la
empresa han cambiado con el tiempo, logrando hoy en día una mayor diversificación y
calidad. En esta evolución tuvo que ver la educación formal del actual Director General de
la empresa, hijo del fundador, porque le permitió aplicar los conocimientos adquiridos en
la Universidad en la recién fundada empresa de su padre. Situación que dio pauta para que
la empresa formalizara su operación. Esta formación más la experiencia y visión del
fundador, constituyen los elementos clave de las “bases de conocimiento” del Director
General.

El diseño de la estructura organizacional de la empresa es el principal elemento de interés
de este caso. Merece una mención particular porque se aprovechó la incursión de diferentes
integrantes de la familia “en extenso” dentro el negocio para descentralizar las operaciones
que integran el proceso productivo en unidades de producción hasta cierto punto
independientes. Con ello, se logró un crecimiento “horizontal” de la empresa, adoptando,
según palabras del Director General, la estructura de “un corporativo”. Este diseño permite
al dueño de la empresa contar con trabajo especializado, identificar a un solo responsable
de cada proceso, y se podría agregar que brinda las condiciones para disminuir conflictos
típicos de las “empresas-familia”, ya que cada “familia-centro de operación” es la
responsable de un proceso dentro de toda la cadena productiva y se encuentran físicamente
en lugares distintos.

2) Bases de conocimiento del empresario

El empresario identifica dos fuentes importantes de conocimientos que le han sido útiles en
su desempeño en general y en la definición de la estructura organizacional en particular: la
visión y experiencia de su padre y la Universidad; en éste último caso, una experiencia
crucial en su proceso de formación profesional fue el haber asistido a una conferencia en la
institución en la cual cursaba la licenciatura en Contaduría, cuyo tema central era la
importancia de la actitud emprendedora y el papel que tienen los profesionistas en la
generación de empleos en el país. Esta conferencia fue un refuerzo importante a la actitud
emprendedora inculcada por su padre, situación que lo llevó a desempeñarse laboralmente,
una vez que egresó de la universidad, dentro de la propia empresa paterna. La Tabla 1
muestra, en función de la taxonomía de capacidades propuesta por la investigación, las
principales bases de conocimiento en materia de administración y emprendimiento con los
que contaba el empresario antes de realizar las actividades de vinculación con otros
organismos.

Tomando como base estos conocimientos, el empresario ha podido aplicar estrategias
innovadoras en cuanto a la organización, conducción y distribución del trabajo en el
negocio, ha logrado establecer vínculos con distintos organismos que le permiten mejorías
en su negocio y contar con una visión social del mismo con relación al papel que
desempeña en la comunidad. En seguida se profundizará en torno a las actividades
realizadas y sus efectos.
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Tabla 1. Bases de conocimiento del empresario

CAPACIDADES

EMPRESARIALES BÁSICAS INTERMEDIAS AVANZADAS

Administrativas

Conocimiento del negocio.

Conocimiento del mercado.

Habilidad para identificar funciones
principales de la empresa.

Habilidad para delegar.

Habilidades para definir la estructura
organizacional de la empresa.

Habilidad para conocer las competencias
requeridas por cada área o departamento.

Conocimiento de informes financieros
básicos.

Habilidades para diseñar estrategias de
negocio adecuadas para la empresa.

Habilidad para aplicar estrategias de
control de calidad y mejora continua.

Habilidad para gestionar el riesgo y ser
consciente del impacto de las acciones
de su empresa en el medio ambiente y
en la comunidad.

Habilidad para gestionar su propio
aprendizaje, realizar innovaciones en
materia de administración del negocio y
vincularse con otros actores tanto
empresariales, educativos y
gubernamentales.

De
emprendimiento

Auto-conocimiento del empresario:
potencial, fortaleza y áreas de
oportunidad.

Habilidad para identificar nuevas
alternativas de negocio que ofrece el
mercado, distintas al producto/servicio
que actualmente ofrece.

Habilidad para identificar recursos a su
alcance que facilitan la creación de un
nuevo negocio/proyecto de negocios.

Habilidad para potenciar sus fortalezas y
encontrar los medios para mejorar sus
debilidades. Nivel de motivación alto.

Habilidad para elaborar planes de negocio.

Habilidad para atraer y mantener un buen
nivel de recursos a su alcance.

Habilidad para identificar medios para
mantener su nivel de motivación y
motivar a otros.

Ejecutar y dar seguimiento a un plan de
negocios.

Elaboración propia.
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3) Actividades de vinculación y sus efectos

La empresa ha realizado, principalmente, dos tipos de actividades de vinculación; cada una
con un actor distinto: capacitación, a través de una asociación regional de empresarios y
movilidad, con instituciones educativas de nivel medio superior y superior de la región.

La capacitación consistió en un curso virtual impartido por la empresa Gallup, en la cual
participaron todos los empleados. Los efectos principales de esta actividad tuvieron que
ver con la asignación de puestos. A través del curso, empleados y gerencia se dieron cuenta
que algunas personas poseían habilidades o intereses distintos a la función que
desempeñaban en la empresa, motivo por el cual hubo un reajuste en la asignación de
funciones, situación que ha favorecido el nivel de satisfacción de los empleados en su
trabajo. Esta forma de vinculación se pude decir que fue “formal”, ya que existe un
convenio o acuerdo previamente establecido que se representa con la afiliación de la
empresa a la asociación de empresarios que promovió el curso.

En el caso de las actividades de movilidad, la empresa recibe estudiantes de bachilleratos
tecnológicos y de universidades de la región para realizar “estadías” o servicio social. Los
principales efectos de esta forma de vinculación tuvieron que ver con propuestas de
innovación en procesos y productos; en el primer caso, para hacer el proceso más limpio y
que no utilizara agua, en el segundo caso, para diversificar los productos y abarcar otros
nichos de usuarios que no estaban contemplados inicialmente por la empresa. Esta
experiencia que la empresa vivió en las actividades de movilidad, el empresario la llama
“quitarse su ceguera de taller”, debido a que los estudiantes aportaron ideas sencillas, útiles
e innovadoras respecto a la forma de producción de la empresa. Esta modalidad de
vinculación fue “formal” debido a que las instituciones educativas firman previamente un
convenio de colaboración con las empresas. La Tabla 2 muestra el tipo de actividad
realizada, con qué organismo se hizo y los efectos principales en sus capacidades.

El empresario considera que estas actividades de vinculación tuvieron un impacto menor
en cuestiones de desarrollo tecnológico y poco relevante en cuestiones de emprendimiento.
Aun cuando la empresa cuenta con proyectos de desarrollo tecnológico de manera
constante, el empresario no considera que esto sea producto de la vinculación con otros
organismos, sino más bien lo atribuye a la propia visión de negocios que él ya tenía con
anterioridad.

En el presente caso fue posible identificar efectos inmediatos en dos ámbitos de las
capacidades de la empresa resultado de las actividades de vinculación realizadas. Así como
también hay claridad hasta qué punto éstas actividades impactaron. Cabe hacer mención de
la importancia que tienen el contexto e historia de vida del dueño, los cuales, de alguna
manera podrían tener repercusiones en la “apertura” que él  muestra hacia la adquisición de
nuevo conocimiento, y a la aplicación de propuestas innovadoras, tanto de tipo
organizacional como de producción, situación que podría relacionarse con sus
“capacidades de absorción”, así mismo, sus bases de conocimiento construidas a través de
la experiencia y de su paso por la universidad, le han permitido partir de un punto tal que
le permite cubrir con facilidad las capacidades administrativas básicas e intermedias y
poder avanzar a las de nivel más alto.
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Tabla 2. Actividades de VUE y sus principales efectos

ACTIVIDAD/
ORGANISMO

Instituciones
Educativas

Asociación
empresarial

EFECTOS EN CAPACIDADES
ADMINISTRATIVAS DE

INNOVACIÓN

Capacitación

Curso virtual de
“Talentos

personales”

INTERMEDIAS

Habilidad para
definir/adecuar la
estructura
organizacional de la
empresa

Habilidad para conocer
las competencias
requeridas por cada área
o departamento.

Movilidad

Recepción de
estudiantes en

estadías, servicio
social y
prácticas

profesionales

BÁSICAS

PRODUCCIÓN
“Centrada en el

producto”

Adaptaciones
menores con base
en las
necesidades del
mercado.

Elaboración propia.

Conclusiones

Existen dentro de la literatura relativa a conocimiento, aprendizaje y capacidades; flujos de
información, flujos de conocimiento y VUE; espacio-temporalidad o milieux y a creación
de nuevas empresas, elementos importantes de confluencia para sustentar argumentos
relativos a que las actividades de VUE tienen efectos favorables en el desarrollo/refuerzo
de capacidades empresariales en MIPYMES.

Las capacidades empresariales, como constructo propuesto, se refieren a uno de los
elementos menos explorados en materia de capacidades: la organización. Se entienden
como el conjunto de conocimientos y habilidades relativas a la creación y gestión de un
negocio, identificadas en “momentos de vida” de la empresa, los que definen su “ámbito”
(de administración o de emprendimiento), y que cuentan con tres niveles, básico,
intermedio y avanzado, los que definen su “profundidad”.

Dichas capacidades no están aisladas de las capacidades tecnológicas y de innovación, por
el contrario, se complementan y podría llegar a identificarse un proceso de secuencia en el
desarrollo/fortalecimiento de las mismas, lo cual constituiría una pregunta a resolver en
estudios futuros. Los resultados que de ella se obtuvieran tendrían implicaciones en
materia de capacitación/formación empresarial, diseño de programas de
tutoría/acompañamiento a empresarios, pautas para la asignación de fondos
gubernamentales en apoyo al fortalecimiento de capacidades de las empresas, etc.
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El ambiente en el que se desarrolla la empresa y la “historia de vida” de la misma tienen
efectos en la capacidad del dueño para “abrirse” a nuevas alternativas de conocimiento y
en la concepción que éste tiene de su negocio y de su relación con el entorno. Este hallazgo
tiene implicaciones en el tema de “capacidades de absorción”, particularmente en empresas
micro, tema poco explorado, sobro todo por el alto índice de estas empresas que operan en
la informalidad, por lo que sería una opción atractiva de investigación futura.

Así mismo, fue posible evidenciar que la presencia de la empresa grande tuvo impactos
favorables en los flujos de información y conocimiento; es posible identificar ciertas
“derramas de conocimiento” en materia de diseño y operación de maquinaria, aun cuando
las empresas creadas sean o hayan sido de carácter informal. Esta situación también abriría
líneas de investigación relevantes en la construcción del conocimiento en torno a economía
informal, empleo, sub-empelo, etc.

Aun cuando la región objeto de estudio cuenta con MIPYMES que operan en un alto grado
de informalidad porque existen condiciones que favorecen esta situación (crecimiento de la
población, bajo nivel educativo y desempleo, principalmente), el establecimiento de
empresas formales es una necesidad que los empresarios van experimentando en la medida
que su negocio va creciendo y vinculándose con otros actores que podrían estarle
demandando, por razones comerciales, su operación formal.

En el caso bajo estudio, es posible identificar la fuente de conocimientos previos que
poseía el empresario y diferenciarlas de aquellas que se dieron a través de una actividad
vinculante con alguna institución educativa o asociación empresarial. Así mismo, fue
posible identificar los efectos de dichas actividades: las relativas a capacitación tuvieron un
efecto directo en la organización del trabajo y en la asignación de funciones de los
empleados, más que en aspectos de innovación, desarrollo de tecnología o
emprendimiento. Las actividades de movilidad, a través de la presencia de estudiantes de
nivel medio superior y superior en la empresa tuvieron un mayor impacto en innovación,
tanto en productos como en proceso. Dos fuentes importantes de conocimientos previos
para el empresario entrevistado fueron: la propia historia familiar, con una fuerte influencia
por parte de la experiencia de su padre, y su tránsito por la universidad estudiando una
licenciatura.
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Desenvolvimento do mercado de energia fotovoltaica no Brasil

Resumo

O objetivo geral deste artigo é tentar identificar quais os aspectos necessários para o

desenvolvimento do mercado fotovoltaico no Brasil, que possui uma grande incidência de

radiação solar, mas tem uma participação pequena no mercado global. A metodologia

utilizada para o estudo foi uma pesquisa qualitativa descritiva e longitudinal, onde foram

analisados dados secundários, provenientes de publicações científicas, de órgãos de

pesquisa e governamentais, a fim de descrever como ocorreu o desenvolvimento do

mercado global, particularmente do alemão, possibilitando uma comparação com o

mercado brasileiro. Foram realizadas também entrevistas semi-estruturadas com

especialistas e profissionais da área de energia nas esferas da iniciativa privada, do governo

e do meio acadêmico, o que possibilitou aprofundar as análises do mercado fotovoltaico

brasileiro sob diferentes perspectivas. A análise dos resultados permitiu concluir que

faltam políticas de incentivos em diversas áreas da cadeia produtiva neste mercado e falta

estruturar melhor a regulamentação do setor.

Abstract

The aim of this paper is to identify which aspects were required for the development of the

photovoltaic market in Brazil, where there is a high incidence of solar radiation;

nevertheless, it has a small share in the global market. The methodology adopted for this

study was a descriptive qualitative and longitudinal research, which has analyzed

secondary data from scientific publications, in order to describe how the development of

the photovoltaic global market has occurred, particularly in Germany, thus enabling a

comparison to the Brazilian market. It was also conducted semi-structured interviews with

experts and professionals in the energy field from various spheres, allowing further

analysis of the Brazilian photovoltaic market in different perspectives. The analysis of the

results indicated that there is a lack of incentive policies in several areas of the supply

chain in this market and the regulation for the sector should be better structured.

1. Introdução e Objetivos

O setor energético é de vital importância para o desenvolvimento socioeconômico de um

país, existindo evidências de que ocorre uma alta correlação entre o consumo de energia
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comercial e alguns indicadores sociais, como analfabetismo, mortalidade infantil e

expectativa de vida (GOLDEMBERG, 1998).

Atualmente, há uma busca intensa, por parte de governos e organizações, por outras fontes

de energia renováveis, que apresentem um menor custo e impacto ambiental, já que o

petróleo e o gás natural, que têm sido amplamente utilizados na geração de energia, se

tornam cada vez mais escassos e caros, além de ser também os responsáveis por parte da

poluição atmosférica e por crises políticas e econômicas em algumas regiões.

No caso do Brasil, o consumo per capita de energia ainda é baixo. A grande quantidade de

recursos naturais de que o país dispõe indica uma vantagem comparativa para o

desenvolvimento de uma matriz energética limpa e um acesso à energia barata

(QUAGLIO, 2011).

O planejamento governamental e a regulação da oferta de energia são fundamentais para

buscar novas formas de suprimento energético, que atendam as necessidades

socioeconômicas nacionais e regionais. As fontes energéticas devem ser estrategicamente

aproveitadas, de forma a maximizar os benefícios proporcionados e minimizar os impactos

negativos ao meio ambiente e à sociedade (BRASIL, 2002).

A localização geográfica privilegiada do país propicia ter níveis de incidência de irradiação

solar superiores à maioria das nações desenvolvidas. Isso se torna uma vantagem

competitiva na geração e utilização de energia fotovoltaica, que ainda é muito pouco

explorada (PEREIRA et al., 2006).

O que seria a energia fotovoltaica? De acordo com Rüther e Santos (2011, p. 1), o efeito

fotovoltaico consiste na “conversão direta da luz do sol em energia elétrica através de

dispositivos chamados de células fotovoltaicas”. O conjunto dessas células formam os

módulos fotovoltaicos que podem ser instalados nos telhados e fachadas de edificações ou

até mesmo no solo. Em outras palavras é o aproveitamento da luz solar para geração de

energia que pode ser utilizada tanto nas residência como nos estabelecimentos industriais e

comerciais.

O objetivo deste trabalho é determinar quais são os aspectos necessários para o

desenvolvimento do mercado fotovoltaico no Brasil, que ainda se caracteriza como muito

incipiente.

1.1. O setor energético



3

Nos dias de hoje, 80% da energia utilizada no mundo é oriunda de fontes de combustíveis

fósseis e os países têm realizado esforços no sentido de tornar suas matrizes energéticas

mais sustentáveis, tanto para proteção de recursos naturais dos quais o homem necessita

para viver, como para a erradicação da pobreza de energia nos países em desenvolvimento

(WORLD ENERGY COUNCIL, 2010).

No Brasil, a participação das fontes renováveis em sua matriz energética é de 45,3%,

representados pela biomassa e energia hidráulica, enquanto nos países pertencentes à

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), essa parcela é de

apenas 7,3%. A energia hidráulica, apesar de não emitir muitos gases de efeito estufa,

apresenta grandes impactos ambientais, devido à necessidade de alagamento de áreas

extensas para construção das usinas hidroelétricas, o que extingue a fauna e a flora da

região, além de deslocar as populações locais (SHAYANI, 2011).

1.2. O mercado fotovoltaico brasileiro

1.2.1. Desenvolvimento do mercado

Atualmente, observa-se uma necessidade de diversificação das fontes de energia, tentando-

se ampliar o leque de oferta de energia renovável. Um estudo realizado pelo Centro de

Gestão e Estudos Estratégicos indicou que “apesar de notáveis esforços em algumas fontes

renováveis de energia, são poucos os resultados que promovam a inserção da energia

fotovoltaica na matriz elétrica nacional” (MOEHLECKE et al., 2010,p.11).

Martins e Pereira (2010) argumentam que apesar dos incentivos e políticas governamentais

suportando diversas fontes de energia renovável, principalmente eólica, biomassa e

pequenas plantas hidrelétricas, a utilização de tecnologia solar ainda se dá de forma

incipiente. A energia solar não é sequer citada no principal programa do governo federal

para fontes de energia renovável, o PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes

Alternativas de Energia Elétrica). Quando se utiliza energia solar no Brasil, isso ocorre

basicamente para o aquecimento de água através da utilização de coletores solares.

Em termos globais, o segmento de geração distribuída (os painéis fotovoltaicos conectados

à rede elétrica), apresentou uma taxa de crescimento de 42%, entre 1999 e 2009. Este

número é bastante significativo (RÜTHER; ZILLES, 2011).

No Brasil, os motivos citados por Rüther e Zilles (2011) para o favorecimento do

desenvolvimento de um mercado fotovoltaico brasileiro seriam: a) o alto preço que é
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cobrado via tarifas de energia elétrica residenciais, de €0,16 a €0,23 1por kWh; b) uma

grande disponibilidade de irradiação solar, entre 1500 e 2200 kWh/m²/ano e c) a natureza

complementar da energia solar e da energia hidráulica.

A energia fotovoltaica é uma das tecnologias renováveis mais viável atualmente para

países com grandes áreas dispersas, como é o caso da região amazônica, que possui uma

baixa demanda de energia em relação a outras regiões brasileiras (MARTINS et al., 2008).

1.2.2. Demanda

O sistema fotovoltaico pode contribuir com a capacidade do sistema elétrico quando existe

um pico de demanda no período diurno. As regiões comerciais que consomem grande

quantidade de energia através da utilização de ar-condicionado, apresentam uma curva de

demanda com uma tendência muito próxima da curva de ocorrência da irradiação solar

(KNOB et al., 2004).

O desenvolvimento desse mercado é também importante para o fornecimento de

eletricidade em comunidades distantes dos grandes centros urbanos. Como tais

comunidades apresentam uma demanda relativamente pequena de energia, os custos de

transmissão e distribuição são muitos altos, pois o fornecimento ocorre a partir de redes

pequenas, alimentadas por pequenos ou médios geradores a óleo diesel (MARTINS et

al.,2008). Espera-se que, no médio prazo, plantas híbridas de módulos fotovoltaicos e

combustível serão capazes de fornecer energia para estas pequenas redes, criando uma

demanda que possibilite a produção de painéis fotovoltaicos em larga escala no Brasil e

levando a uma redução de custos (MARTINS et al., 2008).

Em 2003 foi criado pelo governo federal o programa Luz para Todos, que visava conectar

cerca de dois milhões de lares de baixa renda, em sua maioria localizados na zona rural, à

rede elétrica e em 2011 já havia beneficiado mais de 14,2 milhões de pessoas. Houve um

investimento total de R$19 bilhões, dos quais R$13,7 foram por parte do governo federal.

O programa possibilitou a implantação de vários projetos de geração alternativa de energia,

dentre eles o de minirredes fotovoltaicas (BRASIL, 2012).

1.2.3. Governo, legislação e principais barreiras

A falta de regulamentação das fontes renováveis no setor energético e as políticas públicas

ainda incipientes para desenvolver o setor são alguns dos impasses verificados para

implementação da energia solar no Brasil (MOEHLECKE et al., 2010). Além disso, uma

política de incentivos ainda precisa ser estruturada para que os investimentos em energia

1 O equivalente a R$0,42 e R$0,60, segundo cotação da taxa de câmbio Euro/Real em 09 de maio de 2013.
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fotovoltaica sejam mais atrativos e obrigatórios (MARTINS et al.,2008), já que “ao

garantir demanda para cadeia produtiva, as políticas públicas garantem e estimulam a

ampliação da capacidade do complexo produtivo, incentivam inovações tecnológicas e,

como resultante, tem permitido aumento da capacidade produtiva” (CASTRO;PAES;

DANTAS, 2012, p.1).

As principais barreiras para inserção da energia fotovoltaica em maior escala na matriz

energética nacional são a falta de políticas públicas e de regulamentação. Estes fatores

dificultam os investimentos no setor por parte das organizações privadas e acabam não

incentivando a inovação tecnológica nesse segmento (MOEHLECKE et al., 2010).

1.3. O mercado fotovoltaico internacional

1.3.1 .Mercado Global

Entre 2007 e 2009, houve um crescimento de mais de 317% na produção mundial anual de

módulos fotovoltaicos. Esta alta taxa de crescimento deveu-se a políticas de incentivos

nacionais, principalmente na Alemanha, Japão, Espanha e Estados Unidos (MARTINS et

al.,2008). A capacidade instalada de geração fotovoltaica acompanhou a tendência da

produção dos módulos e cresceu quase 680% entre 2005 (5 GW) e 2010 (39 GW)

(CASTRO; PAES; DANTAS, 2012).

Segundo Martins et al. (2008), a tecnologia de módulos fotovoltaicos conectados à rede

elétrica é a que mais cresce no planeta, quando comparada ao crescimento da conexão de

energia proveniente de outras fontes. O valor das ações de companhias onde o principal

negócio era a energia solar aumentou de US$40 bilhões em janeiro de 2006 para mais de

US$140 bilhões em 2007. Essa é uma das tendências que demonstra o potencial de

crescimento de tal segmento (DAVISS, 2007).

A Europa, hoje, se apresenta como líder nesse segmento de mercado, representando cerca

de 75% de participação na capacidade instalada global, seguida do Japão, com participação

de 9% e dos Estados Unidos, com 6%. Na Europa, a Alemanha é o país que detém a maior

participação da Europa, representando 44% do total, seguida da Espanha com 10% e da

Itália com 9%. Em 2005, a América Latina representava apenas 1% do mercado

fotovoltaico mundial (CHEMICAL BUSINESS, 2010; REN21, 2011).

Em algumas regiões do Japão, Itália e EUA, já há paridade entre o custo da eletricidade

gerada por sistemas fotovoltaicos e o de outras fontes de energia, como gás natural ou

energia nuclear (DAVISS, 2007).
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Há um objetivo na União Européia de produzir 20% de sua energia a partir de fontes

renováveis até o ano de 2020, e a energia fotovoltaica pode contribuir para o alcance desta

meta, gerando cerca de 12% da energia elétrica na região (EPIA, 2011; HARGREAVES,

2010).

1.3.2. Mercado Alemão

Em 1991, a Instituição de Crédito Alemã para a Reconstrução desenvolveu e começou a

implementar o Programa 1000 Telhados, que permitiu a inserção da energia fotovoltaica

no país, financiando entre 60 e 80% das instalações necessárias para a evolução do

programa (SALAMONI, 2009).

Apesar disso, o mercado fotovoltaico alemão só conseguiu se estabelecer após o

lançamento de um programa de incentivos, que ocorreu entre 2000 e 2004

(RÜTHER;ZILLES, 2011). Em 2000, apenas 6,2% da eletricidade do país provinha de

fontes renováveis de energia. Em 2008, a parcela de eletricidade produzida por fontes

renováveis já representava 15,3% do total (STOKES, 2009).

Existe uma lei na Alemanha, que exige que novas residências utilizem ao menos 10% da

energia que necessitam para aquecimento interno proveniente de fontes renováveis

(STOKES, 2009). Nesse contexto, qualquer cidadão que produza eletricidade através de

módulos fotovoltaicos pode vendê-la para rede nacional de eletricidade por valores entre

€0,45 e €,57 por kWh. Isso representa quase três vezes o preço que os consumidores

pagam pela eletricidade, que custa aproximadamente €0,19 por kWh e funciona como um

incentivo. As empresas alemãs de energia elétrica são obrigadas por lei a pagar esse

prêmio, que é garantido até 2024. Em 2007, já havia mais de 300.000 sistemas

fotovoltaicos na Alemanha, principalmente sobre o telhado de casas e em pequenos

negócios, representando um mercado de cerca de US$6 bilhões por ano (DAVISS, 2007;

BUSINESS AND THE ENVIRONMENT, 2008).

Os recursos gastos pelo governo na área de pesquisa e desenvolvimento em energia

também têm colaborado para o desenvolvimento desse mercado. Em 2007 esses recursos

foram da ordem de €419,4 milhões. Desse investimento, 50% foi destinado a fontes de

energia renováveis (FRONDEL et al, 2010).

Para estimular o lado da demanda, a Alemanha utilizou-seque isso ocorresse, a Alemanha

utilizou-se do mecanismo de pagamento de tarifa feed in2 para os fornecedores, repassando

2 Nesse sistema, as empresas concessionárias pagam aos fornecedores de energia valores estabelecidos pelo governo,
acima dos preços de mercado. Funciona como uma forma de garantia para os produtores. O preço fixo é estipulado num
contrato, por um período determinado de tempo.
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apenas um pequeno aumento na conta de eletricidade de cada consumidor. Esta estrutura

tarifária permitiu uma produção de eletricidade descentralizada, fazendo com que não se

tenha a necessidade de transmitir outros tipos de energia à longa distância, processo este

que também consome energia (STOKES, 2009). Os elevados custos de capital inicial para

investimentos foram financiados através de empréstimos com juros baixos oferecidos pelos

bancos e refinanciados pelo governo federal (SALAMONI, 2009).

A maior empresa do segmento fotovoltaico no país é a americana First Solar, que possui

cerca de 600 colaboradores. Essa organização fornece painéis fotovoltaicos. Os estímulos

governamentais fizeram com que a procura por esses painéis crescesse muito,

possibilitando o aumento de escala da produção, e a consequente redução dos seus custos

(STOKES, 2009).

Outra cidade onde existe um grande investimento em energia fotovoltaica é Freiburg, no

estado de Baden-Württenberg, também considerada uma cidade 100% sustentável. Nesse

local, há várias casas que possuem módulos de produção de energia solar (BUSINESS

AND THE ENVIRONMENT, 2008).

As grandes empresas alemãs produtoras de utilities baseadas em fontes de energia

renovável, estão utilizando sua experiência para vender plataformas tecnológicas de

serviços para outros países europeus (STOKES, 2009).

2. Metodologia

O objetivo geral deste trabalho consiste em identificar quais são os aspectos necessários

para o desenvolvimento de um mercado fotovoltaico no Brasil.

Para atingir a esse objetivo foi feito um estudo exploratório através de uma análise

documental de relatórios e artigos nacionais e internacionais encontrados em bibliotecas e

websites. Nessa etapa foi feita uma pesquisa qualitativa descritiva longitudinal que consiste

em verificar como as “questões da pesquisa e as hipóteses são afetadas pela variação das

coisas com o decorrer do tempo” (HAIR et al, 2005,p. 88).

A pesquisa exploratória foi escolhida para o desenvolvimento da coleta de dados, pois

verificou-se que é uma das técnicas mais utilizadas para se estudar setores com alto grau de

inovação como é o caso do setor de geração de energia fotovoltaica.

Num segundo momento foram realizadas entrevistas em profundidade com especialistas da

área. A seleção dos entrevistados foi feita com base em sua experiência (HAIR et al, 2005;

VERGARA, 2005).
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Foram realizadas, em maio de 2012, 8 entrevistas com questionários semiestruturados. As

entrevistas foram anotadas e também gravadas e transcritas e tiveram duração entre 30 e 60

minutos. Duas dessas entrevistas foram presenciais (entrevistados do estado de SP) e as

demais (entrevistados de outros estados) foram realizadas por telefone. A amostragem dos

entrevistados tentou captar opiniões diversas sobre o desenvolvimento do mercado

fotovoltaico no Brasil: um dos entrevistados trabalhava num órgão regulador; um no

governo; três em universidades; um em órgão articulador público-privado e dois na

iniciativa privada.

3. Resultados e discussão

A maioria dos entrevistados acredita que a diversificação da matriz energética brasileira já

está ocorrendo atualmente, porém há divergências quanto às fontes que terão maior

participação no mercado. A participação da energia eólica foi destacada pelos entrevistados

e a da energia solar também, entretanto, em menor escala. Visto que a geração hidráulica

tem uma grande participação na matriz, essa fonte continuará sendo relevante para o país.

Um dos acadêmicos entrevistados levantou a possibilidade de que a diversificação das

fontes energéticas no Brasil pode levar o país a uma matriz mais suja no médio prazo, na

contramão de muitos países que estão adotando medidas para tornar sua matriz energética

mais sustentável, como é o caso da Alemanha (WORLD ENERGY COUNCIL, 2010).

A energia fotovoltaica ainda levará um maior tempo para ser inserida na matriz em maior

escala, apesar de uma das vantagens citadas pelos entrevistados ser a abundância do

recurso solar disponível no território brasileiro, que se fosse coberto por módulos

fotovoltaicos em 0,04% de sua área, teria capacidade de gerar mais energia que o consumo

anual total de eletricidade (RÜTHER; ZILLES, 2011).

As outras vantagens da energia fotovoltaica apontadas pelos entrevistados são: sua geração

distribuída que possibilita a descentralização da produção de energia, e assim reduz perdas

da transmissão e distribuição; não há impactos ambientais, isto é, é uma fonte de energia

limpa; sua complementaridade à matriz energética; a integração dos módulos à arquitetura,

sem necessidade de construção numa área muito ampla; a produção pode ser em pequena

ou grande escala; e ainda, custos operacionais baixos, como foi ressaltado por um dos

entrevistados da iniciativa privada.

A principal desvantagem ainda é o custo elevado dos painéis, além da sazonalidade desta

forma de energia, que precisa estar interligada com outras fontes nos períodos em que não
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há sol; a necessidade de uma nova configuração do sistema elétrico, ou seja, o

estabelecimento das redes inteligentes; e sua baixa eficiência de conversão de energia

fotovoltaica em energia elétrica. Cabe aqui uma observação de um dos acadêmicos

entrevistados, de que o custo da energia fotovoltaica é alto, mas existe uma tendência de

queda, já que toda vez que o volume acumulado de venda dos módulos duplica, o preço

destes é reduzido em mais de 20%, como é apontado pelo estudo da EPIA (2011).

A principal barreira apontada pelos entrevistados é o custo muito alto da tecnologia, devido

à falta de incentivos para o estabelecimento de uma indústria nacional, pois não há vontade

política para fomentá-la, já que não existe uma obrigação legal do governo em reduzir as

emissões de gases poluentes como ocorre nos países desenvolvidos, como no caso da

Alemanha, que tem uma meta de que 30% de sua eletricidade seja gerada por fontes

renováveis até 2030, como é ressaltado por Stokes (2009). Além disso, os entrevistados

destacam a falta de uma mão de obra capacitada, pois atualmente não há cursos de

graduação que tenham disciplinas voltadas exclusivamente para energia fotovoltaica.

Outros impedimentos que têm grande influência no estabelecimento de um mercado

nacional são a regulamentação, que já existe, mas ainda precisará de algumas mudanças,

conforme a adaptação da demanda à energia fotovoltaica; a falta de linhas de

financiamentos para compra de equipamentos por parte da população, como ocorre na

Alemanha; e a falta de planejamento do Brasil na questão da geração de energia através de

fontes renováveis.

Os entrevistados estimam que o custo de geração da energia fotovoltaica tornar-se-á

competitivo no médio prazo em alguns estados, e no longo prazo em outras regiões. Isso

porque, o custo da geração precisa atingir uma paridade com o custo da tarifa de energia

elétrica, que difere de acordo com a concessionária de cada estado.

Uma questão levantada por um dos entrevistados da iniciativa privada, é que ainda não se

chegou a um consenso, por parte dos especialistas, de qual é o real custo da geração da

energia fotovoltaíca, pois isso depende de muitos fatores, sendo o mais importante deles o

nível de incidência de radiação solar. Sua opinião confirma a explicação de Castro, Paes e

Dantas (2012), de que quanto maior o nível de incidência de radiação solar, maior é a

quantidade de energia gerada, o que reduz o valor em R$/MWh da energia fotovoltaica,

tornando-a mais competitiva em relação a outras fontes.

Existem três tipos de aplicações hoje no Brasil: a geração distribuída a partir dos telhados

solares, as usinas solares e os sistemas isolados. Há a usina solar de Tauá da MPX no
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Ceará que já está em operação com capacidade de geração de 1MW e a Eletrosul também

com 1 MW. Segundo um dos acadêmicos entrevistados, a principal aplicação no Brasil foi

em sistemas isolados, nos últimos vinte anos, principalmente em comunidades que vivem

na zona rural onde não chega energia elétrica através de diversos programas, entre eles,  o

Luz para Todos, que possibilitou o acesso de aproximadamente 14,2 milhões de pessoas à

eletricidade (BRASIL, 2012). O estado onde há maior quantidade desses sistemas é na

Bahia. A aplicação em sistemas isolados se apresenta como uma grande oportunidade em

países em desenvolvimento, onde as populações que não tem acesso à eletricidade podem

passar a ter uma melhor qualidade de vida (IPCC, 2011).

Quanto ao desenvolvimento de uma indústria nacional de células e módulos fotovoltaicos,

a maioria dos entrevistados afirmou que o Brasil dispõe de uma grande reserva de silício,

que é a principal matéria prima utilizada na fabricação dos componentes dos sistemas.

Apesar disso, o silício encontrado aqui é o de grau metalúrgico, e necessita ser purificado

para obtenção de silício grau solar, utilizado na produção dos painéis fotovoltaicos.

A importação exerce alguma influência no custo elevado da tecnologia, porém não é o

único motivo como foi dito pelos entrevistados, pois no mundo inteiro esse custo ainda é

muito alto.

A instalação de empresas de componentes locais foi um facilitador para o desenvolvimento

do mercado fotovoltaico alemão, pois atraídas pelo mecanismo de tarifas feed in adotado

pelo governo, as empresas de lá puderam se estabelecer e ter grandes economias de escala,

o que fez com seus custos declinassem como explica Stokes (2009). No caso do Brasil,

também é necessário que haja produção local dos componentes dos sistemas fotovoltaicos,

já que temos grande disponibilidade de silício (MOEHLECKE et al.,2010) e isso

possibilitaria uma redução de custos através de um ganho de escala, facilitando assim a

inserção da energia fotovoltaica na matriz energética.

Dois dos acadêmicos entrevistados acreditam que a utilização do programa de tarifas feed

in tem se mostrado adequado na expansão do mercado em outros países, como foi o caso

da Alemanha, e poderia ser utilizado no Brasil, mas ainda assim é necessário que haja uma

política de incentivos devido ao alto custo inicial dos painéis fotovoltaicos. O representante

da articulação público-privada entrevistado defende que o programa aqui deveria ser mais

conservador e gradual do que os implementados na Alemanha ou na Espanha. Como é

descrito por Daviss (2007), as empresas alemãs de energia elétrica são obrigadas por lei a
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pagar o prêmio aos consumidores que injetam energia na rede, a partir dos painéis

instalados em suas casas, e este valor chega a ser quase o triplo da tarifa média de energia.

Por outro lado, há os argumentos contra o sistema de tarifa feed in citados pelos

representantes do governo e da agência reguladora entrevistados, que alegam que o

encarecimento da energia para o consumidor final está na contramão da vontade política de

redução das tarifas de energia elétrica, que como insumo básico de produção, tem um

grande impacto em todos os setores da economia. Esses argumentos também são

defendidos por Rüther e Zilles (2011), que explicam que não seria justo impor o custo mais

elevado da tarifa feed in para grande parte da população, que não teria condições de

usufruir dos benefícios deste sistema.

A questão da regulamentação é fundamental para possibilitar o desenvolvimento do

mercado fotovoltaico, como foi dito por todos os profissionais entrevistados.  A

regulamentação da ANEEL como a Resolução Normativa nº 482/2012, que saiu em abril

de 2012 foi um marco regulatório para criação de um ambiente propício ao

desenvolvimento da energia fotovoltaica no país. A regulamentação ainda necessitará de

melhorias, conforme o desenvolvimento do mercado e o aumento da demanda, porém esse

primeiro passo já possibilitou que a conexão de um sistema na rede, que antes era muito

caro e burocrático, se tornasse um processo mais simples. A falta de regulamentação foi

citada como um dos impasses para implementação da energia fotovoltaica no Brasil por

Moehlecke et al. (2010), mas com os avanços já verificados nesse âmbito, o

desenvolvimento do mercado fotovoltaico torna-se mais crível.

As áreas mais citadas pelos entrevistados que necessitam de incentivos são a produção de

componentes dos sistemas fotovoltaicos, como células, módulos e inversores; a instalação

desses sistemas; investimentos em pesquisa e desenvolvimento para possibilitar a

descoberta de novas tecnologias; desenvolvimento de novos modelos privados de

cooperação; e no que envolve a demanda, dar maiores incentivos aos financiamentos dos

equipamentos e sua respectiva instalação. Os investimentos em pesquisa e

desenvolvimento do mercado fotovoltaico no Brasil por parte do governo são praticamente

inexistentes, enquanto na Alemanha, o valor despendido para pesquisas na área de fontes

renováveis atingiu cerca de €211,1 milhões em 2007 , segundo Frondel et al. (2010). Além

disso, para inserção da energia fotovoltaica no mercado alemão houve o financiamento de

60-79% das instalações a juros baixos oferecidos pelos bancos e refinanciados pelo
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governo federal, como indica Salamoni (2009), o que demonstra a importância desses

incentivos para estabelecimento de um mercado fotovoltaico no Brasil.

Como a competitividade das usinas hidroelétricas e da geração de energia eólica ainda é

muito maior em relação à fonte fotovoltaica, o entrevistado da agência reguladora acredita

que o Brasil provavelmente não alcançará uma maior participação dela no mercado global.

Os outros entrevistados vêm o papel do governo como fundamental para que isso ocorra, e

dessa forma, será necessário um posicionamento do governo no que diz respeito ao

desenvolvimento de uma indústria nacional forte de silício grau solar. É muito improvável

que o país ocupe um lugar de destaque mundialmente como um grande mercado de energia

fotovoltaica no médio prazo, uma vez que as políticas de incentivos ainda são muito

incipientes, a regulamentação é muito recente e não há empresas nacionais de componentes

dos sistemas e nem uma demanda estabelecida.

Como foi frisado por todos os entrevistados, o desenvolvimento de um mercado

fotovoltaico brasileiro depende de uma série de fatores, tais como incentivos do governo a

uma indústria nacional de seus componentes (células, módulos e inversores) e da

instalação dos painéis; da regulamentação do mercado; de leilões específicos para esse tipo

de energia como vem sendo feito para fonte eólica; além da necessidade de desenvolver a

competitividade e reduzir os custos.

Os resultados das entrevistas indicam que a falta de vontade política é um dos grandes

impedimentos para o desenvolvimento do mercado, já que sem ela não há possibilidade de

se estabelecer políticas de incentivos, o que torna praticamente inviável a utilização da

energia fotovoltaica. Além disso, o desinteresse do governo também torna mais lento o

processo de regulamentação, que é fundamental para criar as condições de existência do

mercado e demonstra a despreocupação em relação a um planejamento energético baseado

em uma matriz renovável, diversificada e descentralizada, capaz de atender à demanda

futura de energia em função do crescimento demográfico e econômico.

4. Conclusões

Através da pesquisa realizada, pode-se concluir que os principais aspectos necessários para

o desenvolvimento do mercado fotovoltaico brasileiro são: políticas de incentivos, fomento

de uma indústria nacional de componentes dos sistemas fotovoltaicos, regulamentação,

capacitação da mão de obra e estímulo à demanda.



13

A regulamentação é fundamental para que a energia fotovoltaica tenha uma participação

relevante na matriz energética nacional. Com a Resolução Normativa nº 482/2012 foi

possível criar um ambiente propício para que o mercado se desenvolva, contudo ainda é

preciso que ela seja aperfeiçoada para que atenda às necessidades dos agentes do setor

energético.

As políticas de incentivos dependem de interesse político para ser instituídas e, enquanto

isso não ocorrer, o mercado fotovoltaico ficará impossibilitado de se desenvolver em

grande escala e de forma competitiva em relação a outras fontes de energia. Esses

incentivos envolvem as mais diversas áreas, tais como investimentos em pesquisa e

desenvolvimento para descoberta de novas tecnologias e de criação de linhas de

financiamento a juros baixos para possibilitar a compra dos sistemas e instalação destes

pelos consumidores. Esses incentivos deverão fomentar o estabelecimento de uma

indústria nacional de componentes, como células e módulos fotovoltaicos, pois o país

possui matéria prima suficiente para tal.

A capacitação de uma mão de obra qualificada será indispensável para que o mercado se

desenvolva, uma vez que o setor de energia fotovoltaica necessita de recursos humanos

com conhecimento técnico para poder operar e gerenciar os sistemas. Além disso, outro

aspecto que merece atenção é o estabelecimento de um mercado consumidor, através de

campanhas de divulgação dos benefícios da utilização da energia fotovoltaica e de

parcerias junto a construtoras e empreiteiras para instalação de sistemas fotovoltaicos em

maior escala.

No caso do Brasil, o sistema de tarifas feed in não se mostra tão adequado na opinião de

alguns dos profissionais entrevistados, quanto na Alemanha, pois grande parte população

não teria condições de adquirir um sistema fotovoltaico e não poderia usufruir de seus

benefícios, como é ressaltado por Rüther e Zilles (2011). Ainda são necessários estudos

que aprofundem esta questão, de forma a medir o impacto real desse mecanismo na conta

de energia elétrica do consumidor final.

Por fim, nota-se o papel decisivo que as políticas de incentivos assumem para o

estabelecimento de um mercado fotovoltaico competitivo, atuando tanto do lado da

demanda como no lado da oferta, para que este seja capaz de atender à demanda futura de

energia do país de forma sustentável.
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Inflexões recentes na política brasileira de apoio à inovação de
pequenas empresas

Abstract

This paper attempts to analyze the new financial support programs introduced by the
Brazilian governments in the last decade. The idea is to assess whether the new programs
use the same concepts, modalities and parameters as in the previous period or bring a new
understanding of the needs of the firms. The changes in the legal and institutional
framework and the modalities of financing of innovation are presented. We conclude that
1). small businesses are now taken in account, 2) new forms of financing are introduced, 3)
the programs are implemented in partnership with other institutions. However some
restrictions are still in effect: the academic dimension of the analysis criteria of the projects
and the lack of the impact assessment of these new programs.

1. Introdução: A Busca Por Maior Capacidade De Inovação
Com a finalidade de montar um quadro detalhado das práticas e dos comportamentos da
indústria em relação à inovação, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
realizou três surveys (PINTEC 2000, 2005, 2010) sobre os processos de inovação
tecnológica realizados pelas empresas brasileiras no período 1998- 2008. Os resultados
obtidos mostram a fragilidade da capacidade tecnológica e o limitado dinamismo
inovativo, independentemente do setor ou do tamanho da empresa. Pelos resultados
publicados em 2010 e referentes ao período 2006-2008, 33% das empresas industriais
pesquisadas se declaram inovadoras1. O principal obstáculo apontado pelas empresas é o
custo da inovação. Por isso programas de apoio que financiam projetos de inovação são
não somente bem-vindos como indispensáveis.

Por outro lado, os governos recentes deixaram claro que a economia brasileira precisava
mudar de patamar e tornar-se capaz de incorporar avanços tecnológicos e científicos de
maneira a gerar inovações mais radicais que levam a um ganho de competitividade nos
mercados internacionais (Arbix 2010). Até agora, a competitividade internacional sustenta-
se principalmente em exportações de commodities ou de produtos industriais de baixa
intensidade tecnológica. Entretanto, o país não pode escapar da competição com outras
economias emergentes cujos custos de produção são mais baixos e que se mostram bem
mais inovadoras.

Nesse contexto os incentivos a inovação estão se tornando ferramentas estratégicas da
política brasileira de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). O objetivo dessa política e
de diversos programas governamentais é promover a transição de uma economia, até então
caracterizada pela baixa capacidade de inovação e pela incorporação passiva de tecnologia,
para uma economia baseada em conhecimento, pesquisa, dinamismo empreendedor e
inovação. Os sucessivos Planos Plurianuais do Ministério da Ciência Tecnologia e

1 Na ultima versão da Pintec que cobre os anos 2006-2008, das 98420 empresas industriais pesquisadas, 30291
declararam ter feito investimentos em atividades inovativas. (IBGE 2010)



Inovação (MCT&I) 2, a Política de Inovação Tecnológica e Comercio Exterior (2003-
2007), o Plano de Desenvolvimento Produtivo (2008-2010), o Plano Brasil Maior (2011-
2014), apresentam todos as grandes orientações de política industrial e tecnológica e se
referem à busca da competitividade econômica pela inovação como sendo essencial.

Na sequência, diversos programas de apoio à inovação foram definidos nos últimos anos
pelo MCTI oferecendo novos instrumentos de financiamento. A finalidade é dupla: tornar
mais efetivo o sistema de inovação avaliado como ainda incompleto e fraco e criar um
ambiente industrial que não somente leve a ganhos de produtividade e competitividade
pela inovação, como também estimule o empreendedorismo, isto é, a criação de pequenas
empresas de base tecnológica mais aptas a desenvolver inovações radicais.

Como as micro e pequenas empresas predominam numericamente na base da indústria
brasileira de transformação ou de serviços - em torno de 98% das empresas (CEMPRE
2010)-, esse peso numérico faz com que suas práticas e comportamentos tenham um forte
impacto sobre o conjunto da economia em particular a nível local e regional. Segundo os
dados do Ministério do Trabalho (MTE/RAIS, 2010) e do SEBRAE (2013), as micro e
pequenas empresas respondem por cerca de 97,5% dos estabelecimentos, são responsáveis
por 40,4% dos empregos formais, mas geram somente 25% do PIB. Se for possível
oferecer melhores condições de desempenho competitivo especificamente para micro e
pequenas empresas, isso se reverteria positivamente para o conjunto da economia.

Inicialmente o artigo identifica as principais inflexões da política de CT&I e procura
verificar em que medida conceitos e parâmetros desses programas traduzem uma nova
visão do processo de inovação. São apresentadas as principais mudanças do quadro legal e
institucional, que resultam da nova importância dada à inovação. O artigo pretende
verificar em que medida as mudanças recentes nos programas governamentais de apoio à
inovação levam em consideração as especificidades das pequenas empresas, oferecendo
condições mais favoráveis para essas empresas desenvolverem projetos de inovação. Para
isso, serão analisados programas do governo, dados estatísticos, relatórios de agências de
fomento que, embora escassos, ajudam a identificar as inflexões e os novos elementos
relacionados a incentivos da inovação no Brasil.

2. Promover As Interações E Redefinira Inovação
É só recentemente, no inicio da década de 2000, que os temas da inovação e do
empreendedorismo começaram a ser incorporados como eixos centrais das políticas de
C&T. Essas políticas definidas pelos governos brasileiros nos anos 1960-1970 tinham
como objetivo promover o desenvolvimento científico e tecnológico do país, entendido de
maneira ampla embora bastante imprecisa. Essas políticas foram bem sucedidas na medida
em que foram capazes de criar um conjunto de importantes instituições de pesquisa e
formar um número significativo de cientistas e pesquisadores atuando principalmente em
universidades publicas (Viotti 2008).

A ideia era oferecer à indústria os conhecimentos científicos e tecnológicos que
permitiriam desenvolver soluções tecnológicas endógenas. Entretanto, os impactos
esperados em relação à introdução de novas tecnologias pouco se concretizaram, pelo fato
das atividades de pesquisa ficarem desconectadas do processo de desenvolvimento
industrial. Não foi possível estruturar um verdadeiro sistema de inovação em que empresas
e instituições de pesquisa interagiriam de maneira regular. O principal êxito foi a

2 Plano Plurianual 2003-2008, Plurianual 2008-2011.



institucionalização das atividades de pesquisa cientifica. Mas faltou uma visão mais
industrialista do desenvolvimento tecnológico, na concepção e na implementação de
muitos programas de fomento da pesquisa. A oferta de conhecimentos, desconectada do
processo de industrialização e das necessidades das empresas, acabou tendo pouca
relevância para a formação de capacidade de inovação na indústria.

O foco quase exclusivo sobre a pesquisa acadêmica deixava de lado os processos
complexos de transformação dos resultados em insumos para o processo de inovação nas
empresas. Em particular, faltou a compreensão do processo de aprendizado como condição
necessária para que as empresas acumulassem experiências e conhecimentos e pudessem
capacitar-se tecnologicamente e desenvolver inovações (Viotti 2002). Esse processo lento
e progressivo, que varia muito em função do setor industrial, do tamanho da empresa, dos
recursos disponíveis e dos mercados, determina em grande parte a capacidade de
desenvolver e introduzir inovações no mercado (Figueiredo 2002). Além disso, os
beneficiários previstos eram as grandes empresas nacionais, estatais ou privadas, enquanto
as pequenas empresas permaneciam sem papel reconhecido no processo de
industrialização.

Nas duas décadas seguintes, a crise fiscal e a hiperinflação persistente fizeram com que o
apoio às atividades e instituições de pesquisa fosse marcado por flutuações, grandes
incertezas e dificuldades financeiras. As raras empresas que realizavam algumas atividades
de P&D (desenvolvimento adaptativo, compras de transferência tecnológica, melhorias de
processos ou modernização de equipamentos) reduziram drasticamente os investimentos
em capacitação tecnológica apesar de incentivos fiscais oferecidos por alguns programas
governamentais.

Após quatro décadas de investimentos públicos em C&T, constata-se que a lógica ofertista
que os caracterizou não foi eficiente para estruturar uma verdadeira capacidade de
inovação nas empresas. As interações entre empresas e instituições de pesquisa - fora as
exceções de algumas empresas estatais - não se generalizaram. O processo de aprendizado
que poderia ter sido gerado pela absorção de tecnologias exógenas ao sistema de produção
doméstica não foi levado em consideração como um fator essencial na concepção dessas
políticas. A proposta de irrigar o sistema de produção com conhecimentos gerados nas
pesquisas não se concretizou e a promoção do empreendedorismo não fazia ainda parte dos
objetivos dos programas de C&T.

Um novo olhar se desenvolve no início dos anos 2000 e leva à reconfiguração do quadro
legal e institucional de promoção da inovação. A economia brasileira precisa mudar de
patamar e tornar-se capaz de gerar inovações tecnológicas mais radicais e permitir maior
competitividade nos mercados internacionais (Arbix 2010). Mas para alcançar esse
objetivo, é necessário repensar as políticas de apoio à inovação levando em consideração
as especificidades da economia brasileira e a alta heterogeneidade da base tecnológica das
empresas, de maneira a pensar medidas de promoção da inovação mais adequadas às
necessidades de cada tipo de empresas, inclusive as micro e pequenas. Todos os atores do
sistema de inovação, - governo, comunidade científica, associações empresariais, empresas
- consideram que a capacidade de inovar é um desafio incontornável que condiciona a
competitividade internacional da economia brasileira. Essa unanimidade não significa que
as interações façam parte das práticas desses atores. Como lembra Viotti (2008), a
introdução da inovação no discurso político é bem mais fácil que a sua efetiva introdução
na prática política e na prática das empresas.

Há, sem dúvida, uma vontade política explícita de oferecer melhores condições de
desempenho especificamente às pequenas empresas, consideradas como atores essenciais



do desenvolvimento econômico local. Diante da ausência de dados e informações precisas
sobre essa categoria de empresas, é importante poder verificar se o desenho dessas
políticas, os meios de implementação, os conceitos que as sustentam incorporam a
necessidade de uma adequação efetiva dos programas de apoio tradicionais às necessidades
das pequenas empresas. Os elementos novos introduzidos nas políticas de CT&I não
representam mudanças radicais na abordagem da inovação, mas, pelo contrario, devem ser
considerados como um reforço do quadro anterior e expressam a continuidade do esforço
de estruturar melhor um sistema nacional de inovação.

Em primeiro lugar, vale notar que se procura articular, de maneira mais efetiva, as metas
da política industrial e da política tecnológica cuja dissociação foi sempre criticada por ser
fonte de ineficiência. Simbolicamente, em 2001, o Ministério da C&T incorpora
definitivamente o “I” da inovação na definição e implementação de sua política, deixando
claro que o processo de inovação deve ser parte integrante da política de C&T. A Política
Industrial, Tecnológica e de Comercio Exterior (PITCE), em 2003, e o Plano de
Desenvolvimento Produtivo (PDP), em 2008, colocam a inovação como fator fundamental
para que a indústria brasileira possa dar um salto de qualidade rumo à diferenciação de
produtos, ao aperfeiçoamento dos processos, e a maior eficiência do sistema de produção.
A Inovação é um dos temas transversais que permeia o Plano Brasil Maior (PBM), através
do qual o governo federal estabelece a sua política industrial, tecnológica, de serviços e de
comercio exterior para o período de 2011 a 2014.

Em segundo lugar, o governo escolhe o conceito de economia do conhecimento como um
dos eixos principais das políticas industriais e de inovação e procura criar condições
efetivas para favorecer as interações entre os setores de pesquisa e de produção. A ideia é
levar conhecimentos novos às empresas rompendo dessa maneira o gargalo do acesso ao
conhecimento. Nesse sentido, a Lei da Inovação de 2004 e a Lei do Bem de 20053 são dois
marcos importantes. Com essas novas disposições, o MCTI tenta integrar os diferentes
atores do sistema nacional de inovação cuja debilidade crônica tinha sido apontada em
vários estudos. A própria existência desse sistema foi colocada em dúvida por diversos
autores que consideram o conceito inadaptado para países da America Latina (Cassiolatto e
Lastres 1999, Viotti 2002, Bernardes e Albuquerque 2003). Albuquerque (2005), entre
outros, considera que o sistema de inovação no Brasil é imaturo e incompleto e que as
conexões entre a infraestrutura de pesquisa e as atividades tecnológicas das empresas são
limitadas. Mas o autor reconhece que as universidades e as instituições de pesquisa
ocupam um lugar estratégico no sistema e desempenham funções de suma importância
porque formam o capital humano capaz de identificar os avanços tecnológicos que
despontam em nível internacional, como também realizam as pesquisas que geram os
novos conhecimentos necessários para a inovação.

As relações entre as instituições de pesquisa e a indústria são apontadas como
imprescindíveis para acelerar e intensificar a introdução dos avanços tecnológicos no
sistema de produção. A meta, sempre reafirmada, é multiplicar e sistematizar as
interligações entre os setores de pesquisa e as empresas - grandes ou pequenas - de
manufatura ou de serviços. Essa meta faz parte dos programas de fomento à inovação
mediante a exigência de uma colaboração formal entre a empresa e uma instituição de
pesquisa em torno da realização do projeto de inovação a ser apoiado. O objetivo é fazer
com que os diferentes atores do sistema nacional de inovação - instituições de ensino e

3 O novo quadro regulatório é definido pela lei 10973 de 2004 dita lei da Inovação, e pela lei 11960 de 2005 dita "lei do
Bem".



pesquisa, empresas pequenas e grandes, associações industriais– passam efetivamente a
interagir entre si de maneira regular e sistemática e em nível de complexidade crescente.

Abre-se um novo espaço para a formulação de programas de incitação à inovação e um
ambiente mais favorável para as empresas definirem estratégias inovativas mais densas
aproveitando os avanços da pesquisa acadêmica. Dessa maneira, seria possível inserir as
empresas numa dinâmica de busca e absorção de conhecimentos, favorecida pela maior
facilidade em contratar recursos humanos qualificados.

Por outro lado, se as interações entre os dois segmentos ganharem maior intensidade, a
implementação coordenada de medidas de fomento será mais eficiente e poderá se obter
maior retorno dos investimentos públicos em pesquisa. Mudar o comportamento das
empresas torna-se o maior desafio do governo que tenta resolvê-lo com medidas destinadas
a estimular a cooperação universidade-empresa. As duas leis de 2004 e 2005 visam
favorecer as interações e as trocas entre produtores e usuários dos conhecimentos e
promover algo parecido com um "mercado" do conhecimento. As universidades e
instituições de pesquisa são levadas a criar escritórios de transferência de tecnologia cuja
meta é antes de tudo promover o uso da propriedade intelectual em grande escala. As
disposições das duas leis devem incitar os diferentes atores do sistema de inovação
mencionados a multiplicar cooperações e interações entre si, oferecendo condições para
estadias temporárias de pesquisadores nas empresas em torno de um projeto de pesquisa.
Muitos programas de apoio à inovação contemplam essa possibilidade.

A maior parte dos pesquisadores está trabalhando em instituições de pesquisa ou
universidades e não em empresas. A Lei do Bem no Art.21 prevê subvencionar o valor da
remuneração de pesquisadores com títulos de mestres ou doutores4 e empregados em
atividades de inovação tecnológica, mas não se dispõe de dados sobre o impacto dessa
disposição. Facilitar a inserção temporária ou definitiva de pesquisadores e cientistas nas
empresas pode ser um avanço significativo para promover as atividades internas de P&D.
A alocação de recursos humanos, mestres e doutores, com experiência em pesquisa tem
uma dimensão estratégica por permitir maior intercambio entre o setor de pesquisa e o
setor produtivo, em função da importância desses especialistas no processo de produção e
transmissão de conhecimento.

O MCTI entende que para que essas interações ocorram mais as empresas precisariam
desenvolver atividades de pesquisa internamente. Segundo a PINTEC (2010), as empresas
que inovaram e têm atividades internas de P&D não ultrapassam 9% do total. Os
investimentos da indústria em atividades inovativas são da ordem de 0,62% do faturamento
e tomam principalmente a forma de aquisição de máquinas e equipamentos. É bom lembrar
também para completar a análise, que o potencial inovativo é maior em grandes empresas
com base tecnológica ampla e complexa do que em pequenas empresas com escassos
recursos humanos e técnicos.

De maneira geral, as pequenas empresas têm uma possibilidade limitada de aproveitamento
das capacidades de pesquisa dessas instituições devido ao baixíssimo nível de qualificação
dos seus recursos humanos e ao gap existente entre a base de conhecimentos tecnológicos
da empresa e a pesquisa acadêmica. Das pequenas empresas industriais que inovaram, 88%
(PINTEC 2010) declaram que as universidades ou institutos de pesquisa não têm muita
importância enquanto fontes de conhecimento para seu processo de inovação. Somente
2,7% das pequenas empresas que inovaram tinham em 2008 algum tipo de projeto em
cooperação com universidades (PINTEC 2010).

4 Em 2008 o Brasil tinha  1,4 doutor por mil habitantes (CGEE 2012 Doutores 2010: Estudos da demografia da base
técnico-científica brasileira)



As pequenas empresas ditas de base tecnológica (PEBT), criadas em incubadoras por ex-
alunos ou pesquisadores apresentam um perfil diferente e têm maior possibilidade de
interagir com instituições de pesquisa, mas representam uma parte muito pequena das
micro e pequenas empresas. Percebe-se que seria interessante poder promover com mais
intensidade a criação de pequenas empresas, de tipo spin-off, dentro do ambiente
acadêmico, pela proximidade cognitiva entre empreendedor e pesquisador.

O conceito de inovação5 que orienta os programas de financiamento e fomento é
fortemente influenciado pelas definições do Manual de Oslo da OECD que são utilizadas
também no questionário da PINTEC. Esse conceito se refere ao desenvolvimento de um
produto ou processo tecnologicamente novo ou profundamente melhorado. Essa definição
raramente corresponde as práticas das empresas brasileiras. Esse tipo de inovação exige a
realização de atividades internas de P&D. Como são bastante raras as empresas que têm
essa capacidade, esse conceito de inovação mostra–se inadequado.

Alguns programas procuram flexibilizar o conceito e referem-se a inovações
organizacionais,6 gestão estratégica ou melhoria gerencial. Entretanto a flexibilização traz
o risco que se perca de vista a busca de maior competitividade no mercado principalmente
internacional, ou seja, a capacidade de desenvolver e comercializar produtos novos. Sem
uma mudança de comportamento das empresas em relação ao investimento em atividades
inovativas, a política de inovação continua sendo de natureza essencialmente “ofertista” já
que as empresas continuam pouco “demandantes”.

Por outro lado, a oferta de capital humano qualificado representa um importante gargalo da
capacidade de inovação. Somente 51% das pessoas que trabalham em atividades de P&D
internas das empresas têm diploma de graduação e 10% tem pós-graduação, isto é, sabem
fazer pesquisa (PINTEC 2010). Com a retomada do crescimento econômico, a escassez na
formação de engenheiros se tornou um fato preocupante. Nesse sentido a política de
formação de recursos humanos precisaria ser mais avaliada e direcionada quando se leva
em consideração à promoção da inovação. Os engenheiros desempenham um papel
fundamental por atuarem como profissionais associados aos processos de melhoria
contínua dos produtos, à gestão do processo produtivo e a inovação e P&D das empresas.
Alguns estudos mostram que essa formação é insuficiente em quantidade (Nascimento et
al. 2010, IEDI 2010) e em qualidade para as necessidades atuais da economia.

3.   As Pequenas Empresas Como Atores Do Processo De Inovação
Na política de CT&I, algumas disposições são destinadas as pequenas empresas cujo papel
no sistema nacional de inovação é considerado extremamente importante por diversos
autores (Audrestch 1999 OECD 1997). Por muito tempo, as grandes empresas foram
consideradas como tendo o papel principal no crescimento econômico e no
desenvolvimento tecnológico. As pequenas empresas carregavam uma imagem negativa
devido aos seus recursos humanos, financeiros, técnicos e mercadológicos limitados.
Considerava-se que elas usavam tecnologias tradicionais, concentravam-se em setores
industriais ou de serviços pouco dinâmicos e que a mão de obra era pouco qualificada. Mas
nos anos 90, o entendimento do papel das pequenas empresas na economia mudou
consideravelmente quando foi possível perceber que elas tinham também um papel
significativo no desenvolvimento econômico, em particular como difusoras das inovações.

5 No período anterior, os programas de fomento da pesquisa tinham como referência o conceito de desenvolvimento
tecnológico.
6 A terceira edicao do Manual de Oslo traduzido pela FINEP em 2006  integra a definição da inovação organizacional



Os governos passaram então a dar maior atenção às pequenas empresas e foram lhes
atribuindo um papel importante na geração de empregos - e, portanto de renda-, na difusão
de novas tecnologias, na oferta de novos serviços. Além disso, podiam dar uma
contribuição importante para o dinamismo econômico de uma região ou de um país (Cooke
& Wills 1999). Entretanto, é bom lembrar que, segundo análise da própria OECD, a
proporção das pequenas empresas que podem ser consideradas inovadoras permanece
relativamente baixa: novas empresas inovativas e baseadas em tecnologia não
ultrapassariam 1 a 3% do total de empresas, mesmo em economias que investem muito em
P&D e mostram altas taxas de inovação.

O espaço relevante dado às pequenas empresas representa provavelmente a inflexão de
maior peso nos programas de fomento à inovação. Um estudo recente da CEPAL (Mattos e
Arroio 2011) mostra que o dinamismo das pequenas empresas e o desenvolvimento do
empreendedorismo está gerando grandes expectativas e torna-se o centro das atenções
também em outros países da América Latina. Os governos procuram definir melhor o
potencial representado por essas empresas dentro das políticas de desenvolvimento
econômico e social. Em geral, as primeiras decisões governamentais correspondem à
implementação de um novo marco legal e institucional mais adequado. Favorecem também
os agrupamentos produtivos ou clusters como estratégia para ampliar a circulação do
conhecimento, modernizar a estrutura produtiva e difundir novas tecnologias, novos
formatos organizacionais ou novos modelos de negócios.

Na literatura como nas propostas políticas para a inovação, há consenso em torno de duas
ideias centrais. Por um lado, as pequenas empresas têm um papel importante para a difusão
de novas tecnologias abrindo novos mercados com a oferta de novos produtos. Por outro
lado, devido à escassez de recursos financeiros, técnicos e humanos, as pequenas empresas
precisam de apoio público para elevar a capacidade interna de absorção de tecnologia,
desenvolver novos produtos e enfrentar os riscos inerentes à inovação.

No Brasil, diversas medidas políticas de apoio às pequenas empresas foram adotadas
ampliando e detalhando o quadro regulatório adotado nos anos 90 que rege essas empresas.
Dois elementos sustentam esse interesse pelas pequenas empresas: a importância da
dinâmica econômica e social que elas poderiam gerar principalmente mediante criação de
empregos e, portanto de renda, e a necessidade de políticas de apoio à inovação que sejam
especificas para essas empresas e articuladas com medidas de estímulo ao
empreendedorismo. Alguns estudos levantam dúvidas em relação à eficácia de programas
que, na metade dos anos 1990, ofereciam apoio às micro e pequenas empresas, mas
acabaram sendo pouco utilizados. Muitas iniciativas foram tomadas com a mesma
finalidade. A multiplicidade de programas vindos de diferentes organismos de governo
prejudicou os impactos esperados, devido à pulverização de esforços e à desarticulação
entre os organismos responsáveis e os destinatários (Lemos 2003).

No Plano Plurianual 1996-1998 do MCT, já se anunciava a alocação preferencial de
recursos federais para micro e pequenas empresas, para elevar a qualidade e a
competitividade e promover a desconcentração geográfica da produção industrial. Em
1999, era implementado o Programa Brasil Empreendedor voltado para "o fortalecimento
das micro, pequenas e médias empresas e empreendedores do setor informal, através da
capacitação gerencial, do crédito e da assessoria técnica" para maior geração de renda e
criação de empregos. A Secretaria Técnica do Fundo Verde-Amarelo (CGEE 2003)
anunciou um "Programa de Estímulo à Interação Universidade Empresa para apoio à
Inovação" estruturado em torno de três linhas de atuação: 1) disseminação do
empreendedorismo; 2) apoio aos inventores criadores de “start up” e às incubadoras e



capitalização de micro e pequenas empresas, 3) consolidação de aglomerações de empresas
(arranjos produtivos, clusters, parques tecnológicos).

Para colocar, de maneira mais efetiva, as pequenas empresas no centro do processo de
inovação, é preciso conhecer suas práticas e seus comportamentos em relação à tecnologia
e à inovação. Durante as primeiras décadas da industrialização (1950-1990), muito pouco
se sabia das práticas inovativas ou das atividades tecnológicas das empresas brasileiras,
grandes ou pequenas. O Cadastro de Empresas CEMPRE do IBGE (2010) mostra a
importância do número absoluto de pequenas empresas (88% das empresas brasileiras têm
menos de 10 empregados; 10% têm de 10 a 99 funcionários), e o espaço que elas ocupam
em quase todos os setores de atividades na economia. O aumento da capacidade de
inovação e da competitividade da economia brasileira passa necessariamente pelo aumento
das capacidades inovativas das pequenas empresas cuja produtividade média é muito
baixa. Na amostra da PINTEC (2010), como 80% das empresas pesquisadas têm entre 10 e
49 empregados, podemos considerar que a maior parte dos resultados representa a situação,
as práticas e as visões das pequenas empresas. Nessa faixa de empresas, a taxa de inovação
é de 28%. Se o governo quiser promover maior competitividade da economia brasileira, ele
não pode deixar de apoiar a capacitação tecnológica e a aquisição de competências
tecnológicas e de gestão das pequenas empresas.

O reconhecimento do papel das pequenas empresas é um fato  positivo, mas esbarra em
algumas dificuldades. Em primeiro lugar, os escassos estudos ou dados estatísticos não
permitem construir um quadro detalhado e contrastado desse conjunto extremamente
heterogêneo cujo desempenho varia muito em termos de taxa de crescimento, geração de
valor e capacidade inovativa. Por outro lado, reúnem-se numa mesma categoria pequenas
empresas ditas de base tecnológica que podem ser fortemente inovativas, sustentando
efetivamente um processo de difusão de novas tecnologias, e pequenas empresas de setores
tradicionais, tecnologicamente passivas, que não experimentam nenhum processo de
capacitação e aprendizado. Por isso, a formulação de políticas de apoio à capacitação
tecnológica das pequenas empresas representa um desafio para os governos, desafio
ampliado pelo fato de não dispor de estudos sistemáticos de avaliação dos impactos e
eficiência de suas próprias políticas.

Outras dificuldades parecidas caracterizam a promoção do empreendedorismo cuja
definição, em geral ampla e imprecisa, corresponde simplesmente à criação de uma
pequena empresa e está longe da definição schumpeteriana. Para ser inserido numa política
de fomento da inovação, o empreendedorismo deve corresponder à criação de empresas
que tenham como proposta levar ao mercado tecnologias novas e avançadas. As
incubadoras localizadas em universidades ou junto a instituições de pesquisa são
identificadas como espaço privilegiado para esse tipo de empreendedorismo. Programas
específicos de apoio lhe são destinados. Mas faltam estudos sobre a relação entre projetos
de pesquisa bem sucedidos e criação de empresas spin-off de base tecnológica, e sobre os
setores industriais que seriam mais propícios ao verdadeiro empreendedorismo inovador.

4. Diversificação dos programas de financiamento da inovação
O acesso ao financiamento é um fator crucial para todas as empresas. Segundo a PINTEC
(2010), para 88% das empresas industriais que inovaram, as atividades inovativas foram
financiadas por recursos próprios. Os principais obstáculos à inovação apontados pelas
empresas são essencialmente de ordem econômica: os elevados custos da inovação (73,2%
das empresas inovadoras), os riscos econômicos (65,9%), e a escassez de fontes de



financiamento (51,6%) indiferentemente do tamanho ou do setor das empresas. Para as
pequenas empresas, sendo os limites dos seus recursos tão financeiros quanto humanos e
tecnológicos, o problema é ainda maior e o autofinanciamento é a regra. O financiamento
por recursos próprios da empresa significa que as inovações desenvolvidas serão
necessariamente modestas. Por outro lado, a falta de capacidade tecnológica e gerencial
prejudica a elaboração de projetos segundo os modelos e critérios dos editais que estão
distantes da realidade das pequenas empresas.

Inflexões significativas foram introduzidas nas modalidades de financiamento e apoio à
inovação com aderência maior ao processo que ocorre nas empresas para atender com mais
eficiência às suas necessidades. Os novos programas foram definidos pelo MCTI com o
objetivo de financiar os projetos de inovação reduzindo os custos e de garantir o acesso a
conhecimentos, reduzindo as incertezas tecnológicas e aumentando o potencial de sucesso
no mercado. Alguns programas são destinados explicitamente às pequenas empresas.

Tradicionalmente são três as principais modalidades de financiamento da inovação: os
incentivos fiscais que permitem diminuir impostos sobre importações e compras de
equipamentos ou mesmo sobre vendas, os empréstimos subsidiados que barateiam o custo
do investimento, e os financiamentos ditos a fundo perdido ou não reembolsáveis que são
os mais adequados para as pequenas empresas com pouco capital de giro ou que não
conseguem empréstimos devido à impossibilidade de oferecer as garantias exigidas.

Durante muito tempo, os programas de financiamento da inovação foram marcados por
uma visão generalista, sem levar em consideração as características de tamanho ou de
idade das empresas. Nos anos 1970 a FINEP operava o programa ADTEN que financiava
projetos de inovação oferecendo empréstimos com taxas de juros subsidiados. Uma análise
desse programa chegou à conclusão que ele teve um impacto muito limitado e que poucas
empresas se candidataram (Avellar 2008). Estudos mostram que essas modalidades não
foram realmente adequadas (Morais 2007; Avellar 2008) e que poucas empresas
conseguiram aproveitar esses financiamentos, seja por desconhecimento, seja por
impossibilidade de se adequarem às exigências legais.

O BNDES e a FINEP, até hoje, são as agências governamentais competentes para financiar
os projetos de inovação, cada uma através de modalidades específicas. Estima-se que os
instrumentos operados pela FINEP e BNDES, acrescidos da renúncia fiscal, representam
cerca de 30% do dispêndio empresarial em P&D (FINEP 2011).

Os programas de financiamento da inovação atualmente em vigor (Tabela1) oferecem as
três modalidades já mencionadas, mas novos parâmetros foram introduzidos. Primeiro, o
objeto do projeto de inovação que pode ser apoiado é mais variado. Alguns programas
ampliam o conceito de inovação além do desenvolvimento de produto ou processo e
incorporam a capacitação gerencial ou a formatação do plano de negócios das empresas
incubadas. Segundo, outros programas adotam disposições para situações especificas tais
como empresas nascentes, ou empresas localizadas em regiões menos desenvolvidas
(Norte ou Nordeste). Terceiro, a operacionalização de determinados programas está sendo
descentralizada e deixada a cargo das fundações estaduais de amparo a pesquisa, de
companhias de capital de risco pré-selecionadas por editais, de instituiçoes como o
SEBRAE no caso do SEBRAETEC, com o objetivo de obter maior capilaridade do sistema
de financiamento.



Tabela 1 - Programas de financiamento da inovação implantados na ultima década

Ano
Instituição

financiadora
Programas

2000

FINEP

Inovar: apoio à criação de fundos de capital de risco para
financiamento de empresas emergentes e de base tecnológica.

2004
Juro Zero: programa operado em parceria com outras instituições
e destinado à micro e pequenas empresas inovadoras.

2004

PAPPE - Programa de Apoio à Pesquisa nas Empresas- operado
em parceria com as FAPs, para projetos de inovação,
desenvolvidos por empresas de base tecnológica, junto com
instituições de pesquisa.

2006
PAPPE Integração: financia projetos de inovação de micro
empresas e empresas de pequeno porte, consideradas de base
tecnológica, e localizadas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

2006
Subvenção Econômica: custeio de atividades de pesquisa, de
desenvolvimento tecnológico e de inovação em empresas
nacionais, não reembolsável.

2007
SEBRAETEC: financia projetos de consultoria tecnológica
visando à inovação incremental ou a melhoria organizacional
operacionalizado pelo SEBRAE

2009
PRIME-Programa Primeira Empresa Inovadora-: financia o
acompanhamento gerencial de plano de negócios de empresas
nascentes, localizadas ou não em incubadoras. Não reembolsável.

1991-
2007

BNDES

Nos anos 90, o BNDESpar com os Fundos CONTEC e FINEE
oferecia recursos destinados a capitalizar empresas emergentes.
A partir de 2007, o CRIATEC oferece capital semente destinado
às empresas emergentes inovadoras.

2011-
2012

BNDES/

FINEP

Os fundos Inova Petro e PAISS, lançados em 2011 são operados
conjuntamente pelo BNDES e pela FINEP com a finalidade de
apoiar planos de negócios de empresas da cadeia produtiva do
petróleo e gás e dos setores sucro-energético e sucro-químico.

2012 Programas do
governo

federal de
impacto geral

TECNOVA: programa anunciado em 2012 que redireciona alguns
programas existentes como a "Subvenção Econômica", com o
suporte de instituições parceiras estaduais, para financiar projetos
de inovação de empresas de micro e pequeno porte

2013
INOVA Brasil: o programa anuncia a manutenção da política
anterior para apoio à inovação, para o período 2013-2014, em
consonância com o Plano Brasil Maior

Fonte: elaboração dos autores

O volume de recursos mais significativo da FINEP é destinado ao financiamento de
projetos das instituições de pesquisa, mas houve uma diversificação das modalidades de
financiamento da inovação nas empresas. A agência atualmente oferece novos tipos de
financiamento, tais como capital de risco ou financiamento não reembolsável, que
deveriam atender melhor às necessidades diferenciadas das empresas. Dentro do conjunto,



um programa como o PRIME é destinado especificamente a micro e pequenas empresas
nascentes e se refere a um conceito amplo de empreendedorismo. Até recentemente, o
financiamento não reembolsável era reservado às instituições de pesquisa, mas o programa
“Subvenção Econômica” oferece agora esse tipo de financiamento para as empresas. Essa
novidade gerou muitas expectativas no meio empresarial.

A diferença da FINEP que apoia projetos de inovação, o BNDES financia a inovação de
maneira indireta, isto é, os recursos não são direcionados a um projeto de desenvolvimento
de um produto, mas sim a uma empresa considerada inovadora. A principal mudança na
atuação do BNDES é a maior atenção dada às pequenas empresas, embora as ações
estejam ainda limitadas pela falta de familiaridade e conectividade com essa categoria de
empresas. O financiamento mais utilizado é provavelmente o programa FINAME para
compra de equipamentos e bens de capital que favorece a modernização da base produtiva
nacional e que beneficia principalmente as grandes empresas industriais. Com o CONTEC,
que é um fundo de capital semente criado em 1991 o BNDES oferece recursos para
capitalizar pequenas empresas ditas de base tecnológica. O investimento no capital das
pequenas empresas é realizado por fundos privados de capital semente ou de capital de
risco, selecionados pelo BNDES e que utilizam os recursos dos programas CRIATEC ou
PAISS.

Uma mudança positiva foi introduzida para aumentar a eficiência das medidas de fomento.
Com efeito, a FINEP e o BNDES são acostumadas a financiar os projetos de inovação
tratando diretamente com as grandes empresas que solicitam empréstimos. No caso das
pequenas empresas, essas agências encontram dificuldades para divulgar os editais,
explicitar os critérios e pré-requisitos, e organizar a análise e avaliação dos projetos que
entram em competição. Para ter melhores condições de implementação dos programas
PAPPE e PRIME destinados às pequenas empresas, a FINEP mobilizou outras instituições
- fundações estaduais de amparo à pesquisa (FAPs), SEBRAE, incubadoras ligadas a
instituições de pesquisa - que se encarregaram de operacionalizar os programas.

O BNDES optou pela mesma estratégia para pôr em ação o CONTEC que funciona como
um fundo de capital de risco para empresas emergentes, mas é operado por gestores de
fundos privados de capital de risco selecionados por edital. A partir de 2007, o novo fundo
de capital semente CRIATEC que permite investimentos de longo prazo em empresas start
up com perfil inovador, é também operado por fundos privados selecionados pelo BNDES.
Essa estratégia de descentralização e parceria apresenta algumas outras vantagens:
favorece a integração dos sistemas nacional e estaduais de inovação, proporciona para as
FAPs possibilidades de aprendizado na formulação e implementação de medidas de apoio
a inovação, e finalmente ancora de maneira mais eficiente as ações de fomento na
realidade das empresas locais.

Alguns programas (SEBRAETEC, PRIME) são destinados de maneira explícita a
pequenas empresas. Entretanto, os editais definem valores mínimos de contrapartida ou de
faturamento da empresa candidata. Os valores variam em cada programa, mas tendem a
serem relativamente altos (Tabela 2) e, às vezes, acabam impossibilitando o acesso ao
financiamento e excluindo as pequenas empresas. Alguns critérios funcionam como filtros
que limitam o acesso das pequenas empresas e estão em desacordo com a afirmação da
importância econômica dessas empresas, do potencial inovativo e da necessidade de apoio
pelo governo.



Tabela 2. Valor mínimo exigido para o Programa "Subvenção Econômica"-
FINEP

Edital Valor mínimo das propostas dos editais
01.2006 Mínimo de R$ 300 mil.
01.2007 Mínimo de R$ 500 mil.
01.2008 Mínimo de R$ 1 milhão.

01.2009

Mínimo para microempresa / empresa de pequeno porte / pequena empresa:
R$ 500 mil.
Mínimo para média/grande empresa: R$ 1 milhão.
Valor máximo (para todos os portes): R$ 10 milhões.

01.2010 Mínimo de R$ 500 mil e máximo de R$ 10 milhões.
Fonte: elaboração dos autores

Apesar da diversidade dos programas de financiamento da inovação, deve se reconhecer
que eles são ainda pouco utilizados pelas empresas e consequentemente continuam tendo
impactos limitados. Na PINTEC 2010, entre as empresas industriais inovadoras, somente
22,8% do total obtiveram ao menos um benefício do governo para desenvolver suas
inovações de produto e/ou processo. Esta proporção cresce com o tamanho da empresa já
que é de 22,2% das empresas pequenas (de 10 a 99 empregados), mas 36,8% das empresas
com 500 ou mais pessoas ocupadas. Aparentemente, as grandes empresas sabem melhor
aproveitar os programas de financiamento da inovação que as pequenas apesar das ações
governamentais que insistem sobre a importância das pequenas empresas.

Por outro lado, a modalidade de financiamento mais utilizada pelas empresas com menos
de 100 empregados é o financiamento da compra de máquinas e equipamentos (64% das
empresas), seguida pelos incentivos fiscais previstos na Lei da Informática e na Lei da
Inovação (10,6%) e finalmente pelo financiamento a projetos de inovação stricto sensu
(9%.). Esses dados mostram que as inovações realizadas correspondem a uma
modernização da base produtiva, mas estão longe das inovações radicais desejadas pelo
governo.

Os empréstimos a juros subsidiados (isto é inferiores aos juros do mercado), ou as isenções
de impostos sobre importações de equipamentos destinados às atividades de P&D são as
modalidades de financiamento público à inovação que prevalecem até hoje. Não há
avaliação da eficiência e dos impactos dessas modalidades. Quando se analisa os dados da
PINTEC, constata-se que mesmo as empresas que declaram ter desenvolvido um projeto,
pouco utilizam os programas de financiamento público. Podemos supor que eles não
atendem realmente às necessidades das empresas, pequenas ou médias cuja escassez de
recursos monetários inviabiliza o esforço de investimento inicial e a contrapartida exigida.

Em função desse limitado impacto, modalidades diferentes começaram a ser testadas pela
FINEP com respaldo da política do MCTI. Em 2001, o Programa Inovar começa a oferecer
capital de risco para empresas de base tecnológica e o Programa Juro Zero empréstimos
reembolsáveis embora sem taxas de juros. O PAPPE na sua primeira versão, em 2004,
financiava projetos de P&D definidos por um pesquisador de uma instituição de pesquisa,
em associação com uma pequena empresa. Na sua versão mais recente, o PAPPE oferece
um financiamento de um projeto concebido com apoio de um pesquisador, mas
apresentado pela própria empresa, e que pode incluir todas as fases de desenvolvimento do
novo produto ou processo até sua comercialização.

É somente em 2006 que a modalidade do financiamento não reembolsável é introduzida
com o Programa de “Subvenção Econômica” e com o PAPPE, e posteriormente com o



PRIME. O programa "Subvenção Econômica" não deve ser considerado como uma mera
inflexão, mas sim como uma novidade importante. A modalidade é inspirada pela lei da
inovação, de 2004, que tem como objetivo facilitar a aproximação dos pesquisadores e das
empresas. O anúncio do programa "Subvenção Econômica" em 2006 teve grande aceitação
por parte das empresas e de organizações como o SEBRAE, a Confederação Nacional da
Indústria (CNI) e as Federações Estaduais da Indústria. Era a primeira vez que o governo
alocava recursos públicos a empresas sem necessidade de reembolso. Esse tipo de
financiamento era reservado até agora às instituições de pesquisa. Segundo as primeiras
avaliações realizadas pela FINEP, entre 2006 e 2009, 619 empresas foram beneficiadas
pelo programa, as micro e pequenas empresas representavam 78% desse total (FINEP
2011).

Um fator limitativo do impacto esperado é o acesso às informações sobre os programas e
os editais que anunciam os financiamentos disponíveis. Um estudo da FIESP (2007) avalia
que "de modo geral, as linhas de financiamento operadas por instituições como FINEP e
BNDES não são desenhadas com vistas a ampliar o contingente de empresas beneficiadas"
e salienta que a grande maioria delas não tem acesso por carência de informação ou pelo
excesso de exigências que penaliza principalmente as empresas de pequeno porte. Todo o
conjunto de incentivos mesmo com a ampliação recente das linhas e mecanismos de
financiamento não chega ao conhecimento das empresas. Ademais, a obtenção dos
recursos para desenvolver um projeto de inovação exige que a empresa se candidate a um
edital cuja redação tecnocrática é difícil de entender, cujas regras são complexas, e que
adota critérios e parâmetros mais acadêmicos do que mercadológicos e gerenciais.

A inflexão provavelmente mais significativa é relacionada ao foco maior na inovação do
que na pesquisa, e nas empresas mais do que nas instituições de pesquisa. Entretanto, nos
novos programas, as modalidades de operacionalização, os critérios de avaliação dos
projetos, a concepção da inovação guardam ainda fortes referências ao fomento dos
projetos de pesquisa acadêmica. Os editais são redigidos incorporando parâmetros da
tradição acadêmica, o que dificulta o entendimento dos termos dos editais pelas empresas e
a formalização das propostas. As propostas são avaliadas por pesquisadores e cientistas,
que por sua vez não têm muita familiaridade com o mundo dos negócios. Apesar da
renovação do conteúdo e das modalidades de aplicação, alguns traços tradicionais, muitas
vezes criticados, seja por analistas, seja pelas próprias empresas, continuam vigorando.
Prevalece ainda um modelo do projeto de inovação tecnológica assimilado a um projeto de
pesquisa acadêmica e os projetos apresentados são submetidos a avaliadores ad hoc que
são cientistas e tendem a analisar o projeto com critérios acadêmicos.

Os novos programas de fomento como a "Subvenção Econômica" ou o PAPPE, impõem a
cooperação entre a empresa e uma instituição de pesquisa para a realização do projeto de
inovação. Isso deveria favorecer as interações entre as instituições de pesquisa e as
empresas - grandes ou pequenas-. As empresas ficariam "contaminadas" pelo vírus da
pesquisa e da inovação e passariam a investir em atividades externas ou internas de P&D.
Alcançar esse objetivo seria por um lado um meio para reverter o baixo nível de
capacitação tecnológica e a ausência de P&D nas empresas e por outro lado permitiria dar
uma dimensão comercial e um retorno econômico aos investimentos da pesquisa
acadêmica, acelerando a difusão de novas tecnologias na indústria. Entretanto, ao
considerar o nível de conhecimento tecnológico e o perfil da qualificação dos recursos
humanos da maior parte das empresas, as características acadêmicas dos projetos
funcionam mais com um obstáculo do que uma alavanca para aumentar inovações radicais
baseadas em pesquisa.



Mas não é trivial avaliar o grau de radicalidade de uma inovação. Por inovação, os
programas ainda se referem com frequência à uma inovação radical em produto, mas
começam a aceitar a inovação de natureza organizacional e incremental. É admitido de
maneira implícita que é improvável esperar o desenvolvimento de inovações radicais em
larga escala. O apoio a empresas nascentes supõe que um processo de aprendizado vai ser
necessário como no Programa Prime, por exemplo, que contempla a formação de
competências gerenciais para garantir a aplicação do plano de negócios da empresa. Essas
reorientações representam inflexões na concepção da inovação que pode ser também de
melhoria incremental ou de natureza organizacional. Os objetivos desses programas
rompem com a predominância quase absoluta do fomento à pesquisa acadêmica e dão
consistência ao "I" agregado ao nome do MCT.

5. Conclusão: os limites
As inflexões introduzidas recentemente nas políticas de apoio à inovação são bastante
significativas e merecem destaque. Não são rupturas na trajetória das políticas públicas,
mas são evoluções que mostram a busca pela melhoria e maior eficiência das políticas de
apoio financeiro à inovação. Podem ser agrupadas em três eixos. Primeiro, a oferta de
financiamentos não reembolsáveis atende a demandas antigas das empresas, em particular
das pequenas. Em segundo lugar, a operacionalização é descentralizada e as parcerias
assinadas com as FAPs, o SEBRAE ou algumas incubadoras, o que permite operar de
maneira mais articulada e favorece a formação mais sólida do sistema nacional de
inovação. Terceiro, a criação de empresas de base tecnológica e a localização em “habitat”
(incubadoras ou parques) de inovação são apoiadas bem como as empresas start up que
precisam de incrementar rapidamente as competências de gestão e a base tecnológica.

Mudanças ainda mais profundas devem ser planejadas para chegar a maiores e melhores
impactos dos programas. Segundo estudo do IEDI (2010) o conjunto do sistema de
incentivos tem sido pouco eficaz para alterar de maneira profunda o quadro da inovação. A
capacidade de alavancagem dos incentivos é limitada porque os benefícios se concentram
em reduzido número de empresas. Segundo relatório de gestão da FINEP 2010 houve
1.785 projetos financiados em programas destinados a empresas de pequeno porte no
período 2008-2010. Isso corresponde a 80% das operações da FINEP mas somente a
13,8% dos recursos alocados. O programa "Subvenção Econômica” aprovou 131 projetos
em 2010 e 122 em 2011. Com número tão limitado de empresas apoiadas, dificilmente
haverá o retorno esperado em termos de competitividade e dinamismo inovador da
economia brasileira.

Um estudo da FIESP (2007) aponta vários problemas críticos que precisam ser
enfrentados, em particular a disseminação das informações que não chegam até as
empresas. Os programas de apoio deveriam estar no centro da definição das estratégias
empresariais. Grande parcela das empresas é de pequeno porte, não conhece os
instrumentos, não tem acesso às linhas embora esteja precisando de apoio para o
desenvolvimento de inovações incrementais e aquisição de competências gerenciais. Seria
necessário adaptar esses instrumentos de modo a minimizar o elevado grau de
desinformação das empresas e atingir um contingente maior de empresas.

Finalmente, o MCTI encontra dificuldades para definir modalidades que possam ter
impactos significativos na busca de maior capacidade inovativa das empresas. Parece
necessário incluir em todos os programas a realização regular e sistemática de avaliação
quantitativa e qualitativa das medidas implementadas de maneira a compreender melhor as



dificuldades enfrentadas pelas pequenas empresas no esforço inovador. Sem esse exercício,
corre-se o risco de multiplicar inutilmente os programas de apoio à inovação e
impossibilitar um efeito cumulativo no aprendizado e capacitação tecnológica.
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Abstract: The objective of this paper is to analyze the determinants of business innovation
in the textile industry of Ceará. To do so, it uses the method based on descriptive
developed in two phases. First, there is the literature search and then has upon the
empirical research using a questionnaire survey with managers of companies in the textile
sector in the State of Ceará. The study identified factors inherent in organizations that can
be understood as internal determinants of innovation. As for external factors that contribute
to business innovation, the study revealed that the factor financing for the purchase of
machinery and equipment used to innovate, as well government support, are determining
factors. The determinants of innovation in the textile sector indicate that the technological
effort depends in large part, the acquisition of machinery and equipment necessary for
large-scale production and high productivity.

Sumário: O objetivo deste artigo é analisar os determinantes da inovação das empresas do
setor têxtil do Ceará. Para tanto, utiliza-se da metodologia com base em pesquisa descritiva
desenvolvida em duas fases. Primeiramente, tem-se a pesquisa bibliográfica e, em seguida,
tem-se a pesquisa empírica mediante survey com aplicação de questionário junto a gestores
de empresas do setor têxtil do Estado do Ceará. O estudo permitiu identificar os fatores
inerentes às organizações que podem ser compreendidos como fatores determinantes da
inovação. Quanto a fatores externos que contribuem para a inovação empresarial, o estudo
revelou que o fator financiamento para a compra de máquinas e equipamentos utilizados
para inovar (apoio do governo) é fator determinante Os fatores determinantes da inovação
do setor têxtil apontam que o esforço tecnológico depende, em grande parte, da aquisição
de máquinas e equipamentos, necessários para a produção em larga escala e com alta
produtividade.
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1. Introdução
As economias globais têm vivenciado profundas transformações advindas, em grande
parte, da internacionalização dos mercados e dos avanços tecnológicos. Esse ambiente gera
incertezas e intensificação da concorrência nos diversos níveis, tanto entre nações como no
âmbito empresarial.

No que se refere à concorrência entre as empresas, pode-se dizer que essa exerce pressão
nas organizações no sentido de impor a adoção de novos modelos de gestão orientados por
estratégias competitivas adequadas aos mercados em que atuam (TIGRE, 2006). Nesse
contexto, a importância da inovação é destacada como um caminho apropriado na busca o
desempenho superior. Diversos autores como Tigre (2006), Tidd, Bessant e Pavitt (2003)
argumentam que a inovação é vista como um dos fatores mais importante da
competitividade das organizações.

Davila et. al. (2007) acrescentam que a inovação deve ser alinhada à estratégia da empresa,
pois dessa forma, a inovação pode garantir o desenvolvimento sustentado. O autor ainda
sugere que a capacidade de inovar é influenciada por um conjunto de fatores, de caráter
interno e externo à empresa que facilitam suas estratégias de inovação.

Assim, um maior conhecimento sobre os fatores determinantes da inovação torna-se
essencial. Na tentativa de suprir as deficiências acerca do conhecimento sobre a inovação,
organismos de ciência e tecnologia passaram a pesquisar a inovação, a exemplo da
Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento que elaborou o Manual de
Oslo (OCED, 2004) e, no Brasil, a Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (PINTEC)
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2008).

Contudo, esses organismos, apesar de oferecerem procedimentos básicos para interpretar a
inovação tecnológica, precisam ampliar o debate acerca do assunto (HAYASHI et. al.,
2006), tendo em vista que as informações, em grande parte, não estão disponíveis ao
público, ou estão apresentadas de forma condensada, o que gera uma restrição ao acesso
aos dados, fato que contribui para dificultar a gestão eficaz da inovação empresarial.

Evidencia-se, então, a orientação para estudos acerca dos fatores determinantes da
inovação para um melhor entendimento do próprio processo de inovação nas empresas
(SBRAGIA; KRUGLIANSKAS; ARANGO-ALZATE, 2001).

Assim, o presente estudo tem como objetivo geral de analisar os fatores determinantes da
inovação das empresas do setor têxtil do Ceará. Na consecução desse objetivo são
delineados os seguintes objetivos específicos: i) identificar os fatores determinantes
internos inerentes à empresa para a inovação e; ii) identificar os fatores externos à empresa
que contribuem para a inovação.

Para tanto, utiliza-se da metodologia com base em pesquisa descritiva desenvolvida em
duas fases. Primeiramente, tem-se a pesquisa bibliográfica que proporciona o arcabouço
teórico acerca do tema e, em seguida, tem-se a pesquisa empírica mediante survey com
aplicação de questionário junto aos gestores de empresas do setor têxtil do Estado do
Ceará. O instrumento de coleta de dados foi elaborado com base na pesquisa bibliográfica
e nas orientações da Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC, 2008).

É importante destacar que o trabalho tem sua relevância justificada diante da importância
em ampliar os conhecimentos acerca da inovação das empresas do setor têxtil, sendo isso
uma ferramenta crucial para aumentar a competitividade empresarial (TIGRE, 2006). Além
disso, o setor têxtil é um dos pilares da economia do Estado de Ceará, conforme dados do
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Instituto de Desenvolvimento Industrial do Ceará – INDI. O setor têxtil é o quarto maior
empregador da indústria cearense, sendo responsável por 18.010 postos com carteira
assinada, representando um contingente de em torno de 7% de industriários cearenses. O
setor ocupa, também, a quarta posição no ranking de exportações com mais de 70 milhões
de dólares no ano de 2010 (FIEC, 2011).

Ademais, o artigo está estruturado em quatro seções, além dessa introdução a qual versa
sobre a contextualização do tema, o delineamento dos objetivos e a relevância da pesquisa.

Na seção dois, tem-se o arcabouço teórico que embasa a pesquisa. A terceira seção
descreve a metodologia utilizada na realização do estudo, com a explicação dos métodos e
procedimentos empregados. Na quarta seção tem-se a apresentação e discussão dos
resultados. E, finalmente, delineiam-se as considerações finais acerca da pesquisa realizada
e sugestão para estudos futuros.

2. Inovação: Arcabouço Teórico em Perspectiva
Em geral, a inovação é definida como sinônimo de mudança tecnológica. Kupfer e
Hasenclever (2002), por exemplo, argumentam que uma empresa está inovando quando ela
está realizando uma mudança tecnológica ao produzir um novo bem ou serviço ou ao usar
um método ou insumo que seja novo para ela.

Bell e Pavitt (1995) entendem que a capacidade tecnológica da empresa incorpora os
recursos necessários para gerar e gerir mudanças tecnológicas e, estes recursos não
somente se acumulam e se incorporam aos indivíduos, mas, também, aos sistemas
organizacionais. A acumulação das capacidades tecnológicas é o caminho que conduz a
evolução das capacidades rotineiras básicas para atividades inovativas avançadas. Nesse
sentido, Dosi (1998) afirma que a inovação está relacionada com diferentes graus de
acumulação de tecnologia e com diferentes eficiências no processo de busca inovativa.

Seguindo a recomendação do Manual Oslo (OCED, 2004), a Pesquisa de Inovação
Tecnológica Brasileira, PINTEC (IBGE, 2008), definiu a inovação como a implementação
de produtos (bens ou serviços) ou processos tecnologicamente novos ou substancialmente
aprimorados.

A inovação, contudo, conforme Fonseca (2001), relaciona-se com a capacidade da empresa
de gerar idéias e de implementá-las com sucesso, tanto a nível técnico, quanto
mercadológico. Corroborando com essa visão, Kupfer e Hasenclever (2002) argumentam
que o ciclo da inovação pode ser dividido em três estágios: a invenção, que está
relacionada com a criação de coisas não existentes anteriormente, a inovação, que diz
respeito ao lançamento das invenções no mercado com sucesso comercial e, a difusão que
está relacionada às melhorias introduzidas nos bens e serviços inovadores para aproximá-
los das necessidades dos usuários.

Drucker (2003) advoga que a inovação é um instrumento pelo qual os empreendedores
exploram as mudanças como uma oportunidade. O autor ainda nota que para inovar, uma
empresa precisa ter a capacidade de mobilizar seus melhores elementos, tornar-se receptiva
a inovação e ver a mudança como uma oportunidade e não como uma ameaça, bem como
ter condições para destinar recursos financeiros à inovação.

Ampliando a discussão e em conformidade com o Manual de Oslo (OCED, 2004),
elaborado pela Organização para o Desenvolvimento Econômico, define-se inovação como
a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado,
ou um processo, ou um novo método de marketing, ou mesmo um novo método
organizacional na prática de negócios.
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Nesse sentido, percebe-se que a inovação não precisa ser somente um processo técnico.
Porter (1989) afirma que a inovação inclui tanto melhorias na tecnologia como nos
métodos ou maneiras de fazer as “coisas”, o que pode ser evidenciado em modificações de
produtos, mudanças de processos, novas abordagens da comercialização ou novas formas
de distribuição. Drucker (2003) realça ainda a influência do ambiente e do mercado e das
interações da empresa com estes, como essenciais ao processo de inovação.

As empresas mais dinâmicas e rentáveis são justamente aquelas que mais inovam e que,
em vez de competir exaustivamente em mercados saturados pela ampla concorrência,
decidem criar seus próprios nichos e usufruem (mesmo que temporariamente) de
monopólios por meio de patentes e segredo industrial (TIGRE, 2006). Ferreira, Marques e
Barbosa (2007) destacam, ainda, que a inovação é reconhecida como uma das principais
fontes de competitividade das organizações.

Pode-se argumentar, então, que a inovação potencializa a competitividade e que a
introdução de uma inovação pode ser um fator primordial para a geração de resultados
positivos na organização.

Sendo importante acrescentar que para a gestão da inovação faz-se necessária à
identificação dos fatores que a determinam, o que possibilita instrumentos para serem
geridos eficazmente.

2.1 Fatores Determinantes da Inovação Empresarial

Os fatores determinantes da inovação empresarial são definidos por Silva (2008) como um
conjunto de características da organização que facilita e apóia suas estratégias de inovação.

Assim, para Monery, Oxly e Silverman (1996) e Tsai (2001), a inovação passa pela
obtenção de novos conhecimentos, como estímulo de aprendizagem e de exploração de
conhecimento externo relevante. Do mesmo modo, Cetindamar, Phaal e Prostre (2009)
argumentam que a inovação consiste em adquirir informações, transformá-las em novos
conhecimentos para desenvolver novos produtos.

Nesse sentido, a natureza estratégica da inovação implica que, de um lado, os esforços para
inovar são internos à empresa e, de outro lado, necessitam de informações de fontes
externos. Assim, pode-se dizer que a inovação é determinada, além da capacidade
tecnológica, por um vasto e complexo número de fatores internos e externos (SILVA,
2008; VIEIRA, 2007).

Kannebley Júnior (2005) na sua pesquisa verificou, por exemplo, que as principais
diferenças entre empresas inovadoras e não-inovadoras são relacionadas à orientação
exportadora, ao tamanho da firma, à origem do capital e ao setor a que pertencem. O autor
concluiu que empresas exportadoras e de origem estrangeira do capital são as principais
responsáveis pelo dinamismo tecnológico nacional.

Ampliando mais o escopo conceitual, Ferreira, Marques e Barbosa (2007) destacam que a
inovação é reconhecida como uma das principais fontes de competitividade das
organizações, e propõem como fatores determinantes da inovação as dimensões da
empresa, do empresário e do meio ambiente. Amara e Landry (2005) acrescentam as
interações entre as empresas, universidades e os institutos de pesquisa.

Conforme Lawson e Samson (2001), é possível argumentar que a inovação não é só a
habilidade de ter sucesso com as atividades inovativas ou gerenciamento das atividades
rotineiras, mas constitui na síntese desses dois paradigmas operacionais. Ainda segundo os
autores, não é possível mensurar o esforço inovador por si só, mas é necessário um
conjunto de informações para melhor identificar a natureza do esforço das empresas.
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Dessa forma, o autor propõe que para definir a inovação é preciso compreender um
conjunto de fatores determinantes que vão desde o total de pessoal alocado na atividade de
pesquisa e desenvolvimento, passando pelo entendimento de fontes de informação,
separadas em fontes internas, fontes ligadas ao mercado, fontes institucionais e outras
fontes, bem como a realização de cooperação entre empresas e/ou institutos de pesquisa, a
realização de atividade de P&D interna sistemática, a contratação de terceiros para a
atividade inovativa, ou mesmo a obtenção de financiamento governamental.

Acerca do assunto, Moreira e Queiroz (2007) argumentam que além da definição de
inovação, é de suma importância a identificação dos fatores que predispõem uma empresa
a inovar, ou seja, conhecer os fatores determinantes da inovação para que seja possível
geri-los. Assim, pode-se dizer que o conhecimento dos fatores determinantes da inovação e
as suas implicações tornam-se essenciais para a escolha das estratégias na formação de
capacidades competitivas e para a obtenção de inovações que podem transformar o negócio
em sucesso.

2.3 Orientações da PINTEC quanto aos Fatores Determinantes da Inovação

A priori, vale ressaltar que as informações e indicadores constantes na PINTEC
(IBGE,2008) constituem-se na base para o desenvolvimento da análise dos fatores
determinantes da inovação das empresas do setor têxtil de Ceará, objeto desse estudo. Para
uma maior compreensão, encontra-se, em seguida, a compilação das principais
informações da PINTEC (IBGE,2008) que foram adaptadas pelos autores na orientação à
pesquisa.

Podem ser compreendidos como fatores determinantes da inovação as características da
empresa, as fontes de financiamento e de informação, as atividades inovativas da empresa,
redes de cooperação,  apoio do governo e patentes e outros métodos de proteção.

Como características da empresas podem ser mencionados i) Origem do capital
controlador da empresa; ii) Constituição da empresa (a empresa faz parte de um grupo ou é
independente); iii) Abrangência geográfica do principal mercado da empresa e; iv) Tempo
médio de vida do produto mais importante da empresa até que o mesmo seja substituído ou
substancialmente aprimorado /modificado.

As fontes financiamento compreendem a estrutura de financiamento dos gastos realizados
nas atividades inovativas. São distinguidas as fontes utilizadas no financiamento das
atividades de P&D (inclusive a aquisição externa) das demais atividades. As fontes de
financiamento são desagregadas em próprias e de terceiros (privado e público).

As fontes de informação são consideradas como as fontes de ideias e de informações
utilizadas no processo inovativo e que podem ser um indicador do processo de criação,
disseminação e absorção de conhecimentos.

As atividades inovativas da empresa compreendem os seguintes fatores determinantes da
inovação, conforme o PINTEC (IBGE, 2008):

a) Atividades internas de P&D: o trabalho criativo, empreendido de forma sistemática,
com o objetivo de aumentar o acervo de conhecimentos. O uso destes conhecimentos é
para desenvolver novas aplicações, tais como produtos ou processos novos ou
tecnologicamente aprimorados. Fazem parte desses atividades: o desenho, a construção
e o teste de protótipos e de instalações, desenvolvimento de software, desde que este
envolva um avanço tecnológico ou científico;

b) Aquisição externa de P&D: compreende as mesmas atividades que foram
mencionadas no item anterior, realizadas por outra organização (empresas ou
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instituições tecnológicas) e adquiridas pela empresa. Isso inclui a contratação de outra
empresa ou instituição de pesquisa para a realização de tarefas definidas como P&D
independentemente de haver atividades de desenvolvimento complementares na própria
empresa;

c) Aquisição de outros conhecimentos externos: são os acordos de transferência de
tecnologia originados da compra de licença de direitos de exploração de patentes e uso
de marcas, aquisição de know-how, software e outros tipos de conhecimentos técnico-
científicos de terceiros, para que a empresa desenvolva ou implemente inovações;

d) Aquisição de software: a aquisição de software de desenho, engenharia, de
processamento e transmissão de dados, voz, gráficos, vídeos, para automatização de
processos, etc. Deve ser especificamente comprado para a implementação de produtos
ou processos novos ou tecnologicamente aperfeiçoados.

e) Aquisição de máquinas e equipamentos: a aquisição de máquinas, equipamentos,
hardware, especificamente utilizados na implementação de produtos ou processos
novos ou tecnologicamente aperfeiçoados;

f) Treinamento: compreende o treinamento orientado ao desenvolvimento de
produtos/processos tecnologicamente novos ou significativamente aperfeiçoados e
relacionados às atividades inovativas da empresa. Isso pode incluir aquisição de
serviços técnicos especializados externos;

g) Introdução das inovações tecnológicas no mercado: as atividades (internas ou
externas) de comercialização, diretamente ligadas ao lançamento de um produto
tecnologicamente novo ou aperfeiçoado. Podem incluir: pesquisa de mercado, teste de
mercado e publicidade para o lançamento. Exclui a construção de redes de distribuição
de mercado para as inovações;

h) Projeto industrial e outras preparações técnicas para a produção e distribuição: refere-
se aos procedimentos e preparações técnicas para efetivar a implementação de
inovações de produto ou processo.

As redes de cooperação constituem-se em outra fonte para a empresa melhorar sua
capacidade para inovar. As redes de cooperação requerem a participação ativa da empresa
em projetos conjuntos de P&D e outros projetos de inovação com outras organizações.

O apoio do governo refere-se aos financiamentos, incentivos fiscais, subvenções,
participação em programas públicos voltados para o desenvolvimento tecnológico e
científico, entre outras.

Finalmente, têm-se as patentes e outros métodos de proteção, os quais se referem aos
métodos formais como patentes, marca registrada, registro de design, copyright e aos
métodos estratégicos como segredo industrial, complexidade do desenho e vantagens de
tempo sobre os concorrentes. Esses métodos são empregados pelas empresas para garantir
a apropriação dos resultados da inovação.

Enfim, o conhecimento dos fatores determinantes da inovação do setor têxtil pode revelar o
comportamento inovativo das empresas. E assim, pode ser um instrumento para promover
a inovação e, portanto, obter ganhos de competitividade empresarial.

3 Metodologia
Segundo Marconi e Lakatos (2007), os métodos e técnicas utilizados na pesquisa devem
adequar-se ao problema que está sendo estudado, às hipóteses levantadas e ao tipo de
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informante com que se estará em contato. Nessa perspectiva, pode-se dizer que o presente
estudo é de natureza descritiva.

A pesquisa descritiva tem por objetivo traçar as características de determinada população
ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis, mediante a utilização de
técnica de coleta de dados padronizada (GIL, 1999; MATTAR, 2000).

Cabe destacar que a pesquisa é desenvolvida em duas fases. Primeiramente, tem-se um
estudo exploratório desenvolvido mediante pesquisa documental e bibliográfica para a
construção do quadro de referência conceitual: inovação e as bases dos fatores
determinantes da inovação.

Em seguida, tem-se a fase empírica mediante survey junto aos gestores das empresas do
setor têxtil do Estado do Ceará. O instrumento de coleta de dados é um questionário
construído com base nas orientações da Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC,
2008). Utilizou-se da Escala de Likert de 5 pontos, que é uma escala somatória para medir
atitudes e compreende uma série de afirmações, cujo respondente informa o grau de
concordância ou discordância relacionado com o objeto pesquisado (MATTAR, 2000).
Nessa pesquisa, o valor 1 (um) corresponde à resposta muito baixa em relação a
importância dos possíveis fatores determinantes da inovação para a empresa e o valor 5
(cinco) corresponde à importância muito alta. As categorias utilizadas no estudo para efeito
de análise podem ser observadas no Quadro 01.

Quadro 01 - Fatores Determinantes da Inovação - base para a coleta de dados da pesquisa.

EMPRESA / CATEGORIAS AMBIENTE / CATEGORIAS
Características
- Porte da empresa
- Origem do capital controlador da empresa
- Principal mercado da empresa

Financiamento e arranjos cooperativas
- Fontes de financiamento das atividades inovativas
- Arranjos cooperativos com outras organizações

Apoio do governo - Incentivos fiscais à P&D e
inovação tecnológica
-Incentivo fiscal Lei de Informática
-Subvenção econômica à P&D e à inserção de

pesquisadores
- Financiamento a projetos de P&D e inovação

tecnológica sem parceria com universidades ou
institutos de pesquisa

- Financiamento a projetos de P&D e inovação
tecnológica em parceria com universidades ou
institutos de pesquisa

- Financiamento exclusivo para a compra de
máquinas e equipamentos utilizados para inovar

- Bolsas oferecidas pelas fundações de amparo à
pesquisa e RHAE/ CNPq para pesquisadores em
empresas

- Aporte de capital de risco
- Outros incentivos fiscais

Atividades Inovativas realizadas entre 2009 2011:
- Aquisição de software
- Aquisição de máquinas e equipamentos
- Atividade de P&D realizada
- Aquisição externa de P&D
- Treinamento realizado
- Introdução das inovações tecnológicas no mercado
- Introdução de mudanças na estratégia corporativa
- Introdução de novas técnicas avançadas de gestão
- Introdução de mudanças na estrutura organizacional

Patentes e outros métodos de proteção:
- Patente de invenção
- Patente de modelo de utilidade
- Registro de desenho industrial
- Marcas
- Complexidade no desenho do produto
- Segredo industrial
- Tempo de liderança sobre os competidores
- Outros métodos de proteção

Fonte: Adaptado a partir das informações da PINTEC (IBGE, 2008).
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Além dessas informações foram coletadas dados referentes ao tempo de atuação no setor, o
tempo em que o produto mais importante da empresa permanece no mercado com as
mesmas especificações e o nível de adequação das empresas do setor em termos de
infraestrutura, tecnologia, máquinas e equipamentos diante sua principal atividade.

Obteve-se retorno de 23 questionários enviados para as empresas, base pela qual
desenvolveu-se a análise e discussão dos resultados. Ademais, os resultados foram
tabulados e apresentados em forma de tabelas, seguindo a orientação de Marconi e Lakatos
(2007) no qual argumentam que todos os resultados pertinentes devem ser apresentados e,
se algum resultado for inconclusivo, deverá ser apontado também.

A análise de distribuição de freqüência foi aplicada para a análise dos dados primários
coletados em relação às características das empresa, em comparação com o porte da
empresa.

Vale mencionar que nesse artigo o porte da empresa é conforme a quantidade de
funcionários. Assim, micro empresas são empresas com até 19 funcionários, pequenas
empresas têm entre 20 e 99 funcionários, médias empresas têm 100 até 499 funcionários e
grandes empresas são empresas com 500 ou mais funcionários.

Para análise dos dados em relação das atividades inovativas foram analisados as médias e
realizado o Teste t de Student, com nível de significância de 5%, para verificar se a média
da atividade investigada é significativamente maior do que três, que corresponde à resposta
de média importância. Uma atividade inovativa com média maior que 3 é considerado
como um fator determinante da inovação.

Para tanto, foram levantadas as hipóteses

- H0: a média da atividade inovativa das empresas dos setor têxtil do Ceará é igual à três
e, assim, a atividade inovativa não pode ser considerado um fator determinante da
capacidade inovativa;

- H1: a média da atividade inovativa das empresas do setor têxtil do Ceará é maior que
três e, assim, a atividade inovativa pode ser considerado um fator determinante da
inovação.

Por fim, cabe dizer que os dados da pesquisa foram tratados utilizando-se o programa
SPSS.19.

4 Resultados da Pesquisa
4.1 Caracterização das Empresas da Amostra

O ambiente de pesquisa é caracterizado por 23 empresas pertencentes ao setor têxtil do
Estado do Ceará, das quais 04 são de micro empresas, 04 de pequenas empresas, 05 de
médias empresas, além de 10 empresas de grande porte. Na Tabela 01, estão compilados
os dados que caracterizam o ambiente de pesquisa, cujos resultados estão relacionados às
características das empresas, ao tempo de atuação no setor e ao número de funcionários
como indicativo de porte.

Tabela 01 - Tempo de operação da empresa por porte da empresa.

Porte da empresa
Frequência das Empresas em relação do Tempo de Operação da Empresa

Menos de 1 ano 1-3 anos 4-6 anos 7-9 anos 10 anos ou mais Total
Micro empresa
Pequena empresa
Média empresa
Grande empresa

0 0 3 0 1 4
0 1 0 0 3 4
0 1 0 0 4 5
0 0 0 1 9 10

Total 0 2 3 1 17 23
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Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Como se pode observar, as empresas têm em geral 10 anos ou mais de operação, fato esse
que pode indicar que novas empresas enfrentam barreiras de entrada que dificultam sua
inserção nesse setor. Parece que a experiência acumulada nos anos é um fator importante
para as empresas já estabelecidas. Além disso, as grandes empresas têm quase todas 10
anos de operação, fato esse que indica que o setor exige tempo de maturação para o
crescimento organizacional. O tempo em que o produto mais importante da empresa
permanece no mercado com as mesmas especificações é, em geral menos de 3 anos. Das
23 empresas pesquisadas 7 indicaram que o tempo em que o produto principal seja
substituído ou substancialmente modificado é menos de que um ano, enquanto para 8
empresas esse período é de um a três anos. Assim, pode-se perceber que, em relação ao
produto, o setor têxtil é relativamente dinâmico e que os produtos precisam ser adaptados
às novas tendências do mercado.

Quanto ao nível de adequação das empresas em termos de infraestrutura, tecnologia,
máquinas e equipamentos diante de sua principal atividade, os resultados estão agregados
na Tabela 02.

Tabela 02 - Nível de Adequação das empresas diante de sua principal atividade.

Porte da empresa
Adequação da Empresa

TotalBaixa Média Alta Muito Alta
Micro empresa
Pequena empresa
Média empresa
Grande empresa

1 3 0 0 4
1 1 2 0 4
0 3 1 1 5
0 2 3 5 10

Total 2 9 6 6 23
Fonte: Dados da pesquisa (2013).
As micro, pequenas e médias empresas têm, em geral, uma adequação moderada a alta
diante sua atividade principal, enquanto as grande empresas têm uma tendência para um
alinhamento alto a muito alto dos seus recursos e infraestrutura. Nessa perspectiva, é
possível destacar a importância de investimentos para a organização consolidar-se no setor
e, portanto, obter competitividade.

4.2 Análise dos Fatores Determinantes da Inovação internos à Empresa

O capital controlador e o mercado principal da empresa são duas possíveis fontes de
informações, isto é, podem ser fatores determinantes da inovação. O capital controlador de
21 empresas da pesquisa é de origem nacional e o mercado principal é o mercado nacional
com somente uma empresa exportando para países do Mercosul e duas para outros países
(veja Tabela 03).

Tabela 03 - Principal mercado da empresa por porte da empresa.

Porte da empresa
Principal Mercado da Empresa

TotalEstadual Regional Nacional Mercosul Outros Países
Micro empresa
Pequena empresa
Média empresa
Grande empresa

2 2 0 0 0 4
2 1 1 0 0 4
0 1 3 1 0 5
0 1 7 0 2 10

Total 4 5 11 1 2 23
Fonte: Dados da pesquisa (2013).

É importante destacar os resultados encontrados no artigo de Kannebley Júnior (2005). O
autor verificou que as principais diferenças entre empresas inovadoras e não-inovadoras
são relacionadas à orientação exportadora, ao tamanho da firma, à origem do capital e ao
setor a que pertencem. O autor concluiu que empresas exportadoras e de origem
estrangeira do capital são as principais responsáveis pelo dinamismo tecnológico nacional.
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Contudo, os resultados desse pesquisa sugerem que tais fatores não fazem parte do
conjunto de fatores determinantes da inovação das empresas do setor têxtil do Ceará.

No que se refere às atividades inovativas da empresa, os resultados da pesquisa estão
compilados na Tabela 04.

Tabela 04 - Médias das Atividades inovativas da empresa no período de 2009-2011.

Atividade inovativa N Média Moda
Desvio
Padrão

Aquisição de máquinas e equipamentos 23 3.91 4 1.041
Treinamento 23 3.65 4 1.112
Introdução de mudanças na estratégia corporativa 23 3.48 4 1.039
Introdução de novas técnicas avançadas de gestão 23 3.48 4 1.039

Introdução de novos métodos de controle e gerenciamento, visando a atender
normas de certificação (ISO9000, ISO14000, e outros)

23 3.48 4 1.238

Introdução das inovações tecnológicas no mercado (inclui atividades de
comercialização, lançamento, pesquisa, teste e publicidade)

23 3.48 4 1.123

Introdução de mudanças na estrutura organizacional 23 3.39 4 1.033
Introdução de mudanças nos conceitos/estratégias de marketing 23 3.17 2 e 3 1.154
Aquisição de software 23 3.09 3 1.276
Atividade de P&D realizada 23 3.09 3 1.164
Aquisição externa de P&D 23 2.91 2 e 3 1.240

Fonte: Dados da pesquisa (2013).
Observa-se na Tabela 04 a importância da aquisição de máquinas e equipamentos, além do
treinamento, para a empresa. Pode-se dizer que o esforço tecnológico da indústria têxtil
depende da aquisição de máquinas e equipamentos, necessários para a produção em larga
escala e com alta produtividade.

Também vale mencionar, que os itens de P&D, interna e externa, receberam uma
avaliação relativamente baixa. Parece que a o conhecimento incorporado em máquinas e
equipamentos tende a prevalecer sobre a aquisição de conhecimento por meio de P&D.

Portanto, a possibilidade de inovar a partir de recursos investidos em atividades de P&D é
pequena, o que denota que o setor possui baixa acumulação de conhecimento tecnológico.
Uma explicação pode ser que os fios e tecidos têm-se tornado crescentemente
padronizados. Dessa forma, a competitividade das empresas reside mais na sua capacidade
de fabricar grandes volumes de que na diferenciação ou inovação dos produtos.

Acrescenta-se que no decorrer das análises, foi aplicado o Teste t de Student para encontrar
os fatores determinantes que têm uma média significativamente maior do que três.

Tabela 05 - Teste t de Student de uma amostra.

Atividades inovativas com média significativamente maior do que 3
Graus de
Liberdade

P-
Valor Moda Média

Aquisição de máquinas e equipamentos 22 0,000 4 3.91

Treinamento 22 0,010 4 3.65

Introdução de mudanças na estratégia corporativa 22 0,038 4 3.48

Introdução de novas técnicas avançadas de gestão 22 0,038 4 3.48

Fonte: Dados da pesquisa (2013).
Assim, as atividades inovativas mais importantes, mencionadas na Tabela 05, são: i)
Aquisição de máquinas e equipamentos; ii) Treinamento; iii) Introdução de mudanças na
estratégia corporativa e; iv) Introdução de novas técnicas avançadas de gestão.

Esses atividades inovativas podem, então, ser entendidas como fatores determinantes da
inovação. Pode-se dizer que tais fatores refletem a ênfase dada a aquisição e gestão da
tecnologia para as empresas do setor têxtil no Estado do Ceará.
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No que se refere às patentes e o segredo industrial, esses podem ser compreendidos como
fatores importantes para proteger o conhecimento da empresa e a criação de monopólios,
mesmo que temporários. A capacidade de usar os métodos de proteção pela empresa pode
ser um fator determinante da inovação. Na Tabela 06 são apresentados os resultados dos
métodos de proteção que uma empresa pode ter a sua disposição.

Tabela 06 - Patentes e outros métodos de proteção.

Método de proteção
Usa Sim

Frequência        em %
Não Usa

Frequência     em %
Métodos de proteção formais

Patente de Invenção 2 8,7 21 91,3
Patentes de modelo de utilidade 3 13,0 20 87,0
Registro de desenho industrial 6 26,1 17 73,9
Marcas 14 60,9 9 39,1

Métodos de proteção estratégicos
Complexidade no desenho do produto 6 26,1 17 73,9
Segredo industrial 7 30,4 16 69,6
Tempo de liderança sobre os competidores 9 39,1 14 60,9
Outros 7 30,4 16 69,6

Fonte: Dados da pesquisa (2013).
Fica evidente que as empresas do setor têxtil do Estado de Ceará usam o registro de marcas
como maneira de proteger os seus conhecimentos. Tal resultado sugere a preocupação do
setor em proteger-se da concorrência e a busca de obtenção de vantagens competitivas
oriundas de estratégias mercadológicas.

Portanto, os resultados expostos evidenciam que os fatores inerentes às organizações
(fatores internos) que podem ser compreendidos como fatores determinantes da inovação
são: i) aquisição de máquinas e equipamentos; ii) treinamento; iii)introdução de mudanças
na estratégia corporativa; iv) introdução de novas técnicas avançadas de gestão e; v)
registro de marcas (método formal de proteção.

4.3 Análise dos Fatores Determinantes da Inovação Externos à Empresa

Ademais, além dos fatores determinantes da inovação internos à empresa existem os
fatores externos à empresa, a exemplo das fontes de financiamento das atividades
inovativas. Como a maioria das empresas, em torno de 55%, somente usam capital próprio
para financiar a inovação, isso não pode ser visto como uma fonte significativa de
informação para a determinação da capacidade da empresa para inovar.

As empresas de setor têxtil também não se envolvem, em geral, em arranjos cooperativos
com outras organizações com o intento de desenvolver atividades inovativas. Somente 08
das 23 empresas pesquisadas têm alguma conexão com outras empresas, formando uma
rede de informação. Outro aspecto importante da capacidade inovativa é apoio do governo.
O governo tem vários programas que as empresas podem utilizar para suas atividades
inovativas. Os resultados deste item estão relacionados na Tabela 07.

Tabela 07 - Apoio do governo
Usa Sim

f em %
Não Usa
f em %

Incentivos fiscais à P&D e inovação tecnológica (Lei nº 8.661 e Cap.
III da Lei nº 11.196)

4 17,4 19 82,6

Incentivo fiscal Lei de Informática (Lei nº 10.664, Lei nº 11.077)) 4 17,4 19 82,6
Subvenção econômica à P&D e à inserção de pesquisadores (Lei nº
10.973 e Art. 21 da Lei nº 11.196)

2 8,7 21 91,3

Financiamento a projetos de P&D e inovação tecnológica sem
parceria com universidades ou institutos de pesquisa

4 17,4 19 82,6

Financiamento a projetos de P&D e inovação tecnológica em
parceria com universidades ou institutos de pesquisa

5 21,7 18 78,3
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Financiamento exclusivo para a compra de máquinas e equipamentos
utilizados para inovar

17 73,9 6 26,1

Bolsas oferecidas pelas fundações de amparo à pesquisa e RHAE/
CNPq para pesquisadores em empresas

3 13,0 20 87,0

Aporte de capital de risco 3 13,0 20 87,0
Outros tipos de apoio do governo 4 17,4 19 82,6
Fonte: Dados da pesquisa (2013).
Na Tabela 07, pode-se observar que as empresas do setor têxtil do Ceará não utilizam em
sua amplitude as oportunidades que o governo oferece em termos de financiamento, com
uma exceção o financiamento para compras de máquinas e equipamento. Tal fato confirma
a elevada a necessidade de investimento em tecnológica percebida pelos gestores dessas
organizações.

Portanto, a pesquisa evidenciou apenas a interferência de um fator externo à organização
que pode ser considerado um fator determinante da inovação que é o financiamento para a
compra de máquinas e equipamentos utilizados para inovar (apoio do governo).

Por fim, é fundamental a compreensão dos elementos dos dois grupos revelados nos
resultados dessa pesquisa, os fatores internos e externos à empresa, como sendo possíveis
fatores determinantes da inovação do setor têxtil do Ceará. Adicionalmente, é possível
sugerir que a eficácia na gestão desses fatores é capaz de melhorar a capacidade de inovar
de uma empresa e promover a inovação no âmbito empresarial.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse estudo analisou os determinantes da inovação das empresas do setor têxtil do Ceará,
considerando a ambiência de mercado caracterizada por intensa concorrência e avanços
tecnológicos, a qual impulsiona as organizações à adoção de estratégias que promovam a
inovação e, consequentemente, a obtenção de competitividade.

Assim, a partir da pesquisa, foi possível identificar que o setor têxtil cearense é
caracterizado por ser relativamente dinâmico, em que o tempo médio no qual o produto
mais importante das empresas permanece no mercado, com as mesmas especificações, é
menos de que três anos. As micro, pequenas e médias empresas têm, em geral, um
adequação moderada a alta diante sua atividade principal, enquanto as grande empresas
têm uma tendência para um alinhamento alta a muito alta dos seus recursos e
infraestrutura.

Nessa perspectiva, destaca-se a relevância dos investimentos das organizações para a
consolidação no mercado, em especial, investimentos em aquisição de máquinas e
equipamentos. O que sugere a importância das organizações terem uma gestão que priorize
a tecnologia como promotora do crescimento e de ganhos de vantagem competitiva.

A pesquisa permitiu identificar os fatores inerentes às organizações que podem ser
compreendidos como fatores determinantes da inovação, a saber: i) aquisição de máquinas
e equipamentos; ii) treinamento; iii) introdução de mudanças na estratégia corporativa; iv)
introdução de novas técnicas avançadas de gestão e; v) registro de marcas.

Quanto a fatores externos que contribuem para a capacidade inovativa empresarial, o
estudo revelou que o fator financiamento para a compra de máquinas e equipamentos
utilizados para inovar (apoio do governo) é fator determinante. Tal fato confirma a elevada
necessidade de investimento em tecnológica percebida pelos gestores dessas organizações.
Todavia, as empresas do setor têxtil do Ceará não utilizam em sua amplitude as
oportunidades que o governo oferece em termos de financiamento.
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Diante desses achados, pode-se dizer que os fatores determinantes da inovação, quando
tratados de forma integrada, permitem a compreensão da capacidade para inovar e da
inovação do setor têxtil do Ceará. Os gestores das organizações, de posse de tais
informações, tendem a promover a inovação e, portanto, elevar a competitividade
empresarial que, em seu conjunto, representa uma maior competitividade setorial.

Ademais, sugere-se em estudos futuros ampliar o escopo da pesquisa no sentido de
permitir maior capacidade explicativa diante da utilização de técnicas multivariadas de
estatística.
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Abstract 

An increased number of authors diverge from the classical view which assumes that all 
projects are essentially the same and, as such, similar management techniques can be 
applied to all projects. In conformance with Contingency Theory, there is no “one best 
way” for all kind of projects.  
Space projects in different countries have different environments, context, and history, 
therefore a project categorization system must be specific to an Space organization. 
The goal of this study is proposed a multidimensional categorization scheme specific to 
projects developed at National Institute for Space Research INPE. The results achieved on 
the basis of the uncertainty in novelty, complexity, technology, Manufacture and pace, 
properly addressed the NTCR model of Shenhar and Dvir to the reality of the 
environment around the Space Projects in Brazil. 
 
Um Crescente número de autores diverge da clássica visão em que todos os projetos são 
essencialmente os mesmos e podem ser aplicadas as mesmas técnicas de gerenciamento 
para todos. Em conformidade com a Teoria da Contingência não há “um melhor 
caminho” para todos os tipos de projetos. 
Projetos Espaciais em diferentes países possuem diferentes ambientes, contextos e 
históricos, desde modo um sistema de caracterização de projetos deve ser específico para 
uma organização espacial. O objetivo deste estudo é propor um modelo multidimensional 
de caracterização para projetos especifico para o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE). O resultado alcançado foi baseado nas incertezas geradas pela 
novidade, complexidade, tecnologia, fabricação e ritmo, adequando desta forma o Modelo 
NTCR de Shenhar e Dvir à realidade do ambiente ao redor dos projetos espaciais no 
Brasil. 

 
 
Palavras Chave: Projetos Espaciais, Teoria da Contingência, Design Science, Gestão de 
Projetos, NTCP, NTCR, Caracterização de Projetos. 
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1. Introdução 

 
A visão tradicional de gerenciamento de projetos apresenta argumentos relativos à 
possibilidade de se considerar a realização de projetos seguindo uma única abordagem. Tal 
visão fica bem caracterizada pelas seguintes expressões largamente difundidas por aqueles 
que a seguem: “one size fits all”; “project-is-a-project-is-a-project”; “paint all projects 
with one brush”. Estudos recentes (Dvir, et al., 1998; Shenhar, 2001, Crawford, Hobbs e 
Turner, 2005; Shenhar & Dvir, 2007; Sauser, Reilly e Shenhar, 2009; Howell, Windahl e 
Seidel, 2009; Abdullah, 2010) demonstram a necessidade e a pertinência de se questionar 
esta visão tradicional acerca da abordagem única do gerenciamento de projetos. 
A categorização de projetos surge como uma necessidade de identificar variáveis comuns 
que possam ser aplicadas de forma suficientemente genérica em projetos visando à 
identificação de subgrupos com características comuns no que tange ao esforço de seu 
gerenciamento. O desenvolvimento de sistemas de categorização visa a fornecer um 
artefato que permita a comparação entre diferentes projetos, a visibilidade das suas 
características e a forma de aplicação (Crawford et al., 2005). Também permite analisar 
qual a melhor sistemática de gestão a ser implementada, uma vez que diferentes condições 
requerem diferentes características da organização do projeto (Howell et al., 2009) e 
diferentes estilos gerenciais para a condução do projeto (Shenhar &  Dvir, 2007). 
Uma forma de se realizar a categorização de projetos, notadamente aqueles que apresentam 
forte caráter inovador, é o de associar ao gerenciamento de projetos variáveis derivadas da 
teoria da contingência. A razão principal desta associação é a consistência conceitual 
provida por esta teoria.  
De forma especial, esta pesquisa baseia-se na categorização de projetos proposta por 
Shenhar (2007, 2010). Esta categorização faz uso dos domínios clássicos da teoria da 
contingência e diz que as variáveis relevantes para determinada ação gerencial realizada 
por uma organização são: a incerteza, a complexidade e o ritmo. Em função da ênfase 
desta categorização recair sobre projetos de inovação, houve a necessidade de se desdobrar 
a variável incerteza em duas dimensões. A incerteza comercial, associada à dificuldade de 
estabelecimento de requistos de produto e a incerteza tecnológica associada à maturidade 
organizacional relativa aos aspectos técnicos da execução do produto. A complexidade 
associa-se ao nível hierárquico de sistemas ao qual o projeto está associado. A variável 
complexidade do projeto decorre da forma tradicional de se hierarquizar um produto. A 
quarta e última variável deste modelo refere-se ao nível de urgência necessário à realização 
do esforço organizacional para a consecução do objetivo do projeto. 
O objetivo principal deste trabalho é apresentar, com base na teoria da contingência, 
aplicada a projetos, e nos estudos recentes de gerenciamento de projetos uma categorização 
aderente à realidade da indústria espacial do Brasil. Desta forma, particularidades desta 
realidade deverão ser incorporadas à proposição aqui apresentada, repeitando a filiação 
teórica seguida pela pesquisa. Como método de pesquisa será utilizado o Design Science. 
Além desta introdução esta pesquisa está dividida da seguinte forma. Na seção 2 é 
apresentado o referencial teórico no qual se aborda a questão da teoria da contingência 
associada à categorização de projetos. Na seção 3 é apresentado o método da pesquisa, o 
Design Science. Na seção 4 é desenvolvido o artefato considerando as especificidades da 
organização usada como base para a sua validação, o INPE. Na seção 5 faz-se a aplicação 
deste artefato em diferentes projetos e subprojetos desta organização, comparando-os entre 
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si e com a proposta de Shenhar & Dvir (2007, 2010), que serviu de base para esta proposta. 
Na seção 6 são apresentadas as conclusões deste estudo. 

2. Abordagem Contingencial  

Uma organização eficaz possui uma estrutura organizacional que gera condições para que 
seus membros trabalhem de forma coordenada, permitindo, assim, que as tarefas sejam 
cumpridas com um desempenho de alto nível. A teoria da contingência advoga que não 
existe uma forma única de estrutura organizacional, que seja adequada a todas as 
organizações. Contrariamente, a estrutura mais eficaz de uma organização dependeria de 
fatores contingenciais, e precisaria, assim, se ajustar continuamente a condições ambientais 
mutáveis (Lawrence and Lorsch, 1967; Perrow,1967;  Donaldson, 2001; Collyer, 2008; 
Dvir, 2003; Sauser, 2009). 
A aplicação da teoria da contingência na gestão de projetos preconiza que a gestão de um 
projeto tenha que ser flexível e adaptável às diferentes condições do ambiente em que o 
projeto se desenvolve e a diretrizes específicas de desenvolvimento organizacional Assim, 
a abordagem contingencial se contrapõe à abordagem tradicional, advogando que o sucesso 
de um projeto deva ser avaliado de forma mais abrangente, que vá além do seu 
desempenho com relação às clássicas restrições de prazo, custo e escopo (Atkinson,1999; 
Pinto, 1988). Assim, como no caso das organizações, não existiria uma forma única de 
gerenciamento, que fosse adequada a todos os projetos (Shenhar, 2001). 
Os projetos se distinguem entre si por diversos aspectos como complexidade, tamanho, 
risco, geografia, tecnologia requerida, restrições comerciais e legais entre outros. Por outro 
lado, alguns aspectos aparecem frequentemente, permitindo a criação de artefatos de 
categorização de projetos (Shenhar, 2007). 
O desenvolvimento de um artefato de categorização de projetos envolve a três desafios: 
Comparabilidade: É necessário que o artefato permita aos gestores comparar os projetos 
entre si de forma a auxiliar na utilização de experiências acumuladas em projetos passados 
(Crawford, Hobbs e Turner, 2005) e dentre projetos diferentes de forma a auxiliar no 
gerenciamento dos mesmos. O número de características a serem utilizadas não pode ser 
tão reduzido a ponto de simplificar demais a realidade e nem tão extenso a ponto dificultar 
a tomada de decisões. Também é necessário que alguns termos sejam estabelecidos de 
forma a tornar o artefato coerente com linguagem usada na organização (Crawford, Hobbs 
e Turner, 2005).  
Visibilidade: A seleção de alguns aspectos dos projetos faz estes se tornem mais visíveis 
aos gestores em detrimento de outros quanto da utilização da categorização (Crawford, 
Hobbs e Turner, 2005). A seleção de aspectos deve levar em conta a natureza da 
organização, seu ambiente e as características dos projetos que esta realiza. 
Controle: O desenvolvimento de um artefato de categorização envolve algum julgamento, 
seja na identificação dos aspectos realmente relevantes, no estabelecimento das regras de 
avaliação de categorização e na forma de aplicação da ferramenta. 
Um bom artefato de categorização de equilibrar esses três desafios. 
Correntemente, existe uma grande variedade de artefatos para a categorização de projetos e 
de correspondentes propostas de abordagem para o seu gerenciamento, de modo que se 
pode afirmar que não existe uma forma consensual para a análise contingencial de projetos. 
Porém, poucos destes sistemas estão calcados em evidência empírica substancial 
(Crawford, Hobbs e Turner, 2005; Howell et al., 2009).  Sauser et al. (2009) resumiu 
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alguns esquemas de categorização, classificação e estrutura de gerenciamento de projetos 
onde apresenta uma coleção de estudos notáveis na área. Resaltando que alguns são 
específicos para seu particular ambiente. 
Uma significante contribuição para a área de caracterização de projetos foi realizada pelos 
trabalhos de Shenhar e Dvir (2007, 2010) que baseados em um estudo envolvendo em 
torno de 600 exemplos de projetos, coletados ao longo de uma década e meia, 
desenvolveram um modelo de categorização calçado com boa fundamentação empírica. 
Dos projetos estudados, aproximadamente 85% falharam em cumprir metas de tempo e 
orçamento (Shenhar e Dvir, 2007). A partir deste estudo e de elaborações teóricas 
anteriores, estes autores buscaram desenvolver um modelo para a categorização de 
projetos, com três finalidades: a) identificar diferenças e similaridades entre projetos, b) 
classificar os projetos em categorias e c) selecionar uma abordagem de gerenciamento 
adequada para cada categoria de projeto. Foram, inicialmente, propostos três elementos 
direcionadores (drivers) para a categorização de um projeto, quais seja, meta, tarefa e 
ambiente onde o projeto será realizado. 
Posteriormente, durante a aplicação desta categorização ao banco de projetos, estes autores  
concluíram que o modelo de categorização poderia ser aprimorado através de seu 
desdobramento em indicadores ainda mais representativos. A análise dos projetos 
catalogados na base de dados sugeria que o indicador Incerteza possuía duas fontes 
principais: incerteza de mercado, relacionada à meta e ao ambiente, e incerteza 
tecnológica, relacionada à tarefa e ao ambiente. Assim, desdobrando o indicador Incerteza 
em Novidade e Tecnologia, correspondentes à incerteza de mercado e à incerteza 
tecnológica, respectivamente. Desta forma, chega-se ao esquema referido por NTCR, onde 
os indicadores Novidade, Tecnologia, Complexidade e Ritmo são utilizados para a 
categorização de projetos. 

3. Metodologia 

A abordagem Design Science orienta a solução de problemas em organizações e de 
estudos da Gestão, através da produção de conhecimento que é voltado para a solução de 
problemas de campo. Também pode servir para desenvolver uma compreensão mais 
fundamental das organizações, levando em conta que elas não são apenas sistemas 
naturais, mas também de ação sistemas projetados para combinar e coordenar ação humana 
para realizar objetivos comuns (Van Aken & Romme, 2009).  
O termo Design Science foi escolhido para destacar a Diretriz no conhecimento para o 
design (para solução de problemas do mundo real) e as ferramentas necessárias para ações 
adequadas, que são de domínio dos profissionais de determinada área do conhecimento. 
Pela sua natureza pragmática ela tem maior difusão em áreas da ciência com forte vínculo 
prático, direcionadas para resolução de problemas de campo, como a administração, a 
medicina e a engenharia (Simon, 1996). 
O processo de usar conhecimento para planejar e criar um artefato, quando é cuidadosa, 
sistemática e rigorosamente analisado sobre a efetividade com que atinge a sua meta pode 
ser chamado de pesquisa. Esta forma de pesquisa é chamada de Design Research (Hevner 
et al., 2004), (De Sordi, 2011).  
É importante destacar a diferença entre a abordagem Design Science, com as práticas de 
Design de produtos, abordadas nos capítulos posteriores deste trabalho, envolvendo 
protótipos com a função de pré-teste para averiguação da aceitação de inovações 
tecnológicas. Na abordagem Design Science, fundamentada em teorias epistemológicas, o 
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objetivo é desenvolver corpo de conhecimentos orientados pelas práticas de 
implementação, gerenciamento e uso de artefatos (De Sordi, 2011). 
Hevner et al. (2004) sistematizaram um conjunto de sete diretrizes que se tornaram 
referência para pesquisadores, revisores, editores e leitores no que concerne a compreender 
e avaliar o método de pesquisa Design Science. Tais diretrizes devem ser criteriosamente 
observadas em qualquer pesquisa que adote a abordagem, as quais serão apresentadas e 
explicadas na seção 4. 

4. Desenvolvimento do Artefato Para Caracterização de Projetos 

Espaciais. 

Conforme já abordado por diversos autores, cada empresa ou grupo de empresas encontra-
se imerso em um ambiente específico, o qual pode variar muito de uma área de atuação 
para outra (Shenhar e Dvir, 2004,). Assim, é natural que uma empresa ou grupo de 
empresas procure desenvolver uma tipologia (categorização) específica, que singularize as 
incertezas que rotineiramente incidem sobre seus projetos, bem como seus impactos 
(Crawford, Hobbs e Turner, 2005). Como exemplo desta abordagem Stretton (2011) e Ahn 
et al. (2010) listam, em adição às dimensões NTCR, uma variedade de dimensões 
identificadas na literatura para a classificação de projetos.  

4.1  Dimensão Fabricação 

No caso do Programa Espacial Brasileiro uma das principais diretrizes que condiciona o 
ambiente em que se desenvolvem os projetos é que este atue como um instrumento de 
política industrial promovendo a capacitação da indústria nacional em novas tecnologias de 
projeto e fabricação, e em novos métodos, como garantia da qualidade e processos de 
fabricação de equipamentos de aplicação crítica (PNAE, 2012). Assim, todo projeto na 
área de satélites, em que o INPE é o executor principal, tem como diretriz central a 
subcontratação de fornecedores na indústria nacional, com o objetivo de capacitá-los para a 
fabricação de produtos com aplicação na área espacial Portanto, em todo projeto, existe, 
além do objetivo de cumprimento da meta física do projeto, em geral um sistema espacial, 
o objetivo subsidiário de qualificação de fornecedores nacionais (Gondo, 2012). 
No início de um dado projeto, há duas categorias de incertezas tecnológicas a serem 
consideradas: uma relativa ao trabalho técnico a ser desenvolvido no âmbito do executor e 
outra associada aos subcontratados industriais, que, como exposto acima, tratam-se, em 
geral, de firmas em fase de capacitação. De modo a capturar esta diversidade na 
categorização da incerteza tecnológica em um projeto, o presente trabalho propõe que a 
dimensão Tecnologia, no esquema NTCR, seja desdobrada em duas novas dimensões: uma 
relativa às principais atividades desenvolvidas pelo executor – coordenação do projeto, 
design, verificação e integração – e outra associada às principais atividades desenvolvidas 
pelas firmas subcontratadas – fabricação. Apesar de neste esquema não se separarem 
exatamente as incertezas tecnológicas associadas ao executor e às firmas subcontratadas, 
avalia-se que esta classificação fornecerá uma visão acurada acerca da origem das 
incertezas que incidem sobre um projeto, uma vez que, em projetos correntes, atividades de 
fabricação são desenvolvidas, majoritariamente, por firmas subcontratadas. 
Propõe-se, assim, que a dimensão Tecnologia seja desdobrada em Tecnologia de Projeto, 
Design, Verificação e Integração, correspondente ao know-how disponível para as 
atividades de design, verificação e integração, e Tecnologia de Fabricação, correspondente 
ao know-how disponível para as atividades de fabricação de equipamentos espaciais. A 
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Tabela 3 sintetiza este desdobramento, sendo o artefato aqui proposto designado por 
NTCR-F (Yassuda, 2012). 
Relativamente às escalas para as dimensões propostas, considera-se que a escala relativa à 
dimensão Tecnologia, no esquema NCTR, possa ser transposta quase que integralmente 
para a dimensão Tecnologia de Projeto, Design, Verificação e Integração, com a única 
adaptação de que a classificação atribuída agora se refira exclusivamente às atividades de 
design, verificação e integração.  

Esquema NTCR Esquema NTCR-F 
Indicador Descrição Indicador Descrição 

Novidade 

Procura capturar o quão novo 
o produto é para o mercado a 
que se destina. Mensura a 
incerteza na meta do projeto, 
advinda, principalmente, da 
incerteza no conhecimento dos 
requisitos dos usuários. 

Novidade 

Procura capturar o quão novo o 
produto é para o mercado a que se 
destina. Mensura a incerteza na 
meta do Projeto, advinda, 
principalmente, da incerteza no 
conhecimento dos requisitos dos 
usuários.  

Tecnologia 

Procura capturar o nível de 
maturidade das tecnologias a 
serem utilizadas no projeto. 
Mensura a incerteza na tarefa 
do projeto, advinda, 
principalmente, da incerteza 
no conhecimento das 
tecnologias de projeto e 
fabricação do produto. Outras 
fontes relacionadas ao 
ambiente: experiência da 
equipe executora, competência 
do gerente e restrições 
orçamentárias. 

Tecnologia de 
Projeto, Design, 
Verificação e 
Integração 

Procura capturar o nível de 
maturidade das tecnologias a 
serem utilizadas no Projeto, no 
que se refere a atividades de 
design, verificação e integração.  

Tecnologia de 
Fabricação  

Procura capturar o nível de 
maturidade das tecnologias a 
serem utilizadas no Projeto, no 
que se refere a atividades de 
fabricação. 

Complexidade 

Busca prover uma medida da 
complexidade da estrutura 
hierárquica que representa o 
produto (árvore do produto), a 
tarefa (diagrama de 
atividades) e da organização 
(estrutura da divisão de 
trabalho). Relaciona-se aos 
direcionadores tarefa e 
ambiente. 

Complexidade 

Busca prover uma medida da 
complexidade da estrutura 
hierárquica que representa o 
produto (árvore do produto), a 
tarefa (diagrama de atividades) e 
da organização (estrutura da 
divisão de trabalho). Relaciona-se 
aos direcionadores tarefa e 
ambiente. 

Ritmo 

Busca prover uma medida 
para a velocidade com que a 
tarefa será realizada, frente às 
facilidades disponíveis. 

Ritmo 

Busca prover uma medida para a 
velocidade com que a tarefa será 
realizada, frente às facilidades 
disponíveis. 

Tabela 3 – Desdobramento proposto para o esquema NTCR, adaptando-o ao modelo de 
desenvolvimento de projetos no âmbito da área de plataformas orbitais, no programa espacial 
brasileiro. Fonte: Autores 

Propõe-se, neste trabalho, que esta mesma abordagem seja utilizada para definir a escala da 
dimensão Tecnologia de Fabricação, seguindo metodologia proposta por Gondo (2012). A 
partir da lista de processos disponibilizada por um fornecedor, efetua-se um levantamento 
dos processos qualificados e não-qualificados junto ao “banco de processos qualificados” 
do contratante (no caso, o INPE). Para os processos não-qualificados, efetua-se uma 
avaliação do nível de criticidade do processo, segundo descrito por Gondo (2012). Nesta 
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avaliação, o nível de criticidade do processo é avaliado em função do efeito de falhas do 
processo sobre variáveis, tais como: desempenho técnico, cronograma, custo e impacto 
sobre outras partes do sistema. Um nível de criticidade é, então, atribuído ao processo, 
fazendo uso de uma métrica previamente definida. Os processos classificados como 
críticos são, então, comparados com processos de referência, considerados como melhores 
práticas da indústria, e avaliados em quanto se desviam destes, segundo uma dada escala 
(tal como, mínimo, pequeno, aceitável, grande e significativo). A partir de uma ponderação 
entre os resultados destas avaliações, e da definição de métricas apropriadas, define-se o 
grau de incerteza associado a cada processo não qualificado, e, finalmente, compondo-se e 
ponderando-se estes resultados, do fornecedor como um todo para a fabricação de cada 
equipamento. Finalmente, compondo-se as incertezas assim apuradas, em nível de 
subsistemas e, posteriormente, em nível de sistema, consolida-se uma figura para o projeto 
como um todo. A partir do grau de incerteza apurado, propõe-se que o projeto seja 
classificado na dimensão Tecnologia de Fabricação segundo a escala apresentada na tabela 
4, que resume as propostas de escala para as duas dimensões discutidas nesta seção.  

Dimensão Escala 

 Tecnologia de Projeto, 

Design, Verificação e 

Integração: Representa o 

nível de incerteza 

tecnológica do Projeto, no 

que se refere a atividades 

de design, verificação e 

integração. 

1. Baixa-tecnologia: Não são necessárias novas tecnologias de 
Projeto, Design, Verificação e integração; trata-se de projetos em 
que as tecnologias aplicadas são maduras e conhecidas e, portanto, 
não representam uma fonte de incerteza para o projeto. 

2. Média-tecnologia: Alguma nova tecnologia é necessária para o 
projeto, usa diversas tecnologias maduras e conhecidas, mas 
algumas tecnologias necessárias ainda são novas e pouco 
dominadas. 

3. Alta-tecnologia: Todas ou a maioria das tecnologias são novas, mas 
já existentes. 

4. Super-alta-tecnologia: Necessita de tecnologias críticas (para o 
sucesso do projeto) não disponíveis no inicio do projeto e que, 
portanto, devem ser desenvolvidas ao longo da execução do 
projeto. 

Tecnologia de 

Fabricação: Representa 

o nível de incerteza 

tecnológica do Projeto, no 

que se refere a atividades 

de fabricação. 

1. Totalmente Qualificado: Todos os processos de fabricação 
necessários encontram-se já qualificados; tratam-se de projetos em 
que os processos de fabricação empregados são maduros e 
qualificados e, portanto, não representam uma fonte de incerteza 
para o projeto. 

2. Parcialmente Qualificado: Alguns processos de fabricação 
necessitam ser qualificados. Tais processos são conhecidos, porém, 
novos e pouco dominados pelo fabricante. 

3. Pouco Qualificado: Todos ou a maioria dos processos são novos. 
Apesar de já existentes, não são dominados pelo fabricante. 

4. Não Qualificado: Há a necessidade de qualificação de processos 
críticos (para o sucesso do projeto) não disponíveis no inicio do 
projeto e que, portanto, devem ser desenvolvidas ao longo da 
execução do projeto. 

Tabela 4 – Escalas propostas para as dimensões Tecnologia de Projeto, Design, Verificação e 
Integração e Tecnologia de Fabricação. Fonte: Autores. 
 
Projetos em que a fabricação de equipamentos representa um grande desafio serão 
classificados como projetos com tecnologia de fabricação não qualificada, enquanto que 
projetos que envolvam, por exemplo, a repetição da fabricação de sistemas anteriormente 
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desenvolvidos, com mínimas ou pequenas adaptações de processos, serão classificados 
como projetos com tecnologia de fabricação totalmente qualificada. 

4.2  Dimensão Complexidade 

Em decorrência do desdobramento da dimensão tecnologia em duas dimensões, devemos 
tratar a dimensão complexidade no mesmo nível hierárquico tratado por esta. Assim a 
dimensão complexidade está relacionada especificamente ao produto do mesmo projeto 
tratado na dimensão tecnologia. A dimensão Complexidade relaciona-se com a estrutura do 
produto do mesmo projeto e da organização necessária para a sua produção. Definido o 
escopo de um projeto, procede-se à sua decomposição em uma estrutura hierárquica, 
denominada de estrutura da divisão do trabalho (EDT), até o nível de pacotes de trabalho. 
Cada pacote de trabalho é gerido como um projeto, porém sujeito a restrições de interface, 
além de suas próprias restrições de custo, prazo e escopo. A EDT é, normalmente, derivada 
da árvore do produto. Produtos com decomposição extensa em termos de subconjuntos, 
peças e matéria-prima (sistema, subsistema, conjunto, montagem, partes e materiais) 
originam estruturas de divisão do trabalho igualmente extensas. 
Para o sucesso de um projeto, é fundamental que o produto tenha uma configuração 
definida unicamente, ao longo de toda a execução do projeto, de modo que todos os 
pacotes de trabalho estejam sempre sintonizados com respeito à versão do produto. Falhas 
neste requisito podem gerar grande volume de retrabalho, podendo resultar, até mesmo, na 
inviabilização total de um projeto. 
A garantia que mudanças sejam implementadas unicamente e divulgadas corretamente, 
sempre mantendo uma versão atualizada e definida do produto, constitui-se em atribuição 
da Gestão da Configuração e Documentação (GCD) do projeto (ECSS, 2009), 
(Albuquerque, 2012). O esforço de GCD é, normalmente, proporcional a: 
a) o número de interfaces a serem controladas e; 
b) o grau de inovação tecnológica presente no projeto. 
Quanto maior este último, maior o potencial de mudanças e, portanto, maior o potencial 
fluxo de informações entre interfaces, resultando em um maior esforço potencial de GCD. 
Assim, a dimensão complexidade pode ser interpretada como uma medida do esforço de 
GCD em um dado projeto – quanto maior a complexidade do produto/EDT, maior a 
dimensão complexidade. 
Neste trabalho propomos a alteração das denominações da escala usa por Shenhar e Dvir 
(2007) alterando os temos Componente para Baixa-complexidade, Montagem para Média-
complexidade, Sistema para Alta-complexidade e Vetor para Super-alta-complexidade. A 
razão de ser destas denominações decorre de estar-se referindo ao subsistema com 
diferentes graus de complexidade. Esta proposta além de ser aderente à realidade da 
indústria espacial brasileira apresenta similaridades às proposições de Crawford et al. 
(2005) no que se refere à clareza de comunicação usada na organização, uma vez que um 
componente espacial,dado às restrições comerciais e tecnológicas pode em envolver uma 
alta complexidade na sua aplicação e também permitir melhor clareza na comunicação 
evitando confundir a escala de medida com o objeto que está sendo analisado. 
Projetos classificados como Baixa Complexidade, no extremo inferior da escala da 
dimensão complexidade, são, normalmente, desenvolvidos dentro de uma organização sob 
um ramo funcional desta. O estilo gerencial pode ser caracterizado como informal com 
baixo esforço de GCD e com foco no cumprimento das metas PCE. Já os projetos 
classificados como Média Complexidade são, normalmente, desenvolvidos no âmbito de 
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uma estrutura de projeto maior (classificado como sistema), possivelmente como um dos 
produtos de um pacote de trabalho. Requerem uma maior formalização de procedimentos e 
um maior esforço de GCD decorrente do nível de integração requerido das equipes de 
especialistas, Há necessidade, também, de foco no alinhamento com as metas PCE do 
projeto maior. 
Os projetos classificados como Alta-complexidade são, normalmente, geridos por um 
escritório, estabelecidos exclusivamente para esta finalidade, ou por um contratante 
principal (main contractor). A estrutura de divisão do trabalho (EDT) é extensa, 
apresentando muitas subdivisões e grande número de interfaces. As atividades gerenciais 
vão além do acompanhamento técnico do projeto, envolvendo a implementação e o 
acompanhamento de subcontratos internos e externos à organização. Há necessidade de 
extenso e cuidadoso planejamento para cumprimento das metas relacionadas à tripla 
restrição. O estilo gerencial deve, normalmente, ser formal e burocrático, com grande 
esforço de garantia da qualidade. Há grande foco em questões de sistema, como a 
especificação, o projeto, a integração, a verificação e a fabricação do sistema. 
Finalmente, os projetos classificados como Super-Alta-Complexidade são geridos por 
estruturas formais, como organizações estabelecidas especificamente para esta finalidade. 
Valem as observações já efetuadas para os de Alta-Complexidade, mas com esforços muito 
mais acentuados de visão sistêmica, planejamento, garantia da qualidade e GCD. 

4.3  Verificação do Atendimento das Diretrizes. 

Fazendo a análise das diretrizes do Design Science para o artefato desenvolvido temos: 
DIRETRIZ 1: A pesquisa tem como objeto de estudo um artefato. 
O artefato deste trabalho consiste em Diagrama NTCR-F para caracterização dos projetos 
através da avaliação das incertezas referentes às dimensões “Novidade”, “Complexidade”, 
“Tecnologia de Projeto, Design, Verificação e Integração”, Ritmo e “Tecnologia de 
Fabricação". 
DIRETRIZ 2: O problema é relevante. 
As características e diretrizes projetos espaciais brasileiros abrem caminho para a análise 
do uso de ferramentas caracterização de projetos adequadas à essa realidade, como o 
artefato proposto pela ferramenta NTCR-F neste trabalho. Sua aplicação demonstrou poder 
fornecer aos gestores uma melhor visão dos riscos envolvidos. 
DIRETRIZ 3: Avaliação rigorosa. 
A avaliação do resultado do Design Science é frequentemente fundamentada nas 
exigências empresariais que ocorrem no contexto da utilidade, qualidade, beleza (estilo) do 
artefato produzido. A avaliação inclui também a integração do artefato com a infraestrutura 
técnica do ambiente do negócio (De Sordi, 2011). No artefato proposto a metodologia de 
avaliação foi realizada por Observação através de estudo do artefato no ambiente da 
empresa. 
DIRETRIZ 5: Pesquisa rigorosa. 
A quinta diretriz exige que a pesquisa seja rigorosa, isto é, que faça uso de uma apropriada 
coleção de dados e de análises técnicas corretas. O artefato NTCR-F é resultado da 
evolução de pesquisas anteriores em que se somaram as análises para os casos reais de 
projetos desenvolvidos no INPE. 
DIRETRIZ 6: Uso eficiente de recursos. 
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Essa diretriz se refere ao uso eficiente de recursos durante a pesquisa, isto é ao uso correto 
de recursos disponíveis para se alcançar os objetivos da pesquisa respeitando-se as regras 
do ambiente no qual o problema se desenvolve. 
Essa pesquisa se desenvolveu utilizando a documentação e dados disponíveis no INPE. Foi 
elaborada uma pesquisa com alguns Gestores do Projeto CBERS e da documentação do 
projeto. 
DIRETRIZ 7: Comunicação dos resultados. 
A sétima diretriz requer que os resultados da pesquisa sejam apresentados a diversas 
audiências com detalhes adequados a cada uma. 
Os resultados deste trabalho foram parcialmente publicados em workshop dentro do INPE 
e agora está sendo encaminhado a eventos externos à organização. 

5. Exemplo de Aplicação da Classificação NTCR-F. 

Como o objetivo de analisar a aplicabilidade da metodologia de análise de projetos 
proposta pelo diagrama NTCR-F, foram realizadas entrevistas com o gestor do projeto 
CBERS-3/4 (China-Brazil Earth Resources Satellite) e com os gestores dos projetos de 
alguns subsistemas para coleta de informações e assim caracterizar esse projeto e alguns de 
seus subsistemas dentro das dimensões do diagrama NTCR-F. 
Cada projeto foi então analisado e comparado com os demais, com intuito de se ter uma 
visão da aplicabilidade e utilização prática da ferramenta.  Os subsistemas analisados 
foram o Gravador de Dados Digitais (DDR); Estrutura mecânica; Câmera Multiespectral 
MUX; Gerador Solar; Câmera Multiespectral WFI; Sistema de Coleta de Dados. A escala 
dos gráficos é apresentada na tabela 3. 

Dimensão Escala 

Novidade 1- Derivativa 2-Plataforma 3-Inovação de 
Mercado 

4- Inovação 
Mundial 

Tecnologia 1- Baixa-
tecnologia 

2- Média-
tecnologia 

3- Alta-
tecnologia 

4- Super-alta-
tecnologia 

Complexidade 1- Baixa-
complexidade 

2- Média-
complexidade 

3-Alta-
complexidade 

4- Super-alta-
complexidade 

Ritmo 1 - Regular 2- Rápido/ 
Competitivo 

3- Tempo 
crítico 4- Blitz 

Tecnologia de 
Fabricação 

1 -Totalmente 
Qualificado 

2- Parcialmente 
Qualificado 

3- Pouco 
Qualificado 

4- Não 
Qualificado 

Tabela 3: Escala  NTCR-F. Fonte: Autores. 

Estes foram combinados, num exercício livre, para verificar as diferenças entre eles. 
 

5.1. Projeto CBERS 3/4. 

As principais características da plataforma do CBERS-3/4 podem ser sintetizadas como 
tendo massa total de 2.000kg; potência elétrica de 2.500 w; 2 baterias de NiCd de 50 
Ah cada; dimensões de 1,8 x 2,0 x 2,2 m; painéis solares com dimensões de 6,3 m x 2,6 
m; 16 propulsores de hidrazina de 1 N e 2 de 20 N; vida útil de 3 anos para uma 
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confiabilidade de 60%; controle de atitude baseado em três eixos estabilizados 
apontando para a Terra; e serviço de comunicação em banda S (Scaduto, 2008). 

 

Figura 1: Diagrama NTCR-F para a CBERS-3/4. Fonte: Autores. 

 
5.1.1 Gravador de Dados Digitais (DDR) e o  Sistema de Coleta de Dados 

do CBERS. 

O Gravador de Dados Digitais DDR do CBERS 3/4 é responsável pela gravação das 
imagens dos subsistemas das câmeras do satélite (IRS, MUX, PAN e WFI) durante o 
período de não visibilidade das estações terrenas e pela reprodução dos dados gravados 
durante o período de visibilidade. O Sistema de Coleta de Dados (DCS) irá integrar o 
Sistema de Coleta de Dados do Brasil, que coleta dados ambientais adquiridos por 
plataformas distribuídas no território nacional (Epiphanio, 2011).  

 
Figura 2: Diagrama NTCR-F para o Subsistema Gravador de Dados Digitais e para o Sistema de Coleta de 
Dados. Fonte: Autores. 
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5.1.2 Câmeras Multiespectral MUX e Multiespectral WFI. 

A câmera multiespectral MUX é uma câmera com visão angular de aproximadamente 4.4º 
de semiabertura, com resolução angular de 27μrad, quatro bandas espectrais que operam 
no visível e no infravermelho próximo do espectro eletromagnético. O desempenho óptico 
requerido, em termos de qualidade e estabilidade de imagem é classificado como de alto 
desempenho. Este requisito impõe a condição da câmera ser desenhada próxima ao limite 
teórico de desempenho, estabelecido pelo limite de difração, impondo condições de 
manufatura mecânica e óptica de nível elevado. A câmera WFI possui as mesmas bandas 
espectrais da câmera MUX. Embora sua resolução espacial seja baixa, foi melhorada em 
relação às câmeras anteriores do CBERS. Possui também uma alta resolução temporal 
permitindo que no período aproximado de cinco dias, obtém-se uma cobertura completa da 
Terra (Epiphanio, 2011). 

 
Figura 2: Diagrama NTCR-F para Câmeras Multiespectral MUX e Multiespectral WFI. Fonte: Autores 

5.1.3 Gerador Solar e Estrutura Mecânica 

O projeto do Gerador Solar consiste na fabricação dos painéis solares do CBRES-3 e os 
equipamentos para o suporte do conjunto durante as etapas de transporte, integração e 
testes. 
O painel solar do CBERS-3/4 se constitui de três conjuntos de módulos que podem se 
fechar entre si para permitir a colocação em orbita, onde se abre através de um dispositivo 
pirotécnico. 
O projeto da estrutura mecânica do CBERS-3 pode ser dividida em duas partes, a de 
Payload com 45 partes e a do Modulo de Serviço com 25 partes principais. Este subsistema 
tem por função, entre outras prover suporte mecânico estrutural aos demais subsistemas e 
respectivos equipamentos de bordo e acessórios atendendo aos requisitos de projeto e em 
todas as fases da missão (Epiphanio, 2011). 
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 Diagrama NTCR-F para o Gerador Solar e para a Estrutura Mecânica Fonte: Autores. 

 

6. Conclusão 

Neste trabalho, buscou-se efetuar uma adequação do esquema NTCR às características dos 
projetos espaciais desenvolvidos no INPE. Todo projeto, na área de satélites, executado 
pelo INPE tem como diretriz central a subcontratação de fornecedores na indústria 
nacional, com o objetivo de capacitá-los para a fabricação de produtos com aplicação na 
área espacial De modo a capturar as incertezas associadas a executor e subcontratados em 
um projeto, o presente trabalho propõe que a dimensão Tecnologia, do esquema NTCR, 
seja desdobrada em duas novas dimensões: Tecnologia de Projeto, Design, Verificação e 
Integração, relativa às principais atividades desenvolvidas pelo executor – design, gestão e 
integração – e Tecnologia de Fabricação, associada às principais atividades desenvolvidas 
pelas firmas subcontratadas – fabricação. A dimensão complexidade é aplicada ao nível 
hierárquico considerado na dimensão tecnologia: subsistema. Esta adequação foi 
necessária para manter a coerência e consistência da alteração feita na dimensão 
complexidade. A classificação proposta, designada por NTCR-F, foi aplicada, em um 
exercício livre, a algumas situações de projeto encontradas em contratações recentes do 
programa espacial brasileiro, na área de satélites. Os exemplos demonstram que o esquema 
proposto, quando comparado com o esquema NTCR, proporciona boa discriminação entre 
as situações em que há alta capacitação para projeto (design) e baixa capacitação para 
fabricação e vice-versa. 
Apesar do caráter empírico dos exemplos considerados, conclui-se que o desdobramento 
da dimensão Tecnologia, isolando, principalmente, os desafios na área de projeto (design) 
daqueles na área de fabricação, face à diretriz de política industrial do programa espacial, 
proporciona informações relevantes para a escolha da abordagem gerencial a ser 
empregada em projetos do INPE.  
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ADAPTAÇÃO DA CURVA DE GOMPERTZ PARA NOVO
MÉTODO DE VALORAÇÃO DE TECNOLOGIAS

RESUMO

A avaliação do potencial econômico de projetos de inovação tecnológica e a valoração de
tecnologias são aspectos decisivos nas negociações de parcerias entre instituições
científicas e tecnológicas (ICTs) e empresas. Entretanto, em ambientes dinâmicos, as
negociações para remuneração a partir da exploração comercial da Propriedade Industrial
(PI) resultante de projetos, demandam respostas rápidas em função dos prazos exíguos.
Neste sentido, o objetivo do presente artigo é apresentar uma proposta de valoração
expedita de tecnologias, baseada em conceitos de Fluxo de Caixa Descontado associado a
adaptações da Curva de Gompertz. Os resultados obtidos comprovam a validade do
modelo no apoio à negociação e definição dos valores a serem pagos pela exploração
comercial das tecnologias, possibilitando a aplicação deste modelo como alternativa aos
métodos encontrados na literatura e eventualmente utilizados por ICTs no Brasil.

Palavras-chave: Valoração de Tecnologias. Propriedade Industrial. Análise Econômica de
Tecnologias. Embrapii.

ABSTRACT

The assessment of economic potential of technological innovation projects and valuation
of technologies are key aspects in negotiations between universities and research institutes
with companies. However, in dynamic environments, negotiations for the commercial
exploitation and payment of Intellectual Property (IP) resulting from projects require quick
answers due to the tight deadlines. Therefore, the aim of this paper is to present a quick
technology valuation method, based on concepts of discounted cash flow (DCF) associated
with adaptations of Gompertz Curve as a way to support universities and research institutes
in negotiations with firms. The results obtained confirm the validity of the model in
supporting the definition of the amounts payable for commercial exploitation of
technologies, enabling the application of this model as an alternative to the methods found
in the literature and eventually employed by universities and research institutes in Brazil.

Keywords: Technology Valuation. Intellectual Property. Economic Evaluation. Embrapii.

1. Introdução e objetivos

A gestão de tecnologias em instituições científicas e tecnológicas (ICTs) realizada pelos
Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) no Brasil engloba atividades relacionadas à
política científico-tecnológica, à execução de aspectos operacionais de patenteamento e ao
licenciamento de tecnologias para empresas (GARNICA, 2007). Nesse contexto, uma das
tarefas mais complexas consiste em avaliar o potencial econômico dos projetos
tecnológicos de sua carteira. Vários autores concordam com esta afirmação. Park e Park



(2004) sugerem que existem dois principais fatores de dificuldade relacionados à valoração
de tecnologias: (1) a tecnologia não é visível e nem tangível e é fortemente associada ao
conhecimento humano; (2) o valor econômico de uma tecnologia extrapola seu mérito
técnico e somente é percebido após a efetiva utilização da tecnologia pelo mercado. Boer
(1999) afirma que: (1) a existência de uma tecnologia como capital intelectual pode não ser
captada por planilhas de cálculo das organizações; (2) a tecnologia pode estar embutida em
ativos que valorados com base num histórico de valores, pode não corresponder ao
potencial de criação de valor futuro desta tecnologia. Kash (1997) argumenta que a missão
de quantificar, a priori, a relação existente entre pesquisa tecnológica e retorno comercial
da tecnologia, consiste em uma tarefa das mais complexas para empresas e demais
instituições que realizam pesquisa, devido, principalmente, às incertezas e limitações
relacionadas com esta atividade, como por exemplo, probabilidade de sucesso técnico,
condicionantes comerciais e o domínio de métodos de valoração de tecnologias.

No Brasil, em especial nas universidades públicas do Estado de São Paulo, as
universidades carecem de metodologias confiáveis para a valoração de tecnologias quando
se objetiva negociar de forma mais profissional as tecnologias desenvolvidas pelas
universidades (GARNICA, 2007). Pela experiência, essa constatação pode ser extrapolada
para as Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) brasileiras, de maneira abrangente.

A quantificação dos valores potenciais a serem recebidos por uma determinada ICT torna-
se, portanto, um instrumento primordial ao longo das negociações de propriedade
industrial de projetos tecnológicos em parceria. Principalmente aquelas que envolvem
instituições de pesquisas e empresas. Diante deste contexto, estabelecer prioridades da
carteira de projeto de ICTs é um aspecto fundamental da gestão tecnológica. Nesse sentido,
a valoração das tecnologias é uma importante ferramenta no processo de tomada de
decisão. Por meio da valoração, é possível traçar cenários de ganhos econômicos e a partir
deles estabelecer patamares de negociações.

Outro importante aspecto, no contexto do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo (IPT), foi a sua inclusão como uma das instituições participantes da ação piloto
da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), uma iniciativa
coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) do Brasil, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e da Inovação (Setec), da Confederação
Nacional da Indústria (CNI) e da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). A Embrapii
tem como principal objetivo incentivar empresas de capital privado a desenvolver projetos
de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D&I) em parceria com ICTs. No que se
refere à transferência de tecnologia e à exploração dos resultados da pesquisa, as ICTs
podem receber Royalties ou valores fixos das empresas, a título de remuneração pela
exploração comercial dos resultados dos projetos. Entretanto, o período de contratação
destes projetos é exíguo (até dezembro de 2013), exigindo que as ICTs conduzam as
negociações com as empresas parceiras de forma ágil.

No IPT, a Embrapii atende principalmente as áreas de biotecnologia, metrologia de
ultraprecisão, microtecnologia, nanotecnologia e novos materiais cerâmicos e poliméricos.
Essas áreas têm alto potencial de ganhos comerciais, mas riscos elevados. Sendo assim,
torna-se urgente a avaliação criteriosa dos fatores que podem afetar o valor dos projetos de
P&D&I.



Diante deste contexto, o objetivo geral do presente trabalho é apresentar uma metodologia
de valoração expedita de tecnologias que seja ao mesmo tempo relativamente simples no
levantamento de premissas e que consiga captar, de forma realista (dentro das limitações
do método), o valor futuro de tecnologias a partir de sua comercialização. Os objetivos
específicos deste trabalho são: (1) analisar o método frente aos métodos encontrados na
literatura levantada para este trabalho; (2) aplicar o método proposto em três casos reais de
propostas negociadas pelo IPT no contexto da Embrapii e os resultados finais das
negociações nos casos descritos; (3) analisar a sensibilidade das variáveis do modelo de
valoração proposto, como forma de indicar procedimentos de aplicação deste método.

Para atingir o objetivo descrito anteriormente, o presente artigo tratará inicialmente dos
fundamentos teóricos utilizados, para na sequencia apresentar a metodologia desenvolvida,
os resultados obtidos, uma discussão sobre os mesmos e, ao final, apresentar as conclusões
e as referências bibliográficas.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Valoração de Tecnologias

O termo “valoração” refere-se à tarefa de determinar o valor monetário de um ativo, objeto
ou entidade (BOER, 1999). O mesmo raciocínio se aplica às tecnologias (YU; AZEVEDO,
2008). Busca-se, portanto, determinar um valor financeiro das tecnologias, por intermédio
da atribuição de valor aos benefícios da utilização de tecnologias desenvolvidas por ICTs,
trazendo às negociações patamares de valores mais realistas.

Os métodos de valoração podem ser resumidos em três abordagens diferentes: custo,
mercado e renda (PARR; SMITH, 1994; PARK; PARK, 2004; SOUZA, 2009). Cada
abordagem traz consigo métodos específicos, cada qual com seus benefícios e limitações.
Por exemplo, métodos baseados no custo tendem a desconsiderar o valor futuro de uma
tecnologia, mas, em compensação, exigem poucas premissas para sua aplicação
(SANTOS; SANTIAGO, 2008). Contudo, a tecnologia, se valorada tendo por base um
histórico de valores, pode não ter seu potencial de valor captado de forma realista (BOER,
1999). De maneira antagônica, a Teoria das Opções Reais - método baseado na renda - tem
vários benefícios, tais como considerar a flexibilidade gerencial e a incerteza técnico-
comercial das tecnologias. Entretanto, trata-se de um método relativamente complexo, que
demanda o levantamento de várias premissas para sua aplicação (BLACK; SCHOLES,
1973; TRIGEORGIS, 1995; COPELAND; ANTIRAKOV, 2001; ERBAS; MEMIS, 2012).

2.2 Abordagens Baseadas na Renda

A valoração de tecnologias utilizando-se de métodos baseados na renda quantifica o
potencial futuro de geração de renda a partir da exploração comercial de uma tecnologia
(HUNGARIAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE, 2011). Pitkethly (1997)
argumenta que os métodos baseados na renda são, em geral, mais complexos do que os
métodos utilizados nas abordagens por mercado e custo. A maior dificuldade dessa
abordagem consiste no levantamento de informações para a previsão de fluxos de caixa
futuros (PITKETHLY, 1997).

De acordo com o Hungarian Intellectual Property Office (2011), as premissas necessárias
para a valoração utilizando métodos baseados na renda são a receita de vendas e a vida útil



do produto comercializado com a participação da nova tecnologia desenvolvida. Outro
fator que deve ser considerado nesta abordagem é o risco.

Para Pitkethly (1997), a valoração de tecnologias requer desde a previsão das taxas de
desconto para prever fluxos de caixa futuro, até as condições de mercado, efeitos da
concorrência sobre o desempenho de determinada tecnologia e probabilidades de retorno
financeiro oriundos da exploração comercial de tecnologias. Os elementos descritos pelo
autor possuem grande afinidade com as abordagens de valoração pela renda.

Conforme Reitzig (2005), a valoração de patentes possui os seguintes desafios sob o ponto
de vista teórico: definição do valor de uma patente; estimativa dos fluxos de caixa futuros,
dada a exploração comercial de uma patente; estimativa da volatilidade dos ativos
intangíveis. Essas premissas são perfeitamente aplicáveis à realidade desse trabalho, por
dois motivos: (1) patente é tecnologia protegida por Direitos de Propriedade Industrial
(INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2013); (2) os desafios
listados por Reitzig (2005) se referem às estimativas de valor, de renda advinda da
comercialização de tecnologias e da estimativa da taxa de desconto a ser utilizada em uma
dada tecnologia.

Em relação aos métodos de valoração pela renda, Pitkethly (1997) lista os seguintes
métodos de valoração: Fluxo de Caixa Descontado, Árvore de Decisão e Precificação de
Opções. A Precificação de Opções contem os modelos binomiais (B-M) e os modelos
baseado em Black-Scholes (B-S), este último subdivide-se Opções Financeiras e Teoria
das Opções Reais (TOR). Este trabalho fará a revisão da literatura dos métodos de FCD e
TOR, uma vez que são os métodos de valoração mais utilizados pelo IPT desde a criação
da antiga Divisão de Economia e Engenharia de Sistemas (DEES) em 1978 (YU;
AZEVEDO, 2000).

2.2.1 Fluxo de Caixa Descontado (FCD)

De acordo com Yu e Azevedo (2008), o instrumento principal para a valoração de
tecnologias é o Fluxo de Caixa Descontado (FCD). O FCD calcula o Valor Presente
Líquido (VPL) de uma tecnologia, por meio de seu fluxo de investimentos despesas e
receitas ao longo do horizonte de comercialização de tecnologias. Para Santos e Santiago
(2008), o conceito do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) consiste no valor presente dos
fluxos de caixa futuros gerados por um determinado ativo, descontados por uma taxa que
reflita o risco do mesmo. Cada entrada ou saída de caixa (fluxo) é descontada por uma taxa
mínima de atratividade (taxa de juros de baixo e médio risco oferecida pelo mercado
financeiro, mais um delta de ajuste ao risco), conforme o ano de ocorrência da mesma
perante a vida útil estimada da(s) tecnologia(s) valorada(s) (YU; AZEVEDO, 2008). Visão
similar é apresentada por Meirelles, Rebelato e Matias (2003), que afirmam que os fluxos
de caixa futuros são estimados e o risco é incorporado à análise por meio da taxa de
desconto ajustada ao risco ou, então, ao considerarem-se apenas os fluxos de caixa
equivalentes à certeza.

Em que pese à simplicidade do conceito, o método de FCD apresenta limitações. Alguns
autores afirmam que o FCD ignora decisões e ações gerenciais ao longo do fluxo de caixa
calculado (MEIRELLES; REBELATO; MATIAS, 2003). Outros autores criticam este
método por “não capturar as flexibilidades gerenciais considerando apenas a possibilidade
de investimento ou não investimento e por trabalhar basicamente com uma única taxa de
desconto” (FERNANDES; SILVA; BARROS JÚNIOR, 2011). Yu e Azevedo (2008)
afirmam que a abordagem convencional do FCD é insuficiente para lidar com aspectos



particulares de projetos tecnológicos devido a três deficiências principais: (1) dificuldade
de incorporação de incertezas técnicas, comerciais e riscos; (2) ausência de processos para
identificação, coleta e análise de informação para estimar fluxos de caixa; (3)
desconsideração de decisões interligadas.

2.2.2 Precificação de Opções - Teoria das Opções Reais (TOR)

Conforme a literatura, um projeto de investimento pode ser visto como um conjunto de
opções reais. Uma opção é um direito de compra ou venda de um ativo, durante um
período de tempo pré-determinado (BLACK; SCHOLES, 1973). O método de opções reais
trata o desenvolvimento e a comercialização de uma patente como uma série de opções
(SOPLE, 2012). A metodologia de opções reais permite à gerência tomar decisões
conforme o ambiente na qual a empresa se encontra, possibilitando maior flexibilidade na
tomada de decisão em relação a projetos, pesquisas e investimentos (TRIGEORGIS, 1995;
COPELAND; ANTIRAKOV, 2001; MEIRELLES; REBELATTO; MATIAS, 2003;
SANTOS; SANTIAGO, 2008). A incorporação ao modelo da incerteza do
desenvolvimento de uma nova tecnologia é relatada por Sople (2012) como sendo a
principal vantagem do método de opções reais. Em comparação com o método do Fluxo de
Caixa Descontado, o método de opções reais é mais complexo, mas leva em consideração a
flexibilidade gerencial, sendo de grande utilidade na valoração de projetos de P&D de
grandes duração e custos elevados. Basicamente, o método de opções reais consiste em
uma versão expandida do FCD (ERBAS; MEMIS, 2012).

Como desvantagem, a TOR é considerada a metodologia de valoração mais complexa,
dentre todos os métodos, considerando as abordagens pelo custo, pelo mercado e pela
renda (PITKETHLY, 1997; SOPLE, 2012). Ademais, existe a ocorrência de inclusão de
decisões inviáveis por parte dos gestores, principalmente acerca da viabilidade técnica de
projetos de P&D e decisões comerciais na exploração de patentes e na gestão da tecnologia
(SOPLE, 2012).

2.3 Quadro comparativo de Métodos Baseados na Renda

Após a descrição dos dois principais métodos baseados na abordagem pela renda, este
trabalho apresenta um quadro comparativo (Quadro 01), contendo a identificação do
método, a descrição, suas virtudes e limitações, além dos autores consultados para a
construção do referencial teórico de cada método.

Método Descrição Pontos fortes Pontos fracos Referências

Fluxo de Caixa
Descontado

(FCD)

Valor da
tecnologia

consiste no valor
presente do fluxo
de caixa futuro

esperado
descontado a uma
taxa que reflita o

risco do ativo.

Método relativamente
simples;

Método com ampla
difusão e aceitação por

parte de gestores e
analistas.

Não considera a
flexibilidade

gerencial;

Considera um
ambiente
estático.

Yu e Azevedo
(2008); Santos

(2009)

Teoria das
Opções Reais

(TOR)

A TOR trata o
desenvolvimento

e a
comercialização

Considera a incerteza, o
risco e a flexibilidade
em projetos de P&D

É considerado o
método de

valoração mais
complexo,

Pitkethly (1997);
Sople (2012)



Método Descrição Pontos fortes Pontos fracos Referências

de uma patente
como uma série

de opções.

dentre os
aplicados na
valoração de
tecnologias.

Quadro 01 – Comparativo entre os principais métodos de valoração pela renda.
Fonte: elaborado pelos autores

3. Metodologia

A presente metodologia parte do princípio que projetos de inovação tecnológica quando
alcançam sucesso técnico, podem trazer ganhos econômicos significativos para uma
empresa. De maneira geral, a remuneração pela exploração de uma tecnologia só ocorre
quando o produto ou processo desenvolvido pelo projeto de inovação tecnológica adquire
status comercial. Em outras palavras: supondo-se que haja sucesso técnico, quais são as
possibilidades de ganho econômico que a empresa possa ter com a tecnologia a ser
desenvolvida? Obviamente, as variáveis para ocorrência de sucesso técnico e comercial são
diversas e complexas, embora se considere a probabilidade (alta, esperada e baixa)
conforme o estágio em que se encontra o processo do desenvolvimento tecnológico. Ora,
um novo produto ou projeto de pesquisa é muito diferente de um projeto de
desenvolvimento já próximo da data de lançamento no mercado (YU; AZEVEDO, 2008).
Boer (1999) estima pela sua experiência profissional as probabilidades de sucesso
comercial para cada um dos estágios do desenvolvimento tecnológico: Conceito (33%),
Viabilidade (50%), Desenvolvimento (75%), Pré-comercialização (83%) e
Comercialização (100%), levando, portanto, a 10,4% de probabilidade de sucesso
comercial entre o estágio de conceito e comercialização de projeto.

A presente metodologia tem por base que o projeto de inovação tecnológica superará todas
as etapas supracitadas e terá inserção comercial. O pagamento de Royalties ou taxa de
sucesso, principais mecanismos de premiação de sucesso técnico, só ocorrem quando o
produto ou processo desenvolvido pelo projeto de inovação tecnológica encontram apelo
comercial. A metodologia busca dimensionar este ganho econômico e seu objetivo final é
dar assistência no processo das negociações de contratos de propriedade industrial. Em
essência a metodologia busca inferir quais seriam os prováveis cenários de ganhos que a
empresa poderá ter com a utilização da tecnologia desenvolvida em caso de sucesso
técnico.

O ponto de partida é o faturamento liquido da empresa, dado que, através dessa variável,
tem-se o reflexo direto dos impactos decorrentes da implantação da nova tecnologia. Na
sequencia estima-se qual poderá ser a participação da tecnologia neste faturamento. Esta é
a fase mais importante e complexa da aplicação da metodologia. Necessita-se de muita
discussão com especialistas e técnicos de forma a abstrair corretamente em quais
atividades específicas da empresa recairá o impacto da tecnologia em negociação.

A próxima fase da metodologia compreende as curvas de participação dessa determinada
tecnologia no faturamento líquido da empresa ao longo do tempo (curva de adoção da
tecnologia). Este é um aspecto importante - como observado no item 2.2.1 – uma vez que
análises de valoração baseadas em fluxo de caixa descontado muitas vezes calculam o
Valor Presente Líquido do ativo, considerando em geral um fluxo de valores fixos por um
determinado período. Conforme o segmento industrial, a tecnologia pode ter ciclos de vida
distintos, assim como qualquer produto no mercado e, nesse contexto, o entendimento



sobre a dinâmica da inovação, como as análises da Curva S e dos ciclos tecnológicos são
fundamentais para analisar possíveis rotas de evolução de tecnologias (YU; AZEVEDO,
2008). Boer (1999) afirma que o ciclo de vida de produtos tem uma estreita relação com
ciclo de vida das tecnologias. Dada esta característica, o comportamento da curva do ciclo
de vida (Curva S) terá impacto significativo nos resultados. Deste modo, são estabelecidos
cenários do comportamento do ciclo de vida da tecnologia, utilizando-se uma adaptação da
Curva de Gompertz (GOMPERTZ, 1825; WINSOR, 1932).

Este recurso é bastante útil para traçar o comportamento da curva diante dos cenários
trabalhados face à característica do segmento industrial, justamente por dar condições de se
“moldar” a curva utilizando dois fatores: o Fator B e o Fator K. Variações no Fator B
incidem predominantemente no início da curva, deixando-a mais próxima ao eixo do
tempo conforme o aumento ou diminuição de seu valor. Em uma situação, por exemplo,
aonde o tempo de maturação da tecnologia é demasiadamente longo (nesta metodologia
este prazo é denominado de Time to Market), trabalha-se com valores do Fator B mais
elevados. Já o Fator K trabalha mais com a inclinação da curva até o seu limite, aqui
estabelecido como sendo a participação máxima no mercado. À medida que o valor do
Fator K aumenta, a curva torna-se mais acentuada, ou seja, mais rapidamente atinge a
participação máxima no faturamento da empresa. Por outro lado, tecnologias com
crescimento mais lento impactam negativamente nos valores referentes ao Fator K.

Outro aspecto importante a ser considerado é a queda da participação da tecnologia no
mercado, que em alguns casos pode ser abrupta, seja pela entrada de novas tecnologias
concorrentes no mercado, em geral pela tendência de queda de uma tecnologia conforme o
perfil de obsolescência prevalecente no setor em questão ao final de seu ciclo de vida
comercial. Nesta metodologia este aspecto é tratado como taxa de retração da tecnologia
após o seu ápice (ponto máximo da Curva de Gompertz), a qual é estabelecida por taxas de
decrescimento anual.

A fase final da metodologia é o cálculo do Valor Presente destes ganhos estimados ao
longo da vida útil da tecnologia. A Figura 01 apresenta em linhas gerais o encadeamento
das atividades da metodologia.

Figura 01 – Fluxograma para valoração expedita de tecnologias.
Fonte: elaborado pelos autores
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A metodologia apresentada foi desenvolvida pelo IPT - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo, Brasil, e vem sendo aplicada na valoração de
tecnologias do Instituto desde o final de 2012.

3.2 Amostragem

Este trabalho não utilizará a noção estatística de população e amostra para seleção de
casos. O processo de amostragem utilizado neste artigo será por julgamento, uma vez que
os casos serão escolhidos conforme um critério específico dos pesquisadores (ACEVEDO;
NOHARA, 2010). Desta forma, os casos avaliados serão selecionados conforme os
seguintes critérios:

a) Propostas a serem desenvolvidas no âmbito Embrapii: a metodologia foi
desenvolvida com o objetivo de atender à demanda das negociações de projetos
Embrapii. A Ação Piloto no IPT contratará projetos até dezembro de 2013. Neste
contexto, o processo é mais dinâmico do que as valorações realizadas nos projetos
de P&D da instituição e por essa razão, a valoração dos projetos deve ser feita de
forma mais célere, comparada à TOR e mais precisa do que as valorações por FCD
tradicionais.

b) Propostas com contrato assinado: este item busca avaliar propostas que foram
efetivamente negociadas com as empresas parceiras. O objetivo é comparar a
valoração feita utilizando o modelo aqui proposto, com os valores de taxa de
sucesso ou taxa de Royalties efetivamente negociados com as parceiras.

c) Propostas com valores esperados distintos: neste item, busca-se avaliar o
comportamento das variáveis da presente metodologia em tecnologias de valor
esperado distinto. Desta forma, serão escolhidas as tecnologias de maior e menor
valor potencial, além de uma tecnologia de médio valor relativo.

3.3 Casos em estudo

Para o presente artigo foram selecionados três casos de empresas que negociaram e
assinaram contratos de P&D&I com o IPT no âmbito da parceria Embrapii. Por serem
contratos confidenciais, os nomes das empresas foram omitidos. O Quadro 02 resume os
casos estudados.

Caso Tipo de tecnologia
Área IPT/
Embrapii

Setor de
aplicação

Característica da
Inovação

Caso 1 Processo Nanotecnologia Saúde Incremental
Caso 2 Produto e processo Nanotecnologia Polímeros Radical
Caso 3 Produto e processo Nanotecnologia Agroquímicos Radical

Quadro 02 – Casos em estudo
Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa

Todos os casos analisados são da área de nanotecnologia, setor que vem mostrando grande
representatividade no volume total de propostas Embrapii no IPT. O Caso 1 consiste em
tecnologia que terá pequena participação no produto final, ao passo que as outras duas
tecnologias possibilitarão o desenvolvimento de produtos e processos com vantagens
significativas em relação aos produtos existentes no mercado.



4. Resultados

Ao longo de 2013 prevê-se a aplicação da metodologia de valoração expedita em cerca de
vinte projetos de inovação tecnológica em parceria com empresas. Até o momento, essa
metodologia já foi aplicada em nove projetos e foram concluídas cinco negociações com
resultados bastante satisfatórios para a instituição. A avaliação dos negociadores é de que
a metodologia passou a ser de fundamental importância no processo de negociação. A
Tabela 01 apresenta o resumo dos casos estudados e os resultados das valorações
realizadas.

Cenários Pessimista Esperado Otimista

Variáveis Casos =>
Caso

1
Caso

2
Caso

3
Caso

1
Caso

2
Caso

3
Caso

1
Caso

2
Caso

3
Faturamento líquido 2012 (em
milhões R$)

10,0 621,9 582,4 15,0 690,9 647,1 31,0 760 719,6

Participação da tecnologia (%) 0,5 12,9 0,2 2 14,3 5 6,7 15,7 9,9

Taxa de crescimento anual (%) 5 6,9 5,0 13,4 8,6 21,8 19 10,3 29,9

Taxa de desconto (%) 20 15 12 13 12,5 8 8,5 10 6

Período até o share máximo
(anos) (%)

10 5 8 12 8 10 17 12 15

Taxa de retração anual (%) 15 15 15 10 5 10 5 2 5

Probabilidade do cenário (%) 25 25 25 50 50 50 25 25 25

Fator K 1 2 0,5 0,9 1,5 0,6 0,8 1 2,5

Fator B 210 60 10 100 55 12 50 50 15

Limite de participação no
faturamento (%)

0,5 12,9 0,2 2 14,3 5 6,7 15,7 9,9

Time to market (anos) 4 2 2 4 2 2 3 2 1

Taxa de Royalties (%) 0,1 0,5 0,5 4,8 3,6 3,6 5,5 5,5 5,5

Tabela 01 – Dados das variáveis dos casos estudados.
Fonte: Dados da pesquisa. (OBS: Câmbio: R$2,00/US$).

Todas as variáveis foram obtidas a partir de duas fontes: (1) Banco de dados Factiva ®
para obtenção de dados financeiros e mercadológicos das empresas; (2) reuniões com a
equipe de pesquisadores responsáveis pelos projetos avaliados. No caso 1, houve uma
fonte adicional em relação aos outros dois casos estudados: os dados e os cálculos foram
confrontados com informações fornecidas por representantes da empresa parceira, em
relação aos cenários para a taxa de sucesso utilizada pela empresa. O horizonte de tempo
para valoração nos casos em estudo foi de 20 anos, em conformidade com o tempo de
vigência de uma patente (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL,
2013). A seguir apresentadas considerações importante das variáveis consideradas:

 Os dados de faturamento foram calculados a partir da variação no
faturamento de cada empresa parceira nos últimos cinco anos. A mesma
lógica foi utilizada para o cálculo da taxa de crescimento anual das
empresas. No caso das duas variáveis supracitadas foi considerado, para o
cenário otimista, os melhores faturamento e variação no crescimento da
empresa nos cinco anos anteriores. Para o cenário pessimista, foi
considerado os piores faturamento e variação no crescimento nos cinco anos
anteriores.



 A participação da tecnologia foi estimada a partir do portfólio de produtos
da empresa parceira, a partir de duas premissas: (1) número de tecnologias
que receberão a tecnologia desenvolvida no âmbito IPT-Embrapii; (2)
estimativa de participação desses produtos no faturamento da empresa.

 O período até o share máximo foi estimado após a análise das curvas de
participação da tecnologia, com o auxílio da equipe de pesquisadores.

 A taxa de retração anual foi definida a partir informações do segmento
industrial e de discussões técnicas dos pesquisadores.

 A probabilidade de ocorrência dos cenários foi estimada em 50% para o
cenário esperado e 25% para os cenários pessimista e otimista, em função
das limitações de previsão dos cenários futuros.

 Os fatores B e K foram ajustados considerando o período até o
desenvolvimento previsto da tecnologia e sua posterior inserção no
mercado, que reflete na linha “Time to market”, contida na Tabela 01.

 As taxas de Royalties se basearam nos valores mínimos e nas medianas dos
licenciamentos de tecnologia por setor, conforme Parr (2007). O valor
máximo foi definido com base nas últimas negociações de taxas de
Royalties da instituição.

A Tabela 02 apresenta o resultado da valoração dos três casos considerados no presente
estudo.

Casos/
Cenários

Valor Esperado (R$)* Pessimista (R$) Esperado (R$) Otimista (R$)

Caso 1 1.299.936,14 502,34 50.518,44 5.098.205,34
Caso 2 100.604.569,58 40.319.272,96 89.125.837,84 183.847.329,69
Caso 3 203.970.846,10 7.471,45 25.255.531,92 765.364.849,08

Tabela 02 – Resultados das valorações para os três casos estudados.
* Valor Esperado: Valor médio ponderado dos cenários com base na probabilidade de ocorrência.
Fonte: Dados da pesquisa
(OBS: Câmbio: R$2,00/US$)

5. Discussão dos Resultados

5.1 Análise do Método IPT Frente aos Métodos Selecionados a Partir da Literatura

O maior diferencial do método é sua facilidade de aplicação e celeridade na obtenção de
resultados. Com o auxílio de uma planilha automatizada, é possível obter as curvas de
participação da tecnologia e os cenários de fluxos de caixa ao longo dos anos. O processo
completo de valoração demora, em média, uma semana, incluindo o levantamento de
informações mercadológicas, discussão dos inputs com a equipe de pesquisadores e ajuste
das variáveis da planilha de cálculo do modelo. Essas características tornam a metodologia
apresentada neste trabalho uma opção mais simples do que a TOR, a partir das limitações
relatadas por Pitkethly (1997) e Sople (2012).

Em relação ao método FCD, a presente metodologia apresenta a possibilidade de se
trabalhar com três diferentes taxas de desconto, em função dos cenários, diferentemente da
limitação relatada por Fernandes, Silva e Barros Júnior (2011) acerca do FCD “trabalhar
basicamente com uma única taxa de desconto”.



Entretanto, o presente método não possui a flexibilidade da TOR, conforme relatado por
diversos autores (TRIGEORGIS, 1995; COPELAND; ANTIRAKOV, 2001;
MEIRELLES; REBELATTO; MATIAS, 2003; SANTOS; SANTIAGO, 2008). Ademais,
o método proposto neste trabalho incorpora a incerteza a partir de três cenários,
diferentemente da TOR, que analisa a incerteza (SOPLE, 2012) em cada nó de decisão
para a valoração de tecnologias.

5.2 Análise dos Resultados Obtidos nas Negociações

Neste tópico, objetiva-se comparar o resultado da valoração com o novo método realizada
pelo IPT, com os valores efetivamente negociados com as empresas parceiras. O Quadro
03 resume as informações coletadas nas negociações.

Casos
Forma de

pagamento
Condições

iniciais
Condições negociadas

Caso 1
Taxa de
sucesso

R$ 60.000
R$ 55.000 a serem pagos em três parcelas anuais, com reajuste

pelo IGP-M

Caso 2
Taxa de

Royalties
2,4% - 3,7%

Com patente: 1,5% até a concessão;
2,5% após a concessão de Royalties

sobre o faturamento líquido de
vendas dos produtos com a

tecnologia IPT

Sem patente: 1,5% sobre
a receita líquida de

vendas limitada ao valor
equivalente aos aportes

realizados por IPT e
Embrapii

Caso 3
Taxa de

Royalties
2,4% - 3,7%

Com patente: 1,5% até a concessão;
2,5% após a concessão. Pagamento

dos direitos preexistentes (0,9% até a
concessão; 1,5% após a concessão)
de Royalties sobre o faturamento

líquido de vendas dos produtos com a
tecnologia IPT

Sem patente: 1,5% até a
concessão + pagamento

dos direitos
preexistentes (0,9% até a

concessão)

Quadro 03 – Casos em estudo.
Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa.

O primeiro aspecto a ser observado é que, no Caso 1, a empresa discordou da taxa de
desconto considerada (6%); A parceira utiliza 13% como padrão, mas aceitou reduzir para
8,5%, no cenário otimista. Nos Casos 2 e 3, as empresas discordaram do valor inicial de
Royalties proposto pelo IPT, chegando ao patamar de 2,5%, considerado satisfatório para
as partes interessadas. Deve ser ressaltado que a taxa de Royalties cobrada pela instituição
até a concessão da patente corresponde a 60% do valor negociado contratualmente (por
exemplo: em uma patente concedida negociada por 2,5% de Royalties sobre receita líquida
de vendas do produto comercializado, a taxa até a concessão será de 1,5%). No Caso 3, a
tecnologia a ser desenvolvida no projeto, parte de uma patente existente do IPT. Portanto, a
empresa deverá pagar taxas referentes à exploração dos resultados contidos na patente
original da instituição.

Um dos aspectos positivos acerca do método no que se refere ao apoio às negociações da
instituição, reside no fato de torna-se possível fazer uma estimativa dos valores futuros a
serem recebidos pela IPT. Adicionalmente, é possível determinar o valor mínimo aceitável
- seja em taxa de Royalties, seja em taxa de sucesso - para recebimento dos valores
correspondentes à exploração comercial da tecnologia. O método contribui
significativamente para a Instituição, uma vez que o modelo anteriormente utilizado -
baseado na utilização das taxas de Royalties mínimas, máximas, médias e medianas de



alguns setores industriais (PARR, 2007) - não traz o valor esperado pela tecnologia, sendo,
portanto, um fator de limitação no que tange às informações acerca do potencial de valor
das tecnologias desenvolvidas pelo IPT.

5.3 Análise de Sensibilidade das Variáveis – Diagrama de Tornado

Uma ferramenta importante para se avaliar a sensibilidade do impacto diante de alterações
nos valores das variáveis consideradas nos resultados obtidos é a análise de sensibilidade.
Trata-se de um recurso importante ao se observar quais variáveis são mais sensíveis aos
resultados encontrados. Para facilitar a visualização optou-se pelo Diagrama de Tornado. A
extensão da barra horizontal indica a intensidade de alterações no resultado diante de
diferentes valores da variável: quanto mais longa, mais sensível; ao contrário, quanto mais
curta, menos sensível é a variável. As Figuras 02, 03 e 04 demonstram a sensibilidade das
variáveis nos três casos estudados.

Figura 02 – Sensibilidade das variáveis – Caso 1.
Fonte: elaborado pelos autores
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Figura 03 – Sensibilidade das variáveis – Caso 2.
Fonte: elaborado pelos autores

Figura 04 – Sensibilidade das variáveis – Caso 2

Fonte: elaborado pelos autores

Figura 04 – Sensibilidade das variáveis – Caso 3
Fonte: elaborado pelos autores

Nos três casos, observa-se que a variável mais sensível é a participação da tecnologia no
faturamento liquido da empresa. Essa variável, no Caso 1 (Figura 02), apresenta maior
sensibilidade relativa em comparação com as outras variáveis, embora a variação do
cenário pessimista para o otimista possa ser considerado baixo: 21,9%. O Caso 2 (Figura
03) é o que apresenta maior variação: 49,2%. Outras variáveis para este caso também
apresentam sensibilidade como o Share máximo de participação, o faturamento e a taxa de
crescimento. No Caso 3 (Figura 04), a variação entre os cenários pessimista e otimista para
a participação da tecnologia foi de 25,9%. Na sequencia Share e taxa de crescimento
apresentam sensibilidade aos resultados embora em intensidade menor que o Caso 2.

No espectro oposto, as variáveis que ocasionam menos impacto aos resultados são o Fator
B, Fator K e a taxa de retração para os três casos analisados, apresentando diferenças
apenas na ordem de sensibilidade em cada caso.

6. Conclusões

Quando se tem por meta uma valoração rápida de uma tecnologia, o uso desta metodologia
apresenta ganhos na relação custo/benefício em comparação aos métodos atuais. Demanda
um reduzido número de premissas, consideradas indispensáveis, ao contrário de métodos
mais sofisticados que exigem um grande número de inputs para validação dos cálculos,
aumentando, consequentemente, o tempo gasto no processo de valoração de tecnologias.
Por outro lado, a metodologia possui maior qualidade em relação aos métodos mais
simples, principalmente pela possibilidade de ajustes da curva de adoção da tecnologia. As
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melhorias propostas neste método aprimoraram a eficácia das negociações nas parcerias
entre ICTs e empresas de capital privado, nos três casos analisados neste trabalho.

Por ser um método de aplicação expedita, o modelo proposto apresenta limitações. A
começar pelo tratamento das incertezas que são inerentes a projetos de inovação. Pelo
método, elas são tratadas por três cenários, um pessimista, um esperado e um otimista.
Outra limitação é a dependência de informações de qualidade sobre o potencial de
participação da tecnologia no faturamento da empresa, como visto na Análise de
Sensibilidade. Em aplicações futuras do método proposto neste trabalho, essa variável
deverá ser tratada com cautela, caso contrário, a valoração de uma determinada tecnologia
corre risco de tornar-se enviesada. Espera-se, no entanto, que com a disseminação da
aplicação do método seja possível formar um banco de dados estatístico entre valores
calculados e negociados que possibilitará ajustes futuros nas variáveis mais sensíveis ao
resultado (valor da tecnologia).
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Resumo
A promoção do uso de medicamentos genéricos, normalmente comercializados após a
expiração ou renúncia da proteção patentária, é um dos elementos da Política Nacional de
Medicamentos brasileira. Este artigo tem o objetivo de subsidiar a discussão sobre as
implicações no atraso da concessão de patentes de medicamentos para a política de
genéricos, a fim de nortear ações propositivas para essa política que atendam aos interesses
nacionais de saúde pública e de acesso a medicamentos dentro da especificidade das leis
que regulam direitos e obrigações relativas à patente. Para isso, foi realizada uma pesquisa
bibliográfica sobre o tema e um levantamento das patentes de medicamentos concedidas no
Brasil. O estudo mostra que a demora de mais de 10 anos na concessão de patentes de
medicamentos no país tem levado a dilatação do prazo de vigência das mesmas, com
implicações negativas para a entrada de novos medicamentos genéricos no mercado
nacional.

Abstract
Promoting the use of generic drugs, usually marketed after expiration or waiver of patent
protection, is an element of the Brazilian National Drug Policy. This article aims to support
the discussion on the implications of the delay in granting drug patents to the generic policy
in order to guide purposeful actions for this policy in order to meet the national interests of
public health and access to medicines within the specificity of the laws that regulate rights
and obligations relating to patents. For this, we performed a literature search on the topic
and a survey of drug patents granted in Brazil. The study shows that the delay of over 10
years in granting drug patents in the country has led to the expansion of the term of patents,
with negative implications for the entry of new generic drugs in the national market.

Introdução

As patentes são títulos concedidos pelo Estado aos autores de invenções ou outras pessoas
físicas ou jurídicas, detentoras de direitos sobre a criação, que impedem que terceiros
explorem economicamente uma invenção sem autorização do seu titular em caráter
temporário. Trata-se de ativos intangíveis que protegem criações suscetíveis de serem
convertidas em bens materiais ou ativos tangíveis industrializáveis. Segundo BARBOSA
(2003, p. 616) “[...] o propósito da patente é incentivar a produção de novas tecnologias,
através da garantia jurídica da exclusividade de seu uso”.



A atual lei de propriedade industrial brasileira, Lei n° 9.279/96 (LPI), formulada de modo a
incorporar as resoluções contidas no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), estabelece que as patentes podem ser de
dois tipos: patentes de invenção e modelos de utilidade. A patente de invenção protege
produtos e processos de fabricação e seus aperfeiçoamentos, enquanto o modelo de
utilidade protege o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial,
que apresente nova forma ou disposição que resulte em melhoria funcional no seu uso ou
em sua fabricação. Para que uma patente seja concedida ela deve preencher três requisitos:
novidade, atividade inventiva (no caso da patente de invenção) ou ato inventivo (no caso
dos modelos de utilidade) e aplicação industrial. Ademais, todo o conteúdo técnico da
matéria protegida pela patente deve estar detalhadamente revelado no relatório descritivo
que compõe a patente, de modo que um técnico no assunto possa reproduzi-la.

A proteção patentária, no caso específico da indústria farmacêutica, assume um papel de
relevância dado a facilidade que existe em copiar as moléculas químicas bem como suas
formulações. As empresas do setor argumentam que as patentes servem para reaver seus
investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), bem como recuperar os gastos com a
documentação necessária ao registro do medicamento junto aos órgãos de vigilância
sanitária competente. As patentes também têm uma função econômica no que tange à
produção e comercialização dos medicamentos. Sabe-se que o processo de invenção e
desenvolvimento de novos medicamentos é longo, mas imprescindível para abastecer as
vendas da indústria. A expiração da proteção patentária dos medicamentos existentes e a
entrada de produtos substitutos no mercado, como os medicamentos genéricos, reduzem a
vantagem competitiva das empresas que antes detinham o monopólio. De acordo com
Markman et al. (2004), o valor da proteção patentária não pode ser subestimado pelas
empresas que perdem cerca de 80% de seus rendimentos com a substituição por genéricos
quando as patentes dos medicamentos inovadores expiram.

Em uma situação de monopólio temporário, a negociação de preços baseada na livre
concorrência fica impedida. Desta forma, mesmo que um medicamento patenteado seja
considerado essencial para uma determinada população sua disponibilização fica
condicionada a decisões políticas. Como os medicamentos protegidos por patentes são
ofertados a preços mais elevados do que os medicamentos que não possuem patentes, esta é
uma das razões para o Governo trazer para si a responsabilidade da dispensação de
medicamentos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, um terço da população
mundial não tem acesso a medicamentos, dependendo exclusivamente do Estado.

Os medicamentos genéricos, definidos pela Lei de Genéricos (Lei n° 9.787/99) como
medicamentos similares a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com
este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção
patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e
qualidade, são um dos principais elementos da Política Nacional de Medicamentos
brasileira. Estimular a política de medicamentos genéricos para promover a fabricação e
adoção destes medicamentos torna-se premente para o país, uma vez que apesar da
existência de programas de distribuição de medicamentos gratuitos pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) e da apregoada universalidade deste sistema, uma família com rendimento de
até R$ 830,00 e uma família com rendimentos de mais de R$ 830,00 a R$ 1.245,00,



despendem, respectivamente, 4,2% e 5% de seus proventos com remédios segundo dados
da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (IBGE, 2010).

Embora ainda existam grandes desafios, é fato que a política de medicamentos genéricos
do governo federal alcançou êxito e tem contribuído significativamente para a consolidação
da participação dos laboratórios nacionais no mercado brasileiro. De acordo com
Scaramuzzo (2013a), baseada em dados do IMS Health, o faturamento dos laboratórios
nacionais atualmente já representa 50% das vendas totais do setor farmacêutico brasileiro,
sendo a primeira vez que a receita das fabricantes brasileiras alcança esta participação. No
acumulado dos últimos 12 meses até junho de 2013, a receita do setor totalizou R$ 47
bilhões (equivalente a US$ 20 bilhões) sendo que a receita com genéricos ficou em R$ 13
bilhões e a de similares atingiu R$ 9 bilhões no mesmo período. Em 2000, quando os
genéricos começaram a despontar no Brasil, o mercado brasileiro era fortemente dominado
pelas multinacionais que detinham 75% do mercado. O aumento da participação das
empresas nacionais no mercado brasileiro de medicamentos tem forte possibilidade de
continuar acontecendo nos próximos anos, tendo em vista que os medicamentos genéricos e
similares, segmentos dominados por empresas brasileiras instaladas no país, serão
absolutamente iguais sob o ponto de vista sanitário, uma vez que os medicamentos
similares serão progressivamente submetidos a testes de bioequivalência, dentro de um
cronograma que já foi estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA). No entanto, deve-se ter em mente que os direitos patentários exercem grande
influência na arquitetura deste mercado e na possibilidade de ocupação dos diversos nichos
existentes, sendo necessário um estudo detalhado de como o cenário de concessão de
patentes atual pode impactar nesta tendência de crescimento da participação nacional no
mercado farmacêutico brasileiro.

A legislação de propriedade industrial brasileira (Lei 9.279/96, LPI) estabelece que a
patente de invenção vigorará pelo prazo de vinte anos contados da data de depósito. Além
disso, segundo o disposto no parágrafo único do Art. 40 desta lei, a vigência da patente de
invenção não será inferior a dez anos, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) estar impedido de proceder ao
exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força
maior. De acordo com esta disposição legal, o atraso na concessão de pedidos de
medicamentos pelo INPI pode implicar na dilatação do prazo de vigência das patentes de
medicamentos no Brasil e interferir diretamente na possibilidade de lançamento de
medicamentos genéricos.

Neste sentido, quanto mais ágil e de qualidade for o sistema de análise de patentes de
medicamentos no Brasil, mais rápido as empresas de genéricos terão informações sobre o
rol de produtos e processos patenteados com a delimitação temporal das respectivas
vigências e poderão planejar suas ações para a fabricação e comercialização de
medicamentos com maior segurança jurídica e precisão.

Mediante o cenário delineado, o presente artigo tem o objetivo de dar subsídios a esta
discussão, a fim de nortear ações propositivas para uma política que atenda aos interesses
nacionais de saúde pública e de acesso a medicamentos genéricos dentro da especificidade
das leis que regulam direitos e obrigações relativas à patente. O trabalho está dividido em
seis seções, sendo as três primeiras compostas de uma pesquisa bibliográfica a respeito da
implementação da Política de Medicamentos Genéricos brasileira e do mercado de



genéricos, seguida de uma breve descrição sobre as principais discussões a respeito do
processo de patenteamento de medicamentos no país e, por fim, aborda-se a questão da
inclusão de cláusulas TRIPS-plus na LPI. Na quarta seção apresenta-se a metodologia do
levantamento de dados sobre a concessão de patentes de medicamentos no Brasil. As
seções subsequentes apresentam os resultados do levantamento, discussão e as
considerações finais.

Política de Medicamentos Genéricos

As empresas de genéricos surgiram nos Estados Unidos na década de 1960, quando o
governo estabeleceu que a segurança e a eficácia dos medicamentos, presentes no mercado
até 1962, deveriam ser avaliados pelo National Research Council of the National Academy
of Sciences. Os medicamentos considerados eficazes a época para as indicações
recomendadas obtiveram permissão para permanecer sendo comercializados sem a
necessidade de estudos in vivo (DIAS, 2003).

Somente duas décadas depois, em 24 de setembro de 1984, o governo federal norte-
americano publica o Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act (Public Law
98-417), comumente conhecido como Hatch-Waxman Act que estabeleceu, dentre outras
medidas, o sistema de regulação do medicamento genérico naquele país. A legislação
permitiu a eliminação de ensaios clínicos duplicados, além de prever medidas para
assegurar o desenvolvimento contínuo de novas drogas e direitos de exclusividade para
New Drug Application (HOLOVAC, 2004). Desse modo, a lei promoveu a redução de
custos do sistema de saúde com a disponibilização de medicamentos genéricos à
população. No início da década de 1990, quando vários medicamentos tiveram suas
patentes expiradas, após um ano de competição mercadológica, foi observado que os
medicamentos genéricos eram oferecidos com descontos superiores a 50% em relação ao
medicamento de marca e tinham capturado 64% do mercado (GRABOWSKI, 2002).

No Brasil, o movimento dos genéricos tem como marco a Portaria do Ministério da Saúde
n° 3.916, de 30 de outubro de 1998, que aprovou a Política Nacional de Medicamentos e
apresentou como um
dos seus objetivos a promoção do uso de medicamentos genéricos (DIAS; ROMANO-
LIEBER, 2006).  Contudo, a regulamentação desse sistema efetiva-se com a promulagação
da Lei n° 9.787/99, regulamentada pelo Decreto n° 3.181/99, que estabelece o
medicamento genérico e a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos.

Dias e Romano-Lieber (2006) destacam que mesmo com a promulgação da Lei de
Genéricos diversas ações governamentais e regulamentações foram necessárias para que o
uso efetivo do medicamento genérico fosse introduzido no país. Dentre elas estão a criação
pela ANVISA de um identificador nas embalagens para que os consumidores não
confundissem os medicamentos similares com genéricos e a proibição da comercialização
dos demais medicamentos registrados com denominação genérica. Os autores ainda
acrescentam o papel da mídia como promotora do uso dos medicamentos genéricos, o que
levou a uma forte adesão popular.



Apesar dos entraves iniciais para a colocação em prática da Política de Medicamentos
Genéricos brasileira, estudo realizado por Quental et al (2008) traz evidência do sucesso
dessa política pública, tanto no que diz respeito ao seu impacto sobre a saúde pública, com
redução dos preços de medicamentos promovendo o maior acesso da população a bens
essenciais, quanto em relação à promoção da competitividade das empresas brasileiras pelo
desenvolvimento da indústria nacional e criação de serviços tecnológicos para a realização
dos testes de biodisponibilidade e bioequivalência. Para Hasenclever apud Quental et al
(2008) houve, além da redução de preços, o aumento do consumo uma vez que se
identificou uma correlação positiva e estatisticamente significativa entre a introdução de
genéricos no mercado brasileiro e a taxa de crescimento da quantidade de medicamentos
vendida dentro de cada conjunto de produtos com mesmo princípio ativo e formas de
apresentação semelhantes.

Atualmente, o mercado de medicamentos genéricos é monitorado mensalmente pela
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão interministerial
criado pela Lei n° 10.742, de 06 de outubro de 2003, que tem sua secretaria executiva na
ANVISA. A CMED tem por objetivos a adoção, implementação e coordenação de
atividades relativas à regulação econômica do mercado de medicamentos voltada a
promover a assistência farmacêutica à população, por meio de mecanismos que estimulem
a oferta de medicamentos e a competitividade do setor. Antes mesmo da criação da CMED
a Resolução nº 120 da ANVISA, de 25 de abril de 2002, já determinava às empresas
fabricantes de medicamentos genéricos registrados o envio, até o dia 10 (dez) de cada mês,
das informações referentes à produção e comercialização de seus produtos relativos ao mês
anterior.

A tabela 1 mostra a evolução do mercado de medicamentos genéricos no Brasil. Apesar do
crescimento de produtos comercializados, deve-se atentar para o fato que muitos genéricos
são feitos pelas indústrias que controlam os medicamentos de marca, ditos “pseudo-
genéricos” ou “ultragenéricos” (LEXICHIN, 2004). Essa estratégia é observada, por
exemplo, na Merck, que lançou no mercado os Genéricos Merck. O medicamento contendo
lorsatana potássica, utilizado na terapia da hipertensão, é vendido pela marca Cozaar e
pela denominação genérica. Desse modo, a empresa atinge o público que busca preço baixo
aliado a uma marca laboratorial conhecida, como sinal de credibilidade do produto.

Tabela 1 – Evolução do mercado de medicamentos genéricos: fármacos, laboratórios,
produtos e apresentações comercializadas entre 2000-2007.

Mercado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fármacos 68 140 203 220 243 271 282 263
Laboratórios 11 25 31 33 36 37 40 37
Produtos 118 295 503 619 818 1.040 1.169 1.099
Apresentações 135 490 594 1.029 1.611 2.069 2.385 2.245
Fonte: Brasil, s.d.

Acresce-se ainda que o mercado de genéricos ao longo dos anos sofreu transformações em
sua estrutura. Em princípio, pela entrada de empresas de atuação global, como a suíça
Sandoz e a indiana Ranbaxy e, atualmente, alguns laboratórios nacionais estão sendo
adquiridos por empresas transnacionais. Esse é o caso do fabricante de genéricos Teuto.



Em 2010, a Pfizer comprou 40% do laboratório goiano com a opção de adquirir os 60%
restantes até o final de 2013 (SCARAMUZZO, 2013b). Desta forma, uma política iniciada
para promover a construção de competências no âmbito de laboratórios nacionais poderá
migrar para os grandes conglomerados farmacêuticos que já dominam o mercado de
medicamentos de marcas no país.

Por fim, vale destacar uma nova estratégia das empresas farmacêuticas detentoras de
patentes de medicamentos inovadores para controlar e manter seu poder de mercado, o
“reverse settlements” chamado pelas organizações dos planos de saúde e associações de
consumidores de “pay to delay”. Esta prática, que já ocorreu nos EUA, consiste no
pagamento de um valor em dinheiro pela empresa produtora do medicamento de marca à
empresa de genérico para que ela não disponibilize a versão genérica do medicamento no
mercado após a expiração da proteção patentária.  A legalidade deste ato, encontra-se em
discussão na Suprema Corte Norte-americana em um primeiro caso, entre a Solvay
Pharmaceuticals e a produtora de genéricos Actavis a respeito do medicamento AndroGel®
(Caso No. 12-416).

O processo de concessão de patentes farmacêuticas no Brasil

A concessão de patentes no Brasil é regida pela Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996,
também conhecida como Lei da Propriedade Industrial (LPI). A LPI foi formulada de
modo a incorporar as resoluções contidas no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), fruto da assinatura da Ata
Final dos Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do
GATT, em 12 de abril de 1994. Uma das principais novidades da LPI que substituiu o
antigo Código da Propriedade Industrial (Lei n° 5.772/71) foi introduzir a possibilidade de
concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos, antes proibida no país.

A LPI foi alterada em parte e acrescida de dispositivos pela promulgação da Lei 10.196, de
14 de fevereiro de 2001. Esta legislação adicionou um novo elemento no direito patentário.
O artigo 229-C do instrumento jurídico determinou que a concessão de patentes para
produtos e processos farmacêuticos passaria a depender da prévia anuência da ANVISA. O
mecanismo da anuência prévia foi, e ainda é, alvo de discussões uma vez que criou mais
uma etapa para obtenção da carta-patente.

Uma das principais questões de discordância residiu nos procedimentos relativos à
concessão da anuência prévia. No Art. 4º da RDC nº 45, de 23 de junho de 2008, publicada
pela ANVISA ficou estabelecido que a Agência realizaria sua análise aferindo o
cumprimento dos requisitos de patenteabilidade e demais critérios estabelecidos pela
legislação vigente. No entanto, este procedimento colidia com a finalidade institucional do
INPI. A ANVISA, criada pela Lei n° 9.782, de 26 de janeiro de 1999, é uma autarquia sob
regime especial vinculada ao Ministério da Saúde, que tem por finalidade institucional
promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da
produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária,
inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados,
bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras, ao passo que o INPI, criado pela
Lei n° 5.648, de 11 de dezembro de 1970, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério



do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior que tem como finalidade principal
executar no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em
vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à
conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e
acordos sobre propriedade industrial.

Independente dos limites dos poderes normativos da ANVISA, no que diz respeito à sua
anuência prévia, é fato que existiam duas instituições públicas executando o mesmo
trabalho, ou seja, analisar a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos
de acordo com os requisitos de patenteabilidade. Além dos procedimentos concorrentes, as
duas instituições apresentavam posições divergentes quanto aos critérios técnicos para a
concessão de determinadas patentes de produtos farmacêuticos, como as ditas “patentes de
segundo uso médico” e as “patentes de seleção”. A duplicidade de atividades perdurou até
a publicação do parecer da Procuradoria-Geral Federal n° 210/PGF/AE/2009 que fixou
entendimento que não é atribuição da ANVISA promover, por ocasião do exame de
anuência prévia, análise fundada nos critérios de patenteabilidade, uma atribuição própria e
exclusiva do INPI. No parecer restou ainda fixado que a ANVISA deve, na análise da
anuência prévia, atuar nos limites de sua competência, ou seja, orientada para impedir a
produção e a comercialização de produtos e serviços potencialmente nocivos à saúde
humana.

Cláusulas TRIPS-Plus e a LPI

A evolução dos direitos de propriedade intelectual de um sistema mais aberto,
fundamentado no princípio do tratamento nacional da Convenção da União de Paris, para
outro mais restritivo, onde foram estabelecidos parâmetros mínimos de proteção, baseado
principalmente no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio (TRIPS), fez com que os países em desenvolvimento,
signatários desses acordos revissem suas legislações de propriedade intelectual.

No regime pós-TRIPS, os países desenvolvidos que apresentam sistemas nacionais de
inovação estabelecidos tendem a adotar regimes mais robustos de propriedade intelectual,
ao passo que os países em desenvolvimento, que ainda buscam alguma estruturação desses
sistemas para o desenvolvimento de inovações tecnológicas deveriam manter os padrões
mínimos de TRIPS (FORERO-PINEDA, 2006; CIMOLI et al, 2007). Contudo, a adoção de
fortes sistemas de propriedade intelectual nem sempre estão associadas à capacidade
tecnológica dos países. Kanwar e Evenson (2009) verificaram uma fraca evidência na
correlação entre o desenvolvimento tecnológico de um país e a decisão de adotar fortes
sistemas de propriedade intelectual ao realizarem uma pesquisa empírica abrangendo 44
países no período de 1981-2000. Na opinião dos autores, a abertura da economia pelas
forças da globalização na década de 1990 parece ser um fator de maior relevância para os
fortes sistemas encontrados nos países em desenvolvimento. O Brasil, apesar de possuir
algumas cláusulas TRIPS-plus, na análise empreendida na pesquisa quanto ao índice de
proteção à propriedade intelectual baseado em cinco aspectos da legislação patentária –
matéria patenteável, duração da proteção patentária, ser membro de acordos ou tratados
internacionais relativos à propriedade intelectual, formas de suspensão do direito patentário
e mecanismos que garantam efetividade dos direitos concedidos – encontra-se no quartil
inferior junto aos países com mais baixos índices de proteção.



Mesmo assim, as cláusulas TRIPS-plus dispostas na legislação brasileira podem vir a afetar
o acesso a medicamentos. Particularmente, o parágrafo único do Art. 40 da LPI, que
determina que a vigência da patente de invenção não será inferior a dez anos contados da
data de sua concessão, extrapola os parâmetros mínimos de proteção previstos no TRIPS. O
Acordo, no que tange ao tempo de vigência das patentes, estabelece no Art. 33 apenas que
a vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data de
depósito. Neste sentido, a redação do Art. 40: “A patente de invenção vigorará pelo prazo
de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de (quinze) anos contados da data
de depósito”, seria suficiente para satisfazer o disposto no Acordo.

Uma tentativa de alteração da redação do Art. 40, caput e parágrafo único, da LPI com a
finalidade de reduzir o tempo de vigência da patente foi proposto pelo Deputado Nazareno
Fonteles em 17/11/2005 por meio do Projeto de Lei n° 6.199. A redação proposta pelo
autor era: “Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos e a de
modelo de utilidade pelo prazo de 07 (sete) anos contados da data do depósito. Parágrafo
Único. O prazo de vigência não será inferior a 5 (cinco) anos para a patente de invenção e
a 3 (três) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data da concessão,
ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido,
por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior”. No entanto, como a
diminuição do tempo de vigência da patente de invenção de 20 (vinte) para 10 (dez) anos e
a de modelo de utilidade de 15 (quinze) anos para 07 (sete) anos contados da data do
depósito denunciava o Acordo TRIPS, o projeto de Lei foi rejeitado por três deputados
relatores na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, sendo
retirado pelo autor em 23/11/2010.

A concessão de patentes na condição disciplinada pelo disposto no parágrafo único do Art.
40 da LPI pode implicar na dilatação do prazo de vigência de patentes de medicamentos no
Brasil e interferir diretamente na possibilidade de lançamento de medicamentos genéricos,
dado que estes produtos só podem ser comercializados após a renúncia ou expiração da
proteção patentária.

Metodologia do levantamento das patentes de medicamentos no Brasil

O estudo das cartas-patentes de medicamentos expedidas no Brasil foi realizado por meio
de uma pesquisa descritiva baseada na coleta de dados. Sendo assim, em um primeiro
momento foi verificada a concessão de patentes para os pedidos depositados entre
01/01/1995 (data em que o Brasil passou a conceder paentes para produtos farmacêuticos e
medicamentos) e 31/12/2010 (visando alcançar somente os pedidos fora do prazo de
sigilo). A data de início da coleta (01/01/1995) foi estabelecida tendo em vista que o Brasil,
por não utilizar a flexibilidade de prazo facultada pelo acordo TRIPS, passou a conceder
patentes para produtos farmacêuticos depositados após esta data. Por sua vez, considerando
que os depósitos de patente normalmente permanecem em sigilo por 18 meses da data de
depósito (Art. 30 da LPI) e que o procedimento de exame não pode ser iniciado antes de 60
(sessenta) dias da publicação do pedido (Art. 31, parágrafo único da LPI), o término da



coleta foi encerrado em 2010, último ano com dados completos a respeito dos depósitos de
pedidos de patentes.

Tendo em vista que a Classificação Internacional de Patentes (CIP) é um tesauro que serve
como guia para que os indexadores e usuários do sistema de patentes representem em uma
linguagem comum os diversos campos tecnológicos (JANNUZZI, AMORIM e SOUZA,
2007), no presente trabalho, patentes de invenção de medicamentos são entendidas como
aquelas que possuem como CIP primária A61K. Como esta classificação abrange às
preparações para finalidades médicas, odontológicas ou higiênicas, os pedidos de patentes
com classificações referentes a preparações para odontologia (A61K 6/..), cosméticos ou
preparações similares para higiene pessoal (A61K 7/.. e A61K 8/..) foram excluídas da
presente análise.

A relação dos pedidos de patente de invenção de medicamentos com cartas-patentes
expedidas, isto é, número da patente de invenção, data de depósito, data de expedição das
cartas-patentes e origem dos depositantes foram retiradas em 08/03/2013 diretamente da
base de dados interna do INPI, SINPI (Sistema Integrado de Propriedade Industrial). Cabe
ressaltar que a data da expedição da patente é verificada por meio da publicação do código
de despacho 16.1 na Revista de Propriedade Industrial. A publicação deste código significa
que a partir desta data o título fica disponível para retirada no setor competente do INPI
pelo requerente da patente, assim como também corre o prazo de seis meses para
interposição de nulidade administrativa por qualquer interessado (Art. 51 da LPI).

A partir da relação das cartas-patentes expedidas identificaram-se aquelas que se inserem
no âmbito do parágrafo único do Art. 40 da LPI.  As patentes classificadas nessa categoria
foram aquelas onde transcorreram mais de 10 (dez) anos entre a data de depósito e a data
de expedição da carta-patente.

Por fim, no que tange a determinação da origem dos depositantes brasileiros e estrangeiros,
as cartas-patentes de depositantes de origem brasileira representam as patentes expedidas
com país do depositante igual à sigla “BR”, sendo as demais patentes consideradas de
origem estrangeira.

Resultados e discussão

O estudo revela que entre 1995 e 2010 foram depositados 18.349 pedidos de patentes e
expedidas 359 cartas-patentes (Gráfico 1). Apesar da baixa taxa de concessão até o
presente momento, 1,96% dos pedidos depositados tiveram cartas-patentes expedidas, o
estudo permitiu traçar um panorama atual da concessão de patentes de medicamentos no
país.



0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

N
º 

d
e 

D
ep

ó
si

to
s 

/ 
C

a
rt

a
s-

P
a

te
n

te
s

Depósitos de Patentes 318 538 825 856 991 983 950 1209 1429 1551 1573 1654 1494 1282 1372 1324

Cartas-Patentes 88 84 71 55 31 22 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gráfico 1 – Número de depósitos de patentes de medicamentos efetuados no Brasil por ano,
no período entre 1995-2010, com o respectivo número de cartas-patentes expedidas para
estes depósitos.

O tempo médio de concessão das patentes farmacêuticas foi de 11,5 anos. Pelo gráfico 1
também depreende-se que o INPI está analisando pedidos de patentes de medicamentos
depositados a mais de dez anos, tendo em vista que já não se observam cartas-patentes
expedidas para depósitos efetuados a partir do ano de 2002. Neste sentido, muitas patentes
poderão ter seu prazo de vigência afixado pelas disposições do parágrafo único do Art. 40
da LPI.

Particularmente quanto às patentes concedidas pelo disposto no parágrafo único do Art. 40
da LPI (gráfico 2), observou-se que a partir de 1997 houve um aumento na expedição de
cartas-patentes por este dispositivo, 38% em 1997, 85,5% em 1998 e praticamente 100%
nos anos posteriores.
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Gráfico 2 – Cartas-patentes de medicamentos expedidas no Brasil com a vigência de 20
anos estabelecida pelo Art. 40 da LPI e cartas-patentes de medicamentos expedidas no
Brasil com a dilatação de vigência estabelecida pelo parágrafo único do Art. 40 da LPI,
tendo como referência os anos dos depósitos no período de 1995-2010.

Vários fatores podem auxiliar a explicar o quadro de atraso apresentado, destacando-se: o
número reduzido de examinadores de patentes do INPI, as dificuldades inerentes a
introdução de um novo campo técnico e a inserção da ANVISA no processo de exame.

Em 1996, ano de entrada em vigor da LPI, o INPI não possuía servidores suficientes para
analisar a quantidade expressiva de pedidos depositados neste campo tecnológico nos anos
subsequentes. Ademais, a introdução de um novo campo técnico a ser avaliado, com
complexidades e especificidades próprias, requer um tempo de capacitação dos
examinadores.

A introdução de mais uma etapa administrativa, o instituto da anuência prévia, a
dissonância entre INPI e ANVISA quanto à definição de matérias patenteáveis e
procedimentos de exame concorrentes também são fatores que podem auxiliar na
explicação do resultado encontrado. Destaca-se que apesar da legislação que instituiu a
anuência prévia ter sido publicada em 2001, devido ao backlog no exame de patentes,
alguns pedidos depositados em 1995, que estavam em andamento no INPI, passaram a ser
submetidos a ANVISA.

A inserção da ANVISA na fase de exame também causou incertezas na definição da
tramitação dos processos dentro do próprio INPI. A princípio, os processos eram enviados
a ANVISA após o término da análise do pedido de patente. Assim sendo, somente os
processos que seriam deferidos pelo INPI eram enviados a ANVISA. Hoje, um novo
sistema de tramitação foi implantado. Todos os pedidos de patentes de medicamentos estão
sendo enviados para a ANVISA antes de qualquer exame de mérito pelo INPI, conforme
estabelecido no relatório final apresentado pelo grupo de trabalho interministerial composto
por representantes do Ministério da Saúde (MS), do Ministério do Desenvolvimento,



Indústria e Comércio Exterior (MDIC), da Advocacia-Geral da União (AGU), da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI). Além disso, ficou definido pelo grupo, na Portaria Interministerial n°
1.065, de 24/05/2012, que caso o pedido de patente não seja anuído pela ANVISA, o INPI
arquivará o pedido e publicará este arquivamento na Revista da Propriedade Industrial.

No sentido de minimizar o problema da morosidade na concessão das patentes de
medicamentos no Brasil, algumas ações têm sido implementadas tanto pelo INPI como pela
ANVISA. No âmbito do INPI é digno de nota que nos últimos 10 anos todo o corpo de
servidores, bem como a administração da autarquia, trabalhou duramente para diminuir o
tempo para o exame dos pedidos de patente. Ainda assim, persistem gargalos sistêmicos
que devem ser discutidos e equacionados para que o cenário melhore. Dentre as principais
linhas de ação colocadas em prática pela instituição reforça-se: contratação de novos
examinadores; capacitação contínua dos servidores; priorização no exame de pedidos de
patentes de interesse do SUS; informatização do órgão; e o incentivo para a apresentação
de subsídios ao exame.

No que concerne à contratação de examinadores de patentes, o INPI tem realizado desde
1998 concursos sucessivos para o preenchimento de seus quadros. Recentemente, através
da Lei nº 12.823, de 5 de junho de 2013, foram criados 475 cargos no quadro de pessoal do
INPI,  a serem ocupados via concurso público. Destas vagas, 385 serão destinadas ao cargo
de Pesquisador em Propriedade Industrial. Estes, em sua maioria, exercem a atividade de
examinador de patentes na instituição. Esta medida do governo brasileiro é de grande
relevância para o enfrentamento do problema do atraso na concessão de patentes no Brasil.
No entanto, deve-se atentar para o fato que a contratação desses servidores é uma medida
que começará a apresentar seus efeitos positivos dentro de um horizonte de 3 anos, tendo
em vista  que os recém concursados necessitarão de treinamento específico na área de
propriedade industrial.

A capacitação e atualização permanente do corpo funcional do INPI e a busca de um plano
de carreira com uma estrutura remuneratória compatível com os requisitos e a
complexidade das atribuições do cargo também são elementos essenciais para a melhoria
da qualidade do trabalho e para a permanência dos servidores contratados por concurso
público na instituição. Hoje, tramita no Senado o projeto de lei nº 463 de 2009 do Senador
Cristovam Buarque para incluir os servidores do INPI entre aqueles que desenvolvem
atividades exclusivas de Estado. Esta ação contribuirá para a valorização desses
profissionais e para o atendimento dos interesses nacionais no campo da propriedade
industrial.

A priorização do exame de pedidos de patente dispostos na Resolução N° 80/2013 do INPI
caracteriza-se como uma ação emergencial. Segundo a resolução, poderá ser dada
prioridade no exame de pedidos relativos aos produtos e processos farmacêuticos, bem
como equipamentos e materiais relacionados à saúde pública previstos nos programas de
assistência do Ministério da Saúde e considerados estratégicos no âmbito do SUS, mais
especificamente, para pedidos que visam proteger o diagnóstico, profilaxia e tratamento da
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, câncer ou doenças negligenciadas. O exame
poderá ser requerido pelo MS ou por qualquer interessado.



No que tange ao processo de informatização da autarquia, as reformas de toda a infra-
estrutura para o trabalho “sem papel”, assim como a disponibilização on-line dos pareceres
de exame e o lançamento do depósito de patentes eletrônico em março de 2013 foram ações
que tornaram o sistema mais dinâmico tanto para os usuários internos como externos.
Acresce-se ainda a criação de uma plataforma colaborativa para partilha de informações
sobre o exame de pedidos com outros escritórios de patentes da América Latina.

Finalmente, destaca-se o projeto piloto de subsídio incentivado ao exame de patentes, fruto
de um acordo de cooperação entre o INPI e o Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq). O projeto, inspirado no Peer-to-Patent do escritório de
patentes dos Estados Unidos, tem como objetivo capacitar pesquisadores para a elaboração
de subsídios. Este procedimento permite uma maior participação da sociedade por meio da
comunidade científica, através da apresentação de informações que possam ser relevantes
para o processo de exame. Contudo, o subsídio incentivado não deve interferir na métrica
de produção dos examinadores, pois incluiria o auxílio fornecido pelo subsídio como uma
pretensa parte do exame técnico, o que não é razoável.

Cabe lembrar que os subsídios ao exame técnico encontram-se previstos no Art. 31 da LPI
e podem ser peticionados após a publicação do pedido e até o final do exame por qualquer
interessado. Este mecanismo, pouco explorado no Brasil, pode ser uma ferramenta valiosa
para evitar a concessão indevida de patentes e contribuir para a aceleração do exame de
mérito das patentes. Um exemplo de sucesso do uso desta ferramenta foi praticado pelo
Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos) da Fundação Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ) no pedido de patente do antirretroviral Tenofovir, PI 9811045-4, depositado
pela Gilead Sciences (ENAP, 2009).

No âmbito da ANVISA, a desambiguação das atividades desempenhadas pelo INPI e pela
Agência no que se refere ao exame técnico dos pedidos de patente, de maneira a evitar a
duplicação de esforços e o aumento do tempo na análise dos pedidos está sendo dirimida. A
ANVISA promoveu um primeiro passo nessa direção ao realizar em 20/03/2013 uma
consulta pública com uma proposta de alteração da RDC Nº 45/2008, que estabelece os
procedimentos para anuência prévia a pedido de patente de produtos e processos
farmacêuticos. As novas regras foram publicadas pela ANVISA em 15/04/2013 na RDC
N° 21/2013. Ainda assim, resiste na nova Resolução dispositivo que dá margem para a
agência regulatória analisar requisitos de patenteabilidade, como pode ser observado no
Art. 4º da norma transcrito abaixo.

Art. 4° Após recebimento dos pedidos de patente encaminhados
pelo INPI, a Anvisa analisará tais pedidos à luz da saúde pública,
mediante decisão consubstanciada em parecer técnico emitido pela
unidade organizacional competente no âmbito da Agência.
§1º: Considera-se que o pedido de patente será contrário à saúde
pública quando:
I- [...] ; ou
II - O pedido de patente de produto ou de processo farmacêutico
for de interesse para as políticas de medicamentos ou de assistência
farmacêutica no âmbito do SUS e não atender aos requisitos de
patenteabilidade e demais critérios estabelecidos pela Lei nº.
9.279, de 1996. (grifos nossos).



Apesar das medidas apresentadas por parte das instituições envolvidas no processo de
concessão de patentes de medicamentos no país, o atraso na conclusão da etapa
administrativa de exame pode levar a uma postergação do tempo de vigência da patente,
desnecessariamente. Ainda que a legislação possua remédios jurídicos para tentar acelerar e
viabilizar o acesso a medicamentos genéricos como a exceção bolar e o licenciamento
compulsório, o atraso no exame de patentes, sem que os pedidos tenham uma decisão final,
dificulta e, até mesmo, impede o uso desses mecanismos como é o caso do licenciamento
compulsório. A LPI estabelece no § 5º do Art. 68 que este tipo de licenciamento, baseado
na falta de exploração do objeto da patente no território brasileiro, somente poderá ser
requerido após três anos da concessão da patente. Desse modo, quanto maior o tempo
decorrido até a concessão, mais tarde os remédios jurídicos, se necessários, poderão ser
utilizados.

Por fim, em relação à origem dos depositantes foi constatado que das patentes expedidas
3,6% são de depositantes brasileiros e 96,4% de depositantes estrangeiros. Merece ser
destacado que dentre as patentes de origem brasileira foram identificados como titulares
universidades e institutos de pesquisa públicos, como a Universidade Estadual de
Campinas e a FIOCRUZ. No caso das universidades, a demora na concessão tem efeito
negativo adicional tendo em vista que estas instituições não têm estrutura produtiva
própria, tampouco como missão institucional a colocação de produtos no mercado. Sendo
assim, a segurança jurídica fornecida pela carta-patente desempenha importante papel no
processo de transferência de tecnologia, agregando valor ao produto e facilitando a
interação entre universidade e empresa com fins de comercializar novos medicamentos.

Considerações Finais

Os genéricos geram uma disputa concorrencial que resulta na diminuição de preços e,
consequentemente, na melhoria do acesso da população a medicamentos de qualidade com
custo mais baixo. A pesquisa evidenciou que, conforme advertido em artigo de
Vasconcellos (2003), a demora para a concessão de pedidos de patentes na área de
medicamentos no Brasil, com a respectiva dilatação da vigência, tornou-se uma barreira
real que provavelmente levará a postergação do lançamento de vários medicamentos
genéricos no mercado.

Em face da enorme assimetria existente no percentual de concessões para nacionais e
estrangeiros  fica evidente que os depositantes estrangeiros, normalmente grandes empresas
farmacêuticas inovadoras, são favorecidos com o atraso na concessão de patentes no Brasil,
tendo em vista que conforme anteriormente ressaltado, os medicamentos genéricos somente
entram no mercado após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou, ainda, quando
os pedidos de patentes referentes ao medicamento são indeferidos. Enquanto não há uma
decisão final do INPI, muitos medicamentos somente são adquiridos de um único produtor,
isto é, do depositante da patente do medicamento inovador que com sua expectativa de
direito já bloqueia o lançamento da versão genérica, uma vez que as indenizações pela
violação de patentes são retroativas à data do depósito das mesmas. Quando as patentes são
concedidas no âmbito do disposto no parágrafo único do Art. 40 da LPI, mais tempo de
monopólio é concedido às empresas dos medicamentos inovadores. Desse modo, há uma
penalização da sociedade pela postergação do monopólio e a oneração das compras



governamentais de medicamentos que pode reduzir, dado a escassez de recursos, a
população atendida pela assistência farmacêutica do SUS.

Além do fato aqui demonstrado de que a demora de mais de 10 anos na concessão de
patentes de medicamentos no Brasil tem levado a dilatação do prazo de vigência das
mesmas, com implicações negativas diretas para a entrada de novos medicamentos
genéricos no mercado brasileiro, levanta-se também a hipótese que o atraso na concessão
destas patentes tem efeitos distintos nos diferentes atores que compõem a cadeia de
inovação de medicamentos. Por um lado, beneficiaria fortemente os atores com estrutura
produtiva instalada e que possuem medicamentos protegidos por patentes no mercado. Por
outro lado, prejudicaria substancialmente os atores sem capacidade produtiva,
especialmente as universidades nacionais que costumam alcançar o sucesso na exploração
de suas patentes através de contratos de transferência de tecnologia para empresas,
necessitando fortemente da segurança jurídica fornecida pela carta-patente para a
valorização do seu ativo no processo de negociação entre as partes. O estudo destes efeitos
distintos deverá ser aprofundado em futuras pesquisas, de maneira a ampliar o
entendimento dos impactos do parágrafo único do Artigo 40 da LPI nos diversos atores que
compõem a rede de inovação de medicamentos e na sociedade como um todo.

O fortalecimento institucional do INPI para lidar com o desafio da diminuição do tempo de
análise para a concessão de patentes de medicamentos no Brasil e a desambiguação das
atividades desempenhadas pelo INPI e pela ANVISA, no que se refere ao exame técnico de
patentes e a anuência prévia, continua imperioso e inadiável. Este esforço deve estar
continuamente articulado com o Plano Brasil Maior, criado para orientar a política
industrial, tecnológica e de comércio exterior do governo da Presidente Dilma Rousseff.
Vale ressaltar que o Plano tem como foco a inovação e o adensamento produtivo do parque
industrial brasileiro, objetivando ganhos sustentados da produtividade do trabalho (MDIC,
2013). Neste sentido, acredita-se que este trabalho aponta claramente duas frentes a serem
perseguidas, quais sejam: 1) Buscar uma participação mais significativa do segmento
nacional no campo de inovações de medicamentos, de maneira a elevar a participação da
indústria intensiva em conhecimento e ampliar o valor agregado da produção. 2) Evitar a
perda da posição alcançada pela indústria nacional no segmento de medicamentos
genéricos e a obliteração deste nicho de atuação. A convergência destas ações poderá
contribuir para a redução do pesado déficit no balanço de pagamentos em relação aos
produtos para a saúde no Brasil que, segundo afirmação do secretário de ciência e
tecnologia do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha, ao Jornal Valor Econômico
(Scaramuzzo, 2013c), alcançou US$ 11 bilhões em 2012. Ao mesmo tempo, com base na
geração e economia de recursos, poderá colaborar para a melhoria da qualidade de vida da
população através do atendimento do interesse público de acesso a medicamentos.

Finalmente, resta dizer que uma complementação da presente pesquisa com um estudo
sobre a concessão de patentes nos campos tecnológicos da área de fármacos, assim como o
acompanhamento sistemático das ações das instituições envolvidas na concessão e
anuência prévia de patentes de medicamentos, INPI e ANVISA, conforme apresentadas
neste trabalho, será de grande valia para a maior compreensão da rede de atores
interessados no sistema de medicamentos genéricos, a fim de nortear dinamicamente a
continuidade das políticas públicas ora em curso.

Contribuição dos Autores: Os dois autores contribuíram igualmente para este trabalho.
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Fatores motivacionais para a produção de produtos orgânicos

no Brasil

Motivating factors for the production of organic goods in Brazil

Resumo

Nos últimos anos, no Brasil, as pessoas passaram a se conscientizar cada vez mais e a

aderir ao consumo de produtos orgânicos. Este consumo somente poderá se consolidar se

houver oferta suficiente desses bens e uma consequente queda de preços. O objetivo deste

trabalho é analisar a motivação que leva a produzir bens orgânicos, quais são os desafios e

as perspectivas deste mercado no Brasil; O trabalho vai tentar entender o que leva um

produtor a entrar num nicho ainda não totalmente estabelecido e com diversos desafios a

ser superados. O estudo é de caráter exploratório e as fontes utilizadas para a sua realização

são documentais. Foram realizadas também entrevistas semi-estruturadas com diversos

produtores de bens orgânicos. Os resultados mostram que, assim como os consumidores,

os produtores são altamente conscientes e começam a produzir bens orgânicos muito mais

por acreditar numa filosofia de vida, do que por buscar uma maior possibilidade de

obtenção de lucros.

Abstract

In recent years, in Brazil, people have become increasingly aware and they adhere to the

consumption of organic products. This consumption can only be consolidated if there is

sufficient supply of these goods and there is also a consequent fall in their prices. The

objective of this work is to analyze the motivation that lead producers to produce organic

goods, what are the challenges and prospects of this market in Brazil, in order to

understand what makes a producer to enter in a niche not yet fully established and with

many challenges to be overcome. The sources used for this study are documentary and

bibliographical and it was also carried out semi-structured interviews with several

producers of organic goods. The results show that, as consumers, producers are highly

aware and begin to produce organic goods much to believe in a philosophy of life, than to

seek greater opportunity to profit.
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1. Introdução e Objetivos

Durante muitos anos, a humanidade esteve preocupada se iria ou não se alimentar. É certo

que em muitos países do planeta, ainda hoje isso é uma realidade, mas cada vez mais a

preocupação é com o que vamos comer. Problemas de saúde causados pela alimentação

errada, como a obesidade infantil, a cultura do fast-food sendo atacada em documentários e

reportagens, a difusão de ciências como a nutrição e a nutrologia, o culto ao corpo e a

preservação do meio ambiente são fenômenos de massa que formam um conjunto de

preocupações e despertam para a seguinte pergunta: qual a alternativa de consumo que

pode ser saudável, mais nutritiva, sem os perigos dos agrotóxicos e que não afeta de

maneira tão agressiva o meio ambiente? Essa pergunta, ou pelo menos parte dela começou

a ser elaborada nos anos 60, com a publicação de publicação do livro “Primavera

Silenciosa”, de Rachel Carson, que foi um dos estopins para o aparecimento do atual

ambientalismo. Na publicação, a autora explicava os malefícios da utilização de pesticidas.

A partir daquele momento, houve um significativo crescimento no interesse público e

acadêmico a respeito da questão ambiental, paralelamente ao surgimento de legislações

ambientais mais rigorosas em todo o mundo (ALPERSTEDT; QUINTELLA; SOUZA,

2010).

As inovações no campo da agricultura, até então, apenas levavam em conta como produzir

cada vez mais, sem se preocupar com as externalidades negativas que pudessem vir a

causar às pessoas e ao meio ambiente. O objetivo principal deste artigo é analisar as

motivações que levam os produtores a produzir bens orgânicos, no Brasil, nos dias atuais e

quais são as perspectivas e desafios desse mercado no país.

1.1. A ruptura na agricultura

A Primeira Revolução Agrícola dos séculos XVIII e XIX foi marcada pela aproximação da

agricultura e pecuária em varias regiões da Europa, iniciando uma nova fase na produção

de alimentos, que teve um papel fundamental para o fim da escassez de alimentos (VEIGA,

1991). A Segunda Revolução Agrícola, em meados do século XIX foi marcada por

avanços tecnológicos que levaram a melhora genética das plantas, marcou o início da

introdução de fertilizantes químicos e da utilização de motores a combustão, em

detrimento da utilização da força animal. Esses processos mecânicos ligados à utilização

da adubação química, revolucionaram a produção, pois produtores não mais necessitavam

de terras para a obtenção de forragem para animais, que até esta fase eram responsáveis por
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esterco e tração (VAN BATH, 1976), além disso não havia mais uma necessidade de

rotação de culturas, graças ao avanço nos estudos relacionados à área agrícola.

O pós-guerra trouxe um avanço da ciência química, o que revolucionou o campo dos

fertilizantes e dos agrotóxicos. Esses avanços, aliados à intensiva moto-mecanização e à

evolução dos estudos na área genética, culminaram com a chamada Revolução Verde, na

década de setenta (EHLERS, 1994).

A agricultura, até o inicio dos anos 1960, apenas pautava-se pela incumbência de produzir

cada vez mais e a custos cada vez mais baixos sem que essa ordem fosse contestada com

muita veemência. A publicação do livro “Primavera Silenciosa”, de Rachel Carson, no ano

de 1962, discute o uso de inseticidas e abre um debate sobre formas alternativas de

produção agrícola. As discussões sobre formas alternativas de produção desencadeia, já no

inicio dos anos setenta, em plena Revolução Verde, o início de movimentos alternativos

focados para o desenvolvimento de uma agricultura ecológica.

Figura 1: A Evolução da Agricultura e a ruptura para a Agricultura Ecológica

Fonte: adaptada pelos autores, a partir de EHLERS (1994).

A figura 1 apresenta a evolução dessas mudanças em termos históricos.

1.2. A agricultura orgânica

Uma das evertentes que surgiram através do desenvolvimento dos movimentos alternativos

foi a chamada Agricultura Orgânica. Entre 1925 e 1930, um pesquisador inglês, Sir Albert

Howard, realizou estudos sobre a compostagem e adubação orgânica na Índia. Duas de

suas obras Manufacture of Humus by Indore Process (1935) e An Agricultural Testament

(1940) são das mais relevantes para pesquisadores e praticantes do modelo orgânico
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(YOUNGBERG, 1984), apesar da péssima recepção que receberam, quando de sua

publicação. As obras de Howard ressaltavam a importância da utilização da matéria

orgânica nos processos produtivos e que o solo não é apenas um conjunto de substâncias,

pois nele há uma série de processos vivos e dinâmicos essenciais a saúde das plantas.

O mais importante seguidor de Howard foi J. I. Rodale. Ele aplicou os ensinamentos

motivado pela convicção de que alimentos produzidos de maneira orgânica eram mais

adequados a saúde humana. Em 1940, Rodale comprou uma fazenda nos EUA. no estado

da Pensilvânia passando a produzir alimentos segundo os preceitos de Howard. Apesar do

entusiasmo o projeto acabou não tendo o êxito esperado. Somente a partir dos anos

sessenta, graças ao inicio do atual ambientalismo, esta vertente de produção agrícola se

ampliou (BELASCO 1990; VEIGA 1991), tornando-se um sucesso em termos de

empreendimento comercial.

Na visão de Cidade (1996), o ambientalismo desta época é egresso do ecologismo, mas

procura equalizar o conflito entre crescimento econômico e preservação ambiental. A

Agricultura Orgânica não significa ausência de tecnologia ou retorno ao passado, assim, o

uso de técnicas modernas desenvolvidas para o sucesso econômico também são aceitas

pelas entidades que certificam os produtos como sendo orgânicos.

O reconhecimento da importância da Agricultura Orgânica pode ser atestado pelo

reconhecimento e definição do que seria esse modo de produção pelo Departamento de

Agricultura dos Estados Unidos (USDA, 2013), em 1984, que formou um conceito bem

definido do que é essa atividade e, que praticamente não foi mudado até hoje. Na Europa

da década de oitenta, a partir de incentivos por parte do governo da Suécia, Dinamarca e

Alemanha, para conversão de sistemas de produção convencionais para orgânicos, o

emprego das práticas agrícolas alternativas ganharam força e respeito. Os consumidores

por sua vez, mudaram sua percepção acerca de qualidade e segurança dos alimentos o que

originou novas dimensões de qualidade para os alimentos no final do século XX.

Na Tabela 1, podemos ver a evolução no número de produtores em uma amostra com os 20

países da Europa que possuíam o maior número de produtores de alimentos orgânicos, no

ano de 2011. Alguns dados importantes podem ser encontrados na amostra. Dentre eles,

pode-se verificar, que o número de produtores orgânicos quase dobrou, no período de 2002

a 2011. Outra constatação é que no inicio do período de apuração, alguns países que quase

não produziam orgânicos, aumentaram em muitas vezes o número de produtores desse tipo

de atividade.
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Tabela 1 : Os 20 países da Europa com maior número de produtores orgânicos (2002-2011)

País/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Alemanha 15.626 16.476 16.603 17.020 17.557 18.703 19.813 21.047 21.942 22.506

Áustria 18.576 19.144 19.826 20.391 20.162 19.922 20.089 21.000 22.132 21.575

Dinamarca 3.714 3.510 3.166 3.036 2.794 2.841 2.753 2.694 2.677 2.677

Eslovênia 1.150 1.125 1.590 1.718 1.953 2.000 2.067 2.096 2.218 2.363

Espanha 16.521 17.028 16.013 15.693 17.214 18.226 21.291 25.291 27.877 32.195

Estônia 583 766 810 1.013 1.173 1.211 1.259 1.277 1.356 1.431

Finlândia 5.071 4.983 4.887 4.359 3.966 3.971 3.991 4.087 4.022 4.114

França 11.177 11.359 11.059 11.402 11.640 11.978 13.298 16.446 20.604 23.135

Grécia 6.299 6.642 9.002 14.614 23.900 23.769 24.057 23.665 21.274 21.274

Holanda 1.560 1.522 1.469 1.468 1.448 1.465 1.473 1.488 1.554 1.672

Hungria 1.116 1.255 1.731 1.553 1.553 1.389 1.614 1.617 1.577 1.433

Itália 51.118 43.928 36.955 44.860 45.115 45.221 44.371 42.925 41.807 42.041

Letônia 352 550 1.043 2.873 4.105 4.108 4.203 4.016 3.593 3.484

Lituânia 393 1.811 1.811 1.811 2.348 2.348 2.797 2.652 2.623 2.623

Polônia 1.977 1.977 3.760 7.182 9.187 11.887 14.888 17.092 20.578 23.430

Portugal 1.093 1.196 1.250 1.479 1.550 1.949 1.902 1.651 2.434 2.603

Reino Unido 4.104 4.012 4.321 4.263 4.639 5.506 5.383 5.156 4.949 4.650

Rep. Tcheca 721 810 836 829 963 1.318 1.834 2.689 3.517 3.904

Romênia 0 0 1.200 2.920 3.033 2.238 2.775 3.078 2.986 9.471

Suécia 3.530 4.294 3.138 2.951 2.380 2.848 3.686 4.816 5.208 5.508

Fonte: WILLER; LERNOUD; KILCHER (2013).

Apenas a Itália e a Finlândia tiveram uma redução no número de produtores. A Itália,

perdeu, no período, aproximadamente 18% de seus produtores, porém, como podemos

verificar na tabela 2, o total de hectares plantados manteve-se praticamente estável. A

Finlândia, em 2002, tinha 5071 produtores, contra 4114 em 2011. Uma variação negativa

de 19%, mas houve um aumento da área plantada de 22%.

Se a porcentagem total de aumento de produtores foi de74%, na área plantada total foi de

123%. Esses números refletem a nova posição de médios e grandes produtores, que

também vêm aderindo ao movimento de produção orgânica na Europa. A Espanha tornou-

se o país com a maior área plantada em 2011, com 1.621.898. Outro destaque desta

amostra é a Polônia, que passou de 22.000 hectares, em 2010, para 609.412 ha em 2011;

uma variação de 2668% no período.
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Tabela 2: Os 20 países da Europa com maior área plantada de orgânicos em milhares de
hectares (2002-2011)

País/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Alemanha 697,0 734,0 767,9 807,4 825,5 865,4 907,8 947,1 990,7 1.015,6

Áustria 425,3 448,0 460,8 479,8 477,8 482,3 492,6 518,8 543,6 542,5

Bélgica 29,1 24,0 23,7 23,0 29,3 32,6 35,7 41,5 49,0 59,2

Dinamarca 174,3 165,1 154,9 134,1 138,1 142,8 150,1 156,4 162,9 162,2

Espanha 510,8 544,8 561,5 622,7 736,9 804,9 1.129,9 1.330,8 1.456,7 1.621,9

Estônia 30,5 40,9 46,0 59,7 72,9 79,5 87,3 95,2 113,0 133,8

Finlândia 156,7 160,0 162,0 147,6 144,7 148,8 150,4 166,2 169,2 188,2

França 518,0 551,0 534,0 550,5 552,8 557,1 583,8 677,5 845,4 975,1

Grécia 77,1 244,5 249,5 288,7 302,3 279,9 317,8 326,3 309,8 309,8

Hungria 103,7 116,5 133,0 128,6 122,8 122,3 122,8 140,3 127,6 124,4

Itália 1.168,2 1.052,0 954,4 1.069,5 1.148,2 1.150,3 1.002,4 1.106,7 1.113,7 1.096,9

Letônia 16,9 24,4 43,9 104,2 150,0 150,5 161,6 160,2 166,3 184,1

Lituânia 8,8 23,3 36,9 64,5 96,7 120,4 122,2 129,1 143,6 152,3

Polônia 53,5 76,3 82,7 159,7 228,0 285,9 313,9 367,0 522,0 609,4

Portugal 91,0 120,7 169,9 211,5 214,2 229,7 211,1 151,5 201,1 200,2

Reino Unido 724,5 695,6 690,3 613,0 605,7 682,2 737,6 721,7 699,7 638,5

Rep. Tcheca 235,2 255,0 263,3 255,0 281,5 312,9 341,6 398,4 448,2 460,5

Romênia 43,6 56,8 73,3 92,8 107,6 131,4 140,1 168,3 182,7 229,9

Eslováquia 50,0 50,0 51,2 90,2 120,4 117,9 140,8 145,5 174,5 166,7

Suécia 214,2 227,8 222,1 222,7 225,4 308,3 336,4 391,5 438,9 480,2

Fonte: WILLER; LERNOUD; KILCHER (2013).

Os primeiros movimentos em favor do sistema de produção de orgânicos pouco estão

relacionados com a atual agricultura orgânica de hoje (ORMOND et al., 2002).

Inicialmente, não havia padrões, regulamentos ou interesse em questões ambientais e de

segurança alimentar. Para a comprovação de que os produtos seguem padrões de manejo e

se encaixam nas normas vigentes, produtores e consumidores se apoiam na figura de

entidades que certificam os produtos. Essas certificações seguem as normas

governamentais, como por exemplo, a da União Européia, que foi uma das primeiras

legislações que apareceram (ALBERSMEIER; SCHULZE; SPILLER, 2009), em 1991, e a

dos Estados Unidos, que definiram o que era orgânico em 1984 e regulamentaram a

produção em 2000 (USDA 2013). No entanto, a certificação orgânica é principalmente

uma certificação de processos produtivos principais (exceto armazenagem e transporte) e

não do produto (BONAPACE, 2001). Os produtos comercializados, por exemplo, nos
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Estados Unidos, que utilizam  o selo USDA ORGANIC  são definidos como (USDA,

2013, p. 01):

“... alimentos e outros produtos agrícolas que foram produzidos por métodos
aprovados, que integram um modo cultural, biológico e mecânico, que promovem o
balanço ecológico e conservam a biodiversidade”.

1.3. O Brasil e a produção de produtos orgânicos

Os produtos orgânicos no Brasil começaram a aparecer como forma de consumo

alternativo na década de 90 (GUIVANT, 2003). Ofertados em grandes redes de

supermercados e lojas especializadas, a partir do final da década de 90, antes os produtos

eram comercializados diretamente aos consumidores finais por produtores que não usavam

defensivos e adubos sintéticos, geralmente produzidos em pequenas propriedades. A

consciência acerca dos males causados para a saúde pelos produtos químicos, embarcada

na Revolução Verde, era conhecida, mas as grandes cadeias de distribuição e os grandes

centros não contavam com oferta de produtos orgânicos (ORMOND et al., 2002). A partir

da introdução nesses grandes centros a produção e distribuição de orgânicos vem

crescendo de ano para ano. Em 1999, o Brasil contava 1200 produtores

(WILLER;YUSSEFI, 2000) e, catorze anos depois, em 2013 conta com 14437 produtores

(WILLER; LERNOUD; KILCHER,2013), ou seja, nesse período, o aumento no número de

produtores teve um aumento de 1200%.

Não foi apenas o número de produtores que teve um aumento nesses anos, a área destinada

a produção de orgânicos, nesse período também cresceu, mas não com a mesma

intensidade. Em 1999, o Brasil contava com 100.000 hectares de área plantada, em 2013, a

quantidade de terras destinada a agricultura orgânica é de 687.000 hectares

(WILLER;YUSSEFI,2000; WILLER;LERNOUD;KILCHER, 2013).

1.4. Os consumidores de produtos orgânicos

O desafio do cuidado com o meio ambiente é uma das questões  centrais do século XXI,

como demonstraram diversas pesquisas. Os alimentos orgânicos representam parte desta

preocupação, além de integrar interesses com a saúde do consumidor e qualidade do

alimento (KRYSTALLISE; CHRYSSOHOIDIS, 2005).

O comportamento do consumidor de alimentos está diretamente ligado à sua cultura, à sua

família, ao seu ambiente e também à sua realidade econômica (HOPPE et al., 2010).

Para os consumidores de produtos orgânicos, eles representam muito mais do que um

simples alimento ou, a sua função fisiológica simples (PEROSA et al., 2009). Os produtos

fazem parte até mesmo de uma filosofia de vida para alguns grupos de indivíduos e, o
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quanto ele representa, depende diretamente dessa ou aquela vertente a qual estão

envolvidos.

O comportamento do consumidor de produtos orgânicos no Brasil começou a ser estudado

com maior intensidade, a partir dos anos 2000. Esses estudos apontam como fatores

decisivos para a compra e consumo de produtos orgânicos questões relacionadas à saúde, o

cuidado com o meio ambiente, além da segurança dos alimentos e do sabor (PEROSA et

al., 2009).

1.5. Certificação

A certificação é uma garantia de que o produto está dentro do padrão definido pelo

governo do país, de que ele é orgânico. Além disso, no caso do Brasil, a lei só permite que

os produtos sejam vendidos entre empresas, se possuírem essa certificação. As definições

estão regulamentadas pela Instrução Normativa nº 46, de 06 de outubro de 2011. Ela

estabelece os sistemas orgânicos de produção animal e vegetal, bem como as listas de

substâncias permitidas para uso nos sistemas orgânicos (MAPA 2013a). Nela também

encontramos a regulamentação dos certificadores, que é quem verifica e atesta que

produtos ou estabelecimentos produtores ou comerciais atendem ao disposto no

regulamento da produção orgânica. A empresa não pode ter vínculo com os produtores e

deve ser cadastrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),

além de ser credenciada pelo Inmetro.

Os produtores não são obrigados a obter a certificação no Brasil. Eles podem se

organizar em grupo e se cadastrar junto ao MAPA para realizar a venda direta. Nesse caso,

não  há como vender para terceiros, só em feiras livres (direto ao consumidor) e para as

compras do governo.

Os países podem ter diferenças em suas definições do que é ou não orgânico, assim o

Decreto nº 6.323, de 27 de dezembro de 2007, estabelece, no Brasil, algumas regras para

produtos de exportação e produtos importados. No caso dos produtos de exportação que

atendam a legislação do país destino, mas que porventura sejam diferentes, na utilização de

substâncias ou mesmo no manejo que sejam proibidos na lei brasileira, estes produtos não

poderão ser comercializados internamente no país. Para serem comercializados no Brasil

como orgânicos, os produtos importados deverão estar de acordo com a regulamentação do

país para produção orgânica. Para a comprovação eles precisam possuir certificação

concedida por organismo de avaliação credenciado junto ao MAPA ou ser provenientes de
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países que possuam acordos de equivalência ou de reconhecimento mútuo de sistemas de

avaliação da conformidade orgânica com o Brasil(MAPA 2013b).

2. Metodologia

O método de pesquisa adotado por este artigo consistiu na elaboração de um estudo

qualitativo exploratório, com base na na análise documental de referências bibliográficas,

materiais de websites e relatórios de pesquisa, complementado pela aplicação de

entrevistas presenciais, baseadas em questionários semi-estruturados. A preocupação em

estudos qualitativos é responder a pergunta “O que está acontecendo aqui?” (GIBBS,

2009), e esta é exatamente a proposta desta pesquisa. O foco principal é fornecer uma

descrição dos processos estudados, enfatizado a estratégia adotada pelas organizações e os

produtores. Para a escolha e definição da população do estudo, foram adotados os critérios:

empresa brasileira (sede no Brasil), possuir certificação orgânica, ter mais de 2 anos na

atividade.

Figura 2: Critérios para escolha da amostra.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Numa pesquisa qualitativa, de acordo com Vieira (2008, p. 99), “o pesquisador busca

basicamente levantar as opiniões,...dos participantes da pesquisa” e foi isso que procurou

se fazer neste estudo.

Para a seleção das empresas alvo da pesquisa, foi utilizada a relação de expositores que

estariam presentes a BioBrazil Fair, realizada em abril de 2012, no Pavilhão do Ibirapuera,

em São Paulo. Este evento reúne, anualmente, os principais produtores, fabricantes,

distribuidores e importadores de produtos orgânicos do Brasil. Dentre os participantes, foi

identificada a presença de 18 empresas, que se enquadravam nos critérios, das quais 16
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concordaram em participar desta pesquisa, tendo sido entrevistadas pessoas que atuam no

comando gerencial destas organizações e com conhecimento sobre todas as suas

atividades. As entrevistas duraram em torno de 20 a 30 minutos. Foram fornecidos pelos

expositores também alguns materiais com informações sobre as empresas.

No Brasil temos a operação de diversos setores da cadeia produtiva na área de bens

orgânicos, seja como produtor, importador ou distribuidor. A Figura 3 mostra a

representatividade da amostra, que foi dividida em duas grandes famílias: produtos in

natura, ou seja, produtos que são comercializados basicamente como são colhidos, sem

nenhum método de processamento, a não ser embalagem e, produtos processados. Estes

produtos representam toda uma variedade de bens, que passam por etapas de

processamento após a colheita, para a elaboração do produto final. Nesta categoria estão

contemplados desde sucos de frutas, chás e mel até vinhos, fertilizantes e fraldas.

Figura 3: Categorias de Produtos Orgânicos: in natura e processados

Produtos Orgânicos in Natura

 Frutas
 Verduras
 Legumes
 Quinua
 Grãos
 Mudas Orgânicas
 Carne de porco
 Frango

Produtos Orgânicos Processados

 Farinha
 Pães
 Doces
 Açaí Polpa
 Açaí Pó
 Geléia
 Banana Passa
 Barrinha de Frutas
 Temperos
 Achocolatados
 Açúcar
 Polpas
 Óleos
 Mel
 Fertilizantes
 Sucos
 Vinhos
 Espumantes
 Chás
 Madeira
 Néctar de Fruta
 Fraldas

Fonte: elaborada pelos autores.
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3. Resultados e discussão

Metade dos entrevistados afirmou que entrou nesse negócio em função de uma escolha de

filosofia de vida, dois deles para agregar valor aos seus produtos, uma vez que,

normalmente, os bens orgânicos, em média, alcançam preços de venda 30% maiores que os

preços de bens similares não orgânicos, apesar dos custos de produção desse tipo de bens

ser algo, em torno, de 20% mais altos do que o dos produtos convencionais; e 6 deles

porque achou que a produção de orgânicos poderia abrir as portas para outros nichos de

mercado e também para a possibilidade de exportações.

Todos os entrevistados acreditam que os produtos orgânicos são melhores para a saúde e

para a qualidade de vida que os produtos normais, mas mais de um terço desses produtores

têm problemas com os fornecedores de matérias-primas. Principalmente os produtores de

bens processados. A maioria deles vende seus produtos em vários canais de distribuição

como lojas, redes de supermercados, internet, etc.

Devemos considerar que, na produção, 10 deles empregam até 50 funcionários, 3

empregam entre 51 e 200 e 3 empregam mais do que 200 funcionários.

Em relação ao faturamento médio anual, 7 deles preferiram não informar (alegaram que

não sabiam nada sobre isso), 3 deles recebem têm um faturamento até 500 mil reais, 2

entre 501 mil e 1,2 milhões de reais e 4 dos produtores entrevistados têm um faturamento

anual maior do que 1,2 milhões de reais. Considerando o lucro médio, 7 produtores

responderam: o produtor de sucos, vinhos e espumantes afirmou que seu lucro médio gira

em torno de 10%, o de geléias e chás 15%, o de frutas, polpas e sucos 17%, o de frutas,

legumes e grãos 21%, o distribuidor de quinoa 30%, o produtor de mel e própolis 35% e o

distribuidor de polpa de açaí 38%.

Todos são bastante otimistas e acreditam que há muita expectativa de crescimento das

vendas nesse mercado, no Brasil, em função, principalmente, do aumento da consciência e

do conhecimento dos brasileiros em relação à qualidade e propriedades dos bens orgânicos,

da queda relativa do preço desses produtos no mercado e do aumento de renda da

população, predominantemente da classe D, que, em parte, migrou para a classe C e que

vem se tornando cada vez mais exigente em termos de qualidade dos produtos que

consome.

4. Conclusões
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É importante destacar que todos os produtores acreditam na qualidade do produto que

vendem, consumindo, inclusive, esses bens em suas próprias residências. A maioria deles

passou a produzir orgânicos a partir da década de 90, quando as preocupações com o meio

ambiente e com a qualidade de vida se amplificaram em termos mundiais. Para todos eles,

a qualidade e a credibilidade dos produtos vendidos é fundamental. Muitas vezes, eles têm

um aumento significativo nos custos de produção, porque precisam garantir a idoneidade

das matérias-primas utilizadas. Aliás, esse é um dos problemas levantados por todos os

entrevistados de bens processados: é muito difícil, ainda hoje, no Brasil, trabalhar com os

fornecedores de matérias-primas para a produção de orgânicos. Esse é um dos gargalos

que precisaria ser resolvido no médio e longo prazos para que se possa amplificar a

produção.

Como já foi dito anteriormente, praticamente todos eles entraram nesse negócio em função

de uma filosofia de vida, e estão preocupados em fornecer o melhor produto possível para

os consumidores. Foi constatado na pesquisa, como já apontava parte da bibliografia

consultada, que para esses produtores, não é só o lucro o que importa, como ocorre na

maior parte dos negócios tradicionais. Eles levam em consideração outros valores, difíceis

de ser mensurados, ligados à religiosidade, em alguns casos, mas principalmente

relacionados com o respeito à natureza e aos consumidores.
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Mujeres innovadoras en Bucaramanga Colombia: capacidades y
condiciones del entorno que favorecen la innovación

Resumen

El objetivo de esta ponencia es analizar las capacidades y condiciones del entorno para
desarrollar procesos de innovación en empresas de propiedad femenina en la ciudad de
Bucaramanga, Colombia. Para esto se recopilaron experiencias de mujeres empresarias
innovadoras, mediante diez entrevistas semiestructuradas que se trabajaron con la técnica de
análisis de discurso. Se encontró que 6 de las 10 organizaciones realizan innovación en producto
y proceso, lo que muestra una relación entre la gestión de procesos innovadores y los productos
llevados al mercado. Respecto a las capacidades internas sobresalen la planeación estratégica,
la gestión del talento humano y la gestión de mercadeo como capacidades estructurales, y la
capacitación, la experiencia laboral y el aprendizaje como capacidades personales. En cuanto a
las condiciones externas, las empresarias consideran que existe un marco institucional favorable
a la innovación y un buen direccionamiento de los programas de apoyo, siendo altamente
beneficiadas por entidades tanto del sector público como privado.

Abstract
This paper presents the results of the research about the capabilities and environmental
conditions to develop innovation processes in female-owned businesses in the city of
Bucaramanga, Colombia. For this, the research collected experiences of women entrepreneurs
innovative, through of ten semi-structured interviews. It was found that 6 of the 10 companies
develop product and process innovation, which shows a relationship between the management
of innovative processes and products brought to market. Referent to internal capabilities, the
strategic planning, human talent management and marketing management as structural
capacities and training, work experience and learning as personal skills or management skills.
As for the external capacities, the entrepreneurs consider that the institutional framework is
positive for innovation and good support programs, which are highly benefited by public and
private entities.

1. Introducción y objetivos

Este trabajo hace parte de los resultados del proyecto de investigación “Mujeres empresarias en
Colombia: prácticas y procesos de innovación”, financiado por el Departamento Administrativo
de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS- y la Universidad Militar Nueva
Granada.

Con la incorporación de la mujer a las organizaciones como líderes empresariales, ha surgido
creciente interés por desarrollar una serie de trabajos centrados en el análisis de las experiencias
de las mujeres en el campo empresarial bajo el rol de propietarias o directivas de alto nivel,
buscando lograr una imagen de dichas experiencias en el quehacer diario de sus organizaciones
(Ortiz, Duque & Camargo, 2012). Como lo afirman Crecente, Crespo y García (2010): “La



influencia de la mujer en el desarrollo de la economía representa un destacado fenómeno entre
los cambios sociales fraguados en el siglo XX, y su profesionalización y liderazgo en algunas
esferas económicas y empresariales es un hecho aceptado en las últimas décadas” (P.2).

La opción que toman las mujeres hacia la actividad empresarial muchas veces es consecuencia
del rol que juegan dentro de la sociedad (esposas, madres, responsables del hogar), de la etapa
de la vida en la que se encuentran y de diversas situaciones que las impulsan hacia el
emprendimiento, buscando compaginar estos roles. Pero más allá de esto, la actividad
emprendedora se constituye en una situación deseable para lograr una mejor integración de la
mujer al campo empresarial que puede incidir en una disminución de los índices de pobreza y
en una posibilidad de mejoramiento de la calidad de vida de nuestras sociedades.

La investigación se centra específicamente en los procesos de innovación ya que en el contexto
actual ésta se constituye en un factor inductor de crecimiento y desarrollo, no solo económico
sino social. Sin embargo, para que las organizaciones puedan generar procesos de innovación
es fundamental contar con capacidades internas apropiadas y unas condiciones del entorno
favorables (Morales, Ortiz y Arias, 2012). Las capacidades estarán en función del contexto
social y económico de los diferentes países, incluso a nivel regional, y son direccionadas en gran
parte por los líderes de las organizaciones, quienes impulsan el desarrollo de dinámicas para
innovar y gestionar estratégicamente el conocimiento.

Las capacidades, como lo indican Guan y Ma (2003) abarcan las organizacionales o
estructurales propias de la empresa y las personales o directivas, que de acuerdo con Lugones,
Gutti y Le Clech (2007), se pueden entender como habilidades de los agentes que participan en
el proceso de creación de ideas, para la transformación de los conocimientos genéricos en
específicos y la creación de la innovación. Por otra parte, las condiciones del entorno están dadas
por las características sectoriales, el desarrollo institucional y las políticas de apoyo existentes,
las cuales son condición principal para facilitar el desarrollo de las capacidades internas de las
organizaciones (Pavitt, 2005 citado por Malaver y Vargas, 2011).

La innovación como lo afirma Silva (2012) se convierte en el combustible necesario para
mantener el motor de emprendimiento andado, se configura en la estrategia para responder a
retos como el libre comercio, los mercados emergentes, el cambio en las economías mundiales
y el nuevo panorama de inclusión social y de desarrollo.

El objetivo de este documento es el de analizar las capacidades y condiciones del entorno para
desarrollar procesos de innovación en empresas de propiedad femenina en la ciudad de
Bucaramanga, Colombia. Con esto se busca contribuir al estudio regional de las mujeres
empresarias en Colombia, en especial frente a sus prácticas de innovación y posibles lecciones
para otras empresarias del ámbito local o regional. Esta ciudad es de especial interés ya que
según el reporte GEM 2010 – 2011, Bucaramanga es la ciudad del país donde la tasa de mujeres
emprendedoras es igual a la de los hombres, situación que vale la pena examinar porque tanto
en Colombia como a nivel mundial, la actividad emprendedora es mayor en los hombres (Global
Entrepreneurship Monitor Colombia, 2011).

Para contextualizar un poco, Bucaramanga es la capital del departamento de Santander, ubicada
en el nororiente de Colombia, es una ciudad mediana (alrededor de 500 mil habitantes) y según



Aguilera (2013) sus indicadores sociales están entre los mejores del país, ya que tiene la menor
tasa de pobreza y la distribución más equitativa del ingreso en Colombia. Anota esta autora que
una de las fortalezas de la ciudad son las instituciones de educación técnica y superior que son
reconocidas por su alta calidad y que han contribuido al dinamismo económico y social de la
región. “(…) la integración entre los sectores público, privado y la academia permitieron que en
la ciudad y su área metropolitana se desarrollaran centros de investigación con orientación a la
ciencia, la tecnología y la innovación, que sentaron las bases para la competitividad de la ciudad
y la región” (Aguilera, 2013. P. 1).

El documento se estructura en tres partes. Inicialmente se presenta la metodología de la
investigación y las técnicas para obtener la información; después se muestran los resultados y
discusión, de acuerdo con las características de las empresas y de la innovación, los factores
internos y externos que favorecen la innovación, así como los obstáculos a la misma, finalmente
se plantean las conclusiones y reflexiones finales.

2. Metodología

Se realiza un estudio de corte cualitativo que pretende analizar las trayectorias, prácticas
empresariales y concepciones en un grupo de 60 mujeres empresarias en cinco ciudades de
Colombia, que se reconocen por realizar procesos de innovación dentro de sus organizaciones
de tal manera que se pueda hacer una caracterización de aquellos factores tanto internos como
externos que intervienen, facilitan o apoyan la innovación en estas organizaciones

Como se mencionó anteriormente, esta ponencia recoge el análisis de diez entrevistas
semiestructuradas realizadas a empresarias en la ciudad de Bucaramanga, quienes se
seleccionaron por el reconocimiento obtenido al desarrollar innovaciones en sus empresas a
partir de la información facilitada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga y la base de
datos del Premio Innova del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entidades que han
premiado empresas innovadoras, la primera a nivel regional y la segunda a nivel nacional.

La estructura de las entrevistas estuvo concentrada en tres ejes principales: trayectorias
personales, procesos empresariales y prácticas de innovación realizadas.

A partir de la metodología de análisis de discurso y usando el sistema de categorías y
subcategorías en el que se pueden agrupar los elementos del texto bajo un denominador común
que aglomera un conjunto de enunciados de los entrevistados, sin forzar su sentido (López y
Deslauriers, 2011, p.17), se identificaron los diferentes elementos que hacen parte de los procesos
de innovación, algunos previamente definidos a partir de la revisión de literatura y que fueron
usados para desarrollar el listado de preguntas1 y otros que se configuraron como categorías
emergentes que surgen del estudio de las entrevistas2. A continuación en las tablas 1 y 2 se

1 El sistema se elabora previamente antes de iniciar la entrevista. En esta situación de acuerdo con la revisión de
literatura se crean las categorías artificialmente.

2 Dado que el sistema es flexible, después de transcribir la información y procesar el texto pueden surgir nuevas

categorías o subcategorías o incluso eliminar aquellas que van perdiendo un valor explicativo.



presentan las familias y categorías generales que se definieron para la aplicación de las
entrevistas y el análisis de las mismas, las categorías presentadas son las relacionadas con
proceso empresarial y prácticas de innovación. El análisis se desarrolló con el apoyo del
software NVIVO para investigación cualitativa.

Tabla 1. Categorías proceso empresarial

Fuente: elaboración de las autoras

Tabla 2. Categorías de análisis para prácticas de innovación

Fuente: elaboración de las autoras



3. Resultados

3.1. Caracterización de las empresas y de la innovación

Las empresas objeto de estudio, como se observa en la figura 1, hacen parte del sector industrial
y de servicios abarcando actividades como la metalmecánica, producción de calzado, servicios
de salud, desarrollo de productos de aseo, gestión de la información y servicio de mesa.

Las empresas escogidas muestran una relación con los principales sectores productivos de la
ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, pues según el documento de trabajo sobre
economía regional del Banco de la República (Aguilera, 2013, p.24 y 28) en el sector industrial,
los alimentos y bebidas fue la actividad con mayor generación de empleo, producción, consumo
intermedio y valor agregado, seguido de la elaboración de productos derivados del metal
(metalmecánica), sustancias y productos químicos, productos de caucho y de plástico, textiles,
calzado y edición e impresión, entre otros. Con respecto al sector terciario o de servicios, las
actividades con mayor participación y valor agregado para esta región son los servicios basados
en el conocimiento, como educación, salud, servicios empresariales y tecnologías de las
comunicaciones (TIC).

Las empresas que hicieron parte de la muestra que en su totalidad son de propiedad femenina,
se encuentran representadas en los sectores antes descritos, mostrando una relación positiva
entre empresas innovadoras y sectores de mayor valor agregado para la región. Adicionalmente
a partir de este estudio se identifica que las empresas innovadoras que hicieron parte de la
muestra, no necesariamente hacen parte de los sectores típicos de participación femenina, los
cuales según Ortiz, Duque y Camargo (2008, p 110) normalmente abarcan actividades como
educación, comercio, servicios y administración pública; lo anterior dado que 6 de las 10
empresas de estudio son del sector industrial, relacionadas con actividades como el calzado (3),
metalmecánica (2) y elaboración de productos de limpieza (1), evidenciando para la muestra
obtenida, la posibilidad de inserción de la mujer empresaria innovadora en campos productivos
normalmente liderados por hombres (ver figura 1).

Figura 1. Sectores productivos de las empresas de propiedad femenina.

Fuente: elaboración de las autoras
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Referente a las características de estas empresas, nueve de  ellas  están constituidas como
sociedades limitadas y en cuanto a su tamaño - definido por el número de empleados - hay dos
microempresas, siete pequeñas y una mediana, catalogándose como Mipymes, en consonancia
con los estudios de emprendimiento femenino realizados en Latinoamérica, donde se afirma de
acuerdo con Weeks y Seiler (2001) citados por Ortiz, Duque y Camargo (2008) que entre 25%
y 35% de los empleadores y los trabajadores por cuenta propia en la región son mujeres, con lo
cual entre un cuarto y un tercio de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME)
son de propiedad femenina.

3.1.1 Tipo de innovación, alcance y fuentes

La caracterización de la innovación, en cuanto al tipo y al alcance, se hace a partir de la
conceptualización del Manual de Oslo (OCDE y EUROSTAT, 2005). De acuerdo con lo
anterior, como se muestra en la figura 2, se identificó que 6 de las organizaciones realizan
innovación en producto y proceso, 2 identifican innovaciones en proceso y mercadotecnia,
seguido de una en proceso y una en mercadotecnia. Para este grupo de empresas no se
identificaron características relacionadas con innovaciones organizacionales.

Figura 2. Tipos de innovación

Fuente: elaboración de las autoras

Los resultados de la figura 2 muestran una relación positiva entre la gestión de procesos
innovadores y los productos llevados al mercado, dado que las empresarias perciben que las
actividades relacionadas con cambios en procesos de producción y en los componentes de los
productos, permitieron la generación de ideas innovadoras de las cuales se obtuvieron como
resultado productos innovadores. Es así como el resultado del análisis por coincidencia entre
frases de las empresarias, referentes al tipo y proceso de innovación, arrojan como resultado una
correlación positiva del 0.67 entre innovación de proceso y producto como se observa en la tabla
3. Así mismo se puede observar gráficamente dicha relación en la figura 3, donde se encuentran
características de innovaciones en proceso en 9 de las 10 empresas estudiadas.
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Tabla 3. Similitud entre tipos de innovación3

Relación por similitud: Tipos de innovación
Jaccard's
coefficient

1.1 Proceso 1.2 Producto 0,67

1.1 Proceso 1.3 Mercadotecnia 0,30

1.2 Producto 1.3 Mercadotecnia 0,00

Fuente: elaboración de las autoras

De acuerdo con lo antes expuesto, se puede afirmar que las empresarias destacan la innovación
en proceso como una vía hacia la generación de productos innovadores e incluso de
innovaciones en mercadotecnia (nuevos conceptos, canales de ventas, diseño de producto, y
posicionamiento de marca). De igual forma, se observa que las empresarias conciben la
innovación como proceso, más no como un resultado en sí mismo, lo cual le ha permitido a las
empresas con mayor trayectoria mantenerse en el mercado gracias a prácticas de innovación
continuas.

Figura 3. Relación entre tipos de innovación

Fuente: elaboración de las autoras

3 Se calcula el coeficiente de Jaccard´s para identificar el grado de asociación entre datos cualitativos, para este caso permite
identificar las similitudes entre entrevistas, referentes a las características relacionadas con los tipos de innovación que
reconocen las empresarias dentro de sus organizaciones.



Referente al alcance de las innovaciones se evidenció que éste ha sido en todos los niveles:
internacional, nacional, regional y local, lo que parece tener relación con el tamaño de las
empresas, cómo se observa en la figura 4, ya que las microempresas solo muestran innovaciones
de alcance local, mientras las pequeñas y mediana empresa, tienen un alcance de la innovación,
inclusive internacional. Como es notorio, el hecho de haber tenido una muestra más grande para
las pequeñas, hace que se pueda apreciar innovación en todos los niveles de alcance.

El anterior resultado se ha evidenciado en diferentes estudios que sustentan las ventajas
relacionadas con la PYMES y la capacidad para hacer innovación, de acuerdo con la revisión
de literatura realizada por Camisón, et. al. (2002), dicha capacidad se da por la flexibilidad de
estas empresas, lo que les permite adaptarse y mejorar con mayor facilidad y en consecuencia
pueden tener menos dificultades para aceptar e implementar los cambios.

Figura 4. Alcance de la innovación vs. Tamaño de la empresa

Fuente: elaboración de las autoras

Dados los resultados anteriores, es necesario aclarar que aunque el tamaño pueda tener un efecto
sobre el grado de innovación, también son fundamentales las diferentes capacidades con las que
cuentan las empresas, tanto a nivel externo como interno para generar innovación, pues
dependiendo del aprovechamiento de las mismas, este proceso se dará de manera más fluida y
acertada.

Adicionalmente se reconocieron dos
tipos de fuentes de innovación, unas
internas y otras externas.  Las fuentes
internas identificadas (figura 5) son de
dos clases: a. las innovaciones son
originadas por ellas mismas y b. el
recurso humano aporta ideas
innovadoras. De acuerdo con estos
resultados, las mujeres dan una gran
importancia a la gestión de conocimiento
como principal inductor de la
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Fuente: elaboración de las autoras.



innovación, aunque no se hace referencia a grupos de investigación y desarrollo en el nivel
interno. Esto puede explicarse por el tamaño de las empresas, que aún no cuentan con recursos
suficientes para el desarrollo de este tipo de departamentos.

En el caso de las fuentes externas de innovación (ver figura 6), la fuentes más utilizadas por las
empresas son las revistas especializadas (4), relaciones sociales (3) y adquisición de otras
empresas (3), seguido de universidades (2) y empresas extranjeras (2). Por el contrario las menos
usadas son las ferias y negocios y actividades de benchmarking, proveedores y consultorías
externas.

Figura 6. Fuentes externas de innovación

Fuente: elaboración de las autoras

3.2. Factores que favorecen la innovación.

3.2.1 Capacidades internas (estructurales y personales)

Con respecto a las capacidades internas de tipo estructural se evidencian tres prácticas
importantes: la planeación estratégica, la gestión del talento humano y la gestión de mercadeo;
esta última se podría considerar como un efecto de las anteriores, pues se convierte en tarea
necesaria dentro de la planeación y como una actividad que ejecutan algunas personas de la
organización (ver figura 7).

Referente a las capacidades internas asociadas a características personales se identificó que
todas son profesionales y cinco de ellas ejercen su profesión dentro de su empresa. Por otro
lado se encontró que dan un alto valor a la capacitación constante, en temas tanto empresariales
como específicos de la actividad principal de la empresa; también a la experiencia laboral que
adquirieron durante su trayectoria profesional antes de iniciar su actividad empresarial;
finalmente identifican el aprendizaje del recurso humano dentro de la empresa como otra
capacidad importante, tanto en la generación de la innovación como en la ejecución de la misma
(ver figura 7).
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Figura 7. Capacidades internas

Fuente: elaboración de las autoras.

Las condiciones externas hacen referencia a la situación del entorno que facilita los procesos de
innovación e involucra el marco institucional y las entidades de apoyo tanto públicas como
privadas. En el caso de esta región en particular se encontró que las mujeres destacan como
fundamental dentro de sus procesos de innovación el apoyo recibido por entidades del sector
privado y público, para las primeras las 10 empresarias mencionaron que recibieron algún tipo
de apoyo de estas entidades, por otro lado las entidades públicas fueron identificadas por 8 de
las 10 empresarias, tal como se observa en la figura 8.

Así mismo 5 mujeres hicieron referencia al marco institucional que afecta los procesos de
innovación, lo anterior relacionado con la capacidad tecnológica, el mercado de trabajo, sistema
financiero y el compromiso del sistema educativo en el país. Referente a las políticas de
promoción de la innovación las empresarias no hacen afirmaciones durante las entrevistas.

Figura 8. Condiciones externas para la innovación

Fuente: elaboración de las autoras
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En el caso de las entidades de apoyo privadas que las empresarias mencionan se identifican tres
principales, como se muestra en la tabla 4: Cámara de Comercio de Bucaramanga (8), entidades
de cooperación internacional (5) y empresas privadas (4). En cuanto a las entidades públicas se
destacan el SENA (5), Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (4), COLCIENCIAS (3), y
Universidades Públicas (2). Estas entidades en particular, junto con otras, hacen parte del
Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del país, y han estado presentes en la creación y
promoción de políticas y programas de innovación.

Los resultados anteriores muestran que las políticas en innovación se han reflejado de alguna
manera en los programas de apoyo ejecutados por las diferentes entidades tanto públicas como
privadas, de tal manera, que las empresarias de esta región reconocen como un apoyo importante
en sus procesos de innovación, ayudas que van desde el fortalecimiento interno de sus empresas
hasta actividades específicas en adquisición y creación de tecnologías.

Tabla 4. Entidades de apoyo

Entidades de apoyo privadas No.
empresas

Entidades de apoyo públicas No.
empresas

Cámara de comercio 8 SENA 5

Cooperación internacional 5 Ministerios 4

Empresas privadas 4 Colciencias 3

Gremios 3 Universidades públicas 2

CDT (Centro de desarrollo
tecnológico)

2 FOMIPYME_INNPULSA 1

Entidades sin ánimo de lucro 0 Fondo emprender 1

Universidades privadas 0
Gobernaciones 0

Alcaldías 0
Fuente: elaboración de las autoras

3.3 Obstáculos a la innovación

En referencia a los principales obstáculos a la innovación, tan solo 5 de las 10 empresarias
entrevistadas evidenciaron algún tipo de obstáculo, encontrando que la principal barrera interna
para la innovación es la dificultad para cambiar de mentalidad (4), así mismo y aunque de
manera dispersa señalan el desinterés, el tradicionalismo, la falta de creatividad, la formación y
la falta de recursos como obstáculos en este tipo de procesos (ver figura 9).

Por otra parte, en cuanto a las barreras externas para la innovación, encontradas en el repertorio
de las entrevistas, y a pesar de encontrar resultados dispersos, se destacan: la competencia como
uno de los más relevantes (2), financiación, falta de información pertinente, cultura, corrupción,
sector empresarial y barreras del gobierno, estas últimas relacionadas con la carga de impuestos.



Figura 9. Barreras para la innovación.

Fuente: elaboración de las autoras

Conclusiones

A partir de este estudio se identifica que las empresas innovadoras que hicieron parte de la
muestra, no necesariamente hacen parte de los sectores típicos de participación femenina, lo
anterior dado que la mayoría de las empresas pertenecen al sector industrial, evidenciando para
la muestra obtenida, la posibilidad de inserción de la mujer empresaria innovadora en campos
productivos normalmente liderados por hombres.

El análisis de repertorio acerca de los tipos de innovación desarrollados en las empresas, mostró
una relación positiva entre la gestión de procesos innovadores y los productos llevados al
mercado, dado que las empresarias perciben que las actividades relacionadas con cambios en
procesos de producción y en los componentes de los productos, permitieron la generación de
ideas innovadoras de las cuales se obtuvieron como resultado productos innovadores.

Se evidenció que el alcance de la innovación puede tener una relación con el tamaño de las
empresas, para el caso de esta muestra se observó que las microempresas solo muestran
innovaciones de alcance local, mientras que las pequeñas y mediana empresa, tienen un alcance
de la innovación, inclusive internacional. Esto muestra que también las características de las
pequeñas y medianas empresas favorecen de manera positiva la generación de procesos
innovadores y no sólo las grandes empresas como se afirma en algunos estudios.

Las mujeres entrevistadas afirman que la innovación se relaciona de manera importante con la
búsqueda y aplicación de conocimiento, apoyado de prácticas como el desarrollo de una
planeación estratégica, gestión del talento humano y de mercadeo.
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Las características del entorno son fundamentales para el fortalecimiento de las capacidades
internas, es por ello que la generación de políticas, programas e incentivos a la innovación
generan un alto impacto. Para esta ciudad el buen direccionamiento de los programas de apoyo
a la innovación, ha generado según las empresarias un impacto positivo y relevante en sus
capacidades y procesos de iniciación a la innovación.
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Características de la transferencia de conocimiento en casos de
propiedad industrial protegidos por dos universidades en Colombia

Resumen
El objetivo de esta ponencia es identificar algunas de las características de la transferencia de
conocimiento hacia el entorno en casos de propiedad industrial protegidos por dos universidades
públicas en Colombia. Se realizó una revisión de documentos extraídos de bases de datos
nacionales e internacionales, sobre transferencia de conocimiento al entorno desde las
universidades y se realizaron tanto encuestas como entrevistas semiestructuradas a inventores y
gestores de patentes universitarias. Se encontró que aunque existen patentes concedidas,
especialmente en áreas como biotecnología e ingenierías mecánica, civil y química, la
explotación o comercialización de dichas patentes es incipiente, derivado de cuestiones
administrativas y de trámite, la falta de claridad en las reglas del juego, enfoque más social que
comercial y falta de vinculación del beneficiario desde el comienzo.

Abstract
The aim of this paper is to identify some of the characteristics of knowledge transfer to the
environment in case of industrial property protected by two public universities in Colombia. We
reviewed documents extracted from national and international databases on knowledge transfer
from universities to environment and semi-structured interviews were conducted inventors or
managers of university patents. We found that although there are patents granted, especially in
areas such as biotechnology and mechanical engineering, civil engineering and chemical
engineering exploitation or sale of these patents is emerging. Derived from administrative and
procedural matters, the lack of clarity in the rules of the game, more social than commercial
approach and lack of linkage with the beneficiary from the start.

1. Introducción y Objetivos
Derivado de la nueva función del conocimiento como factor de riqueza en el sistema productivo,
la transferencia de conocimiento se está volviendo cada vez más un proceso esencial dentro y
desde las organizaciones al entorno (Drucker, 2004, citado en Ramírez y García, 2010),
convirtiéndose en una estrategia para aumentar la productividad y garantizar la continuidad de
las empresas en el mercado (Argote et al., 2000). De acuerdo con esto, para que las empresas
aseguren la existencia de competitividad, es necesario un flujo constante de conocimiento, entre
los centros de conocimiento y los centros productivos, en un proceso complementario a las
actividades principales de cada una de las partes (García, 2009).

Algunos autores afirman que para lograr que el conocimiento producido en la academia impacte
en la competitividad del sector productivo, es necesario que se afiance el término de
“universidad emprendedora” propuesto por Clark, en 1998 y reafirmado por Etzkowitz en el
2004, en donde la “capitalización de conocimiento” se da a partir de la propiedad intelectual y
su explotación como medio para promover la generación de conocimiento aplicado, incrementar
la relevancia de la investigación y así mismo, generar empleo, riqueza y dinamismo económico
e intelectual (García 2008; Fernández et al, 2007; Azagra, 2003).



En este contexto, un elemento fundamental en la transferencia de conocimiento, es la forma
como este se protege, una vez creado, para evitar usos indebidos o apropiaciones por parte de
terceros y garantizar derechos morales a los autores por su creación. Para facilitar este objetivo
de salvaguarda del conocimiento, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
ha generado lineamientos sobre propiedad intelectual y ha separado este objeto del derecho, en
dos grandes ramas reconocidas así internacionalmente: 1. Propiedad industrial: las patentes, las
marcas, los dibujos y modelos industriales, y la protección contra la competencia desleal y 2.
Derechos de autor y derechos conexos de creaciones expresadas en obras literarias, musicales,
científicas y artísticas en sentido amplio (Anzola et. al., 2008).

En Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio- SIC, es la encargada de reglamentar
y tramitar lo concerniente a la propiedad industrial y la Dirección Nacional de Derechos de
Autor se encarga de los temas relacionados con derechos de autor. De esta forma, con base en
la Superintendencia, los medios por excelencia de protección de la propiedad industrial son las
patentes y los diseños industriales. Las patentes pueden ser de dos tipos: patente de invención,
patente de modelo de utilidad y los diseños industriales (SIC, 2008).

Esta ponencia tiene como objetivo identificar algunas características de la transferencia de
conocimiento hacia el entorno, en casos de patentes de invención y modelos de utilidad
protegidos por dos universidades públicas en Colombia. Esto con el fin de evidenciar
condiciones y capacidades que favorecen o inhiben la transferencia de conocimiento entre la
universidad y su entorno; sustentado en estudios de la región y de países desarrollados donde se
evidencia que para que las universidades puedan realmente impactar al entorno, deben contar
con unas capacidades y conocimiento acumulado que sea de interés para otros actores de la
sociedad, pero que también deben existir unas condiciones del entorno que favorezcan estas
dinámicas (Bozeman, 2000; WIPO, 2002; Azagra, 2003; Fernández López, Otero González,
Rodeiro Pazos, Rodríguez Sandiás & Rodríguez Sandiás, 2009).

El documento se estructura en tres partes. Inicialmente se presenta el método de la investigación
y las técnicas para obtener la información; después se muestran los resultados y discusión, de
acuerdo a cinco categorías de análisis y finalmente se plantean las conclusiones y reflexiones
finales.

2. Método

Esta investigación es de tipo cualitativa y exploratoria, se enmarca dentro de las ciencias sociales
y toma como método, el estudio de caso. La ponencia hace parte de los resultados del proyecto
de un investigación “Factores determinantes de la transferencia de conocimiento e innovación
hacia el sector productivo en casos de propiedad industrial protegidos en tres universidades del
país”, financiado por la Universidad Militar Nueva Granada. Para este caso en particular se
trabajaron casos de patentes de invención y modelos de utilidad protegidos por la Universidad
Nacional de Colombia-UN, sede Bogotá y la Universidad Militar Nueva Granada-UMNG.

Para el desarrollo de la ponencia se realizó una revisión de documentos extraídos de bases de
datos nacionales e internacionales, que incluyen factores que han sido claves para la
transferencia de conocimiento entre la universidad y otras organizaciones del entorno en el
contexto internacional (ver tabla 1).



Tabla 1. Referentes internacionales de la vinculación Universidad-Empresa -UE para la
transferencia de conocimiento

Autor Objetivo Metodología
Factores

Fernández,
Otero,
Rodeiro &
Rodríguez
(2009)

Determinar los factores
que influyen en la
capacidad de las
universidades públicas
españolas para generar
patentes.

Análisis empírico mediante
análisis factorial y regresión
logística utilizado información
contenida en bases de datos y
publicaciones nacionales sobre
universidades públicas de
España.

 Factores relacionados con las
capacidades de las universidades
para la trasferencia de tecnología.
(Clark , 1998; Etzkowitz, 2004)

OMPI,
(2002)

Este documento es una guía para las universidades e
institutos de I+D para formular las políticas en torno a la
propiedad intelectual.

 Política universitaria que
contenga
o La cobertura, pertenencia y

protección de la información
o Mercadeo, comercialización y

licenciamiento
o Distribución de los ingresos
o Derechos y obligaciones de

los inventores y las
instituciones

Azagra
(2003)

Añadir elementos de
análisis sobre ciertos
aspectos del modelo
actual de actuación de
las universidades, en
concreto de su
contribución a la
innovación
tecnológica.

Una revisión bibliográfica del
papel de las universidades en la
innovación y de la interacción
universidad-empresa y las patentes
universitarias.

La aplicación de una encuesta
sobre interacción universidad-
empresa en la comunidad
valenciana.

Dos casos de estudio sobre
patentes universitarias, la
Universidad Politécnica de
Valencia y la Universidad Louis
Pasteur, de Estrasburgo.

 Factores relacionados con las
unidades de enlace universidad-
empresa para la trasferencia de
conocimiento. (Kline y
Rosenberg, 1986; Etzkowitz &
Leydesdorff 1996; Lundavall
2002, en Azagra, 2003).

 Factores relacionados con el
proceso de creación de la
innovación y su trasferencia al
entorno (Merton, 1973; Nelson y
Winter, 1982; Pavit, 1984;
Lundavall, 2002, en Azagra,
2003).

 Factores relacionados con las
condiciones del entorno. (Sábato,
1975; Freeman, 1987; Lundvall,
(1988); Rosenberg, 1990;
Lundvall, 1992; Nelson, 1993;
Edquist, 1997; Fooray, 2000,
Lundvall, 2002 en Azagra, 2003)

Bozeman,
(2000)

Organizar la literatura
reciente que se
encuentra sobre
trasferencia de
tecnología mediante
un modelo
“contingente de
efectividad”

Revisión de conceptos
fundamentales sobre la
transferencia de tecnología.

Revisión de contextos
institucionales de los productores
de tecnología y agentes de
trasferencia.

 Factores relacionados con las
características de los actores.

 Factores relacionados con el
proceso de creación de la
innovación y su trasferencia al
entorno.

Fuente: elaboración propia.

De igual forma, se identificaron los casos de propiedad industrial protegidos por las dos
universidades estudiadas, mediante la recolección de información en documentos y bases de



datos institucionales, así como de la oficina de patentes nacional de la Superintendencia de
Industria y Comercio y la base de datos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual-
OMPI (SIC 2013; OMPI 2013).

Seguidamente se realizaron veinte encuestas a inventores identificados de las patentes de
invención y modelos de utilidad concedidos a las dos universidades estudiadas y se realizaron
entrevistas semiestructuradas a seis jefes de unidad o gestores de patentes, y a nueve inventores
seleccionados por conveniencia para realizar el estudio de caso, con el fin de identificar las
condiciones y características de la transferencia de conocimiento al entorno en dichos casos.

3. Resultados y discusión

3.1 Características generales de las universidades estudiadas

Dentro del sistema de educación superior en Colombia, tanto la Universidad Nacional de
Colombia (UN) como la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), son instituciones de
naturaleza pública del orden nacional, identificadas a su vez como “entes universitarios
autónomos”, con lo cual adquieren un régimen especial tanto para contratación, salarios, manejo
de presupuesto y aportes especiales por parte del Gobierno Nacional (MEN, 2010).

De acuerdo con el ranking web de universidades, la UN se encuentra en el primer lugar en
Colombia y número 479 en el ranking mundial y la UMNG ocupa el puesto número 41 de las
universidades colombianas y el 6413 a nivel mundial (CSIC, 2012).

Como es de esperarse por la posición en los rankings, se puede evidenciar diferencias
significativas en cuanto a capacidades y actividades misionales entre estas dos entidades (ver
tabla 2). Lo anterior, en parte resultado de la trayectoria de cada una, puesto que la UN es una
institución centenaria en la nación, mientras que la UMNG, adquirió autonomía del Ministerio
de Defensa y pasó a ser una universidad pública y adscrita al Ministerio de Educación solo desde
1982.

Tabla 2. Generalidades de las universidades objeto de estudio
UN UMNG

Capacidad

Nivel de formación docentes
36% Doctorado, 17% Magíster,

4% especialización, 6% pregrado

6% Doctorado, 41%
Magister, 40%

especialización, 13%
pregrado

Infraestructura física para
uso misional

433,452 m2 42,793m2

Gastos administrativos 287,043 mil de pesos 8,491 mil pesos
Presupuesto de la nación
para las  SUE*

30% 0,40%

Formación

Programas de pregrado 96 19
Programas de posgrado 277 64
Graduados pregrado 6.191 1.028
Graduados posgrado 2.445 885
Graduados maestría  y
doctorado

1.116 9

Investigación
Grupos investigación 489 40
Revistas indexadas 42 8



Artículos en revistas
indexadas

1.842 137

Movilidad docente exterior 1.020 50
Número de patentes** 20 0

Extensión
Docentes en extensión 163,00 9,00
Estudiantes en extensión 13.159,00 1.383,00

Bienestar
Tasa deserción anual
pregrado

12,40% 12,40%

Fuente: adaptación de (SNIES, 2010) (SNIES b, 2010)
*Sistema Universitario Estatal - SUE.
** Para el 2010 la UMNG no había presentado ninguna patentes, mientras que la UN representaba el 83% de las
patentes presentadas por universidades públicas a nivel nacional.

3.2 Características de la trasferencia de conocimiento

A partir de la revisión bibliográfica, se establecieron cinco categorías de análisis, bajo las cuales
se buscó caracterizar la transferencia de conocimiento, especialmente a partir de propiedad
industrial en las universidades objeto de estudio. Se determinaron características en cuanto a
cuál es el enfoque de la universidad frente a la transferencia de conocimiento, qué unidades
existen para ser un puente entre universidad y entorno (UE), qué actores participan de las
relaciones UE, cuál es el proceso para la transferencia de propiedad industrial- (PI), y
finalmente, qué condiciones existen en el entorno para la transferencia.

3.2.1 Enfoque

En primer lugar y de acuerdo con COLCIENCIAS (2005) el conocimiento puede ser enfocado
hacia el desarrollo económico o hacia la transformación cultural y social. Las universidades
estudiadas, a pesar de tener diferencias marcadas en su historia y administración, siendo
universidades públicas, orientan sus actividades misionales a contribuir con la sociedad y a
relacionarse activamente con el entorno.

La UN, se caracteriza por ser una universidad con un fuerte enfoque social, orientado hacia la
“construcción de nación a partir de la generación y asimilación de conocimiento en campos
avanzados de las ciencias, la técnica, la tecnología, el arte y la filosofía” (UN, 2005), y con un
fuerte compromiso con las “soluciones a problemas nacionales por encima de intereses
relacionados con una rentabilidad económica” (UN, 2013)

De acuerdo con Mayorga (2013), asesor en patentes de la UN- Sede Bogotá, la Universidad
tiene un especial enfoque hacia la docencia y la investigación, a partir de estas dos, se genera
un spillover, que impacta en el entorno, a modo de procesos de extensión que van hacia la
sociedad y a la empresa.

“Si se limitara la investigación a la solución de casos específicos de la empresa, se generaría un
monopolio de conocimiento”, afirma Mayorga (2013). Por lo tanto, se encuentra que la UN
cumple con la función de dirigir la inversión pública en I+D para mantener “la diversidad de
opciones de investigación frente a la concentración (sesgo) que puede generar la investigación
privada ligada a determinados intereses” (Callon 1991, Callon 1994 en Azagra, 2003).

Paralelamente, la UMNG, promueve por igual “la participación con el Estado, y el sector
productivo para el beneficio de la sociedad colombiana y el sector defensa” (UMNG, 2009),
esto se debe principalmente a que la Universidad tiene su origen en el Ministerio de Defensa,



ya que fue creada como un soporte educativo para el personal de las fuerzas militares y la policía
nacional. Sin embargo, hoy en día es abierta para toda la población y depende del Ministerio de
Educación Nacional.

Para Alemán (2013), director de la Unidad de Innovación y Emprendimiento de la UEI-UMNG,
la Universidad ha estado orientada hacia la docencia y la investigación, enfocándose en la
transferencia al entorno a partir de la difusión de conocimiento, sin embargo, con el reciente
camino que se abrió a partir de las patentes concedidas, se está en “un proceso de aprendizaje”
y de “descubrimiento”, para entender las razones de por qué se patenta (Alemán, 2013).

Las dos universidades estudiadas, concuerdan en tener un enfoque principalmente de difusión
social del conocimiento a partir de la participación con otros actores (investigación conjunta,
docencia, extensión) más que un enfoque comercial, orientado a la comercialización de los
resultados de investigación protegidos por patentes de invención y modelos de utilidad
(Acevedo et al, 2005).

3.3 Unidades de enlace

Se pudo evidenciar que existen unidades de enlace internas y externas a las universidades. En
el nivel interno en la UN se destacan unidades que cumplen algunas funciones de enlace con el
entorno como la Dirección Nacional de Extensión, Vicerrectoría de Investigaciones, Oficina de
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, Centros e Institutos de Investigación y
Extensión, Vicedecanaturas de Investigación y Extensión, Grupos de Investigación, Hospitales
y Clínicas Universitarios, Unidades de Emprendimiento, Oficinas de Servicios Legales, Oficina
de Egresados, Direcciones de Posgrados, Oficinas de Prácticas y Pasantías, entre otras
(Mayorga, 2013; Morales, Sanabria, Caballero y Fandiño, 2012).

En la UMNG, se encuentran unidades de enlace como la Vicerrectoría de Investigaciones,
División de Extensión y Negocios, Unidad de Emprendimiento e Innovación, Oficina de
Relaciones Interinstitucionales, Centros de Investigación, Grupos de Investigación, Hospital
Universitario, Consultorios Empresariales, Consultorio Jurídico, Oficina de Egresados,
Direcciones de Posgrados, Instituto de Estudios Geoestratégicos, entre otras (Amado, 2013).

En el nivel externo las dos universidades hacen parte del comité CONNECT Bogotá Región,
una iniciativa que surge de la “Alianza universidad – empresa - Estado” conformada en sus
principios por la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá, las 11 principales
universidades de la ciudad y algunos representantes de la empresa privada, quienes adoptaron
el modelo de San Diego Connect, para establecer una corporación sin ánimo de lucro “para
incorporar a la Ciudad Región en el contexto de una economía basada en conocimiento”,
actualmente están integradas 22 universidades y 29 empresas (CONNECT, 2012; UN, 2013).

Tanto Mayorga (2013) como Alemán (2013), consideran a este comité como una unidad de
enlace con el entorno, que les ha permitido acercar a las universidades con los empresarios. La
importancia de este tipo de organizaciones radica en reducir las barreras que se presentan tanto
en la academia como en la industria, en cuanto al reconocimiento del valor de la investigación,
los medios de comunicación entre los actores e inclusive la tolerancia cultural hacia los procesos
internos de cada organización (Lundavall 2002 en Azagra, 2003).

Sin embargo, CONNECT es una organización externa a las universidades y por el momento en
ninguna de las dos, existe una unidad interna que esté encargada de la explotación o
comercialización del conocimiento, bien sea una oficina de transferencia tecnológica o una



organización híbrida entre industria y academia como un parque tecnológico (Etzkowitz &
Leydesdorff 1996 en Azagra, 2003).

Para el caso de la UN, Mayorga (2013), indica la falta de sostenibilidad de las iniciativas de la
Universidad, en establecer unidades internas para el apoyo a la transferencia de conocimiento y
tecnología. Si bien la Dirección de Investigaciones, en este caso de la sede Bogotá, es un actor
importante para la identificación, protección y apoyo a la transferencia de resultados de
investigación, al igual que las vicedecanaturas de las facultades y las unidades de extensión,
considera que es necesaria una mayor promoción sobre todo para enriquecer y mejorar los
procesos internos de transferencia hacia el entorno social y no solamente hacia el sector
productivo (caso CONNECT Bogotá).

Por otra parte, en la UMNG, aunque está contemplado en el plan de desarrollo 2019, la creación
de un parque tecnológico (UMNG, 2009b), todavía no existe una unidad concreta que se
encargue del licenciamiento o comercialización de conocimiento. Algunos innovadores de la
UMNG, ven en la Unidad de Emprendimiento e Innovación, un apoyo para la transferencia de
sus patentes al entorno. Sin embargo, aducen que los procesos internos y la falta de reglas de
juego provenientes de la Universidad, han impedido la comercialización de las patentes, pese al
interés del sector productivo por adquirirlas.

3.4 Actores

En el ecosistema de la propiedad intelectual, interactúan diversos actores cada uno con perfiles
y posiciones definidas por su contexto (Litman, 2013). Por un lado la literatura establece tres
actores principales, universidad-empresa-Estado, soportados en los modelos de triángulo de
Sábato, triple hélice y los sistemas de innovación (Etzkowitz & Leydesdorff 1996 en Azagra,
2003; Lundvall, 1988 en Azagra; Sábato, 1975 en Azagra, 2003; Etzkowitz, 2004 en Fernández
et al, 2007).

Específicamente para los casos de propiedad industrial - PI provenientes de la academia, se
tomaron como actores a los innovadores, como aquellas personas que participaron en el
desarrollo de la patente y figuran como inventores en los registros de la concesión,
adicionalmente, la universidad como un actor promotor de la PI a nivel interno y el beneficiario
como la organización receptora de dicha innovación.

En este contexto, diversos estudios han demostrado la dualidad entre comercializar el
conocimiento y su transferencia como bien público (Nelson, 1959 en Azagra, 2003; Arrow,
1962 en Azagra, 2003, Bozeman 1994 en Bozeman 2000, Crow& Bozeman 1998 en Bozeman
2000; Lee 1996, en Bozeman, 2000). Sin embargo, los inventores entrevistados, tanto de la UN
como de la UMNG, claramente enfatizan en que la transferencia de conocimiento debe tener un
componente social, pues debe contribuir a la difusión de conocimiento, aun así, la “investigación
científica” no es suficiente, por lo cual se requiere también realizar “investigación aplicada”
para que esta tenga un impacto en el sector real (Ninco & Jiménez, 2012; Buitrago, 2013;
Chejne, 2013; Sanabria, 2013)

Por otro lado, la universidad colombiana como otro actor que genera las condiciones internas
para la transferencia, no se ha desarrollado esta capacidad de manera adecuada, en la medida
que debe establecer un claro manejo de la propiedad industrial, como lo sugiere la OMPI (2002).
Este consta de: lineamientos sobre la cobertura, la propiedad, la confidencialidad, el mercadeo,
comercialización y licenciamiento, la distribución de los ingresos, los derechos y obligaciones
y otros conflictos.



De acuerdo con otros contextos y experiencias exitosas, es importante establecer unidades
especializadas en el manejo de la PI, con el personal adecuado, que permita suplir las debilidades
que presenta el innovador, especialmente hacia la determinación de oportunidades de protección
de propiedad industrial, los procesos de relaciones comerciales con el entorno y el apoyo a los
procesos de transferencia de tecnología al entorno.

En las universidades estudiadas, generalmente son los mismos investigadores los que llegan a
la conclusión de que sus desarrollos son patentables y la universidad soporta estos procesos a
manera de promoción de estos mecanismos de transferencia. Sin embargo, aún no se cuenta con
procesos estructurados para saber que hacer una vez se ha protegido la invención, si esta será
puesta como donación al conocimiento general de la sociedad o será licenciada para retribuir la
inversión de la universidad y los innovadores (Ninco& Jiménez, 2012; Buitrago, 2013; Chejne,
2013; Sanabria, 2013).

La UN, cuenta con un asesor de tiempo completo en el área de patentes, con aproximadamente
20 años de experiencia, quien indica la necesidad de establecer procedimientos administrativos
adecuados, para facilitar la solicitud y concesión de patentes. De acuerdo con (Mayorga, 2013b)
se deben mejorar las comunicaciones y dar una mayor orientación al usuario, es decir, se debe
instruir a los innovadores con conocimiento y herramientas de PI ya que han sido “cuestiones
administrativas y de trámite las que han impedido la concesión de las solicitudes de patentes”.

En el caso de la UMNG, se da el caso, que a pesar de las iniciativas en políticas orientadas a la
propiedad intelectual de la Universidad, fueron los innovadores cuando se dieron cuenta del
potencial de sus desarrollos, quienes iniciaron el proceso de protección a desarrollos
universitarios, buscando asistencia externa en una empresa consultora en patentes, la cual es
actualmente la encargada del proceso de solicitud de patentes de la Universidad. Así mismo,
algunos inventores afirman que la razón de que las invenciones no se transfieran adecuadamente
mediante el mecanismo de patente, se debe a que se inscriben en la presentación de proyectos
de investigación, creando inconvenientes por la difusión de la investigación, lo cual viola el
principio de confidencialidad (Ninco & Jiménez, 2012). Además que el proceso aún no está
completo, puesto que a pesar del apoyo de la Unidad de Emprendimiento e Innovación, falta
normatividad interna para determinar la propiedad de la invención y la distribución de los
ingresos por su venta, entre otros (UMNG, 2012).

3.5 Proceso

Si bien existe una diferencia clara entre cómo desde diversas áreas de conocimiento se puede
dar esta interacción con el entorno, al caracterizar las patentes concedidas a las universidades
estudiadas, se destaca que la investigación se encuentra orientada hacia la ciencia aplicada;
priman las patentes en áreas de ingeniería mecánica, civil, química y biotecnología, lo cual
debería facilitar la transferencia de conocimiento principalmente hacia el sector productivo
(Pavitt 1984, en Azagra, 2003).

La dinámica de producción de patentes detectada en las universidades estudiadas corresponde a
las características del modelo dinámico de investigación, pues se evidencia el mayor
conocimiento de las necesidades del entorno en cuanto a soluciones prácticas y problemas
técnicos (Kliney Rosenberg, 1986; Nelson & Winter, 1982; Rosenberg, 1994; Senker y
Faulkner, 1992 en Azagra 2003).

Por una parte, la UN, ha tenido un alcance internacional, logrando la concesión de 4 patentes en
oficinas de Estados Unidos y en la oficina internacional – OMPI. La UMNG, no ha tenido



patentes internacionales concedidas. Sin embargo tiene un registro de una solicitud que se
realizó junto con la Universidad Autónoma de México tanto en oficinas locales de México y
Colombia como en la base de datos de la OMPI, la cual se encuentra en etapa de requerimientos.
En ambas universidades se destaca la participación de varios actores, tanto a nivel nacional
como con universidades en el exterior (ver tabla 3).

Tabla 3. Patentes y modelos de utilidad concedidos en oficina internacional

Patentes Sector Estado Oficina de solicitud Solicitante

Patentes
UN = 4

Química
Orgánica

Concesión USPTO

UN, UdeA, Fundación Instituto de
Inmunología de Colombia,
Corporación Para Investigaciones
Biológicas

Química Concesión USPTO UN, 1 empresa

Química
inorgánica

Concesión OMPI
UN, CSIC,
U. de Sevilla -España

Química Concesión OMPI UN

Patentes
UMNG  = 1

Ingeniería
Mecánica

Requerimientos OMPI UMNG - UAM

CSIC - consejo superior de investigaciones científicas-España USPTO – Oficina de patentes de Estados
Unidos  OMPI – Organización Mundial de la Propiedad Intelectual UAM - Universidad Autónoma de México

Fuente: autores con base en información de la OMPI (2013)

Una de las características sobresalientes entre las dos universidades, es que la UN se perfila
como proveedor de innovación en alta tecnología, ya que la mayoría de sus resultados se
concentran en patentes de invención, mientras que la UMNG, se perfila como proveedor de
soluciones técnicas, ya que concentra sus resultados en modelos de utilidad (ver tabla 3 y 4);
esta dinámica de la UMNG puede justificarse por la reciente incursión en temas de propiedad
intelectual (SNIES 2010b; Ninco & Jiménez, 2012).

De acuerdo con algunos innovadores de la UMNG,  se puede evidenciar un  proceso empírico
para el desarrollo de la innovación, es decir, que han detectado mejoras en procesos y productos
y por consiguiente resuelto diversas dificultades y brindado nuevas aplicaciones a algo que
previamente existía. También se tiene el caso de una patente de invención de la UMNG, la cual
se dio por una necesidad explícita de un investigador en el área de ciencias de la salud, que a
partir de comunicar su problema con docentes de ingeniería mecánica, logra iniciar el proceso
creativo.

Mientras que en la UN, los resultados en patentes se han dado como parte de procesos dentro
de grupos de investigación con una larga trayectoria o como resultado de estudios doctorales.
(Buitrago, 2013; Chejne, 2013; Sanabria, 2013)

Tabla 4. Patentes y modelos de utilidad concedidos a la UN y a la UMNG en oficina nacional
-SIC

Patentes de la
UMNG = 5 Sector Tipo de patente Estado Oficina de

solicitud Solicitante



Ingeniería mecánica Invención Concesión SIC UMNG

Ingeniería mecánica Modelo de utilidad Concesión SIC UMNG

Ingeniería mecánica Modelo de utilidad Concesión SIC UMNG

Ingeniería mecánica Modelo de utilidad Concesión SIC UMNG

Ingeniería eléctrica Modelo de utilidad Concesión SIC UMNG

Patentes UN =
21

Ingeniería Química Modelo de utilidad Concesión SIC
UN (Bogotá y
Medellín), UdeA,
empresa

Ingeniería Química Invención Caducado SIC UN

Ingeniería Química Invención Caducado SIC UN

Ingeniería Química Invención Caducado SIC UN

Ingeniería Química Invención Caducado SIC UN

Ingeniería Química Invención Caducado SIC UN

Ingeniería Química Modelo de utilidad Caducado SIC UN

Actividades rurales Modelo de utilidad Dominio publico SIC UN

Ingeniería Química Invención Concesión SIC UN

Ingeniería mecánica Modelo de utilidad Concesión SIC UN

Ingeniería Química Invención Concesión SIC UN

Ingeniería Química Invención Concesión SIC UN

Ingeniería mecánica Modelo de utilidad Concesión SIC UN

Ingeniería mecánica Modelo de utilidad Concesión SIC UN

Ingeniería mecánica Modelo de utilidad Concesión SIC UN

Ingeniería Química Invención Concesión SIC UN

Química pura Invención Concesión SIC UN

Ingeniería Química Invención Concesión SIC UN, UdeA

Biotecnología Invención Concesión SIC UN

Ingeniería eléctrica Invención Concesión SIC UN

Ingeniería Química Invención Requerimientos SIC UN

SIC - Super intendencia de Industria y comercio UMNG - Universidad Militar Nueva Granda  UN - Universidad Nacional de
Colombia UdeA - Universidad de Antioquia

Fuente: autores con base en la base de datos de la SIC (2013)

En la UN, las modalidades por las cuales han surgido patentes, van desde la investigación
conjunta con la empresa, hasta desarrollos producto de intensa investigación, sin embargo, un
factor que se ha presentado, es el desconocimiento de procedimientos para patentar, por lo que
se han perdido algunas de las solicitudes, adicionalmente, algo que se presenta como un
limitante, es que al colaborar con el sector productivo, se firman acuerdos de discreción, que
impiden al inventor promulgar sus descubrimientos por algún tiempo, lo cual va en contra de
las actividades de difusión académica, a las que están acostumbrados los investigadores
(Mayorga, 2013; Buitrago, 2013).

Si bien la trasferencia de conocimiento al sector productivo mediante comercialización o
licenciamiento de patentes es incipiente, teniendo en cuenta la información proporcionada por



la tabla N31 y tabla Nº 4, se puede evidenciar que se han podido establecer relaciones
colaborativas entre diversos actores del entorno (empresas, fundaciones, corporaciones y otras
universidades) durante el proceso de investigación y desarrollo, y no exclusivamente después
de este,  lo cual podría ser una estrategia para transferir el conocimiento de manera eficaz; ya
que permite que los actores adquieran tanto el conocimiento explícito como el conocimiento
tácito  (Schmokler, 1962; Freeman 1975, Rosenberg 1982, Patel y Pavitt, 1997 en Azagra,
2003),

Finalmente, en la última etapa del proceso, se evidencia la incipiente actividad de transferencia
de PI al sector productivo por parte de las universidades estudiadas mediante patentes. Cerca de
40 casos de solicitud de patentes y una concesión del 50% en la UN, y de estas últimas, la
transferencia al sector empresarial se ha dado especialmente para casos, en los cuales el
desarrollo ha sido en conjunto con la empresa. En cuanto a la UMNG, de los 4 modelos de
utilidad y la patente de invención, ninguno ha tenido un proceso de transferencia al entorno.

En este punto, es importante reflexionar sobre las patentes como un “indicador imperfecto de la
actividad innovadora” (Griliches, 1990, Basberg, 1987, en Viana, 2007), lo que se demuestra
mundialmente con que 1 de cada 20 patentes académicas se licencia, por lo tanto si bien no se
transfiere al entorno, la base académica y científica de las universidades se refuerza, bajo el
concepto de la PI  como la “energía de la innovación sostenible”, es decir que las patentes son
usadas por sus propios creadores para continuar con la investigación y así incrementar el
conocimiento mediante la “innovación incremental” (Litman, 2013).

3.6 Entorno

El Estado como promotor de la transferencia a nivel externo ha generado condiciones que
propician la generación de I+D patentable y su posterior transferencia. Un primer ejemplo es
cómo a partir de la entidad COLCIENCIAS1, por medio de la hoja de vida del investigador -
CvLac o el GrupLac del grupo de investigación se establece un sistema información que permite
conectar a diferentes actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Igualmente, se
evidencia como el Estado a través de Colciencias financia económicamente proyectos que han
sido patentados, e incluso transferidos al entorno (Chejne, 2013).

También, con la implementación de los tratados de libre comercio, que se han acordado en los
últimos años, Colombia ha dado un paso hacia la cooperación internacional, y en esta medida,
se ha buscado la forma de agilizar el proceso de concesión de patentes. Sin embargo, resalta
Mayorga (2013), que entre los decretos de estos tratados, algunos artículos contrarían la
investigación académica y cómo esta puede ser representativa en el desarrollo de innovación
sobre todo en proyectos conjuntos con la empresa, ya que están a favor de la industria (LEY
1450/2011 ART.29-31).  De esta forma, si bien por un lado el Estado ha apoyado los procesos
para la obtención de patentes, está igualmente limitando el campo de acción de la universidad y
su interacción con el entorno.

La sociedad por otro lado, como se resalta en el estudio de Vaastergardt (2007), ha impuesto
barreras hacia la apropiación de la PI proveniente de la academia, entre las que están los factores
culturales, en los que inclusive está el no creer en el potencial del colombiano en desarrollar
I+D nacional. Mayorga (2013), plantea que la sociedad colombiana prefiere adaptar tecnología

1 Colciencias es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, encargado de promover
las políticas públicas para fomentar la CT+I en Colombia.



foránea inclusive cuando esta es obsoleta, con el fin de ahorrar costos y reducir riesgos de
adquirir tecnología de punta, relacionándolo con otro factor cultural como es el de la piratería.
Alemán (2013) por su parte expresa que el ecosistema regional de Bogotá está avanzando
lentamente, comparado con regiones como la de Antioquia o el Valle, en las que la industria, la
sociedad y la academia están desarrollando investigación conjunta con efectivos mecanismos
de transferencia.

La empresa como actor de la sociedad demuestra una gran aversión al riesgo, y esto es reflejo
indiscriminado de la región que se examine, para Chejne (2013), la capacidad de riesgo de la
empresa, dificulta los proceso de trasferencia, se teme aun en el potencial del talento nacional y
la aversión al riesgo, limita la inversión que se destine para la innovación. En términos de
Alemán (2013), la empresa no comprende como la ciencia y la tecnología la beneficia, es este
sentido se han visto perjudicadas las universidades en sus intentos de transferir conocimiento al
sector real.

Por eso para Mayorga (2013), una solución para la transferencia al entorno de la innovación
desarrollada en la universidad, es propagarla a través de los egresados que han creado empresa,
en esta medida su sentido social se vería reflejado en el soporte a sus egresados, y a la vez, se
contribuiría con el impacto económico que la apropiación de propiedad industrial puede tener
en la economía de una país.

Dentro de la UMNG, Alemán (2013), esclarece que parte de las soluciones que se están
planteando dentro de la Universidad es la creación de un parque científico tecnológico, que
permita tanto la investigación como la transferencia de la misma al entorno, y parte de esta
iniciativa se ha hecho tangible a partir de experiencias de la actual incubadora de empresas de
base tecnológica que se crea con el objetivo de transferir conocimiento al entorno desde la
facultad de ciencias básicas de la institución.

Conclusiones
El enfoque desde la dirección estratégica y misional de cada universidad las lleva a contemplar
los dos escenarios posibles en la transferencia de conocimiento, tanto el económico como el
social. Sin embargo, se observa que pese a la dirección que se da a la universidad de ser una
institución activa en el entorno como productora de conocimiento, aun no hay claridad sobre
como este conocimiento puede ser transferido al entorno mediante otros mecanismos diferentes
a la difusión.

Un factor que se presenta en las universidades estudiadas, es que a pesar de estar activamente
involucradas con el entorno, participando incluso de iniciativas regionales como CONNECT
Bogotá, son las mismas instituciones por su dinámica administrativa las que impiden el flujo
hacia el entorno de los resultados de investigación. Por otro lado, las iniciativas regionales tienen
un fuerte enfoque hacia la innovación para el sector productivo y estas universidades, siendo
entidades públicas, no se limitan a la interacción con la empresa, ya que buscan una interrelación
con la sociedad en general.

Entre los factores que favorecen la transferencia de conocimiento e innovación en la vinculación
de la universidad con las empresas, se destaca en primer lugar, establecer políticas y
reglamentaciones claras para el manejo de la propiedad de patentes producto de la interacción
universidad empresa; así como un cambio de paradigma en la concepción de la necesidad de la
universidad para capitalizar el conocimiento. Sin embargo, en las universidades estudiadas,



todavía es evidente la falta de política y reglas del juego claras, esto se refleja en que ninguna
de las dos instituciones tiene una oficina dedicada a los procesos de transferencia, por lo que los
casos que se han dado, han sido a través de asesores y de un propio proceso de aprendizaje.

Los innovadores de las universidades objeto de estudio, están claramente en áreas de
conocimiento, que facilitan dicha producción industrial trasferible al sector productivo, como lo
son las ingenierías, química, medicina y biotecnología.  Por lo que existe un primer componente
a favor de la transferencia, cuando el innovador está consciente de su capacidad para solucionar
problemas del entorno real. Así, se evidencia que en las universidades estudiadas, los
innovadores de los casos seleccionados, han tenido la iniciativa para transferir su conocimiento
al entorno bien sea por mecanismos de difusión como de transferencia económica. Han contado
con el apoyo institucional para proteger ese conocimiento, sin embargo, los procesos se han
visto afectados por la falta de dinamismo para continuar con el proceso de transferencia efectiva
hacia el sector productivo.

En la UMNG, no se ha realizado ningún proceso de comercialización o licenciamiento, dada la
falta de claridad en las reglas del juego, la incipiente normatividad y la falta de consenso entre
las partes. En la UN por su parte, se tuvo evidencia de un solo caso en que una compañía
participó durante el proceso de investigación y por consiguiente incorporó la patente en sus
procesos. Por lo que no se puede determinar un perfil claro de los receptores y beneficiarios del
conocimiento transferido a través de PI para las universidades estudiadas.

La sociedad y el Estado, a su vez han tenido un impacto sobre las actividades que realizan las
universidades en cuanto a transferencia, por un lado Colciencias como entidad encargada del
sistema de ciencia y tecnología del país ha demostrado apoyar tanto a las universidades como a
los innovadores y empresas para la creación y transferencia de conocimiento.

Por otro lado el sector productivo, si bien tiene ventajas para la producción y adquisición de
propiedad industrial, dado los últimos avances en tratados de libre comercio, no han reconocido
el potencial que tienen en el país para generar innovación con apoyo de la universidad.

En conclusión, en lo que se refiere a los resultados efectivos de transferencia de conocimiento
al entorno a partir de propiedad industrial, son factores presentes en la universidad, los que más
inhiben este proceso, ya que se presentan barreras en procesos, divergencia en políticas internas
y externas, falta de reglamentación en las instituciones y mejores mecanismos para la relación
con el entorno.
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Criterios de identificación temprana de potenciales Empresas

de Base Tecnológica –EBT, en Medellín, Colombia

Resumen

Este trabajo pretende analizar las variables que permitan la identificación oportuna de potenciales
Empresas de Base Tecnológica exitosas, para iniciarlas en un proceso de pre-incubación
empresarial, en el contexto de la ciudad de Medellín, Colombia.

Al partir de la hipótesis de que no hay un consenso sobre el concepto de EBT en la ciudad, entre
los principales actores del sistema de emprendimiento de alta tecnología y que, por ende, no existe
un claro proceso de captación que cubra de manera objetiva todos los aspectos fundamentales para
identificar de manera temprana una potencial EBT, se ha hecho una investigación de tipo
cualitativa con la intención de analizar el proceso en la práctica y, mediante el método inductivo, se
realizó la observación particular de la gestación de EBT, para llegar a conclusiones y premisas
generales que podrán ser aplicadas en el contexto de la ciudad.

Palabras clave:

Empresa de Base Tecnológica (EBT), Nueva Empresa de Base Tecnológica (NEBT), Empresa
Innovadora de Base Tecnológica (EIBT), Emprendimiento de alta tecnología.

Abstract

This study aims at analyzing the variables that allow timely identification of potential Technology-
Based Companies (TBC from now on) to lead up a process of business pre- incubation in the city
of Medellin, Colombia.

For that purpose, a descriptive qualitative research was conducted in order to enable a closer
understanding of the characteristics of a New Technology Based Company (NTBC), which has not
intensely been studied in the Colombian and Latin American context.

Thus, the following guiding question has been structured: How can potential technology-based
companies be suitably identified to lead up a pre incubation process in the city of Medellin,
Colombia?

The research process found a set of characteristics for potential technology-based companies,
which were clustered by using the three pillars of Jeffry Timmons as a framework: The market,
resources and labor force.

Keywords:

Technology-based company (TBC), new technology-based companies (NTBC), innovative
technology–based company (ITBC), high tech entrepreneurship.



1. Introducción y objetivos

Las nuevas empresas que se basan en el dominio intensivo del conocimiento científico y
técnico para mantener su competitividad, mejor conocidas como Empresas de Base
Tecnológica (en adelante EBT), se definen como: “Organizaciones productoras de bienes y
servicios, comprometidas con el diseño, desarrollo y producción de nuevos productos y/o
procesos de fabricación innovadores, a través de la aplicación sistemática de
conocimientos técnicos y científicos” (Office of Technology Assessment, 1992), aunque
esta denominación puede englobar múltiples interpretaciones.

De acuerdo con los resultados del Global Entrepreneurship Monitor de Colombia en el
reporte 2010 (GEM Colombia, 2011), los emprendimientos motivados por la oportunidad,
resultan ser sostenibles en el largo plazo y es allí donde cobra importancia la generación de
Empresas de Base Tecnológica. El mismo informe indica que el 57% de los individuos
involucrados en la Total Entrepreneurial Activity (TEA) creen que ningún cliente
(potencial) considera el producto nuevo y poco familiar como innovador. Únicamente una
tercera parte de los encuestados piensan que poseen un producto novedoso.

Igualmente, un alto porcentaje de la TEA (58%) considera que existen muchas empresas en
el mercado ofreciendo el mismo bien o servicio, es decir, el producto es poco innovador,
medido a través de la oferta existente (GEM, 2011). Si bien, el concepto de innovación es
más amplio que el de desarrollo científico y tecnológico, las anteriores cifras dan indicios
de la poca masa crítica existente para generar empresas innovadoras y de base tecnológica.

En los últimos ocho años las principales universidades de la ciudad de Medellín, conocidas
localmente como el G8 1 , han creado o fortalecido sus unidades de emprendimiento
empresarial y de transferencia de tecnología, al mismo tiempo que desde los ámbitos
nacional, departamental y local, se han gestado convocatoriase iniciativas que invitan a
crear EBT, tales como las promovidas por Colciencias, Innpulsa, Antójate de Antioquia,
Proinnova, Ingenio, NERI, N Ruta, entre otros programas e instrumentos. Al mismo
tiempo, las nuevas fuentes de financiación para emprendimiento en fase temprana, están
centradas en las EBT como su objetivo, para invertir (Red de inversionistas ángeles,
Progresa Capital, Fondo Capital Medellín, entre otros).

Lo anterior evidencia que se viene dando en la ciudad de Medellín, un auge en la
generación e impulso de Empresas de Base Tecnológica y un crecimiento significativo de
iniciativas con alto potencial innovador; sin embargo al día de hoy, la innovación no es el
elemento común en la creación de empresas en la ciudad, y más aún cuando se habla de
EBT, razón por la cual se hace necesario indagar por las causas de este fenómeno y
explorar las condiciones que lo motivan.

La inquietud sobre el tipo de emprendimiento que se debe promover para generar riqueza a
la región y la forma óptima de fomentarlo y facilitar su materialización, corresponde a
varios actores del sistema de emprendimiento e innovación de la ciudad. No obstante, al
profundizar en la cuestión de identificar tempranamente Empresas de Base Tecnológica, se
observa que aunque existe documentación en la materia, no hay consenso entre los actores

1 El G8 local está integrado por la Corporación Universitaria Lasallista, la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA), el
Instituto de Ciencias de la Salud (CES), y las Universidades de Antioquia, de Medellín, EAFIT, Nacional y Pontificia
Bolivariana.



clave sobre su conceptualización, características, identificación y medición. Precisamente,
todos estos vacíos hacen más pertinente la realización de esta investigación.

Así, en el contexto de las capacidades y condiciones de la ciudad de Medellín como campo
de actuación, se estructuró la siguiente pregunta orientadora:

¿Cómo identificar oportunamente potenciales Empresas de Base Tecnológica para
iniciarlas en un proceso de pre-incubación en la ciudad de Medellín, Colombia?

De esta pregunta, se derivaron los siguientes interrogantes que dieron origen a los objetivos
específicos de esta investigación:

¿Hay consenso entre los actores de emprendimiento de base tecnológica sobre lo que es
una EBT en Medellín?

¿Bajo qué criterios se deben identificar potenciales EBT en la ciudad de Medellín?

¿Existen metodologías y herramientas validadas de identificación y selección de
potenciales EBT en el contexto de Medellín?

La búsqueda de estas respuestas pretende ampliar y mejorar la comprensión sobre el
fenómeno de la creación de EBT, también conocidas en la literatura como Nuevas
Empresas de Base Tecnológica (NEBT), y su proceso de captación para iniciar una fase de
pre-incubación empresarial. Así lo señala el estudio de la Universidad Complutense y el
CDTI2: “La relevancia que tienen las NEBT en las economías actuales, unida a la escasez
de un conocimiento científico satisfactorio en este campo, hacen muy necesaria la
dedicación de recursos a la realización de estudios sobre NEBT” (Trenado & Huergo,
2007, p. 22).

Por eso a continuación, se dará cuenta de los antecedentes y el contexto en la ciudad de
Medellín, Colombia, con el ánimo de mostrar la pertinencia de esta investigación, la cual
se centrará inicialmente en la fase de pre-incubación empresarial y en el estudio del
concepto de EBT como tal. La metodología utilizada permitirá ofrecer unos resultados y la
consecuente discusión, generada con base en ellos, así como la presentación de las
conclusiones y recomendaciones que se desprenden de todo el análisis.

2. Justificación

En Medellín, el concepto de EBT se ha promovido desde hace más de 15 años, a pesar de
que se ha tenido escasa respuesta de la ciudadanía con este tipo de emprendimiento para
acudir a procesos estructurados de creación empresarial. Prueba de ello, es la consultoría
desarrollada en 2011 por la firma The Breakthrough, que al buscar las empresas creadas
después del año 2000 con facturación superior a los 6.000 millones de pesos anuales, sólo
encontró 34 empresas en Medellín y de ellas menos del 20% asociadas a desarrollos
científicos y tecnológicos (The Breakthrough, 2011).

Del mismo modo, cuando se identifica un proyecto empresarial como potencial EBT,
algunas herramientas de evaluación se concentran en la evaluación del riesgo tecnológico y
en la oportunidad de negocio, pero aparecen otros aspectos que hacen dudar sobre su
aceptación o no en un programa de creación de empresas, como por ejemplo, la evaluación

2 Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial -CDTI- de España.



del talento humano que desarrollará la nueva empresa, sus habilidades, capacidades y
competencias. Tal es el caso de la “necesidad de logro”, que según McClelland
fundamenta el desarrollo de la capacidad empresarial, o los aspectos culturales y sociales
que definen los valores y percepciones del emprendedor, y que según Shapero son
variables claves de una fase previa al desarrollo empresarial (citados por Orrego, 2012).

Esta investigación se centra en analizar la primera fase del proceso de creación de una
tipología muy específica de empresas, definida como la gestación del proyecto empresarial
(Kantis & Ventura, 2001) y por tanto analiza los embriones de EBT, potenciales EBT o
NEBT y no las Empresas de Base Tecnológica ya consolidadas. El interés por centrarse en
la fase más temprana de gestación empresarial, justo antes de la pre-incubación, es porque
allí se tienen menos elementos para identificar el potencial empresarial y se requiere ser
más eficiente con la inversión de recursos, dado el alto riesgo y la importancia para los
demás procesos de creación empresarial.

En un contexto de país que le apuesta a la innovación para mejorar sus niveles de
productividad y competitividad, y en una ciudad como Medellín, que busca destacarse en
el emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, desde el ámbito de la
ciencia, la tecnología y la innovación, se hace necesario que las instituciones que trabajan
en aportar al desarrollo económico a través de estos componentes, se pregunten acerca de
cómo entender mejor los conceptos alrededor del emprendimiento y la innovación y
comprender las implicaciones de los mismos.

En síntesis, las investigaciones y estudios sobre emprendimientos de base tecnológica en el
contexto de Colombia son escasos, y aunque Medellín y Antioquia tienen el tema en la
agenda política y en sus planes de desarrollo, es incipiente la fundamentación académica y
la apropiación de conceptos alrededor de este tipo de emprendimiento.

3. Marco teórico

La presente investigación se centra en la comprensión de la etapa de identificación, que
hace parte del  proceso de gestación del proyecto empresarial: “Esta etapa corresponde al
período en el cual el emprendedor comienza a sentirse motivado por la idea de ser
empresario, examina en forma preliminar una oportunidad comercial que deberá convertir
en un concepto de negocio y efectúa las actividades preparatorias del proyecto
empresarial” (Kantis & Ventura, 2001, p. 20).

Por otra parte, Timmons (Castillo, 1999) plantea en su modelo, que las capacidades para
emprender son adquiribles y no es posible seleccionar a priori a los futuros emprendedores
exitosos, dado que los emprendedores no nacen, sino que se forman, pues considera que en
cualquier etapa de su vida el emprendedor puede adquirir la motivación.

De estos planteamientos se infiere que la etapa inicial del proceso empresarial (tanto del
emprendimiento como de sus gestores para iniciar un proceso de pre-incubación), puede
tener distintos enfoques con resultados diferentes en la fecundación de la nueva empresa y
el desarrollo del empresario o empresarios en potencia. En este sentido, esta investigación
se concentra en los elementos básicos e iniciales de la gestación empresarial como los
cimientos para llegar a la puesta en marcha de una NEBT.



El proceso de gestación empresarial es la raíz del desarrollo emprendedor y cuando se
habla de EBT se tiende a concentrar la evaluación en la innovación tecnológica, dejando de
lado la evaluación del talento humano que desarrolla el proyecto empresarial. En
Latinoamérica este tipo de errores son frecuentes en el proceso de selección para la fase de
pre-incubación o diseño de negocio; inclusive las más prestigiosas instituciones de apoyo a
la creación empresarial han incurrido en este error. Así lo evidencia una de las más
reconocidas aceleradoras empresariales de América Latina, Octantis de Chile, que en 2008
tenía serias deficiencias en su proceso de captación de emprendedores, y no contaba con un
instrumento contundente para seleccionar de manera objetiva emprendimientos con alto
potencial de crecimiento y diferenciación (Barahona, 2009). Hoy, esta aceleradora no está
en funcionamiento.

3.1. Empresas de base tecnológica (EBT)

La figura de Empresas de Base Tecnológica es conocida hace varias décadas en los países
desarrollados, y ha sido factor determinante para el desarrollo económico de algunos
territorios basados en la innovación científica y tecnológica.

Si bien existe a nivel global literatura sobre las EBT, este nuevo tipo de empresas en
Latinoamérica tiene escasos estudios e investigación. De hecho, el concepto de tecnología
en la región no es suficientemente comprendido y dominado, y son pocos los que tienen
una clara diferenciación de los factores y dimensiones que han contribuido a la evolución
del hombre a través del conocimiento, sobre la naturaleza (la ciencia) y su
aprovechamiento (la tecnología).

El Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, a través del proyecto de consultoría con la
firma Nodriza, define las incubadoras de empresas de base tecnológica, como: “Tipo de
incubadora que involucra la promoción de empresas de alta tecnología tales como
software, biotecnologías, robótica e instrumentación” (Nodriza Incubation Partner, 2005,
p.6). A partir de esta definición, surge la inquietud de por qué limitar la tecnología a estos
cuatro campos del saber y reducir la búsqueda de potenciales empresas a unas áreas que si
bien son tecnología, no son las únicas y mucho menos las que mayor potencial tienen de
nuevos desarrollos en Latinoamérica y especialmente en Colombia.

El Plan de Desarrollo Nacional de Colombia 2010-2014, hace referencia a los mecanismos
de apoyo a EBT en su capítulo “Crecimiento Sostenible y Competitividad” (Plan Nacional
de Desarrollo 2010-2014), aunque son pocos los estudios, trabajos de grado e
investigaciones en este sentido en el contexto colombiano.

Las estrategias deliberadas para promover de manera sistemática la creación de empresas
son recientes en Colombia, pues el modelo de las Incubadoras de Empresas empezó en
1994, pero frente al número de incubadoras internacionales, Sur América tiene varias
décadas de atraso y Colombia hasta ahora se pone al día con respecto a otras naciones, más
desde la práctica y el empirismo, que desde el número, calidad y profundidad de trabajos
investigativos alrededor del tema.

Uno de estos trabajos es Mortalidad Temprana de Empresas Originadas en Proyectos de
Emprendimiento de Base Tecnológica (Giraldo, 2009). En este estudio,se encuentran
brechas de madurez en los programas e instituciones que apoyan este tipo de iniciativas.
Además se observa cómo en general, se atiende a la demanda y no por procesos de
búsqueda estructurada y deliberada, que lleven a una mejor selección de potenciales EBT
con mayores probabilidades de pos-incubarse con éxito.



Se evidencia, entonces, la necesidad de contribuir con una mejor definición, asimilación y
uso del concepto de EBT, así como un mayor esclarecimiento de los actores que
intervienen en ella, en su búsqueda e identificación y en las demás fases del proceso de
gestación, además de los conglomerados que las agrupan y apoyan en el contexto de
Medellín, Colombia.  Esto, debido a que el traslado de las experiencias y definiciones de
los países industrializados al contexto colombiano, ha sido incompleta y en cierto sentido
deformada, al no considerar dentro del análisis del entorno local, el bajo porcentaje y
cantidad de inversión en ciencia, tecnología e innovación, y la excesiva aplicación de
modelos de trabajo y producción asociados al Fordismo, con criterios estructurales. A esto
se suma el poco entrenamiento en procesos de intervención de mercados con alta
innovación, que ha hecho que los países de la región posean escasos instrumentos de
creación y generación de revoluciones en el mercado, tal como lo plantea Shumpeter
(Argel, 2009).

Cuando se trata de la búsqueda e identificación de potenciales Empresas de Base
Tecnológica, que incidan favorablemente en los índices de productividad y competitividad
del país y de la región latinoamericana, hay que tener en cuenta el entorno y las
condiciones del territorio. Para el caso colombiano, se tiene que la inversión total en
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) escasamente se aproxima al 0.5% del PIB, al lado
de porcentajes de inversión como los de Israel que llega al 4.7%, Corea del Sur y Finlandia
al 3.5% y Brasil al 1.1%(OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010: country
profiles, 2010).

Esta situación incide en la baja producción intelectual y en un insuficiente número de
patentes y demás protecciones intelectuales. Los insumos básicos para la identificación de
oportunidades que puedan generar Empresas de Base Tecnológica, sean de tipo start up o
spin off3,son contradictorios con las amplias expectativas que a nivel nacional y local se
tienen con respecto a los procesos de emprendimiento empresarial:

En las políticas locales, el emprendimiento se consolida como estrategia para lograr mayor
desarrollo económico, fomentar la creación de empresas competitivas y sostenibles, consolidar
nuevos proyectos productivos, incrementar las exportaciones, y crear nuevos empleos en
condiciones de estabilidad y formalidad, con resultados positivos en la calidad de vida de los
habitantes (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007, p. 13).

Retomando el enfoque de EBT, una de las primeras definiciones del colectivo de Nuevas
Empresas de Base Tecnológica (NEBT) es la de A. D. Little (1977), quien señala que son
empresas de propiedad independiente, de no más de 25 años de edad, que se basan en la
explotación de una invención o innovación tecnológica que implica un riesgo tecnológico
sustancial. Sin embargo, hay muchos elementos en su definición que ya no aplican, como
la edad de las empresas, el significado de independiente, las formas de medir lo que es alta
tecnología y la definición de lo que es una PYME.

Una definición más reciente es la señalada por Storey & Tether (1998): “Las empresas
pequeñas de base tecnológica se han definido como entidades que tratan de desarrollar y
explotar comercialmente una innovación tecnológica que implica una elevada
incertidumbre” (p. 934); y aunque esta constituye una definición más práctica, habría que
evaluar por qué se limita a “empresas pequeñas”.

3Start up: Empresas nuevas con menos de cuatro años de existencia, con alto potencial de crecimiento y diferenciación,
con proyección internacional, elementos de innovación y equipos de trabajo estratégicamente conformados. Definición
tomada del Parque del Emprendimiento, 2011.
Spin off: Empresas surgidas a partir de resultados de investigación.Definición tomada del Parque del Emprendimiento,
2011.



De acuerdo a la revisión de la literatura reciente sobre Nuevas Empresas de Base
Tecnológica, NEBT, realizada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial -
CDTI- de España, se encuentra que desde finales de los años 90 las EBT han despertado
gran interés por su contribución a los sistemas de innovación, como nuevos mecanismos de
transferencia de tecnología. Sin embargo, el informe expone la escasez de estudios
académicos enfocados en esta área en España y hace una revisión internacional, donde se
encuentra que la mayoría son estudios de casos que no constituyen muestras
representativas para una población más amplia. Concluyeel informe que no existe un
marco teórico y analítico que sirva como punto de partida para los estudios existentes
(Trenado & Huergo, 2007).

4. Metodología

De las preguntas orientadoras descritas en el apartado de Introducción, se derivan los
objetivos específicos de la investigación:

 Establecer las características que permitan seleccionar potenciales EBT para  la
fase de pre-incubación en la ciudad de Medellín.

 Identificar las fuentes proveedoras de potenciales empresas de base tecnológica
(EBT) en la ciudad de Medellín.

La metodología que se desarrolla para esta investigación se estructura en cuatro fases:

4.1. Análisis documental

Con el fin de levantar el marco teórico y conceptual, se hizo una revisión de la literatura y
se consultó la pertinencia de la investigación con diversas personas de la ciudad, que
impulsan el emprendimiento de alta tecnología, así como con expertos en emprendimiento
de otros países latinoamericanos.

La revisión de la literatura se concentró en empresas de base tecnológica y no consideró
manifestaciones de emprendimiento distintas al empresarial, ni otras tipologías de
emprendimiento como el social o solidario, el cultural y creativo, ni el emprendimiento por
necesidad o de sobrevivencia. Tampoco se hizo exploración exhaustiva de literatura de
países desarrollados, por lo alejado de sus entornos con respecto a la ciudad de Medellín.

4.2. Diseño  de la investigación

El trabajo se desarrolló como un estudio descriptivo, que tiene como objeto la
conceptualización de  las EBT y su identificación en fase, en el contexto de la ciudad de
Medellín, Colombia.

Esta investigación partió de la hipótesis de que en Medellín no hay un consenso sobre el
concepto de EBT, entre los principales actores del sistema de emprendimiento de alta



tecnología y, por ende, no existe un claro proceso de captación que cubra de manera
objetiva todos los aspectos fundamentales para identificar de manera temprana una
potencial EBT.

El diseño de esta investigación fue de corte no experimental y de tipo cualitativo, observó
cómo se ha realizado y se realiza la búsqueda e identificación de potenciales EBT exitosas
en el contexto de la ciudad de Medellín, y analizó el proceso en la práctica.

Esta investigación científica tuvo un enfoque práctico. El procedimiento para adquirir el
conocimiento fue el método inductivo y se inició con la observación particular de la
gestación de EBT, para llegar a conclusiones y premisas generales que podrán ser
aplicadas en el contexto de Medellín, Colombia.

4.3. Realización del trabajo de campo

Esta fase incluyó dos técnicas de recolección de datos: dos grupos focales, uno con fuentes
de potenciales EBT y otro con industria de soporte financiero y no financiero, y
cuestionarios a profesionales de apoyo al emprendimiento de base tecnológica, tanto
locales, nacionales e internacionales, que sustentan de distintas formas el emprendimiento
de base tecnológica.

4.4. Análisis de información para la generación de resultados

Una vez obtenidas las fuentes de información primarias y secundarias, en esta fase se
buscaron coincidencias de criterios y conceptos entre los agentes participantes, y se
encontraron patrones de comportamiento típicos en materia de identificación de
oportunidades y de potenciales emprendedores para la generación de Empresas de Base
Tecnológica, y así mismo, se detectaron los principales criterios para la selección de
oportunidades de potenciales EBT. Luego, se establecieron categorías para agrupar los
conceptos claves en la identificación de potenciales EBT en fase temprana, y se generaron
conclusiones y recomendaciones sobre los procesos de identificación que se aplican en la
ciudad.

5. Resultados y discusión

Una vez procesada la información de los grupos focales y los cuestionarios a expertos, se
analizaron coincidencias, palabras claves reiterativas, se clasificaron posiciones y se dieron
respuesta a las tres preguntas enunciadas como guías de la investigación, como
consecuencia de la gran pregunta orientadora: ¿Hay consenso entre los actores de
emprendimiento de base tecnológica sobre lo que es un EBT en Medellín?

La información recolectada evidenció que en Medellín, Colombia, no existe una definición
ampliamente aceptada del concepto Empresa de Base Tecnológica (EBT) y muy en
coherencia con lo señalado por la revisión de la literatura, el concepto de NEBT no tiene
un sentido único (Trenado & Huergo, 2007); pues no existe un consenso entre los actores



del sistema de emprendimiento e innovación de la ciudad con respecto a lo reseñado desde
el punto de vista teórico. Incluso, en algunos casos, elementos claves de las concepciones
llegan a ser contradictorios entre algunas instituciones del sistema. Sin embargo, es de
resaltar que hay acuerdos en la mayoría de los actores, con relación a unas características
fundamentales de las EBT, los cuales se pueden agrupar fácilmente en tres grandes
categorías: Idea/Oportunidad de Mercado, Recursos y Talento Humano; que coinciden con
las planteadas por Timmons.4 Se observó también que el concepto de Empresa de Base
Tecnológica está atado al de innovación, y tiene un escaso enfoque práctico entre los
agentes para indicar las diferencias sustanciales entre una EBT y una empresa innovadora,
lo que lleva fácilmente al uso indistinto de términos.

Se halló que tanto en el sistema de apoyo financiero y no financiero a las nuevas empresas,
como en los posibles proveedores de NEBT, no hay una definición única con respecto a lo
que se considera una EBT en Medellín; en su lugar se encontró que hay variedad de
definiciones.

En conclusión, hay poca apropiación del concepto y confusión con otras tipologías de
emprendimiento y, adicionalmente, como ya se expresó, hay consensos parciales alrededor
de la definición de NEBT, por ejemplo, en que no toda empresa que usa tecnología es una
EBT.

Con respecto a la segunda pregunta: ¿Cómo y dónde buscar e identificar  potenciales
EBT en la ciudad de Medellín?

Si bien no hay una definición única sobre EBT, tampoco fue inmediata la respuesta sobre
cómo identificarlas en Medellín. No obstante, a los actores les resultó más fácil indicar un
conjunto de características claves que dieron indicios de los criterios que una idea,
resultado o proyecto, debe tener para convertirse en una potencial EBT. En este ejercicio,
se encontró un mayor número de concurrencias, tanto entre los actores locales como con
los nacionales e internacionales, respecto a la anterior pregunta.

Para agrupar el conjunto de características de una Empresa de Base Tecnológica, se utilizó
como marco de referencia la clasificación que hace Timmons, siguiendo los tres pilares
fundamentales: el mercado, los recursos y el equipo empresarial.

5.1. El mercado

Con respecto al mercado, se consideraron los elementos sustanciales para identificar una
potencial EBT, ya que al evaluar la idea que se transformará en oportunidad de negocio,
tiene que tratarse de tecnología sofisticada, que le aporte ventaja competitiva en el
mercado.

Hay tendencias en las respuestas obtenidas, que apuntan hacia lo señalado por Storey
&Tether (1998), en lo referente a que dicho término de EBT debería aplicarse únicamente
a las “Empresas que están en la vanguardia del conocimiento”.

Hay consenso entre casi todos los actores en que una de las variables para identificar una
potencial EBT es que ésta atiende o crea una necesidad con tecnología diferenciada, que
permite escalarse para aprovechar un potencial de mercado. Esta variable que evalúa cómo
aprovechar una oportunidad al introducir una nueva tecnología en una propuesta de valor

4 Timmons: profesor en emprendimiento en Babson College, Harvard Business School y North Western University, quien
inició estudios en la década del 90 con el ánimo de definir un modelo empresarial.



para el mercado, es la que más claramente ayuda a identificar una potencial EBT de
cualquier otra tipología de emprendimiento. Del mismo modo, esta es la que le impregna el
mayor de los riesgos a este tipo de empresas, muy por encima de los que puede tener la
media de otro tipo de emprendimientos y, la que hace a su vez, que se eleve el retorno
esperado de la misma, en la medida que la tecnología diferenciada le pueda crear barreras
de entrada para sus posibles competidores.

5.2. Los recursos

Por otra parte, la categoría de los recursos, cobra más importancia en el contexto de
Medellín, ya que es en este punto donde se dificulta la apropiación del concepto de EBT,
traído de otras latitudes como la norteamericana o la asiática. En esta categoría se
destacaron la cultura, el conocimiento especializado, el acceso a la tecnología, el capital
financiero, los servicios especializados y la infraestructura, como determinantes para la
maximización del valor de la potencial empresa de base tecnológica.

Se halló que, los recursos financieros requeridos para el montaje son cuantiosos, mientras
que los demás son especializados; de otro lado, se observó que es el grado de complejidad
tecnológica que se busca introducir a la oferta de valor de la potencial empresa, lo que
determina una EBT. En ese sentido, los recursos científicos y tecnológicos, basados en
conocimiento avanzado aplicado o de alta complejidad, son elementos clave para generar
valor; sin embargo, no siempre están disponibles en la ciudad ni en el país.

En suma, las capacidades y recursos disponibles para estar al día en temas de vigilancia
tecnológica, inteligencia competitiva, comercialización tecnológica, protección a la
propiedad intelectual, entre otros, limitan la identificación oportuna del grado de madurez
de la tecnología con la que se pretende gestar una potencial EBT en la ciudad de Medellín,
y constituyen elementos críticos para su caracterización y gestación.

Es de anotar, que estas son las subcategorías en las que confluyen la mayoría de los
actores, pero se aclara que no significa que sean todas las necesarias para identificar una
potencial EBT.

5.3. El equipo humano

El tercer pilar de Timmons es el equipo humano que lidera el emprendimiento, pues son las
personas las que sustentan la empresa. Es para destacar, que aquellas personas con más
experiencia en el campo de EBT, son las que más se inclinan a afirmar que el equipo
humano es pieza fundamental para el alcance de los objetivos empresariales. Sin embargo,
hay un gran vacío en los criterios para evaluar el talento humano de una potencial EBT.

Coinciden muchos entrevistados en que el verdadero diferencial de una empresa es el
equipo de personas que la lidera y el conjunto de competencias que le dan impulso, al
punto de poder aseverar que el perfil de las personas que están gestando la empresa son las
que permiten pronosticar la tipología del emprendimiento, por su posibilidad de
crecimiento, antes de su puesta en marcha. De ahí que, en la manera de identificar una
potencial EBT, el equipo emprendedor puede ser el aspecto definitivo, porque más allá de
una tecnología, requiere de una plataforma de capacidades humanas que posteriormente
puedan sacar provecho de la tecnología.



Desde esta perspectiva, es posible afirmar que el talento humano del equipo emprendedor,
es el principal factor clave de éxito de una NEBT, y además que en algunos casos
inclusive, puede ser un criterio suficiente para iniciar el proceso de pre- incubación de una
NEBT. La interacción de los tres pilares señalados anteriormente, en un entorno en donde
existen fuerzas externas que deben ser manejadas por un líder empresarial, constituyen la
respuesta a la identificación oportuna de una EBT.

Aunque como ya se mencionó, las potenciales EBT pueden estar en cualquier parte de la
sociedad, se podría incrementar la posibilidad de encontrarlas explorando potenciales
emprendedores en el extranjero, en las personas que ya han emprendido antes, en
estudiantes de maestrías y doctorados y en la diáspora del conocimiento, que permite poder
aprovechar la emigración o diáspora de otros países, cuyos científicos también emigran por
alguna razón(Chaparro, Jaramillo, & Quintero, 2004).

La tercera y última pregunta que orientó este trabajo: ¿Existen criterios y herramientas de
identificación y selección de potenciales EBT en el contexto de Medellín?

Se encontró que en la ciudad, hay un mayor avance en los criterios derivados de las
características para identificar una potencial EBT, que en herramientas y en la selección de
éstas, para iniciar procesos de pre-incubación empresarial.

Los criterios de identificación para selección en un proceso de pre-incubación empresarial,
se agrupan en oportunidad, talento humano y recursos. En oportunidad, el énfasis en tan
temprana fase de desarrollo empresarial es identificar que la potencial EBT parte de una
necesidad identificada que atiende una solución diferente, donde la evaluación se concentra
en medir el riesgo tecnológico y comercial, derivado de la expectativa de vigencia
tecnológica. Como ya se expresó, las capacidades del equipo humano para lograr un grado
de madurez de la tecnología, que permita mantenerse en el mercado y mitigar los altos
niveles de riesgo, son determinantes para un potencial triunfo, y contar con los recursos
financieros y no financieros en el momento oportuno, ayudan a incrementar las
posibilidades de éxito del embrión empresarial.

Por otro lado, las instituciones de apoyo al emprendimiento tecnológico en Medellín,
desarrollan procesos similares de captación de emprendimientos, en los cuales hay un
llamado a ideas o proyectos, más no una búsqueda activa deliberada. Estas instituciones
coinciden en tener un sistema de embudo, en el que por lo general aplican en promedio de
uno a tres filtros, cuya selección final se determina en la mayoría de los casos, por un
comité de expertos o consejo de “sabios”, que recomiendan quiénes deben iniciar el
proceso de gestación empresarial o con quiénes se hace la financiación, según sea el caso.

En general, las instituciones de Medellín se basan en el “olfato” y experiencia de expertos,
sin embargo, no se tiene un directorio de expertos certificados, ni se encontraron
validaciones de la efectividad de este sistema.

Con lo anterior, se concluye que el modelo de Timmons reúne las principales variables
para identificar una potencial EBT, aunque según lo expuesto por los expertos nacionales e
internacionales, en fase tan temprana de desarrollo empresarial, es en el equipo de personas
en dónde realmente se hace la apuesta, y lo que lleva a pensar que para la fase inicial de un
proceso de pre-incubación empresarial, el modelo de Allan Gibb (de la Universidad de
Durham en Gran Bretaña) es aún más preciso. En este modelo, que coincide en mucho con
los pilares de Timmons, se ofrece un capítulo especial a la motivación y determinación de
los gestores del emprendimiento, que refleja todo el conjunto de factores culturales que
apoyan o dificultan el proceso de inicio de una nueva empresa (Varela, 2001). Estos



elementos evaluados en una potencial EBT tienen una significancia mayor, por lo que este
elemento adicional se debe considerar en la evaluación de la potencial EBT.

La investigación no logró hallar una metodología validada para identificar potenciales EBT
en Medellín, pues según los entrevistados, no existe una fórmula para identificar con
garantía, y si existiera, no se revelaría al público y se utilizaría para invertir dinero en la
potencial empresa. Por eso también se encontró que es la industria de capital de riesgo, la
que podría contar con herramientas, pero no tendría ningún interés en compartirlas, por
tratarse de su clave para obtener retornos económicos.

Los cuestionarios que existen en algunas instituciones para diagnosticar el emprendimiento
y para pronosticar su probabilidad de éxito, se usan más como referencia o complemento;
tienen demasiadas preguntas abiertas y los campos de respuestas se determinan más por la
percepción de quién lo utiliza, que por variables determinantes que indiquen la
probabilidad de realizar el potencial de la oportunidad empresarial.

6. Conclusiones

6.1. Conclusiones acerca de la conceptualización

Es posible encontrar en la literatura múltiples definiciones de EBT, pero desde el punto de
vista práctico, es más fácil deducir lo que no es una EBT.

En coherencia con lo anterior, se puede concluir que en la actualidad la mayoría de las
empresas hacen uso de la tecnología y el conocimiento; sin embargo, no por ello, se
catalogan como EBT. El criterio que determina que una empresa se denomine EBT es que
hace una explotación comercial de la tecnología, para convertir la invención en innovación
(invención aceptada por el mercado). Se afirma por tanto, que ni la incorporación de
conocimiento, ni el desarrollo y uso de la tecnología, son elementos claves para definirse
como EBT.

Se puede acotar la definición de EBT a empresas que se basan en el dominio de una
innovación tecnológica para dar nuevas soluciones a necesidades del mercado. Del mismo
modo, una EBT es propietaria de un conocimiento que se logra, generalmente a través de
un título de propiedad intelectual, pero también se deja claro que esto no es necesario para
ser una empresa exitosa, pues las empresas dinámicas y de alto impacto pueden serlo sin
protección intelectual formal. Todo esto indica lo excluyente que puede ser hablar de EBT.

Se evidencia que en la actualidad, no es preciso atribuir los procesos de investigación y
desarrollo sólo a las EBT, más aun con el auge de nuevos conceptos como el de innovación
abierta, que amplía las posibilidades de adquirir el conocimiento científico y tecnológico.
Lo realmente importante para identificar una EBT de otras tipologías de empresas, es que
la aplicación del conocimiento especializado esté en el corazón de la empresa.

De acuerdo a los hallazgos del proceso investigativo, se encuentra que no es posible hablar
de una definición única de EBT en Medellín, por tanto, se hace más apropiado hablar de un
conjunto de características de la iniciativa, idea o proyecto, que permitan identificar una
potencial EBT en el contexto de la ciudad. Este conjunto de características se pueden
clasificar de acuerdo al modelo de Timmons.



Si bien muchas de estas características están definidas en la literatura, lo están para
empresas de base tecnológica ya en funcionamiento, pero hay escasez de elementos para
evaluarlas en estado embrionario.

En cuanto a las fuentes de potenciales EBT, es importante remarcar la diferencia entre
éstas y las fuentes de nuevas tecnologías. Estas últimas son los diversos actores del
Sistema de Innovación: Centros de desarrollo científico y tecnológico, grupos de
investigación, centros de I+D+i, entre otros; pero las fuentes de NEBT son la sociedad en
su conjunto y las posibles estrategias para hallar potenciales EBT, más enfocadas a los
perfiles de personas que tienen las habilidades para gestarlas, como por ejemplo, quienes
ya han emprendido anteriormente o tienen experiencia en un sector específico, y poseen
redes de trabajo globales, con un conocimiento especializado para aplicar y con acceso a
cierto nivel de recursos.

6.2. Conclusiones acerca del contexto

Los resultados concluyen que los factores culturales del contexto local, limitan la
generación de Empresas de Base Tecnológica, tales como no creer en desarrollos
tecnológicos propios, el miedo al fracaso, la aún escasa opción del emprendimiento como
alternativa de desarrollo profesional deseable, y la falta de equipos de trabajo
interdisciplinarios con complemento de roles, entre otros.

A propósito, Trenado & Huergo (2007) señalan que las NEBT no son las mismas en todas
las economías desarrolladas y que la base investigadora y tecnológica regional tiene una
gran influencia.

Más allá de que la innovación tecnológica sea la principal característica de una EBT, el
factor humano es también un elemento fundamental para este tipo de empresas. En la
medida en que haya personas con las capacidades requeridas, será más factible la
implementación y puesta en marcha de la potencial NEBT. Sin embargo, en Medellín poco
se ha trabajado la intervención en el ser para emprender, y de hecho, no debería haber
concursos de ideas o planes de negocio, sino concursos de personas con conocimiento,
voluntad para aplicarlo y capacidad emprendedora.

En conclusión, para el contexto de Medellín el concepto de EBT, es probablemente la
tipología de emprendimiento más excluyente; y con las condiciones de nuestro entorno
para su concepción y gestación, casi que se limita a las empresas tipo Spin off.  Con esto
claro, se deben tomar decisiones sobre el tipo específico de nuevas empresas a promover,
para contribuir significativamente a la productividad y competitividad de la ciudad y el
país; y que no ocurra en Medellín, como se dice para España, que al hablar de EBT “…la
elaboración de políticas económicas racionales en este ámbito viene entorpecida por el
desconocimiento de lo que son realmente estas empresas” (Trenado & Huergo, 2007, p.
21).



7. Recomendaciones

Es necesario que en la fase más temprana de identificación de potenciales EBT, se
consideren el Mercado, los Recursos y el Equipo de Trabajo, los tres pilares de Timmons,
teniendo en cuenta el estado embrionario en el que se hace la evaluación. Se recomienda
además, hacer en el equipo de trabajo una evaluación específica para analizar la
motivación y determinación de las personas que pretenden emprender bajo condiciones de
alto riesgo tecnológico y comercial, que incluye una potencial EBT, el cual se incrementa
en el contexto de Colombia, por sus recursos y capacidades disponibles para este tipo de
emprendimiento.

Es imperioso contar con recursos financieros acordes al desarrollo de una plataforma
basada en tecnología sofisticada, que permita la incubación de productos y servicios con un
alto grado de novedad. La cantidad de dinero a invertir en la fase más temprana de la
gestación empresarial, debe permitir avanzar rápida y eficazmente en el proceso de pre-
incubación, que incluye el desarrollo tecnológico con escalamiento, con el objetivo de
medir y evaluar el riesgo tecnológico y comercial, y debe ser coherente con la posibilidad
de que la NEBT genere monopolios de mercado.

La consolidación de un equipo humano con conocimiento especializado, decidido a
emprender y con una potencial innovación tecnológica, identificada y validada
tempranamente, se constituye en el inicio de un complejo proceso de gestación de una
estructura empresarial, en el que resulta fundamental el compromiso, capacidades y
conocimiento del equipo emprendedor, así como unas definidas estructuras de apoyo a la
creación empresarial. En la medida en que estos actores entiendan las características
específicas y los elementos claves de este tipo de empresa, el desarrollo de una NEBT,
tenderá al éxito.

Recomendaciones para la acción política

Para que la ciudad continúe en el proceso de basar su economía en la innovación, es
sustancial contar con instrumentos de política pública que destinen recursos de manera
sostenida y permanente para las potenciales EBT; esto significa que no sea solamente por
convocatorias o concursos con limitados tiempos para la ejecución de los recursos, y cuya
accesibilidad aparece y desaparece, sino que tales recursos deben corresponder en cuantía
al nivel de expectativas de lo que la ciudad pretende, para convertir a Medellín en una
ciudad del conocimiento.

Se debe sostener y fortalecer la estrategia del fomento de la cultura emprendedora e
innovadora en Medellín; esta es una labor de décadas, y aún falta mucho para contar con
una masa crítica más que suficiente.

Se deben habilitar mecanismos que permitan a los actores públicos tomar decisiones que
impliquen riesgo. No se puede considerar promover EBT sin esta variable.

Los procesos de intervención en fase temprana del desarrollo empresarial, deben hacer una
intervención integral, más allá de lo instrumental. Esto significa que son los
emprendedores como personas, los que pueden hacer que una  potencial EBT se convierta
realmente en una empresa exitosa de alto nivel de crecimiento y diferenciación.



El coordinador de la política pública en emprendimiento e innovación, debe establecer
pautas de especialización para cada actor del sistema. Hay mucho trabajo por hacer y
trabajo suficiente para todos, siempre y cuando cada agente se especialice como el mejor
en una etapa del proceso, y no pretenda hacer toda la cadena de valor del emprendimiento.

Medellín ha realizado esfuerzos importantes de manera sostenida en el tiempo, con
respecto a la promoción de EBT. Si en el corto plazo logra la especialización en las
funciones de las estructuras existentes de intermediación e interrelación, para promover
esta tipología de emprendimiento, ajusta los instrumentos que dinamicen y faciliten esta
vía de transferencia de conocimiento, promueve el desarrollo tecnológico y de innovación,
que redunde luego en el mercado, yconsigue la participación y articulación de los
diferentes actores del sistema de emprendimiento de base tecnológica; la visión de
Medellín, que establece el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación, de contar
con una “ciudad altamente competitiva, que cree riqueza por medio de acciones en ciencia,
tecnología e innovación, que genere empleos a través de actividades productivas de alto
desempeño”, pronto será una realidad.
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Impacto de los SEIC sobre la innovación en las Microempresas 

fabricantes de Máquinas-Herramienta del País Vasco 

 
 

 

Resumen 

La innovación es una estrategia competitiva ineludible en el actual contexto económico. El 

sector de la máquina-herramienta, en la medida en que tiene un componente industrial 

clásico y otro más actual que incorpora tecnologías transversales de innovación 

(nanotecnologías, nuevos materiales etc.) resulta representativo de la tensión innovadora 

como fuente de competitividad. La focalización en las microempresas permite estudiar esta 

cuestión desde una perspectiva poco habitual, ya que la mayoría de los estudios se han 

centrado en dimensiones medianas y grandes. Como agentes relacionados con la 

innovación, los SEIC pueden tener un impacto positivo en la estrategia innovadora de las 

microempresas, considerando de forma especial las limitaciones propias de estas, derivadas 

fundamentalmente de su reducida dimensión. En el presente trabajo se contempla la 

actividad innovadora del conjunto de microempresas fabricantes de máquinas-herramienta 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a partir de metodologías cuantitativas y 

cualitativas de investigación. 

 

Abstract 

Innovation is a competitive and unavoidable strategy in the current economic context. 

Since the machine-tool sector has a classical industrial component and a more recent and 

border one by incorporating transversal innovation technologies (nanotechnologies, new 

materials etc.), it´s representative for the innovative tension as a source of competitiveness. 

A focus on microenterprises allows us to look at this issue from an unusual perspective, 

given that most of the studies focused upon medium to large companies. As agents related 

to innovation, the KIBS can have a positive impact on the innovative strategy of micro 

firms, especially considering their own limitations, derived mainly from its small 

dimension. This work includes the innovative activity of a group of microenterprises in the 

machine-tool sector in the Basque Autonomous Community, where the sector is of 

considerable importance and the impact of KIBS in this respect can be noticed by using 

quantitative and qualitative research methodologies. 

 

1. Introducción. 
 

En contextos de alta competitividad y sociedades avanzadas, las estrategias relacionadas 

con la innovación, tanto desde la perspectiva empresarial como regional o nacional son 

altamente recomendadas. Así, en este sentido, la propia UE plantea como referente las 

Estrategias de Especialización Inteligente, también denominadas S3. Las mismas 

contemplan acciones innovadoras y el empleo de tecnologías de uso genérico (Foray y Van 

Ark, 2007; Aghion et al, 2009; Foray et al, 2009; European Commission, 2010a; European 

Commission, 2010b; OECD, 2011; Navarro et al, 2012). 
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Estas cuestiones cobran, si cabe, más importancia, si consideramos a sectores como la 

máquina-herramienta, que por un lado es una industria tradicional y por otro, lo 

suficientemente robusta como para responder a los requerimientos de crecimiento 

sostenible. En este ámbito, estas empresas son susceptibles de evolucionar hacia 

modalidades más competitivas, incorporando en el esqueleto de su esquema productivo 

innovaciones de carácter transversal relacionadas con la nanotecnología, el software, etc. 

(Gómez-Uranga et al, 2009). Dentro del sector mencionado y en contextos regionales 

concretos como es el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), además de 

tener su relevancia socioeconómica, existen un conjunto de microempresas cuyo estudio al 

respecto posee su interés. Básicamente, este se concreta en que junto con la pequeña 

empresa, son dimensiones muy poco investigadas todavía en comparación a la mediana 

empresa y gran empresa, y su comportamiento innovador en un contexto industrial y 

competitivo hace todavía más relevante su observación y análisis desde los parámetros 

descritos. 

 

Admitiendo de partida la limitación estructural de la microempresa, debido a su reducida 

dimensión y falta de recursos especializados, surge la posibilidad de investigar la 

influencia positiva de las organizaciones de conocimiento externas a la empresa 

(universidades, centros tecnológicos, consultorías, asociaciones sectoriales, etc.) en cuanto 

al comportamiento innovador y adopción de innovaciones se refiere. Así, y de manera más 

específica se quiere investigar el impacto de los Servicios a Empresas Intensivos en 

Conocimiento (SEIC) en la capacidad de innovación de las microempresas fabricantes de 

máquinas-herramienta de la CAPV. La importancia estratégica de la cuestión y las 

limitaciones mencionadas hacen también este campo susceptible de ser objeto de las 

políticas públicas. 

 

La estructura de este trabajo es el siguiente: en la sección 2, se desarrolla el marco 

conceptual que fundamenta tanto a las preguntas de la investigación como a las hipótesis 

planteadas. En la sección 3, realizamos el planteamiento de la investigación, donde 

proponemos un constructo a partir del objetivo del estudio y las preguntas de la 

investigación, todo ello, nos conduce a plantear las hipótesis de la investigación. 

Asimismo, establecemos los medidores adecuados para evaluar las variables objeto de 

estudio. En la sección 4, presentamos nuestros resultados empíricos y la validación de las 

hipótesis, acompañadas de su respectiva discusión. Finalmente, en la sección 5, exponemos 

nuestras principales conclusiones extraídas del estudio en cuestión.  

 

2. Marco Conceptual.  
 

2.1 Sistema Regional de Innovación (SRI). 

 

A mediados de los noventa, un número creciente de investigadores (Braczyk et al., 1996; 

Cooke et al, 1997) comenzaron a prestar atención a nivel regional en el estudio de los 

procesos de innovación. Así,  el concepto de SRI evoluciona desde la premisa de que la 

innovación es un proceso que también descansa sobre una variedad de factores que son 

externos a la empresa. Por tanto, la innovación no puede ser producida de forma aislada 

sobre la exclusividad de los recursos internos de las empresas (Doloreux, 2002). En otras 

palabras, este enfoque examina a las empresas innovadoras en el contexto de las 

instituciones externas, políticas públicas, competidores, proveedores, clientes, prácticas 

sociales y culturales que afectan a sus actividades de innovación (OECD, 1999). 
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No obstante, esta literatura no está exenta de críticas tales como: que no se ha prestado 

apenas atención a la capacidad de absorción que poseen las empresas para aprovechar el 

conocimiento externo disponible en el SRI (Lorentzen, 2007); y además, que existe un 

riesgo en sobrestimar el papel de las fuentes externas de conocimiento, ya que en muchos 

sectores industriales la mayor parte del esfuerzo innovador no sólo es realizado por las 

propias empresas, sino que además, se desarrolla en el interior de las mismas, siendo 

limitado el papel de los agentes externos (Freel, 2010).   

 

2.2 Innovación en la industria de Máquinas-Herramienta. 

 

Con los estudios de Pavitt (1984) y Malerba (2005) ha quedado bien establecido que las 

características de una industria influyen sobre el desarrollo de las innovaciones. Es decir, 

los patrones de las actividades de innovación son específicos para cada sector. Asimismo, 

en estudios más recientes, también ha quedado patentado que las bases de conocimiento y 

los modos de innovación varían de un sector a otro (Asheim, 2007; Jensen et al, 2007). 

Centrándonos en el campo de la ingeniería mecánica, en general, una importante base de 

conocimiento consiste en el conocimiento de carácter tácito sobre el comportamiento de 

generaciones previas de máquinas, sus condiciones de utilización y las necesidades de sus 

usuarios (Dosi, 1982). En particular, en la industria de máquinas-herramienta, hay que 

tener en cuenta de que existen dos “impulsores de la innovación” que juegan un importante 

papel en el desarrollo de esta industria: el tirón de la demanda y el empuje de la tecnología 

(Carlsson, 1984). En el primero, normalmente las innovaciones son incrementales y a 

menudo surgen del persistente esfuerzo de las empresas para satisfacer los requerimientos 

de los clientes (Lissoni, 2001). En este sentido, son frecuentes las ventas de “máquinas a 

medida”, que requiere de una relación de confianza y colaborativa en la que los recursos y 

capacidades del fabricante se conjugan con los del comprador en un proyecto en común 

(Olazarán et al., 2009). En el segundo, la innovación puede surgir desde los proveedores 

especializados o de otras áreas de la ciencia (Chen, 2009). No obstante, pese a que la 

innovación típicamente se ha centrado en mejorar las características tecnológicas de las 

máquinas individuales, ya que la competencia esencial de las empresas fabricantes de 

máquinas-herramientas siempre ha descansado sobre el campo de la mecánica (Lissoni, 

2001), en la actualidad, la innovación en esta industria está cada vez más incorporando en 

el esqueleto de su esquema productivo innovaciones de carácter transversal relacionadas 

con la nanotecnología, los nuevos materiales, la microelectrónica, la tecnología de micro-

sistemas, el software, etc. (Gómez-Uranga et al, 2009). Es decir, el conocimiento 

codificado basado en la ciencia está impulsando cambios en los equipos de fabricación 

(Wengel y Shapira, 2004), por lo que las empresas necesitan mejorar su capacidad de 

absorción (Chen, 2009) y tener más en cuenta al conocimiento analítico. 

 

2.3 Estrategias de innovación en las empresas de pequeña dimensión. 

 

El fomento de la innovación en las pequeñas empresas ha estado en el corazón de las 

políticas públicas de innovación debido al importante papel que estas empresas juegan en 

el desarrollo económico. Sin embargo, a pesar de su importante papel, la innovación en la 

pequeña empresa y microempresa ha recibido escasa atención, donde la mayoría de los 

estudios se han centrado sobre la innovación en las medianas empresas y grandes empresas 

(Forsman, 2011). Entre otras razones, esto se ha debido a que la relación entre el tamaño 

de la empresa y la innovación es difícil de estudiar (Hansen, 1992), por lo tanto, ello hace 

que se necesiten numerosos contrastes y consensos en la comunidad científica. 
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En décadas recientes, ha habido un creciente interés por comprender el proceso innovador 

en las pymes, donde ha quedado patente que estas tienen limitados recursos y capacidades 

especializadas para gestionar y explotar los procesos de innovación. No obstante, debido a 

que las pymes representan el 98% de las empresas en la UE, de las cuales el 92% son 

microempresas, categorizar un grupo tan extenso y heterogéneo como conjunto único, es 

una simplificación que ignora la compleja realidad en la que el tamaño no es el único 

factor descriptivo de una organización o de su competitividad (Camisón y De Lucio, 

2010). Por tanto, el análisis de la capacidad innovadora de las pymes requiere un estudio 

previo de los tipos de empresas que la conforman. Es decir, allí donde el tejido empresarial 

está compuesto principalmente por microempresas, resulta primordial analizar los factores 

que determinan su competitividad e innovación, con independencia de los sectores de 

actividad económica a la que pertenezcan estas empresas (González de la Fe et al., 2012).   

 

De otro lado, las estrategias que más adoptan las empresas para adquirir conocimientos y 

realizar actividades de innovación son tres: a través de la I+D propia; la colaboración; y la 

adquisición del conocimiento en el mercado (González et al, 1997). Si analizamos estas 

estrategias desde la óptica de las microempresas, podemos intuir que la estrategia de I+D 

propia estaría muy limitada, al menos por dos razones: primero, porque la escases de 

recursos y capacidades que éstas empresas presentan, hace que en muchas ocasiones sean 

incapaces de identificar sus necesidades en materia de innovación (Hassink, 1997). Y 

segundo, dado que la I+D a menudo involucra actividades formales como la 

experimentación y adaptación de tecnologías, no tomaría en cuenta a aquellas innovaciones 

integradas dentro del día a día (Forsman, 2008). En la segunda estrategia, la colaboración 

con otras organizaciones del entorno, las empresas podrían obtener conocimientos tanto de 

naturaleza técnica como comercial (Rothwell, 1991; Kogut et al, 1992). Sin embargo, dado 

que los recursos y capacidades internas de las empresas son un prerrequisito para la 

cooperación (Freel, 2010), las microempresas tendrían serias limitaciones, lo que muchas 

veces se traduciría en una búsqueda colaborativa en forma de “apaga fuegos” (Hassink, 

1997). Por último, a través de la compra o adquisición del conocimiento en el mercado, las 

empresas pueden incorporar innovaciones y/o conocimiento que se han desarrollado en 

otras empresas u otros agentes con mayor potencial tecnológico (Schmookler, 1966). Sin 

embargo, muchas veces la asimetría de la información junto a los altos costes que en 

general conlleva el adquirir una maquinaria o un servicio especializado, constituiría una 

barrera dado los recursos financieros y las capacidades internas limitadas de las 

microempresas. 

 

2.4  Los SEIC como agentes de innovación. 
 

Los servicios a empresas intensivos en conocimientos (SEIC) pueden ser una fuente 

importante de innovación (Miles et al, 1995; Muller y Doloreux, 2009) y además, actuar 

como facilitadores de innovación e intermediarios de conocimiento (den Hertog, 2002). Es 

decir, apoyan a sus clientes en el desarrollo de sus procesos de innovación. Por tanto, los 

SEIC juegan un papel muy relevante, en especial al articular los flujos de conocimiento 

que se dan en el contexto de los sistemas de innovación (de hecho, éstos se basan en el 

modo de innovación CCI propuesto por Isaksen y Karlsen, 2012). Por ejemplo, transfieren 

conocimiento sintético y simbólico, y traducen el conocimiento analítico que se encuentra 

fuera de las competencias nucleares de sus clientes dentro del modo de innovación DUI. 

Sin embargo, dentro del modo STI, los SEIC juegan un menor papel en el flujo de 

conocimiento analítico, por lo que se enfocan en transferir el conocimiento sintético y 
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simbólico que se encuentra fuera de las competencias nucleares de sus clientes (Aslesen e 

Isaksen, 2010). Estas evidencias, han hecho que el papel de los SEIC como agentes de 

innovación en el marco de las políticas públicas sea creciente (Czarnitzki y Spielkamp, 

2003). Inclusive, la experiencia internacional demuestra que los recursos públicos 

dedicados a ofertar los SEIC obtienen mayores resultados en innovación en comparación a 

los tradicionales instrumentos de carácter subvencionador (Robson y Bennett, 1999). 

 

3. METODOLOGÍA: Planteamiento de la investigación. 
 

El objetivo de esta investigación es avanzar en el conocimiento sobre el papel que juegan 

las diferentes organizaciones de conocimiento externas a las microempresas en cuanto al 

comportamiento innovador y adopción de innovaciones se refiere. En particular, nos 

interesa conocer: ¿Cómo influyen los SEIC en el comportamiento innovador de las 

microempresas fabricantes de máquinas-herramienta del País Vasco? 

 

3.1 Modelo de la investigación. 

 

A partir del marco conceptual revisado y del objetivo de estudio propuesto, elaboramos un 

constructo como modelo de la investigación (véase Esquema 1). En esta investigación, 

tomamos como punto de partida el enfoque de los sistemas de innovación, donde las 

organizaciones de conocimiento externas a las empresas juegan un importante papel en la 

promoción de la capacidad de innovación. 

 

Esquema 1. Impacto de las Organizaciones de Conocimiento sobre la Capacidad de 

Innovación de las Microempresas 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

No obstante, debido que existe una amplia variedad de organizaciones que median con las 

empresas, se hace necesario analizar a cada organización proveedora de servicios 

especializados (Howells, 2006). 
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Por tanto, consideramos que estas organizaciones de conocimiento lo conforman 

principalmente las universidades, los centros tecnológicos, las asociaciones sectoriales, las 

cámaras de comercio, el sector público1 y los SEIC. No obstante, dado que los SEIC están 

conformados por un grupo heterogéneo de empresas, creemos que para poder realizar un 

mejor análisis de estas organizaciones de conocimiento, tenemos que hacer una distinción 

entre los SEIC y el resto de organizaciones. Por ello, un primer grupo denominado “otros 

Agentes Externos” estará conformado por las universidades, los centros tecnológicos, las 

asociaciones sectoriales, las cámaras de comercio y el sector público. El segundo grupo, 

estará conformado por los SEIC, que principalmente están especializados en: TIC´s, I+D, 

marketing, ingenierías, y consultorías de gestión (Muller y Doloreux, 2009). 

 

Por otra parte, consideramos como capacidad de innovación a aquellos outputs obtenidos 

después de haber llevado a cabo un proceso de facilitar las actividades de innovación entre 

las organizaciones de conocimiento y las microempresas. Para definir las actividades de 

innovación, nos ceñimos al Manual de Oslo (OECD, 2005), que clasifica a las 

innovaciones en cuatro principales tipos: innovación en producto (introducción de un bien 

o servicio que es nuevo o significativamente mejorado con respecto a sus características y 

usos deseados), innovación en proceso (mejorar el proceso productivo o los métodos de 

distribución mediante la implantación de nueva maquinaria, incorporación de sistemas de 

calidad, nueva organización en el proceso de producción), innovación en comercialización 

(implantación de un nuevo método de marketing o la mejora de ésta que suponga cambios 

significativos en el diseño o envasado de producto, promoción del producto) y por último, 

la innovación en organización (implantación de un método organizativo en las prácticas de 

gestión de la empresa o en sus relaciones externas). 

 

A partir de este constructo, las hipótesis que nos planteamos serían las siguientes: 

H1: Existen correlaciones positivas entre los SEIC y los resultados de innovación de las 

Microempresas fabricantes de máquinas-herramienta. 

H2: Existen correlaciones positivas entre otros Agentes Externos y los resultados de 

innovación de las Microempresas fabricantes de máquinas-herramienta. 

H3: Los resultados obtenidos en actividades de innovación por las Microempresas 

fabricantes de máquinas-herramienta son distintos (mejores) si se realizan a través de 

los SEIC en comparación a que se realicen a través de otros Agentes Externos. 

H4: Las Microempresas fabricantes de máquinas-herramienta que acuden a los SEIC 

obtienen diferentes (mejores) resultados en actividades de innovación en comparación 

a sus homólogas que no acuden. 

H5: Las Microempresas fabricantes de máquinas-herramienta que acuden a otros Agentes 

Externos obtienen diferentes (mejores) resultados en actividades de innovación en 

comparación a sus homólogas que no acuden. 

 

3.2 Medidores. 

 

Los medidores del cambio tecnológico típicamente han involucrado uno de los tres 

mayores aspectos del proceso de innovación: primero, un medidor de inputs dentro del 

proceso de innovación, tales como gastos en I+D o el personal empleado en actividades de 

I+D; segundo, un output intermedio, tal como el número de invenciones que han sido 

patentadas; y tercero, un medidor directo del resultado de la innovación. 

                                                      
1 Consideramos sector público a las unidades administrativas de carácter más operativo que promueven la innovación, tal 

como: las oficinas de promoción económica, las agencias de desarrollo local, etc.  
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Estos tres niveles de medición no han sido desarrollados y analizados simultáneamente, 

sino han evolucionado con el tiempo (Acs y Audretsch, 2010). Si nos centramos en el 

primer medidor, existe una clara limitación en usar actividades de I+D como un medidor 

proxy para el cambio tecnológico, ya que la I+D refleja sólo los recursos dedicados a 

producir outputs innovadores, pero no toma en cuenta la actividad innovadora realmente 

realizada. Esto es, la I+D es un input y no un output en el proceso de innovación. En 

cuanto al segundo medidor, el uso de invenciones patentadas no es una medida de 

resultados de innovación, sino es más bien un tipo de medida de output intermedio. Es 

decir, una patente refleja un nuevo conocimiento técnico, pero esto no indica si ese 

conocimiento tiene un valor económico positivo. En todo caso, sólo aquellas invenciones 

que han sido introducidas exitosamente en el mercado, pueden decirse que son 

innovaciones. No obstante, muchas invenciones que resultan en innovaciones no son 

patentadas, ya que el valor y coste de una patente individual varía enormemente dentro y 

entre las industrias (Mansfield, 1984, p. 462). Finalmente, el tercer medidor, el resultado 

de la innovación, es el más deseado e ideal para los investigadores (Acs y Audretsch, 

2010).  

 

De esta forma, en este estudio tomamos como referencia al tercer medidor, donde la 

medición de las variables a estudiar en términos de resultados obtenidos para cada uno de 

los ítems propuestos, será a través de una escala tipo Likert de cinco puntos: 1 = No 

importante, 2 = Poco importante, 3 = Importancia estándar, 4 = Importante y 5 = Muy 

importante. Esta escala fue tomada como referencia del estudio llevado a cabo por 

Dolnicar y Grün (2009), quienes determinaron que los propietarios de las pequeñas 

empresas son motivados para responder si el significado de la escala es claro para ellos, ya 

que incrementar el número en la escala puede reducir el error de redondeo de respuestas, 

aunque sin embargo, puede incrementar también el sesgo de no respuesta y fatigar al 

encuestado (Lehmann y Hulbert, 1972). Así pues, elaboramos un cuestionario con 18 

preguntas en base al marco conceptual y a algunas fuentes secundarias que nos permitieron 

ampliar el conocimiento del sector máquina-herramienta, y lo enfocamos en las 

tradicionales actividades de innovación, pero teniendo presente la capacidad de integración 

de las empresas (Prencipe et al, 2003). 

 

3.3 Muestra. 

 

Hemos elegido estudiar a las microempresas fabricantes de máquinas-herramienta, porque 

este grupo de empresas contienen cuatro cualidades que para nuestra investigación resultan 

muy útiles. En primer lugar, el sector de máquinas-herramienta, es uno de los sectores más 

competitivos de la economía vasca, donde la productividad, calidad y competitividad de 

toda la producción industrial dependen, en gran medida, de su eficacia y rendimiento. Por 

tanto, este sector juega un papel estratégico en el impulso de la economía en su conjunto 

(Mazzoleni, 1999). En segundo lugar, el sector de máquinas-herramienta, es un sector muy 

dinámico y sensible a la tecnología, donde las empresas son susceptibles de evolucionar 

hacia modalidades más competitivas, incorporando en el esqueleto de su esquema 

productivo innovaciones de carácter transversal relacionadas con la nanotecnología, los 

nuevos materiales, la microelectrónica, etc. (Gómez-Uranga et al, 2009). En tercer lugar, 

debido a que este sector presenta una alta división del trabajo o especialización de las 

empresas en la cadena de valor, podemos encontrarnos con empresas que se dediquen a la 

fabricación de máquinas-herramienta (productor final e integrador de sistemas); fabricantes 

de componentes electrónicos y de software (gran proveedor especializado); fabricantes de 

componentes mecánicos; empresas especializadas en el mantenimiento y reparación de 



8 

 

máquinas-herramienta; distribuidores locales o extranjeros de máquinas-herramienta, etc. 

En este contexto, es conveniente puntualizar a qué tipo de empresas nos estamos 

refiriendo. En concreto, nos enfocamos en el fabricante de máquinas-herramienta o 

productor final e integrador de sistemas. En cuarto lugar, partimos de la importancia que 

representa el sector de máquinas-herramienta en nuestro entorno, ya que en el País Vasco 

existe una alta concentración de fabricantes de máquinas-herramienta, tanto en términos de 

producción (80%), empleo (76%) y número de empresas (70%), en comparación a otras 

comunidades autónomas de España (AFM, 2011). No obstante, para nosotros esta 

concentración adquiere un especial interés debido a que este sector está constituido 

mayoritariamente por pequeñas empresas (50,0%) y microempresas (42,8%), es decir, el 

92,8% de las empresas del sector tienen menos de 50 trabajadores. Sin embargo, el restante 

7,2% de las empresas del sector son las que generan el 51,9% de la facturación sectorial 

(Gobierno Vasco, 2009).  

 

3.4 Recolección de la información. 

 

La recolección de la información se desarrolló a través del envío de cuestionarios vía 

online a un total de 50 microempresas fabricantes de máquinas-herramienta activas en la 

CAPV (Dun y Bradstreet, 2011). Las encuestas se realizaron entre abril y mayo de 2012, 

recabándose personalmente 25 respuestas. Las respuestas obtenidas representan el 50% de 

la población objeto de estudio, siendo por tanto de naturaleza censal y no muestral. Por 

otra parte, también se realizaron entrevistas en profundidad con algunos agentes de 

innovación del entorno, tal como: el Centro de Investigación Cooperativa en fabricación de 

alto rendimiento (CIC Margune), el Instituto de Máquina-Herramienta (IMH), la 

Asociación Vasca de Empresas de Ingeniería y Consultoría (AVIC). Estas entrevistas 

tuvieron lugar entre mayo y julio de 2012, las cuales tuvieron una duración media de 70 

minutos. Asimismo, otros agentes tal como: la Agencia de Desarrollo Empresarial (Grupo 

SPRI), la Diputación Foral de Bizkaia, Centros Tecnológicos y Consultorías 

independientes también participaron mediante encuestas vía online durante el mismo 

periodo antes mencionado. 

 

3.5 Análisis y tratamiento de la información. 

 

El nivel de significancia estadística que asumimos en este estudio es de 0,05 con lo que 

consideramos significativo a todo p-valor que se encuentre por debajo de este nivel, 

rechazando así la hipótesis nula (H0). Esta investigación aparte de tener un enfoque 

descriptivo, también tiene un enfoque analítico y transversal. Decimos que es transversal, 

porque todas las variables son medidas en una sola ocasión (temporal), y decimos que es 

analítico porque plantea y pone a prueba hipótesis, en este caso, vamos a realizar 

asociaciones o correlaciones (bivariadas) a través del coeficiente de correlación Rho de 

Spearman entre las variables que planteamos en las hipótesis 1 y 2. Asimismo, vamos a 

realizar comparaciones con muestras independientes a través del test U de Mann-Whitney, 

en concreto en las hipótesis 3, 4 y 5. En otras palabras, en el ámbito de las pruebas de 

significación estadística, esta investigación se circunscribe a los Test no Paramétricos, 

debido principalmente a que el tamaño de las muestras tiene menos de 30 observaciones y 

está representada mayormente por variables ordinales. 
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4. Resultados y Discusión. 
 

4.1 Estadística Descriptiva. 

 

La presencia de pequeñas empresas y microempresas es esencialmente debido a la alta 

división del trabajo y a la alta especialización de las empresas sobre cada una de las fases 

de la cadena de valor. En estudios previos, se ha encontrado que las empresas operan 

potencialmente en 29 diferentes fases del proceso de producción de maquinarias y equipos, 

esto es, desde el diseño hasta la instalación final (Antonietti et al, 2012). En nuestro estudio 

consideramos sólo 5 fases para abreviar dicho proceso (véase Tabla 1). 

 

Tabla 1. Fases del Proceso de Producción de las Máquinas-Herramienta* 
 

 
* Nivel de importancia, el valor máximo de puntuación es 5 (muy importante) 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas (2012) 

 

De esta forma, los resultados que obtenemos nos muestran que en primer lugar, las 

microempresas fabricantes de máquinas-herramienta de la CAPV se centran en el 

desarrollo del producto (producción o integración del sistema completo: máquinas-

herramienta), donde es principalmente desarrollado tanto internamente como en 

coordinación con los clientes, lo que demuestra una marcada orientación a las necesidades 

del cliente o “market pull” (Rolfo, 2000). El diseño (planos, módulos, sistemas integrados), 

el montaje (de maquinarias, equipos y partes), y los test (control de calidad, ensayos), son 

actividades que se desarrollan mayormente al interior de las microempresas. Por lo tanto, 

se confirma que estas actividades son de una relevancia estratégica para este conjunto de 

empresas. 

 

De otro lado, la producción de componentes (desarrollo de software, procesamiento de 

partes no mecánicas, componentes electrónicos, electromecánicos, husillos, etc.) es una 

actividad que se desarrolla principalmente en coordinación con los proveedores, por lo que 

mayormente es subcontratada. De esta forma, los componentes con mayor tecnología 

muchas veces se adquieren desde los proveedores especializados (tanto locales como 

extranjeros). Por lo tanto, se confirma que las innovaciones también pueden provenir desde 

los proveedores (Chen, 2009). 

 

En línea con todo lo anterior y generalmente hablando, existe un alto índice de 

diversificación del producto en la industria de máquinas-herramienta, debido a que la 

mayoría de las empresas producen máquinas de acuerdo a las características y necesidades 

de los consumidores (Rolfo, 1998). No obstante, la alta especialización de la CAPV 

también nos demuestra que existe una predilección por producir un tipo de maquinaria, tal 

como: las máquinas de arranque (fresadoras y tornos, transfer, centros de mecanizado, etc.) 

y máquinas de deformación (AFM, 2011). 
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Por otra parte, centrándonos en la innovación, el 84% de las microempresas fabricantes de 

máquinas-herramienta del País Vasco, afirma haber realizado alguna actividad de 

innovación en los últimos tres años, aduciendo que la principal razón para llevar a cabo 

estas actividades es la exigencia de los clientes, seguido de la necesidad de supervivencia, 

la necesidad de internacionalización, las exigencias de los proveedores, y por último, la 

necesidad de obtener ayudas públicas. No obstante, es preciso matizar que sólo un 8% de 

estas empresas, únicamente han llevado a cabo actividades de innovación in-house (con 

sus propios medios y sin ayuda externa). De otro lado, el 40% de las empresas han 

realizado actividades de innovación combinando innovación in-house, acudiendo a los 

SEIC y otros Agentes Externos. Para ser más precisos, el 48% de la muestra manifestó 

haber acudido al conjunto de otros Agentes Externos para innovar, siendo las instituciones 

gubernamentales a las que más han acudido (24%), seguido de las asociaciones sectoriales 

(20%), centros tecnológicos (20%), universidades (12%) y cámaras de comercio (8%). En 

cuanto al uso de los SEIC, el 72% de las microempresas manifestaron haber acudido al 

conjunto de los SEIC para innovar, siendo las consultorías de ingeniería, calidad y diseño 

industrial a las que más han acudido (56%), seguido de las consultorías de gestión y 

contabilidad (36%), las consultorías dedicadas a estudios de mercados (24%), consultorías 

de I+D (20%), y las dedicadas a las TIC´s (16%). En síntesis, estos resultados revelan que 

existe poca interacción con cada una de las organizaciones de conocimiento.   

 

4.2 Contraste de Hipótesis. 

 

4.2.1 Hipótesis Nº 1: 

Existen correlaciones positivas entre los SEIC y los resultados de innovación de 

las Microempresas fabricantes de máquinas-herramienta. 

 

Al contrastar la hipótesis Nº 1 (véase Tabla 2), podemos apreciar que si analizamos a los 

SEIC en su conjunto, los niveles de significancia estadística confirman que se rechaza 

parcialmente la hipótesis nula, ya que el p-valor es menor en todos los tipos de 

innovación a 0,05 (salvo en las innovaciones en organización). Sin embargo, si lo 

analizamos de forma desagregada, es decir, por los diferentes tipos de SEIC, podemos 

apreciar que no todos los SEIC presentan los mismos impactos. Por ejemplo, las 

consultorías en gestión son las que presentan correlaciones positivas en todos los tipos de 

innovación, seguidas de las consultorías de marketing, las ingenierías y las consultorías en 

I+D. Por el contrario, las consultorías de TIC´s no presentan correlaciones positivas.  

 

Tabla 2. Contraste de la Hipótesis Nº 1  

 
*La correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral)  **La correlación es significativa al nivel 0,01 (unilateral) 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas (2012) 
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De otro lado, cabe destacar que la mayor significancia con una buena correlación positiva 

se da en las certificaciones, seguido de las nuevas formas de comercialización y la mejora 

de la comercialización. Una explicación a estos resultados es que debido a las exigencias 

competitivas del entorno internacional, las microempresas fabricantes de máquinas-

herramienta en el País Vasco tienen como objetivo primordial el certificarse. Asimismo, 

estos resultados son el reflejo de la preferencia que tienen estas empresas por el acudir a las 

ingenierías. 

 

4.2.2 Hipótesis Nº 2: 

Existen correlaciones positivas entre otros Agentes Externos y los resultados de 

innovación de las Microempresas fabricantes de máquinas-herramienta. 

 

Al contrastar la hipótesis Nº 2 (véase Tabla 3), podemos apreciar que si analizamos a otros 

Agentes Externos en su conjunto, los niveles de significancia estadística confirman que se 

rechaza la hipótesis nula, ya que el p-valor es menor en todos los tipos de innovación a 

0,05. Sin embargo, si lo analizamos de forma desagregada, es decir, por los diferentes tipos 

de Agentes Externos, podemos apreciar que no todos estos agentes presentan los mismos 

impactos. Por ejemplo, el sector público es el único que presenta correlaciones positivas en 

todos los tipos de innovación, seguido de las cámaras de comercio y las asociaciones 

sectoriales. Por el contrario, las universidades y los centros tecnológicos sólo presentan una 

correlación positiva en la creación de nuevos productos. De otro lado, cabe destacar que la 

mayor significancia con una buena correlación positiva se da en la creación de nuevos 

productos, seguido de las certificaciones, nuevas formas de comercialización y en la 

mejora de la comercialización, todo ello gracias al sector público principalmente. 

  

Tabla 3. Contraste de la Hipótesis Nº 2  

 
*La correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral)  **La correlación es significativa al nivel 0,01 (unilateral) 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas (2012) 

 

4.2.3 Hipótesis Nº 3: 

Los resultados obtenidos en actividades de innovación por las Microempresas 

fabricantes de máquinas-herramienta son distintos (mejores) si se realizan a 

través de los SEIC en comparación a que se realicen a través de otros Agentes 

Externos. 
 

Al contrastar la hipótesis Nº 3 (véase Tabla 4), se puede apreciar que los niveles de 

significancia estadística confirman que no se rechaza la hipótesis nula, ya que el p-valor 

es mayor en todos los tipos de innovación a 0,05. Por lo tanto, relativamente no hay 

diferencias entre los SEIC y otros Agentes Externos en cuanto a la calidad del impacto,  a 

pesar que las microempresas fabricantes de máquinas-herramienta acuden más a los SEIC 

(en su conjunto) en comparación a otros Agentes Externos (72% vs 48%).  
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Tabla 4. Contraste de la Hipótesis Nº 3 

H3 

Creación 

Nuevo 

Producto 

Mejora del 

Producto 

Creación 

Nuevo 

Proceso 

Mejora del 

Proceso 

Nueva Forma 

Comercialización 

Mejora de la 

Comercialización 

Colaboración 

con 

Universidad  

Colaboración 

con otras 

empresas 

U de Mann-Whitney 274.000 301.000 305.000 289.000 308.000 310.500 302.000 304.000 

Sig. Asintót. ,407 ,802 ,868 ,605 ,914 ,962 ,791 ,830 

*Contraste de equivalencias significativa al nivel 0,05 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas (2012) 
 

Esta relativa igualdad en los impactos, podría estar indicando que otros Agentes Externos 

(asociaciones sectoriales, cámaras de comercio, centros tecnológicos, sector público y 

universidad) están actuando como si fueran SEIC más orientados por y para las diferentes 

políticas públicas de innovación. Esto es, configuran un formato combinado de “aportación 

SEIC” e impulso público que aúna esfuerzos y compatibiliza lo bueno para la innovación 

de las mismas. En definitiva, entendemos que se impone la “lógica” SEIC, en el proceso de 

adopción e implementación de innovaciones por parte de las microempresas fabricantes de 

máquinas-herramienta de la CAPV. 

 

4.2.4 Hipótesis Nº 4: 

Las Microempresas fabricantes de máquinas-herramienta que acuden a los 

SEIC obtienen diferentes (mejores) resultados en actividades de innovación en 

comparación a sus homólogas que no acuden. 
 

Al contrastar la hipótesis Nº 4 (véase Tabla 5), podemos apreciar que los niveles de 

significancia estadística confirman que se rechaza parcialmente la hipótesis nula, ya que 

el p-valor es menor casi en todos los tipos de innovación a 0,05. Sin embargo, en la 

innovación en organización (colaboración con universidades y colaboración con otras 

empresas), el p-valor es mayor a 0,05. Por lo tanto, relativamente existen diferencias entre 

las empresas que acuden a los SEIC para innovar frente a aquellas que no lo hacen.  
 

Tabla 5. Contraste de Hipótesis Nº 4 

H4 

Creación 

Nuevo 

Producto 

Mejora del 

Producto 

Creación 

Nuevo 

Proceso 

Mejora del 

Proceso 

Nueva Forma 

Comercialización 

Mejora de la 

Comercialización 

Colaboración 

con 

Universidad  

Colaboración 

con otras 

empresas 

U de Mann-Whitney 28.000 24.500 24.500 24.500 35.000 35.000 38.500 38.500 

Sig. Asintót. ,016* ,010* ,010* ,010* ,040* ,040* ,060 ,060 

*Contraste de equivalencias significativa al nivel 0,05 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas (2012) 
 

En nuestra opinión, estos resultados son coherentes con la hipótesis Nº 1, donde se rechaza 

parcialmente la hipótesis nula, ya que existen correlaciones positivas sobre todos los tipos 

de innovación (salvo en la innovación en organización). De otro lado, estos resultados 

también nos indican que las empresas que no acuden a los SEIC (28%) son menos 

innovadoras que aquellas que si acuden. No obstante, el hecho de no acudir a los SEIC no 

significa que no realicen actividades de innovación exclusivamente con sus propios medios 

y sin ayuda externa (8%) o que combinen estas actividades de innovación acudiendo a 

otros Agentes Externos. De hecho, el 40% de las microempresas fabricantes de máquinas-

herramienta realizan innovaciones combinando innovación in-house, acudiendo a los SEIC 

y otros Agentes Externos.  
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4.2.5 Hipótesis Nº 5: 

Las Microempresas fabricantes de máquinas-herramienta que acuden a otros 

Agentes Externos obtienen diferentes (mejores) resultados en actividades de 

innovación en comparación a sus homólogas que no acuden 

 

Al contrastar la hipótesis Nº 5 (véase Tabla 6), podemos apreciar que los niveles de 

significancia estadística confirman que se rechaza la hipótesis nula, ya que el p-valor es 

menor en todos los tipos de innovación a 0,05. Por tanto, existen diferencias entre las 

empresas que acuden a otros Agentes Externos para innovar frente a aquellas que no lo 

hacen. 

 

Tabla 6. Contraste de la Hipótesis Nº 5 

H5 

Creación 

Nuevo 

Producto 

Mejora del 

Producto 

Creación 

Nuevo 

Proceso 

Mejora del 

Proceso 

Nueva Forma 

Comercialización 

Mejora de la 

Comercialización 

Colaboración 

con 

Universidad  

Colaboración 

con otras 

empresas 

U de Mann-Whitney 1.000 13.000 19.500 19.500 32.500 32.500 39.000 39.000 

Sig. Asintót. ,000* ,000* ,000* ,000* ,002* ,002* ,005* ,005* 

*Contraste de equivalencias significativa al nivel 0,05 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas (2012) 

 

En nuestra opinión, estos resultados son coherentes con las correlaciones obtenidas en la 

hipótesis Nº 2, donde existen correlaciones positivas sobre todos los tipos de innovación, 

donde las microempresas fabricantes de máquinas-herramienta acuden al sector público 

para obtener principalmente nuevos productos, quedando manifiestamente patente que los 

Agentes Externos también generan un impacto positivo sobre la innovación de las 

microempresas. Asimismo, estos resultados también nos indican que las empresas que no 

acuden a otros Agentes Externos (52%) son menos innovadoras que aquellas que si 

acuden. No obstante, como ya hemos comentado, el hecho de no acudir a otros Agentes 

Externos no significa que no se acuda a los SEIC o que realicen innovaciones 

internamente. De otro lado, las microempresas que no realizan ninguna actividad de 

innovación (16%), se mantienen y compiten en el mercado gracias a que su principal 

estrategia es una combinación de producto competitivo con bajos precios y cuentan además 

con un nicho de mercado. 

 

Finalmente, en la tabla 7 podemos ver un resumen de los resultados obtenidos en cuanto a 

la validación de las hipótesis planteadas en la investigación, donde las conclusiones a las 

que se arriba lo comentaremos en la siguiente sección. 

 

Tabla 7. Resumen de contraste de Hipótesis planteadas en la investigación 

Hipótesis Contraste 

H1: Existen correlaciones positivas entre los SEIC y los resultados de 

innovación de las Microempresas 

Se valida 

parcialmente 

H2: Existen correlaciones positivas entre otros Agentes Externos y los 

resultados de innovación de las Microempresas 
Se valida 

H3: Los resultados obtenidos en innovación son distintos si se realizan a 

través de los SEIC en comparación a otros Agentes Externos 
Se rechaza 

H4: Las Microempresas que acuden a los SEIC obtienen mejores 

resultados en innovación en comparación a sus homólogas que no acuden 

Se valida 

parcialmente 

H5: Las Microempresas que acuden a otros Agentes Externos obtienen 

mejores resultados en innovación en comparación a sus homólogas que no 

acuden 

Se valida 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas (2012) 
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5. Conclusiones 
 

A nivel conceptual, dadas las limitaciones estructurales de las microempresas en general y 

de las relacionadas con la máquina-herramienta en particular, los SEIC pueden ser agentes 

de inserción de innovaciones en dichas microempresas. Por tanto, en relación a los SEIC y 

su incidencia en la innovación de las microempresas de máquina-herramienta en la CAPV, 

queda manifiestamente patente que sí generan un impacto positivo en éstas. Ahora bien, 

dicho impacto positivo se manifiesta de forma más precisa en el ámbito de la certificación 

frente a la de nuevos productos, aspecto este más reservado a otros Agentes Externos. 

  

No obstante, no hay diferencias sustanciales entre los SEIC y otros Agentes Externos en 

cuanto a la calidad del impacto, a pesar que el conjunto de Agentes Externos presentan una 

mayor correlación positiva con los resultados de innovación de las microempresas 

fabricantes de máquinas-herramienta en el País Vasco. Por lo tanto, creemos que los SEIC 

y otros Agentes Externos se complementan, y podrían estar actuando como facilitadores de 

innovación.  

 

De otro lado, relativamente no existen diferencias en los resultados de innovación entre las 

empresas que acuden a los SEIC en comparación a las que no acuden para innovar. Sin 

embargo, el hecho de acudir a los SEIC no significa que las microempresas fabricantes de 

máquinas-herramienta no realicen actividades de innovación exclusivamente con sus 

propios medios y/o con ayuda de otros Agentes Externos. No obstante, sí existen 

diferencias en los resultados de innovación entre las empresas que acuden a otros Agentes 

Externos en comparación a las que no acuden para innovar. Esto se debe primordialmente 

a que el impacto de otros Agentes Externos (en su conjunto) claramente prevalece en el 

País Vasco. 

 

A pesar de todo, se confirma que existe poca interacción entre las microempresas 

fabricantes de máquinas-herramienta con las organizaciones de conocimiento. Por lo tanto, 

creemos que para el decisor público la potenciación de las organizaciones de 

conocimiento, en particular de los SEIC, facilitando el acceso a sus servicios, puede 

resultar una política correcta de impulso de la actividad innovadora por parte de las 

microempresas fabricantes de máquinas-herramienta. En ese mismo sentido, sería deseable 

que los responsables políticos, tuviesen un grado de apertura y sensibilización a las 

ventajas que ofrecen los SEIC para la adopción de innovaciones competitivas, en especial 

las ligadas al conocimiento analítico, dado que las tendencias de futuro del sector pasan 

por éste tipo de conocimiento, es decir, está relacionado con la nanotecnología, los nuevos 

materiales, la microelectrónica, el software, etc. 

 

Finalmente, el análisis se realiza, a pesar casi de su naturaleza censal y no muestral, en una 

dimensión reducida, lo cual puede en cierta medida limitar el alcance de los resultados y 

las conclusiones. En este sentido y como siguiente paso sería deseable poder comparar 

otros contextos regionales de otros países, también con cierta relevancia en la máquina-

herramienta y en dimensiones pequeñas, a los efectos de reforzar el análisis y por ende las 

conclusiones extraídas del mismo. 
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ABSTRACT
The study of innovation systems as a reference for public policy, socioeconomic
development, for the redevelopment of urban spaces, in addition to contributing to
strategic planning. Transferring this discussion to the municipal level, the picture is just
beginning and can take as a premise that the local innovation system is unstructured. They
argue that the government has the characteristic that decisions are deeply analyzed. But
the challenge facing the knowledge society is the dynamic that needs to be more agile.
Within this context, the present work aims to study initiatives that transcend administrative
structures of a region, based one instrument, as the technology Incubators. Note that the
relationship between the various actors in society, business community, academia and
government is critical, however, the process of integrating these actors is not spontaneous.
The bond structuring this work is based on business incubators, aiming to promote a
model based on joint projects and innovative models of habitats.

RESUMO
O estudo dos sistemas de inovação constitui uma referência para políticas públicas, para o
desenvolvimento socioeconômico, para a requalificação dos espaços urbanos, além da
contribuição para o planejamento estratégico. Trazendo essa discussão para o nível
municipal, o quadro mostra-se incipiente e pode-se tomar como premissa que o sistema de
inovação local é desestruturado. Pondera-se que o poder público tem como característica
que as decisões sejam profundamente analisadas. Mas, o desafio que se impõe na
sociedade do conhecimento é a dinâmica que necessita ser mais ágil. Inserido neste
cenário, o presente trabalho tem como objeto de estudo apresentar as iniciativas que
transcendem estruturas administrativas de uma região, baseado num único instrumento
como as Incubadoras tecnológicas. Cabe ressaltar que a articulação entre os diversos atores
da sociedade, comunidade empresarial, universidades e governo é fundamental, no entanto,
o processo de integrar esses atores não é espontâneo. O elo estruturante deste trabalho
baseia-se nas incubadoras tecnológicas de empresas, tendo como objetivo promover um
modelo baseado em projetos conjuntos e modelos de habitats inovadores.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
Segundo FERREIRA Jr et al (2010), a baixa capacidade de desenvolvimento endógeno de
regiões periféricas está diretamente relacionada à carência de instituições que favoreçam a
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cultura do empreendedorismo e da inovação, deixando essas regiões em estagnação social
e econômica. O fortalecimento da competitividade em territórios, com base na cooperação
entre instituições do conhecimento e estruturas produtivas com elevado contingente de
micro e pequenas empresas (MPEs), tem sido o caminho seguido por países e regiões.
Nesse sentido, inocular formas de organização da produção em estruturas produtivas
tradicionais, que fomentem o aprendizado cooperativo por meio dos habitat de inovação,
pode significar a pavimentação da estrada do desenvolvimento. Põe-se então como questão
fundamental, segundo ORTEGA (2012a): Como romper o fluxo circular da estagnação
econômica e social característico de regiões com baixo desenvolvimento institucional e
organizacional? A resposta passa necessariamente pela estruturação de sistemas criativos e
altamente engajados com preceitos da inovação, não apenas da tecnológica, mas também
dos procedimentos de gestão, financiamento, apropriação de tecnologias e outros.

A estruturação de sistemas criativos se enquadra no conceito de habitats de inovação que
são conhecidos como incubadoras, parques e polos tecnológicos. Neste sentido, na busca
por uma proposta estratégica para fomentar no contexto da Universidade de São Paulo o
empreendedorismo e a inovação na região leste da cidade de São Paulo, o presente item
apresenta a experiência da USP Leste com a Inovação e com o Empreendedorismo capaz
de gerar o nascimento do habitat de inovação chamado HabITS/Incubadora-Escola. Para
tanto apresenta, inicialmente, reflexões sobre ambientes institucionais de inovação
abordando conceitos dos chamados habitats de inovação como sendo propícios para inovar
e apresenta diretrizes seguidas para a estruturação de um habitat de inovação com
condições semelhantes aos apresentados por FERREIRA Jr et al (2010), citado
anteriormente. Expõe ainda sobre alguns conceitos intrínsecos referentes aos focos dos
habitats de inovação, abordando diferenças entre inovação tecnológica e inovação social.
Na seção seguinte, expõe-se sobre a metodologia de estudo para então relatar sobre a
experiência da Universidade de São Paulo unidade Leste, conhecida como USP Leste, com
a Inovação e com o empreendedorismo. Posteriormente demonstra os passos seguidos para
o surgimento do Habitat de Inovação Tecnológica e Social – HabITS/ Incubadora-Escola,
apontando alguns dos resultados alcançados por este habitat de inovação desde a sua
criação. A próxima seção aborda sobre a importância do acordo firmado entre a HabITS e
o Sistema de inovação de Guarulhos por meio da Incubadora AGENDE Guarulhos,
demonstrando a sinergia existente entre ambos.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Ambientes de Inovação

As ideias seminais de Schumpeter (1982) apontavam para a inovação como fruto somente
da ação individual de um “empreendedor”; na sua busca permanente de diferenciação,
objetivando a obtenção de vantagens competitivas que proporcionavam lucros de
monopólio, mesmo que temporários. Todavia, com o passar dos anos, verificou-se que
essas ideias não eram suficientes para fazer frente à complexidade do tema; sendo assim o
aprofundamento do estudo fortaleceu a ideia de que a inovação envolvia outras variáveis e
que derivava de um conjunto de atores ligados ao setor produtivo e ao meio local,
envolvendo diferentes agentes.

Nesse contexto, especula-se que um dos determinantes para o seu desenvolvimento é o
ambiente (considerado como o local e o contexto na qual a ação é desenvolvida) e o seu
impacto que pode ser propício ou impeditivo para o desenvolvimento da inovação. Os
fatores que confluem para essa visão estão apresentados na Figura 1:
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Figura 1: Fatores que estimulam o desenvolvimento dos ambientes de inovação.
Fonte: Damião(2009)

Inicialmente, são observados os elementos relacionados ao sistema de inovação, podendo-
se destacar: a necessidade de articulação entre os diferentes atores. No tocante à sociedade
do conhecimento o pressuposto é que a interação entre os atores é capaz de impulsionar o
desenvolvimento das atividades inovadoras intensivas em tecnologia, porque a
proximidade física facilita a transmissão do conhecimento e estimula a sinergia, o que
resulta em incrementos na eficiência e na eficácia das atividades.

É importante observar a relação da distância com o custo de transmissão de conhecimentos
tácitos e explícitos. Por definição, pode-se considerar conhecimentos explícitos aqueles
caracterizados em responder o que fazer e como fazer, sendo que são passíveis de serem
armazenados e retransmitidos em mídias; desta forma, o seu custo tem pouca variação em
relação a distância.

Em contrapartida, o conhecimento tácito provém de experiências, capacitações e
aprendizado interativo dos indivíduos, não possibilitando a sua descrição de forma
convencional e está ligado à resolução de problemas sem soluções evidentes. Portanto,
fortemente ligado ao indivíduo e a sua reprodução é onerosa para a organização.

A outra vertente está relacionada às economias externas, as quais foram estudadas
inicialmente por Marshall (TIGRE, 2006), como fator de sucesso nos distritos industriais.
Esses fatores externos envolviam: i) Concentração de recursos humanos qualificados; ii)
Infraestrutura física; e iii) Capacidade produtiva.

As regiões, portanto, diferenciavam-se pela oferta ou escassez desses elementos, sendo que
as empresas individualmente procuravam ser mais competitivas com base nesses fatores
encontrados em determinados locais.

2.2 Ambientes Institucionais de Inovação

O crescente reconhecimento de que ciência, tecnologia e inovação (CT&I) são fatores
decisivos que contribuem para o crescimento econômico, social e cultural das sociedades
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atuais e tem evidenciado a relevância do Poder Público incorporar tais variáveis em suas
políticas públicas ou mesmo de criarem políticas públicas específicas para a área. O
sucesso de tais políticas, porém, envolve uma série de fatores, dentre os quais, que as
políticas para CT&I sejam capazes de criar sólidos ambientes institucionais favoráveis à
inovação e de redes locais, regionais e nacionais de cooperação. No caso dos atores
envolvidos, destaca-se aqui, o papel fundamental das entidades de ensino e pesquisa
(especialmente as Universidades), os poderes públicos federal, estadual e municipal e as
empresas/indústrias de base tecnológica. As entidades de ensino e pesquisa possuem, no
mínimo, um duplo papel nos processos de inovação: o de gerar o conhecimento científico e
o de fornecer a força de trabalho qualificada. As empresas de base tecnológica são as
responsáveis pela utilização, difusão e multiplicação da inovação.

Dentre as ações apoiadas para o desenvolvimento tecnológico de empresas, o Ministério da
Ciência & Tecnologia (2000) destacou, especialmente, o estímulo ao surgimento de novas
empresas de base tecnológica associadas a projetos de incubadoras de empresas e parques
tecnológicos. A inovação tecnológica (transformação em produtos, processos e serviços
que possam ser colocados no mercado) torna-se chave para o desenvolvimento
socioeconômico mundial, baseados em estímulos às atividades de ciência e tecnologia e,
dentre os sistemas e mecanismos utilizados mundialmente para induzir a criação de
empresas inovadoras estão os chamados Habitats de Inovação.

Um Habitat de Inovação (HI) normalmente é conhecido, segundo ORTEGA (2012a), por
incubadoras, parques e polos tecnológicos, pois são ambientes capazes de gerar novos
conhecimentos passíveis de serem transformados em novos produtos e processos e
identificar o retorno ou grau de sucesso alcançado pelas suas ações, compreendidas como
essenciais no desenvolvimento da economia do conhecimento. Ele pode ser entendido
como o espaço favorável ao processo de inovação contínua, pois é um ambiente de intenso
intercâmbio entre os agentes de inovação: empresas, instituições de pesquisa,
universidades, investidores, agentes governamentais, etc.; e de aprendizagem coletiva,
intercâmbio de conhecimentos e práticas produtivas, de interação entre os diversos agentes
de inovação.

Os centros de geração de conhecimento e pesquisa, universidades, escolas, empresas e
outras organizações devem possibilitar a troca de informação e a implementação de idéias
criativas. Habitats de inovação torna-se terminologia possível para designar um sistema
local de inovação como esse, quando o mesmo propicia um círculo de virtudes de
inovação.

Sua estrutura baseia-se no princípio da Tríplice Hélice, que é um termo cunhado por
ETZKOWITZ (2002), e denota um modelo espiral de inovação que incorpora a evolução
das ligações múltiplas que emergem nos diversos estágios do processo de inovação
resultante das interações das esferas institucionais Universidade – Indústria – Governo. Ou
seja, ele é formado por agentes ou sistemas relacionados e intimamente unidos, inclusive,
com a comunidade e o seu capital intelectual, o ambiente espacial construído e o natural e
as relações entre as pessoas e as condições ambientais.

Considera-se, portanto, que a organização de um ambiente propício à inovação é cada vez
mais a saída para os negócios intensivos em conhecimento. Quando aplicado ao
desenvolvimento de uma região esse ambiente é chamado de habitats de inovação e seu
projeto baseia-se na mudança cultural do sistema produtivo local, tendo a inovação
envolvendo diferentes atores.

2.3 Diretrizes para a geração de um Habitat de Inovação (HI)
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Para o nascimento de um HI há como se programar e tentar visualizar atores, processos-
chave e competências necessárias para que toda geração e, posterior, desenvolvimento de
tal ambiente gerador de inovação tenha os resultados mínimos esperados.

Segundo ORTEGA (2012b), o primeiro ponto a ser levado em consideração na
estruturação inicial de um habitat de inovação é o adequado entendimento do ambiente de
inovação no qual o HI estará inserido. O ambiente de inovação no qual um HI está inserido
aborda quatro vertentes: atores, conhecimento, recursos e oportunidades que devem possuir
uma interlocução constante entre eles.

Em se tratando dos atores envolvidos num ambiente de inovação tem-se que, os chamados
atores sociais representam, na realidade, “blocos de poder” que, colocados em sinergia de
interesses pela qualidade do meio ambiente podem aprender e ensinar uns aos outros. Cada
um destes atores sociais tem funções específicas que exercem a partir de seu tipo de
interferência no meio ambiente e na qualidade de vida: pesquisas, ações técnicas de
preservação, controle ou recuperação de passivos ambientais, investimentos, fiscalização,
organização, capacitação, comunicação, etc. Em se tratando de atores para um HI, mais
especificamente os seguintes, não podem ser desconsiderados: instituições de apoio;
agências governamentais de inovação; lideranças da região; entidades de classe; grupos
empresariais; instituições governamentais, municipais e estaduais; universidades; e
institutos de pesquisa.

Com relação ao conhecimento exigido para que um HI possa iniciar suas atividades da
forma mais exitosa possível tem-se que, segundo ORTEGA (2012b apud LEYDESDORFF
et al (1998)) com a formação de redes de atores sociais em espiral, como no modelo Triple
Helix, torna-se capaz de capturar múltiplas e recíprocas relações entre os diferentes pontos
no processo de captar conhecimento, ou seja, a interlocução entre os atores sociais traz
agregação de conhecimentos a todos os envolvidos no processo de inovação.

Em se tratando dos recursos é preciso várias ações e atores interdisciplinares e interligados
no esforço de disseminar a importância de se ter inovação em seu ambiente e para isto
torna-se necessário à junção de vários recursos: financeiros, humanos (pessoas para apoiar
o HI, apoio político, etc.), tecnológicos (construção e atualização de sites, filmagem de
palestras, conversão de palestras para site), jurídicos (contratos que amparem as parcerias,
formalizações institucionais, entre outros), informacionais, operacionais, de marketing
(divulgação das palestras, divulgação externa, divulgação interna) e socioculturais
(barreiras sociais e culturais, entre outros.). Já as oportunidades, elas podem estar presentes
ou também ser geradas via a uma networking. No caso específico de um HI, o principal
ponto é a existência da necessidade local de se ter um HI, que caso seja observada pode vir
a ser uma oportunidade chave. Parcerias sequenciais são também oportunidades que podem
e devem vir a se concretizar.

Conhecido este ambiente de inovação com suas interlocuções necessárias, torna-se
importante conhecer as etapas do processo de inovação em um habitat de inovação. As
Etapas do Processo de estruturação do HI sugeridas, segundo ORTEGA (2012b) para se
gerar um ambiente de inovação passam por três etapas, a seguir.

 Etapa I: Um HI surge através de investimentos e da relação entre os atores
estabelecidos devido à heterogeneidade dos recursos e este é modelo de
mobilização inicial imprescindível. São aliados aqui o broker (agenciador da ideia),
o apoio institucional e as oportunidades que por ventura estejam presentes. O
segundo ator que deve estar inserido neste contexto é a Instituição na qual o HI
estará inserido, ou seja, o Apoio Institucional local. O apoio institucional local é
importante para que todas as atividades seguintes estejam sendo amparadas
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legalmente por uma instituição jurídica. Após a parceria entre o broker e a
instituição local a etapa II pode ser iniciada.

 Etapa II: Esta fase tem seu início através da busca de espaço físico e seu
consequente apoio financeiro para gestão futura do HI. Sendo assim, a melhor
alternativa é buscar recursos financeiros para se construir ou reformar o próprio
espaço. Entretanto, nem sempre há editais abertos ou órgãos de fomento
disponíveis para este tipo de iniciativa. Neste momento é que entram outros atores
neste desenho do nascimento de um HI: o Estado, networking e articulação política.
Aliar-se, gerar oportunidade ou mesmo saber aproveitar as oportunidades que
surgem para este cenário do espaço físico torna-se chave para o sucesso. Após
aprovado e alcançado o objetivo de se ter o recurso financeiro para o espaço físico
tem-se outro desafio: formar uma equipe de trabalho, ou aqui denominada de
equipe de governança do HI. Neste momento torna-se necessário a ampliação dos
atores envolvidos, sendo iniciada a etapa III do processo de estruturação.

 Etapa III: Dentre algumas das atividades que um HI exige na fase de estruturação
estão: broker que seja o startup das ideias sobre Empreendedorismo e Inovação no
local; Cluster de Pessoas (equipe) para montagem do HI; Networking do cluster de
pessoas; apoio de Tecnologia de Informação; Marketing (para divulgação das ações
propostas e já realizadas); Jurídico (amparo legal a todas as parcerias/acordos);
Político (Instituição Local, Estado, Prefeitura e Autoridades Locais). Sendo assim,
antes de iniciar a ampliação de novos atores para a estruturação do HI os atores
atuais (etapa I e II) terá a função de identificar, planejar, organizar, dirigir e
controlar os recursos atuais e recursos a serem buscados. Esta atividade deve
ocorrer no início desta etapa para que a busca de novos atores seja feita de forma
estratégica.

Torna-se importante apontar que estas três etapas do Processo de Estruturação de um HI
deverão sempre estar baseadas no ambiente de inovação com suas interlocuções descritas
anteriormente, ou seja, deverão ter como base as oportunidades que venham a surgir no
decorrer do processo, no conhecimento específico sobre HI necessário, nos recursos
disponíveis a serem buscados, além dos atores envolvidos no processo. A figura 2, a
seguir, ilustra as etapas do Processo de Estruturação de um HI.

Figura 2–Etapas do Processo de Estruturação de um Habitat de Inovação

Fonte: ORTEGA (2012b)
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Frente a este processo sugerem-se então as diretrizes para estruturar um ambiente de
inovação expostos através da Figura 3. Nesta figura são apresentadas as interlocuções
necessárias para o início de um habitat e as interações do processo de estruturação dentro
do Sistema de Inovação em questão: um habitat de inovação.

Figura 3 - Diretrizes para estruturação de um Habitat de inovação.

Fonte: ORTEGA (2012b)

Após o cumprimento das três etapas anteriores descritas pela figura 2, tem-se como
demonstrar a interlocução necessária entre o contexto intra e interorganizacional necessário
para que a estruturação de um HI ocorra de forma mais exitosa possível, ORTEGA
(2012a). Nestas diretrizes (Figura 3) o contexto intra e interorganizacional deve existir
entre os atores chave aqui denominados de: ator A (broker), ator B (apoio institucional
local) e ator C (rede social ou também chamada cluster). Estas articulações se dão sob a
forma política e também numa troca constante de conhecimento, networking e recursos
envolvidos no processo. Após atentadas e consolidadas tais interlocuções de forma mais
eficiente e eficaz possível, tem-se condições de se estruturar um habitat de inovação, ou
seja, após seguir tais diretrizes para se gerar um ambiente de inovação pode-se então partir
para a abertura do habitat de inovação idealizado.

A partir desta estruturação inicial tem-se a fase do desenho da governança do HI,
principalmente no que diz respeito ao core (ou competência-chave) do habitat de inovação.
Para fazer este trabalho torna-se necessário, segundo ORTEGA (2012b), utilizar-se de uma
análise local, observando suas características, reais necessidades, mas principalmente
verificando o potencial local para gerar negócios inovadores. Ao fazer o mapeamento
local, coletando o seu potencial, auxiliará a equipe de governança na definição do perfil do
futuro HI.

2.4 Conceitos intrínsecos: inovação tecnológica e inovação social

A fim de se entender o significado de instituir um habitat de inovação, mais
especificamente uma incubadora, torna-se necessário apresentar dois conceitos intrínsecos
ao tema, que se refere a abordagem, ou melhor dizendo, do foco do habitats de inovação.
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Geralmente os HI estão focados em inovação tecnológica, mas em anos recentes também
surgem com foco em inovação social.

Considera-se inovação tecnológica a concepção de novo produto ou processo de
fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto
ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou
produtividade, resultando maior competitividade no mercado. Em outras palavras, pode ser
traduzido como produtos gerados a partir de resultados de pesquisas aplicadas, nas quais a
tecnologia representa alto valor agregado.

Já o conceito de inovação social merece um pouco mais de estudo, pois o mesmo traz
consigo diferentes opiniões sobre sua definição. Inovações Sociais, segundo ORTEGA
(2012c), são inovações que geram negócios economicamente rentáveis e que, por meio da
sua atividade principal, buscam soluções para problemas sociais, utilizando mecanismos de
mercado. São negócios capazes de gerar impacto social através de: atender às necessidades
básicas; possibilitar acesso a produtos e serviços que melhoram a produtividade ou
reduzem os custos de transação; e/ou, incluem pessoas marginalizadas do mercado na
cadeia de valor.

Quando se trata da diferença entre a inovação tecnológica e a social um importante
conceito é apresentado por GONÇALO (2012), através da afirmação de que há inovações
que geram qualidade de vida e bem social, onde se tem a inovação com o objetivo de trazer
melhorias para a sociedade; e há inovações geradas para consumo. Esta distinção se faz
necessária para entender a classificação do HI aqui exposto e sua abordagem não somente
na inovação tecnológica, mas também social.

3. METODOLOGIA
Trata-se do estudo de uma experiência (estudo de caso), o problema de pesquisa refere-se à
pesquisa de evidência, ancorado nos resultados da literatura e pesquisa de campo
relacionado a temática de (des) articulação de Sistemas de Inovação com base na utilização
de um único instrumento, sendo considerada a competência de articulação para proposição
de soluções em sistemas de inovação incipientes.

Para obtenção dos dados foram conduzidas pesquisas em duas dimensões: a realidade do
Sistema de Inovação de Guarulhos, ancorado na Incubadora Tecnológica Agende
Guarulhos e o processo de instituição de um habitat de inovação na Universidade de São
Paulo, campus leste.

Como resultados que evidenciam a articulação deste processo são destacados o Acordo de
Cooperação Técnica entre a Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos e a
Habits / Incubadora da USP Leste e também o processo de incubação da empresa Pangu, à
qual se originou por alunos empreendedores na Universidade de São Paulo e, atualmente,
estão incubados na Incubadora Tecnológica Agende Guarulhos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Estruturação de um Sistema de Inovação em Guarulhos

Desde o inicio de todo o processo para a inovação em Guarulhos, o objetivo dos atores
envolvidos com o sistema de inovação local foi desenvolver um modelo conceitual de
ambiente de inovação, articulando-o no conceito de sistema local de inovação. Para isto
considerou-se as condições locais por meio de um conjunto de informações analíticas sobre
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o município, experiências nacionais e internacionais bem sucedidas e a experiência
adquirida por grupo de pesquisas de projetos anteriores (Zouain, Damião e Plonski, 2008).
Dessas medidas foi chegada a conclusão de que o melhor instrumento de política pública
voltada ao desenvolvimento local e inovativo da cidade era a criação de um habitat de
inovação. O tipo de habitat escolhido foi o parque tecnológico, este se tornando o principal
ativo do sistema de inovação local.

Após definido o habitat, foi criado um modelo conceitual do parque tecnológico de
Guarulhos utilizando duas vertentes estratégicas:

1. O processo de requalificação tecnológica da indústria;
2. A criação de um sistema de inovação local que se desenvolva por todo o município

envolvendo as instituições de ensino do município e empresas da região.

Esse modelo aproveita o potencial produtivo de Guarulhos, caracterizando o inicio da
estruturação do sistema de inovação de Guarulhos. Isto é, tomando como premissa que as
indústrias da cidade são as potenciais geradoras de conhecimento inovativo na atual
configuração do sistema de inovação de Guarulhos. Tais indústrias inovadoras são de
micro, pequeno, médio e grande porte, com produção de patente para o município. Esse
sistema também envolve a incubadora, que tem forte apoio do governo municipal e é
considerada uma política pública para desenvolvimento do empreendedorismo inovador na
cidade. Complementando o ciclo, há ainda as academias, que são fortemente privadas, mas
em mudança com a recente chegada de instituições estaduais e federais.

A partir da configuração do sistema de inovação guarulhense iniciou-se o desenvolvimento
de uma lei de inovação municipal, levando em conta as especificidades das indústrias da
cidade e das demais instituições que contribuem para o desenvolvimento e difusão da
tecnologia, criando incentivos fiscais para esses estabelecimentos, assim estimulando a
inovação na cidade.

4.1.1 Incubadora Tecnológica AGENDE Guarulhos

Foram consideradas peças-chaves de desenvolvimento local e inovativo, o parque
tecnológico e a incubadora. Porém, como o investimento inicial em uma incubadora é
menor, foi considerado como viável ser o projeto inicial e aplicar um conjunto de
tecnologias de gestão, transformando-a no embrião do Parque Tecnológico.

A incubadora iniciou suas atividades em Guarulhos no ano de 2005, como uma incubadora
mista. Porém, no ano de 2009 houve uma mudança no modelo de governança da
incubadora e ela passou a ser uma incubadora tecnológica, para entrar em conformidade
com o projeto do parque tecnológico.

Tornando-se o embrião do futuro parque tecnológico de Guarulhos, passou a estimular o
empreendedorismo inovador na cidade e adjacências, sendo todos os projetos presentes na
incubadora inovativos no produto ou no processo. Com a incubadora foi evidenciada a
parceria empresa-universidade, estimulando alunos das instituições de ensino superior de
Guarulhos a darem vida as suas ideias.

4.2 A experiência da USP Leste com a Inovação e com o empreendedorismo.

Desde a sua criação, no ano de 2005, a Universidade de São Paulo campus leste, também
chamada de USP Leste, vem realizando inúmeras ações a fim de promover o
Empreendedorismo e a Inovação na unidade. Na busca de iniciar, unificar e formalizar
ações isoladas ocorridas no campus leste com relação ao empreendedorismo foi instituído,
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no ano de 2012, o Programa denominado Empreendedorismo-Escola. É Importante frisar
que a Região Leste da cidade de São Paulo possui grandes lacunas de desenvolvimento
científico e tecnológico, além de grandes car6encias dos seus habitantes.

O principal objetivo do Programa Empreendedorismo-Escola é formar, relacionar e ensinar
sobre o empreendedorismo através de um processo lógico e sequencial capaz de trazer uma
transformação cultural e preparação do empreendedor brasileiro. A missão do Programa é
“promover os valores fundamentais para sua vida pessoal e profissional a partir da
perspectiva do empreendedorismo”, dotando-os de visão sistêmica, responsabilidade e
atuação social, e, realizados de forma pessoal e profissionalmente. O Programa
Empreendedorismo-Escola tem um caráter inclusivo e uma proposta abrangente para a
formação de empreendedores. Baseia-se em uma pedagogia que fornece elementos para
que qualquer pessoa – independente de sua formação profissional, classe social, gênero ou
etnia – possa desenvolver um repertório de atitudes empreendedoras e, em assim fazendo,
procura potencializar e atualizar esse repertório para a construção da carreira e a inserção
profissional do sujeito produtivo. Para tanto, a metodologia utilizada é inspirada nos
processos de aprendizagem utilizados pelo empreendedor na vida real. Segundo
DOLABELA (2008), ele aprende da seguinte forma: solucionando problemas; fazendo sob
pressão; interagindo com os pares e outras pessoas; através de trocas com o ambiente;
aproveitando oportunidades; copiando outros empreendedores; pelos próprios erros: é uma
área em que se podem cometer erros (pequenos) porque há liberdade; e através do
feedback. Sendo assim, o Programa está baseado na experiência e aprendizagem
vivenciada por docentes e alunos no campus leste da Universidade de São Paulo.

O campus leste/capital da Universidade de São Paulo, local onde as atividades relacionadas
a este Programa estão sendo executadas, possui o conceito da interdisciplinaridade em sua
essência. Atualmente o campus possui uma única unidade - a Escola de Artes, Ciências e
Humanidades da Universidade de São Paulo – EACH/USP, composta por 10 cursos das
mais diversas áreas, que são: Sistemas de Informações, Gestão Ambiental, Lazer e
Turismo, Marketing, Obstetrícia, Gerontologia, Ciência da Atividade Física, Gestão de
Políticas Públicas, Têxtil e Moda e funciona sem departamentos. Inserido neste contexto e
nas características onde a unidade está instalada – Zona Leste da cidade de São Paulo –
apresentando aproximadamente quatro milhões de habitantes e tendo a Universidade de
São Paulo capacidade de ampliar o acesso da população à sua reconhecida excelência, seja
no ensino e na pesquisa, seja nas atividades de extensão, além de poder atender aos
desafios da inovação.

Visando disseminar a cultura empreendedora o grupo foi se unindo e promovendo diversas
ações capazes de constar a necessidade e o interesse da comunidade acadêmica e
socioeconômica local. Unindo o know-how da equipe envolvida, diversos eventos (cursos,
palestras e treinamentos) foram oferecidos na unidade, além da força tarefa executada para
geração de projeto, aprovação de fomento, construção da obra e início das atividades da
Incubadora da Universidade de São Paulo campus leste.

Sendo assim, o Programa visou unir atividades ligadas ao empreendedorismo do tripé
ensino, pesquisa e extensão em um único programa denominado Programa
Empreendedorismo-Escola, como ilustra a Figura 4 a seguir.
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Figura 4 – Metodologia do Programa Empreendedorismo-Escola

O Programa foi formado, portanto, em termos de três etapas necessárias e insubstituíveis,
pois dão notoriedade e solidez para a base do Programa funcionar adequadamente, que são:
ensino, pesquisa e extensão. Sendo assim, em cada etapa ocorreram várias atividades que
precisaram ser cumpridas, listadas através desta figura. Tais atividades foram vividas na
USP Leste e por este motivo são aqui expostas como parte do processo necessário para que
o campus se voltasse para importância e necessidade da inovação e do empreendedorismo.

Em termos de Ensino, alguns conhecimentos tiveram que ser introduzidos nos curso de
graduação e/ou pós-graduação. A metodologia do Programa está voltada para inspirar
estudantes a empreender e dar as ferramentas para que sua ideia seja transformada em um
negócio. Algumas das atividades executadas, atreladas ao ensino da inovação e do
empreendedorismo, na USP Leste, além das aulas ministradas através de disciplinas de
Empreendedorismo e Inovação, ocorreram duas palestras semanais com empresários dos
mais diversos segmentos, que vinham expor suas experiências de ‘como se tornaram um
empreendedor’; cursos de extensão voltados ao ensino de metodologias de inovação, tais
como design thinking, canvas e elaboração dos chamados pitch que auxiliam na
estruturação e apresentação da idéia de negócio de forma objetiva.

Com relação às atividades de Extensão, paralelo as atividades da disciplina, foram se
articulando projetos formalizados em comissões de cultura e extensão direcionados para a
linha de criação de ambientes de inovação, como é o caso da incubadora. Após parcerias
informais, envolvimento de atores diretivos no ambiente universitário, somado a atores
políticos importantes, processo de licitações, entre outros fatores burocráticos atrelados a
uma instituição pública, tem-se a inserção da incubadora tecnológica e social dentro da
unidade. Parcerias com instituições nacionais e internacionais também foram fechadas a
fim de trocar experiências e divulgar as vantagens já vivenciadas através do
empreendedorismo em outros países.

A última parte do chamado “tripé” é a Pesquisa. Inserido nesta área, o foco de atuação da
disseminação do empreendedorismo se deu e continua se dando sob a forma de publicação
de artigos e publicação de estudos de casos nacionais das empresas participantes desta
interface universidade-empresa. Há ainda a criação de grupos de pesquisas cadastrados
formalmente em base de dados nacional brasileira a fim de se conseguir unir todas as
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pontas deste tripé ‘ensino-pesquisa-extensão’, voltadas para o empreendedorismo na
universidade.

Através da metodologia desenvolvida por este Programa, embasadas em fatos vivenciados
pela USP Leste, vem sendo possível disseminar a cultura de inovação e empreendedorismo
de forma mais processual, fortalecida, eficaz e eficiente. Importante pontuar que para o
Programa Empreendedorismo-Escola acontecer adequadamente há necessidade de um
espaço físico. No caso da USP Leste este espaço físico representa a Incubadora HabITS.

4.3 O nascimento da Incubadora HabITS da USP Leste

Inserido no contexto do Programa Empreendedorismo-Escola o projeto de implantação de
um HI, mais especificamente de uma incubadora, tornou-se foco dentro da USP Leste.
Inúmeras ações tiveram que ser realizadas para que a incubadora pudesse ser instalada
nesta unidade da universidade.

A Incubadora Tecnológica e Social da USP Leste teve o começo de suas atividades no dia
8 de fevereiro de 2012, onde seis equipes selecionadas estão seguindo um cronograma
estabelecido pela Comissão Assessora da Direção composta por três docentes: Profª Drª
Luciane Meneguin Ortega; Profª Drª Jane Marques e Profº Drº Francisco Alvarez. Conta
também com o apoio de diversos docentes e alunos inseridos nos 10 cursos do campus e
também com parceiros formais e informais que muito tem auxiliado e feito diferença no
processo, tais como: Incubadora AGENDE Guarulhos, Agência USP de Inovação -
AUSPIN, SEBRAE-SP, Núcleo de Empresas Juniores da USP Leste, Instituto
ENDEAVOR Brasil e diversos empresários.

Tal iniciativa teve início ainda em 2010, quando a Profª Drª Luciane Meneguin Ortega
propôs junto com o diretor da Escola Profº Drº Jorge Boueri, um projeto que visava à
criação de uma Incubadora no campus leste da Universidade de São Paulo.

Após aprovado o recurso financeiro cedido pelo Governo Estadual em parceria com a
Diretoria do campus, observou-se a necessidade de montar uma comissão assessora do
diretor do campus. Esta comissão composta por docentes, alunos e funcionários visava
desenhar todo o modelo de gestão (criação e desenvolvimento) da Incubadora a partir do
projeto inicial aprovado, tendo como foco: o desenvolvimento de projetos que tenham
ênfase nas áreas tecnológicas e sociais, buscando desta forma um desenvolvimento de
atividades que beneficiem a todos e, em particular, a comunidade da Zona Leste. Daí
surgindo o nome HabITS – Habitat de Inovação Tecnológica e Social.

A incubadora está sendo operada no modelo denominado pela comissão de SoftOpenning,
onde se tem doze (12) meses para ajustar todos os processos internos e, assim, abrir novo
edital para novos projetos inovadores. A cada incubado está sendo atrelado um ‘anjo’ com
o papel de supervisão dos negócios, sendo que este poderá ser um docente ou um
empresário, dependendo das características do projeto. Entretanto, cada projeto tem sua
própria equipe e está responsável por ela em todos os sentidos. Nesta fase de
SoftOpenning, além da infraestrutura física básica, todos o incubados estão tendo
oportunidades de fazerem cursos de formação básica que todo empresário deve ter, além de
aperfeiçoamento e preparo do seu produto (proposto no projeto) para se expor à possíveis
investidores. Após os 12 meses, cada projeto passará por nova análise e se enquadrará em
novo modelo de governança que a Comissão está desenhando. A Incubadora da USP Leste
está em concordância jurídica e respaldada pela reitoria da Universidade de São Paulo e
pela Agência USP de Inovação. Entretanto, em termos de unidade, a incubadora está
diretamente ligada à direção da Escola.
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Têm-se hoje seis empresas incubadas nas seguintes áreas: Processos de Aprendizagem
Virtual; Socialização e Comunidade de Idosos; Comunidade de Aprendizagem em Libras;
Desenvolvimento de Banco Social; Reuso Têxtil; e Projetos de Sustentabilidade. Novo
edital está previsto até meados de julho de 2013 para possibilidade de 12 novas empresas.

Dentre alguns dos resultados já alcançados pelas empresas incubadas na HabITS pode ser
citado o caso da empresa Quantica, que desenvolve plataformas virtuais de ensino com
forte enfoque no uso em dispositivos móveis, como smartphones e tablets (além de
computadores). A Quantica também trabalha com diversos clientes fora do mercado
nacional, tendo desenvolvido atividades para clientes dos EUA, Alemanha, Romênia,
Espanha e Finlândia.

4.4 Interface USP Leste e a AGENDE Guarulhos

Considerando a nova economia do conhecimento, a inovação torna-se um instrumento
fundamental para dotar as organizações de competitividade. Sendo assim, a articulação
entre os diversos atores da sociedade, tecido empresarial, academia e poder público torna-
se fundamental para enfrentar a competição em escala mundial. Todavia, o processo de
aproximação desses atores não é espontâneo dado que apresentam características
específicas e complexas, necessitando de ações estruturantes.

Neste contexto, o acordo de cooperação técnica visou estreitar os laços de relacionamento
com o objetivo de compartilhar conhecimentos em diversas áreas, sinalizando e
promovendo a articulação. Sendo assim, a parceria entre a Incubadora Habits da
Universidade de São Paulo/Campus Leste e a Agência de Desenvolvimento e Inovação de
Guarulhos (AGENDE) nasceu visando integrar ações em programas e projetos nas áreas de
pesquisa e desenvolvimento.

O acordo de cooperação técnica parte do princípio de realização de ações entre a USP
Leste, representada pela Incubadora denominada Habitat de Inovação Tecnológica e Social
- HabITS / Incubadora-Escola e a AGENDE Guarulhos, através de programas e projetos
nas áreas de gestão de tecnologia e inovação e incubação de empresas.

Cabe a Incubadora HabITS: participar do Projeto de Pré-Incubação de Empresas
conjuntamente com a AGENDE Guarulhos; apoiar a AGENDE nos estudos do Parque
Tecnológico Guarulhos, com recursos humanos e fornecimento de estrutura, sempre que
possível; Promover o Desenvolvimento Conjunto de Eventos com a AGENDE Guarulhos;
Compartilhar sua infraestrutura de laboratórios, auditórios e equipamentos em eventos que
forem realizados em parceria com a AGENDE; e participar como membro integrante do
Núcleo Acadêmico da AGENDE Guarulhos.

Com relação a AGENDE Guarulhos cabe: Divulgar a parceria com a HabITS / Incubadora-
Escola nos seus materiais promocionais dos projetos Parque Tecnológico e Incubadora de
Empresas; Oferecer suporte técnico para os professores e alunos da USP Leste nas suas
atividades e trabalhos acadêmicos no âmbito da Incubadora e Parque Tecnológico
Guarulhos; Promover, conjuntamente com a HabITS / Incubadora-Escola, eventos que
visem divulgar projetos nos quais as duas partes estejam envolvidas; Considerar a USP
Leste e a HabITS / Incubadora-Escola como parte integrante do Sistema de Inovação Local
de Guarulhos, quando legitimado; Apoiar as iniciativas da HabITS / Incubadora-Escola no
fornecimento de know-how e consultorias às empresas incubadas ou em fase de incubação.

A responsabilidade pela coordenação e pelo acompanhamento da execução das ações
pertinentes a este Acordo de Cooperação cabe a AGENDE Guarulhos por seu coordenador
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do Núcleo Acadêmico, Devanildo Damião da Silva; e a HabITS / Incubadora-Escola
representada pela Professora Dra. Luciane Meneguin Ortega. Os resultados desta parceria
podem já ser visualizados. São vários os casos significativos de que esta interface entre as
duas instituições vêm trazendo benefícios. A seguir, apresenta-se um dos casos decorrentes
desta parceria entre estes dois habitats de inovação.

4.5 O caso - Empresa Pangu

A empresa Pangu é um exemplo de projeto que surgiu na USP Leste e teve continuidade na
Incubadora Agende Guarulhos. A proposta é um site de busca por locais de alimentação
baseado em geoprocessamento, o usuário digita o que quer comer e o site mostra, no mapa,
as opções que estão abertas próximas ao local buscado. O site conta ainda com
informações mais detalhadas sobre os estabelecimentos e com promoções relâmpago,
disparadas pelos próprios donos e gerentes desses restaurantes, bares e lanchonetes.

Após ser tema de um Trabalho de Conclusão de Curso de Marketing em 2011, o projeto
começou a tomar forma como empresa em julho de 2012, quando os cadastros foram
iniciados e o protótipo começou a ser programado. O primeiro contato com a Incubadora
de Guarulhos foi na Feira USPiTEC, realizada no campus da zona leste da Universidade de
São Paulo, com foco em iniciativas inovadoras. Após algumas reuniões, a Pangu foi
aprovada pela Agende e no início de 2013 começou a contar com a infraestrutura e
orientação da Incubadora.

A previsão de lançamento do site é para o mês de julho de 2013. Enquanto isso, a Pangu já
está prestando outros serviços dentro do setor alimentício. O principal deles é a divulgação
de fornecedores (de alimento, equipamentos, bebidas, serviços, limpeza, entre outros) para
os estabelecimentos já cadastrados, através do Pangu Ofertas. A divulgação desses
anúncios é feita de três maneiras: pelo site, pelo correio e pela entrega estratégica que
conta com entregas pessoais e distribuição em pontos fixos. A meta da empresa é iniciar
atuação nas cidades sedes da Copa do Mundo até o mês de fevereiro de 2014.

O alinhamento e a interface existente entre o Modelo de Gestão utilizado na
HabITS/Incubadora-Escola e a metodologia de gestão utilizada pela AGENDE, através do
seu Programa Pronto para Viver (PPV) também demonstram o quanto esta aproximação se
torna significativa e demonstra que a aproximação da Universidade de São Paulo –
USP/LESTE do Sistema de Inovação de Guarulhos torna-se fator-chave para o
desenvolvimento local.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o desenvolvimento de atividades com alto grau de complexidade entre duas
cidades, o caminho mais normal e convencional seria aguardar a possibilidades de
alinhamento para a execução de projetos, devidamente estipulados em documentos formais
e políticas públicas. Todavia, dada a dinâmica da inovação, torna-se necessário buscar
alternativas e a solução encontrada de buscar pontos de convergência entre os principais
instrumentos geradores de inovação nas cidades. Essa realidade convergiu para o problema
de pesquisa, a qual se apresenta na perspectiva de responder como dinamizar sistemas de
inovação com base na configuração de projetos, o qual apresentou como resultado a
criação de uma empresa de alta intensidade tecnológica.

Como uma das âncoras do processo está a criação da Incubadora Tecnológica e Social da
Universidade de São Paulo, pensada como um instrumento para explorar o universo de
conhecimento presente dentro da instituição de ensino numa forma aplicada à sociedade e
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voltada para a Zona Leste de São Paulo, a qual tensiona e tem impacto do Município de
Guarulhos com seus mais de 1,2 milhão de habitantes.

Frente ao cenário de experiências vividas pela USP Leste acredita-se que os habitats de
inovação dentro de um conceito estruturante de sistemas de inovação podem significar, no
tempo, a pavimentação da estrada do desenvolvimento econômico e social de uma região.
Para isto, o HI deve ser movido pela habilidade de estabelecer relações, detectar
oportunidades e saber tirar proveito das mesmas, mantendo o ambiente propício à inovação
e ao desenvolvimento, ou seja, um sistema de pesquisa e inovação em constante interação.

Num cenário macro, a presente pesquisa, limitada nos resultados exibe uma alternativa
importante para o estabelecimento de bases de articulação, as quais têm o potencial de se
espraiar para todo o sistema de inovação numa perspectiva regional, no caso envolvendo as
segunda mais importante cidade do Estado e a maior região da principal cidade do Estado
de São Paulo.

O Acordo de Cooperação Técnica atinge o objetivo de promover o compartilhamento de
conhecimentos entre as duas entidades, permitindo a transição de uma empresa incubada
num ambiente acadêmico para o ambiente de uma Incubadora Empresarial e Tecnológica.
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Resumo: O objetivo deste artigo é examinar o sistema farmacêutico de inovação brasileiro, 
destacando que o uso mais intensivo da biodiversidade na indústria de fitoterápicos e o 
aumento de sua capacidade tecnológica podem ser uma janela de oportunidade para o setor. 
Utilizou-se o método histórico comparativo para analisar o marco jurídico da 
biodiversidade relacionado à proteção patentária no Brasil, Índia e China. Foram 
ressaltados os fatores que podem servir de aprendizado e seus efeitos sobre o sistema 
farmacêutico de inovação; bem como o levantamento das patentes relacionadas à indústria 
de fitoterápicos. O estudo demonstra que o Brasil ainda não está conseguindo transformar 
sua biodiversidade e seu potencial de pesquisa em invenções protegidas por patentes, 
principalmente, quando comparado aos resultados de indianos e chineses. Conclui-se assim 
que um marco regulatório que estimule e não impossibilite o desenvolvimento do setor 
farmacêutico brasileiro, em especial relacionado aos fitoterápicos, ainda se faz necessário. 
 
Abstract: The paper aims to examine the Brazilian pharmaceutical system of innovation, 
emphasizing that the more intensive use of biodiversity in the phytotherapic industry and 
the increase in its technological capacity may be a window of opportunity to the sector. The 
method applied was a historical comparative study to analyse the legal framework of 
biodiversity related to patent protection in Brazil, India and China. The factors that can be 
learned and its effects on the pharmaceutical system of innovation were highlighted, as well 
as the patents data related to the phytotherapic industry. The results show that Brazil is not 
being able to transform its biodiversity and its research potential in inventions protected by 
patents, especially when compared to the results of India and China. Therefore, a regulatory 
framework that encourages, and not blocks, the development of the Brazilian 
pharmaceutical sector, particularly relating to the phytotherapic industry, is still needed. 
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Introdução 
 
Conforme os instrumentos jurídicos internacionais, diversidade biológica é definida como a 
variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os 
ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos 
ecológicos de que fazem parte (art.2º, da Convenção da Diversidade Biológica – CDB). O 
progresso científico e tecnológico da bioindústria propiciou maior interesse nesta 
diversidade biológica, com demandas que envolvem indústria farmacêutica, agricultura, 
indústria química, entre outras.  
 
O acesso e uso dos recursos naturais, em especial os relacionados à biodiversidade e aos 
conhecimentos tradicionais, podem ser um elemento estratégico para a maior 
competitividade das empresas. De acordo com Villas Bôas e Gadelha (2007), produtos 
naturais são a maior fonte potencial de novos fármacos, diante do déficit de inventividade 
que enfrenta a indústria farmacêutica de base química. A prospecção de novas moléculas 
aparece como janela de oportunidade para diminuição de custos e aumento da eficácia, 
especialmente em se tratando dos fitoterápicos.  
 
Neste sentido, Perez (2008) argumenta que oportunidades tecnológicas viáveis pressupõem 
estratégias adequadas para se buscar vantagem competitiva e, conforme Dosi (2006), 
definir os paradigmas tecnológicos de desenvolvimento. A definição de uma nova direção 
tecnológica baseada na biodiversidade requer mecanismos e estratégias para sua 
governança através de regulamentação, planejamento e gestão de inovações, pois a 
especificidade da biodiversidade deve significar avanço e desenvolvimento.  
 
Portanto, o objetivo deste artigo é examinar, no contexto do sistema farmacêutico de 
inovação de Brasil, Índia e China, como estes países estão aproveitando sua vantagem 
competitiva natural proporcionada pela rica biodiversidade para fomentar a inovação no 
setor farmacêutico e, em particular, de medicamentos fitoterápicos. A partir do estudo 
comparativo, busca-se verificar em que medida os três países estão utilizando esta janela de 
oportunidade para a consolidação do paradigma de desenvolvimento científico e 
tecnológico do setor.  
 
O artigo está dividido em quatro seções, além da conclusão. Na primeira seção, é 
apresentada a metodologia e as etapas de pesquisa. Em seguida, discute-se o potencial dos 
fitoterápicos para inovações no setor farmacêutico. Na terceira seção, é apresentado o 
marco legal da biodiversidade no Brasil, Índia e China. E, para finalizar, na quarta seção 
apresenta-se o levantamento de dados de patentes de fitoterápicos nestes três países. 
 

1. Metodologia 
 
Para se atingir o objetivo geral proposto acima, utilizou-se o método histórico comparativo 
(Flamarion e Brignoli, 1990) que permitiu avaliar a conformação e a atuação do marco 
jurídico da biodiversidade relacionado à proteção patentária no Brasil e, dentro do possível, 
compará-lo com o da Índia e China, ressaltando principalmente os fatores semelhantes e 
distintos que podem servir de aprendizado e seus efeitos sobre o sistema farmacêutico de 
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inovação; bem como o levantamento das patentes relacionadas aos fitoterápicos 
provenientes dos três países. 
 
A pesquisa foi realizada em três etapas. Na primeira etapa, foi feita uma revisão 
bibliográfica sobre paradigmas tecnológicos, janelas de oportunidade e sistemas de 
inovação nos artigos disponíveis na base de periódicos do Portal Capes. A segunda etapa 
consistiu em um levantamento sobre o marco legal-regulatório da biodiversidade no Brasil, 
Índia e China. O banco de dados utilizado foi o WIPO Lex (Organização Mundial de 
Propriedade Intelectual – OMPI), que oferece a busca por tema, neste caso, recursos 
genéticos. No mais, o levantamento e a análise foram complementados a partir da leitura 
dos artigos. 
 
Na terceira etapa, a fim de avaliar os depósitos de patentes efetuados na área de fármacos 
contendo princípios ativos orgânicos e compará-los com os dados sobre depósitos de 
pedidos de fitoterápicos provenientes dos três países, foram levantados os depósitos de 
patente efetuados pela via do tratado de cooperação em matéria de patentes (PCT), 
apresentando as classificações A61K 31/... e  (A61K 35/78 ou A61K 36/...) que, segundo a 
Classificação Internacional de Patentes (CIP), referem-se respectivamente a preparações 
medicinais contendo constituintes ativos orgânicos e a preparações medicinais contendo 
material de origem vegetal com constituição indeterminada (fitoterápicos). Esta pesquisa 
foi feita em 20/07/2012 na base do Escritório Europeu de Patentes (EPO, disponível em: 
http://worldwide.espacenet.com), que oferece acesso livre à documentação patentária de 
mais de 70 países. Pode-se de antemão destacar que o campo tecnológico A61k 31/... lida, 
lato sensu, com medicamentos que possuem maior conteúdo tecnológico que os 
medicamentos fitoterápicos, uma vez que, estes ingredientes ativos orgânicos costumam ser 
isolados de material biológico ou desenvolvidos através de síntese química. 
 
2. O potencial dos fitoterápicos como janela de oportunidade tecnológica 

para o sistema farmacêutico de inovação 
 
As janelas de oportunidade para o desenvolvimento de países e regiões são decorrentes das 
revoluções, capacidades e contextos tecnológicos nos quais estão inseridos, gerando uma 
gama de possibilidades para a ação. Trata-se de um contexto dinâmico: as oportunidades se 
encontram em constante movimento e as estratégias sofrem frequentes atualizações e 
reformulações (Perez, 2008). Assim, se faz necessário a identificação dos espaços destas 
oportunidades, bem como das estratégias adequadas para se buscar as ações corretas. Para 
tanto, as janelas de oportunidade devem ser baseadas em um processo constante que 
envolve self-discovery e self-recognition (Marin et al, 2009). Por um lado, cada país deve 
buscar o desenvolvimento de estratégias que tenham como base seus próprios recursos e 
experiências no ambiente de competição. Por outro, é necessário que os stakeholders se 
proponham a desenvolver um ambiente de inovação vigoroso a partir da identificação dos 
ativos potenciais, sejam nacionais e/ou regionais. 
 
Parte deste processo engloba o chamado embedded autonomy  – fator crucial na tomada de 
decisão, pois assevera que a interação entre o mercado e o setor público leva a uma 
cooperação constante na construção do ambiente de inovação. De acordo com Rodrik 
(2004), o Estado deve manter autonomia em relação ao setor privado, mas deve extrair 
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informações úteis desta interação quando ela for contínua. Veja que a interação dos vários 
atores, sejam econômicos, sociais ou políticos, fortalece as capacitações internas, bem 
como contribui para a difusão de inovações. Os fatores econômicos e políticos são cruciais 
para impulsionar a determinação das trajetórias tecnológicas (Tigre, 2006). 
 
O contexto tecnológico atual, as tecnologias de informação e comunicação provocaram 
grande influência na formação de espaços de oportunidades para a inovação em recursos 
naturais (Marin et al, 2009). A próxima (e atual) revolução técnico-científica engloba, 
dentre outros, a biotecnologia, a nanotecnologia, novos materiais e energias, e a região 
precisa aproveitar seus recursos naturais para se inserir estrategicamente neste processo e 
consolidar seu paradigma de desenvolvimento científico e tecnológico. Brasil, China e 
Índia apresentam vantagens competitivas naturais para desenvolver inovações 
farmacêuticas a partir do estudo da biodiversidade. Conforme destacado por Vasconcellos e 
Rodrigues (2008) esses países são megadiversos e, só na área botânica, apresentam mais de 
dez mil espécies de plantas descritas em seus territórios. Aliado a isso, estes países também 
figuram entre os vinte mais destacados em termos de produção científica na área de 
toxicologia e farmacologia e em tamanho do mercado farmacêutico. Assim, com a imensa 
variedade de recursos biológicos que os países apresentam, ela deve ser percebida como 
fonte de produtos e processos para soluções médicas, agrícolas, farmacêuticas, para garantir 
a direção de seu paradigma tecnológico. 
 
O conceito de paradigma tecnológico aqui adotado é aquele definido por Dosi (2006), qual 
seja: “um ‘modelo’ ou um ‘padrão’ de solução de problemas tecnológicos selecionados, 
baseados em princípios selecionados, derivados das ciências naturais, e em tecnologias 
materiais selecionadas”. No mesmo sentido, o autor descreve a trajetória tecnológica como 
“o padrão da atividade ‘normal’ de resolução do problema (isto é, do ‘progresso’), com 
base num paradigma tecnológico”. O paradigma tecnológico procura internalizar as 
prescrições sobre a busca das direções de mudança técnica, em especial das necessidades 
tecnológicas existentes. Neste sentido, o Estado, através das políticas públicas, tem papel 
decisivo no estabelecimento de uma trajetória tecnológica. 
 
O potencial competitivo da bioeconomia, em especial aquele ligado à biodiversidade, pode 
ser vislumbrado como uma nova direção de mudança técnica e, consequentemente, de 
formação de um paradigma tecnológico, decorrente de um espaço de oportunidades para a 
inovação em recursos naturais, e mais especificamente, em recursos biológicos. Os biomas 
dos países em estudo são fontes para a busca de novos usos dos recursos existentes e novos 
recursos para as necessidades tecnológicas atuais e futuras. Trata-se de um processo que 
envolve experiência, capacidades institucionais e de financiamento, ciência e inovação. 
Portanto, diante de um ativo específico que pode ser uma janela de oportunidade para 
desenvolvimento, o desafio imediato é “aproveitar a vocação regional na exploração dos 
recursos naturais, incorporando tecnologia e agregando valor aos produtos” (Enríquez, 
2001). Para tanto, políticas públicas voltadas para este fim devem ser continuamente 
implementadas através, por exemplo, de editais públicos de apoio à inovação com foco na 
biodiversidade em regiões que apresentam esta vantagem competitiva natural (Frickmann e 
Vasconcellos, 2011). 
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No entanto, a definição de uma nova direção tecnológica baseada na biodiversidade requer 
mecanismos e estratégias para sua governança através de regulamentação, planejamento, 
financiamento e gestão de conflitos ambientais, pois a especificidade da chamada 
bioeconomia deve significar avanço e desenvolvimento e, para tanto, necessita de um 
arcabouço institucional que lhe ofereça suporte. Para alcançar a fronteira tecnológica, isto 
é, o “mais alto nível alcançado em relação a uma trajetória tecnológica, com respeito às 
dimensões tecnológicas e econômicas relevantes” (Dosi, 2006), é imprescindível a 
percepção dos Estados frente às regiões ricas em biodiversidade como “fronteira do capital 
natural”. O acesso e uso dos recursos naturais, em especial os relacionados à biodiversidade 
e aos conhecimentos tradicionais, podem ser um importante elemento estratégico e de 
negociação dos países. Isto porque, como ressaltado anteriormente, as atuais exigências dos 
padrões de produção e consumo abriram um espaço de oportunidade para o 
desenvolvimento de uma nova trajetória científica e tecnológica nesta área. Villas-Boas e 
Gadelha (2007) afirmam que produtos naturais são a maior fonte de novos fármacos. E com 
a turbulência da indústria farmacêutica de base química diante do déficit de inventividade, a 
prospecção de novas moléculas aparece como janela de oportunidade para diminuição de 
custos e aumento da eficácia. 
 

Hoje, os medicamentos de origem vegetal representam claramente uma janela de 
oportunidade na indústria de medicamentos estruturada de forma global e 
representada por oligopólios surgidos nos países que realizaram sua 
industrialização ainda no século XIX. Trata-se de um mercado poderoso à busca 
de novas moléculas para assegurar a competitividade na produção de novos 
medicamentos patenteados. Além disso, também representa a oportunidade de 
participar na elaboração de uma nova categoria de medicamentos denominada 
fitoterápicos no Brasil, que são extratos vegetais padronizados e validados do 
ponto de vista da sua eficácia, segurança e qualidade (Villas-Boas e Gadelha, 
2007). 

 
Neste artigo, propõe-se que os recursos da biodiversidade podem ser uma plataforma para o 
desenvolvimento estratégico do sistema farmacêutico de inovação através dos 
fitoterápicos1. Apesar de poucos levantamentos sobre o segmento, alguns dados disponíveis 
ratificam o potencial mencionado. Hasenclever et al (2009) destacam que as terapias à base 
de plantas medicinais movimentaram cerca de US$ 22 bilhões, sendo US$ 8,5 na Europa e 
US$ 6,3 bilhões nos Estados Unidos – com  valores que podem atingir  US$ 50,6 bilhões 
caso se englobe o mercado de suplementos alimentares e fitoterápicos, em 2002. De acordo 
com a Associação Brasileira das Empresas do Setor Fitoterápico, Suplemento Alimentar e 
de Promoção da Saúde (Abifisa), o mercado brasileiro de fitoterápicos corresponde a 3% do 
mercado farmacêutico, com base no faturamento e nas unidades vendidas em 2007. 
 
Porém, é importante salientar a advertência de Marin et al (2009) de que a definição de 
qualquer paradigma tecnológico envolve riscos, em especial quando associados aos 
recursos naturais como janelas de oportunidade, são eles: o tempo (a oportunidade é atual,  
imediata e passageira); as desigualdades sociais (uma vez que a maior abundância natural 
                                                
1 De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil (ANVISA), fitoterápico é medicamento obtido 
empregando-se exclusivamente matérias-primas ativas vegetais, caracterizando-se pelo conhecimento da eficácia e dos 
riscos de seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade. A eficácia e segurança são validadas 
através de levantamentos etnofarmacológicos de utilização, documentações tecnocientíficas em publicações ou ensaios 
clínicos fase 3 (Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 48/04).	  



 6 

está presente em países com fortes disparidades de cunho social); preocupações ambientais 
(qualquer estratégia que envolve recursos naturais deve salientar este risco pois se trata de 
insumos finitos), e visão apolítica da estratégia (os recursos naturais não serem vistos como 
janela de oportunidade). 
 
No caso do Brasil, há barreiras e dificuldades para o aproveitamento da biodiversidade para 
o desenvolvimento de novos medicamentos, como os fitoterápicos. Calixto (2003) destaca 
algumas delas: incongruências da lei de acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos 
tradicionais associados; a complexidade no isolamento de moléculas decorrentes de 
produtos naturais; demora no descobrimento de moléculas líderes; e altos custos da 
pesquisa e desenvolvimento (P&D). Mas, acredita-se, são barreiras e dificuldades que 
podem ser superadas através de efetivas ações públicas e da gestão estratégica dos recursos 
da biodiversidade. 

 
3. O marco legal da biodiversidade 

 
A ascensão do progresso científico e tecnológico da bioindústria desencadeou uma série de 
regulamentações nacionais decorrentes da CDB que culminaram em ações relacionadas ao 
marco institucional da biodiversidade e à proteção patentária. Esta Convenção tem dentre 
seus objetivos: a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus 
componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos 
recursos genéticos. Ademais, afirma que cada Estado Nacional tem o direito soberano de 
explorar seus próprios recursos de acordo com suas políticas ambientais, e a 
responsabilidade de assegurar que as atividades sob sua jurisdição não causem dano ao 
meio ambiente de outros países.  
 
Países como Brasil, Índia e China, com rica variedade de recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, enfrentaram (e continuam 
enfrentando) o desafio de legislar sobre matéria tão complexa e com amplas consequências 
para o sistema farmacêutico de inovação. Sendo assim, a partir do método histórico 
comparativo (Flamarion e Brignoli, 1990), avaliou-se a estruturação do marco jurídico da 
biodiversidade relacionado à proteção patentária no Brasil e, dentro do possível, na Índia e 
na China, ressaltando as legislações mais importantes.  
 

Quadro 1 – Resultado das legislações relacionadas aos recursos genéticos 
disponibilizadas na Wipo Lex 

 
Tema Brasil Índia China 
Principais Leis de 
PI: promulgadas 
pelo Poder 
Legislativo 

Lei de Patentes 
9.279/1996 (art.10,IX e 
art.18, III) 

Lei de Patentes (com 
emendas de 2005) 

Lei de Patentes (com 
emendas de 2008) 

Leis relacionadas à 
PI: promulgadas 
pelo Poder 
Legislativo 

- Lei de Biossegurança 
(2005) 
- Lei de Cultivares 
(1997) 

Lei da Diversidade 
Biológica (2002) 

- Regulamento de 
Proteção de Plantas 
Silvestres (1997) 
- Lei de Sementes 
(2000) 

Legislação de PI: 
emitida pelo Poder 

- Medida Provisória nº. 
2.186-16 de 23/08/2001 

Não Não 
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Executivo - Decreto nº 3.945, de 
28/09/ 2001 
- Decreto nº 5.459 de 
07/06/2005 
- Decreto nº 6.915 de 
29/07/2009 

Regulamentação Resolução 207/2009 do 
INPI 

Regras da 
Diversidade 
Biológica (2004) 

- Regulamento sobre 
Organismos Agrícolas 
Geneticamente 
Modificados  
- Regulamento sobre a 
Proteção de Novas 
Variedades de Plantas 

Tratados 
Multilaterais 
relacionados à PI 

- Protocolo de 
Cartagena sobre 
Biossegurança 
- Convenção sobre a 
Diversidade Biológica 
- Convenção 
Internacional de 
Proteção Fitossanitária 
- Tratado Internacional 
sobre Recursos 
Fitogenéticos para 
Alimentação e 
Agricultura 
- Protocolo de Nagoya 

- Protocolo de 
Cartagena sobre 
Biossegurança 
- Convenção sobre a 
Diversidade 
Biológica 
- Convenção 
Internacional de 
Proteção 
Fitossanitária 
- Tratado 
Internacional sobre 
Recursos 
Fitogenéticos para 
Alimentação e 
Agricultura 
- Protocolo de 
Nagoya 

- Protocolo de 
Cartagena sobre 
Biossegurança 
- Convenção sobre a 
Diversidade Biológica 
- Convenção 
Internacional de 
Proteção Fitossanitária 
 
 

Tratados Bilaterais Não Não Acordo de Livre 
Comércio entre os 
Governos da Nova 
Zelândia e a China 

Fonte: Elaboração própria a partir das informações disponibilizadas no sítio eletrônico da OMPI e 
nas páginas oficiais dos países (2013). 

 
3.1 Brasil 
 

A ratificação do Decreto Legislativo nº. 02, de 03.02.1994, que implementou a CDB foi um 
marco fundamental para a discussão da matéria no Brasil. Neste contexto, em agosto de 
2001, a Medida Provisória nº. 2.186-16 (MP) passou a regulamentar as normas gerais sobre 
o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional 
associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e a transferência de tecnologia 
para sua conservação e utilização no Brasil – especialmente com a criação do Conselho de 
Gestão do Patrimônio Genético (CGEN). Além do mais, três decretos regem a matéria: 
Decreto nº 3.945, de 28 de setembro de 2001 (disciplina a composição do CGEN), Decreto 
nº 5.459, de 7 de junho de 2005 (disciplina as sanções aplicáveis às condutas e atividades 
lesivas ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado) e Decreto nº 
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6.915, de 29 de julho de 2009 (regulamenta a destinação  dos lucros e dos royalties 
resultantes da exploração econômica de processo ou produto desenvolvido a partir de 
amostra de componente do patrimônio genético). 
 
O CGEN é a autoridade nacional, que delibera e normatiza sobre as autorizações de acesso 
e remessa, sendo presidido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). Portanto, todo uso 
ou acesso do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado à biodiversidade 
deve passar pelo Conselho ou pelas instituições por ele autorizadas. Atualmente, com vistas 
a agilizar os procedimentos para o acesso e o uso do patrimônio genético e dos 
conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, três instituições têm competência 
para a matéria, de acordo com a Quadro 2 abaixo. O credenciamento do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) pelo CGEN permitiu capilarizar o gerenciamento do uso e 
manuseio do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado à biodiversidade, 
desconcentrando a carga de trabalho no Conselho.  

 
 

Quadro 2 – Instituições brasileiras e suas competências nas autorizações relacionadas 
ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade 

 
Instituição Competência para autorização 

Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético – CGEN 

Autorizações de acesso ao patrimônio genético com 
acesso ao conhecimento tradicional associado para 
qualquer finalidade; acesso ao conhecimento 
tradicional associado para fins de bioprospecção e/ou 
desenvolvimento tecnológico; outras. 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA 

Autorizações de acesso ao patrimônio genético sem 
acesso ao conhecimento tradicional associado, para 
fins de pesquisa científica (Deliberação Nº 40 de 24 
de setembro de 2003). 

Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – CNPq 

Autorizações de acesso ao patrimônio genético sem 
acesso ao conhecimento tradicional associado, para 
fins de pesquisa científica, bioprospecção e/ou 
desenvolvimento tecnológico (Deliberação Nº 268 de 
09 de dezembro de 2010). 

Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – IPHAN 

Autorizações de acesso ao conhecimento tradicional 
associado sem acesso ao patrimônio genético para os 
fins de pesquisa científica (Deliberação Nº 279 de 20 
de setembro de 2011). 

Fonte: Elaboração própria a partir das informações disponibilizadas no sítio eletrônico do CGEN. 
 
As autorizações para acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional 
associado se pautam sobre três finalidades. A primeira finalidade é de pesquisa científica, 
entendida como “aquela que não tem identificado a priori potencial de uso econômico” 
(MMA/DPG, 2010). Outro caso é para desenvolvimento tecnológico, definido como o 
trabalho sistemático, decorrente do conhecimento existente, que visa à produção de 
inovações específicas, à elaboração ou à modificação de produtos e processos existentes, 
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com aplicação econômica (Orientação Técnica nº. 04 do CGEN), de tal forma que o 
“potencial de uso comercial” de determinado componente do patrimônio genético é 
definido no momento em que a atividade exploratória confirme a viabilidade de produção 
industrial ou comercial de um produto ou processo a partir de um atributo funcional desse 
componente (Orientação Técnica nº. 06 do CGEN). Por fim, a bioprospecção é definida 
como a atividade exploratória que visa identificar componente do patrimônio genético e/ou 
informação sobre conhecimento tradicional associado, com potencial de uso comercial 
(art.7º, II, MP). 
 
As normas de uso da biodiversidade estabelecidas no ordenamento jurídico brasileiro 
tiveram implicação direta no âmbito da propriedade industrial, em especial, no sistema de 
patentes. Tendo em vista o disposto no Artigo 31 da MP nº 2.186-16/01 e com a finalidade 
de normalizar os procedimentos relativos ao requerimento de pedido de patente cujo objeto 
tenha sido obtido a partir do acesso de amostra de componente do patrimônio genético 
brasileiro, entrou em vigor, em 30 de abril de 2009, a resolução 207/2009 do INPI. Por 
força desta resolução, os requerentes de pedidos de patentes de invenção cujo objeto tenha 
sido obtido em decorrência de acesso a amostra de componente do patrimônio genético 
nacional, realizado a partir de 30 de junho de 2000, deverão informar ao INPI a origem do 
material genético e do conhecimento tradicional associado, quando for o caso, bem como o 
número da autorização de acesso correspondente, sob pena de arquivamento do pedido após 
60 dias caso a exigência de regularização na fase de exame não seja atendida.  
 

3.2 Índia 
 
A Índia é um dos países megadiversos no mundo, com cerca de 127 mil espécies de 
microrganismos, plantas e animais. E assim como Brasil, foi dos primeiros signatários da 
Convenção da Diversidade. Venkataraman e Latha (2008) destacam que os recursos 
biológicos na Índia estão intrinsecamente ligados aos sistemas de conhecimento tradicional, 
que são base de várias atividades de sustento das populações, como a agricultura, medicina 
e pesca. 
 
Como demonstrado na pesquisa realizada para este artigo, a Índia tem promovido esforços 
relacionados à criação da legislação sobre a biodiversidade. Porém, há problemas na fase de 
implementação destas leis, em especial ao que tange à operacionalização de questões como 
direitos de propriedade, consentimento prévio informado, transferência de material, acesso 
e repartição de benefícios (Nair, 2011). Para fins deste artigo, focar-se-á em dois 
instrumentos jurídicos: Biological Diversity Act (BDA), de 2002; e o Patents Amendment 
Act (PAA), de 2005.  
 
O BDA é resultado de 10 anos de negociação após a Rio 92 que lançou a CDB. Ele 
estabeleceu a criação do National Biodiversity Authority (NBA), o qual iniciou as atividades 
em 2003 e tem a função de implementar o BDA. De forma objetiva, Vijayaraghavan e 
Latha (2008), salientam as principais características do BDA: 
 

(a) regular o acesso aos recursos biológicos do país com o propósito de garantir a 
repartição equitativa dos benefícios resultantes da utilização dos recursos 
biológicos e dos conhecimentos relacionados aos recursos biológicos; (b) a 
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conservação e utilização sustentável da diversidade biológica; (c) respeitar e 
proteger o conhecimento das comunidades locais relacionado à biodiversidade; 
(d) assegurar a repartição de benefícios com as populações locais como 
conservadores dos recursos biológicos e s detentores de conhecimentos e 
informações sobre a utilização dos recursos biológicos; (e) conservar e 
desenvolver áreas de importância de ponto de vista da diversidade biológica, 
declarando-as como locais de patrimônio da diversidade biológica, (f) proteger 
espécies ameaçadas; (g) envolver as instituições governamentais no amplo 
esquema para implementação da legislação através de constituição de comitês. 

 
Deve-se destacar dois pontos do BDA para fins deste estudo. O primeiro diz respeito à 
necessidade de autorização prévia pela NBA para obtenção de qualquer recurso biológico 
ou conhecimentos a este associados que ocorram na Índia, seja para fins de pesquisa, de 
utilização comercial, de bio survey ou de utilização biológica (seção 3.1 do BDA). Dentre 
os sujeitos que devem pedir a autorização estão, por exemplo, pessoas que não são cidadãs 
indianas; bem como corporações, associações ou organizações, que não estão constituídas 
ou registradas na Índia ou mesmo que estejam, não haja participação indiana no seu capital 
ou na sua gestão (seção 3.2 do BDA). Estas mesmas medidas valem para a transferência 
dos resultados de qualquer pesquisa relacionada com os recursos biológicos que ocorram ou 
sejam obtidos na Índia (seção 4 do BDA).  
 
O segundo ponto se refere aos direitos de propriedade intelectual (seção 6 do BDA), 
afirmando que qualquer aplicação para estes fins não poderá ser realizada sem a 
autorização prévia do NBA. E esta vedação atinge pedidos dentro e fora da Índia, além de 
englobar invenção com base em qualquer pesquisa ou informações sobre um recurso 
biológico obtido a partir da Índia. 
 
O Patents Amendment Act, de 2005, introduziu disposições na área patentária que refletem 
diretamente na análise deste estudo. A primeira delas se refere à definição de invenção nos 
termos da lei. Esta Emenda – Seção 3(m) – institui que não é considerada invenção o que, 
de fato, é conhecimento tradicional ou o que é uma agregação ou duplicação de propriedade 
conhecidas ou componente(s) tradicionalmente conhecido(s). 
 
Outro ponto que se destaca é em relação às razões para proposição de oposição. Duas novas 
importantes justificativas foram introduzidas nesta Emenda – Seção 25 (1) (j) e (k): que a 
especificação completa não revele ou mencione indevidamente a fonte ou origem 
geográfica do material biológico utilizado para a invenção; e que a invenção como 
requerida em qualquer das reivindicações da completa especificação é antecipada tendo em 
conta o conhecimento, por via oral ou de outra forma, disponível em qualquer comunidade 
local ou indígena da Índia ou em outro lugar. 
 
Desta forma, Patents Amendment Act, de 2005, estipula que as patentes devem revelar a 
origem do material utilizado, como plantas medicinais, bem como, o conhecimento que foi 
base para que a inovação se tornasse possível (Nair, 2011). Assim, Vijayaraghavan e Latha 
(2008) asseveram que estas disposições podem balizar a oposição às invenções que tenham 
como origem material biológico e conhecimento disponibilizados dentro de comunidades 
locais e indígenas na Índia. Neste sentido, os mesmo autores destacam a necessidade do 
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governo indiano alocar mais recursos para facilitar a efetivação das disposições legais, 
assim como é imprescindível a aceleração na implementação das atividades da NBA. 
 

3.3 China 
 

Com uma das maiores diversidades biológicas do mundo, a China abriga uma imensa 
variedade de vertebrados, plantas superiores, espécies endêmicas, além de possuir quase 
todos os tipos de ecossistemas (CDB, 2013). Vale destacar ainda que se trata de um país 
com largo conhecimento na medicina tradicional (Li e Li, 2007). 
 
O levantamento realizado mostra que a China tem avançado na regulamentação das 
questões sobre a biodiversidade. Neste sentido, uma série de legislações nacionais, 
regulamentações e regras administrativas relacionadas à conservação das espécies e dos 
recursos naturais foram desenvolvidas no país, como a Regulation Concerning Protection 
of Wild Plants (1997), Seed Law (2000), Revised Patent Law (2008) (Xue e Cai, 2009). 
 
Dentre os principais destaques das legislações selecionadas, aponta-se o disposto na 
Revised Patent Law de 2008, a qual afirma, em seu artigo 5º que não será concedido direito 
de patente para invenções concluídas a partir de recursos genéticos cuja aquisição ou 
utilização violam as disposições das leis e regulamentos. Ainda neste sentido, o artigo 26 
assevera que nas invenções realizadas a partir de recursos genéticos, o requerente deve 
indicar a fonte direta e original destes recursos, e caso não consiga fazê-lo, deverá expor os 
motivos para tal impedimento. Xue e Cai (2009) ressaltam que a China caminha na matéria 
tendo como base os modelos indiano e brasileiro, apontando que as modificações trazidas 
por esta emenda objetivaram prevenir a biopirataria de recursos genéticos chineses e 
garantir a repartição de benefícios do seu uso. 
 
4. A proteção patentária de medicamentos 

 
A pesquisa sobre os depósitos de patente de medicamentos mostra claramente que a China 
e a Índia têm conseguido se destacar mais do que o Brasil, tanto internacionalmente, quanto 
no âmbito de seus territórios. Na área de preparações medicinais contendo constituintes 
ativos orgânicos a Índia depositou 2.146 patentes, entre 1995 e 2012, pela via do Acordo de 
Cooperação em matéria de Patentes (PCT), enquanto a China depositou 1.430 e o Brasil 
170. Vale notar que neste setor tecnológico estão produtos com maior densidade 
tecnológica e valor agregado que no setor de fitoterápicos. Kumar et al (2004) destacam 
que dado ao imenso desafio para combater a pobreza e o subdesenvolvimento na Índia, o 
governo focou em políticas educacionais e de infraestrutura para estabelecer uma forte 
capacitação científica e tecnológica. Além disso, dado aos limitados recursos para P&D no 
passado, o governo encorajou mais, num primeiro momento, o aprendizado tecnológico dos 
processos produtivos em detrimento das inovações em produtos. No entanto, aliado a uma 
forte base científica construída, este processo resultou no florescimento de uma indústria 
farmacêutica robusta, com capacidade de produção em massa de genéricos, inovações de 
processo de baixo custo e, mais recentemente, novos medicamentos. Além disso, é 
importante destacar que, conforme apontado por Kubrusly et al (2009), enquanto o Brasil 
cedeu demasiadamente às pressões dos Estados Unidos, não utilizando o prazo facultado 
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por TRIPs para a implementação das regras do acordo, a Índia, como resultado de uma 
política integrada entre governo e indústrias nacionais, por sua vez, utilizou o prazo de 10 
anos para passar a conceder patentes farmacêuticas, fazendo uso desse prazo para 
consolidar sua indústria de genéricos e participar progressivamente do mercado de 
inovações. 
 
No setor de fitoterápicos, diretamente ligado ao aproveitamento da biodiversidade, as 
discrepâncias ainda são maiores. No mesmo período, foram depositados 79.614 pedidos de 
patente de origem chinesa na China, enquanto que apenas 540 de origem brasileira no 
Brasil. Conforme alertado por França et al (2012) somente dois destes pedidos de 
fitoterápicos de origem nacional depositados no Brasil obtiveram a patente até o momento, 
o que mostra que o país não tem conseguido aproveitar o enorme potencial de sua 
biodiversidade para a geração e proteção de invenções neste setor. Ao mesmo tempo, a 
China obteve sucesso na integração da medicina tradicional chinesa no sistema nacional de 
assistência a saúde e tem dado ênfase nas pesquisas para validação científica das 
propriedades das plantas medicinais e na incorporação destes conhecimentos no ensino 
médico. Em 1997, 95% dos hospitais chineses já possuíam departamentos de medicina 
tradicional e anualmente são atendidos mais de 200 milhões de pacientes com o uso destes 
tratamentos. Além disso, o governo chinês construiu mais de 100 centros de pesquisa e 
encorajou a criação de mais de 600 empresas para produzir plantas medicinais certificadas 
em larga escala para atender ao mercado (Patwardhan et al, 2005) e tem apoiado o 
desenvolvimento de novas formulações baseadas em plantas que atendam aos mesmos 
padrões de segurança e eficácia que os produtos farmacêuticos convencionais (Normile, 
2003). Para auxiliar no exame deste grande volume de patentes, o Escritório Chinês de 
Propriedade Intelectual (SIPO) criou a base de dados de patentes da medicina tradicional 
chinesa, colocando-a a disposição dos examinadores de patente do SIPO em abril de 2002 
(Liu e Sun, 2004). 
 

Conclusões 
 
O estudo demonstra que a China tem articulado de maneira intensa suas atividades de P&D 
com o patenteamento massivo no setor de fitoterápicos. Enquanto isso, a Índia tem 
alcançado resultados expressivos em termos de patenteamento na área de medicamentos 
contendo constituintes ativos orgânicos, que possuem alto valor agregado. Desta forma, 
mostra-se que os dois países estão utilizando a sua vantagem competitiva natural e sua 
estrutura de P&D para estimular inovações no setor farmacêutico. Por outro lado, 
comparando-os com o Brasil, verifica-se que este ainda não está conseguindo transformar 
sua rica biodiversidade e seu potencial de pesquisa na área de fitoterápicos em invenções 
protegidas através do sistema de patentes. Quando considerados os resultados dos esforços 
do patenteamento no cenário brasileiro representados por patentes concedidas e produtos 
inovadores no mercado, as discrepâncias entre os países tendem a ser maiores. No entanto, 
tal questão não foi objeto de estudo neste artigo, sendo necessárias pesquisas futuras com 
este foco específico.  
 
No que se refere à legislação, verifica-se que passados mais de 12 anos da edição da MP nº 
2.186/01, ainda não se alcançou no Brasil um ambiente de estímulo para parcerias entre 
comunidades, pesquisadores e indústrias visando à geração de inovações. Em pesquisa de 
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campo realizada com empresas e pesquisadores ligados ao setor farmacêutico brasileiro, 
Paranhos (2012) apresenta uma série de depoimentos no que se refere à legislação sobre 
pesquisa e uso da biodiversidade que corroboram esta conclusão. Nas falas dos 
entrevistados são destacadas as principais dificuldades ao desenvolvimento de produtos e 
processos que incluam elementos da biodiversidade, entre eles estão a falta de norma 
efetiva e do longo tempo transcorrido para se obter autorização de acesso e uso. 
 
 A partir dos resultados encontrados neste artigo, é possível afirmar que o Brasil ainda 
apresenta limitações e obstáculos no uso da biodiversidade para o desenvolvimento do 
sistema farmacêutico de inovação. As normas atuais não são suficientes nas determinações 
e procedimentos que devem ser seguidos e autorizados. Como demonstrado, a Índia 
também tem problemas de implementação da legislação, porém já contempla a vedação de 
proteção por meio de patente do conhecimento tradicional, bem como exige a revelação da 
origem do material utilizado e do conhecimento tradicional. A China exige a indicação da 
fonte direta e original somente dos recursos genéticos, dando oportunidade para o 
requerente expor os motivos quando não conseguir fazê-lo.  
 
A busca pela descentralização e maior agilidade no processo de autorização da pesquisa 
através da incorporação do CNPq e do IBAMA no processo de autorização, assim como, as 
recentes tentativas do MMA de aproximação para discussão dos problemas da MP com os 
principais atores envolvidos2, demonstram um primeiro passo na tentativa de resolver os 
problemas acima citados. No entanto, a necessidade do estabelecimento de um marco 
regulatório que estimule e não impossibilite o desenvolvimento do sistema farmacêutico de 
inovação brasileiro, em especial relacionado aos fitoterápicos, de maneira a colaborar para 
que o Brasil aproveite sua vantagem competitiva natural neste setor e possa disputar e 
ocupar uma fatia deste promissor mercado, ainda se faz necessária. 
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El Impacto de las Relaciones Universidad – Empresa: un 
Estudio desde la Perspectiva de una Región de Baja Capacidad 

de Absorción 
 

 

Resumen  

Este artículo analiza el impacto de las RUE en una región española catalogada como de baja 
capacidad de absorción: la Comunidad Valenciana. El análisis se realiza considerando el 
efecto de las RUE sobre la innovación empresarial y sobre la productividad científica de los 
profesores universitarios.  Para ello, se han configurado dos bases de datos. La primera, está 
compuesta por más de 600 empresas valencianas activas en innovación que han contestado 
dos olas de la Encuesta Española de Innovación (2004 y 2005). La segunda base de datos 
contiene información de más de dos mil profesores pertenecientes a las dos más importantes 
universidades valencianas, quienes han llevado a cabo proyectos de investigación o 
actividades formales de relación con el sector productivo durante el periodo 199-2004. Los 
resultados revelan que la cooperación con universidades no tiene un efecto significativo 
sobre la innovación tecnológica de las empresas y, al mismo tiempo, que la relación con 
empresas locales no afecta positivamente la producción científica del profesor. Estos 
resultados sugieren, por tanto, que en regiones de baja capacidad de absorción difícilmente 
las RUE generan el círculo virtuoso que se le ha atribuido en otros contextos. 

Abstract  

This paper aims to analyse the effectiveness of UIR in a Spanish region with a low 
absorptive capacity: The Valencian Community. The analysis is carried out considering 
both the effects of UIR on firm’s innovative performance and their effects on lecturers’ 
scientific production. To do this, we have designed two data sets. The first one is 
comprised of more than 600 innovating firms located in the Valencian Community, which 
have answered two waves of the Spanish Innovation Survey (2003 and 2005). The second 
data set contains information of more than two thousand faculty members from two more 
important universities of the Valencian Community, who have conducted research projects 
and/or have been involved in formal UIR activities during 1999-2004. The results of the 
firm level analysis reveal that cooperation with universities has no significant effect on 
product and process innovation. Additionally, the results of the lecturer level analysis 
indicate that the linkages with regional firms do not impact positively on lecturer’s 
scientific productivity. These results come to suggest that in regions with a low absorptive 
capacity UIR would hardly result in a virtuous circle such as it has been recognized in 
other contexts, based on the improvement of firm’s innovative performance as well as the 
improvement of lecturer’s scientific production.  
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El Impacto de las Relaciones Universidad – Empresa: un 
Estudio desde la Perspectiva de una Región de Baja Capacidad 

de Absorción 
 

 

 

1. Introducción  

Existe la idea generalizada de que el papel de la universidad como agente de desarrollo 
regional gira en torno a una vinculación más estrecha con el sector productivo, basada 
fundamentalmente en la transferencia de los resultados de investigación. Esta idea ha 
encontrado un fuerte respaldo en diversos estudios que destacan los beneficios de la 
denominada relación ciencia-industria y describen la investigación universitaria como uno 
de los motores de la innovación empresarial (Henderson et al., 1998; Kaufmann y 
Tödtling, 2001). En esta misma línea, los enfoques y teorías más recientes sobre 
innovación (sistemas de innovación, innovación abierta, triple hélice) no sólo comparten el 
reconocimiento del carácter interactivo de estos procesos sino que además coinciden en 
identificar, en mayor o menor grado, a las universidades como actores clave del mismo, al 
proveer conocimiento y capacidades complementarias que puede ser la base para el 
desarrollo de productos altamente novedosos.  

Por otra parte, estudios recientes han puesto de manifiesto que  la vinculación con el sector 
productivo puede también incidir de manera positiva en el desarrollo de la actividad 
científica del académico, suministrándole no sólo recursos financieros sino también ideas 
científicamente relevantes (Breschi et al., 2007; Gulbrandsen y Smeby, 2005). De esta 
forma, aunque desde el enfoque tradicional de la ciencia académica la relación 
universidad-empresa (RUE) es vista como una actividad que puede acarrear efectos 
adversos sobre la generación y difusión de conocimientos, lo cierto es que gran parte de los 
estudios empíricos realizados hasta la fecha han encontrado una relación positiva entre la 
vinculación con la industria y la producción científica de los investigadores, medida en 
términos del número de artículos publicados en revistas ISI. 

En general, lo que los enfoques y estudios mencionados anteriormente vienen a señalar es 
que la relación universidad-empresa (RUE) no sólo tiene un efecto positivo sobre el 
desempeño innovador de la empresa, sino que además contribuye a mejorar la 
investigación universitaria, generando de esta forma un círculo virtuoso que beneficia tanto 
el desarrollo de la ciencia como la dinámica innovadora de los territorios.  

En este contexto no es de extrañar que el fomento de las relaciones universidad-empresa  
(RUE) se haya convertido en un objetivo prioritario, no sólo en el marco de las políticas de 
innovación sino también dentro de la planeación estratégica de las universidades. De esta 
forma, es cada vez más común encontrar dentro de los esquemas de intervención pública 
instrumentos orientados al fomento de la investigación colaborativa universidad-empresa y 
ver también en las universidades la creación o fortalecimiento de unidades dedicadas a la 
promoción y gestión de la transferencia de sus resultados de investigación.  

No obstante, es importante señalar que la mayor parte de la evidencia empírica existente en 
torno al efecto de este tipo de relaciones se encuentra restringida al análisis de entornos 
tecnológicamente desarrollados y, en no pocos casos, está asociada al estudio de sectores 
industriales intensivos en tecnología (Laursen y Salter, 2004). Este hecho obliga, por lo 
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menos, a ser cautos en lo que se refiere a la generalización de los beneficios derivados de 
este tipo de relaciones, en particular, cuando se considera el caso de regiones 
tecnológicamente menos dinámicas. No se trata aquí de desconocer el valor que tienen las 
RUE, pero sí es necesario preguntarse si el círculo virtuoso señalado previamente se 
manifiesta también en regiones menos desarrolladas, con un tejido productivo poco 
intensivo en I+D y  caracterizadas por una menor capacidad de absorción tecnológica. El 
análisis de esta cuestión cobra relevancia si se parte del hecho que cada vez más las RUE 
son consideradas un elemento clave dentro de las estrategias de desarrollo regional.   

Los estudios basados en el enfoque de los sistemas regionales de innovación han destacado  
dese hace ya algún tiempo que el papel que desempeñan los actores productivos y 
científicos pueden variar en función de las características específicas del contexto 
territorial en el cual se encuentran inmersos. Es más, incluso en un mismo contexto 
territorial el papel de los agentes puede cambiar a lo largo del tiempo en la medida en que 
madura su sistema de innovación (Uyarra, 2010). Tomando como referencia estos 
argumentos, es razonable pensar que los efectos inducidos por una relación estrecha entre 
la universidad y la empresa no son homogéneos y que, por el contrario, estos pueden estar 
sujetos a compensaciones regionales derivadas de las aspiraciones y capacidades de los 
diferentes actores y, en particular, del grado de alineación entre las capacidades científicas 
de las universidades y las demandas de conocimiento de los agentes industriales.  

Partiendo de lo señalado anteriormente, este artículo tiene como objetivo analizar los 
efectos de las RUE en el contexto de una región “periférica”, caracterizada por una 
estructura productiva predominante en sectores de bajo contenido tecnológico y una baja 
capacidad de absorción. El propósito es contrastar si en entornos con estas características 
las RUE tienen un efecto positivo sobre la innovación empresarial y sobre la actividad 
científica, tal y como se han destacado en investigaciones previas realizadas en regiones 
más desarrolladas. A través de este análisis se espera mejorar nuestro conocimiento sobre 
las dinámicas de las RUE en regiones “ordinarias” (Benneworth & Charles, 2005) y 
contribuir al debate general acerca del papel de las universidades como agentes de 
desarrollo regional.   

La investigación toma como caso de estudio la Comunidad Valenciana, una región 
española que puede ser caracterizada como de baja capacidad de absorción atendiendo a su 
estructura productiva y a sus indicadores de  mercado laboral y esfuerzos en I+D. El 
análisis es realizado teniendo en cuenta las dos dimensiones de las RUE: su efecto sobre el  
desempeño innovador de las empresas y su efecto sobre la productividad científica de los 
académicos. Este es un aspecto novedoso en comparación con las investigaciones previas, 
las cuales tradicionalmente se han centrado en el análisis de una de las dos dimensiones 
antes señaladas.  

Para cumplir con el objetivo se han diseñado dos bases de datos. La primera, está 
conformada por una muestra de más de 600 empresas innovadoras ubicadas en la 
Comunidad Valenciana que han contestado las encuestas de innovación de los años 2004 y 
2007. Utilizando esta base de datos, se analiza el efecto que ejerce la cooperación que las 
empresas han establecido con universidades durante el periodo 2002-2004 sobre la 
introducción de productos y procesos nuevos en el mercado durante el periodo 2005-2007 
controlando, al mismo tiempo, el efecto de diversas características empresariales y de otras 
estrategias de innovación. 

La segunda base de datos contiene información de más de 2000 académicos pertenecientes 
a las dos universidades públicas más importantes de la Comunidad Valenciana, que han 
sido responsables de proyectos de investigación o de actividades formales de RUE durante 



4 
 

el periodo 1999-2004.  Usando esta base de datos se analiza el efecto que ejerce la relación 
con empresas de la región sobre la productividad científica del académico, medida como el 
número de artículos publicados en revistas ISI durante el periodo 2003-2004. En el análisis 
se controla también el efecto de una serie de características personales del docente, así 
como la realización de actividades de RUE con empresas ubicadas en otros contextos 
geográficos.  

El resto del artículo se estructura de la siguiente forma. En la próxima sección se presenta 
una revisión de la literatura. En la sección 4 se describen los datos y la metodología 
empleada en el análisis empírico. Posteriormente en la sección 5 se reportan los resultados 
obtenidos, para luego finalizar con una discusión de los hallazgos y las principales 
conclusiones del estudio.  

 

2. Revisión de la literatura  

En esta sección se realiza una revisión de los estudios más relevantes en torno a los efectos 
de las RUE, considerando las dos dimensiones básicas de esta investigación: su efecto 
sobre la innovación empresarial y su efecto sobre la productividad científica de los 
académicos.  

 

2.1 Las RUE y el desempeño innovador de las empresas    

La rapidez con la que se desarrollan las tecnologías en la actualidad, así como la 
complejidad e interdisciplinariedad asociada al cambio técnico hace que sea cada vez más 
difícil para las empresas generar por sí mismas el conocimiento que precisan para llevar  a 
cabo sus procesos de innovación y, por lo tanto, las obliga a abrir sus fronteras y buscar en 
el exterior capacidades y recursos complementarios. Dentro del amplio espectro de agentes 
con los cuales una empresa puede relacionarse en materia de innovación, las universidades 
han sido ampliamente destacadas en la literatura al ser consideradas una fuente importante 
de conocimiento complementario. De esta forma, se ha sugerido que la cooperación con las 
universidades le permite a las empresas explorar nuevas áreas y les ayuda a ampliar su 
base de conocimiento y capacidades tecnológicas, facilitando de esta forma el desarrollo de 
productos con un alto grado de novedad.  

El análisis del efecto de las RUE sobre la innovación industrial ha sido un tema 
ampliamente abordado en la literatura en las últimas décadas. Estudios realizados a partir 
de los datos derivados de las encuestas nacionales de innovación aplicadas en diversos 
países han encontrado evidencia a favor de una relación positiva entre la cooperación con 
universidades y el desempeño innovador de las empresas (Belderbos et al., 2004; Lööf y 
Broström, 2008; Aschoff y Schmidt, 2008). No obstante, existen también estudios que, 
empleando una base de datos similar, llegan a resultados diferentes. Miotti y Sachwald 
(2003), por ejemplo, encuentran que la cooperación con instituciones públicas 
(universidades incluidas) no tiene efecto significativo sobre el porcentaje de ventas debido 
a nuevos productos; mientras que Tidd y Wang (2009) encuentran que la colaboración con 
organizaciones científicas tiene un efecto negativo sobre el desempeño innovador de las 
empresas.  

La ausencia de consenso acerca del efecto de las RUE sobre la innovación empresarial, 
presente incluso en estudios que emplean metodologías y fuentes de información similares, 
refleja que existen una serie de factores que pueden condicionar los beneficios que las 
empresas obtienen de su vinculación con las universidades. En este sentido, algunos 
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autores han sugerido la necesidad de adoptar una perspectiva que tenga en cuenta las 
características del contexto en el que se desarrollan dichas relaciones, como condición 
necesaria para entender el efecto de las mismas. Esta idea va de la mano con el enfoque de 
Sistema Regional de Innovación (SRI), el cual destaca la importancia que tiene la 
dimensión territorial  como variable explicativa de las dinámicas de innovación y como 
base para crear entornos innovadores a partir de la intervención política (Gunasekara, 
2006b). Según esta perspectiva, los procesos de innovación tienen lugar a partir de la 
interacción entre los agentes dedicados a la generación de conocimientos (universidades, 
consultores, institutos de investigación, etc.) y los actores dedicados a la explotación de 
dicho conocimiento (estructura productiva). Esta interacción está determinada por un 
conjunto de factores sociales e institucionales que, a su vez, son específicos a cada región. 
Es así como algunas regiones pueden favorecer mucho más los procesos de  innovación 
que otras.  

Considerando el caso específico de las RUE, lo expresado anteriormente supone que 
algunas características regionales pueden actuar como barreras para la relación 
universidad-empresa y, al mismo tiempo, pueden limitar su efectividad como estrategia de 
innovación. Por este motivo, sería un error generalizar acerca de la efectividad de las RUE 
partiendo del análisis de casos excepcionales, por llamarlos de alguna forma, tales como el 
Silicon Valley en California o el Triángulo de Investigación en Carolina del Norte. O, en 
su defecto, dar por hecho el impacto positivo de las RUE sobre la innovación industrial sin 
considerar las características específicas del contexto regional y de los agentes insertos en 
él. De hecho, recientemente algunos investigadores han llamado la atención sobre la 
necesidad de llevar a cabo estudios que analicen específicamente el papel de las RUE en 
regiones “ordinarias” y permitan conocer no sólo cómo estas relaciones se configuran, sino 
también el efecto real que tienen sobre el desempeño empresarial (Benneworth y Charles, 
2005; Gunasekara, 2006b; Coenen, 2007). En esta línea, se ha señalado que la contribución 
de las universidades a la innovación empresarial no solo depende de la orientación 
misional de las universidades o de sus fortalezas en materia de investigación, sino también 
de las características de los agentes productivos que conforman el sistema regional de 
innovación  y, en particular, de su capacidad de absorción tecnológica (Coenen, 2007; 
Gunasekara2006a; Uyarra, 2010).   

El concepto de capacidad de absorción aparece de esta forma como una noción clave para 
analizar las dinámicas de los procesos de innovación. Este concepto ha sido ampliamente 
utilizado en la literatura económica y de gestión empresarial para capturar la habilidad de 
una empresa para identificar, asimilar y explotar el conocimiento externo con fines 
comerciales (Cohen y  Levinthal, 1990). Es así como se ha sugerido que las empresas con 
un nivel alto de capacidad de absorción poseen mejores condiciones para crear vínculos 
con agentes externos y beneficiarse de los mismos (Calighirou et al., 2004). De hecho, 
diversos estudios han puesto de manifiesto que se requiere de un cierto nivel de capacidad 
de absorción para que tengan lugar un aprendizaje efectivo en las colaboraciones 
interorganizacionales y, en particular, para desarrollar colaboraciones exitosas con los 
centros de investigación (e.g., Mowery et al., 1995; Lane and Lubatkin, 1998; Lane et al., 
2001).  

El concepto de capacidad de absorción, aunque se ha desarrollado fundamentalmente a 
nivel de empresa, puede también ser empleado en dimensiones diferentes tales como la 
región o el país (Niosi y Bellon, 2002; Roper y love, 2006). A estos niveles la capacidad de 
absorción es determinada, entre otros factores, por características como: la estructura 
industrial de la región, la inversión regional en I+D y la composición del mercado laboral 
(porcentaje de empleados con educación superior, tasa de ocupación en sectores de alta 
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tecnología). Extrapolando los argumentos tradicionales expuestos en el ámbito empresarial 
a una escala regional, es posible afirmar que la efectividad de las relaciones universidad-
empresa en una región determinada dependen del nivel de capacidad de absorción existente 
en dicha región. Por ejemplo, en regiones caracterizadas por poseer una estructura 
productiva conformada fundamentalmente por pequeñas empresas de sectores 
tradicionales, la demanda de conocimiento científico y tecnológico es baja y, por lo tanto, 
las RUE probablemente no constituyan una práctica habitual. De hecho, estudios señalan 
que las empresas pertenecientes a sectores catalogados como de alta intensidad tecnológica 
exhiben una mayor necesidad de  conocimiento externo y, en particular, del conocimiento 
científico producido por las universidades (Laursen y Salter, 2004; Vega et al., 2009). 
Adicionalmente, estas empresas poseen una mayor capacidad tecnológica, por lo que 
tienen una mayor capacidad de absorción que les permite explotar de una manera más 
eficiente el conocimiento que obtienen de la colaboración con las universidades y demás 
agentes científicos.  

Las características del mercado laboral pueden también actuar como determinantes del uso 
y explotación del conocimiento universitario. Así, por ejemplo, en regiones en las cuales la 
tasa de ocupación industrial de empleados con educación superior es baja, las RUE pueden 
llegar a ser menos frecuentes y efectivas debido a que las empresas no disponen del 
personal con las capacidades necesarias para comunicarse con los socios universitarios y 
explotar el conocimiento derivado de dicha relación  (Caloghirou et al., 2004; Leiponen, 
2005). 

En resumen, los aspectos mencionados anteriormente pueden determinar la capacidad de 
un territorio para generar redes de producción, transferencia y explotación de 
conocimientos y producir, al mismo tiempo, un desajuste entre las capacidades de 
investigación de las universidades y las necesidades de conocimiento de los actores 
productivos regionales. Teniendo estos aspectos en mente, es posible plantear que en 
regiones caracterizadas por un bajo nivel de capacidad de absorción, las RUE pueden no 
ser una estrategia efectiva para el fomento de la innovación empresarial. Esta hipótesis se 
encuentra parcialmente respaldada por estudios previos que han señalado que en regiones 
periféricas la contribución de las universidades al desarrollo regional no tiene como piedra 
angular la transferencia de los resultados de investigación al sector productivo 
(Benneworth y Charles, 2005; Gunasekara, 2006b; Coenen, 2007).    

 

2.1 Las RUE y la investigación universitaria  

El impacto de las RUE también ha sido analizado teniendo en cuenta sus implicaciones 
sobre la investigación universitaria. En este sentido, se ha evidenciado un creciente interés 
por analizar el efecto que tiene una relación más estrecha con la empresa sobre la 
producción de conocimiento científico y, en general, sobre la orientación de la 
investigación universitaria. Diversos autores, han expresado su preocupación por las 
consecuencias negativas que las interacciones con la industria pueden generar en el 
desarrollo de la ciencia, tales como retrasos en las publicaciones, incremento de la 
confidencialidad de los métodos y los resultados de investigación, y la apropiación privada 
de los resultados académicos de investigación. En este sentido, se ha sugerido que debido a 
que las universidades y las empresas operan bajo sistemas diferentes – el primero, basado 
en los principios de la “ciencia pública”, se orienta a la difusión libre, rápida e imparcial de 
los resultados de investigación; mientras que el segundo, basado en los principios de la 
“ciencia privada”, busca la apropiación y explotación comercial del conocimiento.  - una 
interrelación muy estrecha entre estas dos esferas puede resultar a largo plazo “costosa” en 
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términos de producción y difusión de conocimiento (Dasgupta y David 1994). De esta 
forma, se ha señalado que l las  RUE pueden limitar la autonomía universitaria y restringir 
la agenda de investigación del académico hacia actividades con potencial uso económico 
(Martin y Etzkowitz 2000). 

Sin embargo, a pesar de las preocupaciones antes señaladas, la evidencia empírica sobre el 
tema muestra una relación positiva entre la producción científica del investigador 
universitario y su vinculación con el sector productivo. En términos generales, los estudios 
empíricos realizados hasta ahora se dividen en dos categorías: los que indican un efecto 
positivo de las RUE sobre la producción científica de los profesores (Landry et al. 1996; 
Gulbrandsen y Smeby 2005, Stephan et al., 2007; Calderini y Franzoni 2004; Azoulay et 
al., 2006; Breschi et al., 2007; Van Looy et al., 2004, 2006; Meyer 2006; Godin and 
Gingras 2000), y aquellos que indican un efecto positivo pero con rendimientos marginales 
decrecientes en la productividad científica cuando se evidencian altos niveles de relación 
con la industria (Blumenthal et al., 1996; Bonaccorsi et al 2006). Aunque los estudios 
realizados  no son directamente comparables, debido a la diversidad de las variables y los 
métodos utilizados, la conclusión general que ese desprende de ellos es  que las RUE no 
penalizan la investigación universitaria per se. Por el contrario, bajo ciertas circunstancias 
pueden ser actividades complementarias (Manjarrés et al., 2009).  

El argumento básico detrás de estos resultados está asociado con el llamado “efecto de los 
recursos” es decir, la vinculación con la industria le facilita al profesor el acceso a 
recursos financieros adicionales y a conocimientos relevantes o recursos cognitivos, los 
cuales inciden finalmente en la mejora de su desempeño científico. Este efecto, es más 
fuerte cuando la relación entre los científicos y la industria se desarrolla durante un largo 
tiempo, y no es sólo el resultado ocasional de un contrato de investigación (Breschi et al. 
2007). Detrás de la tesis del "efecto de los recursos" está el supuesto de que las empresas 
que participan en actividades de RUE poseen habilidades y recursos que complementan las 
capacidades de las universidades, facilitando así el intercambio de conocimientos entre los 
socios y la generación de nuevas oportunidades de investigación. Sin embargo, es un hecho 
bien conocido que las empresas están lejos de ser agentes homogéneos y que difieren en su 
conjunto en capacidades y los recursos. En este sentido, sería un error generalizar el efecto 
positivo de las RUE sobre la producción científica sin tener en cuenta las características del 
socio empresarial. Este aspecto, sin embargo, ha recibido menos atención en las 
investigaciones empíricas. La mayoría de los estudios realizados hasta el momento han 
utilizado medidas agregadas como indicador de las RUE (por ejemplo, la tasa de 
financiación industrial de los proyectos de investigación universitarias), o se han centrado 
en una forma específica de interacción (por ejemplo, el licenciamiento de patentes), 
dejando de lado las características de las empresas involucradas en la relación. Una notable 
excepción es el trabajo teórico elaborado por Perkmann y Walsh (2008), en el que se 
discuten las implicaciones de la consultoría académica según diferentes tipos de empresas. 
Estos autores sugieren que las relaciones establecidas con empresas que poseen una mayor 
capacidad de absorción (por ejemplo, las grandes empresas con actividades formales de I + 
D, que operan en los sectores de alta tecnología) tienen una mayor probabilidad de generar 
un impacto positivo en la productividad académica. Esto es así porque este tipo de 
empresas tienden a basar sus interacciones con las universidades en actividades inspiradas 
por la investigación, que están motivados por el desarrollo de nuevas ideas de proyectos y 
son más adecuados para promover la movilización de recursos y capacidades entre los 
socios. 

Extrapolando el argumento anterior a una escala regional, se puede plantear la hipótesis de 
que en las regiones con escasa capacidad de absorción las RUE no tiene una influencia 
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positiva sobre la producción científica de los profesores debido a que, por las 
características de los actores industriales, es menos probable que la relación induzca a la 
exploración de nuevas áreas de investigación.  

En la literatura existen algunos trabajos que han analizado cómo las características de la 
región influyen en la configuración de las RUE y que pueden servir de soporte preliminar 
para la hipótesis anterior. Azagra et al., (2010), por ejemplo, encontraron que la 
concentración de vínculos entre la universidad y la empresa en diferentes regiones 
europeas dependía de la capacidad de absorción de las empresas regionales. En particular, 
estos autores señalan que las universidades localizadas en regiones de baja capacidad de 
absorción tienden a participar más a menudo en proyectos del Programa Marco con 
empresas localizadas fuera de la región debido a que las empresas locales no son capaces 
de absorber el conocimiento universitario. En esta misma línea, Castro et al. (2008) 
analizan el caso de una región catalogada como de alta capacidad de absorción (el País 
Vasco en España) y encuentran que en este contexto las RUE tienen a estar 
geográficamente concentradas.  

El papel de la capacidad de absorción regional ha también sido destacado como variable de 
análisis cuando se trata de la configuración de las RUE. En este sentido, Vega et al (2008) 
encontraron que en el caso de Bolivia, a diferencia de lo que ocurre en países 
desarrollados,  las RUE se establecen en el marco de actividades científicamente poco 
relevantes debido a la débil demanda de conocimiento por parte del tejido productivo. Este 
resultado está en línea con lo que plantean autores como Arocena y Sutz (2005) quienes 
señalan que la debilidad tecnológica del tejido productivo América Latina ha llevado a que 
en los países de la región emerja un patrón de vinculación universidad-empresa particular, 
basado en el desarrollo, por parte de la universidad, de actividades de consultoría de 
carácter rutinario con poco contenido científico-tecnológico.  

En resumen, los estudios anteriores sugieren que la baja capacidad de absorción del tejido 
productivo actúa como barrera para el fortalecimiento de las RUE al interior de una región. 
El argumento subyacente en todos estos estudios puede soportar la hipótesis planteada en 
el presente trabajo, en la media en que se puede aducir que en regiones con baja capacidad 
de absorción las RUE pueden ser menos frecuentes y, además, cuando ellas ocurren tienen 
menos probabilidad de fomentar la coproducción de conocimientos entre los socios. Las 
empresas de estas regiones tienen menos recursos relevantes que compartir en el caso de 
una eventual relación con las universidades y, por lo tanto, es más probable que su relación 
con éstas se base en proyectos que no sean lo suficientemente novedosos como para 
producir resultados susceptibles de publicación.  

 

3. La Comunidad Valenciana: una región de baja capacidad de 
absorción  
 

El concepto de capacidad de absorción se ha empleado fundamentalmente a nivel de 
empresa, pero, tal como se ha comentado en secciones anteriores, recientemente algunos 
investigadores han propuesto el uso de algunos indicadores para ampliar dicho concepto a 
la escala regional y/o nacional. Niosi y Bellon (2002), distinguieron cinco factores que 
promueven los procesos de aprendizaje a nivel regional e incrementan la capacidad de 
absorción de un territorio: capital humano, organizaciones e instituciones, inversión en 
I+D, estructura industrial y la interacción de las organizaciones con los incentivos 
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políticos. Si bien todos estos factores son importantes, Niosi y Bellon destacan el capital 
humano como el componente fundamental sobre el que se construyen los otros factores.  

Otros autores que abordan  la medición de la capacidad de absorción a nivel regional son  
Roper y Love (2006), quienes emplean básicamente indicadores relacionados con la 
estructura del mercado laboral (educación universitaria, tasa de empleados en sectores de 
alta tecnología, etc.) 

Usando como base los trabajos anteriores, se presentan a continuación una serie de 
indicadores que justifican la clasificación que se hace en el presente trabajo de la 
Comunidad Valenciana como una región de baja capacidad de absorción.  

             

 Tabla 1. Indicadores de Innovación e I+D de la Comunidad Valenciana   

Indicador 
Comunidad 
Valenciana España 

Gasto total en Innovación (% sobre total 
nacional) 

5,0% 100% 

Gasto total en I+D (% sobre el total 
nacional) 7,7% 100% 

Gasto total en I+D (% del PIB) 0,96% 1,2% 

Gasto total en I+D por sector:     

     > Empresas y EPSFL 38,2% 55,7% 

     > Administración 12% 16,7% 

     > Universidades 49,8% 27,6% 

% de ocupados en sectores de alta 
tecnología  21% 28% 

 

Para el año 2006, los gastos en I+D como porcentaje del PIB en la Comunidad Valenciana 
son inferiores a la media española. Asimismo, se observa que en esta región la mayor parte 
de dichos gastos lo ejecutan las universidades, en un porcentaje muy superior a la media 
española. Estos indicadores (menor inversión en I+D, amplia concentración del gasto en 
universidades) refleja que el tejido productivo de la Comunidad Valenciana no es muy 
dinámico en materia de Innovación.  

En línea con lo anterior, hay que mencionar que la economía regional se caracteriza por su 
orientación hacia actividades poco intensivas en tecnología. Estas actividades son las que 
más contribuyen al PIB regional y concentran, en el año 2007, el 39,5% de los ocupados en 
la Comunidad Valenciana y el 37,2% en España. Por su parte, los sectores de alta 
intensidad tecnológica tan sólo emplean a la quinta parte del total de ocupados (19,8%), 
situándose muy lejos de comunidades como Madrid, cuyo porcentaje de ocupados en estos 
sectores (39,2%) casi duplica al de la Comunidad Valenciana (IVIE, 2008). 

Con respecto a algunos indicadores del capital humano, vale la pena destacar que la tasa 
bruta de matriculación y el porcentaje de la población con estudios universitarios en la 
Comunidad Valenciana está por debajo de la media de España y es aún más inferior si se 
compara con Madrid, Cataluña y País Vasco (Figura 1). Un comportamiento similar se 
encuentra cuando se analizan indicadores como la tasa de ocupación entre el personal con 
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4. Datos y Metodología  

 

Para el análisis empírico se emplean dos bases de datos. La primera está conformada por 
una muestra de más de 600 empresas innovadoras ubicadas en la Comunidad Valenciana 
que han contestado las encuestas de innovación de los años 2004 y 2007. La segunda base 
de datos contiene información de más de 2000 académicos pertenecientes a las dos 
universidades públicas más importantes de la Comunidad Valenciana, que han sido 
responsables de proyectos de investigación o de actividades formales de relación con 
agentes externos durante el periodo 1999-2004. Estas bases de datos son descritas a 
continuación.  

 

4.1. Base de datos empresarial  

Con el objetivo de analizar el efecto de las RUE sobre la innovación empresarial, se ha 
configurado una base de datos derivada de los resultados de la encuesta española de  
innovación. Esta encuesta es aplicada por el Instituto Nacional de Estadística de España 
INE y los microdatos se encuentran disponibles en la Web a través del Panel de innovación 
Tecnológica – PITEC. En particular, en esta investigación se emplean los datos derivados 
de las encuestas aplicadas en los años 2004 y 2007 y se consideran exclusivamente las 
empresas que realizan actividades de innovación y que están localizadas en la Comunidad 
Valenciana.  

La decisión de usar las encuestas de los años 2004 y 2007 se tomó teniendo en cuenta 
aspectos teóricos y metodológicos. Desde un punto de vista teórico, diversos autores han 
señalado que las actividades de innovación requieren cierto tiempo para generar 
efectivamente resultados innovadores (Belderbos et al., 2004). Este hecho es, si cabe, más 
evidente en el caso de la relación con agentes científicos, los cuales por su naturaleza 
tienden  a aportar conocimiento  de carácter más exploratorio. En este sentido, el hecho de 
usar los resultados de dos encuestas aplicadas en periodos diferentes permitirá analizar el 
efecto que  ejerce la relación con agentes externos en un periodo dado sobre el resultado 
innovador obtenido en el periodo subsiguiente. Desde un punto de vista metodológico, el 
uso de variables rezagadas es también pertinente teniendo en cuenta el diseño del 
cuestionario. La encuesta de innovación española, como muchas otras basadas en el 
Manual de Oslo (OCDE, 2005), contiene preguntas que están referidas a un periodo de tres 
años. Este es el caso de las preguntas relacionadas con los resultados de innovación y la 
cooperación con agentes externos. Este hecho genera solapamientos de variables y hace 
más difícil identificar relaciones de causalidad. Al emplear las encuestas de los años 2004 
y 2007 se mitiga esta situación dado que analizaremos el efecto que ejerce la relación con 
universidades establecida entre el periodo 2002-2004 sobre el resultado innovador 
obtenido por la empresa en el periodo 2005-2007.  

La configuración de la muestra se realizó de la siguiente manera. En primer lugar, se 
seleccionaron  del PITEC aquellas empresas que contestaron las dos olas de la encuesta de 
innovación antes señaladas (2004 y 2007). Posteriormente, se escogieron únicamente las 
empresas ubicadas en la Comunidad Valenciana. Para ello, y dado que PITEC no 
suministra información específica sobre la localización de la empresa, lo que se hizo fue 
considerar las empresas que ejecutaron más del 95% de sus gastos en innovación en la 
Comunidad Valenciana. La muestra final está compuesta por 634 empresas.  
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 4.2. Base de datos de los investigadores  

 

Para analizar el efecto de las RUE sobre la producción científica, se  configuró una base de 
datos a nivel de investigador. La información fue suministrada por las Oficinas de 
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de las dos universidades más 
importantes del Sistema Universitario Valenciano: la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV) y la Universidad de Valencia (UV). Estas dos universidades absorben el 64% del 
total del cuerpo docente de la región y cuentan con cerca del 57% de los estudiantes del 
sistema universitario valenciano. Estas universidades, a su vez, se encuentran en el grupo 
de las instituciones más importantes en el contexto español, en cuanto al desarrollo de 
actividades de investigación académica y actividades de vinculación con el entorno socio-
económico. Adicionalmente, estas universidades son representativas de los dos modelos de 
instituciones de educación superior existentes en España: “Universidad General” y 
“Universidad Politécnica”. 

La muestra final contiene información de 1757 profesores, quienes han sido responsables 
de al menos una actividad de investigación y/o relación con agentes externos (no sólo 
empresas), durante el periodo 1999-2004.  Los profesores de la muestra representan 
aproximadamente el 30% de los docentes en estas universidades en el año 2004. 

La base de datos configurada contiene información sobre tres aspectos clave: a) 
características generales de los investigadores; b) actividades formales de relación con  
agentes externos; c) actividades de investigación financiadas con fondos públicos; y d) 
producción científica (artículos ISI publicados). Un aspecto relevante y original de la base 
de datos, en comparación con investigaciones previas, es que contempla un espectro 
amplio de actividades de relación con agentes externos (I+D, consultoría, formación, 
licenciamiento de patentes) y además permite distinguir el tipo de agente con el que se 
establece la relación, su ubicación geográfica e, incluso, en el caso de que el agente sea una 
empresa, el sector industrial al que pertenece.     

 

4.3  Definición de variables y modelos econométricos  

A partir de la información contenida en las dos bases de datos antes descritas, se llevan a 
cabo dos análisis: el primero se orienta a identificar el efecto que ejerce las RUE sobre el 
resultado innovador de la empresa; mientras que el segundo busca determinar el efecto de 
las RUE sobre la productividad científica de los investigadores universitarios. Para cubrir 
el primer análisis se estiman los siguientes modelos econométricos: 

 

StartupMercadoGrupoTamañoSector

MAQIDEXTIDIRCTRINDRUNIVlnnprod

1t

1t1t1t1t1ttt







1              Modelo 1 

 

StartupMercadoGrupoTamañoSector

MAQIDEXTIDIRCTRINDRUNIVlnnproc

1t

1t1t1t1t1ttt







1           Modelo 2  

 

Tal como se observa, los dos modelos anteriores tienen la misma especificación en cuanto 
a las variables explicativas, diferenciándose únicamente en términos de la variable 
dependiente considerada. En el modelo 1, la variable dependiente (Innprod) mide si la 
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empresa ha introducido un producto nuevo o significativamente mejorado en el mercado 
durante el periodo 2005-2007; mientras que en el modelo 2 la variable dependiente 
(Innproc) refleja si la empresa ha desarrollado alguna innovación de proceso durante el 
mismo periodo. En ambos casos las variables dependientes son de naturaleza dicotómica, 
razón por la cual la estimación se hace aplicando una regresión logística binaria.   

En lo que respecta a las variables explicativas, nuestro foco de atención está en la variable 
RUNIV, la cual captura el establecimiento de relaciones con universidades para la 
innovación. Esta es una variable, medida también en una escala dicotómica,  toma el valor 
de 1 si la empresa ha cooperado con universidades en actividades de innovación o ha 
subcontratado con estos agentes actividades de I+D durante el periodo 2002-2004 y el 
valor de cero en caso contrario.  

En el estudio se controla además el efecto que ejercen otras estrategias de innovación, así 
como el efecto de un conjunto  de características generales de la empresa. En cuanto a las 
estrategias, se incluyen 5 variables dicotómicas que capturan el establecimiento de 
relaciones con agentes industriales, tales como clientes, proveedores y competidores,  
(RIND), la realización de actividades de I+D interna (IDI), la contratación de actividades 
de I+D externa (IDEXT), la cooperación con centros de desarrollo tecnológico (RCT) y la 
adquisición de maquinaria y equipo (MAQ).  

Todas las variables asociadas con las actividades y estrategias de innovación de la empresa 
(cooperación, contratación, desarrollo interno, compra de maquinaria) se han calculado con 
base en la encuesta aplicada en el periodo 2002-2004, para evitar de esta forma el 
solapamiento temporal con las variables dependientes y controlar en cierta medida el 
desfase existente entre el desarrollo de la actividad de innovación y la obtención del 
resultado innovador.  

En lo que respecta a las características empresariales, se han incluido una serie de atributos 
que tradicionalmente se han identificado en la literatura  como posibles determinantes del 
resultado innovador de la empresa, tales como el tamaño de la empresa (Tamaño), la 
pertenencia a un grupo empresarial (Grupo), la intensidad tecnológica del sector en el que 
opera la empresa (Sector), el mercado en el que la empresa vende sus productos (Mercado) 
y  si la empresa es de nueva creación (Startup)  

La tabla 2 muestra  los estadísticos descriptivos de las variables antes descritas. Es 
necesario destacar que el análisis se realiza con base en una muestra representativa de 
empresas activas en innovación, es decir, empresas que llevan a cabo actividades 
orientadas a desarrollar algún tipo de innovación (producto, proceso, mercadotecnia u 
organizativa). Es por ello, que los porcentajes indicados en la tabla en cuanto al resultado 
innovador, cooperación y desarrollo de actividades de innovación son mucho más altos que 
las estadísticas generales relacionadas con el comportamiento global del sector productivo 
español.  

Con relación al resultado innovador, se observa que el 63% de las empresas de la muestra 
han introducido una innovación de producto durante el periodo 2005-2007, mientras que el 
65% han desarrollado alguna innovación de proceso. Asimismo, el 16 % de las empresas 
han establecido algún tipo de relación formal con universidades para el desarrollo de 
actividades de innovación, mientras que el 36% lo han hecho con agentes industriales. 
Dentro del conjunto de actividades de innovación se destacan el desarrollo de actividades 
internas de I+D y la compra de maquinaria y equipos, estrategias que son empleadas por el 
78% y el 49% de las empresas de la muestra. 
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La tabla 2 indica, asimismo, que la mayor parte de las empresas de la muestra pertenecen a 
sectores catalogados como de baja intensidad tecnológica (49% en la industria 
manufacturera y 18% en servicios). Solamente un 12% de las empresas de la muestra  
pertenecen a sectores intensivos en I+D, hecho que está en línea con la estructura 
productiva de la Comunidad Valenciana.  

 

Tabla 2. Descriptivos de las variables empleadas en los modelos 1 y 2  

 Variable  Descripción  Media Desv. típ.

Innprod 
 Dicotómica (1 si ha introducido un producto nuevo en el 
periodo 2005-2005; 0 en caso contrario) 0,63 0,48

Innproc 
  Dicotómica (1 si ha desarrollado un proceso nuevo en el 
periodo 2005-2005; 0 en caso contrario) 0,65 0,48

RUNIV 

   Dicotómica (1 si ha establecido relaciones formales con 
universidades para innovación durante el  periodo 2002-2004; 0 
en caso contrario) 0,16 0,36

RIND 

    Dicotómica (1 si ha establecido relaciones formales con 
agentes industriales (clientes, proveedores, competidores) para 
innovación durante el  periodo 2002-2004; 0 en caso contrario) 0,36 0,48

RCT 

    Dicotómica (1 si ha establecido relaciones formales con 
Centros Tecnológicos para innovación durante el  periodo 2002-
2004; 0 en caso contrario) 0,15 0,36

IDI 
    Dicotómica (1 si ha llevado a cabo actividades internas de I+D 
durante el  periodo 2002-2004; 0 en caso contrario) 0,78 0,42

IDEXT 

    Dicotómica (1 si ha subcontratado actividades de I+D con 
agentes externos – exceptuando universidades - durante el  
periodo 2002-2004; 0 en caso contrario) 0,16 0,37

MAQ 

    Dicotómica (1 si ha adquirido maquinaria y equipo con fines 
de innovación durante el  periodo 2002-2004; 0 en caso 
contrario) 0,49 0,50

MANU_ALTA 

    Dicotómica (1 si la empresa pertenece a un sector 
manufacturero catalogado como de alta intensidad tecnológica; 0 
en caso contrario) 0,05 0,21

MANU_MEDIA 

    Dicotómica (1 si la empresa pertenece a un sector 
manufacturero catalogado como de media intensidad 
tecnológica; 0 en caso contrario) 0,25 0,44

MANU_BAJA 

    Dicotómica (1 si la empresa pertenece a un sector 
manufacturero catalogado como de baja intensidad tecnológica; 
0 en caso contrario) 0,45 0,50

SERVI_ALTA 

    Dicotómica (1 si la empresa pertenece a un sector servicios 
catalogado como de alta intensidad tecnológica; 0 en caso 
contrario)  0,07 0,25

SERVI_BAJA 

    Dicotómica (1 si la empresa pertenece a un sector servicios 
catalogado como de baja intensidad tecnológica; 0 en caso 
contrario)  0,18 0,39

Tamaño 
Logaritmo Natural del Número de trabajadores que tiene la 
empresa   3,98 1,35

Grupo 
    Dicotómica (1 si la empresa pertenece a un grupo empresarial; 
0 en caso contrario)  0,25 0,44

Mercado  
    Dicotómica (1 si la empresa pertenece vende sus productos en 
mercados internacionales; 0 en caso contrario)  0,71 0,45

Startup 
    Dicotómica (1 si la empresa ha sido creada en 2004 o 
posterior; 0 en caso contrario)  0,03 0,16

No. Observaaciones 634     
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El segundo objetivo del estudio empírico es determinar el efecto que ejercen las RUE sobre 
la actividad científica de los académicos. Para ello se utiliza la base de datos de los 
investigadores y se estima el siguiente modelo econométrico:  

 

INVUNIVDISCPOSEXPnacregPC 1t1ttt   intReReRe 1           Modelo 3  

 

En este caso, la unidad de análisis es el profesor universitario y la variable dependiente 
(PC) mide su producción científica teniendo en cuenta el número de artículos publicados 
en revistas indexadas en la base de datos del Thomson Institute for Scientific information 
(ISI) durante el periodo 2003-2004.  

Como variables explicativas se tienen en cuenta las relaciones que el profesor establece 
con empresas ubicadas en la Comunidad Valenciana (Rereg), en el resto de España 
(Renac) y con empresas localizadas en otros países (Reint). Vale la pena aclarar que por 
relaciones se entienden todas aquellas actividades de carácter formal desarrolladas a través 
del establecimiento de acuerdos contractuales entre la universidad y la empresa durante el 
periodo 1999-2002 y que incluyen, entre otras, actividades de I+D bajo contrato, proyectos 
de investigación en cooperación, consultorías, prestación de servicios técnicos y en menor 
medida los acuerdos para el licenciamiento de patentes.   Todas estas variables son medias 
en una escala dicotómica y toman el valor de 1 si el profesor ha llevado  a cabo una 
actividad formal con alguna empresa ubicada en el contexto geográfico específico 
(regional, nacional o internacional). 

Adicionalmente, en el modelo de análisis se han incluido como variables de control 
diversos factores que han sido reconocidos en la literatura como posibles determinantes de 
la producción científica del investigador, tales como a) la experiencia (EXP); b) la posición 
académica del profesor (POS); c) el área o disciplina científica (DISC); y d) el acceso a 
fondos públicos competitivos para el desarrollo de proyectos de investigación (INV)1 

La tabla 3 muestra los estadísticos descriptivos de las principales variables consideradas en 
el modelo 3.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 La variable EXP es un proxy de la experiencia laboral y es medida teniendo en cuenta el número de 
“quinquenios”  que tiene el profesor, los cuales son otorgados cada 5 años de experiencia en la actividad 
docente. La variable POS hace referencia a la posición que ocupa el académico en la institución y es medida 
en una escala ordinal de 0-4 en función de su categoría docente. El área científica, por su parte, es analizada a 
través de la inclusión de cinco variables dummy (categoría de referencia: Dis_1), que representan las áreas 
de: Ciencias Sociales y Humanidades (Dis_1), Ciencias Agrarias (Dis_2), Ciencias Naturales y Exactas 
(Dis_3), Ciencias Médicas (Dis_4) e Ingeniería y Tecnología (Dis_5). Finalmente, los fondos públicos 
competitivos (INV) son  medidos con una variable dummy que toma el valor de 1 si el profesor ha recibido al 
menos una subvención a nivel regional, nacional o europea durante el periodo 1994-2004 para el desarrollo 
de proyectos de investigación. 
 



16 
 

Tabla 3. Descripticos de las variables empleadas en el modelo 3.  

 Variable  Descripción  Media Desv. típ. 

PC 
N° de artículos publicados por cada profesor en revistas 
indexadas en ISI durante el periodo 1999-2004 

1.63 2.96 

Reg 

Dicotómica (1, Si el investigador ha participado en una 
actividad formal de relación con empresas ubicadas en el 
ámbito regional durante el periodo 1999-2002) 
 

0.43 0.49 

Nat 
Dicotómica (1, Si el investigador ha participado en una 
actividad formal de relación con empresas ubicadas en el 
ámbito nacional durante el periodo 1999-2002)

0.23 0.42 

Inter  
Dicotómica (1, Si el investigador ha participado en una 
actividad formal de relación con empresas ubicadas en el 
ámbito internacional durante el periodo 1999-2002)

0.03 0.16 

EXP 
Número de quinquenios obtenidos por el profesor:   
1"quinquenio" es igual a 5 años de experiencia 

3.15 1.92 

POS 
Escala ordinal de 0-4, donde 4 es la escala más alta y 
corresponde a profesor catedrático  

2.50 1.42 

INV Dicotómica (1, si el profesor ha recibido al menos una 
subvención pública a nivel regional, nacional o europea 
durante el periodo 1999- 2004.) 

0.66 0.47 

 

La producción científica media de los profesores universitarios durante el periodo 
considerado es de 1,63 artículos.  Como era de esperarse, las relaciones más frecuentes son 
las que establecen los profesores con empresas ubicadas en su entorno más próximo. Así, 
el 43%de los profesores de la muestra han establecido alguna relación formal con empresas 
de la Comunidad Valenciana, mientras que un 23% lo han hecho con empresas nacionales 
y solamente un 3% con empresas internacionales. Un análisis más detallado de la relación 
con empresas por ámbito geográfico revela un patrón interesante. El 60 % de los contratos 
que llevan a cabo los profesores con empresas internacionales son para el desarrollo de  
actividades de investigación y el licenciamiento de patentes; mientras que los que se 
establecen con empresas locales son en su gran mayoría para el desarrollo de actividades 
de consultoría y la prestación de servicios técnicos (85%).  

Para estimar el modelo 3 se emplea la técnica de regresión binomial negativa debido a las 
características de la variable dependiente: variable de recuento, entera no negativa, 
altamente sesgada con significativa sobre dispersión y gran número de ceros.  

 

 

5. Resultados y discusión  

 

La tabla 4  presenta los resultados de las estimaciones econométricas correspondientes a 
los modelos 1 y 2. En los dos casos, los valores Chi-cuadrado para los grados de libertad 
correspondientes sugieren el rechazo de la hipótesis nula de que todos los parámetros, 
exceptuando la intersección, son iguales a cero con un nivel de significancia del 1%. 
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Tabla 4. Resultados de la Regresión Logística Binaria (Modelos 1 y 2) 

  
INNPROD 

 
INNPROC 

 

 Variable Independiente  B S.E. B S.E 

RUNIV 0,006 0,266 -0,43 0,25 

RIND 0,055 0,196 0,018 0,193 

RCT 0,352 0,287 0,586** 0,281 

IDI 1,018*** 0,212 0,05 0,216 

IDEXT -0,407 0,26 -0,236 0,257 

MAQ  0,049 0,183 0,506*** 0,18 

Manufactura (AT) 1,48*** 0,521 -0,175 0,442 

Manufactura (MT) 0,894*** 0,287 -0,015 0,282 

Manufactura(LT) 0,73*** 0,251 0,447 0,255 

Servicios (AT) 1,463*** 0,432 0,16 0,39 

Mercado 0,433** 0,211 0,059 0,208 

Grupo 0,754*** 0,237 0,331 0,227 

Tamaño 0,075 0,077 0,213*** 0,076 

Startup 0,474 0,608 -0,33 0,539 

Constante -1,748 0,412 -0,767** 0,402 

Chi cuadrado  80,78 (14) 42,14 (14) 

Pseudo R 0,17 0,09 

Observaciones  634 634 

**Significativo al 5%      

***Significativo al 1%     

 

Los resultados presentados en la tabla 4 ponen de manifiesto varios aspectos de interés. El 
primero de ellos, asociado con uno de los objetivos principales de esta investigación, es el 
relacionado con la no significancia de la variable que representa la interacción de las 
empresas con universidades en actividades de innovación. En términos  generales, los 
resultados indican que la relación con universidades, ya sea en términos de cooperación o 
de subcontratación de actividades de I+D, no ejerce ningún efecto significativo sobre la 
innovación tecnológica de las empresas valencianas. En otras palabras, para el sector 
empresarial valenciano la relación con universidades en actividades de innovación no 
constituye una estrategia eficiente para la introducción de nuevos productos o el desarrollo 
de nuevos procesos. 

Este resultado apoya la hipótesis general planteada en este trabajo y pone de manifiesto la 
necesidad de someter a un análisis mucho más riguroso el proceso a través del cual las 
universidades pueden apoyar los procesos de innovación empresarial, en particular en 
regiones tecnológicamente menos dinámicas. Tal como se comentó en las secciones 
anteriores, el tejido empresarial valenciano está compuesto fundamentalmente por 
empresas de sectores tradicionales, poco intensivos en tecnología y con una menor 
capacidad- en comparación con otras regiones españolas – de absorber y retener personal 
con formación universitaria. Estas características hacen que la capacidad de absorción 
regional sea baja, lo cual influye en la asimilación y explotación por parte de las empresas 
del conocimiento disponible en el entorno, particularmente el que proviene de instituciones 
de carácter científico.  
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Es más, los resultados indican que las únicas estrategias asociadas con el uso de fuentes 
externas de conocimiento que tienen un efecto significativo sobre el desempeño innovador 
de la empresa son la compra de maquinaria y equipo y la cooperación con centros 
tecnológicos. Estas estrategias, por el tipo de conocimiento que suponen y la naturaleza de 
los agentes implicados, demandan una menor capacidad de absorción por parte de la 
empresa o, en términos de Cohen y Levinthal (1990), suponen una mayor facilidad de 
aprendizaje.  

La tabla 4 señala, asimismo, que del conjunto de las estrategias de innovación consideradas 
las actividades internas de I+D constituye la única que ejerce un efecto significativo y 
positivo sobre la innovación de producto. Este resultado sugiere que las empresas 
valencianas basan el desarrollo de nuevos productos fundamentalmente en el desarrollo 
interno de conocimiento y escasamente en la relación con agentes externos.  

Con respecto a las variables de control introducidas en el modelo los resultados están en 
línea con lo señalado en investigaciones previas. De esta forma, el tamaño, la intensidad 
tecnológica del sector, la pertenencia a un grupo empresarial y la orientación de la empresa 
hacia mercados internacionales influyen de manera significativa y positiva en su 
desempeño innovador.  

En lo que respecta al efecto de la RUE sobre la producción científica del investigador 
universitario, la tabla 5 muestra los resultados de la estimación del modelo 3. Estos 
resultados apoyan igualmente la hipótesis presentada en esta investigación. Tal como se 
observa, el establecimiento de relaciones formales con empresas de la región, e incluso con 
empresas ubicadas en el resto de España, no influye significativamente en el desempeño 
científico del investigador. En otras palabras, las relaciones que establecen los profesores 
universitarios valencianos con empresas  locales no parecen aportar recursos cognitivos 
que complementen sus actividades de investigación y promuevan la difusión del 
conocimiento a través de publicaciones en revistas científicas.  Caso contrario ocurre con 
las relaciones que se establecen con empresas ubicadas en el extranjero, las cuales influyen 
significativa y positivamente en la producción científica del investigador.   

Los resultados anteriores son interesantes en dos sentidos. En primer lugar, y en línea con 
hallazgos encontrados en investigaciones previas (Gulbrandsen y Smeby 2005, Stephan et 
al., 2007; Calderini y Franzoni 2004; Azoulay et al., 2006; Breschi et al., 2007),  señalan 
que la relación de los académicos con el sector industrial no es per se una actividad que 
conlleve a una disminución de la producción científica del investigador. Pero, al mismo 
tiempo, pone de manifiesto que el efecto de este tipo de relaciones sobre la investigación 
científica está lejos de ser homogénea y que depende de factores específicos asociados a 
cada relación. En esta investigación hemos señalado como uno de dichos factores la 
capacidad de absorción regional. En concreto, se ha argumentado que en regiones de baja 
capacidad de absorción las relaciones que establecen los investigadores con empresas 
locales se orientan mucho más hacia la aplicación de conocimiento existente que a la 
generación de nuevos conocimientos, lo cual obviamente disminuye la posibilidad de 
obtener resultados novedosos susceptibles de ser publicados en revistas científicas. Un 
análisis más detallado del perfil de las relaciones que establecen los investigadores 
valencianos con las empresas locales, corrobora este patrón. Es así como la mayor parte de 
las relaciones que llevan a cabo los profesores de las universidades valencianas con las 
empresas de la región se basan en proyectos de consultoría y prestación de servicios 
técnicos, orientados fundamentalmente hacia la solución de problemas rutinarios y 
específicos del sector empresarial. Por el contrario, cuando se analiza el patrón de 
contratación de las empresas extranjeras, se evidencia que la mayor parte de las actividades 
de relación que establecen con los profesores valencianos giran en torno a proyectos de 
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investigación. Las empresas extranjeras que recurren a las universidades valencianas 
operan en sectores mucho más intensivos en tecnología, en comparación con las empresas 
locales y, dado que han logrado superar barreras geográficas en busca de un socio 
adecuado, es factible suponer que poseen un mayor nivel de capacidad de absorción. Por 
todo ello, las actividades de I+D desarrolladas con y/o para estas empresas tienen una 
mayor probabilidad de generar conocimiento relevante y por ende impactar positivamente 
en el desempeño científico del investigador.  

 

Tabla 5. Resultados de la Regresión Binomial Negativa (Modelo 3) 

Variable dependiente 

Producción científica 

B S.E. 

Rereg 0,044 0,045
ReNac -0,004 0.049
ReInt 0.48*** 0.068
INV 1.03*** 0.09

POS 0.33*** 0.27

EXP _0.05 0.01

UNIV 0.11*** 0.05

Dis_2 1.95*** 0.13
Dis_3 2.27*** 0.08

Dis_4 2.74*** 0.97

Dis_5 1.80*** 0.10

Dis_1     

Valores Chi-square   2788.170***
* **P < 0.01     
**P < 0.05 

 
  

*P < 0.1 

 

De las variables de control introducidas en el modelo 3, el acceso a fondos públicos 
competitivos es una de las que más influyen en la producción científica del profesor. En 
concreto, esta variable tiene un efecto positivo y significativo, lo cual no sorprende si se 
tiene en cuenta que el objetivo de este tipo de fondos es apoyar el desarrollo de proyectos 
de investigación y promover la difusión de los resultados a través de las publicaciones 
científicas. Asimismo, la disciplina científica ejerce un efecto significativo y positivo, lo 
cual está en línea con investigaciones previas que señalan que la dinámica de publicación - 
especialmente en revistas ISI -  está  en parte determinada por el área de conocimiento en 
la que trabaja el investigador. Finalmente, otra variable que influye positivamente sobre la 
producción científica es la posición o categoría docente del profesor, lo cual también era de 
esperar teniendo en cuenta que uno de los criterios fundamentales para promocionar en la 
escala docente es precisamente el número de publicaciones indexadas en bases de datos 
internacionales.  
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6. Conclusiones  
 

La relación universidad-empresa (RUE) es un tema que ha cobrado especial relevancia en 
las últimas décadas, no sólo desde el punto de vista académico sino también político. 
Enfoques como el del Sistema de Innovación y el de la Triple Hélice le han reconocido, en 
mayor o menor medida, un rol clave a la universidad en los procesos de innovación, 
destacando la necesidad de que estos actores establezcan relaciones cada vez más estrechas 
con el sector productivo. Estos enfoques han tenido eco en las esferas políticas y con 
frecuencia son usados para justificar el diseño y puesta en marcha de instrumentos 
orientados directamente al fomento de esta relación y, en particular, la transferencia de 
conocimiento desde la universidad a la empresa.  Asimismo, desde el ámbito universitario 
también se ha impulsado el fomento de una relación más estrecha con el sector productivo, 
bajo la lógica que de esta forma la universidad contribuye de una manera directa al 
desarrollo económico, retribuyendo así a la sociedad que la financia. En la práctica, lo 
anterior se ha visto reflejado en la creación de estructuras de transferencia de 
conocimiento, en la formalización de la gestión de los procesos de vinculación con el 
entorno e, incluso, en el diseño de nuevos indicadores utilizados para medir el desempeño 
de las instituciones universitarias.  

Como se ha señalado en el presente artículo, la visión general que está detrás de esta 
dinámica es que la RUE genera un círculo virtuoso al fomentar, por un aparte, los procesos 
de innovación empresarial y, por otra, la actividad científica de los investigadores 
universitarios. Esto es así porque se supone que como producto de dicha relación, se 
genera un aprendizaje colectivo que le permite a la empresa identificar oportunidades de 
innovación y a los profesores universitarios nuevas áreas de investigación. Si bien en la 
literatura se han recogido y analizado múltiples experiencias que soportan la visión anterior 
– las cuales no se pretenden desconocer – lo que se plantea en este artículo es que puede 
ser equivocado el establecer generalizaciones a partir de las mismas. En concreto, la 
hipótesis que ha guidado la presente investigación es que en regiones tecnológicamente 
menos dinámicas y con un menor nivel de capacidad de absorción, es probable que las 
RUE no den lugar al círculo virtuoso anteriormente señalado. En este tipo de contextos, las 
empresas no tienen las capacidades necesarias para explotar el conocimiento científico 
universitario en términos del desarrollo de nuevos productos y procesos, lo que genera a su 
vez un patrón de vinculación basado en actividades de bajo contenido científico y 
tecnológico que difícilmente pueden conducir a la obtención de resultados susceptibles de 
ser publicados.  

El análisis empírico realizado ha ofrecido evidencia que respalda la hipótesis anterior. En 
el contexto analizado, la cooperación de las empresas con universidades no constituye una 
estrategia relevante para promover la innovación tecnológica y, al mismo tiempo, la 
relación que establecen los docentes universitarios con empresas locales tampoco influye 
positivamente en su producción científica.  

Estos resultados tienen implicaciones relevantes desde el punto de vista de las políticas de 
ciencia e innovación, así como en el debate general sobre el papel de las universidades en 
el desarrollo regional. Un primer aspecto que emerge es que, en regiones de baja capacidad 
de absorción, la relación de las universidades con el sector productivo puede, a largo plazo, 
mermar el desarrollo de las capacidades científicas locales en la medida en que dicha 
relación se establece en el marco de actividades de consultoría o asistencia técnica que, 
más que generar nuevos conocimientos, se orientan a la aplicación de conocimiento 
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existente. En este sentido, surge un primer llamado de atención para aquellos que piensan 
que la financiación de la investigación académica puede basarse fundamentalmente en la 
consecución de recursos de origen industrial.  

Pero, dicho lo anterior, los resultados obtenidos también dan lugar a una advertencia en la 
otra dirección. El hecho de que en regiones de baja capacidad de absorción, el sector 
productivo no contemple a las universidades como un socio relevante para la  innovación 
supone que el fomento de la investigación académica de excelencia, puede llevar a las 
universidades a convertirse en catedrales en el desierto, impactando escasamente el 
desarrollo económico local. Lo anterior puede generar conflictos entre los objetivos de las 
políticas y los impactos reales de las mismas. Así, por ejemplo, la creación de campus de 
excelencia universitarios, considerada una estrategia para el fomento del desarrollo 
económico local, puede no ser efectiva en estos términos si no se complementa con otros 
instrumentos que promuevan a su vez el desarrollo de la capacidad de absorción 
empresarial. De no ser así, es muy probable que el conocimiento científico que se produzca 
sea al final explotado por empresas ubicadas en otros contextos que sí posean la capacidad 
para asimilarlo e integrarlo en sus actividades productivas.  

En resumen, lo expresado anteriormente pone de manifiesto el carácter complejo de las 
RUE y por ende la necesidad de analizar con mayor detalle las dinámicas e impactos 
asociadas a las mismas. El mensaje final es que estas relaciones dependen de diferentes 
factores y dan lugar a una serie de compensaciones que hay que estudiar con sumo 
cuidado. La experiencia de las regiones tecnológicamente más desarrolladas, si bien 
pueden considerarse como referencia, no deben constituirse necesariamente en el derrotero 
a seguir para el diseño de políticas en contextos menos dinámicos. No hay que olvidar que 
las RUE no constituyen un fin, sino un medio para  promover el desarrollo regional y 
apalancar la contribución de las universidades al mismo. Para que esto se dé, no sólo es 
necesario que existan capacidades científicas en las universidades, sino también capacidad 
de absorción en el tejido productivo local. Por tanto, cualquier política o programa  que 
contemple solamente el fortalecimiento de uno de los dos aspectos anteriores estaría 
condenada a ser ineficaz.  

Finalmente, los resultados del presente trabajo no deberían interpretarse como una crítica 
general al valor o importancia de las RUE en regiones de baja capacidad de absorción, sino 
como un llamado de atención para analizar con mayor deteniendo los cauces a través de los 
cuales dicha relación y, la universidad en general, pueden contribuir al desarrollo local.  
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662: A dinâmica da Inovação Empresarial orientada para o 

mercado: uma aplicação prática no comércio varejista de 

materiais de construção 

RESUMO 

O presente artigo objetiva discutir a dinâmica da inovação empresarial com uma aplicação 

prática no varejo da construção, trabalhando com a base de dados das empresas atendidas 
pelo Programa Agentes Locais de Inovação, ALI, executado pelo Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. O trabalho se desenvolve através de uma pesquisa 

bibliográfica e documental, reunindo conceitos acerca da Inovação e da Logística. Discute-

se um modelo conceitual de Inovação em Processos e as principais diretrizes que norteiam 

sua avaliação nas empresas. Na análise documental, estuda-se o Diagnóstico de Inovação 
das empresas atendidas pelo ALI e, após sua síntese, aponta-se as principais constatações e 

oportunidades para o setor, ampliando-se a discussão do papel da Inovação em Processos e 

sua orientação para o mercado. Constata-se um cenário oportuno para o varejo da 

construção, sobretudo na melhoria de processos e práticas de gestão, adoção de softwares, 

gestão ambiental e de resíduos.  
 

Palavras-chave: Comércio Varejista, Dinâmica da Inovação Empresarial, Inovação em 

Processos, Logística, Materiais de Construção, Programa ALI. 

 

ABSTRACT 
 

This article discusses the dynamics of business innovation with practical application in   

retail of building materials, working with the database of companies assisted by the 

Program Local Innovation Agents, ALI, run by the Service Support for Small 

Enterprises, SEBRAE. The work is developed through a bibliographic and documental 
analysis, discourse concepts about Innovation and Logistics. It discusses a conceptual 

model of Innovation Processes and the main guidelines that conduct its assessment in 

businesses. In documental analysis, it is studied the Diagnostics Innovation of 

companies guided by ALI and after its synthesis, presents the main findings and 

opportunities for the sector, expanding the discussion of the function of the Innovation 
in Process and its orientation market. There is an appropriate condition for retail of 

building materials, especially in process improvement and management practices, in 

adoption of software, in environmental management and in waste management.  
 
Key-words: Retail, Dynamics of Business Innovation, Innovation in Process, Logistics, 

Building Materials, Program ALI. 

 

1. Introdução e Objetivos 

O cenário econômico atual fornece muitas oportunidades para as pequenas empresas, 

fazendo emergir uma nova dinâmica da inovação empresarial entre diversos setores, 

incluindo o comércio. O varejo, como parte integrante do comércio, constitui importante 

atividade, com contribuições econômicas e sociais, gerando emprego e renda, além de 
fomentar arrecadações fiscais (MANAS e PACANHAN, 2004). 
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Por outro lado, alguns desafios impostos às micro e pequenas empresas, como a carga 

tributária, a informalidade praticada por alguns setores, a concorrência acirrada, entre 

outros, podem inibir o seu crescimento. Estas organizações, geralmente, caracterizam-se 
por baixas escalas de produção, poucos recursos para investir em Pesquisa e 

Desenvolvimento, menor produtividade de mão de obra e menor lucratividade.  

Nesse contexto, as micro e pequenas empresas necessitam diferenciar-se nos serviços, 
agregar valor a seus produtos e inovar em seus processos. A Inovação deve ser um 

instrumento presente na gestão empresarial, garantindo a sobrevivência e estimulando a 

competitividade destas organizações. De acordo com Kao (2008 apud OLIVEIRA, 2011), 

por meio da Inovação as empresas podem produzir mais sem aumento significativo nos 

insumos e na produtividade, modificando, apenas, a maneira como se produz, ou seja, 
aprimorando-se os processos.  

Entende-se por Inovação em Processos o conjunto de atividades, técnicas, equipamentos, 

softwares utilizados para produzir valores relacionados à Logística da empresa 
(TABOADA, 2009). Pode-se dizer, então, que a Logística está amparada pela Inovação em 

Processos.Conforme Bowersox e Closs (2009), Logística é uma atividade altamente 

correlacionada ao atendimento das necessidades do mercado, de produção e de marketing, 

pois consegue disponibilizar produtos e serviços no local onde são necessários, no 

momento em que são requeridos, através da administração (planejamento, execução e 
controle) do fluxo e armazenamento de informações.  

Considera-se que as operações logísticas possuem uma sólida influência no desempenho 

das atividades econômicas do varejo. E dentre os vários setores varejistas, o segmento da 

construção encontra uma janela de oportunidade para se diferenciar no mercado e gerar 

vantagem competitiva por meio da Inovação e da Logística. Diante da diversidade e 
especificidade de itens que podem ser vendidos nestas lojas, faz-se necessário o emprego 

de técnicas modernas de armazenamento, estocagem, sistematização do fluxo de 

informações e rotas de transportes.  

Além disso, o cliente do varejo integra um grupo cada vez mais informado, exigente e 

consciente. Fader (2013) explica que, devido à tecnologia e à velocidade dos negócios, os 
consumidores têm todas as escolhas no mercado, ou seja, possuem diversos canais de 

venda à disposição, oportunidades e facilidades de compra e pagamento, além de 

conhecimentos sobre leis que regulamentam as relações comerciais no Brasil, gerando, 

assim, expectativas cada vez maiores no atendimento. Esses anseios dos clientes exigem 

que as organizações trabalhem o empreendedorismo e a inovação para garantirem sua 
sobrevivência. 

Ante este cenário, diversas entidades instituíram programas de incentivo ao 

empreendedorismo e à Inovação, com vistas a aquecer e estimular setores potenciais, como 

o da construção. Entre os programas, destaca-se o Programa Agentes Locais de Inovação 

(ALI), criado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), entidade 
chave no desenvolvimento das pequenas empresas. 

 O Programa foi idealizado a partir de iniciativas similares na Índia, Espanha e França, 

onde era dado suporte ao fortalecimento de empresas por meio de profissionais capacitados 

para identificar oportunidades que tornassem as empresas mais criativas e competitivas 

(FERREIRA e MOURA, 2011). No Brasil, o Programa se propõe  a levar a cultura da 
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Gestão da Inovação, avaliar a inovação praticada, viabilizar e intermediar soluções que 

favoreçam e aprimorem os processos das empresas assistidas. 

O presente artigo tem por objetivo discutir a dinâmica da inovação empresarial, com uma 
aplicação prática no mercado da construção. Como meio de averiguação da realidade, 

trabalha-se com a base de dados das empresas atendidas pelo Programa ALI no estado do 

Ceará neste segmento. A discussão concentra-se na análise das Inovações em Processos 

praticadas por empresas do varejo da construção, partindo do pressuposto que, as 

modificações nos processos aprimoram a Logística nas organizações, atividade importante, 
mas que ainda representa gargalo dentro das pequenas empresas. A partir desta análise é 

possível refletir sobre os ganhos de competitividade decorrentes das implementações das 

melhorias nos processos. 

Nesse sentido, o estudo da Inovação no segmento da Construção torna-se relevante para 
empresários que necessitem conhecer quais estratégias e ferramentas existem no mercado 

para estimular a competitividade, através do aperfeiçoamento de seus processos. 

2. Referencial Teórico 
 

2.1 Conceitos, Desafios, Dimensões e Medidas da Inovação 

A Inovação no Brasil tem ganhado prioridade nos investimentos e iniciativas, sendo 

disseminada por múltiplos agentes, uma vez que seu desenvolvimento contribui, 

substancialmente, para tornar as empresas mais produtivas, melhorando seu desempenho e 

sua capacidade competitiva para sobreviverem no mercado. Por isso, ela está se tornando 

um instrumento fundamental nas organizações.  

A Inovação pode ser definida como sendo “a criação e a implantação com sucesso, de uma 

ideia nova, que gera valor para a sociedade” (SILVA, 2012, p.46). Em outras palavras, a 

Inovação é assim considerada, quando produz transformações relevantes para a empresa, 

ou seja, associada a um resultado prático. Entre as principais formas de Inovação, 

sumarizadas pelo Manual de Oslo (2004), principal fonte internacional de diretrizes sobre 
atividades inovadoras, estão às inovações em produto, em processo, em marketing e 

inovações organizacionais. 

Para Reis (2012, p.90), “a inovação, além de inserir um produto, processo ou serviço novo 
no mercado, gera aprendizagem, informação e conhecimento, três fatores essenciais para o 

progresso econômico na era da informação”.  

Por outro lado, embora os benefícios gerados com a prática da inovação resultem em 
ganhos diversos para as organizações, ainda existe uma grande lacuna entre a necessidade 

e a capacidade de inovar. Bes e Kotler (2012) apontam algumas dessas barreiras 

empresariais à Inovação: 

 Entender o que a inovação significa: não somente as inovações radicais trazem 
efeitos positivos para as empresas, mas também implementar ideias inovadoras 

como um conjunto de pequenos passos ao longo do tempo, culminando numa 

inovação significativa. 

 Atribuição imprecisa de responsabilidade: a falta de gerenciamento estratégico nos 
processos de inovação. A colaboração para a inovação deve significar a criação de 

fluxos de informação e espaços físicos para a colaboração.  
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 Falta de foco no cliente: será impossível inovar se não atentar-se para o consumidor 
final. A inovação deve ser aceita pelo consumidor, que tem de tomar a iniciativa de 

mudar de um serviço ou produto para um novo. Essa mudança envolve um esforço 

que o cliente só fará se obtiver um benefício claro e superior ao que já possui. 
 

Além destas barreiras, muitas empresas desconhecem sua própria capacidade de inovar e 

de verificar quais recursos e oportunidades dentro de sua empresa ainda podem ser 

moldados com processos inovadores. Nesse contexto, existem alguns instrumentos que, 

tanto auxiliam nesta verificação quanto na implementação de soluções inovadoras. A 
identificação contempla diversas medidas que são materializadas numa ferramenta 

denominada Radar da Inovação, resultado do Diagnóstico de Inovação. 

O Radar da Inovação foi desenvolvido pelo professor Mohanbir Sawhney da Kellogg 
School of Management, nos Estados Unidos (BACHMANN e DESTEFANI, 2008) e 

aponta as dimensões pelas quais a empresa pode encontrar oportunidades para inovar. As 

principais dimensões, que formam o Diagnóstico de Inovação, são: Ofertas Criadas, 

Clientes Atendidos, Processos Empregados e Locais de Presença Usados. Além dessas, 

apontam-se mais oito dimensões: Plataforma, Marca, Soluções, Relacionamento, 
Agregação de Valor, Organização e Rede.  

A ferramenta foi adaptada para uso no SEBRAE, pelo Programa Agentes Locais de 

Inovação (ALI), e incluiu a dimensão Ambiência Inovadora, por entender que um clima 

organizacional propício à Inovação constitui um pré-requisito importante para a empresa 
desenvolver-se (BACHMANN e DESTEFANI, 2008). 

O Diagnóstico de Inovação do SEBRAE também adota uma abordagem qualitativa, com o 

registro de evidências e ações realizadas. Desse modo, mede-se cada dimensão sobre três 
situações: empresas pouco ou nada inovadoras, inovadoras ocasionais e inovadoras 

sistêmicas. Pontua-se com maior escore (entre 1,0 e 5,0, menor e maior nota, 

respectivamente) aquelas empresas que desenvolvem uma prática estruturada de ações, 

uma vez que, a sustentabilidade de um negócio não pode ficar suportada numa única 

decorrência criativa (MACIEL FILHO et al., 2013).  

O Diagnóstico de Inovação e sua síntese, através do Radar, operacionalizam a medição da 

inovação praticada pelas organizações, considerando um conjunto amplo de dimensões, e 

explicitam os pontos fortes e fracos da empresa diagnosticada. Para Garcia (2008, p.47), “a 
metodologia do Radar será o modelo teórico que suportará a maior parte das discussões na 

confrontação das avaliações do que venha a ser uma empresa inovadora”. 

Assim, a figura 01 aponta algumas comparações entre o Radar da Inovação e diferentes 
diagnósticos, ilustrando os principais modelos de mensuração já consolidados. Destaque-

se, portanto, a metodologia do Manual de Oslo, o modelo de Berreyre, o da pesquisa 

PINTEC e o modelo de Schumpeter (Garcia, 2008).  

O Radar está ilustrado na linha externa de cada “teia”. Já os modelos consolidados estão 
representados pela área interna colorida. Aquela parte da figura que ocupa uma área mais 

externa mostra-se mais ampla. Desse modo é possível visualizar a abrangência de cada 

modelo e suas restrições.  

Observa-se que, os modelos que mais consideram dimensões são o do Manual de Oslo e o 

de Berreyre. No modelo de Schumpeter, nota-se que a área sobre a teia não incide sobre a 

dimensão Organização. Isso explica o pensamento dos que desconsideram a gestão como 
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forma de inovação. Assim, após o Radar, segue-se a ordem dos modelos em escala de 

abrangência a do Manual de Oslo, de Berreyre, de Schumpeter e o da PINTEC. 

Figura 01 -Modelos de Radar da Inovação 

 
Fonte: Garcia(2008). 
 

Em síntese, observa-se que o diagnóstico usado pelo SEBRAE, adaptado do Radar 

proposto por Sawhney, “é um instrumento de medida abrangente, visto que não se 

restringe a dimensões tecnológicas, mas articula-se com uma análise sistêmica das 
vertentes organizacional, comercial e humana das empresas” (MACIEL FILHO et al. 

2013, p.11), o que justifica sua aplicabilidade no estudo da Inovação em pequenas 

empresas. 

A visão sistêmica constitui um importante desafio a ser praticado pelas pequenas 

organizações empresariais e pode ser estimulada através de uma gestão empresarial 

integrada, onde se considera a interação entre as diversas atividades e processos. Nesse 

cenário, as oportunidades incidem no emprego das Inovações em Processos. 

2.2 Inovação em Processos 

A Inovação em Processos consiste no conjunto de ações que tragam transformações na 

maneira com que um produto é feito ou um serviço é disponibilizado, adicionando 

operações mais eficientes, equipamentos novos ou simplesmente reestruturando os 

processos já existentes. 

Morgan (1996 apud. GONÇALVES e CAETANO, 2012, p.11) enfatiza a importância que 

a inovação em processos representa numa empresa e declara que, “a otimização da 

eficiência na cadeia de abastecimento, através da inovaçao e capacidade logística, causa 

redução de custos, maior cooperação e partilha de informações, diminuição da duplicação 
de atividades, melhoria do tempo de operações e, consequentemente, vantagem 

competitiva”.  

Soares et al. (2006) complementa que, a reengenharia de processos de negócios é um 
esforço organizado para reestruturar os processos, visando proporcionar ganhos 

significativos na satisfação do cliente e na diminuição dos custos, uma vez que reduz-se o 

tempo de processamento dos pedidos e elimina-se as atividades que oneram os custos das 

operações. Nessa perspectiva, somente com o entendimento sistêmico da empresa é que se 

pode promover a implantação da Inovação em Processos. 



6 
 

Em uma organização, pode-se pensar nos processos como uma sequencia de atividades que 

transforma insumos (ou inputs) em produtos (outputs), gerando valor para o cliente. No 

caso da Inovaçao em Processos, o pensamento é similar: combinam-se recursos e esforços 
de inovação para que, ao final da implantação, agregue-se valor para a empresa. Gonçalves 

e Caetano (2012) trazem uma contribuição significativa para o entendimento da Inovaçao 

em Processos, caracterizando os principais ganhos auferidos com sua prática, por meio de 

um modelo conceitual. Uma adaptação do modelo proposto por estes autores está 

representada na figura 02. 

Figura 02 - Modelo conceitual de Inovação em Processos 
 

 

Fonte: Adaptado de Gonçalves e Caetano (2012). 

 

Analisando-se a ilustração, os recursos tecnológicos combinam-se aos financeiros e 

gerenciais (inputs), juntamente com as informações de mercado e com o estabelecimento 

de parcerias. Na transformação, os processos são implantados, modificando a maneira de 

como ocorrem as operações da empresa. Após a implantação, têm-se alguns benefícios 

como redução de despesas, tempo de operações, o que acarreta um melhor nível de serviço 
ao cliente.  

Nessa perspectiva, fica evidente que, a compreensão dos principais pressupostos, recursos 

e diretrizes que norteiam a Inovação em Processos contribui, substancialmente, para 

conduzir a melhoria das operações internas. Diagnosticar a empresa corretamente quanto a 
esta dimensão significa sugerir proposições assertivas para a melhoria de processos. 

2.3 Diretrizes para Verificação da Inovação em Processos 

 
A Inovação em Processos pressupõe o aprimoramento de operações, reduzindo atividades 

redundantes e melhorando a utilização dos sistemas de apoio e novos equipamentos, além 

da melhoria de qualidade, com redução de desperdícios (SOARES et al., 2006). Partindo 

destas premissas, é possível entender e classificar as principais diretrizes na avaliação da 

Inovação em Processos: Sistemas de Gestão, Equipamentos e Softwares, Certificações de 
Qualidade, Gestão de Resíduos e Melhoria nos Processos (MACIEL FILHO et al., 2013). 

Bachmann e Destefani (2008, p.11) apontam as principais questões de avaliação nas 

empresas para este tipo de Inovação, utilizadas na metodologia de atendimento do 
SEBRAE: 

 A empresa comprou ou alugou algum tipo de equipamento ou máquina diferente 
daquelas usadas anteriormente? 

 A empresa adotou alguma nova prática de gestão (Gestão da Qualidade Total, 
Supply Chain Management, Controle de Perdas, Balanced Scorecard)? 
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 A empresa recebeu alguma nova certificação de processo (ISO9001, ISO14001), ou 
de produto (ABNT)? 

 A empresa alterou seus processos para obter maior eficiência, qualidade, 
flexibilidade ou menor ciclo de produção? 

Existem ainda as questões relativas à Gestão Ambiental da empresa que conduz o 

empresário a refletir se os processos realizados estão respeitando as questões ambientais e 

à Gestão de Resíduos, que questionam a existência de um gerenciamento adequado e 

sistemático da destinação dos resíduos gerados pela empresa (MACIEL FILHO et al., 

2013). 

Conforme Figueira e Ribeiro (2011, p.188), “é preciso desenvolver e manter uma estrutura 

de sistema e tecnologia para processar as informações essenciais no gerenciamento da 

empresa, dar sustentação às atividades operacionais, gerenciais e estratégicas, aperfeiçoar 
os processos e aumentar a interação entre todos os estágios da cadeia de suprimento” de 

uma organização, ou seja, desde a solicitação do pedido até a entrega do produto ao cliente.  

Lima e Imoniana (2008) comentam que, os métodos e práticas de gestão contribuem para a 
organização diferenciar-se dos concorrentes, para dar seguimento ao planejamento da 

empresa e para desenvolver medidas pró-ativas capazes de prevenir, antecipar e influenciar 

resultados futuros. Além disso, as práticas de gestão induzem à formação de indicadores 

que orientem à tomada de decisão da empresa. Nesse sentido, é fundamental averiguar 

estas práticas na identificação de processos de Inovação. 

O foco de muitos negócios, atualmente, está centrado na defesa dos interesses dos 

consumidores, na segurança e saúde dos cidadãos e na proteção do meio ambiente. Estar 

atento à Normalização e à Certificação é importante, pois estas atividades representam 

ferramentas que apoiam a oferta de produtos e serviços competitivos, seguros, eficientes e 
que refletem as necessidades e expectativas da sociedade. Além disso, auxiliam na redução 

de custos e melhoria da qualidade da empresa (SEBRAE, 2011).  

Em relação à sustentabilidade e ao gerenciamento de resíduos, Vieira et al. (2009) 
reforçam que, a consciência ambiental da população abriu um leque de mudanças, 

incluindo as organizacionais. A sustentabilidade e a gestão ambiental passaram a ser 

preocupações do homem moderno, com propostas que podem ser desempenhadas pelas 

empresas de variados segmentos. Essas propostas de ações visam tanto à “redução de 

custos, na forma de redução de multas” (SOUZA, 2002, p.8), no reaproveitamento e venda 
de resíduos, como também no “atendimento do novo cliente, o consumidor verde e 

ecologicamente correto” (VIEIRA et al.,2009, p.123). 

Percebe-se, assim, a importância de cada aspecto da avaliação, sobretudo no entendimento 
sistêmico das operações que podem gerar ganhos financeiros, organizacionais e 

operacionais. O resultado do diagnóstico e a implantação de ações podem levar a um 

aumento da qualidade dos produtos e serviços, ao atendimento às normas técnicas, à 

destinação adequada de resíduos e a melhorias na logística interna das empresas. 

2.4 Logística Aliada à Inovação em Processos 

 
A disputa por clientes no varejo não se restringe ao preço dos produtos, dado o ambiente 

competitivo e dinâmico do mercado. A eficiência da empresa muitas vezes encontra-se na 

logística das operações internas e sua relação com outros setores produtivos. Neste cenário, 

a Logística é entendida como o “processo de planejamento, implantação e controle do 
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fluxo eficiente e eficaz de produtos e serviços, desde o ponto de origem ao ponto de 

consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes”.  

A atividade logística no varejo da construção é essencial, na medida em que gerencia o 

fluxo físico de uma ampla gama de produtos que geralmente estas lojas possuem, variando 

desde itens básicos como areia e tijolos até produtos, como itens de decoração e 

acabamento (FIGUEIRA e RIBEIRO, 2011). Exige-se, para tanto, processos eficientes que 
podem ser aprimorados por meio de inovações. 

Taboada (2009) explica que, na Logística existe a necessidade de implementar inovações 

tecnológicas, mais associadas a processos do que a produtos, devido ao ambiente 
contemporâneo de negócios, marcado pela globalização de mercados, pelas melhorias nas 

infraestruturas de transporte e comunicação e pela redução do ciclo de vida dos produtos. 

Tudo isso exige mecanismos ágeis e flexíveis para o suprimento e a distribuição, fazendo 

com que se desenvolvam soluções inovadoras na Logística. Entre as principais atividades 

logísticas estão a armazenagem, o controle de estoques, o processamento de informações e 
os transportes. Justamente em cada uma destas, existe a possibilidade de inserir processos 

inovadores.  

De acordo com Gomes e Ribeiro (2004), as empresas fazem uso dos estoques para 
melhorar o nível de serviço, para proteger a demanda contra incertezas e para permitir a 

economia de escala, ou seja, ter volume suficiente de estoque para reduzir custo e justificar 

o uso do transporte. 

Além disso, é preciso entender que o arranjo físico e os locais de armazenagem “são 
essenciais para determinar a movimentação de produtos. Layouts inadequados ou a falta de 

organização dos armazéns pode implicar num maior tempo para separar e expedir 

mercadorias, prejudicando o prazo de entrega ao cliente” (MACIEL FILHO et al.,2013, p. 

13).Quanto à atividade do fluxo de informações, Figueira e Ribeiro (2011, p.187) 

comentam que, “a informação é o elemento decisivo para o desempenho da cadeia 
logística, pois, na medida em que são disponibilizadas orientações rápidas e precisas, os 

empresários as utilizam como alicerce para estruturar as decisões que precisam tomar”.  

No que tange à distribuição e ao transporte de mercadorias, Figueira e Ribeiro (2011) 
discutem que, as melhorias em transporte terão sempre o objetivo de elevar o nível de 

serviço, sendo preciso encontrar as melhores rotas, de forma a minimizar o tempo e a 

distância. Para tanto, torna-se necessário fazer o uso de tecnologias e sistemas de 

informação para alcançar o desempenho esperado. Em outras palavras, as atividades 

logísticas podem ser aprimoradas com métodos inovadores, confirmando a forte relação 
entre Inovação em Processos e Logística.  

3. Metodologia 

Tendo como delineamento, deste artigo, a aplicação prática da inovação empresarial 

orientada para o mercado varejista da construção, através da análise do Diagnóstico de 

Inovação das lojas de construção atendidas no Estado do Ceará, fica evidente que se trata 

de uma pesquisa aplicada, uma vez que é dirigida para a discussão de questões reais e 

particulares de um tipo de negócio em uma região específica (GIL, 2002).  

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, pois os dados dos diagnósticos não refletem 

análises estatísticas. Através de mensurações subjetivas, apontam-se discussões sobre os 
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rumos da dinâmica das empresas de material de construção a partir da Inovação em 

Processos.  

Dadas às características metodológicas deste trabalho, os procedimentos foram 

organizados em três etapas. Inicialmente realizou-se uma pesquisa bibliográfica reunindo 

contribuições teóricas sobre a temática do artigo: Inovação em Processos, Logística e 

Varejo da Construção. Dentro do varejo da construção, foram identificadas as 
características do mercado da construção e os elos de sua cadeia, apontando-se alguns 

resultados da atividade praticada no Brasil e no estado do Ceará.  

Paralelamente a esta primeira etapa, desenvolveu-se uma pesquisa documental, através do 
levantamento dos diagnósticos das empresas de material de construção atendidas pelo 

Programa Agentes Locais de Inovação no estado do Ceará. Foram levantados os 

diagnósticos de 56 lojas de material de construção. Em seguida, a partir da observação 

sobre a prática da Inovação em Processos nessas empresas, realizou-se uma discussão para 

avaliaro cenário das empresas da construção e propor novas abordagens para os varejistas 
na busca da inovação empresarial, associadas aos processos e à logística nas empresas.  

4. Resultados e discussão 

4.1 O Programa Agentes Locais de Inovação 

O Programa Agentes Locais de Inovação foi concebido pelo SEBRAE em parceria com o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) com o objetivo 
de auxiliar pequenas empresas a praticarem a Gestão da Inovação em seus negócios. Ele 

abrange quase todos os estados brasileiros e contempla vários setores do comércio, 

indústria e serviços. 

Os Agentes Locais de Inovação contribuem, substancialmente, na extensão de 

conhecimentos técnicos sobre Gestão da Inovação, na orientação sobre soluções 
empresariais com base em novas tecnologias e também através da aproximação de 

instituições de fomento e pesquisa, sensibilizando o empresariado de que a Inovação é um 

instrumento de competitividade também acessível às micro e pequenas empresas.  

Em termos operacionais, os Agentes medem o potencial de inovação das empresas através 
de um diagnóstico construído, especificamente, para micro e pequenas empresas, a partir 

de metodologias já consolidadas. Baseado no resultado do referido diagnóstico, elaboram 

um plano de trabalho voltado para as necessidades da empresa, ou seja, baseando-se em 

ações de melhoria. As ações propostas representam oportunidades percebidas, para as 

quais podem existir provedores de soluções, oriundos do SEBRAE ou externos a ele, que 
prestem capacitações, consultorias, implantações de novos equipamentos, sistemas, normas 

técnicas, entre outras atividades.  

Ao final do ciclo do Programa, que é de dois anos, os Agentes realizam um novo 

diagnóstico e estabelecem comparativos das dimensões, de modo a mensurar as inovações 

realizadas pela empresa durante o atendimento. O objetivo desta etapa do Programa é 
verificar e pontuar quais as mudanças e resultados alcançados com a prática da Inovação. 

A metodologia proposta pelo Programa tem dado resultado em todo o Brasil. No Estado do 

Ceará, entre os anos de 2012 e 2013, os segmentos atendidos foram: panificação, bares e 

restaurantes, agronegócio e comércio varejista. Este último setor concentrou o maior 

número de Agentes, englobando empresas de confecção, supermercados, farmácias, lojas 
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de eletrônicos, papelarias, óticas, lojas de material de construção e madeireiras, 

possibilitando estimular e inserir a cultura da inovação nos principais segmentos varejistas. 
 

4.2 O Varejo da Construção 

 

Para que se entenda o contexto em que o varejo da construção está inserido, é preciso 

situá-lo no mercado. O varejo de materiais de construção integra a chamada Cadeia da 

Construção Civil. A cadeia, com base em dados da Associação Brasileira da Indústria de 
Materiais de Construção (ABRAMAT, 2010), é organizada nos seguintes setores: 
 

 Construção Civil; 

 Indústria de Materiais; 

 Comércio Varejista de Materiais de Construção; 

 Serviços em Construção; 

 Máquinas e Equipamentos para Construção; 

Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI, 2009), a cadeia da 

Construção Civil é um setor de grande importância para o desenvolvimento econômico e 

social do país, destacando-se pela quantidade de atividades do seu ciclo de produção, 

gerando consumo de bens e serviços de outros setores, além do fato de absorver parte da 
mão de obra brasileira não especializada. A cadeia expressa sua força, tanto do ponto de 

vista econômico quanto social. A Construção Civil emprega, atualmente, cerca de 15 

milhões de trabalhadores na indústria, no comércio e nos serviços. 

Pode-se dizer que a força do setor, dentro do comércio, concentra-se nos empresários de 

pequeno e médio porte. Em 2011, o segmento varejista da construção era composto por 
138 mil lojas em todo o Brasil, das quais 77% formadas por pequenas e médias empresas. 

O Estado do Ceará é o segundo estado do nordeste brasileiro em número de lojas de 

material de construção (ANAMACO, 2012).  

Um dos principais desafios do varejo do construção é sincronizar a comercialização de 

tantos itens. Alguns modelos de negócio impõem lojas segmentadas, porém muitas delas 
ainda tentam captar os principais nichos de mercado, comercializando itens básicos, de 

acabamento e diversos materiais, como elétricos e hidráulicos. Em média, as lojas 

comercializam cerca de 41 categorias de produtos, totalizando mais de 4 mil itens 

vendidos. Os principais produtos são: cimentos, tintas e pisos. Essa comercialização 

permitiu que o setor faturasse cerca de 52 milhões de reais em 2011 (ANAMACO, 2012). 

Além da complexa tarefa de gerenciamento de muitos itens de venda nas lojas, os gestores 

ainda enfrentam alguns desafios, de acordo com Manas e Pacanhan (2004, p.23):  

 Fragmentação por parte dos pequenos, que não conseguem estabelecer 
poder de barganha na aquisição de seus insumos; 

 Consolidação de grandes varejistas; 

É neste cenário que os varejistas se recolocam no mercado e buscam investimentos para 
modificar suas estratégias, de forma a atingir uma capacidade competitiva que garanta sua 

permanência no mercado, atendendo as necesssidades emergentes do setor. 
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4.3 Caracterização das Empresas Analisadas 

 

Como já comentado, a análise do artigo concentrou-se num grupo de empresas varejistas 
da construção sobre o desenvolvimento na Inovação em Processos nessas organizações. Na 

análise do diagnóstico do grupo de empresas são avaliadas as seguintes subáreas da 

Inovação em Processos: melhoria dos processos, sistemas e práticas de gestão, 

certificações e normalizações, softwares de gestão, gestão ambiental e gestão de resíduos, 

como já comentado no referencial teórico. 

Observou-se, inicialmente, que poucas empresas possuem modelos de lojas especializadas. 

Da amostra pesquisada, apenas 9% atua no comércio exclusivo de tintas, 5% no de 

ferragens e ferramentas, 4% no mercado de materiais elétricos e 2% no comércio e 

serviços de produtos de gesso. A maioria comercializa itens diversos da construção, tendo 
como mix os materiais básicos, os de acabamento e os de decoração.  

Quanto à melhoria de processos, os dados revelaram que mais de 80% das empresas já 

modificaram algum tipo de processo, visando à obtenção de eficiência, flexibilidade e 

rapidez no atendimento. Entretanto, essa modificação ainda tem sido feita de forma 

pontual, sem integrar as diversas áreas da empresa. Apenas 13% inovaram seus processos 
de forma integrada. Entre as principais ações realizadas na área de melhoria de processos 

observa-se: 

 

 Implantação de métodos de programação de compras, evitando furos no estoque; 

 Compra através de redes de empresas, estreitando as relações entre fornecedores e 
estimulando-se a prática do associativismo; 

 Aquisição de veículos de menor porte, modificando a sistemática de entregas de 
produtos, reorganizando a distribuição aos clientes; 

 Compartilhamento da frota de veículos entre filiais de uma empresa; 

 Venda de produtos, sob encomenda, induzindo à redução de estoques e, 
consequentemente, os custos de armazenagem e transporte; 

 Formas adicionais de recebimento de venda e inserção de cadastro informatizado 
de clientes; 

 
A prática de criar processos para programar compras, resulta numa gestão coordenada de 

aquisição de matéria prima, otimizando os custos e gerenciando o estoque orientado para 

as necessidades da demanda. Os empresários também adotam como estratégia o 

estabelecimento de redes de compras, processo que contribui para redução do custo 

unitário dos produtos, além da possibilidade de ações de marketing que possibilitam elevar 
a visibilidade da marca de um fornecedor, atraindo, portanto, novas vendas para todos os 

envolvidos.  

 

A Inovação nos Processos no que tange ao transporte também se apresenta como estratégia 

irreversível, visto que a utilização de veículos de menor porte, para entrega de materiais de 
construção, facilita as operações de carga, descarga, conferência. Somado às técnicas de 

montagem de rotas, as empresas conseguem atender aos clientes com maior rapidez, 

agregando valor ao negócio. Dessa forma, as inovações nos processos, adotadas por estes 

empresários, podem representar ganhos significativos em diversos aspectos como custos, 

rapidez no atendimento, agregação de valor e aumento da lucratividade. Porém, precisam 
ser bem coordenadas com outras áreas funcionais da empresa. 
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No que diz respeito às práticas e sistemas de gestão, observou-se que o segmento ainda não 

adota tais instrumentos como ferramentas consistentes na verificação de processos, na 

formação de indicadores e na tomada de decisão. Isso porque, das empresas analisadas, 
apenas duas implantaram práticas, nos últimos três anos, como Balance Scorecard, Gestão 

da Qualidade Total, Controle de Perdas, entre outras ferramentas de gestão. Tais práticas 

orientam os processos de forma sistemática e são adotadas, geralmente, por empresas de 

médio e grande porte. No entanto, a necessidade de ferramentas de gestão alcança as 

organizações de pequeno porte devendo, portanto, serem inseridas nas organizações como 
ferramentas para otimizar os processos nas empresas.  

Por outro lado, na avaliação de Martinewski (2003), muitas empresas de pequeno porte 

ainda não utilizam métodos de controles operacionais, financeiros e gerenciais que 

auxiliam na avaliação e organização empresarial. Desta forma, a falta de indicadores, outra 
lacuna identificada, pode inibir o emprego de novas práticas e ferramentas de gestão. 

Quanto à busca por certificação e atendimento às normas técnicas, constatou-se que este 

segmento da cadeia ainda não possui certificações de qualidade. Estas são preocupações 

inerentes às empresas de serviços e fabricantes dos produtos comercializados nas lojas, ou 

seja, dos fornecedores dos varejistas. Nesse sentido, a indústria de materiais e da 
Construção Civil são as que, obrigatoriamente, estão mais atentas à obtenção certificações 

e ao cumprimento de normas técnicas. Segundo dados do INMETRO (2013), atualmente 

1.614 empresas da construção civil e indústria de materiais possuem certificações ISO 

9001. Cabe, portanto, aos varejistas, atentar para que os produtos comercializados atendam 

aosrequisitos de qualidade e segurança, conferindo credibilidade ao negócio e constituindo, 
inclusive, um fator de competitividade entre os concorrentes.  

Em termos de implementação de softwares de gestão nas lojas, detectou-se que boa parte 

ainda não implantou sistemas de gestão integrada e, com isso, enfrentam problemas, 

principalmente, na logística. A ausência de sistema acarreta um ineficiente controle do 

processamento de pedidos, de estoques e em atrasos frequentes nas entregas de produtos 
aos clientes. Como ilustrado na figura 03, verificou-se que 46% adotaram ou atualizaram 

sistemas. Contudo, muitos destes gestores ainda subutilizam recursos do sistema 

implantado. Apenas 2% das empresas se utilizam de relatórios gerenciais e adotam 

sistemas diferenciados como, por exemplo, o registro de código de barras nos produtos.  

Nessa perspectiva, notou-se uma janela de oportunidade para os varejistas inovarem em 
seus processos através da aquisição de ferramentas informatizadas para controle e logística 

da empresa. Ressalte-se, ainda, para a necessidade de capacitação quanto à utilização 

destes softwares já implementados, evitando o emprego de procedimentos manuais ante a 

falta de conhecimento dos recursos já existentes nos sistemas. 

Figura 03 - Avaliação da Inovação em Processos: Sub-área Aquisição de softwares 

 
FONTE: Elaboração própria com base em pesquisa documental (2013). 

2%

46%
52%
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ganhar diferenciação
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software de gestão

não adotou software
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A análise dos diagnósticos na sub-área de gestão ambiental mostrou que, a maioria das 

empresas ainda não realiza seus processos considerando questões ambientais, o que 
representa um dado preocupante em meio ao contexto atual em que vivemos. Da amostra 

pesquisada, 57% ainda desperdiçam recursos ou não desenvolvem práticas sustentáveis.  

Contrariamente, as empresas que desenvolveram práticas visando à sustentabilidade 

adotaram ações pontuais como a compra de produtos sustentáveis dos fornecedores, como 

lâmpadas econômicas e tintas à base d’água; reutilização de papel e madeira para 
embalagem de produtos; economia e energia; uso de copos de plásticos em vez dos 

descartáveis para os funcionários; entre outras ações. Se as práticas adotadas pelas 

pequenas empresas fossem gerenciadas como um processo da empresa, certamente os 

custos poderiam ser reduzidos, bem como a visibilidade da empresa, em termos de 

responsabilidade social, seria favorecida. Nesse sentido, a gestão de resíduos como um 
processo poderia acarretar ganhos de competitividade muito além da redução de custos e 

de desperdícios. Com o cliente cada vez mais consciente da necessidade de controlar os 

resíduos gerados ao meio ambiente, empresas que adotam práticas ganham vantagem 

competitiva sobre quem deixa de aproveitar todos os insumos gerados com sua atividade 
empresarial.  

De fato, na gestão de resíduos, comprovou-se que a atividade do varejo da construção tem 

gerado diversos resíduos, e que os mesmos já tem tido uma destinação adequada, inclusive 

gerando novas receitas para a empresa. Na figura 04 exibe-se o resultado da análise desta 

sub-área: 20% das empresas já transformaram resíduos em oportunidades de receita, o que 
representa uma característica positiva deste segmento. 

Entre os diversos resíduos que tiveram a destinação alterada estão: o papelão, madeira, 

gesso, galões de solvente, lâmpadas, plásticos, ferragens, pisos quebrados e torneiras. 

Dessa forma, pode-se constatar uma vasta gama de produtos que podem ser reaproveitados. 

Figura 04 - Avaliação da Inovação em Processos: Sub-área Gestão de Resíduos 

 
FONTE: Elaboração própria com base em pesquisa documental (2013). 

 

Entre as principais formas de reaproveitamento estão as trocas, devolução ao fornecedor, 

venda para recicladores e doação. Atenta-se que alguns destes resíduos poderiam ser 

incorporados aos processos produtivos de fornecedores e empresas de outros segmentos, 
como plásticos, ferragens, madeira e gesso, constituindo uma cadeia cada vez mais 

integrada, com contribuições econômicas, sociais e ambientais cada vez mais 

significativas. 

 

Em síntese, percebeu-se, no contexto atual e, baseado nas empresas diagnosticadas pelo 
Programa ALI, que existem condições propícias para inovar em processos dentro do varejo 

da construção. Considerando as seis sub-áreas verificadas, as mudanças contribuem para a 
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resíduos
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dos resíduos
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melhoria tanto na logística interna, como na integração entre lojas e fornecedores e na 

contribuição social da empresa, auferindo ganhos sociais e econômicos e estimulando a 

competitividade neste segmento. 
 

A adoção da Inovação em Processos encontra-se amparada por diversas instituições de 

pesquisa, empresas de tecnologia, programas do SEBRAE e de suas entidades parceiras, o 

que aproxima cada vez mais os empresários do rol de soluções inovadoras dentro da 

realidade do pequeno varejo da construção, conferindo, portanto, uma nova dinâmica para 
a inovação empresarial neste mercado. 

 

5. Conclusões 

 
Após a análise das empresas, percebeu-se que o segmento da construção já começou a 

desenvolver práticas inovadoras e a modificar processos, atentando também para o 
gerenciamento de resíduos gerados nas lojas. Entretanto, ainda enfrenta problemas de 

logística, devendo buscar suporte na inovação para auferir os benefícios da otimização da 

cadeia, redução de custos, maior cooperação e partilha de informações, entre outros.  

Ao se constatarem modelos de lojas que comercializam diversas linhas de materiais de 

construção, ao invés de especializarem-se na venda de alguns produtos, o controle e o 
fluxo de informações deve ser um elemento decisivo no desempenho da cadeia logística e, 

portanto, mais eficiente, podendo a empresa buscar inovações nesses processos de forma 

sistemática.  

As principais inovações empreendidas pelos gestores levaram em consideração 

necessidades emergentes, ou seja, não houve gerenciamento nem planejamento da 
implantação de inovações. Isso se reflete na ausência de ferramentas gerenciais que 

possibilitem a formação de indicadores para a tomada de decisão na empresa. Dessa forma, 

as práticas de gestão ainda estão aquém das necessidades neste segmento. 

De igual forma, a utilização de softwares ainda não gerou todos os seus efeitos, uma vez 

que, a grande maioria parece subutilizar os recursos que um sistema disponibiliza. 
Ressalte-se uma vasta gama de profissionais da área de tecnologia que ocupam, cada vez 

mais, espaço no mercado e que poderiam auxiliar os varejistas nesse processo. Nessa 

perspectiva, o emprego da automação comercial é, portanto, uma das principais 

oportunidades que o setor possui para inovar em processos. Adotar novas tecnologias exige 
um esforço coordenado e planejado para produzir resultados positivos.  

Outra oportunidade incide no estabelecimento de parcerias com redes de fornecedores, 

implementando uma sistemática de coleta de resíduos, na prática da sustentabilidade. O 

setor já atenta para produtos ecologicamente corretos e destina alguns resíduos para 

empresas recicladoras, atendendo o consumidor consciente, com responsabilidade social. 
Ressalte-se, então, para a necessidade de verificar, junto aos fornecedores e as empresas de 

outros setores, quais resíduos poderiam ser devolvidos e integrados aos processos 

produtivos destes parceiros. Isso gera, inclusive, a possibilidade de redução de custos na 

compra de produtos, já que os varejistas estariam coletando resíduos essenciais para a 

indústria de materiais e de embalagens, por exemplo. Com isso, a Inovação em Processos 
atua, também, com função estratégica e social nas empresas varejistas. 

A dinâmica do setor faz com que a inovação empresarial não se restrinja a grandes 

empresas. Diante disso, ampliam-se as possibilidades dos varejistas praticarem inovações 
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em seus processos, gerando ganhos de competitividade, elevando a rentabilidade, 

atentando para questões ambientais e aperfeiçoando as operações logísticas destas 

empresas. 

O objetivo de discutir a dinâmica da inovação empresarial neste mercado foi facilitado 

pelo referencial teórico que contribuiu para a compreensão da importância da Inovação em 

Processos no segmento do varejo da construção, para o entendimento do funcionamento 

sistêmico e logístico nas empresas. A análise e a interpretação dos diagnósticos das 

empresas pesquisadas permitiu identificar os principais gargalos e progressos do comércio 
de materiais de construção.  Em suma, foi possível conhecer a importância do segmento 

estudado, os principais desafios das empresas do setor, principalmente na área de 

Logística, e as oportunidades de inovação que dão resolutividade para os problemas 

enfrentados nas lojas, no que tange aos processos. 

Pretende-se, portanto, que este artigo ofereça contribuições, tanto do ponto de vista teórico 

quanto prático, orientando a inovação para o mercado. A partir da observação dos aspectos 

tratados, espera-se que os empresários aprimorem, ainda mais, os seus negócios e 

entendam a importância da inovação empresarial como base para seu desenvolvimento e 

como fator de sobrevivência no mercado atual, aquecendo e dinamizando a economia 
brasileira. Espera-se, ainda, que o presente trabalho também possa contribuir para o 

desenvolvimento de novos estudos na área, beneficiando os pequenos negócios da 

construção e sua logística. 
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Avaliação de ações e resultados de gestão da tecnologia:
Estudo de Caso em um Centro de Pesquisa da Embrapa

Resumo

Este trabalho avalia ações e resultados de gestão da tecnologia em um Centro de Pesquisa
da Embrapa, comparando dois períodos de governança. Para comparar ações foi
empregado um modelo de análise (framework) construído a partir de três vertentes:
estratégia tecnológica; fontes de tecnologia; e implementação de inovações. Para medir
resultados foram escolhidos alguns indicadores de publicações científicas e de produção
institucional. A intenção do trabalho é (a) aferir os graus de aderência da gestão ao modelo
nos dois períodos; e (b) verificar eventuais diferenças de resultados institucionais. Aplicou-
se um questionário para captar as percepções dos empregados do Centro sobre as ações de
gestão da tecnologia, e utilizaram-se documentos institucionais para mensurar os
resultados. Concluiu-se que é modesta a aderência das ações ao modelo, e que não são
expressivas as diferenças de resultados. A importância do estudo está, principalmente, na
contribuição para a gestão tecnológica do Centro, utilizando-se um modelo estruturado.

Palavras-chave: Gestão da Tecnologia, Resultados Tecnológicos, Estratégia Tecnológica,
Fontes de Tecnologia, Práticas de Inovação.

Abstract

This study evaluates actions and results of technology management through a case study at
an Embrapa’s R&D Center and compares two periods of governance. In the theoretical
development, it includes a brief discussion of technological strategies and resources in
technology, as well as implementation of innovations. In the methodology, it was used a
questionnaire to capture employees' perceptions on technology management actions, and
institutional documents to seek information on management and results. We conclude that
the adherence to the theoretical model is merely modest and there are slight differences
between the periods. Nevertheless, the most important contribution of the study is to sign
an opportunity to improve the management of the Center by using a structured model to
measure actions and results from the employment of technology.

Keywords: Technology Management, Technology Results, Technology Strategy, Sources of
Technology, Innovation Practices.

1. Introdução

Os estudos sobre práticas de gestão da tecnologia merecem a atenção das instituições de
pesquisa inseridas no chamado Sistema Nacional de Inovação (ALBUQUERQUE, 1996),
pois supõe-se que eles têm o potencial de contribuir para impulsionar os resultados
daquelas instituições. Os autores entendem que o presente estudo, realizado no Centro
Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura da Embrapa (CNPMF), no que pesem
suas limitações, pertence a essa categoria.

A Embrapa, empresa do Governo Federal reconhecida por sua atuação intensa em pesquisa
e desenvolvimento na agricultura e pecuária, tem contribuído com novos produtos e novas
tecnologias para o crescimento do setor agropecuário do país. Assim, considera-se que a
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Embrapa configura como uma das instituições beneficiárias de estudos que avaliem ações e
resultados de gestão da tecnologia.

A questão problema da presente investigação surgiu da indagação sobre os impactos das
ações de gestão da tecnologia nos resultados do CNPMF, aqui referido como Centro,
sediado em Cruz das Almas (BA), diante de mudanças de natureza gerencial ocorridas na
transição de um mandato de gestão para outro. O primeiro mandato correspondeu ao
período de 2001 a 2004, enquanto o segundo compreendeu o período de 2005 a 2008.
Perguntou-se, inicialmente, quais seriam os graus de aderência das ações de gestão da
tecnologia em relação a um modelo de análise oriundo da revisão da bibliografia sobre o
tema, para os dois períodos de gestão. E, depois, se houve diferenças nos resultados do
Centro entre os dois períodos.

A relevância deste estudo está na discussão de algumas práticas de gestão da tecnologia
sugeridas na literatura sobre o tema, e na utilização das mesmas como referência para
aferir-se empiricamente as ações efetivamente realizadas na gestão do Centro objeto do
estudo. O intuito é que esse tipo de aferição, associada com a verificação de alguns
resultados do Centro, possa, de certo modo, validar um modelo conceitual de referência
para a gestão da instituição e apontar ações que contribuam para melhores resultados.

Este texto contém esta seção introdutória (seção 1), seguida de uma seção de
fundamentação teórica (seção 2). A metodologia do trabalho está na seção 3. A seção 4
apresenta a análise dos dados empíricos obtidos, e a seção 5 traz as considerações finais do
trabalho.

2. Breve aporte teórico

A gestão do recurso tecnologia envolve sua geração e desenvolvimento autóctone ou em
parceria com outras instituições; sua comercialização; e a busca de informações úteis para
a alavancagem da inovação, da qualidade e da produtividade dos resultados de uma
instituição (SÁENZ, CAPOTE, 2002). Dentre os benefícios decorrentes do emprego do
recurso tecnologia, destaca-se, inegavelmente, a inovação. A inovação surge por meio de
mudanças disruptivas na concepção, produção ou comercialização de bens e serviços
(SCHUMPETER, 1939). Porém, a inovação também pode provir de melhorias
incrementais recorrentes em um produto ou processo, oriundas da introdução de pequenas
mudanças tecnológicas, organizacionais, financeiras ou comerciais (OCDE, 2005).

As práticas que vão compor a gestão da tecnologia para a promoção de resultados de
inovação passariam (a) pela estratégia tecnológica adotada; (b) pela busca por fontes de
recursos tangíveis e intangíveis adequados ao desenvolvimento da tecnologia; (c) pela
utilização das tecnologias em produtos e processos; e, por fim, (d) pela avaliação dos
resultados de inovações para o negócio (TIDD, 2006). A partir destas quatro dimensões de
gestão propostas por Tidd (op. cit.), fez-se uma revisão bibliográfica ampla, com o
propósito de identificar, para cada uma delas, as principais práticas e posturas
recomendadas. Um breve apanhado das mesmas encontra-se nesta seção. As práticas mais
próximas da atividade do Centro de Pesquisa sob estudo foram reunidas em um modelo de
análise, apresentado na seção seguinte (Metodologia), o qual serviu de referência para o
trabalho empírico, levando-se em conta as particularidades do objeto estudado. Por falta de
espaço neste texto, não será discutido o processo de triagem das práticas que passaram a
integrar o modelo de análise.
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2.1 Estratégia tecnológica

Para Burgelman (2003) as estratégias tecnológicas precisam ser construídas num processo
de aprendizagem organizacional que Dosi, Nelson e Winter (2000) ressaltam como um
meio para a adaptação de capacidades tecnológicas. Nesse processo de aprendizado, a
natureza da P&D praticada exerce uma grande influência nas decisões estratégicas, cujo
sucesso depende, em boa medida, da parceria com outras áreas da organização (ROUSSEL
et al., 1992). As capacidades tecnológicas estão associadas ao conhecimento acumulado e
aos demais recursos para a gestão da tecnologia (CIMOLI, DOSI, 1994) e podem obter
melhorias por meio de benchmarking com outras organizações (MARCOVITCH, 1983).

Para Johnson e Lundvall (1992), o aprendizado vem, em boa parte, da troca de
experiências entre instituições, e isto pode ajudar no processo de “disseminação do
conhecimento” (LEE, 2001). A inovação tecnológica deve vincular-se a negócios com foco
em agregação de valor e penetração em mercados (TEECE, 2010) e, nesse aspecto, Stal
(2005) ressalta, como forma de penetração, a instalação de unidades avançadas de
produção em mercados externos.

Fuck e Bonacelli (2008) acreditam que as instituições de pesquisa devem perceber
tendências (awareness), para que se tornem competitivas. Marcovitch (1983) há tempos
recomenda, a exemplo de outros autores, que previsões de descontinuidades podem ser
feitas por meio de monitoramento permanente do ambiente de negócio. Segundo Freeman
(2003), a experiência é um fator que influencia a concorrência e a competitividade. É da
experiência que se cria a história da firma e suas novas rotinas, adquirindo-se mais
capacitação para enfrentar fatores aleatórios (ZAWISLAK,1996).

Roussel et al. (1992) ressaltam ainda que a Alta Direção deve ser responsável por
assegurar a integração de todos os planos estratégicos em todas as áreas da organização.
Para Tidd e Bodley (2000), a integração deve ocorrer desde a concepção do produto até o
seu lançamento no mercado. A gestão tecnológica mais eficaz dependeria deste papel
participativo e integrador no interior da organização (ROBERTS, 1994).

O sucesso da estratégia depende, assim, de integração e adaptação orgânicas
(PORTER,1995), de maneira que as unidades não devem comportar-se como “depósitos
estanques”, perdendo economias de escala e a chance de transferência mútua de boas
práticas (NEILSON, MARTIN, POWERS, 2008).

2.2 Fontes de aquisição de tecnologia

Além da geração de tecnologia própria, uma instituição pode ter acesso a várias fontes
externas de tecnologia, adquiridas, por exemplo, por meio de alianças estratégicas, as quais
oferecem ocasião para o preenchimento de lacunas, por via da interceptação das
habilidades de outrem (DOZ, HAMEL, 1997). Assim, surgem chances para internalizar
conhecimentos e capacidades oriundos de terceiros (HAGEDOORN, DUYSTERS, 2002).
Roberts (1994) destaca as Universidades como um importante complemento às fontes
internas de tecnologia da empresa. Com elas podem-se acessar informações, recursos
humanos, infraestrutura, ou mesmo financiamentos (SANTOS, TOLEDO, LOTUFO,
2009).

Os fornecedores e clientes também contribuem para a geração de novas tecnologias
(LAURSEN, MELICIANI, 1999), e a interação com estes atores pode resultar em maior
controle sobre a cadeia de valor; maior conhecimento tecnológico; prática de
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desenvolvimentos conjuntos; e o acompanhamento de inovações incrementais (AFUAH,
UTTERBACK, 1995). Cimoli e Dosi (1994) apostam na combinação das decisões de
aquisição de tecnologia externa e de aprendizado interno. Tigre (2006) ressalta a
possibilidade de “saltos tecnológicos” por meio de adaptações e aperfeiçoamentos de
tecnologia comprada de terceiros.

Recursos compartilhados com parceiros tecnológicos podem promover o aumento de
capacidade de aprendizado e da frequência de inovações. Em reuniões técnicas
sistemáticas com parceiros podem surgir novas oportunidades de mercado para a utilização
de competências essenciais desenvolvidas nesses encontros (PRAHALAD, HAMEL,
2010). Acordos de cooperação servem para estimular e apoiar esforços, reduzir riscos e
maximizar resultados de capacitação científica (SANTOS, TOLEDO, LOTUFO, 2009).
Contudo, para que sejam bem sucedidos, os acordos carecem de adequada coordenação e
de conhecimento sobre as razões que fundamentam a cooperação entre os envolvidos
(PLONSKI, 2005).

2.3 Implementação das tecnologias para a obtenção de  inovações

Tidd e Bodley (2000) afirmam que a consecução de uma inovação não prescinde de
suficientes financiamentos, recursos materiais e habilidades humanas. Para Vasconcellos e
Hemsley (1989), a estrutura organizacional tem, também, papel relevante na realização de
inovações e, para tanto, estruturas inovativas devem possuir, entre outras características,
níveis baixos de formalização, departamentos organizados de forma avançada, e
comunicações horizontal e diagonal. Santos, Toledo e Lotufo (2009) destacam que a
implementação de inovações não dispensa a adequada gestão organizacional, financeira e
de projeto; o foco na comercialização e no relacionamento com o mercado; bem como
adequados equipamentos e instalações.

A gestão tecnológica de centros de pesquisa prevê a divulgação das práticas e ferramentas
tecnológicas nelas desenvolvidas (SÁENZ, CAPOTE, 2002). Os institutos públicos de
pesquisa precisariam aliar a divulgação do conhecimento tecnológico gerado aos seus
objetivos e formas de atuação, realizando constante monitoramento na busca de canais para
atingir benefícios econômicos e sociais (FUCK, BONACELLI 2008).

A difusão de novas tecnologias afeta significativamente a indústria, as empresas e os
mercados (TIGRE, 2006). A extensão tecnológica, segundo Barreiro e Turra (2005), é uma
vertente importante da difusão, que trata da implementação de tecnologias junto a usuários,
mesmo aquelas resultantes de simples melhorias incrementais, provendo consistentemente
o usuário com informações técnicas, serviços e recomendações. Plonski (2005) ressalta que
a extensão tecnológica é um componente relevante da prática da inovação tecnológica e
um instrumento de repasse ao público do conhecimento acumulado pelas universidades e
centros de pesquisas.

2.4 Indicadores de desempenho tecnológico

Para Moser (1985 apud Sbragia, 2001) destacam-se como indicadores de desempenho
tecnológico, dentre outros: a qualidade do resultado obtido; o nível de consecução dos
objetivos fixados; a quantidade de trabalho executado dentro dos prazos; o nível geral de
eficiência; o percentual de projetos completados; a percentagem de resultados adotados; e a
frequência com que custos orçados são ultrapassados.
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Vasconcellos e Kruglianskas (1991) sinalizam que indicadores de desempenho da gestão
dos recursos tecnológicos de uma organização podem ser, dentre outros: utilização de
equipamentos; horas produtivas; recursos utilizados em comparação com os orçados;
tempo gasto; taxa de crescimento da unidade produtiva; trabalhos publicados; capacitação
técnica adquirida; estágios proporcionados à comunidade; atendimento a necessidades da
comunidade; novos contratantes; recontratações; integração com Universidades; imagem
junto à comunidade; adoção pela comunidade; e desenvolvimento de pessoal.

Rao (2010) sugere que inovações configuram como uma das mais adequadas dimensões do
desempenho tecnológico, cuja quantificação poderia ser feita por meio dos seguintes
proxies: proeminência da inovação; uso na sociedade; tempo consumido no esforço de
inovar; recursos monetários consumidos; esforço de equipe; educação/empregos gerados;
ambiente propício; origem dos depósitos de inovações; inovações por estado/região;
inovações por campo/disciplina; tipos de habilitação; recompensas de prestígio; proteção
de direitos de propriedade intelectual; e sustentabilidade.

2.5 Gestão da tecnologia em instituições de pesquisa

A literatura sobre gestão da tecnologia dirige-se, em grande medida, a empresas com
atuação no mercado. Foram resgatados, a seguir, alguns elementos dessa literatura
excepcionalmente voltados para instituições de pesquisa, particularmente as públicas.

Para tornar uma instituição de pesquisa mais competitiva, alguns autores recomendam
ampliar o seu grau de autonomia e flexibilidade. Dessa forma, certas instituições públicas
de pesquisa poderiam utilizar-se de métodos gerenciais similares aos de empresas privadas
(MACULAN, ZOUAIN, 1997 apud FERREIRA JR, SEGATTO, 2009), particularmente
em resposta a mudanças no cenário ocorridas por influência da globalização ou de
incentivos/restrições nacionais. Grier (1999 apud Sato, Hatakeyama e Dergint, 2005)
propõe às instituições de pesquisa tecnológica, independente da origem do seu capital, as
seguintes ações: utilizar-se de novas estratégias de gestão; consolidar alianças estratégicas
e criar redes de pesquisa; investir em pesquisa aplicada e treinamento/formação de seu
pessoal; desenvolver projetos multinacionais e acordos internacionais para implementação
de megaprojetos; e promover especialização em nível de pós-graduação.

As instituições de pesquisa, privadas ou públicas, precisariam atender melhor às
necessidades do mercado, por meio de novos padrões de capacitação tecnológica e novos
mecanismos de transferência de tecnologia (MACULAN, ZOUAIN, 1997 apud
FERREIRA JR, SEGATTO, 2009). A captação de recursos também depende da forma de
organização e do sistema de gestão das instituições de pesquisa (SATO, HATAKEYAMA,
DERGINT, 2005).

Para Arnold et al. (1998 apud Ferreira Jr e Segatto, 2009, p.4), “grande proporção dos
institutos públicos de pesquisa está buscando aumentar suas fontes de recursos privados e
tomar decisões em relação à extensão de seus serviços; à quantidade de especialistas e
cientistas que pode manter; e ao atendimento a uma diversidade de clientes, políticas de
liderança de pessoal e compra de equipamentos. Miller (1992 apud Pereira e Saes, 1995)
sugere a análise bibliométrica como um indicador confiável para a avaliação da produção
científica e tecnológica de instituições de pesquisa.

3. Metodologia da pesquisa
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Para a consecução deste trabalho, a investigação de ações e resultados de gestão da
tecnologia do Centro de Pesquisa da Embrapa foi iniciada no segundo semestre de 2011. A
tarefa empírica foi facilitada em razão de um dos autores, na ocasião, pertencer ao quadro
de empregados regulares do Centro. O trabalho foi delineado de acordo com as seguintes
etapas: (a) realizar um levantamento das ações de gestão da tecnologia, respectivamente,
nos períodos 2001-2004 e 2005-2008; (b) aferir os graus de aderência das referidas ações
ao modelo de análise construído e utilizado como referência; (c) comparar as ações de
gestão da tecnologia do período 2001-2004 com as ações do período 2005-2008; e (d)
levantar alguns resultados do desempenho institucional do Centro e verificar eventuais
associações entre esses resultados e as ações de gestão da tecnologia, para os dois períodos
considerados.

O modelo de análise empregado, resultante da revisão bibliográfica, está apoiado na
premissa de que um conjunto amplo de ações de gestão da tecnologia, agrupadas em três
dimensões preconizadas na literatura, teria associação positiva com os resultados do
desempenho tecnológico da Organização (a quarta dimensão do modelo). O Quadro 1
mostra os indicadores (proxies) das ações, agrupados em suas três dimensões, bem como
os indicadores correspondentes à dimensão de resultados. Presume-se, como foi dito, que
os três grupos de ações (estratégicas; de busca de fontes de tecnologia; e de
implementação de inovações) são antecedentes dos resultados tecnológicos (TIDD, 2006).

As ações previstas no modelo de análise proposto foram avaliadas, inicialmente, a partir de
análise documental e, depois, por intermédio da percepção de funcionários do Centro,
empregando-se um questionário que continha, ao todo, 30 questões, formuladas a partir
dos 20 indicadores de ações do modelo de análise (Quadro 1). As questões foram aferidas
em escala proporcional do tipo Likert, com 5 pontos, em que 1 (um) indicava a ausência
total da ação; 5 (cinco) indicava a ocorrência total da ação; e as pontuações 2, 3 ou 4
indicavam avaliações intermediárias entre estes dois extremos. O questionário foi aplicado
a uma amostra de funcionários do Centro, pois havia interesse em que fossem captadas as
percepções daqueles indivíduos sobre as ações de gestão da tecnologia, nos dois períodos
de governança a serem comparados.

O centro conta com 120 empregados efetivos e, destes, foi escolhida uma amostra inicial
de 77 indivíduos com mais de 10 anos de trabalho, para assegurar que os entrevistados
tivessem vivenciado os dois períodos de gestão investigados. O número final de
respondentes (respostas aproveitadas) foi de 31 pessoas, representando a amostra
efetivamente utilizada no estudo.

A exemplo dos indicadores de ações, os indicadores de resultados tecnológicos (a quarta
dimensão do modelo do Quadro 1) foram escolhidos, pelos autores deste trabalho, a partir
das metas contidas nos planos estratégicos que integram a documentação institucional do
Centro, observando-se a convergência com a literatura que prescreve proxies do
desempenho da gestão da tecnologia. Para tanto, foi procedida uma análise documental nos
Planos Diretores da Unidade (PDUs), nos Relatórios de Gestão e nos Relatórios de
Sistemas.
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Quadro1. Modelo de Ações e Resultados do Sistema de Gestão Tecnológica

Dimensão Indicadores de Ações

1. Estabelecinento
da Estratégia
Tecnológica

Alavancagem da aprendizagem organizacional

Integração de P&D com demais setores

Alavancagem da capacidade tecnológica

Trocas de experiências e ideias com outras instituições

Garantia de mercados para novas tecnologias

Monitoramento de mudanças tecnológicas

Acumulação de experiência tecnológica

Garantia do apoio da alta administração

2. Busca de Fontes
de Aquisição de
Tecnologia

Formação de alianças estratégicas

Interações com Universidades

Interações com fornecedores

Compra direta de tecnologia

Compartilhamento de espaços físicos e ou virtuais com parceiros

Reuniões técnicas

Cooperação com empresas privadas

Integração entre Unidades

3. Implementação
de Inovações

Recursos destinados à inovação (materiais, humanos e estruturais)

Divulgação e serviços de extensão

Alinhamento estratégico (impactos regionais, tendências de mercado, demandas)

Formação de estruturas organizacionais para a inovação

▼
Dimensão Indicadores de Resultados

4. Monitoramento
de Resultados

Percentual de projetos completados
Percentual de resultados adotados
Taxa de crescimento da unidade produtiva
Trabalhos técnicos e científicos publicados

Capacitação técnica adquirida
Estágios proporcionados à comunidade
Atendimento a necessidades da comunidade
Novos contratantes /recontratações
Imagem junto à comunidade
Desenvolvimento de pessoal
Educação/empregos gerados
Direitos de propriedade intelectual protegidos

Fonte: os autores desta pesquisa, inspirados em Tidd (2006), quanto à estrutura do modelo, e em
ampla revisão bibliográfica, quanto aos indicadores.

Para o tratamento dos dados foi inicialmente utilizada estatística descritiva e, a seguir,
buscou-se encontrar associações qualitativas das ações de gestão com alguns dos
resultados institucionais do Centro, nos dois períodos de tempo considerados. Utilizou-se
estatística inferencial, por meio do teste t de Student, para constatar eventuais diferenças de
percepção entre as ações das gestões 2001-2004 e 2005-2008, ao nível de significância de
5% (confiança de 95%, p=0,05).
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4. Análise dos dados obtidos

Com apoio na metodologia descrita na seção anterior, apresentam-se, nas sub-seções que
se seguem, os seguintes conjuntos de dados e informações coletados: (1) avaliação das
ações de gestão da tecnologia, nos períodos 2001-2004 e 2005-2008, realizada pelos
autores deste trabalho a partir da análise documental; (2) os graus de aderência das ações
ao modelo de análise, para os períodos 2001-2004 e 2005-2008, a partir das respostas ao
questionário aplicado aos empregados do Centro; (3) uma verificação da significância das
diferenças de percepção das ações de gestão da tecnologia entre o período 2001-2004 e o
período 2005-2008, utilizando o teste t de Student; e (4) o levantamento comparativo de
alguns resultados do Centro, feito por análise documental, para os dois períodos de gestão
considerados.

4.1 Avaliação das ações de gestão da tecnologia, a partir de análise documental

As ações de gestão da tecnologia do Centro foram inicialmente mapeadas, tendo-se como
referência o modelo de análise que orienta a pesquisa. Num primeiro momento, esta tarefa
foi procedida a partir da investigação documental. Os dados assim obtidos são a seguir
apresentados nas três dimensões de ações do modelo de análise: adoção de estratégia
tecnológica; busca de fontes para aquisição de tecnologia; e meios de implementação de
inovações.

4.1.1 Estratégia Tecnológica

Quanto aos indicadores que refletem a “estratégia tecnológica do Centro como
contribuição para o processo de aprendizagem organizacional”, observou-se que, para
o período 2001-2004, não havia processo claro, nem normas ou políticas explícitas para
melhoria do aprendizado organizacional, a não ser uma oferta mínima de cursos de
capacitação. Para o período 2005-2008, ações dessa natureza tiveram maior frequência, em
razão da evolução geral do Centro, quando os eventos de capacitação profissional
tornaram-se mais recorrentes, havendo, assim, um aumento significativo no número de
pessoas treinadas. A Figura 1 ilustra esta evolução, apresentando os números de eventos e
de treinandos para o último ano de cada período.

Figura 1. Eventos de capacitação X treinandos – 2004 e 2008

Fonte: Relatórios de Gestão, 2001-2008

Com relação à “integração da gestão de P&D com as outras áreas da empresa”,
percebeu-se, no primeiro período, um certo distanciamento entre as áreas, que na gestão
seguinte foi-se estreitando em razão das mudanças na estrutura de Gestão de Pesquisa e
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Desenvolvimento, já que a abordagem deixou de ser “por produto” e passou a ser “por
projeto”. Em termos de “capacidade tecnológica para produzir inovação”, a diferença
entre os períodos foi aferida, indiretamente, tendo-se como indicadores as dotações de
recursos disponibilizados, ano a ano, pelo Tesouro Nacional (Figura 2). Observa-se uma
leve tendência de crescimento ao longo do tempo, que pode ser atribuída ao próprio
crescimento vegetativo do Centro.

Figura 2. Execução orçamentária do CNPMF – 2001 a 2008

Fonte: Relatórios de Gestão, 2001-2008

O “apoio da alta direção” (Embrapa) para o tipo de estratégia tecnológica adotada pelo
Centro materializou-se na gestão participativa, por meio de reuniões técnicas. A
“avaliação preliminar para novas demandas” se concentrava nas sinalizações de clientes
por meio das perguntas e sugestões ao SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), assim
como pela troca de informações nos eventos técnicos e nos cursos oferecidos. Essas
mencionadas ações são rotinas que não se diferenciaram de 2001 a 2008. Por outro lado, o
nível de “parcerias que o Centro tinha com organizações públicas” foi crescendo ao
longo dos anos, passando de 37 parcerias até 2004, para 72 parcerias até 2008 (95% de
crescimento), modificando-se, também, de forma qualitativa.

4.1.2 Busca de Fontes de Aquisição de Tecnologia

Os convênios com Universidades cresceram 75% de 2005 a 2008, estando a grande
maioria deles concentrados na UFRB (Universidade Federal do Recôncavo Baiano),
diferentemente do período entre 2001 e 2004, onde tais contratos eram celebrados com
diferentes universidades. A relação com Universidades já existia; contudo, com o campus
da UFRB instalado bem próximo do Centro, a facilidade na troca de informações
viabilizou um salto quantitativo e qualitativo na interação com a Universidade.

No decorrer dos anos, a “compra de tecnologias para o Centro” mostrou-se crescente,
em razão do aumento consistente do volume de investimentos, tanto aqueles oriundos de
recursos da União, como os resultantes da aprovação de projetos junto a instituições de
fomento. A pesquisa no Centro foi contemplada com a renovação das estruturas de
laboratórios e equipamentos. Esse crescimento tem sido regular ao longo do tempo, e não
distingue os períodos de gestão.

A “participação em reuniões técnicas” ligadas a cada área apresentou uma frequência
expressiva nos dois períodos. Os “acordos de cooperação do Centro com empresas
privadas” foram realizados, durante os dois períodos, com focos de atuação diferenciados,
em razão das estruturas que se apresentavam em cada época. Em relação ao total destes
acordos com empresas privadas, 75% deles foram firmados entre 2005 e 2008. A
“capacidade gerencial” do Centro apresentou algumas diferenças nos dois períodos e,
dentre elas, estão o nível de escolaridade, a experiência em gestão e a formação
profissional, todas mais destacadas  no segundo período.
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1.500.000,00

3.500.000,00
Total
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4.1.3 Implementação de Inovações

Os “estudos sobre tendências de mercado para implantação de inovações” possuem
documentos exclusivos para este fim. Em relação ao mercado, havia uma preocupação, a
partir de 2004, com fatores preponderantes, como: produção integrada; produção orgânica;
tecnologias para agricultura familiar; estudos sócio-econômicos e de impactos
tecnológicos; pesquisa participativa; e transferências de tecnologia para o agronegócio. A
reação do agronegócio da região à adoção dessas novas tecnologias está refletida no
gráfico dos benefícios econômicos obtidos na região entre e 2002 e 2008, resultantes da
venda de produtos e da prestação de serviços (Figura 3).

Figura 3. Benefícios econômicos obtidos na Região – 2002 a 2008

Fonte: Adaptado dos Relatórios de Gestão, 2001-2008

Ao longo dos anos, observou-se o crescimento na “oferta de recursos materiais
necessários à implantação de inovações”, visto que muitas práticas ocorrem nos
laboratórios e depois são feitas implementações dos experimentos no campo. As equipes,
grupos ou “estruturas de inovação” são observados, no Centro, de formas distintas, pois
parte desses arranjos de pessoas e materiais tiveram as suas formas modificadas de um
período para o outro, ou seja, no primeiro período a gestão de P&D era “por produtos” e no
segundo período passou a ser “por projetos”.

Durante os dois períodos estudados, a “diversificação das formas de comunicar as
inovações tecnológicas” foi-se ampliando com o tempo, buscando-se, com empenho,
atingir todos os públicos que pudessem contribuir de modo positivo para a divulgação das
tecnologias desenvolvidas. Destacaram-se veículos como jornais, newsletters e
informativos online por produto, folders em português e inglês, home pages em português
e inglês, blogs, árvore hiperbólica, programas de rádio e TV e busdoor.

A “assistência técnica em tecnologia” dada aos clientes externos da Unidade se
consubstancia nos cursos, treinamentos e programas específicos, além das missões e visitas
técnicas realizadas. A “formação de grupos multifuncionais no Centro” acontece por
meio das comissões internas e de determinados projetos interdisciplinares. Isso tem
ocorrido depois da constatação de que uma equipe constituída apenas com o pessoal de
pesquisa não seria suficiente para a implantação das inovações, sem o apoio das áreas de
suporte para a colocação dos projetos em prática.

Nos anos de 2001-2004 e 2005-2008 ampliou-se o “nível de inovação decorrente de
demandas dos clientes” - tendo-se em conta que cliente é aquele que recebe um produto
de outrem, com ônus ou sem ônus - pois verificou-se que boa parte das inovações foram
decorrentes de demandas de empresas, de entes públicos, da sociedade e até mesmo dos
próprios empregados.
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O processo de “internacionalização dos produtos” foi alavancado na segunda gestão,
visto que do total observado de contratos com o exterior, de 2001 a 2008, 100% foram
firmados a partir de 2005. Daí em diante, o Centro passou a ocupar um patamar de mais
alta evolução, cuja comprovação é a quantidade e qualidade das parcerias internacionais
para a pesquisa, e a aceitação das tecnologias do Centro nos países com os quais havia
grande troca de informações em termos de cursos, treinamentos e outros eventos
correlatos.

Nas parcerias internacionais buscava-se a reciprocidade por meio de projetos
colaborativos. Esses esforços resultaram de ações, como as parcerias com Universidades
estrangeiras e consultorias/assessorias a países como: Angola, Bolívia, China, Cuba, Gana,
Jamaica e Moçambique. De modo geral, quanto à implementação de tecnologias observa-
se evolução de uma gestão para a outra, em parte dos indicadores observados. Entretanto,
convém lembrar que alguns destes avanços podem ter causas circunstanciais, não
necessariamente decorrentes de ações de gestão da tecnologia.

4.2 Graus de aderência das ações ao  modelo, a partir das percepções dos
empregados

Os graus de aderência das ações de gestão da tecnologia ao modelo de análise utilizado,
respectivamente para os períodos 2001-2004 e 2005-2008, foram medidos a partir das
médias globais (n) das três dimensões de ações, quais sejam: ações para o estabelecimento
de estratégia tecnológica (denominadas, na pesquisa, conjunto A); ações para a aquisição
de tecnologias (conjunto B); e ações de implementação de tecnologias (conjunto C). Tais
médias foram calculadas a partir das pontuações atribuídas pelos 31 empregados do Centro
que responderam ao questionário de pesquisa.

Os graus de aderência do período 2001-2004, para os conjuntos A, B e C, foram,
respectivamente, 2,93; 2,89; e 2,62. Para o período 2005-2008, os graus de aderência
foram, respectivamente, 3,29; 3,22; e 3,03. Assim, a média global dos conjuntos A, B e C
do período 2001-2004 é n = 2,81. Já a média global dos mesmos conjuntos A, B e C do
período 2005-2008 é n = 3,18. A aderência (n) de cada conjunto de práticas foi avaliada de
acordo com a seguinte convenção: “sem aderência”, quando1 ≤ n < 2; “com baixa
aderência”, quando 2 ≤ n < 3; “com média aderência”, quando 3 ≤ n < 4; “com alta
aderência”, quando 4 ≤ n < 5; e “com aderência total”, quando n = 5. Conforme a
mencionada convenção, a aderência para o período 2001-2004 seria “baixa”, e para o
período 2005-2008 seria “média”.

4.3 Significâncias das diferenças de percepção entre as ações nos dois períodos de
gestão

A fim de ratificar as diferenças nas ações de gestão da tecnologia entre os dois períodos
mencionadas na sub-seção anterior, foi realizado o teste t de Student, com nível de
significância de 5% (p≤0,05). Embora o referido teste seja robusto apenas para
distribuições de freqüência do tipo normal ou aproximadamente normal, o tamanho da
amostra (31 respondentes) e a relativa homogeneidade das dispersões dos valores em torno
das médias estimularam os autores a aplicar o referido teste, em razão de sua simplicidade.

Os resultados indicaram que, em boa parte dos casos, há diferenças significativas entre as
ações percebidas nos dois períodos de governança do Centro. As exceções são relatadas a
seguir.
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No conjunto A (ações da estratégia tecnológica), as ações que refletem “troca de
experiências sobre tecnologia com outras instituições” e “experiência tecnológica” não
se diferenciaram nos dois períodos (p = 0,0992 e p = 0,0643, respectivamente). Nos demais
aspectos, as ações de estratégia tecnológica do período 2005-2008 tiveram melhores
pontuações que as do período 2001-2004.

No conjunto B (ações de aquisição de tecnologias), verificou-se que a ação que mede o
”nível de compartilhamento de espaços físicos e virtuais com parceiros tecnológicos” e
a ação que afere o ”nível de integração do Centro com as demais unidades da
empresa” apresentaram p = 0,2073 e p = 0,1155, respectivamente, indicando, assim, que
devem ser aceitas as hipóteses de nulidade, as quais indicam a igualdade entre as médias
nos dois períodos de gestão. Nos demais resultados, as ações de aquisição de tecnologia do
período 2005-2008 tiveram melhores pontuações que as do período 2001-2004.

Por fim, no conjunto C (ações de implementação de inovações), as pontuações para a ação
que afere a “assistência técnica a clientes externos” (p= 0,0910), indicam que não há
diferença significativa entre os dois períodos de gestão estudados. Dessa forma, para as
demais ações de implementação de inovações o período 2005-2008 obteve melhores
avaliações do que o período anterior.

De todo modo, é conveniente destacar que, em escala de 1 a 5, são relativamente pequenas
as diferenças de percepção das ações nos dois períodos: n = 2,81 para o primeiro período
(baixa aderência); e n = 3,18 para o segundo período (média aderência)

4.4 Resultados do centro nos dois períodos de gestão

A análise documental permitiu reunir os principais resultados institucionais do Centro em
quatro grandes grupos de “produtos”: (a) produção técnico-científica dos pesquisadores;
(b) publicações institucionais técnicas do Centro; (c) desenvolvimentos de tecnologias,
produtos e processos; e (d) transferência de tecnologia e promoção da imagem do Centro.

4.4.1 Produção técnico-científica dos pesquisadores

São artigos em anais de congressos/notas técnicas; artigos em periódicos indexados;
capítulos de livros técnico-científicos; orientações de teses de pós-graduação; e resumos
em anais de congressos. Observou-se que de 2001 a 2003 a quantidade de publicações
técnico-científicas esteve crescente, mas em 2004 decresceu. No ano seguinte, 2005, a
quantidade de publicações voltou a crescer e obteve seu melhor resultado em 2008 (ver
Figura 4).

Figura 4. Produção Técnico-Científica dos pesquisadores (CNPMF 2001-2008)

Fonte:  CNPMF/NAP, 2011
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De modo geral, a produção técnico-científica vem crescendo desde o início dos anos 2000,
ao longo dos dois mandatos de gestão observados. Percebe-se, no primeiro período (2001-
2004), um salto quantitativo de 50% de produção no 3º quartil do mandato e queda no
último quartil. No segundo período (2005-2008), houve manutenção do nível de produção
até o 3º quartil e um salto quantitativo de crescimento de 35% no último ano do período.

4.4.2 Publicações institucionais técnicas do Centro

Consistem de artigos de divulgação na mídia; boletins de pesquisa; circulares técnica;
comunicados técnicos/recomendações técnicas; organização/edição de livros; série de
documentos (periódicos); sistemas de produção (instruções online ou impressas).

Figura 5. Publicações técnicas do Centro (CNPMF 2001-2008)

Fonte: CNPMF/NAP,2011

Os dados da Figura 5 revelam um comportamento crescente das publicações no primeiro
período e decrescente no segundo período. Na representação desta categoria, os itens com
maior peso são os artigos de divulgação na mídia e os comunicados
técnicos/recomendações técnicas. Constatou-se que a deliberação do Centro para o
segundo período foi a da redução das atividades de produção vinculadas ao marketing
promocional externo. Isto pode ter sido determinante no mencionado declínio de produção.

4.4.3 Desenvolvimento de tecnologias, produtos e processos

O desenvolvimento de tecnologias, produtos e processos no Centro está ligado às seguintes
atividades: organização da informação para a base de dados: cultivares gerados/lançados
(“evento elite”); cultivares testados/recomendados; metodologias científicas;
monitoramentos/zoneamentos; práticas/processos agropecuários; software; insumos; e
processos agroindustriais.

Figura 6. Desenvolvimentos de tecnologias, produtos e processos (CNPMF 2001-2008)

Fonte: CNPMF/NAP, 2011

Quanto ao comportamento do desenvolvimento de tecnologias, produtos e processos, os
dois períodos de gestão demonstram uma tendência de acúmulo de resultados antes do
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final de cada gestão, revelando que estes resultados tendem a acumular-se ao longo do
período de gestão (Figura 6). Assim, saltos quantitativos foram dados, em média, a cada
três anos. Todavia, no período de transição de uma gestão para a outra, o desenvolvimento
é comprometido, em razão de descontinuidades de decisões.

4.4.4. Transferência de tecnologia e promoção da imagem do Centro

Este grupo de resultados consiste de: cursos oferecidos; “dias de campo”; estágios de
graduação; estágios de nível médio; estágios de pós-graduação; folders produzidos;
matérias jornalísticas; organização de eventos; participações em exposições ou feiras;
palestras; unidades demonstrativas e de observação; vídeos produzidos; veículos de
comunicação interna; e veículos de comunicação externa.

Quantitativamente, 82% deste grupo compõe-se dos estágios de graduação. Os dados do
grupo coletados na pesquisa documental indicaram uma queda brusca de produção em
2007-2008, em razão do advento da nova lei de estágio, que inibiu totalmente a contratação
de mão-de-obra dessa natureza, devido às incertezas quanto às mudanças na contratação.
Dessa maneira, para que não haja inferências erradas em razão de um evento isolado, os
dados de estágio foram expurgados dessa análise.

A categoria modificada, ou seja, sem os estágios de graduação (Figura 7), mostra a
evolução do grupo de resultados de transferência de tecnologia e promoção da imagem nos
dois períodos de gestão investigados.

Figura 7. Transferência de tecnologia e promoção de imagem (sem dados de estágio)

Fonte: CNPMF/NAP,2011

Nota-se uma tendência geral de crescimento, com saltos quantitativos a partir do segundo
ano de cada período de gestão.

Em síntese, percebe-se que o conjunto amplo de resultados aferidos não permite uma
diferenciação significativa consistente entre os dois períodos de gestão.

5. Considerações finais

O trabalho investigou o grau de aderência da gestão da tecnologia do CNPMF a um
modelo de análise construído pelos seus autores, e aferiu alguns resultados da produção do
referido Centro. Verificou-se que as ações de gestão da tecnologia encontravam-se com
aderência pouco expressiva ao modelo, tanto para a gestão 2001-2004, como para a gestão
2005-2008. Os graus médios de aderência mostraram-se, em boa parte dos casos,
estatisticamente distintos nos dois períodos, apontando que a gestão 2005-2008 atingiu
escores levemente superiores.
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A estratégia tecnológica utilizada tem contribuído para o aumento da capacidade de
produzir resultados, aparentemente por conta das decisões de alavancar a
capacitação/treinamento; promover melhoramentos estruturais; incentivar participação em
eventos científicos; estimular parcerias com entes públicos e privados; e assegurar o apoio
da Alta Direção (Embrapa).

Quanto às buscas por fontes de tecnologia, o CNPMF mostrou evolução em termos de
parcerias com Universidades, principalmente com a UFRB. A parceria com outras
Unidades da Embrapa integrou os esforços para o desenvolvimento de pesquisas de
interesse comum para a empresa. A compra de equipamentos mais modernos contribuiu
para a aquisição de “tecnologia embarcada” para algumas áreas do Centro.

No que se refere à implementação das ações de gestão, verificou-se que, principalmente a
partir de 2004, o Centro realizou avaliação de impactos das tecnologias geradas; houve
preocupação com a realização de produção integrada do início ao fim da cadeia de valor
dos beneficiados; implementaram-se ações de estímulo à produção orgânica; houve
incentivo à participação dos beneficiados (clientes) nas pesquisas; e deu-se destaque à
agricultura familiar e às transferências de tecnologia para o agronegócio.

Um fator importante para a evolução da gestão da tecnologia no Centro, no período global
de 2001 a 2008, foi a mudança da gestão de P&D “por produto” para a gestão de P&D
“por projetos”. A criação dos núcleos temáticos é outro fator de destaque para a evolução
da gestão, pois trouxe maior interdisciplinaridade para as ações, maior integração de
esforços e maior facilidade na obtenção de recursos.

Com o avanço dos projetos, foi necessário evidenciar as formas de transmitir  informações
tecnológicas, trazendo maior diversidade nas comunicações internas e externas, tanto em
termos nacionais como  internacionais, atingindo-se uma gama maior de pessoas que
passaram a conhecer a produção do Centro. Com essa maior divulgação de resultados,
aumentaram-se, por consequência, as demandas por assistência técnica, missões, visitas,
cursos e treinamentos.

Um destaque do período de 2001 a 2004 foram as publicações técnicas do Centro, que
alcançaram um patamar de 250 publicações no final do quadriênio, o maior registro das
duas gestões. Os resultados oriundos das publicações técnicas do Centro não evoluíram
com o tempo porque os artigos de divulgação na mídia, principal componente da categoria
(61%), não foram considerados uma meta prioritária no segundo período de gestão.

Um destaque do período de 2005 a 2008 foi a produção técnico-científica dos
pesquisadores, que saiu de um patamar de 400 para 600 publicações/ano. A transferência
de tecnologia e promoção da imagem, que se encontrava decrescente até 2005, apresentou
um salto quantitativo expressivo a partir de 2006.

Reafirma-se que durante a pesquisa documental os autores deste trabalho observaram que
havia certa diferença entre os dois períodos de gestão, com alguma vantagem para o
segundo período, particularmente quanto às ações da estratégia tecnológica. No
levantamento da percepção dos funcionários do CNPMF sobre as ações de gestão nos dois
períodos revelou-se que a diferença a favor do segundo período ficou um pouco mais
evidente nas ações relativas à procura por fontes de aquisição de tecnologia.

A pontuação média global obtida da pesquisa de campo sobre as ações de gestão da
tecnologia do período 2001-2004 evidenciou uma avaliação com “baixo grau” de aderência
ao modelo de referência (2,81 pontos). Já a pontuação do período 2005-2008 revelou uma
avaliação com “grau médio” de aderência (3,18 pontos), demonstrando uma relativa
evolução dos esforços da gestão da tecnologia de um quadriênio para o outro, quando
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aferida pela aproximação com o modelo empregado. Como se trata de diferenças sutis,
cujas causas podem escapar do modelo de análise utilizado, uma postura cautelosa
recomendaria que não se dê ênfase às mesmas.

Na tentativa de fazer uma associação entre as ações de gestão e os resultados institucionais
do CNPMF, percebe-se que os referidos resultados estiveram, em geral, levemente
melhores na gestão 2005-2008, porém, não em todos os grupos de resultados. Contudo,
mesmo com pontuação melhor que a da gestão anterior, a gestão 2005-2008 não chegou a
um “alto grau” de aderência. Conclui-se, portanto, que a partir de scores tão modestos,
ainda há muitas oportunidades de melhorias para a gestão da tecnologia no Centro. É neste
aspecto que se identifica a importância do presente trabalho, visto que o mesmo aponta
para a utilização de um modelo de referência estruturado, com possibilidade de emprego
para a aferição das ações e resultados da gestão da tecnologia no Centro, em qualquer
período de tempo.

As perspectivas para o avanço desta pesquisa podem ser vislumbradas no aperfeiçoamento
do modelo, que se daria por meio da adição de novas variáveis para a análise das ações e
resultados de gestão da tecnologia, e por comparações do CNPMF com outros Centros de
Pesquisa da Embrapa.
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Resumo: O presente artigo tem por objetivo contribuir para uma política de planejamento na transferência de 
tecnologias. Para isto apresenta uma proposta multi-modelo para avaliar a efetividade do processo de transferência de 
tecnologias (PTT) em espectro de alta complexidade em condições de incerteza e imprevisibilidade. A modelagem está 
estruturada da seguinte forma: modelo conceitual; verificação da modelagem estruturada nas seguintes fases: Fase 1: 
determinar as necessidades de informações na transferência de tecnologia Fase 2: definir o PTT; Fase 3: Identificar as 
Barreiras na transferência de tecnologias. Fase 4: Avaliar as barreiras conforme as categorias (tipo) de tecnologia Fase 
5: Determinar o grau de efetividade do PTT  Fase 6: Representação mental das barreiras em mapas mentais. A pesquisa 
está orientada às empresas high tech no Brasil. Para reduzir a subjetividade nos resultados alcançados, foram utilizados 
diversos métodos e técnicas: Técnicas de Análise Multivariada; escalagem psicométrica; Análise multicriterial; e 
tecnologia neurofuzzy. Os resultados mostraram-se satisfatórios, validando a proposta apresentada. 
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Abstract: This thesis intends to contribute to the planning guidelines in the field in ty technology transfer. Thus, it 
develops a multi-model reference proposal in highly complex spectrum, under uncertainty and unpredictability, that 
considers a sequence of systematic procedures in the following phases: Phase (i) Determining the information needs in 
technology transfer; Phase 2: definition TTP; Phase 3: Identification of the barriers in technology transfer. Phase 4: 
Evaluation barriers category technology; Phase 5: Determination of the effective of TTP;  and Phase 6: Mental 
Representation of the barriers in cognitive maps. This research is applied in industries high tech in Brazil. Several 
support instruments were used in the modeling elaboration in order to reduce subjectivity in the results: psychometric 
scales - Thurstone’s Law of Comparative Judgment (LCJ), multi-criteria; Multivariate Analysis; Artificial Neural 
Networking (ANN); Neuro-fuzzy networks. The results produced are satisfactory, validating the proposed procedure. 

Keywords: Multi-model; Evaluation; Effective of TTP; Complex spectrum.  

1.Introdução 

A introdução de novas tecnologias é claramente evidente em produtos inovadores e é considerada 
uma das mais notáveis formas de promover novas funcionalidades e melhorar a performance dos produtos 
existentes (NIOSI, HANEL e FISET, 1995; SEHROR! e ARTEAGA, 2000; MADU, 1989), além de ser um 
dos indutores para criar vantagens competitivas em mercados globais (BARANSON, 1970; CAVES, 1974; 
CONTRACTOR, 1980; DUNNING, 1979; KOJIMA, 1975; LA1 e STREETEN, 1977; MASON, 1981; 
MORLEY e SMITH, 1977; NEGANDHI, 1975; PRASAD, 1983B; WELLS, 1973). De fato, transferir 
tecnologias transpõe fronteiras e evidencia-se em benefícios significativos frequentemente citados em 
recortes teóricos, muitas vezes traduzidos em retorno sobre o investimento; participação em mercados e 
eficiência no processo de produção (KAPLINSKY, 1976; NIOSI, HANEL e FISET, 1995; JACOB e 
GROIZARD, 2007).  

É certo também que as oportunidades trazem consigo riscos e incertezas, advindos de fatores 
desfavoráveis ao processo de transferência de tecnologias (PTT), que, frequentemente confrontados com 
problemas socioeconômicos e políticos não são tão facilmente identificados (MOHAMED, et.al., 2012; 
REISMAN, 2006; GLASS e SAGGI, 1998; PACK e SAGGI, 2001; MADU, 1988; MADU e JACOB, 1989; 
DUNNING, 1983; VERNON, 1966; STREIT, 1949). Esses fatores são estruturalmente dependentes e, como 



tal, têm de ser analisados conforme a realidade de cada país (MADU, 1989; VENANZE, 1996; 
KAUFMANN  e ROESSING, 2005; KAPLINSKY, 1976; SALIOLA e ZANFEI, 2009) .A capacidade de 
sobrevivência da nova tecnologia também vai depender do quão bem ela pode lidar com o sistema host, além 
disso, é factível que a nova tecnologia apresente um valor incremental comum aos países. E isto depende 
também da capacidade de integração da tecnologia aos sistemas culturais e valores do país host, que em sua 
forma habitual são complexos e requer análise cuidadosa. Somando-se a isto, estão o uso de estratégias 
inadequadas, insuficientes mudanças estruturais,  falta de qualificação profissional, erros na estimativa de 
necessidades, objetivos e capacidade técnica imperfeitos, pesquisa e desenvolvimento inviáveis, elevado 
custo na transferência da tecnologia, incapacidade de implementar a nova tecnologia, análise inadequada de 
mercado e grau de complexidade da tecnologia, entre outros fatores (REISMAN, 2006; GLASS e SAGGI, 
1998; AMESSE e COHENDET, 2001). 

Dos recortes teóricos (Komoda, 1986; Baranson, 1970; Caves, 1974; Contractor, 1980; Dunning, 
1979; Kojima, 1975; La1 e Streeten, 1977; Mason, 1981; Morley e Smith, 1977; Negandhi, 1975; Prasad, 
1983b; Wells, 1973), o PTT deve ser orientado e condicionado às necessidades tecnológicas de quem a 
transfere. Também é certo que os recursos necessários estejam disponíveis para atendê-lo. Óbvio está, que 
existem fatores comuns a ambos os países. O país acolhedor deve precisar a tecnologia e o cedente enxergá-
la como rentável. No entanto, isto nem sempre é viável. Muitas vezes o país de acolhimento não tem certeza 
se a tecnologia a ser transferida possa ou não favorecer as suas potencialidades e necessidades. Por outro 
lado, o cedente pode trazer a tecnologia apenas para fins de redução de custos. A lógica pressupõe que o 
destinatário da tecnologia seja  capaz de gerenciar as mudanças e também de ajustá-las conforme seja 
factível a sua realidade (RODRIGUES, 1985). Tradicionalmente o PTT é bem sucedido quando os cidadãos 
enxergam e compreendem que a nova tecnologia irá proporcionar-lhes melhor estilo e qualidade de vida. A 
maioria dos estudos sobre transferência de tecnologias reconhece a importância de considerar os fatores 
humanos na consecução do processo (MESHKATI, 1989). Essas dimensões devem ser cuidadosamente 
gerenciadas de forma a favorecer o referido processo.  

Neste espectro, o presente artigo tem por objetivo contribuir para uma política de planejamento na 
transferência de tecnologias Para isto apresenta uma proposta multi-modelo para avaliar a efetividade do 
PTT em espectro de alta complexidade em condições de incerteza e imprevisibilidade, com lastro nos fatores 
que limitam a transferência de tecnologia. Dos achados na literatura, vários são os modelos para analisar o 
PTT (CALANTONE,  LEE,  e GROSS, 1990; LIN e BERG, 2001; MALIK, 2002). No entanto, nenhum 
destes estudos (Calantone et. al., 1988; Boddewyn, 1981, Lin e Berg, 2001; Malik, 2002; Mohamed et.al., 
2012) avaliou o PTT com base nos fatores limitadores, além de apresentar uma ou outra inconsistência. O 
trabalho está sistematizado conforme as seguintes seções: Framework do modelo conceitual e hipótese; 
Verificação da modelagem; Aplicação e análises subjacentes; Implicações para a prática da gestão; e por fim, 
conclusões. Detalham-se a seguir estes procedimentos.  

2 Framework do modelo conceitual e Hipótese 

A seguir é apresentado o modelo conceitual e hipóteses do estudo (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Framework do Modelo conceitual 
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O PTT tem sido uma importante causa subjacente de muitas questões geopolíticas cruciais (Prasad, 
1986), embora com distintos viéses e conotações. Neste estudo, transferência significa absorção e 
assimilação de uma tecnologia avançada e orientada a empresas high tech. Os achados na literatura 
reconhecem que o problema de transferência de tecnologia é bastante complexo e não é facilmente 
compreensível. Pesquisadores como Baranson (1970), Caves (1974), Contractor (1980), Dunning (1979), 
Kojima (1975), e LA11 Streeten (1977), Mason (1981), Morley e Smith (1977), Negandhi (1975), Prasad 
(1983b), Wells (1973) e outros têm examinado o tema de transferência de tecnologia internacional e 
lançaram uma luz empírica sobre os principais conflitos de interesses gerados neste campo 
(DERAKHSHANI, 1983; ERDILEK, 1984; PRASAD, 1983; KOMODA, 1986; SHERMAN GEE, 1981; 
POZNANSKI, 1984; MARTON, 1986; MOXON e FAGAFI, 1977; DAS, 1987; SINGH, 1983; 
CRAWFORD, 1987; LADMAN, 1977; TSURUMI, 1979; MADU, 1989).  

Por esta via, Reisman (2006); Reisman (2004); Reisman (1989); Reisman (1988) evidenciam uma 
série de fatores nada favoráveis ao PTT e que não devem ser ignorados, como por exemplo, os atores 
envolvidos no processo; os tipos de transações; os fatores motivacionais; sociais; operacionais; e 
estratégicos. Somando-se a isto, estão as características, canais de transferência, comunicações e interações 
(LAI e TSAI, 2009). Cohendet e Schenk (2002) apresentam três características principais que impactam de 
forma significativa o PTT, tais como: as características das tecnologias, a rede de participantes, a estrutura 
organizacional das empresas que participaram do PTT, falta de liderança e compromisso com o processo, 
além das políticas públicas dos governos. No entanto, devido à complexidade das questões e à variabilidade 
de objetivos, critérios e perspectivas, uma definição universal de sucesso da transferência de tecnologia ainda 
não foi possível (DERAKHSHANI, 1984). Segundo este autor, ao considerar níveis de hierarquia de 
desempenho, há ´um gap para a definição de critérios de sucesso das operações de transferência de 
tecnologia, em que no primeiro nível, o operacional, relaciona-se ao retorno sobre o investimento (ROI), 
participação de mercado e eficiência da produção. O segundo, relaciona-se com as características e 
potencialidades da tecnologia, inclui também a competitividade internacional, o grau de dependência de 
pessoal doméstico e insumos, e capacidade de inovação. Esses fatores impactam em maior ou menor 
intensidade o PTT. A literatura informa algumas tentativas de avaliar a performance do PTT. Do ponto de 
vista da eficiência, Teece (1981) em sua investigação tentou avaliar a eficácia de um PTT por meio do 
cálculo do custo de transferência de tecnologia. Na perspectiva de PTT dentro da organização, Schwarz 
(1982) definiu a eficácia da transferência de tecnologia em termos de P&D adequado na organização local. 
Achados semelhantes são evidentes no trabalho de Alam e Langrish (1981). Zakaria (1982) discutiu a 
transferência de tecnologia para a indústria de petróleo na perspectiva da capacidade de um país comprar ou 
arrendar os melhores equipamentos tecnológicos. Manson (1980) determinou que a transferência efetiva de 
tecnologia pode ser medida para facilitar o desenvolvimento de métodos e da aquisição de novas 
competências. Devapriya e Ganesan (2002) referenciam que as motivações principais do PTT em qualquer 
setor são o desempenho financeiro altamente eficaz, o desempenho eficiente do cronograma e desempenho 
operacional significativo de qualidade. À luz das bases teóricas, foram identificadas as variáveis 
componentes do modelo conceitual e hipótese do estudo.  

Variáveis Independentes: Dos recortes teóricos, foram extraídos os seguintes grupos de variáveis 
independentes/barreiras: Político, Jurídico, Econômico e Financeiro, Mercadológico, Técnico e Ambiental. 

Variáveis Dependentes: Evidencia-se a performance do PTT como a variável dependente. A seguir é 
apresentada a hipótese para investigação.  

Hipótese da Pesquisa: As barreiras influenciam em maior ou menor grau a efetividade do PTT em espectro 
de alta complexidade, sob condições de incerteza e imprevisibilidade. A seguir é apresentado ó método para 
verificar o modelo conceitual do estudo. 

3. Método para Verificação da Modelagem 

O objetivo do presente artigo é contribuir para uma política de planejamento na transferência de 
tecnologias. Remete uma proposta multi-modelo para avaliar a efetividade do PTT em espectro de alta 
complexidade, sob incertezas e imprevisibilidades. A modelagem tem lastro nos fatores que restringem o 
PTT e está orientada à empresas high tech no Brasil. Nesta seção são apresentadas a estrutura da modelagem. 
Espera-se que o modelo possa favorecer aos gestores envolvidos no PTT, mecanismos, permitindo-lhes: 
monitorar o ambiente político, econômico e social, jurídico, aspectos e riscos que impactam direta ou 
indiretamente o PTT e decidir sobre a melhor escolha das tecnologias a serem transferidas e aliviar os fatores 
que esbarram o PTT, definir uma melhor estrutura de custos; arranjos contratuais e parcerias adequados; 



definir o tipo e modelo de transferência de tecnologias mais eficientes, melhor definição de estrutura de 
custos para a transferência de tecnologia, definição clara dos atores e redes de participantes envolvidos; 
definição clara dos principais impactos proporcionados pela tecnologia; e melhor definição de metas e 
objetivos a serem cumpridos, entre outros. A pesquisa foi elaborada a partir da literatura, em que foram 
extraídos dados para o arranjo a modelagem (constructo e conteúdo). E para confirmar a factibilidade do 
modelo, a pesquisa se vale de um survey orientado à empresas high tech no Brasil, em que foram 
entrevistados 25 especialistas, com experiências e conhecimentos principalmente em gestão de P&D, gestão 
da inovação, gestão de tecnologia, gestores em desenvolvimento de produtos, gestores de mercado, entre 
outros. A consulta a especialistas foi de forma permanente e recorrente em toda a trajetória do 
desenvolvimento da pesquisa. Os dados foram extraídos por meio de um questionário do tipo escalar/matriz 
de julgamento, em que os especialistas atribuíram pesos: (1) menor importância e (5) maior importância. A 
modelagem está estruturada conforme as seguintes fases: 

1 Fase 1: determinar as necessidades de informações na transferência de tecnologia  

2 Fase 2: definir o processo de transferência de tecnologia;  

3 Fase 3: Identificar as Barreiras na transferência de tecnologias à luz  da literatura 

4 Fase 4: Avaliar as barreiras conforme as categorias (tipo) de tecnologia 

5 Fase 5: Determinar o grau de efetividade do PTT  

6 Fase 6: Representação mental das barreiras mais significativas para o PTT. Detalham-se a seguir 
estes procedimentos. 

Fase 1: Determinar as Necessidades de Informações na Transferência de Tecnologia 

Priorizam-se aqui as informações necessárias ao arranjo do PTT. Este procedimento é sistematizado 
conforme as seguintes etapas: Etapa 1: determinação dos FCS na transferência de tecnologia;  etapa 2: 
determinação das Áreas de Informação (AIs); e etapa 3: avaliação da performance das Áreas de 
Informações em relação aos FCS. Detalham-se estes procedimentos a seguir. 

Etapa 1: Determinação dos FCS. A identificação dos FCS é elaborada a partir de uma satisfatória revisão da 
literatura especializada e combinada com diversos métodos (LEIDECKER e BRUNO, 1984; ROCKART, 
1979): análise ambiental; análise estrutural da indústria; consulta a especialistas (negócio); e fatores 
temporais / intuitivos. A intervenção de especialistas é determinante no julgamento dos FCS. Uma vez 
identificados os FCS, o passo seguinte é agrupá-los para sua melhor compreensão, utilizando a técnica de 
Análise Multivariada “cluster”, atendendo ao princípio da arborescência, que permite o desdobramento dos 
FCS em diferentes processos ou áreas envolvidas, mas observando-se sempre as relações de pertinência. 
Logo após a organização dos grupos dos FCS, à luz de cada “cluster” (elementos e subelementos), o passo 
seguinte é aplicar o método de escalagem psicométrica LJC de Thurstone (1927) para avaliar os FCS 
agrupados, ou seja, priorizar os “clusters”, escalonando-os.  O método LJC está estruturado nas seguintes 
etapas: Etapa 1:Determinação das freqüências das preferências por pares de estímulos, em que Oi equivale 
às características e Oj aos especialistas - Oi]Oj. Os dados aqui sistematizados foram extraídos a partir das 
preferências dos especialistas em relação aos FCS (mediante pesquisa de campo utilizando 
questionário/matriz de julgamento). Os FCS aparecem sob forma de estímulos submetidos às categorias 
ordinais. Etapa 2: Determinação das freqüências das categorias ordinais, a partir dos dados extraídos da 
etapa anterior. Calcula-se a matriz [πіј] das freqüências relativas acumuladas. Os resultados são 
classificados em ordem crescente de importância. Etapa 3 Determinação da matriz [πij] das freqüências 
relativas acumuladas, a partir dos resultados das freqüências das categorias ordinais calcula-se a matriz das 
freqüências relativas acumuladas. Etapa 4: Determinação do inverso da normal padrão das freqüências 
acumuladas (INPFA), a partir dos resultados obtidos na etapa anterior, calcula-se o inverso da normal padrão 
das freqüências acumuladas.  

Fase 2: Definir o processo de transferência de tecnologia 

Esta fase está estruturada conforme as seguintes etapas: 1 - definição do conceito de tecnologia e de 
transferência de tecnologia; 2 - definição do PTT, 2.1    determinação do conceito de conhecimento; 2.2 
identificação e captura do conhecimento. Estes procedimentos são detalhados a seguir. 

Etapa 1: Definição do conceito de tecnologia e transferência de tecnologia 

Dos achados na literatura, define-se o conceito de tecnologia. Phaal, Farrukh e Probert (2004) 
referenciam tecnologia como sendo o conhecimento específico que pode ser incorporado a um artefato físico 



como máquina, componente, sistema ou produto. De forma complementar, Kaplan e Tripsas (2008) 
evidenciam o conceito à luz da manifestação física do conhecimento incorporado a um artefato físico. E 
ainda, pode ser a aplicação de um conhecimento científico com a finalidade de obtenção de um resultado 
prático (ROUSSEL, SAAD, e BOHLIM, 1992). Ou ainda, é o conjunto de conhecimentos, meios e know 
how (RIBAULT, MARTINET, e LEBIDOIS, 1995).  Das definições apresentadas, todas têm lastro no 
conhecimento. Este trabalho concebe tecnologia como o conhecimento aplicado a um artefato 
físico/aplicação prática/ resultado prático, com um fim específico. Nesta persepectiva, a transferência de 
tecnologia traz consigo o referido conceito de conhecimento.  A seguir detalha-se os procedimentos de 
transferência de tecnologias.  

Etapa 2: Determinação dos procedimentos de  transferência de tecnologia 

2.1:Conceito de Conhecimento (NONAKA e TAKEUCHI, 1995; PROBST, STEFFEN, ROMHARDT, 
2002): A definição que permeia esta aplicação segue a proposta de Moresi (2001): dados (processamento) 
informação (elaboração) conhecimento (síntese) inteligência, respectivamente. Conhecimento segue a lógica 
de Davenport e Prusak (1998), é a informação mais valiosa porque precisamente alguém deu a ela um 
contexto, um significado, uma interpretação, alguém refletiu sobre o conhecimento, acrescentou a ele sua 
própria sabedoria, considerou suas implicações mais amplas. Davenport (2001), Moresi (2001); Bukowitz e 
Williams (2002); Probst et. al. (2002) referenciam que conhecimento é a informação elaborada, refinada, 
avaliada sobre a sua confiabilidade, sua relevância e sua importância. E é por meio da síntese da informação, 
que há a conversão da informação em conhecimento. Após esta síntese, reúne-se a informação em blocos de 
tal forma que posteriormente possam ser utilizados por especialistas que filtram-na e padronizam-na para 
aplicá-la a uma situação específica.  Uma vez exposta essa corrente de elementos definidores de 
Conhecimento, adotam-se as “Informações de Contexto - (IC)” e as “Bases Teóricas e conceitos - (BTC)” 
como definição de conhecimento na presente aplicação. Por informações de contexto entendem-se as 
informações analisadas e avaliadas a partir das áreas de informação levantadas na Fase 1, onde tais 
informações foram identificadas e capturadas (ambiente interno e externo, a partir da literatura especializada 
e por meio de entrevistas (formulário semi-estruturado) junto a especialistas. Por Bases Teóricas e Conceitos, 
entendem-se as habilidades para trabalhar com idéias e conceitos, teorias e abstrações.  

2.2: Identificação e Captura do Conhecimento: As informações de contexto são identificadas, capturadas e 
mapeadas ainda na fase 1, por áreas de informação. Uma vez identificadas e capturadas, são nesta fase, 
elaboradas, analisadas e avaliadas para se tornarem compreensíveis aos tomadores de decisão. Em seguida, 
essas informações são revisadas e organizadas e validadas por especialistas envolvidos direta ou 
indiretamente com o objeto de aplicação. O procedimento para identificar as informações parte da 
determinação das teorias e conceitos relevantes que são necessários para viabilizar a consecução / 
operacionalização de projetos de transferência de tecnologias. Após analisar e validar as informações, estas 
passam ao estágio de conhecimento (informação compreendida). Essas informações analisadas e avaliadas 
produzem o conhecimento, que é a informação elaborada, refinada, avaliada sobre a sua confiabilidade, sua 
relevância e sua importância. Capturar o conhecimento dos especialistas implica, segundo Buchanan (1999), 
em obter informação dos especialistas e/ou fontes de documentação, classificar essa informação de forma 
declarativa ou procedural, codificar essa informação num formato utilizado pelo sistema e validar a 
consistência do conhecimento codificado com o conhecimento existente no sistema. Assim, o procedimento 
adotado aborda a forma como é realizada a conversão da informação ao estágio de conhecimento, que é  a 
informação a ser compreendida e útil na tomada de decisão em projetos. Inicia-se pela coleta de informações. 
Em seguida estabelecem-se a combinação e a interiorização por meio do conhecimento, de explícito para 
explícito, pois as informações para que ela seja melhor compreendida e sintetizada de forma a ser 
apresentada conforme todos tenham um entendimento mais fácil e rápido quando for possível. Para converter 
a informação ao estágio de conhecimento (transformação), adota-se o seguinte procedimento: (i) estabelece-
se a comparação de como as informações relativas a uma determinada situação pode ser comparada a outras 
situações conhecidas; (ii) analisam-se e avaliam-se as implicações que as informações trazem para as 
tomadas de decisões; (iii) estabelece-se a relação entre um novo conhecimento com o conhecimento 
acumulado; em quarto lugar, (iv) certifica-se o que os tomadores de decisão esperam da informação.  

Na seqüência, abordam-se os procedimentos para a captura das bases teóricas e conceitos. Esse 
procedimento (I) inicia-se tomando por base as áreas de informação, uma a uma, em que serão então, 
identificados os conceitos e teorias que fundamentam o desempenho das ações (articulações) desenvolvidas 
nas referidas áreas de informação. São os conceitos e teorias necessários para assegurar o desenvolvimento 
das atividades e ações para que os projetos  sejam bem sucedidos, naquela área. Em seguida,  (ii) prossegue-



se então em analisar, por meio de pesquisas realizadas junto às instituições públicas e privadas sobre o 
mercado de profissionais demandados por essas instituições, suas competências, no caso conhecimentos, 
observando-se as exigências em áreas similares às contempladas neste trabalho (estudo comparado). Do lado 
da oferta, busca-se pesquisar o nível de conhecimento demandado pelas empresas e outras organizações, nas 
referidas áreas, aliado a oferta está a capacitação. Em seguida, agrupam-se os objetos de conhecimentos para 
sua melhor compreensão. Reagrupamento este, por “clusters”, atendendo ao princípio da arborescência. Uma 
vez identificados, capturados e organizados os objetos de conhecimentos, esses foram avaliados pelo método 
LJC de Thurstone. 

Fase 3: Identificar as Barreiras na transferência de tecnologias  

Nesta fase são identificadas as barreiras na transferência de tecnologia. Este procedimento é 
elaborado à luz da literatura e confirmado por especialistas. O passo seguinte é a aplicação de filtros e 
organização das barreiras em clusters para melhor compreensão e em seguida, submetidos ao julgamento de 
especialistas para ponderação, mediante questionário escalar.  

Agrupamento/pareamento das Barreiras : O pareamento está estruturado conforme as seguintes 
etapas: (i) selecionar os componentes para agrupar; (ii) calcular a distância entre os clusters iniciais; (iii) 
selecionar o processo de agrupamento de forma a encontrar os clusters mais similares; (iv) agrupar os 
“clusters” para produzir um único cluster; (v) calcular as distâncias do novo cluster a todos os outros; e (vi) 
repetir os passos de agrupamento de forma que todos os casos estejam em um único cluster. Em seguida, os 
clusters são avaliados com o apoio do método LJC.  

Fase 4: Avaliar as barreiras conforme as categorias (tipo) de tecnologia 

Os métodos LJC e as Redes Neurais Artificiais se apresentam factíveis para avaliar as barreiras no 
PTT. 

4.1 Escalagem Psicométrica: As barreiras identificadas e organizadas na etapa anterior são nesta etapa 
classficadas, por importância, utilizando-se o método LJC de Thurstone.  

4.2 Redes Neurais Artificiais: As redes neurais artificiais (RNA) tentam simular o comportamento do cérebro 
humano, por meio de um número de neurônios interconectados e têm a capacidade de reconhecer e 
classificar padrões por meio de processos de aprendizagem e treinamento. Os recortes teóricos informam que 
as RNA proporcionam performances superiores aos modelos estatísticos convencionais, uma vez que podem 
tratar mais adequadamente as variações no comportamento dos dados (DOUGHERTY, 1995; RODRIGUES, 
1997; SHMUELI, SALOMON e SHEFER, 1998; FAGHRI e HUA, 1992). Uma RNA pode ser treinada para 
gerar conhecimento baseado nos atributos dos dados de entrada, ou também conhecidas como variáveis 
explicativas. Uma RNA está constituída de unidades interconectadas de processamento simples denominados 
neurônios, onde para cada conexão ou link é atribuído um peso numérico (sináptico). Cada neurônio recebe 
um sinal de entrada com a “informação” total procedente de outros neurônios ou estímulos externos, sendo 
processados localmente junto a uma função de ativação ou de transferência produzindo um sinal 
transformado de saída para outros nós ou saídas externos (RUSSEL e NORVIG, 1996; HAYKIN, 1999). 
Cada neurônio individual implementa sua função e efetua um cálculo local, não sendo necessário um 
controle global. Cada neurônio j possui vários sinais de entradas xi desde i = 1 até n, que podem ser saídas 
provenientes de outros neurônios conectados a ele. Cada conexão tem associado um peso sináptico wij. O 
neurônio recebe os sinais das conexões de entrada e calcula o novo nível de ativação correspondente que 
envia através das conexões de saída. Em um problema explanatório ou causal, as entradas para a RNA são 
um conjunto de variáveis independentes (xn) ou variáveis de previsão, e as variáveis de saída são as 
dependentes (ym). Definidos um vetor de entrada de variáveis independentes X = [x0, x1, x2,..., xn] e um 
vetor de saída de variáveis dependentes Y = [y0, y1, y2,..., ym], a relação funcional ou mapeamento estimado 
pela RNA é Y =y ( X , W) da entrada da primeira camada para a saída da última camada, parametrizado pelo 
vetor de pesos sinápticos W. Como observado, a rede neural resulta da interconexão de vários neurônios 
básicos em várias configurações. A configuração mais conhecida é a rede “feedforward” multicamada, 
referida também como Multi-Layer Perceptron (MLP), cuja estrutura consiste em camadas de neurônios na 
qual a saída de um neurônio de uma camada alimenta todos os neurônios da camada seguinte. Sendo que a 
base conceitual das RNA está na simulação do comportamento dos neurônios humanos, representando os 
estímulos das variáveis modeladas, acredita-se que seja possível avaliar as respostas dos decisores em 
projetos de transferência de tecnologias. È de se esperar que as preferências dos especialistas em relação a 
um conjunto de barreiras, serão representadas pela RNA por meio da probabilidade expressa na resposta das 
saídas geradas (GONZALES-TACO, 2003). O treinamento da rede é a fase mais importante para o sucesso 



das aplicações em RNA. A topologia da rede pode ser melhor determinada de forma subjetiva, a partir de um 
principio que consiste em adotar o menor número de camadas intermediárias e neurônios possível, sem 
comprometer a precisão. Logo após este procedimento, é determinada a peformance global das barreiras 
conforme o tipo /categoria de cada tecnologia a ser transferida. Ou seja, estabeleceu-se uma prioridade, por 
importância, das barreiras, em relação às categorias (tipos) de tecnologias transferidas. Este procedimento é 
elaborado com o apoio dos métodos multicriteriais, à luz de dados obtidos dos especialistas, por meio de uma 
matriz de julgamento. Foram utilizados os métodos de apoio Compromise Programming, Electre III e 
Promethee II.  

 

Fig. 2: Avaliação da performance das Issues em relação às tecnologias/conhecimentos 

Os resultados alcançados com a aplicação dos métodos multicriteriais permitem referenciar a 
influência (intensidade) das barreiras na performance do PTT em ambientes de alta complexidade, em 
condições de incerteza e imprevisibilidade.  

Fase 5: Determinar o grau de efetividade do processo de transferência de tecnologia utilizando a 
tecnologia neurofuzzy 

Para a obtenção do grau de efetividade do PTT (GETT)   é aplicada a tecnologia neurofuzzy, que se 
apresenta como um instrumento viável para a modelagem. A opção  pela técnica neurofuzzy se vale da 
elevada subjetividade das variáveis envolvidas no processo e a relevância da opinião do tomador de decisão, 
o que sugere um método apropriado para esta aplicação, à medida que permite a interação das variáveis 
convergidas a um único parâmetro de avaliação (OLIVEIRA e CURY, 2004). O GETT tem por finalidade 
avaliar o impacto das barreiras no PTT. O modelo neurofuzzy aqui estruturado segue o modelo de Cury 
desenvolvido em 1999, arquitetura hierárquica, que congrega os graus de avaliação atribuídos por 
especialistas (estimativas), numa interação de todos os dados em blocos de inferência que utiliza bases de 
regras fuzzy e expressões lingüísticas, que resulta em avaliação das barreiras, por meio de uma ponderação, 
que produz o grau de efetividade no PTT (CURY e VEIGA, 2004).  

Arquitetura da Rede Neurofuzzy: Em cada nó da rede, dois ou mais elementos são agregados num único 
elemento, dando origem a um novo nó. Esse novo nó, por sua vez, também se agrega a outros nós, 
produzidos paralelamente, e dão origem a um novo nó. E assim por diante, até a obtenção do nó final. A 
arquitetura da rede neurofuzzy (RNF) é definida pelas variáveis de entradas em sua primeira camada e 
sempre convergindo para seus nós de rede. Cada nó corresponde a uma base de regras fuzzy, denominado de 
Bloco de Inferência (BI), no qual são computadas as variáveis lingüísticas, por agregação e composição, de 
modo a produzir um resultado inferido, também na forma de variável lingüística. Assim, nos BI da RNF 
definem-se as regras. Em síntese, as variáveis de entrada (VE) passam pelo processo de fuzificação e pelo 
bloco de inferência (BI), produzindo, em seguida, uma variável de saída (VS), denominada de variável 
intermediária (VI), caso não corresponda ao último BI da rede. Essa VI, por sua vez, junta-se com outra VI, 
formando um conjunto de novas VE, configurando, por conseguinte, uma seqüência a última camada da 
rede. Na última camada, também composta por VI, produz a variável de saída (VS) definitiva da RNF. Essa 



VS sofre, então, o processo de defuzificação para que o resultado final seja obtido: o GTT em análise. A 
arquitetura da RNF deve ser aplicada conforme a quantidade de especialistas. No âmbito desta proposta, o 
modelo esta sistematizado conforme as etapas: (i) definição das variáveis de entradas; (ii) definição do 
sistema de inferência; e (iii) definição das variáveis de saídas. A seguir detalham-se essas etapas. 

Etapa 1: Definição das Variáveis de Entrada (VE) e Termos Lingüísticos: A estrutura do método 
privilegia a extração da percepção dos especialistas sobre o GETT As VE  que interferem no processo, 
conforme já referenciado, são identificadas e avaliadas na fase anterior com a intervenção de especialistas. 
Recomenda-se uma amostra representativa de especialistas. Essas VE são transformadas em variáveis 
lingüísticas, com seus respectivos Graus de Convicção ou de Certeza (GdC), em função da interação entre os 
especialistas, com base nos conjuntos fuzzy1 e nas regras SE-ENTÃO. Essa fase é autodenominada 
fuzificação (etapa ii), uma vez que utiliza os conjuntos fuzzy para as referidas conversões. “Os GdC são 
definidos de forma subjetiva, com base mais no pragmatismo do que na estatística. As variáveis são 
qualitativas, e os termos lingüísticos atribuídos a cada VE são: Alto, Médio e Baixo. Cada uma das VE deve 
ser caracterizada e apresentar valores numéricos ou lingüísticos definidos. E a falta de medidas para as VE 
qualitativas pode ser acomodada com a conversão dos campos de observação em variáveis lingüísticas, por 
meio da atribuição, conforme à percepção de especialistas, de graus de avaliação, numa escala de 1 a 10, a 
partir de um instrumento (Formulário ou Questionário). 

 

Fig. 8: Modelo Neurofuzzy  

 

 

 

 

Fig. 3: Modelo Neurofuzzy 
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As VE passam pelo processo de fuzificação, em função da utilização do artifício da atribuição de 
graus numéricos que refletem os “sentimentos” dos especialistas. Para isso, devem ser definidos os conjuntos 
fuzzy genéricos para todas as VE qualitativas, que apresentam sempre três níveis de termos lingüísticos: um 
inferior, um médio e outro superior. A construção desses conjuntos fuzzy toma por base uma amostra 
representativa de especialistas, que devem atribuir termos lingüísticos para todos os valores da escala de 1 a 
10, dentro de um contexto genérico.  

 

 

 

 

 

Fig 4 : Conjuntos Fuzzy Genéricos para as VE Qualitativas 

Toma-se as VE, cujos termos lingüísticos são: Alto, Médio e Baixo, e faz-se a  solicitação ao 
especialista correspondente ao objeto de estudo para que atribua nota em uma escala de 0 a 10 (ponderação 
por importância). Em seguida realiza-se o processo de fuzificação da variável qualitativa. Uma vez definidas 
as VE e seus termos lingüísticos, entra-se no sistema de inferência da rede neurofuzzy , arquitetado 
hierarquicamente, que utiliza bases de regras SE-ENTÃO, proporcionando, assim, um fator de evidência da 
GETT, por meio de uma variável lingüística final, que, por um processo de defuzificação lingüística, indica o 
GETT.  

Etapa 2: Tratamento das Variáveis Intermediárias e Termos Lingüísticos: Uma vez definidas as VE, estas 
passam pelo processo de fuzzificação e pelo bloco de inferência, produzindo, em seguida, as variáveis de 
saída (VS), denominada de variável intermediária (VI), por sua vez, junta-se com outras VI, formando um 
conjunto de novas VE, configurando, por conseguinte, um seqüência até a última camada da rede. Na última 
camada, produz-se a variável de saída (VS) definitiva da Rede Neurofuzzy. Essa VS sofre, então, o processo 
de defuzificação para que o resultado final seja obtido. A Inferência Fuzzy corresponde à base de regras da 
inferência fuzzy é composta por regras do tipo SE-ENTÃO, que são responsáveis pela associação das 
variáveis de entrada e geração das VS em termos lingüísticos, com suas respectivas funções de pertinência. 
A base de regras construída depende da camada anterior das VE, para então gerar as VS. Com base nos 
operadores MIN-MAX, obtém-se um vetor lingüístico das VE para a VS final do método, cujos termos 
lingüísticos foram previamente definidos pelo método.  

Etapa 3: Tratamento da Variável Saída –GETT: A Variável de Saída (VS) do modelo proposto é 
denominado GETT. A fim de possibilitar comparações, a variável de saída final do método, ou seja, o vetor 
lingüístico do GAS precisa passar pelo processo de defuzificação para ser transformado em um número real, 
entre 0 e 1. Na defuzificação, o sistema fuzzy, ao receber uma entrada, transforma-a em uma entrada fuzzy 
que, por sua vez, é submetida ao sistema de inferência (regras fuzzy) que devolve uma saída fuzzy para este 
sistema. Porém, em muitos casos, é desejável um valor numérico na saída. “A defuzificação não é 
exatamente o processo inverso da fuzificação”(VON ALTROCK, 1997; OLIVEIRA e CURY, 2004). 

Fase 6: Representação mental das barreiras na transferência de tecnologias 

Os resultados são apresentados em mapas mentais com objetivo de capturar as visões dos 
especialistas e evidenciar a consistência na construção das idéias dos decisores na perspectiva de verificar o 
impacto das barreiras na performance do PTT. Os mapas passam por um processo de desenvolvimento constante 
e sempre estão atualizados à luz das experiências de aprendizagem dos especialistas e refletem a intensidade na 
probabilidade de preferências dos especialistas. 

4. Aplicação e Análises Subjacentes 

Nesta seção são apresentados os resultados da aplicação da modelagem orientados às empresas high 
tech no Brasil.  

Fase 1: Determinar as Necessidades de Informações na Transferência de Tecnologia 



À luz dos procedimentos apresentados na estrutura da modelagem, os FCS identificados e avaliados 
foram (µi =            ) = (1º) Político/Jurídico; (2º) Marcadológico; (3º) Econômico e Financeiro e (4º) 
Técnico. Com este cenário, uma vez definido o fator politico como o mais relevante, é possível compreender 
a informação em nível macro, como um guia para políticas e decisões estratégicas na perspectiva da 
transferência de tecnologia. Com o fator politico é possível compreender a informação referente: a um guia 
para planejamento estratégico para as políticas de investimentos, os objetivos estratégicos para os projetos de 
transferência de tecnologias; política de financiamento; parcerias, entre outros. Sobre o fator mercadológico, 
a necessidade de informação percebida é para o monitoramento; necessidades do cliente; competição; 
melhores práticas de transferência de tecnologia; negociação; parcerias e alianças estratégicas; oportunidades 
de mercado; inovações tecnológicas, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Fatores Críticios de Sucesso - LJC 

Etapa 2: Determinação das Áreas de Informação – AIs: Foram identificadas as seguintes AIS:  Política; 
Mercadológica; Técnica; e Econômico-Financeira. 

Etapa 3: Avaliação da Performance das AIs em Relação aos FCS: Ao avaliar as Áreas de Informação em 
relação aos FCS, os resultados apresentam a seguinte classificação de desempenho das AIs: (1ª) Política; (2ª) 
Mercadológica; (2ª) Técnica; e (3ª) Econômico-Financeira. Os resultados produzidos pelos métodos 
compromise programming, Electre III evidenciaram a Área Mercadológica como a mais importante para 
assegurar os FCS.  Os resultados favorecem uma melhor orientação nos esforços e com isto, priorizar de 
forma eficiente as necessidades de informação para os projetos de transferência de tecnologias, permitindo: 
monitorar o ambiente político, econômico, social, os riscos e seus impactos nos projetos de transferência de 
tecnologia; escolha de melhores práticas de decisão em negociações contraturais, especialmente entre os 
parceiros; melhores práticas na escolha dos parceiros; definição do melhor arranjo do PTT; definição de uma 
melhor política de competição; definição de melhores níveis de services; melhor definição de estrutura de 
custos de transferência de tecnologia; entre outros. Em seguida foi definido o PTT. 

Fase 2: Definir o processo de transferência de tecnologia 

A transferência de tecnologia traz consigo o referido conceito de conhecimento.  A seguir detalham-
se os procedimentos de transferência de tecnologias.  

Etapa 2: Determinação dos procedimentos de  transferência de tecnologia 

2.1 O Conceito: A definição que permeia esta aplicação sao as bases teóricas e conceitos e informação de 
contexto.  
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2.2 Identificação e Captura: À luz da abordagem apresentada foram identificados os seguintes 
conhecimentos: Automatização dos processos; Controle de qualidade; Controle Estatístico da Qualidade; 
Desenvolvimento de novos equipamentos e / ou ferramentas; Desenvolvimento de novos processos de 
produção; Desenvolvimento de novos produtos; Desenvolvimento de novos protótipos; Desenvolvimento 
Sustentável em Engenharia de Produção; Engenharia de Produto; Estratégias de Produção; Fabricação de 
novos equipamentos;  Gestão da Inovação; Gestão da Manutenção; Gestão da Tecnologia; Gestão de 
Desempenho de Sistemas de Produção e Operações; Gestão de Operações e Serviços; Gestão de Processos 
Produtivos; Gestão de Projetos; Gestão de Recursos Naturais; Gestão de Sistemas de Produção; Gestão do 
Conhecimento em Sistemas Produtivos; Gestão e Estratégia de Mercados e Produtos; Gestão Energética; 
Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos e Distribuição; Manutenção de máquinas e equipamentos; 
Metodologia de Projeto do Produto; Modelagem, Análise e Simulação; Montagem de componentes e 
produtos finais; Organização Industrial; Pesquisa de Mercado; Planejamento do Produto; Planejamento e 
Controle da Produção; Produção mais Limpa e Ecoeficiência; Projeto de Fábrica e de Instalações Industriais; 
Resultados de pesquisa e desenvolvimento (P & D) em novas gerações de produtos; Técnicas de organização 
da produção; e Técnicas de Simulação da Produção, entre outros. Em seguida as tecnologias foram 
organizadas em clusters: Cluster 1 -  Gestão da Produção (GP); Cluster 2 -   Gestão da Qualidade (GQ); 
Cluster 3 - Gestão Econômica (GE); Cluster 4 - Gestão do Produto (GP); Cluster 5 - Gestão Estratégica, 
Organizacional e do Conhecimento (GEOC); Cluster  6 - Gestão Ambiental dos Processos Produtivos e 
Sustentabilidade (GAPPS). A seguir (Figura 6) são apresentados os resultados das bases teóricas e conceitos 
e informações de contexto avaliadas à luz do método LJC.  

-6 -4 -2 0 2 4 6 8

Escala Categórica

E
s
tí

m
u

lo
s

BTC-AEF

IC-AEF

BTC-AGGPP

IC-AGGPP

BTC-AMN

IC-AMN

BTC-AT

IC-AT

 
Fig. 6: Variação da dispersão das preferências dos decisores – “Bases Teóricas e Conceitos” e “Informações 

de Contexto” 

À luz dos resultados produzidos pelo método LJC para as bases teóricas e conceitos e informações 
de contexto, as manifestações da intensidade nas preferências dos decisores acontecem em instantes diversos, 
e os valores de escala variam em função da própria dinâmica mental dos decisores. Claro está que a listagem 
de prioridades é dinâmica e depende das características concretas de cada projeto que vão surgindo ao longo 
da prática, sempre colocando em pauta novos conteúdos.  

Fase 3: Identificar as Barreiras na transferência de tecnologias  

Há evidências de uma grande variedade de barreiras para a transferência de tecnologias ((Xing, 
Zhou, e Xing, 1999; Niosi, Hanel e Fiset, 1995; Veugelers e  Vanden Houte, 1990; Chacko, 1986; Venanzi, 
1996; Meshkati, 1989; Kaplinsky, 1976; Baranson, 1970; Caves, 1974; Contractor, 1980; Dunning, 1979; 
Kojima, 1975; La11 e Streeten, 1977; Mason, 1981; Morley e Smith, 1977; Negandhi, 1975; Prasad, 1983b; 
Wells, 1973; Prasad, 1986; Ala e Langrish, 1981) e combinada com diversos métodos (Leidecker e Bruno, 
1984; Williamson, 1981; Coram, 1967; Vaupel e Curhan, 1974; Dunning, 1958; Dunning, 1983), selecionada 
à luz de mais de 300 títulos, no período de 1750 a 2010. Dos achados na literatura, algumas características 
podem ser ressaltadas neste período histórico à luz desta investigação. Por esta via, a investigação foi 
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baseada na evolução dos avanços tecnológicos e crescimento industrial. Destacam-se algumas informações 
relevantes. De acordo com Streit (1949), das 327 invenções importantes descobertas entre 1750 e 1850, a 
Grã-Bretanha foi responsável por 38. A. França por 24. A Alemanha por 12. E por fim, os EUA por  16. O 
segundo período histórico (1870-1914) foi caracterizado por grande progresso tecnológico, com 
significativos avanços comparando-se à primeira revolução industrial.  Na terceira fase (1919-1939) o 
estoque total da participação de capital estrangeiro (em termos monetários) elevou de forma significativa  
(1914 e 1938) o número de filiais estrangeiras, particularmente no setor de mercados de países  
desenvolvidos. Foi um período de impulso agressivo no exterior por empresas multinacionais de manufatura 
para garantir o acesso a produtos primários para as suas fábricas domésticas, por exemplo, petróleo, borracha 
e metais não ferrosos e para atender a expansão dos mercados de bens de consumo. A quinta fase (1945-
1965) foi caracterizada pela elevada produção internacional. Durante esses anos, a hegemonia tecnológica 
dos Estados Unidos foi expressiva.  A sexta fase (1965-1980) foi caracterizada pelo crescimento acentuado 
da posição das multinacionais na economia mundial. Houve uma aceleração na criação e disseminação 
tecnológica (Dunning, 1983), que tem avançado de forma significativa nas últimas décadas (1980 a 2010). 
Desta forma, foi realizada uma revisão sistemática dos recortes teóricos internacionais sobre o tema 
investigado, em que foram analisadas experiências e casos bem sucedidos e fracassados sobre a transferência 
de tecnologia. Logo após este procedimento de identificação das barreiras, o passo seguinte foi a aplicação 
de filtros e organização das barreiras em clusters para melhor compreensão. Os clusters e seus sub-elementos 
foram submetidos ao julgamento de especialistas com conhecimento sobre o objeto de estudo, selecionados 
por critérios técnico-científico. Os dados foram extraídos por meio de uma matriz de julgamento do tipo 
escalar, em que os especialistas emitiram seus julgamentos, estabelecendo prioridades por importância, 
atribuindo pêsos para as barreiras. Foram identificadas mais de 273 barreiras na transferência de tecnologias 
no período de abrangência de 1750 a 2010. As experiências que mais contribuíram para o levantamento das 
barreiras presente investigação foram: Canadá; Cuba, Coréia, Nigéria; China; Holanda; Inglaterra; 
Alemanha; EUA; França, Japão; Ìndia; Taiwan, entre outros. O passo seguinte foi agrupar as barreiras por 
meio de clusters ou pareamento.  

Fase 4: Avaliar as barreiras conforme as categorias (tipo) de tecnologia 

Ao avaliar as barreiras pelos métodos LJC e RNA os resulados produzidos estão apresentados na 
Figura 7.  

Barreiras Econômicas e Financeiras: Das dimensões econômica e financeiras identificadas e priorizadas, há 
uma predominância  para as barreiras - 1º Retorno da transferência de tecnologias e Custo da tecnologia; 
Custo da transferência de tecnologia– 2º Taxa de retorno, Custos irrecuperáveis, Custo comparativo, Baixos 
Custos de transação, Taxas de juros; Liquidez; e Análise de risco. Este resultados refletem o estado da arte 
(KAPLINSKY, 1976; NIOSI, HANEL e FISET, 1995; JACOB e GROIZARD, 2007). A literatura evidencia 
que, primeiramente, o fator determinante no PTT está associado ao retorno sobre o investimento (ROI).  

Barreiras Técnicas: Ao analisar as barreiras Técnicas, verifica-se uma predominância 1º - Competência no 
PTT, Recursos adequados; Estrutura de P&D; Infra-estrutura; Mão-de-Obra qualificada, Capacidade de 
gerenciamento, Grau de dependência de pessoal  doméstico e insumos de inovação, Filosofia gerencial; 
Natureza das práticas de gestão. Potencialidades de realocação de instalações de P&D; Capacidade de 
amplicar as fontes de informação e conhecimento; Significativa força tecnológica e de recursos, 
Conhecimento em tecnologia de produto e produção.. Essa lógca impõe capacidade no gerenciamento das 
mudanças (Rodrigues, 1985) e requer capacidade de planejar e organizar os recursos para a implementação 
da nova tecnologia. Inclui participação e envolvimento das partes no processo (Achebe, 1959),  infra-
estrutura, sistemas de valores sociais, valores culturais, tradições e hábitos, atitudes de espírito, níveis de 
habilidades, e tabus das populações adquirente (MESHKATI, 1989). 

Barreiras Ambientais: As principais barreiras no PTT são os recursos naturais e os riscos ambientais. Aliado 
a ausência de planejamento, este fator representa de forma bastante significativa uma restrição no PTT. 

Barreiras Políticas: As prioridades políticas são: estabilidade política, política econômica, política de 
investimentos; restrições em investimentos diretos, restrições às importações; incapacidade de resistir a 
choques externos, e cultura de confiança. Aliado a estas questões, está a regulamentação para que o processo 
possa ser implementado de forma plausível. As principais barreiras Jurídicas são: contratos e licenças 
combinados de maneiras distintas, proteção contra falhas de mercado, nacionalização e regulamentação 
excessiva; proteção práticas de licenciamento; de propriedade intelectual.; concessões ou licenças para usar 
patenteado de fórmulas, desenhos, modelos, procedimentos ou partes específicas de conhecimento técnico.  



Barreiras Mercadológicas: Há uma predominância das barreiras: Mercado crescente e sofisticado, com 
infra-estrutura científica e técnica adequadas, competitividade internacional; estrutura de mercados, 
concentração industrial, canais de distribuição, capacidade de integração com outros mercados e 
fragmentação de mercados internacionais.  
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Fig.:7: Barreiras na transferência de tecnologias 

Redes Neurais Artificiais: A camada dos dados de entrada (VE) possui 15 neurônios correspondente as 15 
variáveis referente às barreiras. A camada intermediária possui 7 neurônios, e a camada de saída possui um 
neurônio correspondente ao valor da escalagem determinada pela RNA. Os pesos entre as camadas de 
entrada e intermediária, e entre a intermediária e de saída são determinadas automaticamente pelo processo 
de aprendizagem supervisionada baseado no algoritmo Backpropagation aplicando o software EasyNN. O 
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processo de treinamento foi finalizado quando os pesos entre as conexões permitiram minimizar o erro de 
aprendizado. Para tal foi necessário identificar qual a configuração que apresentaria o melhor resultado 
variando as taxas de aprendizagem e momento. Após diversas configurações terem sido testadas, a rede de 
que apresentou melhor resultado com taxa de aprendizagem igual a 0,32 e momento igual a 0,84 (indicada 
pela RNA 1 na Figura ). Os dados foram divididos em dois grupos, onde a cada estágio um terço dos dados 
são utilizados para treinamento da rede e o restante é aplicado para verificação dos resultados. Após várias 
topologias de rede, e de parâmetros foram obtidas as redes que melhores resultados apresentaram. A rede foi 
treinada para obtenção de dois grupos de resultados para comparação da melhor escalagem determinada 
pelas redes. No primeiro teste adotou-se o somatório do julgamento dos agentes, entretanto somente no 
segundo teste obteve-se o melhor escala, próxima da representada pelo método LJC. Com isso, a última 
etapa da modelagem em RNA consistiu em testar os dados de entrada de forma seqüencial ou aleatória, 
processo este que apresentou resultados mais robustos. Os resultados produzidos pelas RNA e LJC são 
apresentados nas Figura 8.  
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Fig. 8: Comparação de escalagem dos conhecimentos usando os métodos LJC e RNA 

A RNA 1 é a que melhor se aproximou da classificação obtida pela LJC. Além disso, embora outras 
topologias não tenham sido as melhores, entretanto se aproximaram em algumas barreiras da LJC. É possível 
afirmar que os resultados produzidos pelos métodos LJC e pelas RNA são aproximados. Isto confirma a 
consistência dos resultados, e também a confiabilidade dos referidos instrumentos em procedimentos de 
classificação, avaliação, priorização, escalagem, de variáveis qualitativas. O método da psicometria LJC se 
ajusta melhor ao problema em questão, por considerar o comportamento mental dos especialistas para 
explicar a estrutura das preferências em relação aos estímulos, num contexto dinâmico em que as decisões 
são tomadas. Destaca-se que essas preferências dos juízes são manifestadas em instantes diversos, variando 
em função da própria dinâmica de seu processo mental. E esse fato não é observado nas RNA. De fato, um 
PTT requer clareza nos objetivos a serem alcançados com a transferênica da tecnologia. Dos recortes 
teóricos e resultados produzidos à luz dos condicionantes no PTT, a “capacidade de planejamento” e 
“recursos adequados" são considerados fundamentais no PTT. Aliado a isto, está a capacidade de gerenciar 
recursos humanos na perspectiva de alcance na eficiência do processo. É importante equilibrar alocação de 
recursos, a gestão operacional e ao mesmo tempo levar em conta as questões de gestão de pessoas como, 
liderança, motivação, organização e trabalho em equipe (MENKE, 1994). Estudos têm evidenciado a 
capacidade de P&D como um dos indutores para a transferência de tecnologias. Evidente que a gestão de 
P&D, por sua própria natureza, é caracterizada por incertezas e requer uma interação complexa entre 
diferentes atores e variáveis. Reafirma-se a importância de favorecer investimentos em P&D e utilizar 
eficazmente os recursos locais de centros de pesquisa criando ambientes favoráveis à transferência de 
tecnologia, considerando que a  vitalidade de empresas de alta tecnologia/ambientes complexos é  
dependente em grande medida, de sua pesquisa e desenvolvimento. Transferência ou expansão de instalações 
de P & D em locais estrangeiros depende não somente de incentivos governamentais, mas também da 
disponibilidade de cientistas e técnicos que, quando combinados potencializam uma infra-estrutura adequada 
de P & D em determinado mercado.  
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Avaliação das barreiras em relação ás tecnologias transferidas 

Os resultados alcançados permitem referenciar quais barreiras impactam de forma significativa a 
performance do PTT em ambientes de alta complexidade, em condições de incerteza e imprevisibilidade. 
Este procedimento foi concebido à luz dos métodos Electre III, Compromise Programming; e Promethe II. 
Atribuindo-se valores para cada critério, chega-se a uma matriz de Critérios x Alternativas que fornece, 
juntamente com o vetor Pesos, subsídios necessários à aplicação dos métodos multicritério. Ou seja, aplica-
se a metodologia de seleção e hierarquização de alternativas, utilizando-se os métodos Compromise 
Programming, Promethee II  e Electre III.. O Compromise Programming pela sua grande difusão e 
simplicidade de aplicação e entendimento o torna uma alternativa na avaliação de problemas como o 
referenciado nesta aplicação. A solução de compromisso do problema é aquela que mais se aproxima da 
alternativa. Este método foi desenvolvido para identificar a solução mais próxima de uma ideal, portanto não 
viável, utilizando-se um determinado padrão de distâncias. No Promethee II é estabelecida uma função de 
preferências para cada critério entre alternativas, a qual deve ser maximizada, indicando a intensidade de 
uma alternativa à outra, com valor variando entre 0 e 1. Da família Electre (I,II,III,IV e V), o Electre III é 
considerado o mais viável para os casos de incerteza e imprecisão na avaliação das alternativas envolvidas 
no problema de decisão.Todos esses métodos permitem a análise de alternativas de soluções discretas, com a 
possibilidade de se levar em consideração avaliações subjetivas representadas por meio de pesos e 
pontuações numéricas. Em se tratando de problemas envolvendo aspectos subjetivos, os métodos que melhor 
se ajustam à situação desta pesquisa são os métodos da família Electre e Promethee. Embora o método 
Compromise Programinng não faça parte desta classificação, possui características semelhantes, 
apresentando grande simplicidade de compreensão de sua operacionalização, o que o torna factível a esta 
aplicação. A estrutura dessa priorização (classificação, pela análise hierárquica) é proposta em três níveis de 
ordenamento, numa matriz de julgamento, em que, no primeiro nível da estrutura hierárquica define-se o 
objetivo, que é alcançar a performance na transferência de tecnologias, no segundo nível estão os critérios, 
que são as categorias de tecnologias; no terceiro nível estão as alternativas, que são as barreiras na 
transferência de tecnologias. O processo de priorização obedece ao julgamento dos avaliadores 
(especialistas). De posse dos resultados da matriz de julgamento, aplicou-se os métodos: Promethee II, 
Electre III e Compromise Programming para avaliar a performance das barreiras em relação às tecnologias 
transferidas (tipo), estabelecendo-se prioridades, por importância das barreiras em relação às tecnologias a 
serem transferidas (Tabela 2).  

Tab. 2: Avaliação das preferências – Barreiras na Transferência de x Categorias de Tecnologias em 
ambientes high tech 

Classificação Barreiras nas Transferência de 
Tecnologia 

 Promethee II Compromise Programming Electre III 

Política 1ª\ 1ª 1ª 

Mercado 2ª 2ª 3ª 

Econômica e Financeiras 3ª 3ª 2ª 

Técnicas 4ª 4ª 2ª 

Ambientais 4ª  4ª 3ª 

Os resultados produzidos pelos métodos evidenciam as barreiras Política e Mercadológica como as 
mais significativas para assegurar a performance da transferência de tecnologias, uma vez que as essas 
barreiras influenciam a maior grau os clusters de tecnologias: Cluster 1 -  Gestão da Produção (GP);; Cluster 
3 - Gestão Econômica (GE); Cluster 4 - Gestão do Produto (GP); Cluster 5 - Gestão Estratégica, 
Organizacional e do Conhecimento (GEOC); e Cluster  6 - Gestão Ambiental dos Processos Produtivos e 
Sustentabilidade (GAPPS). Confirma-se com isto a  hipótese apresentada neste estudo: HG: As barreiras 
influenciam em maior ou menor grau a performance do PTT em espectro de alta complexidade, sob 
condições de incerteza e imprevisibilidade. Ao comparar os resultados em termos de desempenho, os 
métodos Compromise Programinng e Promethee II não apresentaram diferenças em suas classificações.  Já 
em relação ao Electre III, os resultados foram divergentes. E isto deve-se aos limiares de veto p, q e v, 
respectivamente, de indiferença, preferência forte e veto ou incomparabilidade, há uma discrepância na 
estrutura de seus resultados (classificação). O Electre III apresenta um grupo de solução com estrutura 
hierárquica mais flexível. Isto se deve a própria concepção do método, como também à consideração 
bastante explícita do aspecto da indiferença e incomparabilidade entre alternativas. Uma vez verificada a 
performance das barreiras na transferência de tecnologias, o passo seguinte é verificar o grau de efetividade 



do processo de transferência de tecnologia, determinando-se o impacto das barreiras na performance do PTT 
em ambientes high tech .  

Fase 5: Determinar o grau de efetividade do processo de transferência de tecnologia utilizando a 
tecnologia neurofuzzy 

Este procedimento foi concebido com o apoio da tecnologia neurofuzzy. À luz dos resultados obtidos 
na fase anterior (fase 4)., a determinação da modelagem (nesta fase) partiu das variáveis (barreiras), com as 
as 15ª primeiras classificações, em cada cluster: Político, Jurídico, Econômico e Financeiro, Ambiental e 
Mercadológico, por importância, como variáveis de entrada para operacionalizar a tecnologia neurofuzzy.  A 
determinação do grau de efetividade do processo de transferência de tecnologia - GETT informa o impacto 
de cada cluster na performance do PTT. Este resultado é derivado da interação entre as VE.  

Determinação das Variáveis de Entradas: As variáveis de entradas (VEs) foram identificadas na literatura 
especializada, confirmadas e mensuradas por especialistas. A pesquisa contou com 25 especialistas. Os 
termos lingüísticos atribuídos a cada VE apresentada são: Alto, Médio e Baixo. A Tabela 3 apresenta uma 
referência dessas VE com seus respectivos termos lingüísticos. 

Tab 3: Termos Lingüísticos Atribuídos às VE 
Descrição VE Tipo Termos Lingüísticos 

B. Político Qualitativa Baixa Média Alta 
B. Mercadológico Qualitativa Baixa Média Alta 
B. Econômico e  Financeiro Quantitativa Baixa Média Alta 
B. Ambiental Qualitativa Baixa Média Alta 
B. Técnico Qualitativa Baixa Média Alta 

As VEs: Política, Jurídica, Econômica e Financeira, Técnica, Ambiental e Mercadológica são  
transformadas em variáveis lingüísticas, com seus respectivos Graus de Convicção ou de Certeza (GdC), Ao 
solicitar a opinião de um especialista sobre qual o impacto da barreira política no PTT, os resultados 
evidenciaram resposta 7,0, e em seguida, realizou-se o processo de fuzificação (simulação), atribuindo 
termos lingüísticos BAIXA, MÉDIA e ALTA a graus de avaliação em uma escala de 1 a 10. Para o grau 7, 
considerado BAIXA por 65% dos especialistas, MÉDIA por 35% e ALTA por 0% dos especialistas. A 
Figura 9 apresenta os conjuntos fuzzy para a VE políticas.  Os conjuntos fuzzy definidos por Cury (1999) para 
variáveis qualitativas, num contexto genérico são evidenciados na Figura 9.  

 

 

Fig. 9: Conjuntos fuzzy dos parâmetros qualitativos definidos por  

Cury (1999) 

A inferência fuzzy ocorre a partir da base de regras, gerando o vetor lingüístico da VS, obtido por 
meio das etapas de agregação e composição. A Figura 10 ilustra a ponderação dos especialistas simulada 
atribuindo os termos lingüísticos BAIXA, MÉDIA e ALTA, avaliada na escala de 1 a 10.  



 

 

Fig. 10: Termos lingüísticos ponderados pelos especialistas 

Com as respostas dos especialistas, determinam-se os graus de certeza dos termos lingüísticos de 
cada uma das VE, por meio da utilização dos conjuntos fuzzy. Foram definidos os conjuntos fuzzy genéricos 
para todas as VE qualitativas, que apresentam sempre três níveis de termos lingüísticos: um inferior, um 
médio e outro superior. Os passos para o processo de estruturação dos conjuntos fuzzy foram os seguintes: (i) 
elaboração de formulários para extração da opinião de especialistas sobre os termos lingüísticos 
determinados para as variáveis, sendo essas qualitativas; (ii) tabulação das informações obtidas a fim de 
determinar os graus de certeza para composição de cada conjunto fuzzy; e (iii) determinação dos conjuntos 
fuzzy das variáveis de entrada, intermediárias e de saída. 

Tab 3: Termos Lingüísticos - VE 

Descrição Tipo Termos Lingüísticos 
Técnico Qualitativa Baixo Médio Alto 
Econ e Financeiro Qualitativa Baixo Médio Alto 
Mercadológico Qualitativa Baixo Médio Alto 
Político Qualitativa Baixo Médio Alto 
Ambiental Qualitativa Baixa Média Alta 

Determinação das Variáveis Intermediárias e Termos Lingüísticos: As VE de natureza qualitativa 
passam pelo processo de inferência fuzzy, resultando em termos lingüísticos de VI. Assim, os termos 
lingüísticos atribuídos às VI são: Baixo, Médio e Alto. As variáveis intermediárias foram obtidas são: 
Desempenho Técnico (TE), Mercadológico (ME); Político-Jurídico (PO-JU); Ambiental (A). A arquitetura 
proposta é composta de oito configurações de sistemas especialistas fuzzy, 15 variáveis de entrada (VE) de 
natureza qualitativa que passam pelo processo fuzzy e através do bloco de inferência, portanto, produzindo 
uma variável de saída (VS), denominada variável intermediária (VI). Por sua vez, VIs, que se juntam a outras 
variáveis VIs, formando portanto, um conjunto de novas VEs, conseqüentemente configurando uma 
sequência até a última camada da rede. Na última camada da rede é definida a variável de saída (VS) da 
Rede Neurofuzzy. Esta VS então é submetida a um processo defuzzificação para alcançar o resultado final, 
que é o GETT.  

Determinação da Variável de Saída – Grau de Efetividade de Transferência de Tecnologia (GETT): A 
variável de saída (VS) do modelo neurofuzzy proposto foi denominada de GETT.  

Defuzificação: No caso de aplicações que envolvem variáveis qualitativas, como é o caso em questão, é 
necessário um valor numérico como resultado do sistema, denominado de defuzzificação. O método do 
Centro de Máximos se popularizou para a determinação de um valor exato para o vetor lingüístico da VS. O 
valor de compromisso exato (VC) é determinado através da ponderação dos pesos com relação aos valores 
típicos, conforme Equação apresentada a seguir (VON ALTROCK, 1997; CURY e OLIVEIRA, 1999). 
                                                                                      N 

∑ DoCn . Χn 
                                                                                                                                   n=1 

VS= ------------------------------------------_ 

                                                                                                                                          N 

∑ DoCn¡ 
                                                                                        n=1 



Onde i GdC representa os graus de certeza dos termos lingüísticos da variável de saída final e i X 
indica os valores típicos para os termos lingüísticos, que correspondem aos máximos dos conjuntos fuzzy que 
definem a variável de saída final. O valor do GETT numérico numa escala de 0 a 1 para as barreiras política, 
Jurídica, Econômica e Financeira; Mercadológica e Ambiental corresponde a um valor médio para o GETT.  
Com esse resultado apresentado para o GETT é possível dizer qual é o impacto das barreiras na performance 
no PTT. São as barreiras que apresentam o maior grau de efetividade são as Políticas e Mercadológicas. 

Fase 6: Representação mental das barreiras na transferência de tecnologias 

Os mapas mentais se apresentam como um instrumento factível no processo de tomada de decisão 
em PTT, uma vez que possibilita estabelecer prioridades, por importância, das barreiras que favorecem o 
retorno do negócio em empresas high tech, possibilitando minimizar custos e riscos na alocação de recursos 
e esforços em projetos desta natureza. Os fatores políticos e mercadológicos estão na ordem do dia como os 
que apresentam maior impacto PTT. Quanto maior o grau de importância da barreira, maior será o seu 
impacto na performance do PTT.. Os resultados obtidos evidenciam a relevância das questões políticas e 
mercadológicas para o arrranjo de projetos de grande envergadura como é o caso em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11: Barreiras que influenciam de forma signfiicativa a performance do PTT – Política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12: Barreiras que influenciam de forma significativa a performance do PTT – Mercadológica 

A eficiência no planejamento de um projeto de transferência de tecnologia traduz-se em minimizar 
os efeitos das barreiras no PTT e com isto, criar valor para o negócio. Particularmente atenção especial deve 
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ser para a estabilidade política, econômica e política de investimentos do governo; as restrições em 
investimentos diretos e às importações; capacidade de negociação dos governos; impacto da política fiscal 
nacional; e por fim, política de risco do governo. Aliado a isto, questões mercadológicas, o crescimento e 
sofisticação dos mercados, parcerias e atores envolvidos no processo; infra-estrutura científica e técnica 
adequadas; e à competitividade internacional; estrutura de mercados, concentração industrial, canais de 
distribuição; capacidade de integração com outros mercados; vantagem comparativa de recursos e fatores de 
produção; cultura dos países que transferem ou recebem a tecnologia, potencializam os resultados do 
negócio. De fato, a determinação política na provisão de tecnologias é vista como um pressuposto essencial 
na viabilidade desse mecanismo. A partir de um arcabouço institucional político estável decorre o sucesso ou 
fracasso desta categoria de projetos. À luz das históricas experiências políticas no contexto internacional e 
brasileiro explica-se a preferência pelo fator político. Sem dúvida, a instabilidade política / mercadológica 
trouxe consigo a descontinuidade de grandes e bons projetos. Na maioria das vezes, a instabilidade política 
despontou em crises sistêmicas e de grandes proporções, colocando as políticas públicas, os investimentos, 
os projetos, programas e diretrizes do Estado em segundo plano. A ausência de diretrizes políticas para 
viabilizar investimentos em tecnologias, paralelamente a fortes restrições fiscais levou o Estado a uma 
situação insustentável. Isto resultou na crescente degradação do patrimônio instalado e a perda de eficiência, 
traduzindo para o país, a clara deterioração da infra-estrutura econômica, e perda de sua eficiência e 
competitividade, comprometendo o desenvolvimento nacional, particularmente para o caso brasileiro. Neste 
sentido, a efiência no controle e acompanhamento dessas barreiras possibilita potencializar a criação de valor 
no longo prazo. A fim de elevar a capacidade de criação de valor,  as organizações devem ser capazes de 
criar esse valor por meio de soluções eficientes na condução de fatores que determinam os resultados do 
negócio. Criação de valor neste estudo implica em um incremento para o resultado do negócio - retorno 
financeiro.  

5. Implicações para a Prática da Gestão 

O objetivo principal desta pesquisa é preencher um gap na área de gestão da tecnologia, com 
especial referência à transferência de tecnologias orientada à empresas high tech no Brasil. Para isto, 
apresenta um modelo para determinar a efetividade do processo de transferência de tecnologias, sob 
condições de incertezas e imprevisibilidades. Não há na literatura evidências empíricas sobre a mensuração 
da efetividade do PTT, particularmente com lastro nos fatores que condicionam o referido processo. A 
pesquisa apresenta evidências do impacto das barreiras no PTT. O modelo apresentado neste trabalho ilustra 
uma série de fatores que devem ser considerados por gerentes de tecnologias, uma vez que esse arranjo 
começa com  uma compreensão dos mercados, dos negócios, das oportunidades e necessidades, e os 
potenciais impactos de certas tecnologias sobre essas áreas '(Ounjian e Carne, 1987), além de um quadro 
político evidentemente estável. É plausível que os gerentes de tecnologia elaborem procedimentos para 
manusear as melhores práticas de transferência de tecnologia. À luz dos recortes teóricos e dos resultados 
apresentados, a falta de profissionais qualificados atua como um forte obstáculo à consecução do processo. 
Por esta via, cuidadosa atenção deve sempre ser dada às habilidades e know how na transferência de 
tecnologias. Isto impõe aos gestores de tecnologia uma melhor avaliação das capacidades organizacionais em 
decisões desta natureza.. Por esta via, a política de transferência de tecnologia nesta categoria de empresas 
haverá de estar ancorada em um planejamento eficiente. Espera-se que as capacidades de P&D possam abrir 
espaços permitindo as empresas high tech expandir suas tecnologias existentes e estabelecer novas 
tecnologias ou melhorar a função de P&D. Evidências a partir do estudo de transferência de tecnologia é o 
problema de mensuração, uma vez que variáveis de natureza qualitativas envolvem elevado grau de 
subjetividade. Neste sentido, o uso de um grupo de especialistas se apresenta como uma solução viável para 
melhorar a qualidade das decisões em transferência de tecnologia.  

Desta forma tem-se um guia para incrementar valor ao negócio, uma vez que é possível afirmar que 
as barreiras têm efeitos substanciais nos resultados do negócio. Esses impactos podem ser ajustados por meio 
de ações, aperfeiçoamentos nas melhores práticas e estratégias orientadas a esse fim. Várias novas 
contribuições são oportunizadas neste trabalho para a gestão de tecnologia.  O modelo desenvolvido neste 
trabalho centra-se na transferência de tecnologia e, portanto, deve ser de algum uso prático para os gestores 
de tecnologia em uma variedade de diferentes setores. Analisar os principais fatores que podem influenciar o 
PTT na sua forma atual pode servir como um roteiro e dispositivo para pensar a organização em termos de 
antecipar barreiras no PTT, além de identificar como essas barreiras podem ser manipuladas e minimizadas. 
O modelo também possibilita aos gerentes  capturarem a natureza interativa desse processo. Os resultados 
aqui apresentados contribuem para uma melhor compreensão prática de uma importante preocupação 
estratégica da gestão. Considerações importantes muitas vezes negligenciadas em outras abordagens. Em 



outras palavras, a transferência de tecnologia pode traduzir-se em benefícios para os atores envolvidos, a fim 
de aumentar a motivação para colaborar. Este know how de procedimentos metodológicos possibilita ainda 
aos estudiosos entender a dinâmica desse arranjo e permitir aos praticantes concentrarem naqueles fatores 
subjacentes que determinam como obter sucesso na implementação de projetos desta natureza. Permite 
ainda, que as organizações reconheçam os limites envolvidos em projetos de transferência de tecnologia. Isto 
pressupõe planejamento e controle adequados.  

6. Conclusões e Limitações 

Encerra-se este documento sobre os condicionantes na transferência de tecnologia. O presente artigo 
teve por objetivo contribuir para uma política de planejamento na transferência de tecnologias. Para isto 
apresentou uma proposta multi-modelo para avaliar a efetividade do PTT em espectro de alta complexidade 
em condições de incerteza e imprevisibilidade. O modelo é simples, robusto e tem lastro nos fatores que 
restringem a transferência de tecnologias. A proposta de modelagem apresentada ganha ênfase, uma vez que 
a diversidade de métodos quando combinada são instrumentos valiosos e de elevado potencial e valor 
agregado de grande envergadura, contribuindo para a robustez da modelagem.A pesquisa foi orientada à 
transferência de tecnologias de empresas high tech. Evidências para um PTT bem sucedido foram produzidas 
neste estudo. Os benefícios derivados da transferência de tecnologia à luz dos resultados empíricos implicam 
na criação de valor para o negócio. Este artigo apresentou uma estrutura para tomada de decisão que 
considera a variável tecnologia no planejamento. À luz de alguns implementos técnicos foi possível 
apresentar uma estrutura integrada e encadeada. Este pesquisa procurou expandir outras pesquisas anteriores 
que demonstraram que a transferência de tecnologias cria valor para o negócio. Dos recortes teóricos 
analisados, foi possivel identificar 273 barreiras, com período de abrangência de 1750 a 2010. Os dados 
foram filtrados aplicando-se diversos filtros e tratamentos estatísticos com técnicas da análise multivariadas. 
As barreiras políticas e mercadológicas são as mais significativas no PTT. Evidentemente permanecem 
diversas questões a serem aprofundadas em outros estudos do gênero e espera-se ter contribuído para uma 
discussão que ainda possa ser bastante explorada. Crê-se na importância de entender o PTT no sentido de 
que as necessidades dos diversos estratos da sociedade são melhores atendidas quando tratadas de forma 
coletiva e colaborativa. Das diversas dimensões analisadas, os resultados referenciam que não há grandes 
predominâncias de uma ou outra barreira, mas é certo que essas barreiras quando consideradas de forma 
combinada (interações) têm efeito significativo nos resultados esperados pelas empresas, pela sociedade e 
pelo país. Por isso, estão na ordem do dia e devem ser balizadas como uma prioridade do momento, no 
contexto dos esforços sistêmicos orientados pela definição e redefinição de novas estratégias de 
planejamento de projetos inovadores ao longo do tempo. É plausível que o impacto das barreiras se dão ao 
longo de um processo contínuo, dinâmico  e converge ao perfil desejado, que está em constante 
transformação por novas barreiras que vão surgindo no longo prazo em PTT. Por esta via, a gestão de 
tecnologias haverá de estar ancorada em um planejamento instrumentalizado, na perspectiva de  respostas 
rápidas aos desafios que se apresentam em ambientes de alta complexidade. Claro está também, que a 
listagem de prioridades de barreiras identificadas e analisadas nesta pesquisa é dinâmica. Dos achados no 
estado da arte e resultados produzidos nesta investigação, é razoável dizer que esta pesquisa é vulnerável à 
críticas. Este estudo teve uma série de limitações, que também contribui para identificar novos gaps de 
pesquisa e potencializar futuros estudos.  

A pesquisa procurou cobrir um espectro bastante abrangente de amostragem (1750-2010), o que foi 
bastante significativo para a certeza produzida nos resultados alcançados. Cabe destacar que apesar de contar 
com uma amostra consistente, são variáveis de natureza qualitativas e, portanto, envolvem alto grau de 
subjetividade e que pode elevar o grau de incerteza de alguma forma. Foi uma aplicação longitudinal, o que é 
uma tendência à redução das incertezas inerentes ao processo de investigação. A tecnologia teve lastro no 
conhecimento aplicado a resultados práticos, seguindo o alinhamento dos principais recortes teóricos. Neste 
aspecto esta pesquisa ganha ênfase uma vez que foi possível materializar o conceito de tecnologia e 
contribuir traçar um roteiro para um projeto de transferência de tecnologia. Recomenda-se que esta pesquisa 
seja reproduzida e replicada ampliando a amostra de especialistas, para maior certeza nos resultados 
alcançados. Reafirma-se ainda a importância de novas aplicações de forma permanente e recorrente no longo 
prazo.  

Dos achados derivados da pesquisa, as indústrias de alta tecnologia carregam consigo rápidas 
mudanças, competição intensa e um ambiente altamente incerto e arriscado. Confirma o estado da arte. 
Shanklin e Ryans (1984) sugerem que empresas high tech vislumbrem potencialidades técnicas e científicas 
que dêem respostas rápidas às técnicas existentes, permitindo atender às demandas de mercados a serem 



construídos ou alterados. É razoável centrar esforços em P&D, criando com isto um estoque interno de 
conhecimento científico (Feinberg e Majumdar, 2001; Griliches, 1979; Hall e Mairesse, 1995), o que 
possibilita o desenvolvimento e introdução de novos produtos, redução de custos de produção, preços mais 
competitivos e maior retorno financeiro (KAFOUROS, 2008a, 2008b).  Essa lógica haverá de ser mantida, só 
que por meio da abertura de espaços para os diversos estratos: parcerios, fornecedores e clientes. Seja como 
for, um projeto de transferência de tecnologia em empresas high tech haverá de ser ancorada numa eficiente 
política de planejamento. É razoável dizer que a indústria de alta tecnologia no Brasil ainda tem um logo 
caminho pela frente e enorme potencial de crescimento. Espera-se que o Brasil possa se tornar uma nação 
tecnológica e competitiva. 
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Abstract
This paper examines several research fields that address the phenomenon of technology
brokering in innovation, in which there are arguments both pro- and con- the development
of these agents, being the problem of measuring the impact of brokers the main barrier to
reach an agreement between the opposing views. This is a complex issue given the
difficulty of impact attribution, which explains the emergence of studies aiming at making
contributions to solve this methodological problem. However, the results show that there is
still no impact evaluation that is longitudinal and describes the performance and co-
evolution of different agents that make up the innovation system in which brokers operate.
This paper proposes a methodology to address this problem, by modeling technology
brokers as part of an innovation system understood as a Complex Adaptive System (CAS)
that can be simulated through Agent-Based Modeling (ABM).

Keywords: Innovation systems. Brokering in innovation. Complex adaptive system.
Agent-based modeling

Resumen
Este trabajo examina varios campos de investigación usados para abordar el fenómeno de
la intermediación tecnológica en innovación, en los cuales hay argumentos a favor y en
contra del desarrollo de tales agentes, siendo la dificultad de medir el impacto de la
intermediación la principal barrera para llegar a un acuerdo. Este es un tema complejo
dadas las dificultades de atribución del impacto, lo que explica la aparición de estudios que
buscan contribuir a resolver este problema metodológico. Sin embargo, los resultados
muestran que aún no existe una evaluación del impacto que sea longitudinal y describa el
desempeño y co-evolución de los diferentes agentes que conforman el sistema en el que
operan los intermediarios. Este trabajo propone una metodología para hacer frente a este
problema, mediante el modelado de los intermediarios como parte de un Sistema Complejo
Adaptable (SCA) que puede ser simulado mediante la Modelación Basada en Agentes
(MBA).

Palabras clave: Sistemas de innovación. Intermediación en innovación. Sistemas
complejos adaptativos. Modelación basada en agentes.
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1. Introducción
A los intermediarios de innovación se les puede atribuir el objetivo de cerrar brechas entre
actores de los sistemas de innovación en diferentes dimensiones (PARJANEN; MELKAS;
OUTILA, 2011); dichas brechas generan unos altos costos de transacción (COASE, 1937)
entre los agentes productores de nuevo conocimiento y los generadores de valor en el
mercado. Los agentes heterogéneos que conforman los sistemas de innovación desarrollan
unas rutinas organizacionales propias que se forman gracias al aprendizaje colectivo en las
organizaciones (CYERT; MARCH, 1999). Este aprendizaje se produce al solucionar
problemas de una forma repetitiva, desarrollando unas capacidades que son exploratorias,
en el caso de las rutinas de los agentes enfocados a la investigación, y otras que son de
explotación, para las firmas que están más orientadas a la comercialización (NELSON;
WINTER, 1982).

La literatura sobre los agentes intermediarios resalta su capacidad de cerrar brechas,
sirviendo de enlace entre los generadores de ideas y conocimiento, por una parte, y los
usuarios de éste y productores de valor en el mercado, por otra, facilitando, además, la
conformación de redes entre actores heterogéneos, que son fundamentales para el proceso
innovador. También son reconocidos por su neutralidad, imparcialidad e independencia, lo
cual facilita el relacionamiento y negociación de los derechos de propiedad a través de la
disminución de la asimetría en la información, la creación de puentes, la firma de contratos
y la generación de confianza, entre otros.

Sin embargo, desde las diferentes perspectivas con que la literatura ha abordado el
fenómeno de la intermediación, se ha encontrado la necesidad de evaluar el impacto que
generan los intermediarios en los diferentes actores con los que tiene relación y,
especialmente, en el sistema en el que están inmersos. Del mismo modo, también se
reconoce en la literatura que evaluar el impacto de los intermediarios de innovación es un
problema complejo, dadas las dificultades que hay en la atribución de su aporte al proceso
de innovación. Tal valoración deberá tener la capacidad de facilitar un análisis dinámico y
longitudinal del sistema en el que opera el intermediario, siendo esto primordial para medir
su impacto en los sistemas de innovación y tener argumentos para demostrar su valor,
además de justificar su creación y el otorgamiento de financiamiento público y privado
para su actuación en los sistemas nacionales, regionales, sectoriales y tecnológicos de
innovación.

Inicialmente, en este trabajo se aborda al intermediario como un agente de los sistemas de
innovación, el cual se analiza desde diferentes ópticas, resaltando finalmente la
importancia de evaluar su aporte. Luego se exploran los trabajos que han intentado medir
los aportes de los intermediarios de innovación, con énfasis en las metodologías, resultados
y limitaciones de estos trabajos. Todo esto con el propósito de plantear una aproximación
metodológica apropiada para poder abordar este problema.

2. Intermediarios de Innovación
El surgimiento de estos agentes puede tener múltiples explicaciones; sin embargo, se puede
decir que, por lo general, aparecen cuando no existe o no se percibe una adecuada
conexión entre actores relevantes, lo cual puede suceder por fallas del mercado o de
estructura de los sistemas de innovación (SMITS; KUHLMANN, 2004). Estos agentes
intermediarios del proceso de innovación han recibido una gran variedad de nombres y
roles en la literatura, tales como se presenta en la Tabla 1.

Esta variada terminología se puede explicar por los diferentes campos de investigación
desde los que se ha enfocado cada trabajo. Algunas revisiones que han tenido como
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objetivo clasificar estos enfoques son las de Howells (2006), Winch y Courtney (2007), y
Roxas, Piroli y Sorrentino (2011). A continuación, teniendo en cuenta estos trabajos, se
proponen y complementan las categorías ya identificadas.

2.1 Difusión y Transferencia de Tecnología. En este ámbito se analiza a los agentes que
están ubicados entre las fuentes y los adoptantes de la innovación y cómo juegan un papel
de enlace (MORGAN; CRAWFORD, 1996), de traductor (HOWELLS, 2006) y de
reducción de información asimétrica (GÖKTEPE, 2006) que influye en la velocidad y
dirección de la difusión. El primer enfoque que se dio a los intermediarios fue el de
“agentes de cambio” (HÄGERTRAND, 1952), quienes tenían por objeto aumentar la
velocidad de la difusión y la aceptación de nuevos productos. Luego, Watkins y Horley
(1986) miran en prospectiva el rol que tienen los intermediarios en la transferencia de
tecnología entre grandes y pequeñas firmas. Posteriormente, Mantel y Rosegger (1987)
hablan de unas terceras partes en el proceso de difusión de tecnologías, que cumplen las
funciones de soportar la toma de decisiones, definir estándares y especificaciones, y
evaluar tecnologías. Desde el punto de vista de las directrices que se deben seguir para
administrar los patrocinios del gobierno orientados a I+D, Berry et al. (1991) proponen
unas “agencias de difusión” que se deben de utilizar para identificar las estrategias
adecuadas de transferencia de tecnología para innovaciones específicas. Del mismo modo,
Seaton y Cordey-Hayes (1993) revisan el papel de las empresas de tecnología militar como
intermediarias para la explotación de tecnología.

Tabla 1. Nombres o roles del intermediario en la literatura.

NOMBRE O ROL AUTORES NOMBRE O ROL AUTORES

Agentes de cambio Hägertrand (1952) Llaves de frontera (boundary
spanner)

Williams (2002)

Firmas intermediarias Watkins y Horley (1986) Catalizadores Smits y Kuhlmann (2004)

Terceras partes Mantel y Rosegger (1987) Intermediarios de innovación Howells (2006)

Servicios empresariales
intensivos en conocimiento
(KIBS)

O’Farrell y Moffat (1991) Brokers virtuales de
conocimiento

Prandelli, Sawhney y Verona
(2006)

Agencias de difusión Berry, Brown y Goel (1991) Brokers de innovación Winch y Courtney (2007)

Brokers Burt (1992), Hargadon y
Sutton (1997)

Intermediarios sistémicos Klerkx y Leeuwis (2008 y
2009)

Organizaciones de frontera Braun (1993) Innomediarios Li, Shyu y Yang (2009)

Agentes de innovación Bidault y Fischer (1994) Orquestadores de la red de
innovación

Batterink et al. (2010)

Puentes Bessant y Rush (1995) Intermediarios tecnológicos Clarisse, Knockaert y
Spithoven (2010)

Organizaciones de
superestructura

Lynn, Reddy y Aram (1996) Gatekeepers Graf (2011)

Bricoleurs Turpin, Garrett-Jones y Rankin
(1996)

Brokers de soluciones Feller et al. (2012)

Brokers de tecnología Morgan y Crawford (1996) Brokers de conocimiento Malik (2012)

Intermediarios de información Popp (2000) Capitalistas de innovación Bacon, Nambisan y
Throckmorton (2012)

Fuente: Elaboración propia

A pesar de las bondades identificadas en la intermediación enfocada a la transferencia de
tecnología de los anteriores estudios, el proceso de intermediación puede fallar. Las causas
principales de fracaso, según Aoyama (2006), se dan cuando el programa de transferencia
de tecnología se impone por la alta dirección con una pobre evaluación, y cuando la brecha
entre los proveedores y solicitantes es demasiado amplia para llenar. En ocasiones, la
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percepción de que el aporte de los intermediarios es mínimo, puede ser provocado por la
tensión existente en el intermediario entre tener una participación importante desde el
punto de vista técnico, en contraste con la simple función de catalizador que únicamente
facilita el proceso de cooperación entre actores (KUADA; SØRENSEN, 2005). En este
sentido, Williams (2002) afirma que cuando el intermediario demuestra su conocimiento
técnico, esto lo legitima para su intervención; sin embargo, esta especialización le puede
dificultar adquirir una mirada integral que le ayude a no desarrollar un ‘bloqueo mental’
para encontrar soluciones, y puede ser considerado una competencia por los exploradores.
Un temor que existe es que, con la creación de estos agentes, las relaciones, los flujos y la
interacción directa existente entre exploradores y explotadores se eche a perder
(GÖKTEPE, 2006). Estas afirmaciones son difíciles de refutar desde un punto de vista
objetivo; como lo manifiestan Lavis et al. (2003), la poca evaluación del proceso de
transferencia de tecnología va de la mano con los escasos modelos existentes de evaluación
del impacto de los intermediarios de innovación.

2.2 Gestión de la Innovación. Este enfoque es cercano al del primer grupo; sin embargo,
se centra en el análisis de los intermediarios como organizaciones y en las actividades en
que están involucrados. Entre sus acciones se les atribuye no solo la función de enlace,
sino también la de almacenadores y manipuladores del conocimiento, que transforman las
ideas y el conocimiento transferido (HARGADON; SUTTON, 1997; HOWELLS, 2006;
ROXAS, et al., 2011), así como generadores de nuevas ideas (BOUTELLIER et al., 2011).
También se les reconoce su contribución a la imparcialidad en la articulación de la
demanda; su fácil accesibilidad para los emprendedores; su proximidad cognitiva y cultural
con usuarios finales y proveedores del conocimiento; su aporte en la construcción de
capacidades en los demandantes y proveedores para cooperar en el proceso de innovación;
su desarrollo de conceptos innovadores que no están amarrados a las fuerzas del mercado y
las agendas políticas actuales (KLERKX; LEEUWIS, 2008); su aporte en la construcción
colectiva de capacidades de absorción a nivel inter-organizacional (CLARYSSE et al.,
2010); sus servicios de vigilancia tecnológica para que las firmas tengan acceso al
conocimiento externo para su proceso de innovación (MALIK, 2012); y su ayuda a la
solución de problemas políticos en el desarrollo de una tecnología en un territorio (HALL;
KINGIRI, 2012). Estos aportes van encaminados a generar confianza y normas comunes
de transparencia y reciprocidad que facilitan el aprendizaje organizacional, reduciendo los
costos de transacción involucrados en el intercambio de conocimientos (DYER; SINGH,
1998).

Las anteriores contribuciones generan un problema, identificado por Klerkx, Hall y
Leeuwis (2009) como ambigüedad en las funciones, la cual se presenta cuando estas se
traslapan con aquellas que en algún momento han ejercido otros actores; por lo tanto,
pueden ser vistos como competidores y no como facilitadores, repercutiendo esto en que
pueden ganarse la antipatía de entes que hacen parte de la estructura científica y que se
requieren como socios en la red. Otros problemas detectados por Klerkx y Leeuwis (2008),
que se pueden considerar comunes para el proceso de gestión de la innovación en que
intervienen los intermediarios, son: la presión de los accionistas o financiadores para
alcanzar sus objetivos; la invisibilidad y la inconmensurabilidad del valor del servicio;
imágenes poco claras de los roles de los intermediarios; mediación demasiado limitada
(sólo en ciertas etapas del proceso de innovación, por lo general en las primeras cuando la
inversión es pública); poca coherencia de la política; cambios de gobierno; y expectativas
diferentes de los socios cooperadores.

2.3 Organizaciones de Servicio. La intermediación en innovación también ha sido
explorada en actividades de servicio; en particular, se ha relacionado con las KIBS
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(O'FARRELL; MOFFAT, 1991) y las firmas consultoras (PILORGET, 1993). Se incluyen
las KIBS, reconociendo que entre estas hay empresas que llevan a cabo su propia I+D y
desarrollan e introducen en el mercado sus propias innovaciones. Sin embargo, en
ocasiones, las KIBS están comprometidas con funciones que soportan el cambio innovador
de sus firmas clientes (BESSANT; RUSH, 1995) y se les reconoce su papel en los sistemas
de innovación como intermediarios y puentes de innovación (SMEDLUND; TOIVONEN,
2007). Especialmente, estudios como los de Chiesa, Frattini y Manzini (2008) y Chiaroni
et al. (2008), enfocados en las empresas que ofrecen servicios técnicos y científicos,
demuestran que estos actores sirven como puentes tecnológicos a lo largo de las etapas del
ciclo de vida de la industria de uso intensivo de tecnología, conectando fuentes de
conocimiento con las organizaciones beneficiarias, las que utilizan las tecnología
transferida para innovar en sus productos.

Gracias a este enfoque, se puede obtener claridad sobre los procesos y dinámicas de la
negociación de servicios de transferencia de conocimiento, mediante la identificación y el
análisis de los diferentes mecanismos de transferencia de conocimiento para las empresas
de servicio, especialmente cuando actúan como intermediarios (KALLIO et al., 2011). En
este sentido, Amara, Doloreux y Landry (2012) exploran la magnitud y los determinantes
del intercambio de conocimientos entre las KIBS y sus clientes, y Huggins (2011) busca
comprender mejor la evolución y crecimiento de las KIBS y la naturaleza de sus redes y
mercados. Otra orientación alternativa que han tenido estos estudios, sin apartarse del tema
de la mediación, es la de Bacon et al. (2012), quienes hablan de capitalistas de innovación,
los cuales son intermediarios de innovación que median las interacciones entre grandes
empresas y fuentes externas de innovación, especializándose en buscar nuevas y
prometedoras ideas de inventores independientes u otras fuentes, interviniendo en esas
ideas para transformarlas en conceptos listos para el mercado. Sin embargo, esta
perspectiva no resuelve los problemas ya identificados en las categorías de  transferencia y
difusión de tecnología y en la de gestión tecnológica, especialmente respecto a la dificultad
de valorar el aporte de las KIBS o empresas consultoras, cuando cumplen el rol de
intermediarias, en los resultados de innovación finales de sus clientes, dado el problema de
atribución.

2.4 Emprendimiento Universitario, Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica
(IEBT) y Parques Científicos y Tecnológicos. Esta perspectiva se enfoca en la
universidad emprendedora, que debe incorporar a sus funciones la difusión de tecnologías
(CLARKE, 1998), actividad que usualmente realiza a través de sus oficinas de
transferencia de resultados de investigación (OTRI), IEBT y parques científicos y
tecnológicos (ETZKOWITZ et al., 2000). El propósito es cumplir la “3ra misión” que se le
ha asignado a la universidad: generar impacto económico y social en los entornos en los
que hace presencia (GIBBONS et al., 1994). En esta perspectiva, la actividad empresarial
es un paso en la evolución del sistema universitario, que complementa la formación y la
investigación (ETZKOWITZ et al., 2000). Para ello, algunos autores reconocen a la OTRI
como la puerta de enlace principal entre la universidad y la industria (DEBACKERE;
VEUGELERS, 2005), siendo su función primordial y tradicional la difusión y
transferencia de tecnología de la que se habla en el primer apartado de esta sección. Otros,
como Montoro-Sánchez, Mora-Valentín y Ortiz-de-Urbina-Criado (2011), determinan los
efectos de los desbordamientos de conocimiento en la innovación y colaboración entre
empresas ubicadas en parques científicos y tecnológicos. Balkin et al. (2005), por suparte, estudian las mejores características que deben tener las incubadoras y los parques
tecnológicos para realizar una buena transferencia de tecnología en las empresas nacientes.

Con respecto a los parques científicos, Hansson, Husted y Vestergaard (2005) hacen varias
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críticas al respecto y concluyen que los parques científicos fallan en atraer y desarrollar
empresas de alta tecnología, y no han cumplido su papel como aceleradores del
crecimiento económico regional. Apoyados en el estudio realizado por Westhead (1997),
quien comparó a las empresas de base tecnológica incubadas en parques con las que no, el
resultado fue que no había diferencias estadísticamente significativas entre los resultados
en cuanto a la intensidad de I+D, el gasto de I+D y la capacidad de investigación para
introducir nuevos productos y patentes. Uno de los peligros más importantes detectados
por Hansson et al. (2005), es que el intermediario (en este caso, el parque) institucionalice
y consolide una baja interacción entre las universidades y la industria, como resultado de
asignarle la función de transferencia de tecnología a un intermediario. Esto puede generar
en los otros actores una actitud de indolencia para promover las interacciones entre
exploradores y explotadores, dando la ilusión de cerrar la brecha, cuando en realidad la
están manteniendo.

2.5 Sistemas de Innovación. En este enfoque se reconoce la importancia de un agente
puente entre actores que tienen diferente información y conocimiento (BESSANT; RUSH,
1995). Estos agentes puente pueden ayudar a compensar las debilidades del sistema de
innovación, a través de la corrección de las fallas del mercado y las políticas públicas
(CARLSSON; STANKIEWICZ, 1991). Este reconocimiento de organizaciones
intermediarias en los sistemas de innovación se da inicialmente en los Sistemas
Tecnológicos de Innovación, donde asumen el rol de ayudar a la adopción de soluciones a
la medida de las necesidades individuales de las firmas (CARLSSON; STANKIEWICZ,
1991). Luego, Lynn et al. (1996) identifican un grupo de agentes que ayudan a enlazar y
transformar relaciones entre redes y sistemas de innovación, dándoles el nombre de
empresas de “superestructura”. Mientras que para aportar a la formulación de políticas se
les ha reconocido como “organizaciones de frontera” (BRAUN, 1993). Se debe tener en
cuenta que antes de la intervención del intermediario, este debe entender muy bien las
debilidades del sistema que pretende subsanar, así como elegir el tipo de innovación
(radical o incremental) en que centrará sus esfuerzos (KLERKX et al., 2009). Es por ello
que se les reconoce como intermediarios sistémicos, los cuales tienen como principal
diferencia con respecto a las otras perspectivas, según Klerkx et al. (2009), que van más
allá de las empresas y redes de empresas, interviniendo en las arquitecturas de innovación
de nivel superior que implican una compleja relación de participacipantes empresariales,
gubernamentales y sociales.

Sin embargo, a pesar de este reconocimiento hecho al intermediario sistémico en los
sistemas de innovación, su aporte puede presentar problemas. Según Klerkx et al. (2009),
estos problemas emergen cuando los intermediarios son diseñados con anticipación y se
establecen de forma preconcebida, con indicadores y esquemas de entrada y salida
prescritos. Sin embargo, los que han surgido de forma “auto-organizada”, resultado de la
experimentación y adaptación, lograron ajustarse mejor a los entornos regionales y
sectoriales. Esto puede ser explicado por el fenómeno de co-evolución descrito por
Aoyama (2006), en el cual todos los actores que intervienen en el proceso cambian por el
aprendizaje y las capacidades de innovación que obtienen de su interacción. Otra dificultad
que pueden tener los intermediarios y que logra afectar su imparcialidad ya antes
mencionada como característica fundamental para su credibilidad, es su dependencia de
fuentes de financiación, generalmente proveniente de entes públicos con objetivos e
intereses particulares, las cuales pueden deteriorar la independencia que debe demostrar el
mediador, especialmente cuando hay una negociación de por medio (KLERKX;
LEEUWIS, 2008, 2009; KLERKX et al., 2009).

2.6 Redes Sociales. La literatura sobre este tema ha sido inspirada por los trabajos de los
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sociólogos Granovetter (1973) y Burt (1992), quienes concentraron sus estudios en la
fuerza de los lazos débiles y los agujeros estructurales, respectivamente, que están
presentes en las redes sociales dada la heterogeneidad de los diferentes actores, los cuales
al ser conectados presentan un potencial importante para que se dé la innovación. Estos
lazos débiles y agujeros estructurales se pueden entender como brechas en las redes
sociales que pueden ser de diferentes dimensiones, tales como las identificadas por Frantsi,
Harmaakorpi y Parjanen (2010) y complementadas por Parjanen, et al. (2011): geográficas,
cognitivas, comunicativas, organizacionales, funcionales, culturales, sociales y temporales.
Estas brechas dificultan la efectiva combinación de hardware, software y orgware que debe
existir para que se dé la innovación (SMITS, 2002), justificando la existencia de
intermediarios de innovación que tienen como función principal cerrar estas brechas
mencionadas en las redes de innovación. Los análisis se enfocan, especialmente, en el
grado de centralidad y fuerza del enlace que tiene el broker en la red para facilitar el
proceso de transferencia de tecnología entre participantes heterogéneos (WINCH;
COURTNEY, 2007). Un ejemplo es el trabajo de Hargadon y Sutton (1997), inspirado en
los agujeros estructurales de Burt (1992), donde encuentran que las firmas en una situación
estructural de brokerage son más efectivas, al tener acceso a ideas de fuentes externas que
pueden ser combinadas creativamente en nuevos productos y servicios.

Este enfoque presenta retos, como los identificados por Suvinen, Konttinen y Nieminen
(2010), quienes realizan un estudio en diferentes redes sectoriales donde los intermediarios
han asumido roles muy diferentes, ya sea respecto a su cercanía a exploradores o
explotadores, o respecto a los procesos de desarrollo de la aglomeración y de sus
estructuras internas, ya sea bottom-up o top-down. En dichos estudios demuestran que en
los distintos casos el papel de los intermediarios ha sido limitado. Con respecto al tipo de
sector o cliente al que se oriente el intermediario, es casi obvio que se tendrán mejores
resultados al centrarse en los que poseen mejores capacidades de absorción y actúan en
ambientes más dinámicos para innovar; sin embargo, en este contexto los intermediarios
no ayudarían a reducir las brechas entre los jugadores, sino que ayudarían a aumentar esa
distancia (ROXAS et al., 2011).

Para entender mejor la importancia del intermediario en la red se debe entender cuándo se
produce un “fallo en la red”, lo cual sucede cuando las actividades de los diferentes actores
están mal coordinadas por la falta de interacción entre ellos (AUTIO; KANNINEN;
GUSTAFSSON, 2008). Del mismo modo, se debe tener presente que las redes se
caracterizan por las normas de reciprocidad y confianza que difícilmente surgen
espontáneamente, requiriendo un esfuerzo deliberado para crear conexiones entre los
actores, facilitando la acumulación de capital social (NAHAPIET; GHOSHAL, 1998). Por
tanto, la orientación que se debe dar al intermediario en redes está centrada en su aporte
comunitario (AUTIO et al., 2008), lo cual se logra a través no solo de los conocimientos
del intermediario, sino del trabajo comunitario que se fortalece gracias a la característica
de formación de redes en la que intervino el intermediario de innovación. Sin embargo,
sigue existiendo un problema para medir los efectos comunitarios, generalmente por falta
de una manera de evaluarlos, por lo que se deben suponer y se convierten en un acto de fe
(AUTIO et al., 2008).

Se puede apreciar que en los diferentes campos de investigación acá presentados, existen
evidentes superposiciones en los enfoques. Sin embargo, las perspectivas de sistemas de
innovación y redes sociales presentan un marco teórico con mayores posibilidades de
análisis y comprensión del fenómeno, puesto que reconocen la heterogeneidad de los
diferentes actores que componen el sistema o red de innovación y las brechas en múltiples
dimensiones que se dan entre los diferentes actores. Esto abre la necesidad de un
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intermediario que propenda por cerrar tales brechas, habilitando a los diferentes actores
para que accedan a un efectivo flujo de información y conocimiento que les facilite
innovar. Por otra parte, en diferentes trabajos presentados en los campos mostrados
anteriormente, se ha puesto en duda y condicionado el aporte de los intermediarios; estos
trabajos tienen en común que han identificado la necesidad de evaluar la contribución de
los intermediarios de una manera objetiva, para tener la seguridad de demostrar la
pertinencia del mediador de innovación. El crecimiento de este tipo de agentes en todo el
mundo y la inversión tanto pública como privada que ello provoca ha incrementado esta
necesidad, por lo que en los últimos años varios estudios han abordado el problema y se le
ha tratado de dar solución desde diferentes perspectivas.

3. Aproximaciones de Evaluación del Aporte de los Intermediarios de
Innovación

El problema de medir y evaluar el aporte de los intermediarios de innovación ha sido
abordado desde diferentes enfoques. A continuación se presentarán varias de estas
perspectivas, teniendo en cuenta la diferente orientación de cada una, su tratamiento, los
resultados y las limitaciones encontradas, lo cual servirá para orientar la propuesta
metodológica que será planteada posteriormente.

3.1 Resultados de la inversión pública. Un grupo de trabajos se caracteriza por la
necesidad de medir los resultados de la inversión pública en programas que tienen como
objetivo promover la innovación a partir del relacionamiento de diferentes actores en los
sistemas y redes de innovación, actuando el programa en estos casos como un
intermediario de innovación. En esta dirección, Autio et al. (2008) buscan distinguir el
aprendizaje a nivel de empresa que se deriva de las adicionalidades de primer orden
(inversión directa en I+D) y de segundo orden (inversión en el relacionamiento, para
construir una comunidad) en las intervenciones de la política de innovación. Esto lo hacen
mediante el planteamiento de cuatro medidas de aprendizaje en dos campos: aprendizaje
tecnológico, tanto directo como indirecto, y organizacional, que incluye mercados e
internacionalización; así, obtienen un cambio en el énfasis en la investigación de los
sistemas de innovación de uno descriptivo por uno predictivo, e identifican a la comunidad
que se ha construido como el predictor de los cuatro tipos de aprendizaje considerados. Sin
embargo, queda pendiente entender cómo la construcción de la comunidad puede tener
resultados no deseados como, por ejemplo, la reducción en la exploración que se percibe.

Por otro lado, Roxas et al. (2011) modelan una función de producción para los brokers de
transferencia de tecnología, para comparar su desempeño e investigar la influencia de
factores externos sobre su eficacia. Para ello, utilizan el método de análisis envolvente de
datos para evaluar el desempeño de las organizaciones que conforman la red de centros de
enlace para la innovación, hallando orientaciones para mejorar el rendimiento de los
programas de intermediación para la innovación en cuanto a visibilidad, conocimiento,
detección y relaciones a largo plazo; sin embargo, sólo cubren un período de tiempo,
presentando una fotografía donde lo importante es la “transferencia” y no el impacto que
se genera después de ella.

Por su parte, Cumming y Fischer (2012) examinan la eficiencia de los servicios de
asesoramiento empresarial con financiación pública, respecto a los resultados
empresariales. Se basan en la teoría de evolución de las capacidades dinámicas para
desarrollar su hipótesis de que tales servicios mejoran las ventas, la innovación, las
finanzas y las alianzas; y encuentran una relación significativa entre las horas de asesoría
con las ventas y las finanzas, así como con las patentes y las alianzas después de hacer
ajustes para controlar la endogeneidad. Lamentablemente, el no tener datos antes de la
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intervención no permite tener resultados comparables que evidencien la magnitud de la
contribución.

3.2 Desempeño de internet como intermediario de innovación. La preocupación de
estos trabajos se enmarca en el concepto de la innovación abierta y las plataformas que
deben de ser creadas para facilitarla; especialmente, se concentran en la utilización de
internet como plataforma e intermediario ideal para el mercado de tecnología. Al respecto,
Lichtenthaler lidera varios estudios centrados en los comercializadores de tecnología,
resaltando el de Lichtenthaler y Ernst (2008), quienes buscan averiguar sobre el
desempeño de los mercados de internet para tecnología; en el estudio entrevistan a los
gerentes de tecnología y propiedad intelectual de firmas que son potenciales licenciatarios
y licenciantes de los mercados de internet, obteniendo información de la limitada tasa de
éxito de estos mercados sobre el número de transacciones tecnológicas. Al final,
encuentran que aún falta comprender el efecto cultural para entender cabalmente los
resultados limitados de este tipo de mercados.

3.3 Orquestación de las redes de innovación por un intermediario sistémico. En el
trabajo de Klerkx y Leeuwis (2009) se le reconoce al intermediario sistémico las funciones
de articulación de la demanda, de formación de redes y de gestión del proceso de
innovación. Estas funciones son puestas a prueba en el trabajo de Batterink et al. (2010),
quienes buscan entender el proceso de orquestación de las redes de innovación que se
ocupan de acercar las PYME y los institutos de investigación; mediante un estudio
exploratorio a través de estudios de caso, optan por un enfoque cualitativo e inductivo para
llegar a proposiciones teóricas. En su trabajo logran identificar las funciones principales de
los intermediarios de innovación para lograr la orquestación de la red: iniciación de la
innovación, composición de la red y gestión del proceso de innovación; sin embargo, elalcance de las conclusiones es muy restringido, ya que la generalización de la propuesta
está limitada por el tamaño y el alcance de la muestra.

Otro aporte en esta dirección es el de Kock y Gözübüyük (2011), quienes analizan si una
red de una empresa en particular evoluciona o no con el tiempo, al ser utilizado un
intermediario de innovación; estos autores buscan medir el antes y el después de los lazos
fuertes y débiles de una red de una empresa que decide participar en sistemas de
innovación abierta utilizando un intermediario. Como se trata de un Working Paper, aún
no presentan los resultados; sin embargo, una fortaleza de su enfoque es la comparación
que se propone en el tiempo entre el antes y el después de la intervención; como limitación
de su alcance, solo se plantea medir el comportamiento de los lazos de red, dejando por
fuera otras características estructurales de la red que pueden ser importantes para tener en
cuenta.

Un trabajo muy revelador es el de Nishimura y Okamuro (2011) que, aunque podría
considerarse en el ámbito de la inversión pública, su aporte en la perspectiva de la
orquestación de redes puede ser más valioso. En su trabajo, identifican las diferencias en la
formación de redes y en el desempeño de quienes participan o no en los proyectos de
cluster industriales; utilizan el modelo de diferencias en diferencias (especificación
econométrica) para analizar el grado de colaboración Universidad-Empresa-Estado (UEE)
antes y después de la participación en el proyecto de cluster industrial. Como resultado,
encuentran que los participantes de los clusters que explotan los programas de apoyo
amplían la red UEE; además, llegan a un resultado muy similar al de Autio et al. (2008),
respecto a que los apoyos indirectos tienen un impacto más amplio y fuerte que los directos
en I+D. Sin embargo, no logran identificar completamente el efecto de cada programa de
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apoyo y los resultados difieren entre clusters y zonas; además, el estudio no cuenta con un
control de calidad de los resultados.

Por su parte, Comacchio, Bonesso y Pizzi (2012) intentan demostrar el papel de los centros
de transferencia de tecnología en la expansión de los límites entre la industria y las
universidades; las variables que utilizan para dar cuenta de este rol son los proyectos
conjuntos, la cualificación del capital humano interno y externo, las actividades de
investigación, y los socios de I+D. Los resultados del trabajo destacan el impacto de las
redes a nivel organizacional, aumentando la probabilidad de acceder a información
calificada. Sin embargo, a pesar de estos avances, no se tiene en cuenta el papel de las
capacidades de las firmas, ni la posición en la red de los actores.

3.4 Impacto en los recursos y capacidades empresariales. En este caso, los estudios se
orientan hacia la percepción individual de algunos actores que han tenido relación con
intermediarios de innovación. Un ejemplo es el trabajo de Dalziel y Parjanen (2011),
quienes buscan medir el impacto de los intermediarios de innovación mediante la
utilización de un modelo lógico, que sirve para identificar un conjunto de indicadores que
evalúan el rendimiento de los financiadores y tomadores de decisiones. Con el trabajo,
logran demostrar una relación estadísticamente significativa entre el impacto en los
recursos y capacidades de la empresa y su desempeño en el mercado; no obstante, las
respuestas que se obtienen de las empresas son muy subjetivas y no resuelven el problema
de atribución.

3.5 Desempeño de acuerdo a la estructura organizacional. Desde esta perspectiva se
analiza la forma del trabajo interno del intermediario y cómo influye esto en sus resultados.
En esta dirección apunta el trabajo de Hülsbeck, Lehmann y Starnecker (2011), quienes
buscan analizar empíricamente el funcionamiento de las oficinas de transferencia de
tecnología (OTT) en Alemania; para ello, utilizan el número de divulgaciones de
invenciones como una medida del desempeño, y analizan cómo la varianza en el
desempeño puede ser explicada por las diferentes estructuras organizacionales y variables
de las OTT. Concluyen que el rendimiento de la OTT es principalmente una función del
tipo de división del trabajo dentro de la OTT y la intensidad de la investigación de la
universidad a la que pertenece; no obstante, se dejan muchos actores por fuera del estudio
que también son intermediarios, y no se tiene en cuenta las relaciones con diferentes redes
que comparten flujos de información y conocimiento.

Del análisis de las anteriores perspectivas que buscan evaluar las actividades de los
intermediarios, se identifican sesgos con respecto a la importancia que se le atribuye a
estos agentes, ya que en la mayoría de los trabajos es a ellos mismos a los que se les aplica
las encuestas, dejando por fuera a otros actores con los que se han relacionado. Además, en
los casos en que se ha tenido en cuenta a estos actores interconectados por el intermediario,
se percibe una alta subjetividad que pone en duda la validez de los estudios. Otra dificultad
encontrada en la mayoría de trabajos es que siguen siendo una fotografía que no muestra
un análisis longitudinal y dinámico del fenómeno, indispensable para detectar el
comportamiento co-evolutivo que tienen los agentes gracias a su relacionamiento en un
sistema o red, así como para evidenciar afectaciones de su desempeño individual y grupal.

4. Propuesta metodológica
Se ha identificado la dificultad en la evaluación del impacto de los intermediarios en el
desempeño de un sistema de innovación, dada la evolución en el tiempo del sistema y de
los agentes que la conforman e interactúan. Esta evolución lleva a analizar el problema
desde la perspectiva económica evolucionaria, en la cual la preocupación fundamental es
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analizar el proceso de cambio económico, especialmente el cambio generado de forma
endógena (BLEDA, 2001). Esta aproximación permite acercarse a las interacciones
dinámicas y no lineales entre agentes heterogéneos, así como a los procesos de generación
de variedad en diversos niveles de los sistemas económicos (MONTOYA, 2010). Desde
esta perspectiva, los agentes son considerados como dispositivos con capacidad
programada y con aprendizaje basado en “ensayo-error” (MONTOYA, 2010). Este
aprendizaje del agente es local y en las cercanías de las actividades previas, debido a las
restricciones que impone su repertorio de rutinas (TEECE, 1988). En cuanto a la
evolución, se caracteriza de manera genérica por ser un proceso de auto-transformación,
cuyos elementos básicos son la generación endógena de novedad y su diseminación
contingente (WITT, 2008).

Entonces, en la economía evolucionaria se reconoce la emergencia de “nuevas
instituciones”, lo cual enriquece la variedad de los sistemas de innovación, tanto en agentes
como en relaciones, variedad fundamental para una mejor adaptación del sistema. Ahora,
entendiendo la evolución como un proceso de auto-transformación (como lo propone Witt,
2008) con su generación endógena de novedad y diseminación contingente, se observa su
íntima relación con la red de innovación definida por Gilbert, Pyka y Ahrweiler (2001)
como la evolución de la relación dinámica y contingente de unidades heterogéneas,
evidenciando una dependencia de la variedad presente en las redes y los comportamientos
(novedosos) de los agentes que la conforman. Se infiere que la restricción manifestada por
Teece (1988) de un aprendizaje local y en las cercanías de actividades previas, debido a las
restricciones de las rutinas, puede ser superada (en cierta medida) si se hace parte de un
sistema de innovación donde se puede presentar un aprendizaje de otras rutinas, gracias a
la variedad y especialización de otros agentes pertenecientes al sistema, que propician la
creatividad, flexibilidad y novedad que requiere la innovación. Los intermediarios, según
sus roles antes analizados, tienden a generar cambios en las características de un sistema de
innovación, propiciando el cambio endógeno al generar variedad que favorece el proceso
de selección y especialización, los cuales se entienden como indispensables para la
innovación.

Sin embargo, los procesos por los que los sistemas están formados, así como su papel en la
innovación, no son fáciles de comprender, principalmente por la complejidad de los
procesos dinámicos y por los actores heterogéneos que intervienen (GILBERT et al.,
2001). Por lo tanto, se pueden considerar estos sistemas de innovación como Sistemas
Complejos Adaptables (SCA) compuestos por agentes interactuantes descritos por reglas
que cambian al acumular experiencia (HOLLAND, 2004), ocasionando que ni los flujos ni
los sistemas permanezcan inmutables a través del tiempo, dados los cambios provocados
por el proceso de adaptación a medida que pasa el tiempo y se acumula experiencia
(HOLLAND, 2004). Esta adaptación es la que le da surgimiento a la complejidad y hace
que los SCA sean tan intrincados, originando la recomendación de Holland (2004) de
utilizar modelos de computadora, que tienen la característica de estar bien definidos y
contar con mecanismos manipulables, y que permiten la búsqueda de los patrones y leyes
que los rigen mediante complejas exploraciones que no son posibles con los sistemas
reales.

En el caso que se quiere abordar, el modelo debe ser capaz de realizar un análisis que
pueda describir las características formales, las propiedades estructurales, la evolución
temporal y los efectos de las redes sociales (GALASO, 2011). Con respecto a la búsqueda
del impacto del intermediario, el modelo debe permitir encontrar la atribución de
relaciones causales que vinculen recursos y acciones con los resultados (ALBORNOZ;
ALFARAZ, 2008). Estos resultados dan lugar a modificaciones que afectan a los agentes y
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a las estructuras sociales (ALBORNOZ; ALFARAZ, 2008). En cuanto a las relaciones que
se presentan en la red, se debe tener en cuenta los vínculos directos, que sirven como
buscadores de recursos e información; los vínculos indirectos (o débiles), que sirven
principalmente como buscadores de información; y los agujeros estructurales, que cumplen
dos roles contradictorios: ampliar la diversidad de la información y aumentar la
desconfianza (AHUJA, 2000). Además, el modelo debe permitir enfocar el análisis en un
sistema con un gran número de objetos activos (BORSHCHEV; FILIPPOV, 2004).

Según las anteriores condiciones, se trata de un problema complejo y cuya dinámica en el
tiempo es importante, por lo que el modelo de simulación es la mejor respuesta para un
caso como este, donde se requiere hacer análisis y sacar conclusiones sobre el
comportamiento de un SCA (BORSHCHEV; FILIPPOV, 2004). Los modelos de
simulación que se han encontrado en la literatura pueden ser clasificados en cuatro grandes
líneas: 1) simulación discreta o basada en eventos, utilizada para un estado de abstracción
medio-bajo, para un grado de detalle medio-alto, para un nivel meso-micro y para una
categoría táctica-operacional; 2) simulación continua o dinámica de sistemas, utilizada
para un estado de abstracción alto, para un grado de detalle bajo, para un nivel macro y
para una categoría estratégica; 3) simulación de sistemas dinámicos, para un estado de
abstracción bajo, para un grado de detalle alto, para un nivel micro y para una categoría
operacional; y 4) sistemas basados en agentes, que cubre todos los estados de abstracción,
detalle, niveles y categorías (BORSHCHEV; FILIPPOV, 2004).

Al analizar las características que se han detallado en los sistemas de innovación, se
encuentra que la mejor opción es utilizar la modelación basada en agentes (MBA), por su
aplicación en amplios rangos de abstracción, detalle, nivel y categoría, como argumentan
Borshchev y Filippov (2004). Además, es una herramienta potente para obtener
información de la dinámica del sistema, que es afectada cuando los agentes son
heterogéneos y el relacionamiento en la red tiene sus características propias
(RAHMANDAD; STERMAN, 2008). Utilizando la MBA, se puede observar el
comportamiento de diferentes tipos de redes al darle ciertos atributos a los agentes como,
por ejemplo, características exploradoras, explotadoras y de relacionamiento (según
muestran Rahmandad y Sterman, 2008, con algunos agentes más propensos a contraer y
contagiar una enfermedad por su comportamiento), donde estos últimos se pueden asumir
como los intermediarios que conectan a grupos de exploradores y explotadores.

Otra de las razones para escoger la MBA es su utilización de una aproximación bottom-up,
dada su capacidad de modelar complejos fenómenos emergentes, tales como la difusión de
una innovación en un sistema socio-económico (KIESLING et al., 2012). Este enfoque
bottom-up “puede incorporar fácilmente a conductores de nivel micro de adopción, la
racionalidad limitada, la información imperfecta y la heterogeneidad de los individuos en
términos de atributos, comportamientos y vínculos en la red social” (KIESLING et al.,
2012, p. 192, traducción de los autores). En este caso, se considera al agente como una
entidad de toma de decisiones autónoma, que interactúa con otros agentes y con su
ambiente dadas sus normas de comportamiento y conducta adaptativa (KIESLING et al.,
2012). Con respecto a las topologías de la red social, los lazos sociales fuertes y débiles,
las externalidades de red, la publicidad y el boca a boca positivo y negativo, la MBA ha
producido ideas teóricas sobre estos aspectos al avanzar en la comprensión de la difusión
de la innovación (KIESLING et al., 2012).

5. Conclusiones y trabajo futuro
En la literatura especializada se ha reconocido a los intermediarios como un tipo de agente
que cierra brechas en diferentes dimensiones de las redes, gracias a sus características de
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imparcialidad, neutralidad e independencia, así como a su función de catalización, que los
lleva a cumplir un papel de facilitadores del proceso de innovación y de creadores, gestores
y fortalecedores de redes. Sin embargo, en la literatura no se ha reportado aún un modelo
que permita evaluar estos aportes de manera convincente, dadas las dificultades de medir
una contribución que es indirecta y de atribuir a la intervención del intermediario los
impactos en el sistema o red de innovación. Una limitación común en los trabajos
analizados es que son una imagen instantánea que no muestra el comportamiento dinámico
del fenómeno en el tiempo, lo que es indispensable para poner en evidencia la co-
evolución de los agentes a partir de su relacionamiento en el sistema, así como sus efectos
en el desempeño individual y conjunto.

Atendiendo sus características, los sistemas de innovación se pueden considerar SCA que
evolucionan en el tiempo gracias a su adaptación, generada por las relaciones internas
entre agentes y externas con otros agentes de su entorno. Tales SCA presentan unos
cambios endógenos emergentes cuyo análisis exige una perspectiva bottom-up, la cual
puede ser simulada desde la MBA, buscando comprender el comportamiento del sistema y
cómo este es impactado en su desempeño por los agentes intermediarios que hacen parte
de él.

Una propuesta de trabajo futuro es la de modelar a través de la simulación basada en
agentes, las relaciones de los diferentes agentes que conforman un sistema de innovación:
exploradores, explotadores e intermediarios, con el propósito de apreciar el
comportamiento del sistema y sus miembros en diferentes escenarios, permitiendo evaluar
el aporte de los intermediarios en el desempeño del sistema de innovación y los agentes
que lo componen.
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Resumo: A inovação de produto é considerada um tipo de inovação tecnológica,
havendo alguns indicadores de inovação para mensurá-la. Dentre estes há a proporção de
vendas de produtos novos ou aprimorados dentre todos os produtos comercializados pela
empresa. Este artigo objetiva analisar a evolução da inovação na Natura, empresa brasileira
considerada umas das dez empresas mais inovativas do mundo pela revista Forbes
(CORREIO, 2011). Foi realizada uma análise de série temporal, ou série histórica, para
verificar o período de 2002 a 2011. Os resultados apontaram que o índice de inovação
tende a aumentar ao longo dos períodos, refletindo a influência do desenvolvimento de
produtos em uma empresa que investe em inovação, pois estes influenciam fortemente as
receitas geradas pela empresa. Constatou-se um decréscimo dos produtos lançados a partir
de 2007, sendo estabilizado pós-2009, o que levanta proposições sobre o impacto da crise
de 2008 no crescimento inovativo da empresa.

Abstract: Product innovation is considered a kind of technological innovation, existing
some innovation indicators to measure it. Among these is the proportion of sales of new or
enhanced products from all the products commercialized by the company. This article aims
to analyse the evolution of innovation in Natura, brasilian company selected by Forbes
magazine as one of the ten most innovative companies in the world (CORREIO, 2011). It
was realized an analysis of time series or historical series to check the period of 2002 to
2011. The results pointed out that the innovation index tends to rise over the period,
reflecting the influence of the products development in a company that invests in
innovation, because they strongly influence the incomes generated by the company. The
results showed a decrease of the prodcts launched since 2007, being stabilized after 2009,
which raise propositions about the impact of the 2008 crisis in the innovative growth of the
company.



1. Introdução
A rapidez gerada pela globalização permite que a inovação seja o fator-chave para a
criação de valor de uma empresa, permitindo ganhos de vantagem competitiva
(CARVALHO, 2009). Hoje, toda empresa atua em um ambiente que apresenta diversidade
tecnológica e de mercado, tendo que sobreviver adaptando-se e mudando o ambiente
(FREEMAN; SOETE, 2008). Detectar e aproveitar oportunidades, como também ter a
habilidade de garantir relações, é o que move a inovação (TIDD; BESSANT; PAVITT,
2008).
O artigo visa enfocar a inovação, pois é um fator essencial no desenvolvimento de
vantagens competitivas para as empresas; principalmente, nas que possuem um mercado
entrópico, isto é, está em constante mudança. A necessidade de inovação ocorre tanto para
manter-se no mercado como para alcançar vantagem competitiva, que segundo Alfaro e
Sachuk (2006) é estabelecido basicamente através de um processo de inovação contínua.
Conforme Mintzberg (2006), o contexto da inovação é aquele em que a organização
precisa lidar, constantemente, com tecnologias ou sistemas completos, sob condições de
mudanças dinâmicas.

Dentre as diversas formas de inovar, têm-se os investimentos no desenvolvimento de
novos produtos/serviços internamente e a contratação dos melhores profissionais. Neste
contexto, quanto mais investimentos fazia-se em P&D, mais aptas as empresas estariam
para descobrir novas ideias. Entretanto, atualmente, sabe-se que existem várias formas para
alcançar a inovação, dependendo da gestão da inovação desenvolvida pela empresa.

De acordo com a OECD (2004), a inovação aparentemente desempenha um papel central
na atual economia competitiva, que se baseia principalmente no conhecimento e trata a
inovação como fator determinante para o crescimento econômico nacional e nos padrões
do comércio internacional.
Entre as empresas que investem em inovação no Brasil, tem-se a Natura, que é uma
referência no setor de cosméticos. Essa empresa, atualmente, é considerada umas das dez
empresas mais inovativas do mundo pela revista Forbes (CORREIO, 2011). Neste
contexto, este trabalho apresenta a seguinte questão de pesquisa: como se dá a evolução
temporal dos indicadores de inovação apresentados pela Natura para gerar inovação?
Portanto, o estudo tem como objetivo geral analisar, por meio de séries temporais, como
está a evolução da inovação na Natura. Como objetivos específicos têm-se: verificar o
número de novos produtos lançados pela empresa nos últimos 10 anos; analisar os
investimentos feitos em inovação nesta década; e avaliar a porcentagem da receita líquida
investida em inovação. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, utilizando de séries
temporais para a análise dos indicadores de inovação apresentados nos relatórios anuais da
empresa.
O artigo está composto por, além desta introdução, mais cinco seções: referencial teórico,
onde se levantará o conhecimento bibliográfico referente ao tema da inovação,
apresentação da empresa, metodologia, análise de resultados e considerações finais.

2. Referencial Teórico
2.1 Inovação
O pai da inovação Joseph Schumpeter (1961) deu destaque à inovação na construção de
suas teorias sobre desenvolvimento econômico. O empresário é apresentado como aquele
que reforma ou revoluciona o sistema de produção a partir de uma invenção ou de uma
nova possibilidade tecnológica para produzir uma nova mercadoria, ou uma antiga, mas de



forma moderna. Na elaboração de sua teoria do desenvolvimento econômico, Schumpeter
(1988) propõe que o produto é quem inicia a mudança econômica, influenciando os
consumidores a quererem coisas novas ou algo que difere daquilo que habitualmente
consumia. O desenvolvimento econômico ocorre quando novas combinações descontínuas
são geradas, ou seja, a partir da introdução de um novo bem que os consumidores não
estejam habituados ou a presença de uma nova qualidade no bem; da introdução de um
novo método de produção; da abertura de um novo mercado; da conquista de uma nova
fonte de matéria-prima ou de bens semifaturados; ou de um estabelecimento de uma nova
organização de qualquer indústria.
Assim, inovação pode ser conceituada como a implementação de um produto ou serviço,
processo, método de marketing ou organizacional novo ou com melhoria significativa para
a empresa (OCDE, 2005), sendo considerada um fator fundamental para o desempenho de
uma empresa (BRITO; BRITO; MORGANTI, 2009). Para Van de Ven (1986), inovações
técnicas, tais como novas tecnologias, produtos e serviços; e inovações administrativas,
como novos procedimentos, políticas e processos organizacionais, constituem possíveis
inovações empresariais.
Para Jorde e Teece (1990), a inovação envolve busca e descoberta, desenvolvimento,
melhoria, adoção e comercialização de novos processos, produtos e estruturas
organizacionais, e procedimentos. Ao mesmo tempo, envolve risco, incerteza,
experimentação e testes, sendo uma atividade em que comumente se apresenta como
"poços secos" e "becos sem saída". Apesar disso, Van de Ven (1986) trata a inovação
como algo frequentemente percebido como bom, já que uma nova ideia deve ser útil-
rentável, construtiva e auxilie na resolução de problemas. Uma invenção é considerada
uma inovação apenas se chegar ao mercado pois se não for levada à prática, é considerada
economicamente irrelevante (CARVALHO, 2009; SCHUMPETER, 1988).

Mesmo que algumas inovações envolvam processos descontínuos, ou seja, englobam a
implantação de algo novo, na maioria das vezes, uma inovação ocorre de forma
incremental, buscando a eliminação de problemas no sistema (TIDD; BESSANT;
PAVITT, 2008).

Para Freeman e Soete (2008), para uma empresa, parar de inovar significa a morte. Assim
como fator competitivo, mesmo com as incertezas do ambiente, as empresas não podem
abandonar sua rotina de inovação, se sim, a concorrência irá tomar o seu mercado. A
grande maioria das inovações é oriunda do acúmulo de conhecimentos e experiências das
empresas (ALFARO; SACHUK, 2006). Podendo ser desenvolvida pela própria empresa ou
adquirida de outras organizações por meio do processo de difusão, meio pelo qual as
inovações se disseminam (OCDE, 2005).
Seguindo tipologias propostas por Schumpeter ou institucionais como da OCDE, Tidd,
Bessant e Pavitt (2008) classificam a inovação em quatro categorias, que denominam de “4
Ps” da inovação: (1) inovação do produto, com mudanças no que é oferecido pela empresa
(produtos/serviços); (2) inovação de processo, envolvendo mudanças na forma como os
produtos e serviços são criados; (3) inovação de posição, com os contextos em que são
introduzidos os produtos e serviços sendo modificados; e (4) inovação de paradigma, com
mudanças nos modelos mentais da empresa.
Este estudo concentrar-se-á em analisar os indicadores de inovação a partir do número de
novos produtos da Natura. Portanto, é necessário tratar, mais especificamente, da inovação
de produtos.

2.2 Indicadores de inovação



O tipo de inovação mais usulamente reconhecido é o de produto, pela sua visibilidade no
mercado concorrencial. De acordo com Tidd, Bessant e Pavitt (2008), a inovação de
produto está referida a mudança que ocorrem nos produtos/serviços que uma empresa
oferece. Segundo OECD (2004) a inovação em produtos atende a alguns dos objetivos
econômicos da inovação, tais como a substituição de produtos que estejam sendo
descontinuados, aumento da linha de produtos e desenvolvimento de produtos amistosos
em relação ao ambiente. Conforme o IBGE (2007), as inovações de produto compreendem
produtos tecnologicamente novos ou tecnologicamente aperfeiçoados, sendo produtos
novos aqueles que apresentam diferenças significativas dos produtos previamente
existentes.
Segundo manuais básicos para a medição de inovação (OECD, 2004; IBGE 2007) um
produto é tecnologicamente novo quando difere significativamente dos produtos
anteriormente produzidos pela organização, ou ainda quando seu desempenho foi
substancialmente melhorado, ou seu custo foi diminuído de maneira progressiva.
Sendo a palavra produto usada tanto para bens como para serviços, a inovação em produtos
pode ocorrer a partir da criação de produtos novos ou aprimoramento de produtos
previamente existentes (OECD, 2004).
A inovação de produto é considerada um tipo de inovação tecnológica que pode ser
encontrada em diversos setores do mercado econômico. A inovação tecnológica pode ser
apresentada por trajetórias tecnológicas diversas. Essas trajetórias, segundo Tidd, Bessant e
Pavitt (2008) podem ser divididas em cinco principais trajetórias criadas para evitar a
generalização da natureza, fonte, direção e implicações estratégicas de inovação com base
na experiência e o de afirmar que todas são diferentes, sendo assim não podem ser
comparadas. Os autores determinam como trajetórias tecnológicas principais a dominação
pelo fornecedor, intensivas escalas, de base científica, intensivos em informação e
fornecedores especializados.
Para IBGE (2007), essa inovação pode resultar de pesquisas e desenvolvimentos
tecnológicos realizados no interior das empresas (P&D) e de novas combinações das
tecnologias existentes. A inovação gera a vantagem competitiva para a empresa,
possibilitando diferenciação entre ela e suas concorrentes. Conforme Ansoff (1983), a
busca de vantagem competitiva pode se dar pelo produto comercializado e das ações
corporativas que envolvem o mercado, sendo incluso a diversificação. Neste contexto, à
medida que a empresa cresce mais a empresa se direciona para as necessidades de produto
e de mercado.
As inovações tecnológicas são apresentadas pelos indicadores empresariais de inovação
tecnológica que, conforme ANPEI (2004), são representados por indicadores relacionados
à intensidade do esforço em P&D e indicadores de resultado desse esforço. Neste contexto,
esforços são as atividades de pesquisa e desenvolvimento experimental e seu subconjunto,
enquanto os considerados de resultado são as patentes e receitas obtidas pela venda de
novos produtos, pela economia de custos devida à inovação em processo. Corroborando
esta definição, a OCDE (2004), identifica vários indicadores que são utilizados para medir
o impacto das inovações no desempenho da empresa como a proporção de vendas de
produtos novos ou aprimorados, resultados do esforço de inovação e do impacto da
inovação no uso dos fatores de produção.
Conforme o estudo de Sbragia, Kruglianskas e Arango-Alzate (2001), empresas
capacitadas e inovadoras ou empresas com potencial para a inovação apresentam uma
maior participação de novos produtos em seu faturamento. De acordo com os autores, as
empresas inovadoras apresentam relacionamento positivo entre faturamento, lucro líquido
e investimento em P&DE, isto é, a inovação gera um desempenho financeiro de lucro



líquido maior que empresas não inovadoras e; o investimento nas áreas inovativas causa o
crescimento de inovação.

2.3 O Mercado de Cosméticos
O mercado de cosméticos no Brasil é muito forte e encontra-se em ampla expansão.
Segundo dados do Instituto Euromonitor conforme mostra a Tabela 1, o Brasil representa
10,1% do mercado mundial de cosméticos, ficando atrás apenas de Estados Unidos e Japão
sendo o líder no consumo de produtos infantis, desodorantes e artigos de perfumaria
(EXAME, 2012a).
Tabela 1: Ranking do setor
Higiene Pessoal, Perfumaria e

Cosméticos
2010

US$ Milhões
(preço ao

consumidor)

2011
US$ Milhões

(preço ao
consumidor)

Crescimento
(%)

Participação
(%)

Mundo 387.727,1 425.866,5 9,8
1 Estados Unidos 60.744,0 63.086,4 3,9 14,8
2 Japão 43.381,7 47.267,7 9,0 11,1
3 Brasil 36.186,9 43.028,5 18,9 10,1
4 China 23.879,4 27.704,3 16,0 6,5
5 Alemanha 17.730,3 19.419,9 9,5 4,6
6 França 16.079,1 17.294,7 7,6 4,1
7 Reino Unido 15.592,8 17.019,8 9,2 4,0
8 Rússia 12.373,0 14.187,0 14,7 3,3
9 Itália 12.158,1 12.964,7 6,6 3,0
10 Espanha 10.473,3 11.007,4 5,1 2,6

Top Ten 248.598,6 272.980,4 9,8 64,1
©2012 Euromonitor International

Fonte: ABIHPEC (2012)

Em pesquisa realizada pela Popai Brasil foi constatado que mais de 50% dos entrevistados
adquiriam produtos de beleza ao menos uma vez por semana e que 43% dos entrevistados
gastavam entre R$100 e R$200 por mês em cosméticos, o que demonstra o imenso
montante de dinheiro que circula nesse mercado assim como seu grande potencial no país e
o aumento das últimas duas décadas do chamado do chamado culto à beleza (EXAME,
2012b).

O crescimento do setor de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos encontra-
se em franca ascensão no Brasil nos últimos 16 anos, tendo um crescimento percentual
acumulado de cerca de 360% enquanto que o crescimento da indústria em geral foi de
apenas 49% conforme Tabela 2 (ABIHPEC, 2012).

Tabela 2: Crescimento do setor X Crescimento da Economia
Variação Anual - Em Porcentagem

Ano PIB Indústria Geral Setor Deflacionado
1996 2,7 3,3 17,2
1997 3,3 4,7 13,9
1998 0,2 -1,5 10,2
1999 0,8 -2,2 2,8
2000 4,3 6,6 8,8
2001 1,3 1,6 10,0
2002 2,7 2,7 10,4
2003 1,1 0,1 5,0
2004 5,7 8,3 15,0
2005 3,2 3,1 13,5
2006 4,0 2,8 15,0
2007 6,1 6,0 9,4
2008 5,2 3,1 5,5
2009 -0,6 -7,4 9,6



2010 7,5 10,5 10,5
2011 2,7 0,1 4,6

Fonte: Adaptado de ABIHPEC (2012)

Além de apresentar um percentual de crescimento imensamente maior que o da indústria
de forma geral e o do PIB brasileiro o setor ainda apresenta um crescimento nos últimos 17
anos em relação a oportunidades de trabalho na casa dos 312,9% (ABIHPEC, 2012).

Segundo a ABIHPEC (2012) entre os fatores influenciadores para esse crescimento do
setor podem-se destacar o aumento da expectativa de vida, ocasionando numa maior busca
por manter uma aparência jovem, um lançamento intenso de novos produtos visando
atender as demandas do mercado, a participação crescente da mulher brasileira no mercado
de trabalho e a utilização de tecnologia de ponta para o aumento da produtividade sem
acarretar em grandes aumentos de preço.

A inovação encontra-se intensamente inserida nesse setor devido à necessidade constante
de se lançar novos produtos, os quais dependem de novos ingredientes. Além disso, o
crescimento da regulamentação visando uma maior eficácia dos produtos, assim como uma
maior segurança dos mesmos faz com que a inovação seja fator fundamental no mercado
de cosméticos, principalmente em empresas que busquem o mercado internacional
(FERRO, 2008).

Frente a este panorama este estudo se propõe a analisar a evolução de indicadores de
inovação de uma empresa brasileira cosméticos que tem se destacado pela gestão da
inovação, como fator competitivo para seu sucesso, a Natura, empresa brasileira
considerada umas das dez empresas mais inovativas do mundo pela revista Forbes
(CORREIO, 2011).

3. Metodologia
Trata-se uma pesquisa quantitativa, que se caracteriza pelo emprego de instrumentos
estatísticos, tanto na coleta como no tratamento dos dados, e que tem como finalidade
medir relações entre as variáveis (RICHARDSON, 2009). Tomando-se por base a tipologia
de Collis e Hussey (2005), pode-se classificar o estudo quanto a seus objetivos como
descritivo e explicativo, por descreverem os diversos indicadores de inovação ao longo do
tempo e explicam por modelagem a evolução da série. Já quanto ao seu procedimento,
classifica-se como bibliográfico, utilizando-se da literatura existente. Utilizou-se de dados
secundários obtidos a partir da utilização de informações fornecidas pelos relatórios anuais
da empresa e submetendo-os a testes de séries temporais.

A análise de série temporal, também denominada série histórica, é uma sequência de dados
obtidos em intervalos regulares de tempo durante um período específico. Série temporal é
um conjunto de observações ordenadas no tempo os quais apresentam dependência no
tempo (CRESWELL, 2010). Como observado na metodologia, o modelo utilizado é o
univariado que se baseia apenas na série histórica.

Nesta pesquisa foram analisados os investimentos em inovação da empresa Natura no
período de 2002 a 2011. Segundo Corrar e Theóphilo (2004), os dados podem sofrer a
influência de diversos fatores como alterações macroeconômicas, mudanças no padrão
tecnológico vigente, variações nas condições da natureza e fenômenos imprevisíveis. Esses
e outros fatores determinam os componentes das séries temporais que precisam ser
decompostos: a tendência, as variações cíclicas, as variações sazonais e as variações
irregulares.

A análise estatística foi feita por meio dos softwares Microsoft Excel 2010® e R os quais
possibilitaram modelar as séries temporais as quais foram apresentadas em um tempo



contínuo entre as observações. As séries na pesquisa são caracterizadas por serem
univariadas e unidimensionais, isto é, apenas a variável foi observada apenas por uma
dimensão, neste caso a dimensão é o tempo.

Para a realização dessa pesquisa foi escolhida a empresa Natura, uma marca de origem
brasileira que também se encontra presente em outros sete países da América Latina e na
França, sendo no Brasil a indústria líder no mercado de cosméticos, fragrâncias e higiene
pessoal, assim como no setor da venda direta (NATURA, 2012).

Surgida em 1969 a partir de uma pequena loja e um laboratório, a Natura tornou-se uma
das maiores empresas fabricantes de cosméticos, produtos de higiene e perfumaria no
Brasil, contando em 2008 com cerca de 850 mil revendedoras autônomas atuando no Brasil
e no exterior e gerando uma receita de cerca de R$4,9 bilhões. (NATURA, 2012)

De acordo com o site oficial da empresa, desde os anos 90 a Natura busca aprimorar a
governança corporativa dentro da empresa, tendo aberto seu capital em bolsa no ano de
2004 e sendo reconhecida por seu compromisso com a sustentabilidade em 2005 com a
inclusão de suas ações no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa), que tem por objetivo reconhecer as companhias com os
melhores desempenhos em todas as dimensões da atuação empresarial.

Segundo o relatório anual (2011) divulgado pela própria empresa, a Natura investiu em
2011 R$146,6 milhões e lançou 164 produtos, destacando-se tanto em âmbito nacional
como internacional. Em pesquisa realizada pela revista Forbes em 2011, a Natura foi a
única empresa brasileira a figurar entre as 100 mais inovativas do mundo, mostrando assim
a atenção destinada ao tema. De acordo com a revista Forbes, o prêmio de inovação é uma
medida de quanto os investidores têm apostado na alta dos preços das ações de uma
empresa, acima de seu preço de negócio, com base nas expectativas de futuros resultados
inovadores (como novos produtos, serviços e mercados) (CORREIO, 2011).

4. Apresentação e Análise dos Resultados
Para a realização da análise de séries temporais foram utilizados os dados sobre
indicadores de inovação contidos nos formulários anuais disponibilizados no site da
empresa Natura correspondentes ao período compreendido entre os anos de 2002 e 2011.
Tais dados podem ser visualizados na Tabela 3.

Tabela 3: Indicadores de Inovação

Ano
Investimento em

inovação (R$
milhões)

Porcentagem da
receita líquida
investida em
inovação (%)

Número de
produtos lançados

Índice de inovação
(%)

2002 29,7 3,0 91 43,5
2003 35,5 2,7 117 48,8
2004 47,4 2,7 182 63,2
2005 67,1 2,9 213 69,8
2006 87,8 2,9 225 58,3
2007 108,4 3,4 183 56,8
2008 103,0 2,8 118 67,5
2009 111,8 2,6 103 67,6
2010 139,7 2,8 168 65,7
2011 146,6 2,7 164 64,8

Fonte: Adaptado de Relatório Anual 2011; Relatório Anual 2010; Relatório Anual 2009; Relatório Anual
2008; Relatório Anual 2007; Relatório Anual 2006; Relatório Anual 2005; Relatório Anual 2004; Relatório
Anual 2003; Relatório Anual 2002.



Com o levantamento dos dados do relatório foram formadas as séries temporais do índice
de inovação e o número de produtos lançados. O índice de inovação representado nos
relatórios anuais da Natura é o indicador apresentado pela OCDE (2004) relacionada a
proporção da receita anual do período dos produtos lançados nos últimos 24 meses,
diferindo do indicador apresentado no estudo de Romero, Rébori e Camio (2010) que
utilizaram o indicador em referência a produtos inovativos dos últimos cinco anos. O
número de produtos lançados refere-se a quantidade de novos produtos disponibilizado ao
mercado pela empresa. Ambos os indicadores de inovação são indicadores output, isto é,
mensuram o resultado das inovações implementadas no período.

A primeira tarefa a ser realizada no trabalho é a verificação quanto à estacionariedade das
séries analisada. Segundo Stock e Watson (2004), para uma série de dados ser estacionária
suas variáveis não podem apresentar tendências e devem ser estáveis ao longo do tempo..
A análise, inicial dá-se pela observação do gráfico das séries o qual pode indicar a presença
de tendências ou alteração na variância, o que revelaria se a série é ou não estacionária.
Pelo exposto na Figura 1, os gráficos das séries citadas, a princípio podem ser consideradas
não-estacionárias, pois apresentam um crescimento em sua curva.

Figura 1: Gráfico das Séries Temporais

Fonte: Elaborado pelos autores
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A estratégia para construção do modelo é feita por um ciclo interativo composto por:
especificação, identificação, fase de estimação e fase de verificação. Para identificar o
modelo a ser utilizada é feita a verificação estatística das séries para identificar se são ou
não estacionárias, através dos testes Dick-Fuller (ADF) e KPSS. Além disso, os testes de
estacionariedade dos dados permitem ajustar os dados das séries a fim de eliminar a
tendência do tempo na análise.

As séries do índice de inovação e produtos lançados tornam-se dados estacionários pela
primeira defasagem a partir da constatação de estacionariedade pelos testes KPSS e ADF,
apresentado pela tabela 04.

Tabela 04: Testes de Estacionariedade

Primeira defasagem ADF KPSS

INDI 0,01 0,1

LANC 0,01 0,1

Fonte: Elaborado pelos autores

A partir da constatação da não estacionariedade das séries originais, sendo transformadas
em estacionárias pela primeira diferenciação, determina-se a utilização do modelo
ARIMA. A partir da identificação do modelo, prossegue com a estimação, isto é, estimar
os modelos ARIMA (p, d, q) passíveis de serem escolhidos.

A escolha dos parâmetros do modelo, os gráficos de autocorrelação e autocorrelação
parcial auxiliam na identificação dos valores de p e q. O valor de d já foi constatado a
partir da defasagem, neste caso, as séries apresentam valor de d igual a 1.

Figura 2: Autocorrelação e Autocorrelação Parcial

Fonte: Elaborado pelos autores

Para a determinação do melhor modelo utilizou-se o Critério de Informações de Akaike
(AIC) o qual minimiza a soma do quadrado dos resíduos e penaliza modelos com muitos
parâmetros. A escolha do melhor modelo é feito pelo valor de AIC, o menor valor de AIC
absoluto indica o modelo mais adequado. A tabela 5 apresenta os quatro modelos sugeridos
para o índice de inovação. Conforme a Figura 3, a autocorrelação e autocorrelação parcial
das séries de produtos lançados apresentam “p” e “q” iguais à zero. Neste contexto, os
modelos das séries são, respectivamente, ARIMA (2, 1, 2) e ARIMA (0, 1, 0).

Tabela 05: Testes dos Modelos
Modelo INDI AIC Modelo LANC AIC

ARIMA(0,1,0) -17,89 ARIMA(0,1,0) 95,14



ARIMA(0,1,2) -18,17

ARIMA(2,1,0) -20,47

ARIMA(2,1,2) -17,88
Fonte: Elaborado pelos autores

Com a determinação dos modelos checou-se por meio dos resíduos do modelo aos dados
originais. Assim, observou-se que os resíduos concentram-se próximo de zero, indicando
uma boa adequação dos modelos. Para a constatação dessa afirmação utilizou-se a
autocorrelação e autocorrelação parcial dos resíduos o qual apresentaram um truncamento
rápido, características de um ruído branco. Por fim, foram realizados os teste de Shapiro-
Wilk e Ljung-Box os quais identificam, respectivamente, normalidade dos resíduos e a
independência entre os dados. Ao aplicar o teste de Shapiro-Wilk para os resíduos das
séries, obteve-se p-value de, respectivamente, 0,6551 e 0,8125; assim, o teste não rejeita a
hipótese nula de distribuição normal com média zero. Na aplicação do teste de Ljung-Box
nos resíduos, obteve-se p-value de 0,4966 e 0,2811; indicando resíduos não
correlacionados.

Através dos resultados, pode-se observar que o modelo se ajustou. O comparativo entre os
dados originais e do modelo são observados na Figura 03. Ressalva-se que o modelo para
produtos lançados apresenta um atraso de um ano das informações preditas, isto é, o valor
identificado pelo modelo no período t é apresentado nos dados originais no período t-1.

Figura 03: Comparativo entre Estimado e Real

Fonte: Elaborado pelos autores

Dessa forma, pode-se seguir com a etapa da previsão para os valores dos anos seguintes.
Neste estudo serão observadas as predições dos anos 2012, 2013 e 2014 para observar o
nível de inovação esperado e o número de produtos a serem previstos. A previsão dos anos
de 2012 a 2014 são informados na tabela 06:

Tabela 06: Previsão dos Anos de 2012 a 2014
Ano Previsão do Índice Previsão de Produtos Lançados

2012 67,09% 164

2013 63,75% 164

2014 63,78% 164
Fonte: Elaborado pelos autores



Neste contexto, observa-se uma similaridade dos últimos anos observados o qual o índice
de inovação estabilizou-se nos 60%, isto é, grande parte das receitas geradas pela empresa
advém dos novos produtos lançados nos últimos anos. Além disso, pela análise do
intervalo de confiança (IC), temos que:

Tabela 07: Intervalos de Confiança
Ano Intervalo de Confiança do Índice Intervalo de Confiança de Produtos Lançados

2012 [75,40%; 58,76%] [164; 163]
2013 [82,55%; 44,95%] [164; 163]
2014 [87,41%; 40,13%] [164; 163]

Elaborado pelos autores

Observa-se que a tendência de crescimento para o valor do índice de inovação, enquanto o
número de produtos lançados estabiliza-se em média de 164 de novos produtos ao ano. O
resultado do índice de inovação corrobora com o estudo de Sbragia, Kruglianskas e
Camargos (1997) que identificou um crescimento da proporção das vendas em produtos
novos; entretanto, observa-se que os estudos analisam de forma diversa o faturamento por
produtos novos, pois pela ANPEI medisse a proporção dos últimos cinco anos. Ressalva-se
que à medida que aumenta o período a ser previsto, mais difícil torna-se a predição como
pode ser observado pelos intervalos de confiança das predições, ao explorar período mais
distantes dos dados originais tem-se um intervalo maior o qual, por fim, tenderá a não
auxiliar na previsão da série.

5. Considerações Finais

A presente pesquisa teve por objetivo descrever o desenvolvimento inovativo da Natura
através de uma análise temporal de seus indicadores de inovação, sendo selecionadas as
séries do índice de inovação e de produtos lançados. Utilizou-se para tanto das informações
contidas nos relatórios anuais da empresa disponibilizados em seu site do período
compreendido entre 2002 e 2011.

Para a análise da modelagem das séries foi utilizado o modelo ARIMA (p,d,q), pois
deparou-se com séries não estacionárias as quais necessitaram da diferenciação para torná-
los dados de séries. O estudo fundamentou-se na análise univariada a qual entende que a
informação contida na própria variável prevê o comportamento da série.

Assim, fundamentado pela metodologia, obteve-se os modelos ARIMA’s que refletissem o
comportamento e a tendência do índice de inovação e de produtos lançados. Através da
análise de séries temporais realizada, pode-se verificar que a série temporal do índice de
inovação tende a aumentar ao longo dos períodos, como pode ser observado nas previsões
dos três anos posteriores aos dados coletados, refletindo o alto nível de influência do fator
inovação na empresa em questão. Neste aspecto, observa-se a importância do
desenvolvimento de produtos em uma empresa que investe em inovação, pois eles
influenciam fortemente as receitas geradas pela empresa.

Em relação à série temporal dos produtos lançados, constata-se uma volatilidade entre os
anos o que dificultou a previsão, causando a previsão quase estável durante os períodos
previstos. O decréscimo dos produtos lançados inicia-se em 2007, sendo estabilizado pós-
2009, retomando-se assim o crescimento nos lançamentos. A partir dessa observação,
levanta-se proposições para futuras análises, como, por exemplo, analisar como a crise de
2008 impactou no crescimento inovativo da empresa.



Como limitação de pesquisa destaca-se o fato de que por ser uma pesquisa empírica todos
os dados são baseados no pressuposto da confiabilidade dos dados fornecidos pela empresa
em seus relatórios anuais. Sugere-se ainda um estudo semelhante a esse utilizando de um
período de tempo maior e com outras empresas.
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Resumen
En el mundo se ha dado una diferenciación cada vez mayor en las formas y las
capacidades institucionales de las universidades. Latinoamérica, y México en
particular, han iniciado tardíamente la transformación de sus universidades hacia el
desarrollo de capacidades de investigación y de capacidades de transferencia de
conocimiento. Presentamos un análisis de los patrones que a nivel agregado se dan
entre las universidades mexicanas, en lo que se refiere al desarrollo de capacidades
de investigación y de capacidades de transferencia de conocimiento. Se analizan
datos de la cantidad de investigadores de alto nivel, de las publicaciones científicas
y de las patentes, como indicadores del desarrollo de esas capacidades. Los
resultados muestran una gran desigualdad en los niveles de desarrollo entre las
instituciones que, si bien tiende a disminuir, aún está lejos de ser adecuada para el
desarrollo científico, económico y social del país.

Palabras clave: universidades, capacidades de investigación, transferencia de
conocimiento, México, Latinoamérica.

Abstract
Universities in the world have continued to evolve, developing new capabilities.
Latin America and Mexico, however, have lagged behind in the development of
research and entrepreneurial capabilities in their universities. We present results
from an analysis of aggregate patterns in the development of such capabilities in
Mexican universities. We use data on the number of high-level researchers,
scientific publications and patents, as indicators of research and knowledge transfer
capabilities in public universities. Results show a great disparity in the level of
development of such capabilities. Even though such disparity is gradually
decreasing, it is still far from what the scientific, economic and social development
of the country requires.

Keywords: universities, research capabilities, entrepreneurial capabilities,
knowledge transfer, Mexico, Latin America.

1. Evolución de las Universidades en el Mundo
En el mundo, las universidades iniciaron, desde el siglo pasado, una transformación
importante en la concepción de su labor y de su relación con las comunidades de su
entorno. Esta transformación surgió en Europa, cuando Humboldt inició un cambio en la
concepción del conocimiento y su valor social y económico, y junto con ello el papel de las
universidades en la sociedad (Elton, 2008; Robertson & Bond, 2005). Esta transformación



tuvo un mayor desarrollo en Alemania, donde su relación con la industria le proporcionó a
esta un potencial asombroso de generación de riqueza. Con el tiempo, sin embargo, pocas
universidades fueron capaces de mantener y desarrollar conformaciones institucionales que
hicieran compatibles la investigación y la docencia (B. R. Clark, 1995; Robertson & Bond,
2005). La “universidad de investigación” o research university, como ha dado en
llamársele, tuvo su auge en el siglo pasado, principalmente en los Estados Unidos, donde el
pragmatismo económico les dotó de una concepción particular de la relación entre el
conocimiento y la generación de riqueza que ha resultado paradigmática en el mundo
(Atkinson & Blanpied, 2008; Atkinson & Pelfrey, 2010; Etzkowitz, 2003a; Leisyte, 2011).

A raíz de esta estrecha relación entre conocimiento y riqueza, en las últimas décadas del
siglo XX se inició una nueva transformación en la concepción del papel social y
económico de las universidades: la universidad emprendedora. En Europa más orientadas a
su responsabilidad económica con la región que las sostiene, y en Estados Unidos más
concebidas como un terreno fértil de oportunidades para emprendedores, las universidades
emprendedoras se han convertido no sólo en generadoras, sino también en usufructuarias
del conocimiento. En Norteamérica eso ha ocurrido, entre otras modalidades, por la
generación y licenciamiento de patentes, que genera dividendos significativos para ellas
(Atkinson & Pelfrey, 2010; Bramwell & Wolfe, 2008). En Europa central, las
universidades y los gobiernos regionales determinan sus presupuestos directamente por el
papel que ellas desarrollan en la generación de oportunidades económicas para las
empresas de las regiones en las que operan, y por su impacto en la solución de problemas
sociales en ellas (B. Clark, 1998; Dahlstrand, 1999; Etzkowitz, 2003b; Leisyte, 2011).

De este modo, en el mundo actualmente las universidades se diferencian y encuentran sus
posiciones relativas en una carrera en la que la relevancia de su quehacer y las
posibilidades de desarrollo dependen de su habilidad para evolucionar y encontrar nuevas
formas, procesos y estructuras para poner el conocimiento al servicio de la sociedad. Entre
aquellas que muestran más actividad e iniciativa en este campo, sin embargo, aún existen
debates en cuanto a las formas específicas en las que las universidades deben plantear su
contribución al desarrollo económico y social de las regiones y comunidades en las que
operan (Bird, Hayward, & Allen, 1993; Feller, 1990; Lee, 1996). En los extremos, estas
posiciones van, desde el rechazo a orientar sus programas docentes y de investigación
hacia lo que peyorativamente se conoce como “caprichos del mercado”, hasta el impulso
más pragmático por patentar cualquier avance que pueda significar un ingreso económico
para la universidad. Bajo una perspectiva o la otra (o bien en niveles intermedios), cada
universidad diseña los programas e incentivos adecuados para que su personal académico
configure su actividad de manera apropiada al modelo adoptado. Tanto en países
desarrollados como en países en desarrollo, los esfuerzos por encontrar las mejores
estrategias para institucionalizar los procesos de transferencia, e incluso comercialización,
del conocimiento hacia las comunidades en las que se opera (Etzkowitz et al., 2008;
Etzkowitz, Webster, Gebhardt, & Terra, 2000; Leisyte, 2011; Leydesdorff, 2003; Lindelöf,
2011).

Sin embargo, no todas las universidades en el mundo reflejaron una transformación
semejante. Por décadas se ha sabido que en Latinoamérica han mantenido un paradigma
docente, en el que consideran su función esencial sólo como repositorio y transmisión de
conocimiento (Witker 1976, Cañedo & Estrada, 1976), sin que esto haya resultado en
esfuerzos significativos de cambio. La dominación española significó, entre otras cosas, el
mantenimiento del modelo napoleónico de universidad que, aún a la fecha ha sido
extremadamente difícil superar para las universidades latinoamericanas. En las últimas
décadas este problema ha sido agravado por la explosión demográfica, que ha significado



una demanda formidable de espacios para educación de una creciente población de
jóvenes. Los escasos recursos han debido dedicarse prioritariamente a la atención de la
demanda por la educación, de una creciente población de jóvenes que veían en ello la única
vía de movilidad socio económica.

Aún en la actualidad, en Latinoamérica, la transformación institucional ha sido
tradicionalmente difícil, incluso para transformar las universidades docentes hacia
funciones de investigación (Arocena & Sutz, 2001; Balán, 2012). Distintas fuerzas
demográficas, culturales y económicas alteran rápidamente el contrato social entre las
universidades públicas y el estado, y su utilidad social es crecientemente puesta en duda al
justificar los recursos que consumen. Ante la alternativa de recurrir a las universidades
privadas para atender la demanda por educación superior, los gobiernos de la región
cuestionan cada vez más la utilidad social de las universidades públicas, y las bases del
financiamiento benevolente para ellas por parte del estado se van erosionando (Arocena &
Sutz, 2001).

Existe mucha evidencia reportada por otros autores en la literatura especializada
internacional, en lo que se refiere a procesos similares en Latinoamérica (Arocena & Sutz,
2005; Balán, 2012; Etzkowitz & Brisolla, 1999; Isaza & Rush, 2011; Katz, 2001; Sutz,
2000; Vega-Jurado et al., 2008; Velho, 2005). En ella que se reportan muchos procesos
similares de cambio institucional y de resistencia al mismo, principalmente en lo que se
refiere a la transición de la universidad docente a la universidad de investigación. Sin
embargo, aún es necesario desarrollar un modelo explicativo a partir de los factores
institucionales que determinan la capacidad de cambio en las universidades
latinoamericanas. Ese modelo tendrá necesariamente implicaciones sólidas para el diseño
de política de ciencia y tecnología y para el desarrollo institucional de las universidades en
la región.

En México, durante las dos últimas décadas del siglo pasado, los presupuestos
universitarios eran prácticamente función directa de los presupuestos de años anteriores,
incrementados por la proporción en el crecimiento de la matrícula. Agotado este esquema,
los presupuestos de las universidades estatales fueron congelados, para dar paso al
financiamiento a partir de proyectos específicos, que año con año debían ser elaborados y
evaluados.

La política pública de educación superior en el país ha estado encaminada en la última
década, primero a incrementar la cobertura (matrícula) para atender la demanda por
educación superior, y después para incrementar la calidad de los programas educativos.
Aún está pendiente el diseño de políticas públicas que sistemáticamente incentiven el
involucramiento de las universidades en la producción de conocimiento destinado a los
sectores productivo y social.

México ocupa el último lugar entre los países miembros de la OCDE en cuanto al número
de investigadores por cada 1000 integrantes de la PEA (OECD 2012). Los compendios
estadísticos de esta organización no reportan datos para México en lo que se refiere a los
investigadores en el segmento de la educación superior. La única fuente de datos
relativamente confiable es el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). El gasto en CyT
en el sector universitario en el país fue en 2006 el 0.12 % del PIB, por oposición al 0.37%
promedio en los países de la OCDE.

A pesar de ello, en años recientes comienza a darse una proliferación significativa de
formas institucionales y mecanismos para generar la investigación científica y la
transferencia del conocimiento, debido principalmente a la iniciativa tomada por algunas
de las instituciones de educación superior en el país.



En México, esta diferenciación ocurre también, aunque de una manera mucho más lenta,
por comparación a lo que sucede en economías desarrolladas, e incluso respecto a lo que
sucede en algunos países latinoamericanos. Existen muchos problemas difíciles de superar,
como lo es la tradicional separación entre la docencia y la investigación, pues ambas son
realizadas por segmentos distintos del personal académico. Sin embargo, se observan
también cambios en algunas de las universidades en lo que se refiere al desarrollo de
capacidades de investigación y, en algunos casos, en cuanto a capacidades de transferencia
de conocimiento. Con todo, se presentan también sesgos importantes de distanciamiento
entre aquéllas que en los hechos ubican su función esencial únicamente en la docencia (a
pesar de la retórica institucional) y las que intentan desarrollar capacidades significativas
de generación y transferencia de conocimiento.

El objetivo de esta investigación es, entonces, comprender y documentar los procesos y
patrones de cambio institucional que se dan, a nivel agregado, en las universidades del
país,  respondiendo a preguntas como las siguientes: ¿Cuál es el panorama a nivel
agregado entre las universidades públicas en el país en la última década, en lo que se
refiere al desarrollo de capacidades de investigación y transferencia de conocimiento?
¿Qué tan homogéneo o desigual es el avance que muestran las instituciones en el desarrollo
de esas capacidades? ¿Cómo se ubican estas tendencias respecto al panorama de
Latinoamérica, en general?

2. El Desarrollo de Capacidades de Investigación
Las universidades públicas en México tienen un régimen como organismos públicos
descentralizados, bajo un régimen de autonomía para su gobierno, que obedece a la
necesidad inherente de su actividad académica, de ser gobernada por pares. Más allá de
esto, cada estado de la República maneja un régimen propio para el financiamiento de estas
instituciones, recibiendo proporciones distintas de su presupuesto del gobierno federal. Sin
embargo, este régimen hace que las decisiones relativas a su nómina y a su personal
académico deban responder a un control y supervisión estricto del gobierno federal. Los
incentivos y los apoyos para configurar, capacitar y desarrollar profesionalmente a sus
investigadores dependen fundamentalmente de decisiones a nivel central.

Con todo, cada universidad pública estatal tiene un margen de operación en lo que se
refiere a formar profesionalmente a su personal académico, incluyendo los apoyos
necesarios para que puedan realizar estudios de doctorado, por ejemplo

A nivel institucional sin embargo, cada universidad, como organización, requiere tomar
decisiones y medidas concretas y orientadas explícitamente a desarrollar sus capacidades
de investigación (Arechavala 2010). Empleamos aquí la frase “capacidades de
investigación” para designar el desarrollo de sistemas, procesos operativos, incentivos, etc.
que le permiten a una universidad aportar resultados a la construcción del conocimiento a
nivel internacional, o al nivel nacional, como mínimo. Para que una universidad contribuya
a esta labor colectiva en la comunidad internacional de investigación se requiere mucho
más que tener una planta académica con una porción significativa de profesores con
postgrado. La universidad debe desarrollar incentivos y sistemas efectivos para que el
tiempo de los académicos pueda dedicarse a la investigación, debe tener capacidad para
administrar recursos de investigación, etc. En principio, puede plantearse que el desarrollo
de estas capacidades de investigación deben abarcar, por lo menos, los siguientes órdenes:
a) personal, incluyendo la capacidad para detectar, atraer, evaluar, seleccionar e incentivar
personal académico con alto potencial para la investigación, lo que implica formación
académica, experiencia, contactos y participación en congresos y redes internacionales (o
nacionales como mínimo) de investigación y con trayectoria de publicaciones en su



especialidad, por ejemplo; b) infraestructura, que incluye laboratorios, bibliotecas, acceso a
bancos de información, áreas de trabajo para investigadores y estudiantes de postgrado que
participan en la actividad; c) programas de postgrado con madurez suficiente para atraer
estudiantes con potencial y vocación hacia la investigación, programas que den visibilidad
e incentivos a los estudiantes de todos los niveles para participar en ella; d) sistemas y
procesos administrativos eficientes de apoyo a la investigación, lo que normalmente
implica personal administrativo específicamente dedicado a ello, etc. Por encima de todo
esto, una universidad interesada en desarrollar capacidades de investigación requiere
formar cuadros directivos con una comprensión cabal de las necesidades de esta función, y
capaz de replantear la visión de una universidad docente para renegociar el contrato social
que mantiene con la comunidad económica y social que la sostiene, lo que también
requiere una decisión estratégica del más alto nivel en la institución1.

El desarrollo de capacidades de investigación como línea prioritaria y estratégica en el
desarrollo de las universidades no es, por supuesto, un comportamiento generalizado.
Incluso en los Estados Unidos, reconocido como el país en el que más desarrollo se ha
logrado en este campo, las universidades de investigación sigue siendo una minoría selecta
entre sus instituciones. Sin embargo, aunque en menor medida, en el modelo típico de
desarrollo de la educación superior, se considera que la investigación es parte inherente del
trabajo académico en este nivel educativo.

3. El Desarrollo de Capacidades Emprendedoras
El desarrollo de capacidades emprendedoras en las instituciones universitarias de los países
más avanzados en estos procesos es, si acaso, más compleja que el desarrollo de
capacidades de investigación. Y esto es más aún que en el caso de investigación, pues no
sólo se trata del grado en el que pueden haberse desarrollado capacidades específicas, sino
que en este terreno cada universidad debe decidir estratégicamente qué capacidades
desarrollar, no sólo por las capacidades académicas con las que cuenta, sino también por la
naturaleza y diversidad de las condiciones económicas, sociales y culturales de la región en
la que opera. Es decir, la diversidad de capacidades emprendedoras será mucho mayor que
la de capacidades de investigación. Algunas universidades elegirán mecanismos de
extensionismo industrial o agrícola, mientras que otras harán consultoría y aún otras
escogerán mejor acumular capital tecnológico en la forma de patentes para obtener
regalías.  Algunas empeñarán sus esfuerzos más en el desarrollo de estancias de
académicos y estudiantes en la industria, mientras que otras elegirán la formación de
emprendedores para explotar el capital tecnológico desarrollado intra muros.

Sin embargo, es posible plantear algunas capacidades indispensables para que la
universidad pueda transferir conocimiento hacia su entorno de una manera socialmente y
económicamente rentables. Entre ellas es posible distinguir: a) capacidad para vincularse
con la industria y de responder a sus necesidades en tiempos relevantes, lo que implica
cambios impresionantes en la burocracia universitaria; b) capacidad legal para procesar
convenios de transferencia y comercialización de conocimiento, de manera expedita,
afrontando las inversiones necesarias y aceptando los riesgos inherentes a los proyectos en
los que se intenta llevar una tecnología nueva a mercado; c) capacidad para vislumbrar el

1 En la memoria institucional de universidades como UBC (Canadá), Stanford y MIT (Estados Unidos), por ejemplo, se
encuentra la vocación hacia la investigación desde el origen mismo de esas instituciones, hace más de 100 años. De ello
se desprende que el desarrollo de estas capacidades no es algo repentino, sino que lleva décadas; como también se
desprende que esto será incluso más difícil para instituciones que crecieron orientadas fundamentalmente hacia la
atención masiva de estudiantes en el plano docente. Entre otras cosas, en la actualidad estas instituciones en
Latinoamérica cargan con un lastre tremendo de personal que no sólo no sabe hacer investigación, sino que ya está
carente de capacidades y de interés para aprenderlo.



valor económico de tecnologías en desarrollo, y gestionar eficientemente, y con visión de
largo plazo, patentes, derechos de propiedad intelectual, y contratos de licenciamiento de
tecnología que resulten en las mayores ganancias para todas las partes involucradas; d)
capacidad para incentivar entre investigadores y estudiantes el contacto con empresas y el
trabajo de investigación aplicada, e incluso de aplicación industrial; e) capacidad para
identificar, formar y organizar talento empresarial y de negocios para la explotación de
tecnologías desarrolladas en la universidad; f) capacidad para organizar y apoyar con
recursos suficientes la operación de una oficina de transferencia de tecnología, entendiendo
que su labor de enlace con otras organizaciones le exige manejarse con criterios diferentes
a los de otras dependencias universitarias; g) capacidad para movilizar el conocimiento de
profesores y estudiantes en labores de apoyo a la industria, a organizaciones no
gubernamentales y a organismos públicos o de beneficio social.

4. Método
México está constituido por 32 estados (recientemente el Distrito Federal cambió su
régimen de gobierno, y se comporta en gran medida como un estado más de la
Federación). Aunque las políticas de educación superior se emiten a nivel federal, existe
una gran diversidad en la forma en la que los estados administran internamente sus
universidades públicas.

Para este estudio se utilizaron datos secundarios obtenidos del ExECUM2. Esta base de
datos, contiene información, entre otras variables, de cantidad de personal académico,
estudiantes, miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), patentes solicitadas y
otorgadas, entre muchas otras. El análisis específico que presentamos aquí está basado en
la utilización de algunas de las variables incluidas en esa base de datos considerando cada
una de ellas como indicador de capacidades institucionales específicas. En las secciones
previas hemos argumentado la elección de esas variables y el fundamento de considerarlas
como indicadores de capacidades que no se reducen a ellas. En cada caso, nuestro
argumento está basado en la validez que pueda tener la elección de esa variable como
indicador de capacidades a nivel institucional.

Para efectos de esta investigación se seleccionó el número total de investigadores
miembros del SNI por institución como indicador del desarrollo de sus capacidades de
investigación. Otro indicador importante de la madurez de la función de investigación en
una universidad son las revistas indexadas o catalogadas que publica, pues refleja la
presencia no sólo de una masa crítica de investigadores en su seno, sino también la
madurez de las redes de investigación en las que ellos participan. Por esta razón
empleamos también los datos del número de revistas por institución reportadas en el
Latindex, las catalogadas en ese mismo índice y las registradas en el índice CONACYT3

de revistas científicas de calidad, como indicadores más restrictivos del nivel de desarrollo
de las capacidades de investigación en la institución, que presumiblemente refleja también
(o está asociado con) la presencia de infraestructura, estímulos, funciones de apoyo, etc.

Si bien existen muy diversas capacidades y modalidades de desarrollo de mecanismos de
transferencia de conocimiento hacia la sociedad, uno de los indicadores más claros del
grado en el que una universidad ha desarrollado capacidades emprendedoras es el número
de patentes solicitadas y otorgadas. Para llegar a ese nivel, la institución no sólo debe crear
apertura e incentivos para que los investigadores exploren las aplicaciones prácticas o

2 Se trata de una base de datos creada y mantenida por la UNAM, con datos de las universidades del país. Se extrajeron
los datos de las universidades públicas estatales. A la fecha de este estudio los datos disponibles corresponden sólo al
periodo 2007 – 2011.
3 CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México.



industriales de su trabajo, sino que requiere también, entre otras cosas, el desarrollo de una
cultura de propiedad intelectual, y la creación de mecanismos técnicos y organizacionales
de apoyo para quienes emprenden dichos esfuerzos. De ahí que tomemos esas variables
como indicadores del nivel de desarrollo de capacidades emprendedoras en la institución,
aunque sin reducirlo a ellas.

A fin de evaluar el nivel de concentración que, al nivel del conjunto de los estados, tiene
alguno de estos indicadores, empleamos el índice Gini. Originalmente utilizado como una
medida de la concentración de la riqueza en un grupo social determinado, este índice
refleja la relación en la que distintos porcentajes de ese grupo concentran mayores
porcentajes del valor de alguna variable de interés.

Para el uso de esta medida, sin embargo, es importante tener en cuenta que en varios casos
puede darse (como es el caso en el Distrito Federal, por ejemplo) que exista más de una
universidad pública por estado. Para efectos de esta investigación, la unidad de análisis es
la entidad federativa, por lo que aquellos casos en los que existe más de una universidad
pública, sus datos se agregaron para representar un solo valor por estado.

5. Resultados
El país adolesce, desde su nacimiento, de una estructura y gobierno altamente
centralizados. La capital, conocida como Distrito Federal (o DF), no sólo concentra la
mayor cantidad de población y recursos del país, sino que consume también la mayor
cantidad de ellos. La educación superior no es una excepción. Como se verá en las cifras a
continuación, los resultados de cualquier análisis estadístico se alteran radicalmente
cuando se incluye o se excluye los datos relativos a la capital de la República. El DF
concentra las tres universidades públicas con mayor presupuesto en el país: la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la
Universidad Autónoma Metropolitana. Juntas, estas tres universidades consumen el 39%
del presupuesto destinado a las universidades públicas del país.

Por esta razón, en lo que sigue se presentan en paralelo las cifras relativas a las
universidades públicas estatales (excluyendo a las de la capital de la República) y las cifras
globales (que las incluyen). Con esto se busca dar una idea de la disparidad o desbalance
que representan respecto al conjunto de la educación superior pública del país.

En primer término, el análisis de la concentración de las capacidades de investigación
puede verse claramente en los datos relativos al total de investigadores miembros del SNI
por institución, medidos por medio del índice Gini:

Tabla 1: Índice Gini de la Distribución del
Número de Investigadores en el SNI

Sin DF Con DF
2007 45.8 74.67
2008 45.44 73.71
2009 45.58 73.07
2010 44.6 71.74
2011 43.67 70.64

Reducción
del Índice: 4.65% 5.40%



El nivel de concentración es marcadamente mayor cuando se incluyen los datos del DF. En
ambos casos, sin embargo, ha habido una reducción en el nivel de concentración de las
capacidades de investigación (reflejadas en el número de investigadores en el SNI) es
comparable (de 4.65 y de 5.4%), lo que reflejaría una tendencia deseable hacia la
descentralización de estas capacidades entre las instituciones del país.

Para efectos de comparación, la siguiente gráfica presenta la curva de Lorenz para los
datos de 2007, lo que nos da también una idea gráfica de la magnitud del nivel de
concentración (el área bajo la diagonal) en lo que se refiere a capacidades de investigación
entre las universidades públicas del país. En esa gráfica es notorio en particular el impacto
de las universidades del Distrito Federal, que representan aproximadamente el 61 por
ciento de los investigadores del SNI en el país:

Figura 1: Curva de Lorenz, Miembros del SNI (2007)

En estos datos puede observarse claramente el peso desproporcionado que tienen las
universidades públicas del DF en la distribución de las capacidades de investigación. Esta
desproporción es aún más visible cuando observamos las curvas de Lorenz para las revistas
registradas en el Latindex. La desconcentración de las capacidades de investigación entre
las universidades no es cabalmente reflejada sólo por el número de investigadores en el
SNI, sino también, y aún en mayor medida, por la cantidad de revistas de alto nivel que en
ellas se publican.

En ese contexto, es fácil apreciar que la concentración geográfica de las capacidades de
investigación, reflejada no sólo en la productividad de sus investigadores (pues de ello
depende su permanencia en el SNI), sino también en su capacidad como organizaciones
para generar y sostener revistas de alto nivel, no sólo no ha disminuido, sino que ha
aumentado en el periodo 2007 – 2011. Los valores del índice de Gini en el periodo se
presentan en la tabla siguiente:
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Tabla 2: Índice Gini de la Distribución del
Número de Publicaciones en Latindex:

Sin DF Con DF
2007 51.74 72.96
2008 53.45 75.29
2009 52.59 75.33
2010 54.43 75.62
2011 54.05 75.92

Variación
del Índice: +4.46% +4.06%

En esta tabla es de notarse que el índice de Gini, el grado de CONCENTRACIÓN en el
número de publicaciones incluidas en el registro Latindex, se incrementó en el periodo,
tanto para los datos que incluyen a las instituciones del DF como para los que no lo hacen.
Más aún, los datos que incluyen al DF se incrementaron en menor medida, lo que nos
indica que entre las universidades de los estados hubo instituciones que avanzaron
significativamente en este indicador, separándose de otras, que han permanecido
relativamente estancadas. Es decir, el grado de avance en cuanto al desarrollo de
capacidades de investigación, aún entre las instituciones de los estados, es muy desigual:
tiende a concentrarse en unas pocas instituciones.

Por otro lado, el indicador del número de publicaciones incluidas en revistas catalogadas
del Latindex resulta aún más restrictivo que el anterior4, y nos presenta el siguiente
panorama en cuanto al nivel de concentración entre las universidades del país:

Tabla 3: Índice Gini de la Distribución del Número
de Publicaciones en Revistas Catalogadas en Latindex:

Sin DF Con DF
2007 72.75 82.72
2008 72.62 83.86
2009 60.30 80.30
2010 63.69 82.67
2011 64.35 80.76

Reducción
del Índice: 11.55% 2.37%

En este caso, la reducción en el índice de Gini entre las universidades de los estados
(excluyendo al DF) es de 11.55%, lo que permite ver que sí hay una reducción significativa
en la concentración de capacidades, aunque hay que mantener esto en perspectiva, a la
vista del hecho de que el nivel de concentración inicial es mucho mayor que en el caso del
indicador anterior. Al incluir al DF encontramos que también está presente una reducción,
aunque mucho menor (2.37%), en la concentración de capacidades de investigación que

4 Forman parte de este catálogo solamente aquellas revistas que cumplen con un umbral de características
editoriales establecidas por Latindex mediante la aplicación de criterios de calidad editorial, mismos que
pueden ser consultados en http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_imp.html.



este indicador refleja, lo que nuevamente hace patente el nivel desproporcionado del
desarrollo de capacidades científicas en el país.

La curva de Lorenz en las siguientes gráficas (gráficas 2a y 2b nos lo muestra claramente:

Gráficas 2a y 2b: Curvas de Lorenz para el Número de Publicaciones en Revistas Catalogadas Latindex
(incluyendo al DF):

En estas figuras puede verse claramente que el porcentaje de revistas publicadas por
universidades del DF e incluidas en el catálogo de algo nivel de Latindex no sólo no
descendió de 2007 a 2011, sino que se incrementó de 53 a 57% del total, aunque el valor
del índice Gini pasa de 82.72 a 80.76 (una reducción del 2.37%). Por otro lado, al excluir a
las universidades del DF, el índice pasa de 72.75 a 64.35 (una reducción del 11.55%), lo
que nos indica que, entre las universidades de los estados, la concentración de las
capacidades de investigación tiende a disminuir, mientras que las de las universidades del
DF tienden a dispararse mucho en el desarrollo de sus capacidades de investigación,
respecto a las del resto del país.

Por último, el indicador más restrictivo de las capacidades institucionales de investigación
que utilizamos por el momento es el número de revistas que publican las universidades
públicas de cada estado, registradas en el índice de CONACYT. La tabla 3 nos indica los
valores del índice Gini alcanzados en el periodo:

Tabla 3: Índice Gini de la Distribución del Número de Publicaciones
Periódicas Reconocidas como de Calidad por CONACYT:

Sin DF Con DF
2007 84.46 93.03

2008 84.46 93.03
2009 86.02 92.64
2010 86.02 93.14

2011 83.87 93.03
Reducción
del índice: 0.70% 0.0%

Es claro que el nivel de concentración de capacidades es excesivo, tanto si consideramos
los datos del DF, como si no lo hacemos. Sin embargo, es todavía más difícil de aceptar
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Fig. 2a: Curva de Lorenz 2007
Revistas Catalogadas Latindex
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que sea positivo para el país que el nivel de concentración de las capacidades más altas de
investigación permanezca esencialmente sin cambio en un periodo de cinco años, pues es
un claro índice de estancamiento en la evolución de las universidades en el país.

En lo que se refiere a los indicadores de capacidades emprendedoras, en este caso el
número de patentes solicitadas y el número de patentes otorgadas, encontramos que el
índice Gini se han reducido en 7.36% y en 3.74% para el caso que excluye a las
instituciones del DF:

Tabla 4: Índice Gini de la Distribución del Número
Patentes Solicitadas y Otorgadas (sin incluir al DF):

Patentes
Solicitadas

Patentes
Otorgadas

2007 77.37 87.9

2008 75.97 86.93

2009 75.20 83.06
2010 72.30 83.2
2011 72.30 84.61

Reducción: 6.55% 3.74%

En este caso encontramos que la concentración en el número de patentes solicitadas se
redujo en 6.55%, y en 3.74% para las patentes otorgadas, lo cual no parece sorprendente,
dado que tanto los investigadores como los especialistas en propiedad intelectual de una
institución deben desarrollar capacidades técnicas en este campo gradualmente. Por otro
lado, si en los datos se incluye a las universidades del DF, el índice Gini para las mismas
variables se comporta como sigue en el periodo:

Tabla 5: Índice Gini de la Distribución del Número
Patentes Solicitadas y Otorgadas (incluyendo al DF):

Patentes
Solicitadas

Patentes
Otorgadas

2007 89.92 95.8

2008 88.87 95.62
2009 88.49 95.16

2010 87.27 95.06
2011 87.27 95.06

Reducción
en el índice: 2.95% 0.77%

Esto nos indica que, aún cuando se da un avance en la distribución de las capacidades
emprendedoras entre las universidades estatales del país, este mismo avance no se refleja al
considerar a las instituciones de la capital, pues éstas siguen teniendo un nivel mucho
mayor de capacidades de ese tipo, por comparación con las del resto del país. El nivel



desorbitado de concentración de este tipo de capacidades puede verse claramente en la
gráfica 3 donde, junto con el valor de 95.8 del índice Gini, puede verse que se aproxima a
la concentración perfecta:

Figura 3: Curva de Lorenz, Patentes otorgadas (2007)

En esta gráfica puede verse que nivel de concentración de las capacidades emprendedoras
en las universidades del Distrito Federal es a todas luces excesivo.

6. Discusión
A pesar de la carencia de información sistemática y homogénea, presentamos resultados de
un análisis realizado a partir de datos secundarios acerca del patrón que, a nivel agregado,
se observa en las universidades del país en el periodo 2007 – 2011, en lo que se refiere al
desarrollo de capacidades de generación y transferencia de conocimiento. La tendencia
observada indica un incremento en la distancia que existe entre las universidades que han
evolucionado más hacia funciones de investigación y transferencia de conocimiento,
midiendo esta dimensión en términos de indicadores homogéneos. Esta tendencia apunta
hacia una fuerte estratificación entre las instituciones, asociada a los contextos
institucionales en los que operan.

En el periodo estudiado se presentan varios años de tendencia hacia la desconcentración de
los cambios. Sin embargo, esto no es suficiente aún para evitar que las capacidades de
investigación y emprendedoras sigan concentradas en algunas pocas instituciones. En el
caso de las capacidades de investigación, por ejemplo, aún si dejamos fuera a las
universidades del DF, el 20% de las instituciones del país acumula el 100% de las revistas
reconocidas como de calidad por el CONACYT.

Por otro lado, en el mundo es notorio que sólo un pequeño porcentaje de las universidades
ha logrado convertirse en universidades de investigación (en los Estados Unidos, por
ejemplo, sólo se reconoce esta categoría, a nivel de excelencia, a 80 de ellas solamente).
Buena parte de los autores que analizan este tema se refieren a ellas como “la élite” de las
universidades, pues concentran de manera significativa también los recursos que los
gobiernos respectivos asignan para el apoyo a la investigación científica y tecnológica. Sin
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embargo, las capacidades de investigación no se restringen de ninguna manera a esas
universidades, pues en mayor o menor medida todas buscan elevarlas.

En cuanto a las capacidades emprendedoras, es necesario tener presente que las patentes no
son el único indicador de vinculación de las universidades con los sectores público y
social, pues muchas actividades (como la consultoría, las estancias de profesores en la
industria o los proyectos conjuntos de investigación, por ejemplo) pueden ser
desempeñadas sin que existan aún datos disponibles al respecto. Los indicadores de
patentes solicitadas y otorgadas únicamente nos indican el nivel de madurez de la
institución en lo que se refiere a la transferencia de conocimiento producido en la
universidad y que se ha optado por patentar antes de publicar, pero no excluye otras
formas de transferencia de conocimiento que la universidad haya podido desarrollar.

En lo que se refiere a las capacidades emprendedoras, una gran proporción de la disparidad
en su desarrollo se debe, no a la disponibilidad de recursos, sino a los derroteros que, por
decisión o por omisión, las universidades eligen para su desarrollo. Esto puede ser por
razones ideológicas, por razones debidas a la vocación económica de las regiones en las
que operan, o por diferencias en el acceso a recursos necesarios para su transformación
institucional. Existe un mucho mayor margen para la diversidad en los modelos de
desarrollo que en este terreno las universidades pueden elegir.

Es importante hacer notar que no toda la concentración de los procesos descritos se debe al
nivel desproporcionado que tienen las variables en el caso del DF. Si bien esto es
evidentemente cierto, algunas de las variables incrementan su concentración incluso para el
caso en el que se excluye a esa entidad del análisis. El nivel de concentración en el número
de publicaciones registradas en el Latindex, por ejemplo, se incrementó en un 4.06% en el
periodo, para el caso que incluye al DF, pero se incrementó aún más (en un 4.46%) cuando
se le excluye, lo que indica que aún entre las universidades fuera de la capital del país el
desarrollo de capacidades de investigación tiende a ser cada vez más desigual. De la misma
manera, y aún cuando claramente el número total de revistas en esa categoría es muy bajo
para el periodo bajo estudi,o la concentración del número de revistas reconocidas como de
calidad por el CONACYT tiende a elevarse (el índice Gini crece en un 0.70% en el
periodo) entre las universidades de los estados, mientras que permanece sin cambio cuando
se incluye al DF.

Si bien para este estudio hemos elegido concentrar el análisis en las capacidades de
investigación y de emprendimiento de nivel organizacional, esto no necesariamente refleja
lo que ocurre en la productividad de los investigadores a nivel individual. En futuras
investigaciones será necesario extender el análisis a indicadores como el número de
publicaciones individuales y colectivas de los investigadores y, si es posible, al índice de
impacto (citas) que sus trabajos tienen, por ejemplo. Esto daría una idea más completa del
nivel en el que cada universidad ha logrado desarrollar capacidades de investigación. Algo
equivalente, y aún más complejo, será necesario para tener una evaluación más certera y
precisa de las capacidades de emprendimiento que cada una logra.

Claramente, los resultados de esta investigación dependen de que las variables
seleccionadas sean indicadores válidos de lo que pretendemos que reflejen: en cada caso,
es claro que las capacidades institucionales no pueden reducirse a un valor numérico en
una variable y, por supuesto, no es esa la intención. Aunque el personal del Estudio
Comparativo de Universidades Mexicanas (ECUM), de la Universidad Nacional
Autónoma de México, ha sido cuidadoso en el diseño de la base de datos y en la
explicación y fundamentación de las variables que recopilan, siempre es posible que



variaciones en los reportes proporcionados por las universidades reduzcan la calidad de los
datos.

Queda pendiente para futuras investigaciones un análisis cualitativo a nivel de estudios de
caso de universidades en el país, que permita validar este tipo de análisis. También será
importante ampliar el número de variables a utilizar en conjunto para la evaluación de las
distintas capacidades. Como mostramos más arriba, el concepto de capacidades de
investigación incluye en realidad muchos comportamientos, sistemas y procesos dentro de
una universidad. Lo mismo sucede con las capacidades emprendedoras. A largo plazo, este
tipo de estudios habrá de reunir conjuntos más amplios de variables para el caso de las
capacidades de interés, incluyendo, en lo posible, variables cualitativas.

7. Conclusión
La excesiva concentración de las capacidades de investigación y las capacidades
empresariales en unas cuantas universidades del país tiene una clara repercusión negativa
en el desarrollo de las regiones menos avanzadas económicamente, y en el desarrollo de
todo el país. No se trata solamente de una elección de realizar o no determinadas
actividades dentro de una universidad en particular. La adopción de nuevos roles y el
cambio en la concepción de la labor universitaria no puede estar ligado solamente a
predilecciones de sus directivos, sino que debe obedecer al grado de compromiso que la
institución asume con el desarrollo económico de la región en la que opera. Este grado de
compromiso debe reflejarse en la inversión significativa de recursos en el mediano plazo
para desarrollar capacidades específicas (de investigación o emprendimiento, por ejemplo).
La contraparte de este compromiso debe ser un conjunto de programas y políticas de nivel
regional y estatal para el desarrollo de estas capacidades. En los países que mayor
desarrollo tienen en este ámbito, incluso el presupuesto de las universidades públicas es
función de acuerdos con los gobiernos regionales en cuanto a la participación y el impacto
de la universidad en el desarrollo social y económico regional.

Los datos muestran que a nivel federal en México existe una grave desproporción en la
inversión social y económica para el desarrollo de capacidades de investigación y de
capacidades de emprendimiento. El costo de esta desproporción es pagado por las regiones
más rezagadas en su desarrollo económico y, a pesar de las tendencias observadas hacia la
reducción de la concentración, esta situación dista mucho de ser satisfactoria.

Es importante reconocer que, aún cuando no tiene sentido hablar de que todas las
instituciones deben alcanzar niveles de excelencia en capacidades de investigación,
tampoco puede aceptarse que sólo un porcentaje tan pequeño esté en proceso de
desarrollarlas. Social y económicamente es insostenible que el nivel de desarrollo
institucional se concentre en un número tan reducido de instituciones.

Para el caso de las capacidades emprendedoras, el mismo argumento puede plantearse y, si
cabe, aún con más fuerza: dada la diversidad de trayectorias y capacidades distintas que las
instituciones pueden emplear para transferir conocimiento valioso a las comunidades que
las sostienen, no es posible pensar que sea aceptable que sólo unas cuantas de ellas
realmente desarrollen capacidades para hacerlo. Puede aceptarse que algunas universidades
desarrollen tecnologías y patentes para licenciarlas a los agentes económicos, pero todas
deben encontrar y definir formas y procesos adecuados para generar y transferir
conocimiento de valor social y económico a las comunidades que las sostienen.

El problema no es sólo un problema de concentración excesiva a nivel federal. Cada
institución tiene el compromiso de contribuir activamente al desarrollo científico, social y
económico de la región en la que opera. Mantener una concentración excesiva en las



capacidades de investigación y de transferencia de conocimiento entre las instituciones de
un país es condenar a las regiones económicamente más retrasadas a permanecer siempre
así.

Por otro lado, es claro que existe un gran vació de visión y liderazgo entre los directivos de
las universidades de los estados, pues la inmensa mayoría de ellos tiene en perspectiva una
carrera política en la administración pública, más que una visión de desarrollo institucional
y científico para su universidad. Para una carrera política basta una universidad de
docencia, en la que no haya grandes trastornos o perturbaciones.

Cada universidad debe elegir y diseñar la trayectoria adecuada para su desarrollo,
principalmente en función de las necesidades de la comunidad en la que operan, pero
sostener, como algunos funcionarios públicos todavía lo hacen, que las universidades del
país deben seguir siendo universidades de docencia, no sólo es no haber ingresado al siglo
XXI, es permanecer en el siglo XIX.
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“La Adopción De Modelos Organizacionales Para La
Transferencia Del Conocimiento Y Tecnología En Centros

Públicos De Investigación En La Región Del Bajío, México”.

Abstract:

This paper presents the study of the adoption of organizational models for the transfer of
knowledge and technology in public research centers Bajio region in Mexico, in order to
identify what the model or models that give the best results in the transfer process.
Appropriation is conceived from a perspective that shows the organizations as living
systems, always moving, changing and adapting. It's an ongoing investigation,
methodological strategy which has been conducting research is a qualitative approach,
with the exploratory case study as one of the main instruments. After obtaining the first
results, we can identify indicators of the organizational model in action for the transfer,
bridging and appropriation activities of public research centers at Bajio region.

Keywords: organizational models, knowledge transfer and technology research center

Resumen:

El presente trabajo se plantea el estudio de la adopción de modelos organizacionales para
la transferencia del conocimiento y de la tecnología en centros públicos de investigación de
la región del Bajío en México, a fin de identificar cuál sería el modelo o modelos que
darían los mejores resultados en el proceso de transferencia. Se concibe la apropiación
desde una perspectiva que muestra las organizaciones como sistemas vivos, en permanente
movimiento, cambio y adaptación. Es una investigación en curso, la estrategia
metodológica con la que se ha venido realizando la investigación tiene un enfoque
cualitativo, siendo el estudio de caso tipo exploratorio como uno de los instrumentos
principales. Una vez obtenidos los primeros resultados permitirán identificar indicadores
de un modelo organizacional en acción en materia de transferencia, vinculación y
apropiación para los centros públicos de investigación de la región del Bajío.

Palabras clave: modelos organizacionales, transferencia del conocimiento y tecnología,
centros de investigación.

1. Introducción y objetivos.

Las organizaciones se encuentran en un entorno cambiante y de constante transformación,
lo que las ha llevado a generar conocimiento, convirtiéndolas en organizaciones
innovadoras, generadoras de conocimiento, y de tecnología. Hoy, si una organización no se
inserta en este gran proceso probablemente sobreviva pero coarta su visión hacia un
crecimiento sostenible.

En este trabajo se plantea el estudio de la adopción de modelos organizacionales
para la transferencia del conocimiento y de la tecnología en centros públicos de
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investigación del Estado de Guanajuato, con la finalidad de identificar los mejores modelos
en cuanto a resultados.

En un primer apartado se presenta un antecedente, a partir del contexto económico,
político, social y tecnológico que enfrentan las organizaciones. Se hace el planteamiento,
de que el conocimiento se presenta como el activo principal para la transformación y el
progreso en la sociedad. La Administración y los Estudios Organizacionales como campo
de estudio, analizan a la organización desde un enfoque multidisciplinario, preocupados
por generar nuevos conocimientos en la ciencias sociales y administrativas. También se
tiene la inquietud en particular de que este estudio contribuya en la generación de un
conocimiento, particularmente en organizaciones que se han creado con la intención de
contribuir al desarrollo de la sociedad a la que se debe, fortaleciendo a la industria de la
región del Bajío en México, a través de la transferencia del conocimiento, de la tecnología
y de la innovación.
En seguida se presenta un breve contexto de los centros públicos de investigación, de
manera cronológica a partir de la creación en México del Consejo Nacional de Educación
y de la Investigación Científica en el año 1935. Posteriormente, se continúa con el marco
teórico inicial que dará sustento a la investigación, particularmente desde la Teoría de la
Organización con Enfoque Sistémico. Con la construcción de este marco teórico se
cuentan con los elementos para el desarrollo del análisis de la configuración de modelos
organizacionales para la transferencia del conocimiento y tecnología. Después de lo
anterior, se hace referencia al método con el que se ha venido realizando la investigación,
siendo esta de naturaleza cualitativa con el estudio de caso como uno de los instrumentos
principales que darán sustento al trabajo de investigación. Finalmente, se presenta un
acercamiento a los resultados derivado del análisis documental y entrevistas realizadas,
donde se hace una relación de las dimensiones organizacionales asociadas al enfoque
sistémico y la adopción de modelos organizacionales que contribuirían en la transferencia
del conocimiento y tecnología, con base a los objetivos institucionales de los centros
públicos de investigación CONACYT de la región del Bajío en México.

1.1 Antecedentes
La descomposición en el contexto económico internacional, caracterizado por la presencia
de la crisis y la incertidumbre generada y que se acentuó con mayor fuerza a partir de 2008
en Estados Unidos, y en los últimos dos años en Europa. Esta situación crítica  ha llevado a
que las organizaciones experimenten cambios como una forma de adaptación ante el
entorno complejo que se les presenta, recuérdese que la organización en este sentido se
visualiza como un sistema colectivo abierto en busca de su supervivencia (Scott, 1964).

Para el caso de México, nos referiremos a finales de la década de los 80´s,  en el
que se acelera la aplicación del modelo económico neoliberal, encaminado al logro de
cambios macroeconómicos y comerciales, con una orientación exportadora y abierta a la
importación dentro de un contexto globalizado. Este cambio de modelo provocó distintas
dificultades a la mayoría de las organizaciones, puesto que no estaban preparadas para
asimilar dicho modelo y estar en posibilidades de competir en ese nuevo entorno. Desde
esos años, el contexto nacional y global ha estado en constante transformación y
consecuentemente, se fue apreciando que las formas de organización, no correspondían al
nuevo escenario; por lo que ahora la supervivencia de la organización, radica en gran
medida en la participación del gobierno y  los empresarios. En este sentido, el papel del
gobierno descansa en el apoyo y estímulo hacia la modernización de la organización a
través de las políticas públicas. Por su parte, el empresario y directivos ha enfrentado el
reto de adaptarse a los cambios que ocurren en el entorno, lo que le ha llevado a rediseñar
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estrategias en la organización acorde a los tiempos y a considerar otras formas de
organización en la búsqueda de la permanencia de aquella.

En este contexto, las organizaciones enfrentan el reto de transformarse rápidamente
abandonando sus formas tradicionales de organización para “adoptar nuevas” formas
caracterizadas por la generación de conocimiento y la transferencia de tecnología,
considerados como fuerzas impulsoras del crecimiento económico y social. Para este
propósito, el gobierno tiene un papel fundamental, pues debe asegurar el desarrollo de las
políticas públicas que coadyuven al fortalecimiento industrial,  traduciéndose en una
economía productiva, competitiva y generadora de empleos, para lo cual en los planes de
desarrollo de gobierno federal anterior, señala una directriz que para alcanzar un mayor
crecimiento de la productividad se requiere una mayor competencia económica y
condiciones más favorables para la adopción y el desarrollo tecnológico.

De acuerdo a la realidad anterior, el gobierno se ha visto en la necesidad de avanzar
en la modernización de sus estructuras y a propiciar cambios que cristalicen un nuevo
esquema de relación con los ciudadanos y las empresas, promoviendo la introducción de
esos cambios en la sociedad y contribuyendo a la configuración de un entorno que
favorece la creación de nuevas reglas para una “nueva sociedad” y economía. Todo esto en
un entorno en el que, mediante el impulso a la competitividad, se contribuye a generar
riqueza y se crea el marco favorable para que ciudadanos, gobernantes y empresas estén
mejor preparados para una sociedad global basada en la innovación, generación y
transferencia del conocimiento.

En este proceso de cambio, el conocimiento es un activo principal para la
transformación y adaptación a los nuevos requisitos sociales y a las nuevas tendencias en
la organización. En ese sentido, todo apunta hacia la importancia fundamental del factor
conocimiento, de su producción, transferencia y utilización en los distintos campos del
saber. En consecuencia, el instrumento principal para los complejos procesos de
transformación y modernización de estas sociedades es la educación, fundamentalmente la
educación superior que ocupa un lugar especial (Casas, 2005). Pero no se trata de la
educación y la universidad en sus formas usuales y tradicionales, sino de repensar nuevas y
diferentes, tanto de la educación como de la institución universitaria, con una orientación
más allá de la creación del conocimiento.

Uno de los múltiples instrumentos que se están utilizando en distintas partes del
mundo y en el que México no es la excepción para el fomento de la competitividad a través
de la generación de conocimiento, y tecnología es la creación de centros de investigación.
En estas infraestructuras se crea un ambiente especial apoyado en el conocimiento, nuevas
ideas, la creatividad, la investigación, la difusión del conocimiento y la cooperación entre
distintos actores como los del entorno gubernamental, académico y productivo, los cuales
mantienen en apariencia procesos de transferencia de conocimiento y tecnología.

Para esta investigación se analizará la adopción de modelos organizacionales para
la transferencia del conocimiento y tecnología en centros de investigación, de tal forma
que permita conocer la naturaleza de los centros, y los elementos que influyen en la
configuración de un Modelo Organizacional para la transferencia del conocimiento y
tecnología, es decir sus: Estructuras, Procesos, su Relación con el Entorno, Toma de
Decisiones; así como conocer las relaciones presentes entre los actores (gobierno,
academia y empresarios) de los centros de investigación, enfocados al desarrollo de nuevos
conocimientos, de innovación y de tecnología, para el fortalecimiento del sector industrial
de la región Bajío. Siendo esta región un área de oportunidad por su privilegiada
localización dada la condición industrial y su cercanía con los principales centros
económicos de la región.
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Un aspecto que se considera en este estudio es la educación superior, la cual refiere
la Declaración Mundial París, octubre de 1998 en (Casas, 2005) debe aumentar su
capacidad para vivir en medio de la incertidumbre, para transformarse y provocar el
cambio que inspire la renovación incesante del conocimiento. En consecuencia la
educación superior -Universidades y Centros Públicos de Investigación- es un instrumento
decisivo para las sociedades. Por lo que resulta inaplazable transformar sus estructuras,
sistemas, redes o conjuntos universitarios.

Consecuentemente, es crucial el papel que desempeña la educación superior para
lograr que las respectivas sociedades avancen hacia la conformación de la sociedad de la
información y del conocimiento. De acuerdo con Tünnermann y Chaui en (Casas, 2005:3)
“Una de las características de la sociedad contemporánea es el papel central del
conocimiento en los procesos productivos. Asistimos a la emergencia de un nuevo modelo
económico productivo en el cual el factor más importante no es ya la disponibilidad de
capital, mano de obra, materias primas o energía, sino el uso intensivo del conocimiento, la
tecnología y la información”. Este planteamiento evidencia ya la importancia de estos
paradigmas en una sociedad moderna.

En el estudio de adopción de Modelos Organizacionales para la Transferencia del
Conocimiento y Tecnología, cobra relevancia el Sistema de Centros Públicos de
Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el cuál cuenta con 20 años de
existencia formal como medio para el fomento del avance científico y tecnológico de
México. Atiende demandas en materia de generación de conocimiento y tecnología a toda
la industria poniendo énfasis en las pequeñas y medianas empresas. Este modelo de
Centros Públicos de Investigación, incide de manera directa en la vinculación entre el
sistema de innovación y el aparato productivo nacional, eslabonamiento que es urgente
desarrollar ampliamente para la competitividad de México.

De manera breve, presentaremos los momentos organizacionales y elementos más
importantes en México en materia de ciencia y tecnología y el papel que han jugado en
este sentido los centros de investigación.

Cuadro 1. Situación histórica de los momentos en Materia de Ciencia y Tecnología
en México.
Momento Año Perspectiva
Creación del Consejo Nacional de
Educación y de la Investigación
Científica.

1935 Investigar sobre las necesidades en educación e
investigación y explorar el potencial de
recursos

Creación de la Comisión Impulsora
y Coordinadora de la Investigación
Científica.

1942 Desarrollar la actividad científica más que la
solución de problemas específicos. Formación
de una infraestructura humana científica en las
instituciones universitarias, particularmente
en la Universidad Nacional Autónoma de
México.

Nace el Instituto Nacional de
Investigación Científica

1950 Enfatiza las funciones de intercambio y
cooperación internacional, así como la
promoción y difusión de la ciencia mediante
diversos incentivos

Primer Congreso Científico
Mexicano

1951 Permite evaluar la investigación científica
Nacional.

Creación del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología

1971 Organizar y proponer alternativas hacia la
formulación de una política científica
Nacional.  Énfasis en la creación y la
Conservación de la infraestructura y la
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formación de recursos humanos. Cabeza de
sector de los centros públicos de investigación.
Depende directamente de la presidencia de la
República

CONACYT 1979 Pasa a formar parte de la Secretaría de
Programación y Presupuesto.

1992 Se reubica a la Secretaria de Educación
Pública. Separación entre las
políticas orientadas a la ciencia y a la
tecnología. Vinculación más estrecha con el
sector productivo.

2002 Se integra nuevamente a la Presidencia de la
República. Se combina la idea de
conocimiento como progreso, solución de
grandes problemas y elemento estratégico.

Fuente: Elaboración propia con base a (Rubio, 2009) y Casas (2004)

De acuerdo a (Cabrero, Valadés y López, 2006) en la década de los ochentas la
política científica y tecnológica resalto más por la creación de infraestructura y
equipamiento, así como por elevar el número de estudiantes de posgrado y de científicos a
nivel nacional, donde el financiamiento estuvo a cargo del Estado. Mismos autores señalan
que en la década de los noventa se integró la modernización tecnológica como vector
prioritario, se introdujo además los sistemas de evaluación por pares, la descentralización y
la definición de prioridades nacionales y regionales se integraron en la agenda.

En 1999 con la expedición de la nueva Ley para el Fomento de la Investigación
Científica y Tecnológica, la cual se enfocó hacia una mayor vinculación con el sector
productivo y la competitividad, con ello se crearon nuevos mecanismos de financiamiento,
en particular los fondos mixtos, así mismo los autores señalaron que, con la Ley Orgánica
de Ciencia y Tecnología expedida en el año 2002 notoriamente cambio el diseño
institucional del sector, destacando al inserción de nuevas instancias de participación y
consulta en materia de política científica y tecnológica participando nuevos actores en el
proceso, el producto interno bruto del país (PIB) del cual se considera un porcentaje para
asignarlo al presupuesto del CONACYT, enfatiza a que el Estado y  la iniciativa privada
deberán orientas esfuerzos encaminados a aumentar la competitividad del país (Cabrero,
Valadés y López, 2006).

De acuerdo con su Ley Orgánica el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
tiene como objetivos, “asesorar al ejecutivo federal en materia de ciencia y tecnología,
constituir el órgano colegiado especializado para articular las políticas públicas del
gobierno federal, y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la
innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país”. (Rubio, 2009:20).

La ley vigente en materia de Ciencia y Tecnología en México, en su directriz
incorpora los conceptos de productividad y competitividad, con la finalidad de fomentar la
innovación y el desarrollo, así como, la modernidad  tecnológica del país, lo que implica
que las organizaciones encaminadas a la generación y desarrollo de Ciencia y Tecnología,
tienden alinearse a estos conceptos a fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados,
sin descuidar su esencia que es hacer investigación científica.

El estado de Guanajuato cuenta con tres centros de investigación públicos
pertenecientes al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), cuyas áreas del
conocimiento son Ciencias Exactas y Naturales, y que llevan por nombre, Centro de
Investigación en Matemáticas (CIMAT), el Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), y
un centro encaminado al desarrollo tecnológico, denominado Centro de Innovación
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Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC), que han venido coadyuvando al
impulso del desarrollo de la ciencia y la tecnología del estado y del país.

1.2 Organización Desde el Enfoque Sistémico
Los estudios de la organización y la administración en general, así como los referentes a
las estrategias y la adopción de modelos organizacionales como temas específicos son
elementos de gran interés debido al papel que la organización tiene en la vida económica y
social. Hoy por hoy, la sociedad se encuentra en un entorno de constante cambio, y
consecuentemente en el ámbito donde se desarrollan las organizaciones no es la excepción.

Pero antes de abordar el tema, es necesario hacer un planteamiento sobre la
apropiación de un modelo en las organizaciones encaminadas a la producción y
transferencia de conocimiento de la tecnología y de la innovación, como punto central de
la investigación.

Una de las teorías de la organización que orientará  la explicación del fenómeno
organizacional que se analiza en el presente estudio es el enfoque sistémico, el cual,
concibe a la organización como un sistema abierto, puesto que experimenta procesos de
adaptación ante el entorno, ciclos de vida organizacional, hay factores que influyen en el
desarrollo y la salud de la organización, así como la constante relación entre otras
organizaciones (especies) y su ecosistema (ecología). El enfoque sistémico proviene de la
obra de Ludwing Von Bertanlaffy (1976) quién postulo que “los trabajos de aproximación
se estructuran en que la organización, como organismo, están abiertos a un entorno y
deben conseguir una relación apropiada con ésta si quieren sobrevivir” (Morgan, 1991:34)

Así, esta constante interacción de las organizaciones con el entorno ha derivado la
creación de nuevas organizaciones, y siguiendo con esta lógica evolutiva, pareciera que
este proceso ha obligado a las organizaciones que sean cada vez más sofisticadas, y alto
grado de especialización, con el fin de sobrevivir. Por lo anterior, concebimos a los centros
de investigación como organizaciones sistémicas, puesto que su creación ha surgido como
uno de los múltiples instrumentos que se han utilizado en el mundo y México no es la
excepción, para fomentar el conocimiento, la innovación y competitividad de
organizaciones y territorios, dando lugar así a nueva especie de organización.

Lo anterior y, con base a las dos ideas generadas por los ecologistas donde “la
importancia de las limitaciones de los recursos en la conformación, desarrollo, y
declinación de las organizaciones y, el papel de las innovaciones con éxito en la
conformación de las nuevas especies de organización”. (Morgan, 1991:56). Esto
contribuye a la explicación del modo en que las nuevas organizaciones puedan aparecer a
través de la dispersión de nuevas prácticas o innovaciones que hacen el cambio de la
estructura de la industria.

Al hablar desde la teoría evolucionista, puesto que la organización se asocia como
un sistema orgánico, es importante referir la visión ecologista que trae al centro de análisis
organizacional la teoría de evolución del biólogo Charles Darwin, el cual, puso de
manifiesto que la selección puede ser el mecanismo a través del cual ocurre la evolución,
que se construye alrededor de un modelo cíclico de variación, selección, retención y
modificación de las características de las especies. (Morgan, 1991).

En el nivel de análisis organizacional podemos observar que las instituciones
implementan tecnologías, mejoran procesos, rediseñan estructuras, realizan alianzas,
escisiones, intentan homogeneizar unas a otras, en la mayoría de las veces con el fin de
sobrevivir. Sin lugar a dudas lo anterior ha contribuido al desarrollo y progreso de
regiones, siendo el conocimiento la estrategia para ello, sus formas de generarlo, aplicarlo
y transferirlo, así la región o país que más temprano ha aprovechado lo anterior, es quién
se acerca más al progreso.
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De esta forma se explica la necesidad de crear organizaciones encaminadas a la
creación de conocimiento, así como el desarrollo de tecnología e innovación, siendo la
forma organizacional de Universidad y Centros de Investigación como una de las
principales impulsoras, sin dejar de lado a la empresa y al estado. Como en la naturaleza el
entorno se compone de otros organismos, el entorno organizacional en gran medida está
compuesto por otras organizaciones, que en ocasiones para sobrevivir buscan parecerse
unas a otras, a veces superándose y otras tantas transitan al declive.

1.3 Modelos Organizacionales: Caracterización.
Para comprender las partes que intervienen en procesos co-evolutivos de homogenización,
revisaremos las propuestas de modelos organizacionales y las implicaciones que estos
tienen para que las organizaciones se parezcan unas a otras. En los últimos tiempos los
procesos de transformación de las instituciones se han desarrollado para adecuarlos a los
modelos emergentes de las organizaciones, y a los nuevos arreglos estructurales (Barba,
2000). Definimos modelo organizacional, como la articulación de la estrategia con la
estructura organizacional para hacer operar la organización a fin de cumplir con los
objetivos planteados.

Las fuerzas que impulsan la transformación de las organizaciones tienen como eje,
las tendencias económicas, tasas de crecimiento, el avance de la tecnología y la
competencia. Ante esta realidad, Clarke y Clegg (1998), señalaron que existen tres posibles
respuestas: resistir con los métodos vigentes; transformar los métodos organizacionales de
forma abrupta para que la organización anticipe la demanda de la curva de cambio; o bien,
establecer nuevos paradigmas operativos y una nueva infraestructura organizacional. Estos
mismos autores propusieron paradigma, como un conjunto sistemático de principios y
valores, de métodos y campos de problemas, que también explica al mundo, y orienta la
acción

A continuación presentamos la propuesta realizada por Montoya (2008) acerca de
cómo se han transferido modelos organizacionales impulsados por algunas de la fuerzas
mencionadas líneas arribas, y que las organizaciones tanto privadas como públicas han
venido adoptando en la práctica. En la tabla con dos dimensiones, la primera hace
referencia al tipo de modelo organizacional; y la segunda los rasgos característicos de cada
modelo.

Tabla 1. Análisis de transferencia de Modelos Organizacionales
Modelo
Organizacional

Tipo de Estructura Objetivos Características

Calidad Total Horizontal:
especialistas altamente
calificados desarrollan
las tareas.

Enfoque a
recursos humanos
altamente
especializados

Calidad del sujeto, los
criterios de la calidad son
seleccionados
colectivamente.

Cultura corporativa Corporativa Desarrolla,
controla y
administra el
capital de
inversionistas en
un grupo de
organizaciones,
gestión
centralizada.

Incorporación del aspecto
simbólico como
instrumento; la cultura
como organización formal
e informal.
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Reingeniería de
procesos

Estructura por
proceso.

Conformar
actividades de una
organización en
función a series
de actividades
altamente
relacionadas con
resultados finales
distinguibles

De la organización
científica del trabajo a la
reingeniería de procesos,
organización del trabajo,
delegación de autoridad,
equipo que aprende,
rescate del conocimiento y
creatividad.

Dirección Estratégica Funcional Divisional
ya sea por
producto/servicio o
por ubicación
geográfica.

Permiten el
crecimiento
diversificado, la
integración de
varios productos o
servicios para
presentar una
multiplicidad de
unidades o
negocios, destinos
u orígenes de los
procesos
organizacionales.

Etapa empírica, problemas
de control y organización,
ortodoxia estratégica,
cambios contextuales a la
no-ortodoxia, nueva
construcción social,
carácter político, nuevo
pensamiento estratégico.

Aprendizaje
organizacional

Equipos autodirigidos Forma de
organización por
áreas o procesos
busca incrementar
las capacidades de
sus elementos
humanos,
aumentando la
productividad,
basados en su
capacidad de
autogestión.

Aumento de
conocimientos
individuales, capacidad de
detectar errores,
burocracia que aprende y
mejora continua, calidad,
transformación,
organización reflexiva,
desarrollo de nuevos
conocimientos.

Organizaciones
modernas

Estructura por redes Buscar cubrir el
mercado de sus
productos o
servicios con
unidades ajenas a
su estructura de
organización o
con
organizaciones
que tienen
contratos de
operación, revelan
competencias
nucleares.

Organización posmoderna
o flexible surge en medio
de los fenómenos de
mundialización,
globalización y
regionalización,
importancia del
reconocimiento del ámbito
informal, nuevas formas
de cooperación; repensar
tanto a las organizaciones
como a la administración.

Fuente: Elaboración propia con base a Montoya (2008)

Los centros de investigación surgidos a partir de políticas públicas en materia de
ciencia y tecnología, cuentan con una fuerza de trabajo que tiene un alto grado de
especialización en las distintas áreas del conocimiento. Tienen el compromiso de
responder al entorno y contribuir al desarrollo y progreso de la sociedad a la que se deben.
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Por ello los centros de investigación requieren de la conducción, en este caso del
directivo o directivos, que de manera estratégica hacen operar a la organización –teniendo
como soporte la normatividad- y de forma paralela, enfocan su atención a la investigación
científica, y por otra, transferir el conocimiento y la tecnología; para el primer caso
cuentan con indicadores claramente definidos puesto que es la esencia de los centros de
investigación; para el segundo caso, pareciera que hay una ausencia de los mecanismos
para lograr transferir el conocimiento o tecnología ya generados, así como, de las
actividades de comercialización. El contar con un modelo que permita potencializar la
transferencia del conocimiento y la tecnología de acuerdo a las propias particularidades de
los centros públicos de investigación, se plantea en este caso, ampliar su vinculación con
las organizaciones públicas y privadas, de tal manera que estos procesos tengan un mayor
alcance a las demandas de la sociedad.

1.4 La Transferencia del Conocimiento y Tecnología.
La transferencia del conocimiento de acuerdo a Dawson (2000) es el proceso mediante el
cual el conocimiento propiedad de una persona grupo o entidad emisora es comunicado a
otra persona, grupo o entidad receptora que tienen una base común o conocimiento similar
al del emisor. Esta propuesta del autor la incluiremos a la dimensión tecnológica donde se
transfiere el saber hacer (know how) de conocimientos científicos y tecnológicos
materializados.

Para este estudio referiremos la propuesta de Rodríguez (2006:18) acerca de
mecanismos de transferencia del conocimiento y tecnología inter-organizacional, cuya
propuesta está basada en los trabajos de Dyer y Nobeoka (2000); Dawson (2000); y Grant
(1996) principalmente. Se presentan tres mecanismos para la transferencia del
conocimiento: a) transferencia indirecta; b) transferencia directa baja (Rutinas explícitas) y
c) transferencia directa alta (Rutinas tácitas). Para la primera en el proceso de transferencia
hay nula interacción y contacto personal, y la intermediación se da a través de documentos.
Las segundas se caracterizan por ser interacciones más sociales, mediante la interacción
directa entre personas. Y la de tercer tipo de transferencia es el que sea da a partir de
interacciones y contacto personal frecuente e intenso en forma de cursos de entrenamiento,
asistencia técnica e incluso transferencia del talento. (Rodríguez, 2006).

Tabla 2. Mecanismos para la transferencia del conocimiento y tecnología.
Mecanismo tipo de transferencia Prácticas

Directivas explícitas/instrucciones
(Transferencia indirecta)

Manual de operaciones
Planes y programas de producción y
distribución.
Pronósticos de ventas
Procedimientos y normas de calidad
Reuniones de directivos

Rutinas explícitas (Transferencia directa
baja)

Reuniones funcionales
Visitas a organizaciones
Conferencias, cursos de capacitación y de
entrenamiento
Talleres prácticos

Rutinas tácitas (Transferencia directa alta) Asistencia técnica:
Consultoría
Equipo para la solución de problemas
Equipo de mejoramiento continuo
Transferencia de empleados
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Fuente: Rodríguez (2006:18)

2. Método

La metodología como eslabón entre teoría y práctica en el proceso investigativo, con el
objeto de descubrir un nuevo conocimiento dentro de la realidad social. El método
cualitativo de acuerdo a Sandín (en Pacheco y Cruz, 2010), se da en contextos naturales,
contiene datos cualitativos, tiene preferencia por los significados, presenta cierto rechazo
por las ciencias naturales como modelo, tiene un enfoque inductivo y preferentemente la
búsqueda de patrones culturales.

Esta caracterización permite trazar la ruta en que particularmente los fenómenos o
hechos sociales pueden abordarse en su estudio. La intención es hacer una investigación
desde un enfoque disciplinario de las ciencias sociales abocada a la administración y los
estudios organizacionales.

Una de las ventajas de este método, deriva en que este tipo de estudios nos permite
tener una perspectiva intercultural, natural e histórica de la realidad a transformar, dándole
un sentido holístico y de mayor veracidad a la investigación. Los estudios de caso tienen
integridad, basados en un nivel de profundidad del trabajo de campo y análisis de los datos
documentales. Las limitaciones de esta metodología, es que buena parte de la información
analizada se ha obtenido del contacto directo del personal que forma parte del Centro
Público de Investigación, lo que implicó generar un alto nivel de confianza con los
entrevisados para que respondieran a los cuestionamientos y ampliarán la información, así
mismo, la búsqueda de actores clave que colaboran en organizaciones relacionadas en
ciencia y tecnología, así como, del proceso de transferencia de conocimiento y tecnología
en México, a fin obtener información y datos precisos en la materia.

En particular, para este trabajo (que se encuentra en curso) la investigación
cualitativa forma un elemento esencial para el desarrollo del estudio, puesto que la
presente investigación no busca la comprobación de hipótesis prefijadas, sino más bien
aumentar las posibilidades de explicación en el campo del análisis organizacional y
entender mejor el objeto de estudio, Hirsch en (Rodríguez, 2011).

Como técnicas metodológicas en la investigación cualitativa es adecuado el caso de
estudio ya que permite establecer la relación entre la teoría y los datos, además de apoyar
en el proceso de recopilar, describir, analizar y explicar los resultados encontrados en la
organización, para contrastarlos con los conceptos vertidos en el planteamiento teórico.
(Fegin, Orum, Sjoberg, 1991)

En el estudio de caso se presentan las formas lógicas que pueden ser evaluadas, así
como los procedimientos y formas en que los actores sujetos de estudios interactúan y se
articulan con el objeto de la investigación. Para los fines de esta investigación la
organización se ha analizado desde la tipología exploratoria, que de acuerdo a (Yin, 1984)
se considera como el preludio de una investigación social. El estudio de caso, desde el
enfoque organizacional permite conocer los patrones que en ella presentan, para el caso
particular, adopción de modelo organizacional, estilos de dirección, desarrollo de
productos y/o servicios encaminados a la transferencia del conocimiento y de la tecnología.

Otro tipología de técnica metodológica que ha venido utilizando esta investigación,
es la entrevista, puesto que se presenta una interacción constante entre el investigador y el
entrevistador, por medio de las preguntas y respuestas, así como, el discurso o información
que da este último. De acuerdo a Morgan (1993) se investiga comportamientos difíciles y
motivacionales, se pretende obtener información sobre un grado de consenso del tema.
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Además que la entrevista es muy ad hoc en la obtención de datos fenomenológicos en
entornos naturales.

En el diseño de estudio de caso los criterios típicos en relación con el tamaño de la
muestra resultan irrelevantes. Para este  estudio el caso analizado ha sido un Centro de
Público de Investigación, el cual es reconocido internacionalmente como uno de los
mejores en su disciplina en el área de Matemáticas.

El Centro de Investigación en Matemáticas A.C. nace en el año de 1980 como
institución dedicada a la investigación básica en el campo de las matemáticas y al
crecimiento de esta ciencia como área de formación a nivel de educación superior. El
CIMAT, además, ha cimentado un fuerte vínculo con los diversos sectores sociales del
país, incidiendo en proyectos encaminados a contribuir en la solución de problemas, en
particular los relacionados con la innovación tecnológica. Con el fin de extender el
impacto de todas sus actividades sustantivas, el CIMAT también ha establecido unidades
foráneas en las ciudades de Aguascalientes, Zacatecas y Monterrey, donde contribuye al
desarrollo de la competitividad y crecimiento de las empresas y las organizaciones, a
fortalecer las competencias matemáticas de la sociedad en general y a satisfacer la
demanda de recursos humanos con un alto perfil profesional y científico.

Los criterios empleados para identificar que el centro de investigación transfiere el
conocimiento y tecnología se encuentran enmarcado en su objetivo estratégico “Favorecer
la apropiación del conocimiento científico y tecnológico entre los sectores público, privado
y social” en sus tres principales líneas: “a) Soluciones tecnológicas e innovación para la
industria; b) Transferencia de la tecnología; c) Ofrecer capacitación y educación continua
para la industria”. (CIMAT, 2013).

De esta forma los criterios que componen los modelos organizacionales están
enmarcados en la estructura, objetivos y rasgos característicos, los mecanismos de
transferencia están determinados en las prácticas para llevar a cabo dicho proceso,
señaladas en el marco teórico.

Para este estudio se ha utilizado el software profesional QDA (para el Análisis
Cualitativos de Datos) ATLAS.ti. La unidad hermenéutica estuvo compuesta por tres
unidades de análisis: 1) documento del CIMAT acerca de prácticas para transferencia del
conocimiento y tecnología; 2) análisis plan de trabajo del Coordinador Académico del
Centro y 3) primera entrevista al Coordinador Académico del CIMAT, en lo que refiere al
tema de transferencia del conocimiento y tecnología.

3. Resultados y Discusión.

En este apartado se presenta una aproximación de los elementos a considerar y su relación
con mecanismos para la transferencia que coadyuvarían en la identificación de la adopción
de un modelo organizacional que mejoraría el desempeño para transferir el conocimiento y
tecnología en Centros Públicos de Investigación, a fin de que tengan un mayor alcance a
las demandas sociales.

Gráfico 1. Análisis prácticas para transferencia del conocimiento y tecnología CIMAT
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Fuente: Elaboración propia.

El gráfico1, muestra el análisis documental que el CIMAT tiene en cuánto a
prácticas que emplea en la transferencia del conocimiento y tecnología, donde las flechas
en color claro son los instrumentos para su realización, siendo estos: objetivos estratégicos,
una estructura organizacional funcional, un marco institucional, capacidades principales
con las que cuenta el centro, actividades de comercialización, mecanismos para la
transferencia (no formales) y los aspectos críticos que enfrenta el centro para la
transferencia. Las flechas en color obscuro indican las prácticas, con las cuales desarrollan
los instrumentos principales. Para efectos de este estudio los instrumentos para la
realización de la transferencia, son elementos que configuran un modelo organizacional.
En ese sentido encontramos, que el instrumento para actividades de transferencia cuenta
con una práctica de cartera de clientes, los cuáles son temporales o atienden una parte de la
organización teniendo la oportunidad de atender más áreas. Vemos que cuentan con
instrumentos definidos, sin embargo, carecen del personal especializado para la gestión y
comercialización de transferencia.

Gráfico 2. Análisis plan de trabajo Coordinador Académico CIMAT
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Fuente: Elaboración propia

En lo que respecta al análisis del plan de trabajo del Coordinador Académico del CIMAT,
y de acuerdo al gráfico 2, se observa en las flechas en color claro, respecto a los
instrumentos de transferencia del conocimiento y tecnología incluye: objetivos estratégicos
marco institucional, acciones encaminadas para realizar la transferencia, y vinculación con
entidades económicas. Se puede observar que existen instrumentos para la transferencia
del conocimiento y tecnología  institucionalizados, a través de la Ley de Ciencia y
Tecnología, sin embargo, se carece de herramientas para materializar procesos de
transferencia al interior del centro.

Gráfico 3. Análisis entrevista Coordinador Académico CIMAT

Fuente: Elaboración propia

Por último en el análisis derivado de la entrevista realizada al Coordinador Académico del
CIMAT (gráfica 3) en lo  que respecta a las preguntas realizadas al rubro transferencia del
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conocimiento y tecnología, encontramos que los instrumentos principales para este proceso
son: objetivos estratégicos, actividades para la transferencia, acciones encaminadas al
desarrollo de la transferencia y vinculación con entidades económicas. Destacando, en la
práctica quienes se enfocan más a llevar los instrumentos es el personal técnico, presentado
un nulo involucramiento de los científicos, corriendo el riesgo de ser una competencia
desleal con productos o servicios en muchas ocasiones creados por egresados  del centro
que ahora emprendieron una empresa de  base tecnológica.

3.1 Discusión
Los ejes principales para la transferencia del conocimiento y tecnología del CIMAT, están
determinados por marcos regulatorios y por la necesidad de responder a los requerimientos
del entorno, sin perder el enfoque o la razón de ser el centro, que es la generación de
conocimiento por medio de la investigación, desde la disciplina de matemáticas. Sin
embargo, los procesos para Transferir al parecer carecen de claridad y cuenta con
esfuerzos aislados, si bien tiene una estructura organizacional que hace funcionar la
transferencia, existe ausencia de un modelo organizacional para su operación, de acuerdo a
las particularidades del centro de tal forma que permita eficientizar dichos procesos.

A partir del análisis teórico y documental, en la tabla 3 se presenta una
aproximación de los modelos organizacionales que pudieran coadyuvar a fortalecer los
mecanismos para la transferencia del conocimiento y tecnología en el CIMAT.

Tabla 3. Modelos Organizacionales y Mecanismos para la Transferencia del
Conocimiento y Tecnología.
Modelo
Organizacional

Ejes principales para la
transferencia.

Mecanismo para la
transferencia

Indicador

Dirección
Estratégica y
Reingeniería de
procesos.

 Objetivos
estratégicos

 Marco
institucional

 Estructura
Organizacional

Directivas (transferencia
indirecta)

Ley de Ciencia y
Tecnología
Ley Orgánica
CIMAT
Plan Desarrollo del
Centro
La investigación es
el principal
respaldo de la
transferencia

Aprendizaje
Organizacional

 Capacidades con
las cuenta el
centro

 Acciones para
desarrollar
transferencia.

Rutinas tácitas
(transferencia directa alta)

Capacidad para
resolver problemas
complejos,
Capacidad para
desarrollar
proyectos
multidisciplinarios.
Generación de
problemas de
investigación
Líneas de negocio
definidas.

Organización
moderna.

 Vinculación con
entidades
económicas

 Aspectos críticos

Rutinas explicitas
(transferencia directa baja)

Transferencia para
la industria, áreas
ejecutivas de
negocio,
administración
pública e



15

instituciones
educativas.
Incipiente
actividades de
comercialización.
Tres unidades
ubicadas por
regiones.

Fuente: Elaboración propia

Con base a lo anterior, se han seleccionado tres tipologías de modelos
organizacionales, que por sus especificaciones, se aproxima a los objetivos del Centro
Público de Investigación en relación al proceso de transferencia del conocimiento y
tecnología. La selección de estos modelos deriva del análisis documental realizado al
momento, y al primer acercamiento con el CIMAT.

Así, encontramos que la Ley de Ciencia y Tecnología, Ley Orgánica del centro y su
plan de Desarrollo como indicadores y el modelo organizacional por sus características
corresponde al de Dirección Estratégica y Reingeniería de procesos, con un mecanismo
para la transferencia de tipo directivo, destacando que las actividades de transferencia se
desarrollan para atender regulaciones y en la búsqueda de obtener mayores ingresos
económicos

La capacidad para la resolución de problemas complejos, el desarrollo de proyectos
multidisciplinarios, la generación de problemas de investigación y las líneas de negocio,
corresponden a un modelo con enfoque al Aprendizaje Organizacional, y con un
mecanismo para la transferencia de tipo rutinas tácitas (transferencia directa alta) puesto
que ubicamos la conexión entre la esencia del centro con los conocimientos y tecnología
para transferir.

La identificación de las entidades productivas en donde transferir y las actividades
de comercialización, las ubicamos en el Modelo Organización Moderna, con un
mecanismo de tipo rutinas explicitas (transferencia directa baja), puesto que la actividad de
comercialización es incipiente, ya que no se cuenta con especialistas en esta materia,
teniendo la oportunidad de ampliar su capacidad al entorno internacional.

4. Conclusiones

Producto de la transformación de la educación superior a fin de responder a los cambios
del entorno, se han creado organizaciones especializadas encaminadas a campos del
conocimiento específicos, cuyas actividades principales se orientan a hacer investigación,
la formación de recursos humanos de alta calidad y a elevar la vinculación con su entorno.
Estas organizaciones, denominados Centros Públicos de Investigación, por su naturaleza
coadyuvan a fomentar la modernización, innovación y el desarrollo tecnológico del país,
de ahí la relevancia de estudiar este tipo de centros originados por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, desde el enfoque organizacional.

Este tipo de organizaciones contribuyen al desarrollo de regiones, en este caso el
estado de Guanajuato en México, la ventaja de contar con las infraestructuras ya instaladas,
buscando potencializar sus capacidades y alcances. En este caso, el CIMAT cuenta con
gran prestigio regional, nacional e internacional, por la alta calidad de sus investigaciones
y la formación de calidad de recursos humanos. El proceso de transferencia es una
actividad presente, sin embargo, los resultados suelen ser poco satisfactorios con los
sectores productivos del estado y de la región.
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Para este estudio, hemos identificado que un modelo organizacional de tipo híbrido
(Estratégico y reingeniería de procesos, aprendizaje organizacional y organización
moderna) permitiría potencializar el proceso de transferencia del conocimiento y
tecnología en el CIMAT, ya que por los rasgos característicos asociados a los modelos
coadyuvarían a traducir los indicadores en parámtetros de medición, en terminos de
productos y/o servicios, así como, de desempeño.

El uso de la herramienta Atlas.ti coadyuvó en el análisis de la información y el
discurso, permitiéndose obtener una categorización de los instrumentos y prácticas para la
transferencia del conocimiento y tecnología utilizada por el CIMAT, cabe precisar que se
requerirá abarcar otros Centros Públicos de Investigación de la región para caso de estudio,
con instrumentos metodológicos de mayor nivel de profundidad, que permitan ampliar la
explicaciones de las proposiciones planteadas. Finalmente, se desea que este estudio sea un
referente para otras investigaciones, que podrían ser analizados desde otros campos
organizacionales.
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Resumo: O objetivo geral deste trabalho consistiu em analisar elementos presentes nos
dois Regimes Automotivos Brasileiros, verificando seus principais objetivos e de que
forma eles legitimam ou não os aspectos relativos à prática de inovação da indústria
automobilística no Brasil. Para tanto, este artigo se baseou em uma pesquisa documental,
buscando analisar leis e/ou decretos que criaram os dois programas de regulação da
indústria automobilística brasileira, além de outros documentos secundários sobre o tema.
Observou-se que o conjunto de regras colocadas pelos regimes analisados tem moldado a
atuação da indústria automotiva brasileira, direcionando processos de inovação incremental
(especificamente no caso do Inovar-Auto/2012) e de abertura de novos mercados (no caso
do regime de 1995), com o objetivo comum de obtenção de retornos econômicos e
competitividade para o setor automotivo brasileiro. Em ambos os regimes, foram
identificados aspectos de isomorfismos, tanto coercitivos quanto normativos.

Abstract: The purpose of this paper is to analyze elements presented on the two Brazilian
Automotive Regimes, verifying its main objectives and the way they legitimate or not
aspects relative to innovative practices in the Brazilian automotive industry. In this sense,
a documental research was conducted, analyzing laws and decrees that created the two
regulation programs, and other documents related to the theme. We observed that rules of
both regimes have been shaping the actions of the Brazilian automotive industry,
conducting processes of incremental innovation (in Inovar-Auto/2012 case) and of new
markets creation (in the 1995 regime), with the common purpose of gaining economic and
competitive outcomes for the Brazilian automotive industry. In both regimes we identified
aspects of normative and coercitive isomorphisms.
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1. Introdução

A importância do papel das instituições dentro da dinâmica da inovação é amplamente
reconhecida na atualidade (CORIAT; WEINSTEIN 2002; LYNN et al.. 1996;
MESQUITA et al., 2013). O principal benefício da abordagem institucional consiste em
indicar claramente a existência de trajetórias de inovações que são determinadas pelo
contexto social no qual os diversos agentes e organizações operam (VICENTI et al. 2012).

Na visão institucional, parte-se da premissa de que as organizações buscam através da
inovação um lucro extraordinário, de forma que o comportamento organizacional está
condicionado à busca por uma maior competitividade. Portanto, aspectos como normas
técnicas e leis de propriedade intelectual ganham relevância global em vários setores
(BOEHE; ZAWISLAK, 2007). No caso específico da indústria automotiva brasileira, a
interação das empresas com entidades institucionais promove o aumento dos
relacionamentos interfirmas e fornece recursos para aprimorar as práticas internas
(MESQUITA et al., 2007). Neste cenário, a indústria automotiva oferece um campo fértil
para construção de teorias sobre inovação e institucionalismo (ZAPATA;
NIEUWENHUIS, 2010).

No Brasil, as atividades inovativas tiveram um incremento tanto em montadoras quanto em
companhias de autopeças, com aumento dos gastos em P&D em atividades contínuas, o
que sugere uma consolidação das competências inovativas na indústria automotiva
brasileira (CASTRO et al., 2012; DIAS et al., 2011). Não obstante, observa-se que o setor
nem sempre está associado com situações de inovação radical, devido à complexidade das
operações, baixas margens e altos riscos, situações estas que tendem a favorecer o
surgimento de inovações incrementais e de processo (VAN DEN HOED, 2007).

No campo institucional, Lin e Sheu (2012) sugerem que a adoção de inovações
sustentáveis em setores ou cadeias atende a pressões institucionais coercitivas que
influenciam o desempenho da organização. Neste sentido, cabe questionar: de que
maneiras o ambiente institucional pode promover situações que conformam o surgimento e
a difusão de inovações na indústria automobilística brasileira? Para responder a este
problema de pesquisa, este artigo pretende retomar e analisar qualitativamente as leis e/ou
decretos que criaram os dois programas de regulação da indústria automobilística no
Brasil: o 'Regime Automotivo Brasileiro', de 1995; e o 'Novo Regime Automotivo
Brasileiro – Inovar-Auto', datado do ano de 2012. Neste trabalho, a análise dessas políticas,
representa a atuação do ambiente institucional em uma indústria específica e pretende
oferecer elementos iniciais acerca dessa discussão e as conexões existentes entre teoria
institucional e os processos de inovação.

Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho consiste em analisar elementos descritivos dos
dois regimes, verificando seus principais objetivos e de que forma eles legitimam ou não
os aspectos relativos à prática de inovação da indústria automobilística no Brasil.
Especificamente, o artigo pretende: a) apresentar um resgate da evolução da indústria
automobilística brasileira; b) apresentar os elementos principais associados aos dois
regimes automotivos brasileiros pertinentes à regulamentação do setor no Brasil; c)
analisar os regimes automotivos de 1995 e de 2012 à luz das teorias sobre inovação e da
teoria neoinstitucional, buscando identificar possibilidades de conformação do processo de
surgimento e difusão de inovações na indústria automobilística brasileira.
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2. Teorias sobre inovação

A inovação é atualmente fonte de investigação relevante para explicar a capacidade
competitiva das organizações e as transformações de natureza social. Segundo Delre et al.
(2010), a dispersão de novas ideias, práticas e produtos é o que basicamente sustenta a
mudança social e constitui uma das principais maneiras para diferenciar e manter a
organização no mercado(CASTRO et al. 2012; AHUJA et al., 2008). Corroborando com
essa perspectiva, Courvisanos (2009) afirma que a inovação é transformacional no
processo e econômica no retorno. Para o autor, a dinâmica do processo de inovação é
moldada por entes privados e públicos que sustentam os negócios e a economia como um
todo. Assim, grande parte do valor gerado no presente se deve às inovações.

Existem variadas concepções voltadas para a explicação do fenômeno da inovação. A
inovação pode recair sobre um produto/serviço ou sobre um processo, sobre os aspectos
mercadológicos ou sobre aqueles pertinentes à organização (modelos de gestão). Há
também a tipologia de inovações radicais, que representam rupturas em padrões
tecnológicos, e as inovações incrementais, que representam melhorias em produtos e
processos já existentes (MANUAL DE OSLO, 2005). A inovação pode apresentar-se de
cinco formas: a) um novo produto, ou a inserção de uma nova qualidade em um produto já
existente; b) um novo método de produção ou um novo método de tratamento comercial de
uma commodity; c) um novo mercado; d) uma nova fonte de matéria-prima; e) uma nova
estrutura de organização em um setor (SCHUMPETER, 1982).

Atualmente, a inovação é considerada resultado de um processo bem sucedido de
interações e trocas de conhecimento entre uma diversidade de atores em situações de
interdependência (LANDRY et al. 2002). Nesse sentido, Ahuja et al. (2008), consideram
que o processo de inovação deve ir além de uma abordagem Schumpeteriana tradicional,
no qual as grandes empresas monopolistas conduzem a inovação primariamente de acordo
com seu porte e estrutura de mercado. Para os autores, em conjunto com esses elementos,
devem ser incluídas questões institucionais como as relações entre o conhecimento
cientifico disponível e a indústria e as condições de apropriabilidade de tecnologias.
Portanto, em uma visão contemporânea, se entende a inovação muito além da questão
tecnológica, uma vez que o processo passa a ser estudado como a utilização do
conhecimento para novas formas de produção, organização de empresas e seus
fornecedores e a comercialização de bens e serviços, influenciados pelo contexto
institucional (MALDONADO et al. 2010).

3. Teoria institucional e neoinstitucionalismo

A questão institucional tem recuperado protagonismo na análise da realidade social, sendo
incorporada a noção de instituições em diferentes vertentes, tais como a histórica, a
econômica, a política e a sociológica. O conceito de instituições representa restrições ou
regras sociais a que os atores estão submetidos em determinado contexto e que podem
determinar tanto as preferências quanto os resultados das suas ações (ROMERO, 1999).
Portanto, pode se dizer, de forma geral, que as instituições representam as 'regras do jogo'
estabelecidas para a interação humana, como as leis e regulamentos formais e os códigos
de conduta informais que moldam a ação das organizações (NORTH, 1993). Para Armênio
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Neto e Machado-da-Silva (2009), as instituições impõem restrições legais, morais e
culturais ao comportamento e determinam a legitimidade de atividades.

Dimaggio e Powell (1999) consideram que a teoria institucional surge a partir de uma
abordagem sociológica que busca romper com modelos organizacionais baseados
exclusivamente na ação racional.Os autores desenvolvem o conceito de campo
organizacional, que representa o conjunto de organizações estabelecidas institucionalmente
em um dado contexto, como fornecedores, organizações produtoras, entidades reguladoras
e consumidores, sendo que o campo se define a partir da interação entre organizações.Há,
evidentemente, um direcionamento no sentido da busca pela legitimação da organização
perante o ambiente institucional(TAVARES et al., 2010).Assim,a concepção de ambiente
organizacional foi ampliada, destacando a importância de elementos simbólicos, tanto
cognitivos quanto normativos (SCOTT, 1991).

O institucionalismo compreende duas correntes teóricas, denominadas 'velho' e 'novo'
institucionalismo. O velho institucionalismo abarca a distinção entre as ideias de
'organização' e 'instituição'. Nesse sentido, uma organização institucionalizada é aquela que
atinge um caráter distintivo em relação às outras em que valores simbólicos além da esfera
técnica são difundidos por uma liderança (SELZNIC, 1996). Já o novo institucionalismo
compreende a ideia de que as organizações se tornam cada vez mais homogêneas ou
semelhantes entre si,através de processos isomórficos, e que as causas dessa
homogeneidade também não estão ditadas necessariamente por critérios técnicos e de
eficiência (DIMAGGIO; POWELL, 1999).Ribeiro (2009) afirma que a utilização do
arcabouço neoinstitucional contribui para a definição de um conceito de estrutura
organizacional mais amplo em que crenças, normas e valores, legitimados
socialmente,levam as organizações a adotarem estruturas aceitas e testadas, mesmo que
estas não sejam as mais eficientes. Para Machado-da-Silva et al. (2005),o processo de
institucionalização pressupõe tanto a mudança como a persistência, tanto os níveis
microssociais (organizações e agentes individuais) como os níveis macrossociais.

Desse modo, os atores tendem a tornar suas organizações cada vez mais similares
(isomórficas), à medida que tentam transformá-las. Dimaggio e Powell (2005) descrevem
três processos de isomorfismo –coercitivo, mimético e normativo – que conduzem a esse
resultado. O isomorfismo coercitivo é aquele que representa a obediência a pressões legais,
governamentais ou práticas que podem ou não se manifestar formalmente. Já o
isomorfismo normativo encontra-se ligado a aspectos de profissionalização do ambiente
organizacional, envolvendo ações como a adoção de controles de qualidade, processos de
certificação, etc. Por fim, o isomorfismo mimético resulta de respostas padronizadas a
ambientes de incerteza, sendo comumente associados a práticas de benchmarking.

Wells e Nieuwenhuis (2012) constatam a existência de práticas isomórficas de
benchmarking na indústria automotiva. Para os autores, a adoção, por exemplo, de novas
tecnologias híbridas de abastecimento por um fabricante é geralmente acompanhada de um
'efeito manada' pelas outras empresas do setor, na medida em que certas tecnologias sejam
momentaneamente mais difundidas pela mídia ou opinião pública.

4. Teoria institucional e inovação: evidências de diálogo

As evidências apresentadas acima permitem observar a importância da abordagem
institucional para o estudo da inovação. Tal importância pode ser verificada na medida em
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que se visualiza a inovação como fruto de ações dos agentes e também moldada por
estruturas existentes nas organizações (QUINELLO; NASCIMENTO, 2009).

O modelo apresentado por Vermeulen et al.. (2007) permite uma análise das forças
institucionais condutoras de inovação. De acordo com o modelo, forças associadas à
obediência a regras formais (como contratos) e socialmente aceitas (como sistemas
organizacionais institucionalizados), cujo descumprimento acarreta punição formal ou
simbólica, favorecem o desenvolvimento e a implementação de inovações incrementais
complexas de produto (VERMEULEN et al.. 2007).

Para Hung (2004), a maioria das inovações se conduz em um processo longo, resultante de
duas vertentes: de um lado, atividades de transações das empresas e dos empreendedores
na criação de novas tecnologias e processos; ou de outro, da tendência do processo de
inovação estar condicionado a um conjunto de tecnologias já institucionalizadas em um
setor dentro de um paradigma tecnológico socialmente aceito pelos indivíduos. Assim,
para que o processo de inovação ocorra eficientemente dentro do ambiente organizacional,
é preciso que ele esteja institucionalizado (QUINELLO; NASCIMENTO, 2009).
Geralmente, novos arranjos regulatórios são vistos como respostas subseqüentes à
inovação e representam uma força sociopolítica externa de aprovação, fiscalização,
desaprovação ou acreditação à inovação tecnológica (FAULKNER, 2009).

Para Caason e Guista (2006), o aspecto institucional pode contribuir para criar ambientes
de baixa ou alta confiança, de modo que altos padrões regulatórios também desempenham
um papel na direção das inovações e mudanças tecnológicas (LEE et al. 2010). Em
particular, elementos regulatórios, normativos, culturais e cognitivos de ambientes
institucionais podem incrementar ou inibir a habilidade de parceiros de elaborar os arranjos
contratuais, de propriedade e sociais necessários para a inovação (BELLO et al. 2004).

Wells e Nieuwenhuis (2012), afirmam que há uma estabilidade tecnológica mantida
principalmente pelos fabricantes de automóveis, o que dificulta a adoção de novas
tecnologias como, por exemplo, o carro elétrico. Muitas economias avançadas têm
adotado,recentemente,políticas para promover a mobilidade elétrica na indústria
automotiva com o objetivo de mitigaras questões ambientais e aumentar a competitividade
da indústria como um todo. Tal iniciativa pressupõe inovações radicais e sistêmicas
coordenadas com aspectos de infraestrutura tecnológica (ALTENBURG et al., 2012).

Portanto, a teoria institucional se apresenta como abordagem relevante para a explicação
de processos de inovação. Nesse contexto, pode se considerar como instituições as
legislações, políticas e as normas ou regulamentos a serem obedecidos pelas empresas
(WAARDEN, 2001), e também pode se considerar o papel que estas instituições exercem
na conformação de processos de surgimento e difusão de inovações ao longo da cadeia,
fato que ocorre na indústria automobilística brasileira.

5. Metodologia

Este artigo se baseou em uma perspectiva qualitativa de investigação. Na pesquisa
qualitativa existe uma interdependência das partes isoladas do processo, que deve ser
considerada com atenção (FLICK, 2004). Assim trata-se de uma “descrição em
profundidade”, em que se considera, ao mesmo tempo, uma interconexão entre a análise do
comportamento e do sentido (LIMA, 1999).
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Como técnica de coleta de dados, foi utilizada a pesquisa documental, buscando analisar as
leis e/ou decretos que criaram os dois programas de regulação da indústria automobilística
brasileira – o 'Regime Automotivo Brasileiro', de 1995; e o 'Novo Regime Automotivo
Brasileiro – Inovar-Auto', datado do ano de 2012. Além disso, foram utilizados outros
documentos sobre o tema, como matérias de jornais ou revistas.

Para possibilitar a identificação das evidências associadas ao assunto estudado, foi
empregada a técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 1979), que é considerada uma
técnica para o tratamento de dados que visa identificar o que está sendo dito a respeito
determinado tema. A análise de conteúdo teve como foco a análise temática ou categorial,
que funciona pela divisão do texto em unidades (frases, parágrafos). Esta técnica
compreende três fases: pré-análise, descrição analítica e interpretação referencial. De
acordo com Bardin (1979), elas podem ser descritas da seguinte maneira: a) pré-análise:
envolve a organização do material a ser analisado. É nessa fase que ocorre a formulação de
hipóteses e estabelecimento do corpus de investigação analítico; b) descrição analítica: o
material que constitui o corpus é analisado a partir das hipóteses formuladas e do
referencial teórico utilizado. Nesta fase, a classificação e a categorização são fundamentais
para estabelecer a relação com os pressupostos teóricos; c) interpretação referencial:
envolve um aprofundamento da investigação e na interação de todos os dados obtidos,
buscando-se extrair o conteúdo latente das mensagens, e não somente o conteúdo
manifesto das comunicações, num processo dinâmico e histórico.

A análise destes documentos é complementada com a revisão de literatura sobre o contexto
geral da indústria automobilística e as conexões teóricas entre os regimes automotivos
estudados e os aspectos de inovação e teoria institucional.

6. Resultados e discussão

6.1. Contexto geral da indústria automotiva brasileira

A década de 1990 trouxe os primeiros desdobramentos do contexto da indústria
automobilística mundial da atualidade. A resposta estratégica das montadoras à
globalização se deu a partir de três elementos: padronização, simplificação e terceirização.
Por meio de práticas que objetivavam a centralização e o controle das funções de
desenvolvimento em locações centrais, simplificou-se o processo de produção final por
meio da modularização e crescente terceirização a um número maior de fornecedores
globais. Isto fez com que os fabricantes minimizassem o número de componentes feitos
internamente, promovendo a padronização na produção (STURGEON; FLORIDA, 1997).

No Brasil, tais mudanças também se fizeram presentes na indústria automotiva nacional.
Acompanhando as grandes mudanças no cenário industrial observadas na década de 90, em
virtude da abertura comercial, ocorreram vultosos investimentos que possibilitaram ao
setor a adoção de novos processos de distribuição e integração da cadeia de suprimentos
(produção enxuta, reengenharia, terceirização, just in time, etc.), aumentando a qualidade
dos automóveis, reduzindo custos e o tempo de entrega (GOBBO et al., 2010).

Carvalho (2006) aponta que, nesse período, ocorreu uma diminuição da defasagem
tecnológica na cadeia automotiva brasileira, a partir da internacionalização de
componentes, de produtos e dos chamados sistemas de produção modulares ou montagem
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compartilhada. Além disso, o processo de abertura comercial ocorrido no Brasil
representou mais um ponto de inflexão para a indústria nacional. Essa década foi marcada
por uma diminuição da presença do Estado na atividade econômica, nos mais diversos
setores. Especificamente para o setor automotivo, as mudanças expressaram-se na redução
de barreiras comerciais e estímulo à concorrência e competição entre as organizações do
setor. As tarifas alfandegárias para a indústria automobilística brasileira caíram de 80%
para 20%, entre 1990 e 1994 (CARVALHO, 2003). Nesse sentido,entre 1990 e 1998,
diversas medidas de política governamental foram dirigidas diretamente para o setor
automotivo (DE NEGRI, 1999). Porém, em1995, foi adotada a principal política industrial
no setor – o Regime Automotivo Brasileiro, vigente até 1999 (PINHEIRO; MOTTA,
2001).

6.2. O Regime Automotivo Brasileiro de 1995: contexto e análise neoinstitucional

Em 1995, o governo brasileiro adotou uma política que ficou conhecida como Regime
Automotivo Brasileiro (DE NEGRI, 1999). Através da concessão de incentivos fiscais, o
governo objetivava ampliar o setor com a vinda de novas montadoras e fábricas de
autopeças ao país e modernizar a capacidade instalada (PINHEIRO; MOTTA, 2001).
Antes do Regime de 1995, apenas quatro montadoras dominavam o mercado interno de
veículos. Com o ingresso de novas montadoras, a indústria passou por um processo de
reestruturação e modernização ao longo da cadeia produtiva (TORRES; CARIO, 2013).

A nova política industrial brasileira visava não só a retomada de investimentos, mas
também o aumento das exportações. O Regime Automotivo abrangeu incentivos fiscais
para as empresas que decidissem se implantar no país, além de benefícios diferenciados
para aquelas que escolhessem as regiões menos desenvolvidas do Brasil. Estabeleceu-se
uma redução de 50% do imposto de importação de veículos para as montadoras que já
produzissem ou que estivessem em vias de produzir no país (CASOTTI; GOLDENSTEIN,
2008). O Brasil, nesse período, recebeu grande volume de Investimento Estrangeiro Direto
(IED). De acordo com Arbix e Veiga (2003), no período de 1995 a 1999, os investimentos
das montadoras estrangeiras no país alcançaram 17 bilhões de dólares. Conforme Salerno
et al. (2010), no final dos anos 90, o Brasil liderou a recepção de IED no setor.

Neste cenário, novas montadoras foram instaladas no Brasil nos anos 90 e as empresas já
atuavam no mercado nacional fizeram planos de expansão para enfrentar a concorrência. O
resultado desse processo foi uma redistribuição das empresas em diversas regiões do
Brasil, com a chegada das seguintes montadoras: a Ford, no Estado da Bahia; a Mitsubishi
no Estado de Goiás; a Mercedes Benz e Fiat-Iveco, no Estado de Minas Gerais; a Chrysler,
a Renault e Audi-Volkswagen, no Estado do Paraná; aVolkswagen e a Peugeot-Citroen, no
Estado do Rio de Janeiro; a General Motors e a Navistar, no Estado do Rio Grande do Sul;
e, por fim, a Honda, a Toyota e Land Rover, no Estado de São Paulo (DULCI, 2002).

Dentre os objetivos e metas explicitados do Regime Automotivo Brasileiro de 1995,
constaram: a) atrair investimentos para o setor e estimular a exportação de autoveículos e
autopeças; e b) aumentar a produção de autoveículos de 1,8 milhões para 2,5 milhões até o
ano 2000. Entretanto, para Pinheiro e Motta (2001),o Regime de 1995 sequer pode ser
considerado uma política pública para a modernização, pois não possuía característica
sistêmica de articulação e coordenação dos demais setores, das regiões, e dos níveis de
governo necessários para assegurar a efetividade, a eficiência, e a eficácia dessa iniciativa
governamental. Para Dulci (2002), a perda da capacidade da regulação governamental, a
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partir do estímulo excessivo ao capital privado no setor em detrimento do capital público,
além das grandes diferenças regionais com a existência de disputas fiscais entre os estados
brasileiros na competição por novas montadoras, fizeram com que os objetivos de
modernização do setor a partir do Regime de 1995 ficassem comprometidos.

Com a ocorrência da crise asiática, no segundo semestre de 1997, houve uma elevação das
taxas de juros no Brasil. Essa política afetou o desempenho do setor automotivo, cujas
vendas, na maior parte, dependem de crédito e financiamento. Em 2003, a indústria
automotiva brasileira enfrentava uma grave crise. Os investimentos feitos pelo setor ao
longo da década de 1990, combinados com a redução do mercado interno, dificultavam a
atuação e o retorno das montadoras (CASOTTI; GOLDENSTEIN, 2008).

A análise do Regime Automotivo Brasileiro de 1995, a partir de aspectos institucionais,
permite observar que o mesmo objetivou a dinamização do mercado o estímulo à
competitividade e à modernização tecnológica do setor. Desse modo, o aparato
institucional surge como elemento que pode abastecer as organizações com informações e
outros recursos que fortalecem suas capacidades e dinamizam seu desempenho
(MESQUITA et al., 2007).Pelo contexto observado, foi possível caracterizar o Regime de
1995 como um elemento institucional dinamizador do mercado, uma vez que promoveu
aumento de investimentos, competição entre as empresas e a reorganização do próprio
ambiente com a entrada de novas montadoras e fábricas de autopeças no período.

Um elemento de modernização e inovação do setor automotivo, fruto dessa política
industrial, se exemplifica com a aliança formada entre Renault e Nissan, em 1998, e com a
ida do grupo Audi/Volkswagen, em 1999, para o Estado do Paraná, ambas se inserindo na
cadeia de fornecedores globais (TORRES; CARIO, 2013).Tais elementos são corroborados
por North (1993), que afirma que a interação contínua entre instituições e organizações,
aliado à crescente competição, forçam as organizações a investirem continuamente em
habilidades e conhecimento para sobreviver.Outro ponto importante a se ressaltar é que,
devido à ocorrência das crises econômicas mencionadas e o contexto de disputa entre os
estados por montadoras (guerra fiscal), houve uma descontinuidade na adoção do Regime
Automotivo. Tal fato encontra respaldo no que é definido por Powell (1991) como um
processo de institucionalização incompleta, em que a adoção de novas práticas pelas
organizações pode durar um curto período, pela falta de apoio normativo.

Observa-se também nesse contexto o papel do Estado como gerador de mudança no campo
organizacional (FLIGSTEIN, 1991; DIMAGGIO; POWELL,1999). Isso porque o Estado
é um definidor de regras que devem promover mudanças e ao mesmo tempo continuidade,
e que determinadas alterações nessas regras podem gerar choques e conflitos com
consequências imprevistas (FLIGSTEIN, 1991). Esses elementos estão presentes na
aplicação do Regime Automotivo de 1995 através da chamada guerra fiscal, uma vez que,
conforme Pinheiro e Motta, (2001), ao invés de os investimentos fluírem para as regiões
Norte, Nordeste, e Centro-Oeste, de menor índice de desenvolvimento econômico, o
movimento das montadoras foi, predominantemente, rumo às regiões mais ricas do
Sul/Sudeste, muito devido a questões políticas.

Por fim, no que tange aos aspectos relativos ao isomorfismo (DIMAGGIO; e POWELL,
2005), observa-se o caráter regulativo/coercitivo do Regime Automotivo de 1995. Para
Scott (2008), os aspectos regulativos e coercitivos das instituições se baseiam em
instrumentos legais, que buscam a conformidade das organizações por meio da vigilância e
de possíveis sanções no caso da não obediência. Dulci (2002) discute detalhadamente esses
aspectos conflituosos do Regime Automotivo de 1995, a partir da disputa entre os Estados
das regiões Norte, Nordeste e Centro–Oeste, visto que, conforme a lei, a isenção fiscal de
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50%  era concedida a empresas que se instalassem nessas regiões (BRASIL, 1997). Houve
também, a partir do regime, o estímulo à inovação do setor, no sentido Schumpteriano de
abertura de novos mercados para a indústria automotiva nacional, em que podem ser
observados aspectos isomórficos normativos, ligados à necessidade de modernização da
indústria. Um exemplo dessa modernização trazida pelo regime se observou pela entrada
de novas montadoras no mercado nacional o que forçou as grandes montadoras a
reestruturação com programas de qualidade total, automação e novas formas de
relacionamento com fornecedores (PINHEIRO 2001). Nesse sentido as instituições
políticas simbolizadas nas leis e políticas setoriais servem como direcionadores dos
processos de inovação, corretores de falhas e condutoras do comportamento dos agentes
como, por exemplo, os fabricantes (FARIA 2012).

6.3. A retomada do crescimento e o Novo Regime Automotivo Brasileiro/Inovar-Auto:
contexto e análise institucional

A partir de 2004, o setor automotivo brasileiro apresentou nova expansão. Esse movimento
ocorreu devido ao crescimento sustentado da economia, à diminuição das taxas de juros e à
mudanças institucionais que afetaram a concessão de crédito, impulsionando o aumento do
mercado interno. Assim, o mercado brasileiro assumiu maior importância estratégica para
as grandes montadoras, tendo em vista a estagnação dos mercados já consolidados da
União Européia, Japão e Estados Unidos (CASTRO; FERREIRA, 2009).

Sturgeon et al. (2009) consideram que a produção, os principais mercados e o poder da
indústria automobilística contemporânea, estão concentrados em onze grandes empresas de
apenas três países – Estados Unidos, Japão e Alemanha. Porém, os autores também
verificaram um crescimento do mercado automotivo em nações em desenvolvimento,
como a China, Índia e o Brasil, refletindo um aumento do investimento estrangeiro e de
transferência de produção e consumo para esses países emergentes (GASTROW, 2012).
Dados da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotivos(ANFAVEA,
2011), mostram que a partir de 2008, o incremento na produção de veículos no Brasil foi
de 13%. Os impactos da crise financeira de 2008 sobre a indústria automobilística
brasileira resultaram em queda nas vendas em novembro e dezembro de 2008 em relação
ao mesmo período de 2007, com os resultados negativos de 23,4% e 19,7%
respectivamente. Para minimizar esses efeitos negativos, o Governo Brasileiro promoveu a
redução do imposto sobre produtos industrializados (IPI), com o intuito de retomar os
níveis de consumo anteriores à crise. Essa nova política promoveu resultados positivos:
entre janeiro e novembro de 2009, houve um aumento de aproximadamente 20% das
vendas de veículos leves (CASTRO; FERREIRA 2009; ALVARENGA et al., 2010).

Com a necessidade de aumentar a competitividade da indústria nacional, e os níveis de
inovação e desenvolvimento tecnológico dos veículos comercializados no país, diminuindo
assim a defasagem desses em relação ao mercado internacional, o governo federal elaborou
o chamado Novo Regime Automotivo Brasileiro, intitulado Inovar-Auto, com vigência no
período entre 2013-2017. O novo regime estabelece como objetivos: a) o aumento do
conteúdo regional, medido pelo volume de aquisições de peças e insumos das empresas no
país para a sua produção; b) investimentos em engenharia e inovação; e c) aumento da
eficiência energética veicular (ANFAVEA, 2012). A adoção do Novo Regime Automotivo
Brasileiro é vista como positiva, ao estabelecer políticas de valorização da produção
nacional, de estímulo à inovação e desenvolvimento tecnológico, e de incremento dos
investimentos da indústria automobilística no país (ANFAVEA, 2012).
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Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior (MDIC, 2012)
são benefícios fiscais do Inovar-Auto à indústria automotiva: crédito presumido de IPI de
até 30%; crédito presumido de IPI referente a gastos em Pesquisa e Desenvolvimento e a
investimentos em tecnologia industrial básica, engenharia de produção e capacitação de
fornecedores;e, a partir de 2017,carros que consumam 15,46% menos, terão direito a
abatimento de 1% de IPI e os carros que consumam 18,84% menos, terão direito a
abatimento de 2% de IPI. O Inovar-Auto contempla também o estímulo a inovações em
segurança veicular (sistemas de prevenção de acidentes, etc.),Para o Governo Brasileiro, a
expectativa é que investimentos em P&D e tecnologia sejam direcionados principalmente
nesta área (MDIC, 2012).Neste cenário, o novo regime estimulará também a concorrência,
pois os incentivos tributários estão direcionados para novos investimentos e também
empresas que comercializam e não produzem no Brasil (MDIC, 2012).

Além disso, verifica-se que o governo estabeleceu critérios de investimentos a serem
realizados pela indústria, para aquisição dos seguintes benefícios: a) a redução de alíquota
do IPI - alcançada por meio de investimento de um mínimo de 0,5% da receita bruta total
de vendas de bens e serviços em atividade de inovação, de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico de produto e processo no país; b) agregação de conteúdo nacional (mínimo de
65%) e a realização de pelo menos 6 processos locais, de um total de 11, em pelo menos
80% da sua produção de veículos.c) e crédito tributário presumido entre 0,75% e 2,75% da
receita bruta total de venda de bens e serviços para gastos com insumos estratégicos e
ferramentaria, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação,capacitação de
fornecedores, engenharia e tecnologia industrial básica(LEÃO; GOULART, 2012).

O Inovar-Auto é visto pelas empresas com um misto de otimismo (por trazer benefícios
para a indústria) e incerteza (devido à falta de estrutura ou mesmo o próprio
desconhecimento das organizações sobre o Regime). Essa incerteza pode ser observada em
pesquisa publicada na revista Automotive Business (2013), a qual constata que 93% dos
profissionais entrevistados das principais indústrias do setor visualizaram o Novo Regime
Automotivo como oportunidade para o desenvolvimento de projetos, constituindo-se como
um motor para a inovação no setor. Entretanto, 77% dos entrevistados afirmaram não ter
conhecimento sobre as especificidades do Inovar-Auto. O levantamento ainda apontou que
60% dos pesquisados afirmavam que suas empresas não estavam adequadamente
estruturadas para se adaptar ao Novo Regime Automotivo, uma vez que não possuíam
instrumentos capazes para mensurar os investimentos em P&D ou tecnologia e inovação.

No que tange à análise dos aspectos institucionais do Regime Automotivo de 2012,
observa-se que o mesmo objetiva, através da ação governamental, o amadurecimento
tecnológico da indústria. Não obstante, o incentivo ao desenvolvimento tecnológico do
setor parece promover a adoção de inovações incrementais (veículos mais eficientes,
menos poluentes, com menor defasagem tecnológica em relação ao mercado internacional,
etc.). Esse tipo de inovação é geralmente produzido a partir da interação entre fornecedores
e montadoras, uma vez que contextos institucionais mais colaborativos tendem a produzir
melhor utilização das suas capacidades e gerar essas inovações incrementais.

Por outro lado, estruturas mais hierarquizadas geram mais descontinuidade entre as
capacidades das empresas, favorecendo rupturas tecnológicas e o surgimento de inovações
radicais (WHITHLEY, 2000). No contexto da indústria automotiva mundial, as inovações
de natureza radical tem se direcionado ao desenvolvimento de tecnologias para a produção
de veículos totalmente elétricos e/ou híbridos, dada a crescente preocupação de agentes do
ambiente organizacional e do ambiente institucional com a questão ambiental. Smith e
Crotty (2008) apontaram que os mecanismos regulatórios na indústria automobilística têm
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incentivado a adoção de inovações ambientais incrementais em detrimento de práticas
radicais ou de ruptura no processo inovativo. Para os próximos vinte anos, é provável que
o transporte individual em automóvel ainda permaneça dominante, embora este domínio
seja menor nos termos relativos ao crescimento de meios públicos de transporte. Mas
também se espera um maior e gradual direcionamento das tecnologias automotivas em
direção á sustentabilidade (GEELS, 2012).

Wells (2010) destaca que, na indústria automotiva, ocorre atual uma coexistência mútua,
em que novas tecnologias ambientais são vistas como opcionais e podem ser expandidas
progressivamente (como é o caso dos veículos híbridos). Nesse sentido, abre-se espaço no
mercado para a existência de novas tecnologias em conjunto com as tecnologias mais
tradicionais. Neste cenário, o governo estimularia a adoção de incentivos fiscais como
mecanismos regulatórios preferenciais, e a opção por novas tecnologias é feita
comparativamente em termos de seus custos. Entretanto, verifica-se que esse tipo de
inovação não fora incentivada no Inovar-Auto, uma vez que veículos elétricos e híbridos
não obtém benefícios fiscais para serem produzidos e comercializados no Brasil
(LOMONACO et al., 2012).

A identificação de fatores do ambiente institucional que facilitam ou restringem a inovação
também é possível no contexto do Inovar-Auto. De um lado, a falta de conhecimento
tecnológico, a falta de pessoal qualificado e especializado, a dificuldade de acesso a
recursos e ativos complementares, bem como o receio de que os consumidores não
responderão às iniciativas de inovação, faz com que, de acordo com Delmas (2002),
algumas empresas tenham maior resistência à mudança no ambiente institucional e
organizacional. Por outro lado, o Novo Regime Automotivo já possibilita o surgimento de
iniciativas de investimento em tecnologia e inovação, e aumento da capacidade produtiva
das indústrias já instaladas no país, como ilustra o caso da FIAT (FOLHA DE SÃO
PAULO, 2013). Além disso, o Inovar-Auto também tem incentivado a entrada de novos
concorrentes: a Cherry, a JAC Motors, a Nissan, a BMW e a Mercedes-Benz planejam
investimentos a instalação de fábricas no país para aproveitar os benefícios da nova
política industrial (FOLHA DE SÃO PAULO,2012).

Por fim, no que tange aos aspectos relativos ao isomorfismo, podem ser observados
aspectos coercitivos e normativos presentes no âmbito do Inovar-Auto.Verifica-se que a
coerção exercida pelo Governo Brasileiro, ao implementar sua nova política industrial para
o setor, estabelecendo metas de investimento em P&D e índices mínimos de componentes
e produção nacional, pode se constituir como um elemento fundamental que força a
profissionalização da indústria, fazendo com que o Inovar-auto em si se constitua como
elemento de isomorfismo normativo. Além disso, é interessante ressaltar que o
desconhecimento e despreparo de algumas montadoras pode ser, de um lado, um fator
restritivo para a modernização da indústria, e, de outro, um componente que contribui para
o surgimento de um efeito manada (WELLS; NIEUWENHUIS, 2012), levando as
empresas a aderir ao Inovar-Auto e agregar essas novas tecnologias e inovações na
indústria brasileira. Esse movimento revela a possibilidade de manifestações de
isomorfismo mimético, na medida em que elementos como a manutenção de mercado e
competitividade fazem com que empresas adotem práticas similares entre si, copiando
aquelas que lideram o setor e a adoção das políticas estabelecidas pelo Novo Regime.

Outra questão relevante para a indústria automobilística que promove o advento destas
políticas e mudanças na fabricação dos automóveis é a preocupação da sociedade com
alguns de seus “inconvenientes”, como o elevado número de acidentes no trânsito e a
emissão de poluentes na atmosfera (FARIA 2012).
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7. Considerações finais

O objetivo geral deste trabalho consistiu em analisar o Regime Automotivo
Brasileiro/1995 e no Novo Regime Automotivo Brasileiro - Inovar-Auto/2012. Para tanto,
foi efetuado um resgate da evolução da indústria automobilística brasileira e apresentados
os elementos principais associados aos dois regimes automotivos, analisados à luz das
teorias sobre inovação e da teoria neoinstitucional.

A pesquisa permitiu observar que o conjunto de regras colocadas pelos regimes analisados
tem moldado a atuação da indústria automotiva brasileira, e direcionado processos de
inovação incremental (especificamente no caso do Inovar-Auto), e de abertura de novos
mercados (no caso do regime de 1995), com o objetivo comum de alcançar objetivos
econômicos e de competitividade para o setor automotivo brasileiro. Em ambos os
contextos foram constatados aspectos de isomorfismo tanto coercitivo (legislação em si)
quanto normativos (pressão por normatização da indústria), com a possibilidade de
manifestação de isomorfismo mimético.

Percebe-se assim, que os dois regimes, em termos comparativos, podem simbolizar dois
momentos distintos da indústria nacional: em um primeiro momento, o regime de 1995
buscou o estímulo à inovação, a partir da abertura do setor ao mercado e ao capital externo,
contexto institucional que, de fato, propiciou a consolidação de investimentos e inovações
do mercado externo. Porém, condições econômicas e políticas desfavoráveis impediram a
continuidade e consolidação do regime de 1995. Em um segundo momento, o Inovar-Auto
surge recentemente como um elemento institucional que visa o amadurecimento da
indústria já integrada ao contexto internacional, porém com a necessidade de promover um
salto tecnológico significativo para se integrar definitivamente ao padrão tecnológico das
nações mais desenvolvidas (veículos mais eficientes e com novas tecnologias). No entanto,
verificou-se a preponderância de inovações incrementais a partir dos aspectos
institucionais aparentemente respaldados no caso do Inovar-Auto, pelo estímulo
governamental a inovações como: motores mais eficientes, menos poluentes, peças mais
leves, em detrimento de inovações radicais como os veículos elétricos ou híbridos.

Além da contribuição das evidencias de diálogo entre teoria institucional e inovação, este
artigo também demonstra de forma inicial, aspectos de abertura de mercado (1995) e
recentemente de tentativa de modernização da indústria. Assim, pode se inferir que os
elementos institucionais (regimes) se modificaram e tem aparentemente modificado a
indústria, atuando cada um com diferentes focos e estímulos na promoção de inovações no
setor, de acordo com as necessidades e capacidade de adequação das organizações a
legislação em cada período analisado.

Por fim, cabe ressaltar que esta é uma pesquisa inicial desse contexto, que buscou oferecer
como contribuição os aspectos comparativos dos dois regimes e que pretende ser a base de
estudos futuros, que buscarão analisar empiricamente o contexto do Inovar-Auto e a
verificação da sua eficácia ao longo do tempo no que diz respeito à mudança do padrão
tecnológico das organizações do setor automobilístico brasileiro.
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Resumen:
El presente trabajo examina la situación actual de las empresas de TI que Desarrollan
Software (TIDS) en una ciudad de México, sobre todo la importancia que tiene la gestión
el conocimiento en su capital relacional  y su toma de decisiones. Por un lado el capital
relacional permite a cada empresa de TIDS fortalecer sus vínculos internos y con otras
organizaciones, así como el papel que desempeña su clúster para coadyuvar a generar lazos
con la academia y el gobierno, relaciones que impulsarán la creación de proyectos en
conjunto. Por otro lado, en el área gerencial la GC es fundamental para contar con
elementos suficiente en su toma de decisiones que ayudará a la organización a guiarla por
buen rumbo. A la par de esto se examinó el caso de las empresas de TIDS situadas en el
Estado de Jalisco en México (EJM), la vinculación a través de su clúster, así como las
acciones que han emprendido desde su fundación y el éxito que han obtenido al día de hoy.

Palabras clave: Gestión del conocimiento, vinculación, triple hélice, toma de decisiones,
capital relacional

Abstract:
This study examines the current status of IT companies that Develop Software (TIDS) in a
city of Mexico, especially the importance of Knowledge Management (GC) in relational
capital and decision making. On one hand relational capital allows each company TIDS
strengthen their internal and external links, as well as the role played by its 'cluster' to help
to create links with Universities and government relationships that will push the creation of
joint projects. On the other hand, Knowledge Management brings elements to have enough
information in the decision-making that will help the organization to guide her for the right
way. Along with this were examined TIDS companies located in the state of Jalisco in
Mexico (EJM), bonding through their 'cluster', and the actions they have taken since its
founding and the success they have obtained to date.

Key Words: Knowledge management, enterprise links, triple helix, decision making,
relationship Capital.

1. Introducción y objetivos.

Hablar de Gestión del Conocimiento (GC) en un entorno inmerso en el tema, puede
parecer trillado, sin embargo en la vida cotidiana del mundo empresarial parece no
pertenecer a ese círculo ya que, aunque la intuición nos sugiera que la GC debe estar
implícita en la administración de las empresas modernas, parece que en diversos casos hay



una mala o inexistente gestión. En el caso de México, la Comisión Nacional para la
protección y Defensa de Servicios Financieros (CONDUSEF) indica que la terminación de
vida en algunas empresas es atribuido a diversos errores comunes, entre ellos se encuentran
la mala administración, la falta de planeación y el exceso de confianza que tienen sus
propietarios en el conocimiento de su negocio (CONDUSEF, 2012). Los países de
Latinoamérica no están exentos de una problemática similar, pues la Asociación Argentina
para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa indica que “en el 97% de los casos, el
fracaso se debe a una MALA GESTIÓN. El éxito de una micro, pequeña o mediana
empresa está fuertemente condicionado por los conocimientos de su dueño.” (SORIANO,
2005). Lo anterior no es poca cosa ya que en muchos casos, la importancia que gira
alrededor de la GC viene dada desde el propietario y por tanto, es permeada hacia toda la
organización dotándola de decisiones equivocas. Cabe señalar que la mala administración
parece afectar en su mayoría a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) que son
importantes en el sector económico de México motivo por el cual concierne a esta
investigación dado que la mayoría de empresas en TIDS, al menos en el Estado de
Querétaro en México (EQM), caen en los estratos de las MiPyMes (INTEQSOFT, 2012).

1.1. MiPyMes: Impacto económico y social que deben considerar las empresas en
TIDS.

Para cualquier país, el impacto económico de las MiPyMes es asunto que tiene gran
trascendencia. En México, de acuerdo al último censo económico del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI),  el 95.5% son microempresas, el 3.6% son pequeñas
empresas y el 0.7% son medianas empresas, lo cual indica que un 99.8% son MiPyMes
(INEGI, 2009). La CONDUSEF considera relevante su impacto en el PIB pues muestra
que la microempresa aporta 15%, la pequeña 14.5% y la mediana 22.5% resultando un
total de 52% del PIB total (CONDUCEF, 2012). El empleo por su parte, según cifras dadas
en la presentación de la reforma financiera por el actual presidente de México, Enrique
Peña Nieto, las MiPyMes generan un 74% del empleo en el país (PROCESO, 2013).

Este impacto económico-social coloca a las MiPyMes en los reflectores puesto que hay
datos indicando su corta duración. Un estudio de la firma internacional Salles Sainz Grant-
Thornton, muestra que el 80% de las MiPyMes fracasan antes de los 5 años y el 90%
mueren antes de los 10 años (RIZO RIVAS, 2012). Sin duda es preocupante para las
MiPyMes en TIDS posicionadas en el estrato de servicios que representa el 36.7% de las
unidades económicas en México (INEGI, 2009).

Otros estudios muestran otra causa de fracaso en las MiPyMes, el cual apunta hacia el
desconocimiento de la propia empresa y los rasgos fundamentales de su mercado. Según la
CONDUSEF (2012) “muchas empresas surgen de una corazonada más que de un
conocimiento significativo del negocio y sus características”. Y de la misma manera que
muchas empresas surgen, también se conducen a lo largo de su vida dejando a un lado la
adquisición de estos conocimientos y por lo tanto de su gestión. En consecuencia la
organización cuenta con escasos elementos para la planeación del negocio, poniéndola en
un estado susceptible a carencias en planes efectivos, eliminando el largo plazo con una
visión opaca del futuro sin posibilidades de generar prospección que pudiera brindar la
información histórica y actual. Un dato interesante lo aporta el CEO de la consultoría SIC
Marketing, Julio Álvarez, al señalar que en México más de 90% de las Pymes carece de un
plan de negocios a mediano y largo plazos que les permita crecer de forma eficiente, lo que
las lleva a ser poco competitivas (EL-ECONOMISTA, 2013). Asunto que también pone



focos rojos en las MiPyMes, pues con el tema indeleble de la GC y aun más grave, la falta
de conocimiento, afectan directamente a la planeación, las estrategias y la TD, puntos de
peso que dan rumbo y dirección a la empresa en cada instante que es requerida la
información para realizar cambios o ajustes necesarios, no sólo rápidos sino también
oportunos.

1.2. El papel de la gestión del conocimiento en las empresas.

El conocimiento per se, es una fuente de riqueza para cualquier individuo, organización,
industria o sociedad, no obstante el valor de este activo intangible difícilmente es
considerado por diversos sectores productivos. En el caso de las TIDS, donde el valor de
los intangibles cobra mayor relevancia, parecería natural contar con un proceso que
tuviera bajo su control la GC como parte de la administración, sin embargo hay indicios de
procedimientos de la empresa tradicional que dan lugar a una gestión deficiente o
inadecuada. Esto, sin lugar a dudas, debe preocupar a la industria de las TIDS ya que su
mayor valor proviene de los intangibles.

De acuerdo con Drucker (1994), todas las industrias tradicionales que se las han arreglado
para crecer en los últimos cuarenta años han crecido porque se estructuraron en torno al
conocimiento y a la información. Hoy se puede decir que gracias al cambio de paradigma
de negociar únicamente con tangibles y dar el paso a comercializar también los intangibles,
en estos tiempos ya no es posible realizar grandes utilidades haciendo o moviendo cosas
(DRUCKER, 1994). Este pensamiento debe ha sido retomado parcialmente por la industria
de TIDS, ya que comercializan con conocimiento e información, sin embargo no lo
administran de una forma adecuada.

Para entender mejor lo anterior se puede recurrir a una analogía con el pasado, pues
comercializar conocimientos no es nada nuevo ya que los médicos han existido por siglos y
han vendido su saber a lo largo del tiempo. Esto no es muy distinto de lo que realizan las
empresas de servicio, díganse las TIDS que son un ejemplo claro de organizaciones que
comercializan conocimientos y al igual que un médico, venden su saber o conocer. En este
punto de la encrucijada es donde la analogía toma rumbos diferentes dado que existe una
diferencia sustancial entre el conocimiento de un médico y de una organización, la cual
radica en el ente que lo posee; en el primer caso es un individuo y en el segundo se trata de
una organización, punto donde se vuelve más complejo, ya que el conocimiento individual
se encuentra bajo control de una persona mientras que el organizacional necesitará al
menos un sistema de control y una dirigencia. De acuerdo a Taborda (2005) la gerencia (o
dirigencia) del conocimiento implica un conjunto sistemas y procesos utilizados para crear,
almacenar, transferir, reutilizar y aplicar el conocimiento de varios individuos dentro y
fuera de una empresa.

Para conocer el interior de dichos sistemas y procesos de la GC es necesario precisar el
tipo de conocimiento que se puede utilizar: El tácito y el explícito. El primero viene
intrínseco en cada individuo pues son ideas e intuiciones valiosas y sumamente subjetivas
que son difíciles de captar y compartir porque tiene sus raíces en lo más profundo de la
experiencia individual, así como en los ideales, valores y emociones de cada persona
(NONAKA e TAKEUCHI, 1995). Mientras que el segundo es el conocimiento formal y
sistemático, que puede estar documentado ya sea física o digitalmente. Utilizando el
modelo de GC de Nonaka y Takeuchi se establece la diferencia entre conocimiento tácito y
explícito el cual sugiere cuatro patrones básicos para crear conocimiento en cualquier
organización:

a) (Socialización) De tácito a tácito: Compartir conocimientos de persona a persona.



b) (Exteriorización) De tácito a explícito: Plasmar el conocimiento interno en un
documento.

c) (Combinación) De explícito a explícito: Generar un documento nuevo a partir de
varios documentos.

d) (Interiorización) De explícito a tácito: Aprender por medio de documentos físicos
o electrónicos.

Estos cuatro patrones forman el modelo SECI y son los que hacen un espiral del
conocimiento para su creación, asimilación y/o transferencia (NONAKA, 1991). La
importancia de tener en cuenta este modelo, se da con la necesidad de permear el
conocimiento de cada individuo en la organización y viceversa. Una vez que la empresa se
encuentre dotada de conocimientos, son los mismos que penetrarán a cada individuo para
su aplicación y a su vez a la creación de nuevo conocimiento, aspecto importante que da
paso a la innovación en las organizaciones.

El modelo SECI puede ayudar perfectamente a la GC independientemente de los sistemas
de control de información que se utilicen y que apoyen al almacenamiento de valiosos
activos intangibles que enriquecen el capital intelectual para la organización, material que
puede aprovecharse para crear riqueza, pues es fuerza laboral colectiva (STEWART,
1997). Dicho capital intelectual contiene tres puntos importantes en su estructura:

1. El capital estructural que comprende todos los activos de conocimiento como la
propiedad intelectual, marcas, procesos, metodologías y documentos.

2. El capital humano que son los conocimientos, habilidades y valores de las personas,
no es propiedad de la empresa, se contrata.

3. Y finalmente el capital del cliente o también llamado Capital Relacional (CR), punto
sobresaliente de la siguiente sección, y que cubre la cartera de clientes, proveedores,
accionistas, alianzas estratégicas, comerciales, etc. (STEWART, 1997).

1.3. El Papel de la GC en la Vinculación.

En el tercer punto expuesto del capital intelectual, se puede observar que el CR ayuda a
vincular a la organización con diferentes entidades que permitirán la expansión y
crecimiento de la empresa. Las relaciones pueden establecerse también con el gobierno que
proporciona políticas e incentivos financieros y no sólo eso, también con la academia que
aporta conocimiento nuevo gracias a la investigación que realiza en áreas tecnológicas y
administrativas.

El término vinculación en diversos ámbitos tiene gran relevancia, sin embargo parece que
en México aun carece de valor para muchas organizaciones. Para el interés de este trabajo,
la vinculación con trascendencia es la relación directa de los clientes y  proveedores con la
empresa. La importancia de ello radica en la atracción de nuevos proyectos para el negocio
que pueda darse a partir de la misma empresa o de la interacción de un grupo de ellas
generando fuerza por los lazos y complementariedad que puedan tener. Este agrupamiento,
en la actualidad denominado clúster, por su naturaleza deben estrechar relaciones y/o
alianzas entre empresas de una misma naturaleza para incrementar su competitividad frente
a empresas de mayor magnitud. Si su competitividad se ve aumentada, los proyectos
deberán ser atraídos con mayor facilidad.



Por fortuna y como apoyo a las organizaciones existe el denominado Capital Relacional
(CR), que es sin duda importante en diversos aspectos como las relaciones entre empresas,
proveedores y otras entidades. No obstante el cliente es el más significante, ya que es la
razón de vida de la empresa y ello dicta su gran relevancia entre los demás puntos, lo que
implica tener conocimiento el mayor detalle posible de esta relación tan importante,
considerando que cuanto mejor se conoce el negocio de su cliente, mejor podrá servirlo
(STEWART, 1997). En el caso de las TIDS enfocadas al desarrollo de software a la
medida, es de relevancia conocer puntos clave de la organización a la que se van a otorgar
los servicios formulando preguntas básicas tales como: ¿Que hacen? ¿A que se dedican?
¿Cuáles son sus clientes y competidores? y también su ¿Cuál es su estructura y cultura
organizacional? Lo anterior con el interés de hablar el mismo lenguaje de la organización
que recibirá el servicio, mejorándolo considerablemente y haciendo sentir al cliente como
si nuestra empresa fuera parte de la suya. Aquí es donde toma parte la GC, luego de contar
con la información valiosa, que podría estar concentrada en un individuo o un grupo
parcial de la compañía, una correcta GC deberá dotar en su totalidad a la organización por
medio de sus sistemas de control de información y conocimiento. No perdamos de vista
que “el poder de la información es tal que, quien lo controla en  muchos casos, controla el
negocio” (STEWART, 1997).

En caso de las TIDS enfocadas a venta de producto (tal como el software empaquetado)
deben estar cerca y atentos de su mercado objetivo, donde nuevamente la GC entra en
acción y en este caso con más claridad ya que la cantidad de datos es mayor que en el caso
del desarrollo a la medida de una sola organización, entrando en el mercado global donde
la GC extiende sus horizontes. Con este panorama, es visible que la GC hace que el mismo
conocimiento gire dentro de la empresa y ayuda a contestar algunas preguntas en la TD
para la estrategia del negocio tales como: ¿A quién y cómo vender? ¿A quién y cómo
comprar? O simplemente ¿Qué vender?

Lo anterior sin duda dará fortaleza a la propia organización y a sus vínculos que serán
importantes para la obtención de nuevos clientes y el mantenimiento de los actuales. No
obstante, la vinculación con otras entidades, tal como el gobierno y la academia, también
es importante sobre todo para la adquisición de nuevo conocimiento extraído fuera de la
empresa y que, como fue mencionado anteriormente dará un paso importante hacia la
innovación, activo que todos quisieran poseer pero que pocos se dan a la tarea de
perseguirlo con paciencia y que en definitiva dará la ventaja ante sus competidores. Un
esquema interesante de trabajo que involucra los 3 sectores, empresa, academia y gobierno
es la denominada Triple Hélice (TH), un modelo espiral de innovación que capta múltiples
y recíprocas relaciones en diferentes puntos del proceso de capitalización del
conocimiento. Este modelo plantea la interacción entre 3 hélices, la primera entre empresas
por medio de alianzas estratégicas, la segunda con el gobierno para influir en
financiamiento y políticas públicas, y la tercera con la academia que podrá dotar al sector
empresarial de investigación y desarrollo para la creación de nuevo conocimiento
(ETZKOWITZ, 2002).

La incorporación de un modelo de colaboración como el de la TH sería un gran aporte a la
industria de las TIDS, sobre todo para el EQM que ha demostrado un enorme potencial de
impacto económico nacional dado que le pertenece el Primer lugar nacional en crecimiento
de empleos desde el 2009 a la fecha con el 31.6 por ciento mientras la media nacional
reporta un crecimiento del 16 por ciento (SEDESU, 2013). El Secretario de Desarrollo
Sustentable (SEDESU) del EQM, Marcelo López Sánchez, mencionó que esto obedece a la
confianza que empresarios han tenido con la entidad para invertir, y sobre todo a la calidad
y productividad que los queretanos han demostrado (SEDESU, 2013). Con el crecimiento



del estado gracias a la confianza del sector empresarial, las capacidades del EQM son
bastante alentadoras, y el modelo de la TH es una opción que ayudaría al sector
empresarial en conjunto con el académico para impulsar la industria de TIDS en esta
entidad, tal como lo han hecho en el Estado de Jalisco en México (EJM) y su clúster de TI.

Para dar cuenta de los resultados que puede traer una buena GC en la vinculación, existe
un caso emblemático en México, es el Instituto Jalisciense de Tecnologías de Información
(IJALTI) ó clúster de TIC. Aquí las empresas de TIDS en el EJM, representan el correcto
uso de la GC y su gestión relacional, pues existen lazos fuertes entre organizaciones de
TIDS, hechas por medio del IJALTI que ayuda a generar vinculación efectiva trabajando
con el modelo de la TH, que le ha dado un crecimiento sostenido al sector de TIC gracias a
su alta capacidad de trabajar complementariamente. Esto fue corroborado en entrevista con
el entonces Director en Inteligencia de Negocios del IJALTI, Dr. Gerardo Rodríguez
Barba, quien compartió un ejemplo de colaboración entre la academia y la industria, donde
comenta que las universidades se acercaron al clúster con la inquietud de incorporar una
especialidad acorde con las necesidades de la industria, con esto se generó la vinculación
correspondiente con el sector empresarial y fue posible hacer compatible el ofrecimiento
curricular con las necesidades actuales de las empresas en el EJM (RODRÍGUEZ-
BARBA, 2011). Tal como este ejemplo, los esfuerzos de colaboración Industria-
Academia-Gobierno han demostrado su crecimiento y efectividad con su avance luego de
que en 2004 contaba con el segundo lugar en el nivel de concentración de empresas de
software, solamente después del Distrito Federal (D.F.), capital México (MOCHI
ALEMÁN, 2004) y que en 2012 se consideró el más consolidado y articulado a nivel
nacional, pese a que Nuevo León y el valle de México (ambos, estados de México) son
altamente productores y cuentan con ecosistemas de gran tamaño, de acuerdo con
información proporcionada por Claudia García Romero, directora general de Comercio
Interior y Economía Digital de la Secretaría de Economía en México (EL-ECONOMISTA,
2012).

Todo lo expuesto hasta el momento tiene relevancia en las MiPyMes de TIDS, así como el
valor de contar con conocimiento dentro y fuera de la empresa para nutrir relaciones
duraderas y generar nuevas, el siguiente paso es canalizar todo esto en un punto de gran
impacto para la organización: la Toma de Decisiones.

1.4. Relevancia de la Gestión del Conocimiento en la Toma de Decisiones (TD).

Tomar decisiones, decisiones y más decisiones. La vida nos envuelve en un mar de
decisiones que se deben tomarse desde que despertamos hasta que nos dormimos, más aún,
estando dormidos se adquieren decisiones con un grado de inconsciencia, pero se toman.
Sin embargo, no todas las decisiones tienen el mismo impacto y esto se puede percibir en
la vida cotidiana, con ejemplos como tomar la decisión del rumbo para llegar al trabajo, la
compra de un automóvil y una mayor que es la de activar la producción masiva de un
producto nuevo en el mercado. Todas tienen un impacto diferente. No obstante hay un
punto en común para todas ellas: El conocimiento o desconocimiento con que las
tomamos, que tiene como punto de partida una regla inversamente proporcional, entre más
conocimiento tenemos con respecto a una decisión corremos menos riesgos y viceversa
cuando conocemos menos el riesgo aumenta. ¿Por qué?, bueno por definición, una
decisión está conformada por dos o más caminos, de los cuales sólo podrá ser tomado uno
a la vez y en ocasiones será el único en tomarse. Aunque es común que se generen



incertidumbres en la TD y se sepa que el riesgo es inherente al negocio, los conceptos
ayudan a darle forma a su administración y a entenderlo (TABORDA, 2005).

Para reducir el riesgo en tomar decisiones erróneas, es necesario contar con conocimiento
pleno de la problemática para resolverla de la mejor manera. Es aquí donde actúa la GC en
una organización como herramienta fundamental en la TD para el gran número de
actividades que envuelve a cada uno de sus individuos, por lo que hay que tener en mente
que la TD siempre nos guiará a otra TD y cuanto más conocimiento se tenga al respecto,
mejores serán los resultados obtenidos. Con esto, la organización se encontrará más cerca
del término ‘Organización Inteligente’, que define Choo (1999) como la “propiedad que
emerge de la red de procesos del uso de información a través de la cual la organización
construye significados compartidos sobre sus acciones e identidad; descubre, comparte y
aplica nuevo conocimiento, e inicia patrones de acción mediante la búsqueda, evaluación y
selección de opciones” (MÁS BASNUEVO, 2013). Esto nos lleva a entender que, también
las organizaciones son redes de decisiones, de personas que se ocupan de tomar decisiones
y de la toma de decisiones. Estas resultan en un compromiso con cursos de acción (CHOO,
1999).

La TD basada en conocimientos ayudará a estructurar una planeación correctamente y
como resultado la buena dirección del negocio que contará con estrategias informadas para
aplicarlas con oportunidad. Esto es trascendente pues en estrategia, el manejo del tiempo
no depende de lo rápido o despacio que se realice una determinada acción, se trata de ser
oportuno (RESTREPO PUERTA, 2004). A su vez, la estrategia hace que las decisiones
sobre lo que no hay que hacer sean tan importantes como las decisiones sobre lo que sí se
va a hacer (PORTER, 2011). También se debe pensar que, la esencia de una buena
estrategia está en elegir actividades que sean diferentes a las de los rivales (PORTER,
2011), la cual será alimentada con el conocimiento de la organización y su entorno, donde
la GC juega un papel importante en estos aspectos para la TD organizacional.

Cabe señalar que para un negocio, es altamente deseable que se encuentre por encima de su
competencia y si el conocimiento ayuda a cumplir con este fin, los nuevos empresarios
tendrán que darle la bienvenida con los brazos abiertos al conocimiento ya sea creado por
ellos mismos o transferido por otros negocios y posteriormente gestionarlo y permearlo a
toda la empresa para mejorar la TD en cada uno de sus individuos, siendo una
consecuencia el impulso de la organización. Ahora cobra sentido la GC en la TD de las
empresas y se ve que el propósito de la gerencia del conocimiento, es la de hacer la firma
más competitiva (TABORDA, 2005), con lo cual se puede indicar que la información y el
conocimiento son las armas termonucleares competitivas de nuestra época (…) y son más
valiosas y poderosas que los recursos naturales, las grandes fabricas o las cuentas bancarias
abultadas (STEWART, 1997), mismas que deberán influenciar fuertemente la TD para un
impacto positivo en la organización.

Por último es necesario concluir con todo lo anterior expuesto, que la GC es muy
significativa no sólo en el interior de una empresa con el manejo correcto del CR sino
también en el exterior con un modelo como el de la TH para vincularse con el sector
académico-gubernamental y por supuesto en la TD donde la GC dará mejor rumbo con
información oportuna. Los temas mencionados, deben ser percibidos acorde a la relevancia
que hoy en día tienen. Según expertos en la materia, han señalado que el rendimiento que
un país o una empresa obtiene de su conocimiento, tiene que ser un factor determinante de
su competitividad (DRUCKER, 1994), que en una economía donde lo único seguro es la
incertidumbre, la única fuente de ventaja competitiva duradera y segura es el conocimiento
(NONAKA, 1991) y que el conocimiento guía y soporta las decisiones para crear ventajas
competitivas sostenibles (TABORDA, 2005).



El conocimiento y su gestión deben cobrar valor para cualquier empresa, en especial las
MiPyMes que para su infortunio y como ya se comentó anteriormente, hay cifras
desalentadoras respecto a su vida tan corta gracias a su falta de interés por la
administración enfocándose más en la operación del negocio, en ocasiones sin
conocimiento del rumbo trazado por su organización.

2. Método

La estructura metodológica del presente trabajo, es de enfoque cualitativa con una
modalidad de estudio transversal descriptivo, pues se analiza la situación del uso del
conocimiento dentro de las MiPyMes de TIDS en el EQM. Lo anterior se realizó con el fin
de comprender las acciones y los condicionamientos de cada actor en la industria de TIDS
en México.

Para obtener información de lo anterior, se realizó un análisis por medio de entrevistas que
abarcan los tópicos propuestos. Dichas entrevistas están enfocadas a directivos de las
organizaciones seleccionadas y en algunos casos también se realizaron observaciones
directas de la organización, lo que brindó elementos para corroborar la información
proporcionada por sus directivos.

En la toma del muestreo se consiguió la población total de empresas registradas en el
clúster de TI en Querétaro (INTEQSOFT, 2012), donde se obtuvo un total de 60 asociados
de los cuales 51 empresas se dedican parcial o totalmente a las TIDS. Con esta población
se realizó una selección de las empresas que cubrían los puntos de interés de la
investigación. De acuerdo con Hernández Sampieri (2006) para la investigación cualitativa
(materia principal de este trabajo) no es necesariamente representativa la población que se
estudia sino el grupo o estrato a estudiar con caracteristicas de interés. Para obtener las
empresas de interés, se realizaron llamadas telefónicas, invitaciones por correo electrónico
y visitas directas a las empresas para realizar la invitación y presentarles la investigación.
Cuando la empresa aceptaba para ser incluida en el estudio se realizaba una introducción al
tema de investigación y se plantearon básicamente 4 preguntas:

1. ¿Su empresa cuenta con sistemas de gestión de información y conocimiento que
influyan en la toma de decisiones? (NO)

2. ¿Ha tenido problemas con la entrega de proyectos con respecto al tiempo en más de
una ocasión? (SI)

3. ¿Cómo considera usted la administración de su empresa? [Excelente / Buena /
Regular / Mala]

4. ¿Le gustaría mejorarla? (SI)

5. ¿Está usted interesado en participar en la investigación proporcionando información
acerca de su empresa? (SI)

La primera pregunta no fue planteada como determinante para descartar a la empresa,
aunque si era importante para ser consideradas en las siguientes. En ambas preguntas 1 y 2,
dieron muestra de problemáticas en su administración. La  pregunta 3 sólo fue preámbulo
de la pregunta 4 y en combinación de ambas se pudo inducir la detección de problemáticas
en la gestión por parte de la empresa. En la pregunta 4 se esperaba una respuesta afirmativa
ya que indicaría la disposición del empresario por hacer cambios en su administración.



Finalmente con la pregunta 5 que fue definitoria, se indicó explícitamente la disposición de
la empresa en colaborar con la investigación y en obtener información para mejorar los
problemas detectados. Entre paréntesis están las respuestas esperadas en cada pregunta.

Una vez terminado el recorrido por la población completa de empresas, se obtuvieron 14
empresas que cumplieron al menos un SI en las respuestas 4 y 5, siendo este un
procedimiento relevante en el trabajo de investigación que es la selección de la muestra
(HERNÁNDEZ SAMPIERI, 2006)

Terminando el procedimiento anterior, se trabajó en una agenda para realizar las
entrevistas a los directivos y aplicar los cuestionarios. Las características del cuestionario
fueron divididas en 3 secciones: 1. Datos generales de la empresa, 2. Datos del
entrevistado y 3. Reactivos de los temas de interés. De los reactivos totales, 3 fueron
enfocados a la administración general, 12 correspondientes al tema de vinculación,  13 a
temas de administración (TD y Planeación), y 17 a temas de GC. Con el permiso previo de
los entrevistados, algunas entrevistas fueron grabadas para un análisis posterior y otras
únicamente se tomaron anotaciones por solicitud de algunos empresarios que deseaban
anonimato, tanto del entrevistado como de la empresa. Tal situación se acató en
consideración de obtener información veraz.

En cada una de las 14 empresas, se realizó la entrevista a sus directivos y posteriormente
con el permiso solicitado del mismo personal gerencial, se realizaron  observaciones
dentro de la empresa para corroborar lo que se había registrado en la entrevista.
Desafortunadamente no todas las empresas aceptaron esta petición, no obstante fue de
mucha utilidad en las empresas que decidieron brindar este apoyo, ya que se corroboró la
veracidad de datos obtenidos por parte de sus directivos.

La entrevista duro entre 30 minutos y 2 horas, lo que dependía de la disposición del tiempo
del directivo,  la extensión de sus respuestas y las anotaciones que, en su caso, se
realizaban en momento de hacer el cuestionario, puesto que algunas no fueron grabadas.

Para el procedimiento de la entrevista se solicitó un ambiente agradable, tranquilo y de
preferencia fuera de sus oficinas para realizar la sesión, pues se explicó que se requería
evitar presiones de tiempo y por respeto al entrevistado, con antelación se explicó que el
cuestionario estaba elaborado para ser respondido entre 30 y 45 minutos. En la misma
entrevista se hizo la solicitud de la próxima visita para realizar las observaciones. En los
casos dónde se realizaron observaciones en áreas de trabajo también se pudo platicar con el
personal que apoyó con información de los temas involucrados. Una vez obtenidas las
entrevistas y las observaciones directas, se procedió al análisis de información, en el cual
se establecieron criterios para evaluar las respuestas de cada tema: Gestión del
Conocimiento, Toma de Decisiones y Vinculación.

Para interpretación de los resultados, se estableció terminología que encapsula el mismo
tipo de información recopilada de todas las empresas. Para la GC se establecieron 12
términos o variables, para la TD fueron 6 y para el tema de Vinculación 5. Esto permitió la
cabida de información expresada de diferente manera por cada directivo, en la
interpretación de términos iguales para todas las empresas. Por supuesto, también la
explicación de los resultados de una manera cuantitativa y gráfica.

La tabla 1 muestra las variables homologadas que se realizaron para el análisis de la
información y que engloban las respuestas de todas las empresas:

Tema evaluado en la entrevista.



Gestión del Conocimiento (GC) Toma de Decisiones (TD) Vinculación (CR / TH)
Conoce y/o aplica como:

1. La definición y diferencias
entre Conocimiento e
Información.

2. Administración del
Conocimiento

3. Creación de Conocimiento
4. Tener un Sistema de GC
5. Le da Importancia al tema
6. Tener Propiedad Intelectual
7. Consideración del impacto de

tener GC en la empresa.
8. Aplicación de Conocimiento

Tácito y Explicito
9. Conoce y Usa los puntos del

Modelo de GC - Nonaka-
Takeuchi

10. Valuación de la empresa con
sus intangibles.

11. Relevancia en Toma de
Decisiones

12. Relevancia en Vinculación

Se toman en cuenta para la
TD de la empresa:
1. Las variables del

entorno (Económicas,
políticas, sociales)

2. La Competencia
3. La innovación que

realiza la empresa
4. Los precios de mis

proveedores
5. Lineamientos de

licitaciones para atraer
proyectos

6. Planeación estratégica
de la empresa

Para administrar sus
relaciones toma en
cuenta:
1. Conocimiento del

Concepto de
Vinculación / Lo
aplica.

2. Capital Relacional /
Tiene / Lo
administra.

3. Triple Hélice
(Conoce el término)
a. Empresa
b. Gobierno
c. Academia

4. La existencia y los
beneficios del clúster
de TI en Querétaro.

5. Ha obtenido
beneficios de
vinculación del
clúster de TI.

Tabla 1. Variables o términos de evaluación utilizados para la homologación de
información obtenida de todas las empresas en TIDS del EQM.

Fuente: Elaboración Propia

A cada una de las variables se les asignó cierto puntaje de acuerdo a la relevancia en el
tema y los criterios considerados para cada variable. Para ejemplificar lo anterior, se
tomará la variable 9 que se encuentra en el tema de GC y que denominó: “Conoce y Usa
los puntos del Modelo de GC - Nonaka-Takeuchi”.
Esta variable contiene información de cuatro respuestas obtenidas de las empresas y que
son correspondientes a los 4 procesos del modelo SECI. Por cada proceso que la empresa
utilizaba, se asignaba un punto, sin importar que lo hiciera de forma empírica o formal. Si
la empresa utilizaba solo 2 de los 4 procesos, la puntuación sería 2 en el caso de esta
variable. Sucesivamente a cada una de las variables de la Tabla 1 se asignaron valores de
acuerdo al número de preguntas que abarcaba la variable y la utilización de herramientas,
tales como el modelo SECI en la variable de ejemplo.

Con esto, el resultante fueron tres tablas de detalle para la información de cada tema y una
tabla con el concentrado de los resultados de los tres temas, siendo esta última la mostrada
en la Tabla 2. Una vez terminado el llenado de todas las variables por cada empresa se
totalizaron los resultados obtenidos y al final se registró un total por empresa. Con esta
información, se realizó una normalización de la tabla para que los valores se distribuyeran
entre el cero y el uno. Al final se obtuvo un total general y el promedio de su
comportamiento, correspondiente al resumen de los resultados de cada tema y de cada
empresa.



Por último, cabe señalar que para la presentación de los resultados y como se mencionó
anteriormente, algunas empresas solicitaron discreción, en unos casos fue por el nombre de
la empresa y otros por el nombre de la persona que se veía comprometida por la
información proporcionada. Aunque otras solicitaron expresamente exhibir su nombre y
empresa en la investigación, se acordó homologar criterios y se asignó un pseudónimo a
cada una de las empresas, numerándolas conforme se fueron haciendo las entrevistas.

3. Resultados obtenidos.

Este estudio intenta explicar la influencia que tiene la GC en la TD de la empresa y su
vinculación con otras organizaciones a fin de ser competitivos en la industria de TIDS y
atraer nuevos proyectos. El trabajo en campo denotó que en general las empresas de TIDS
en el EQM, carecen de una GC apropiada, ya sea por desconocimiento del tema o por la
falta de herramientas que apoyen esta actividad. Casi el total de las empresas entrevistadas
consideraron de alto impacto la GC para su negocio, sin embargo el análisis de
información parece dictar lo contrario. Para esto, en la retroalimentación que se les dio,
mostraron entusiasmo por cambiar los aspectos pobres que tienen en la actualidad con
respecto a su GC.

Por su parte, en el tema de la vinculación se encontraron aspectos que merman la fortaleza
que pueden desarrollar las empresas dentro y fuera  de ellas. En la parte interna incluye el
bajo manejo de su CR, que aunque todas cuentan con él, desconocen su importancia dado
que el Capital Humano (CH) absorbe conocimientos importantes para la firma y aunque
sus directivos están conscientes que el CH no es parte de la empresa, prefieren correr el
riesgo de no incluir tiempo en actividades que alimenten el conocimiento en un repositorio
y que pueda darle valor a su negocio, manteniendo el conocimiento con independencia del
individuo. En la parte externa, poco más de la mitad de los empresarios cuenta con las
relaciones que el propio directivo ha generado sin ayuda de entidades que los vinculen para
la obtención de proyectos. En cuanto al clúster de TI, la crítica fue dura ya que mientras
algunos de sus directivos indican el favoritismo hacia sus empresas, las otras sienten su
ineficiencia por la indiferencia que se les ha mostrado. Esto no es menor ya que el EQM,
como ya se comentó, tiene potencial de crecimiento para la industria de las TIDS, mismo
que no se explican los empresarios al mirar alrededor en otros estados del país y ver el
buen desempeño de la industria de TIDS, con el apoyo de su clúster de TI, uno de ellos
estudiado en este trabajo, el IJALTI en el EJM.

No cabe duda que la TH es importante para el sector de las TIDS y los empresarios
comentan acerca de esto. Muestra de ello se da en la entrevista realizada al Lic. Carlos
García de la empresa ImproveIT, donde pone el dedo en la llaga con una característica en
común de los tres sectores y comenta que, “lo que necesita cada sector es personal que se
salga a las calles a buscar las problemáticas y sentarse a dialogar industria, academia y
gobierno para resolverlas, ese faltante consta de la humildad”. En su mayoría las empresas
expresaron de distintas maneras esta posición, aceptando su parte en esta responsabilidad.

Por otro lado, en el tema de TD las empresas consideran pocos aspectos de impacto para
generar decisiones informadas, lo cual implica mayores riesgos en su TD y es preocupante
pues una decisión puede llevar al éxito o el fracaso de una empresa. Este punto a pesar de
ser quizá, el más relevante de los tres temas abordados en este trabajo, en las empresas de
TIDS en el EQM fue el que menos consideran por su falta de habilidades gerenciales y en
prioridad dedicar mucho tiempo a la operación de los proyectos en que tienen actualmente,



dejando a un lado la planeación del negocio y la generación de estrategias basadas en el
conocimiento, aspecto que en la retroalimentación realizada con ellos, se hizo hincapié en
la GC y su relevancia en este tema.

Para explicar lo anterior y como ya se dijo, se realizó un análisis de la información
parametrizando variables, homologando términos y normalizando valores dando un toque
cuantitativo al estudio, y así tener de una manera gráfica su comportamiento. El resultado
de las entrevistas y observaciones realizadas se pueden ver en la Tabla 2 donde se muestra
un resumen de la información de cada una de las 14 empresas. La primera columna
enumera las empresas de la 1 a la 14, las siguientes 3 columnas muestran el indicador
obtenido por empresa que se normalizo en escala de 0 a 1 para cada tema. En el último
renglón se muestra el promedio que se obtuvo por cada tema del total de empresas
participantes en la investigación.

En la interpretación de los resultados de la Tabla 2 que se encuentra normalizada, para el
caso de la GC el 0 muestra un desconocimiento total del tema y una utilización nula,
mientras que el 1 es el conocimiento amplio del tema y su utilización plena de los
conceptos estudiados. En la TD el 0 indica que no toma elementos para su toma de
decisiones y el 1 que toma todos los elementos incluidos en el estudio del tema. Finalmente
para la Vinculación el 0 muestra desconocimiento del tema y ninguna entidad que pueda
apoyar en esta actividad, lo que muestra un relacionamiento pobre, mientras que el 1 indica
que conoce los conceptos y entidades de vinculación así como la aplicación real de los
puntos evaluados para este tema.

No. Empresa
entrevistada

Resultado de evaluación por tema en cada empresa.
Gestión del Conocimiento Toma de Decisiones Vinculación

Empresa 1 0.55 0.50 0.40
Empresa 2 0.50 0.17 0.90
Empresa 3 0.55 0.42 0.40
Empresa 4 0.50 0.08 0.50
Empresa 5 0.50 0.25 0.50
Empresa 6 0.64 0.50 0.60
Empresa 7 0.50 0.25 0.80
Empresa 8 0.64 0.42 0.60
Empresa 9 0.55 0.25 0.40
Empresa 10 0.82 0.67 0.70
Empresa 11 0.55 0.25 0.60
Empresa 12 0.50 0.08 0.60
Empresa 13 0.50 0.17 0.40
Empresa 14 0.86 0.58 0.60

Promedio: 0.58 0.33 0.57

Tabla 2. Presentación de resultados obtenidos de las empresas de TIDS en el estado de
Querétaro en México, con respecto a los temas de GC, TD y Vinculación.

Fuente: Elaboración Propia



Se empezará el análisis para el tópico de la Gestión del Conocimiento, en el cual se tomó
medida acerca del entendimiento de conceptos, aplicación de la GC, su importancia, el
impacto y si contaban con algún tipo de registro de propiedad intelectual. La sumatoria de
los resultados por empresa se muestran en la primer columna de la Tabla 2, donde
podemos observar que el promedio de todas las empresas es de 0.58 y que solamente 4
empresas estuvieron por encima del promedio y 10 por debajo de él. El resultado promedio
indica que alrededor de ello se encuentran las empresas de TIDS en el EQM pero que aún
así están lejos de tener una cultura de GC inmersa en su organización. Las 2  empresas que
sobresalen en los resultados, Empresa14 y Empresa10 con 0.86 y 0.82 respectivamente, se
atribuye a que son empresas con mayor número de personal y mayor estructura
organizacional, incluyendo administradores profesionales y capacitados en el tema. Las
otras 2, Empresa8 y Empresa6 con 0.64 ambas, son empresas consideradas micro y
pequeña por el número de personal con el que cuentan, sin embargo dentro de su cultura
están por encima del promedio y ciertamente con un nivel aceptable de entendimiento y
aplicación del tema. Las 10 restantes son MiPyMes, donde el tamaño no justifica el
deficiente conocimiento y aplicación de la GC, ya que en su mayoría se ubican en el punto
medio muy cerca del 0.50, esto es, conocen y aplican medianamente la GC. Principalmente
en estas empresas se encontró que hay deficiencias en la documentación de procedimientos
internos, lo cual implica una dependencia directa de la persona que ejecuta actividades
esenciales de la empresa.

Continuando con la siguiente columna, en la Toma de Decisiones, se revisaron las
características con las que la empresa emite una decisión y aquí se tomaron en cuenta las
variables del entorno (económicas, políticas, sociales, etc), la innovación que realizan,
precios en el mercado, licitaciones gubernamentales o basados en su planeación
estratégica. En esta parte las cifras cambian un poco y se tienen 6 empresas por arriba del
promedio y 8 por debajo, lo cual muestra que la media de las empresas es de 0.33. Este
comportamiento medio nos da cuenta que en la Toma de Decisiones, las empresas de EQM
consideran pocos elementos, lo cual puede impactar en el funcionamiento y la dirección
del negocio. Un punto interesante que puede observarse en la segunda columna de la Tabla
2 es que las 8 empresas abajo del promedio, toman muy pocos elementos en su toma de
decisiones es decir, obtuvieron debajo de 0.33, lo cual debe preocuparles y ocuparles en
tomar acción al respecto. Las otras 6 empresas a pesar de estar por encima del promedio,
deben ser cautelosos con otros elementos en su Toma de Decisiones ya que 4 de ellas
obtuvieron entre 0.50 y 0.58 del total, esto muestra que sólo toman la mitad o menos del
total estudiado en este trabajo.

Posteriormente en el tema de Vinculación, se evaluó el conocimiento de conceptos, la
vinculación real que ejercía cada una de las empresas con otras entidades que constituyen
la Triple Hélice y la ayuda que obtenían organismos como el clúster de TI para el vínculo
con otras instancias. En los resultados se puede ver que aumenta el número de empresas
por encima del promedio, siendo la cifra de 8 empresas, donde la media de las empresas es
de 0.57. Aquí llaman la atención 3 de las empresas con mayor puntaje en este rubro, ya que
la Empresa2 y la Empresa7 son del estrato micro y pequeña empresa respectivamente. Esto
puede entenderse ya que los directivos de estas organizaciones declararon ser muy
cercanos al clúster de TI del EQM y declararon obtener beneficios superiores que las
demás empresas, sobre todo en vinculación para obtención de proyectos.  La Empresa10 es
de mayor tamaño por lo que se encuentra relacionada con mayor facilidad que las otras. La
Empresa6 y la Empresa12 son también microempresas, y es entendible el relacionamiento
que tienen ya que el directivo de la Empresa6 comento ser un ex funcionario  de gobierno,
lo cual lo dota de gran experiencia en las relaciones empresa-gobierno-academia. Por su



parte la Empresa12 se encuentra en la misma situación que las Empresa2 y Empresa7. Las
empresas restantes son de diversos tamaños y de acuerdo a sus comentarios, ellos tienen
únicamente el relacionamiento con el que cuentan sus directivos y que han adquirido por
su cuenta. En cuanto a su CR, a excepción de la Empresa8, Empresa10 y la Empresa14, las
demás no cuentan con sistemas para el control de su Capital Intelectual e indica que puede
haber deficiencias en nutrir adecuadamente las relaciones existentes y la complicación de
generar nuevas ya que el conocimiento se encuentra en poder de las personas que manejar
estos puntos, ya que pone vulnerables a la empresa ante situaciones de abandono repentino
por parte del personal encargado.

4. Discusión
Con los resultados obtenidos, se puede constatar niveles bajos en el conocimiento y la
aplicación de los temas estudiados. Por su parte, la GC en las empresas de TIDS del  EQM
parece insuficiente y el éxito de la implementación de una GC dependerá de la dirección y
del compromiso de los directivos de las MiPyMes en TIDS del EQM, mismo aspecto que
concluyen (RODRÍGUEZ, MOLANO e TARAZONA, 2005) en su propuesta del modelo
de GC para PyMes colombianas. Esta observación podría ampliarse a todas las MiPyMes
en México, incluidas las TIDS, pues el conocimiento tiene una importancia tal que como
cometa Drucker (1994), es factor determinante en la competitividad de una empresa. La
falta de formalización del conocimiento puede generar incertidumbre en cada firma, pues
con un deficiente manejo de la GC dentro de la organización, corren el riesgo de perder
capital valioso para la empresa, ciertamente el intangible que se encuentra en cada
trabajador, también con el riesgo permanente de que se lleve el conocimiento sin dejarlo
plasmado en la organización.

Ahora bien, con el tema de la vinculación, las empresas parece ser insuficiente, tanto en la
forma interna como la externa. De manera interna, es necesario contar con sistemas de
control para su CR y así nutrir su capital intelectual que podrán utilizar para darle valor a
su organización y también para poder generar estrategias del negocio ya que como señala
Stewart (1997), deben existir buenos vínculos para servir mejor a los clientes, que son la
razón de ser de un negocio. En la parte externa, los resultados parecen indicar que la
vinculación en su mayoría depende directamente del dueño y sus conocimientos,
comentarios realizados por instituciones como la CONDUCEF (2012), el INEGI (2009) y
en el estudio de Soriano (2005), situación que vuelve vulnerable a la firma ya que la
carencia de habilidades gerenciales puede encaminar a la empresa a un déficit de atracción
de nuevos proyectos. En otro punto, el modelo de la Triple Hélice es utilizado sólo por los
miembros cercanos al clúster de TI, quienes pueden acceder a la vinculación ofrecida por
esta entidad, mismo que debería cambiar, para generar estrategias de colaboración entre las
3 entidades relacionadas Industria-Academia-Gobierno, ya que existen programas en
México que apoyan esta colaboración. Esto mismo lo afirma (RODRIGUEZ-BARBA,
2009) donde nos explica que para el caso de la Industria del Software del EJM se destaca
el hecho de que diversos actores (en gobierno, academia e industria) han asumido este rol
de intermediación que ha facilitado la formación de vínculos en el sistema y el desarrollo y
crecimiento de la industria.

Con respecto al tema de TD es por demás recalcar su importancia, que es una red de
acciones que llevaran por buen rumbo la organización cuando sean tomadas con
conocimiento e información veraz y oportuna de la situación alrededor y dentro de la
empresa, misma que CHOO (1999) hace hincapié de su alto grado de relevancia para la



empresa. Es por esto que la GC adquiere una mayor prioridad en la TD y otros aspectos
comentados en este estudio.

5. Conclusiones
Con la información que arrojaron las empresas del EQM todo parece indicar que las
empresas en TIDS se ajustan más a procesos de empresas tradicionales donde la GC aún
no es relevante y en con infortunio para los negocios de servicios directamente
dependientes del conocimiento. Y aunque en su mayoría, las empresas tienen la intensión
de adoptar prácticas formales orientadas a una GC, todavía utilizan mecanismos propios de
organizaciones tradicionales a pesar de ser entes modernos, como son las TIDS en el EQM.
Ello debe cambiar y está en sus directivos tomar acción de ello.

En cuanto a la vinculación, en su mayoría cada empresa obtiene proyectos por mano propia
y su CR es informal, lo cual implica su formalización para enriquecer el Capital Intelectual
de la empresa y por tanto su valor. Por su parte el clúster de TI, de acuerdo a los
comentarios extraídos de las empresas entrevistadas, indican la existencia pobre de
vinculación entre la mayoría de sus miembros que coadyuven la colaboración con los
elementos de la TH, es decir, existe elitismo de miembros. Esto es necesario que cambie ya
que, si la industria quiere ser competitiva en comparación con otros estados del país, debe
fortalecer vínculos internos por medio del clúster y posteriormente abrirse a establecer
vínculos externos para abrir competencia con las empresas grandes del estado y de otras
partes de México. La ayuda puede venir del clúster del EJM para copiar sus buenas
prácticas en su buen nivel de relacionamiento y su excelente funcionamiento del modelo de
TH dentro y fuera de su estado.

Finalmente en el análisis, no se encontraron indicios de que la Toma de Decisiones sea con
base a su memoria del conocimiento ya que los directivos enfocan mucho tiempo a la
operación en lugar de la búsqueda de estrategias para la generación de nuevos proyectos, la
implementación de un sistema de GC debe cobrar relevancia y ser prioritario para la
empresa que monetizará sin duda los beneficios que obtendrá de los conocimientos y su
aplicación.
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Resumo 
O estudo objetiva investigar a percepção dos gestores quanto à importância atribuída às 
medidas de desempenho tradicionais e não tradicionais e aos recursos estratégicos de 
capital humano, estrutural e físico em empresas brasileiras. O estudo pauta-se na pesquisa 
realizada por Widener (2006) em empresas norte americanas. Assim, um levantamento foi 
realizado junto aos gestores das empresas listadas na BM&FBovespa nos níveis 1 e 2 de 
Governança Corporativa. Na análise dos dados foi aplicada estatística descritiva e análise 
fatorial. Os resultados mostram que os gestores atribuem importância a várias medidas de 
desempenho, mas a maior importância é atribuída às medidas de retorno e financeiras 
tradicionais. Dentre os recursos estratégicos, o capital humano desponta como o recurso 
mais importante para as empresas analisadas, seguido do capital estrutural e do capital 
físico. A partir das relações estabelecidas, conclui-se que as medidas de desempenho são 
variáveis mediadoras entre a importância dos recursos estratégicos e o desempenho na 
percepção dos gestores. 
 
Abstract 
The goal of the study is to investigate the perceptions of managers regarding the 
importance of traditional and nontraditional performance measures and human capital, 
structural and physical strategic resources in Brazilian companies. The study is based on 
the research of Widener (2006) on North American companies. Thus, a survey was 
conducted with the managers of the companies listed in BM&FBovespa at levels 1 and 2 
of Corporate Governance. Descriptive statistics and factor analysis were applied in data 
analysis. The results show that managers attribute importance to various performance 
measures, but the greatest importance is attributed to traditional return and financial 
measures. Among the strategic resources, human capital stands as the most important 
resource for companies analyzed, followed by structural capital and physical capital. From 
the relations established, it is concluded that the performance measures are mediating 
variables between the importance of strategic resources and performance, in the perception 
of managers. 
 
Tema: V. Factores humanos e culturais no desenvolvimento da capacidade científica, 

tecnológica 

 



 2

1 Introdução 

As organizações buscam a máxima eficiência com os menores custos possíveis. Os 
recursos estratégicos das empresas alicerçam esta busca, visando o melhor desempenho 
organizacional. As medidas de desempenho são utilizadas para obter melhores resultados 
operacionais e são fundamentais para a avaliação de desempenho organizacional. 

Kaplan e Norton (2006) argumentam que avaliar o desempenho das organizações não é 
tarefa fácil. Advertem que as empresas necessitam de mecanismos de avaliação 
empresarial para melhor compreender o cenário financeiro e econômico e verificar se as 
metas estão sendo atingidas. A gestão empresarial é fragilizada sem o uso de medidas de 
desempenho. A consequência disso é que a administração de uma organização não se torna 
capaz de avaliar, comparar e corrigir o desempenho sem relatórios que contenham 
informação apropriada e significativa sobre esse desempenho (PHATAK, 1995). 

Do ponto de vista da utilização prática dos métodos de avaliação de desempenho 
organizacional, Salterio e Webb (2003) afirmam que aproximadamente 50% das empresas 
que faziam parte de uma relação das mil maiores empresas mundiais da revista Fortune 
utilizavam algum tipo de metodologia de avaliação de desempenho (CORRÊA; 
HOURNEAUX, 2008). Isto demonstra a importância atribuída à mensuração do 
desempenho empresarial, como forma de verificar se os objetivos traçados estão sendo 
alcançados. 

Em pesquisa realizada pela empresa de consultoria KPMG com 143 altos executivos dos 
setores público e privado, foi constatado que 93% deles acreditam que a mensuração é 
eficiente em influenciar o desempenho da sua organização, mas apenas 51% encontram-se 
satisfeitos com os seus atuais sistemas de avaliação de desempenho (DRICKHAMER, 
2002). O autor ressalta que os métodos de mensuração e avaliação de desempenho 
organizacional tem sido objeto de poucas pesquisas, em especial no que tange a sua real 
utilidade e eficácia, requisitos fundamentais para a aceitação dos sistemas nas empresas. 

Sem que haja uma avaliação de desempenho adequada, os gestores podem encontrar 
dificuldades para comunicar suas expectativas aos subordinados; saber o que de fato se 
passa na organização; identificar as falhas, analisá-las e eliminá-las; fornecer feedbacks; 
identificar o desempenho que deve ser recompensado; e ter um processo decisório baseado 
em informações efetivas (RUMMLER; BRACHE, 1994). O desempenho pode ser avaliado 
a partir dos recursos estratégicos das empresas, como os investimentos alocados em 
determinado capital, por exemplo, o capital humano, o estrutural ou o físico. 

Widener (2006) investigou a relação entre a percepção dos gestores sobre a importância 
dos vários tipos de medidas de desempenho e a importância dos recursos estratégicos da 
empresa que sustentam sua vantagem competitiva. Além disso, pesquisou se as medidas de 
desempenho são variáveis mediadoras, na relação entre recursos estratégicos e avaliação de 
desempenho. Usando dados de 107 empresas, os resultados indicaram que os gestores 
atribuem importância para várias medidas de desempenho, e que  há fortes evidências de 
que as medidas de desempenho são variáveis mediadoras entre a importância dos recursos 
estratégicos e a avaliação de desempenho. 

Neste estudo reaplica-se a pesquisa de Widener (2006) em empresas brasileiras, 
considerando as mesmas medidas de desempenho e recursos estratégicos na avaliação do 
desempenho. A questão de pesquisa que se apresenta é: As medidas de desempenho são 
variáveis mediadoras entre a importância dos recursos estratégicos e a avaliação de 
desempenho em empresas brasileiras? O estudo objetiva verificar se as medidas de 
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desempenho são variáveis mediadoras entre a importância dos recursos estratégicos e a 
avaliação de desempenho em empresas brasileiras. De modo específico o estudo busca 
investigar a percepção dos gestores quanto à importância atribuída às medidas de 
desempenho tradicionais e não tradicionais e aos recursos estratégicos de capital humano, 
estrutural e físico em empresas brasileiras. 

As justificativas deste estudo são as mesmas explicitadas na pesquisa replicada. Primeiro, a 
importância conferida aos recursos intelectuais tem aumentado na atual economia, por este 
motivo, estudar esses recursos é de grande valia para este estudo (IFAC, 1998; LEV, 
2001). A associação entre a importância dos recursos com a avaliação de desempenho deve 
resultar em insights e implicações que são importantes para os controllers e relevantes para 
a medição de desempenho. Acrescenta-se neste estudo a relevância de reaplicar a pesquisa 
em um ambiente distinto do reaplicado, ou seja, se os resultados da pesquisa em empresas 
brasileiras se assemelham aos obtidos nas empresas norte americanas investigadas. 

O estudo de base investiga cinco diferentes tipos de medidas de desempenho (empregado, 
operacional, produtividade, retorno e financeiras). Essa abordagem pode proporcionar 
perspectivas diferentes do que as previstas por estudos anteriores que normalmente 
investigam uma dicotomia entre medidas financeiras versus não financeiras. Este estudo 
também pretende fornecer insights sobre a importância do uso de medidas de desempenho 
para as empresas, investigando a associação com recursos estratégicos. Nas medidas de 
desempenho coexistem os indicadores de desempenho que devem ser elementos capazes 
de colaborar com os objetivos propostos pela organização. 
 
2 Recursos Estratégicos 

Reportando-se a fases históricas evolutivas, a economia passou da economia industrial, 
atrelada no capital físico, para uma economia baseada no capital intelectual (KAPLAN; 
NORTON, 1996; IFAC, 1998; STIVERS et al., 1998; LEV, 2001). A capacidade das 
empresas de aplicar conhecimentos em recursos de aprendizagem e distribuição da 
informação tornou-se vital para a obtenção de vantagem diferencial (HUNT, 2000).  

Neste contexto emerge a teoria baseada em recursos estratégicos. Barney (1991) define 
recursos estratégicos como elementos tangíveis e intangíveis que são idiossincráticos nas 
organizações, difíceis e caros para imitar, heterogêneos, imperfeitamente móveis, valiosos 
e raros. Hughes e Morgan (2008) esclarecem que esses recursos são insumos essenciais à 
estratégia organizacional e determinam sua capacidade para competirem no mercado. 

Os recursos estratégicos são relevantes à obtenção de vantagem competitiva das empresas 
(LUO et al., 2005) e incluem propriedade intelectual, aprendizagem organizacional, clareza 
de canais de compartilhamento de informações, relacionamentos, compromissos, 
habilidades empreendedoras e de implementação, marcas e reputação (BHARADWAJ et 
al., 1993; BARNEY, 2001). Vasconcelos (2000) aduz que, a busca pela vantagem 
competitiva consiste de “um atributo de posicionamento, exterior à própria organização, 
derivado da estrutura da indústria, da dinâmica da concorrência e do mercado”.  

Amit e Schoemaker (1993) identificaram três tipos de possíveis recursos estratégicos: a) 
Capital Físico, tal como localização geográfica e outros ativos fixos (BARNEY, 1991); b) 
Capital Estrutural, que é o conhecimento que foi capturado pela empresa e incorporado na 
organização por meio de rotinas organizacionais, práticas, processos, novas tecnologias e 
patentes/licenças (AMIT; SCHOEMAKER, 1993); e c) Capital Humano, que inclui o 
conhecimento e habilidades (BARNEY, 1991; AMIT; SCHOEMAKER, 1993).  
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O Capital Físico refere-se ao ativo tangível pertencente à empresa (BARNEY, 1991). Para 
Coleman (1988), o capital físico é criado por mudanças no desenvolvimento de 
ferramentas que facilitam a produção. O autor observa que o capital físico é totalmente 
tangível, sendo incorporado em formas materiais observáveis. 

O Capital Estrutural é descrito por Ewards (1997) como sendo o conhecimento que foi 
capturado e convertido em sistemas e recursos de propriedade da empresa. Stewart (1998) 
pontua como sendo a transformação do conhecimento das pessoas em um ativo da 
organização, por meio de uma melhoria contínua e do compartilhamento da criatividade e 
da experiência, que devem ser estruturados com a ajuda da tecnologia da informação, a fim 
de reter o conhecimento humano. 

O Capital humano é definido por Edvinsson e Malone (1998), como a capacidade, 
conhecimento, habilidade e experiência individual dos funcionários de uma organização 
para a realização de suas tarefas. Para Schultz (1962), considera-se como o capital 
oferecido aos seres humanos, na valorização da saúde e educação profissional. O conceito 
de capital humano consiste em atribuir um valor ao capital incorporado nos seres humanos, 
fruto da sua experiência, educação, formação e know-how (PAIVA, 2001).  

Tanto o capital humano quanto o capital estrutural são considerados capitais intelectuais. 
Um recurso intelectual é definido como "o resultado final de um processo de 
transformação do conhecimento ou o conhecimento que é transformado em propriedade 
intelectual ou ainda, capital intelectual da empresa" (IFAC, 1998, p. 3). O capital 
intelectual incorporado no estado da arte da tecnologia e de novas instalações é uma fonte 
crescente de capital estratégico para as organizações.  

A estratégia do capital humano é vista como a chave para o sucesso, posto ser primordial 
na relação empresa-cliente (WIDENER, 2006). Quando se investe em capital humano, 
garante-se tanto o crescimento para o funcionário quanto para o progresso organizacional, 
uma vez que organizações que investem em treinamento, educação, desenvolvimento e 
pesquisa estão naturalmente à frente de seus concorrentes, pois souberam armazenar 
aprendizagens, conhecimentos e experiências. 

A visão baseada em recursos estratégicos sustenta que as empresas avaliam os pontos 
fortes e fracos de seus recursos e suas capacidades subjacentes para depois selecionar uma 
estratégia que lhe é possível (WIDENER, 2006). Para Amit e Shoemaker (1993), os 
recursos estratégicos proporcionam à empresa a base para a vantagem competitiva 
sustentada. Assim, é fundamental que os gestores sejam capazes de medir a eficiência e 
eficácia desses recursos e gerar feedback sobre seu desempenho. 
 
3 Medidas de Desempenho 

O interesse pela medição de desempenho cresceu a partir dos anos 1990, especialmente 
com discussões sobre a inclusão de medidas não-financeiras na avaliação de desempenho 
(SELLITTO; BORCHARDT; PEREIRA, 2006). Gonçalves (2002) ressalta que as 
empresas necessitam de um sistema de avaliação de desempenho, pois a realização 
contínua do processo de avaliação permite que conheçam a eficiência e eficácia de suas 
ações, além do comportamento das pessoas, os processos e os programas da organização. 

Para Callado et al. (2009), as medidas de desempenho são elementos fundamentais para a 
mensuração de performance, bem como na definição das variáveis que melhor representem 
o desempenho geral de uma empresa. Para cada setor de atividades, podem ser elaborados 
grupos distintos de medidas de desempenho, obedecendo às próprias características 
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específicas, assim como da assimilação de conceitos metodológicos pelos profissionais 
responsáveis por sua elaboração. 

MacArthur (1996) conceitua medidas de desempenho como sendo a quantificação de como 
estão sendo realizadas as atividades com o propósito de comparar com as metas 
especificadas. Sobre o papel das medidas de desempenho no processo gerencial das 
organizações, Martins (2004) afirma que o processo de gestão de desempenho é o meio 
pelo qual uma organização administra seu desempenho de acordo com as estratégias 
corporativas e funcionais, bem como seus objetivos. 

As medidas de desempenho fornecem aos gestores as informações necessárias para gerir 
seus negócios e os recursos estratégicos. Muller (2003) enfatiza que um sistema de 
avaliação de desempenho “deve induzir nos processos da empresa seus objetivos e 
estratégias, constituindo os elos entre os objetivos e a execução prática das atividades nas 
empresas”. Para Neely (1995), a análise e a medida de desempenho podem ser definidas 
como o processo de se quantificar uma ação, no qual mensuração é o processo de 
quantificação da eficiência e eficácia e a ação é aquilo que provoca o desempenho. 

Porém, não basta a simples criação de indicadores de desempenho, sem realizar um  
acompanhamento dessas medidas tendentes para obter uma a eficácia do sistema. O 
objetivo do gerenciamento do desempenho organizacional é garantir que a organização, 
com todos os seus subsistemas (processos, departamentos, colaboradores), trabalhe 
sincronizada para que os resultados positivos possam surgir (GODOY, 2009). 

As empresas utilizam tanto de medidas tradicionais quanto de medidas não tradicionais na 
avaliação de desempenho (KAPLAN; NORTON, 1996).  As medidas tradicionais são as 
informações financeiras agregadas e derivadas das demonstrações financeiras e dos 
orçamentos, que incluem medidas como lucro líquido, retorno sobre ativos e variações 
orçamentárias (ITTNER; LARCKER, 1995). Essas medidas não fornecem informações 
sobre o desempenho futuro, bem como sobre as capacidades intelectuais e os recursos que 
muitas empresas estão utilizando em suas atividades econômicas (KAPLAN; NORTON, 
1996; SIMONS, 2000; LEV, 2001). 

De acordo com Bourneet et al. (2000) e Kennerly e Neely (2003), tais medições acarretam, 
entre outros problemas: a) falta de informação sobre o desempenho futuro; b) enfoque em 
otimizações locais e de curto prazo; c) perda de alinhamento com estratégias mais 
elaboradas de produção; d) pouca informação para decisões em ambientes turbulentos. 

As informações não tradicionais incluem as medidas orientadas às operações da empresa e 
aos objetivos estratégicos (ITTNER; LARCKER, 1995). Os custos de qualidade, formação 
e produtividade dos funcionários são exemplos de medidas financeiras não tradicionais; 
enquanto que a satisfação dos clientes e a satisfação dos empregados são exemplos de 
medidas não financeiras e não tradicionais (WIDENER, 2006). 

A fim de controlar os fatores críticos de sucesso em empresas, os sistemas de medição de 
desempenho precisam englobar várias medidas (KAPLAN; NORTON, 1996; IFAC, 1998). 
Neste sentido, as empresas podem implementar sistemas como o Balanced Scorecard, que 
inclui medidas de ampla gama de atividades da empresa (WIDENER, 2004; 2006). 

Os pressupostos do Balanced Scorecard e de outros sistemas de medição de performance 
estratégica são de que é importante acompanhar as medidas financeiras para assegurar que 
a realização de medidas não financeiras afetem o desempenho da empresa (KAPLAN; 
NORTON, 1996). No entanto, as medidas financeiras por si só não são suficientes para 
gerir o capital humano. Pode acontecer que essas medidas motivem os gestores a tomar 
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decisões que não são saudáveis para a empresa no longo prazo (LEV, 2001). 

As empresas que dependem de capital estrutural associam a avaliação de desempenho com 
a inovação e novas tecnologias. As medidas financeiras tradicionais de informação não são 
suficientes para as empresas que se utilizam de tecnologia avançada, já que as medidas 
financeiras são de curto prazo (WIDENER, 2006). Para a gestão do capital físico, as 
empresas dependem fortemente de medidas financeiras tradicionais, como monitoramento 
de retorno sobre ativos e lucratividade (KAPLAN; NORTON, 1996; LEV, 2001).  

Os capitais físicos são registrados no balanço patrimonial das empresas e são controlados e 
monitorados por meio de medidas financeiras tradicionais (WIDENER, 2006). As medidas 
financeiras são normalmente adequadas para controlar a eficiência com que o capital é 
empregado; comunicar valor para os stakeholders; e fornecer aos gerentes as informações 
necessárias para alocar capital interno adequado para projetos de capital intensivo 
(KAPLAN; NORTON, 1996). 

As pesquisas relativas à importância e aceitação das medidas não financeiras têm evoluído 
por diferentes caminhos, seja como indicadores de tendências que propiciam informações 
sobre o desempenho futuro, em que a prática tem demonstrado grande dificuldade para 
relacionar estas medidas com desempenhos contábeis, seja no valor de suas ações no 
mercado, ou no uso de medidas não-financeiras em planos de remuneração (BRANCATO, 
1995; ITTNER; LARCKER, 1996; 1998). 

Mia e Clarke (1999) investigaram a associação entre a concorrência no mercado e o 
desempenho da unidade de negócios e descobriram que a concorrência afeta o desempenho 
por meio do uso da informação contábil. Concluíram que isso acontece porque o uso da 
informação contábil fornece às empresas subsídio crítico para se posicionarem 
corretamente no mercado e combaterem as ameaças competitivas (WIDENER, 2006). 

Baines e Langfield-Smith (2003) usaram um modelo para investigar mudanças na 
contabilidade gerencial e constataram que mudanças no desenho organizacional, as novas 
tecnologias e as práticas de fabricação avançadas impactam positivamente no desempenho 
organizacional por meio de mudanças nas informações não financeiras de gestão contábil. 

Assim, as empresas constroem um sistema de medição de desempenho para incluir 
medidas de desempenho que irão fornecer informações essenciais para os gestores em 
matéria de recursos da empresa e capacidades subjacentes (SIMONS, 2000). Estas, por sua 
vez, irão afetar positivamente o desempenho (KAPLAN; NORTON, 1996; LEV, 2001). 

Considerando-se os estudos enunciados, busca-se verificar se os achados desses autores 
podem ser verificados em empresas brasileiras. Especial atenção será conferida ao artigo 
de base deste estudo, já que a pesquisa de Widener (2006) será objeto de replicação, por 
isso o próximo tópico abordará a metodologia adotada e seus resultados. 
 
4 A Pesquisa de Widener (2006) 

No desenvolvimento do estudo, Widener (2006) teve como uma de suas premissas que os 
gestores avaliam os seus recursos estratégicos e escolhem as medidas de desempenho que 
estão alinhados com esses recursos, que por sua vez, afetam o desempenho.  

Outra premissa é que na economia atual, o capital estrutural é provavelmente o recurso 
mais importante para as empresas, enquanto que as funções do capital humano assumem 
um papel de apoio fundamental. O capital humano é provavelmente o mais importante 
recurso estratégico para as empresas. A gestão adequada destes tipos de recursos 
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estratégicos inclui o uso de medidas não tradicionais. 

A Figura 1 ilustra que, embora a importância dos recursos estratégicos é uma associação 
direta e positiva com o desempenho da empresa (H1), a importância de medidas de 
desempenho vai intervir nessa relação (WIDENER, 2006). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

   
Figura 1 - Constructo da pesquisa 
Fonte: Widener (2006, p. 434). 

Em outras palavras, uma vez que as empresas têm identificados os seus recursos 
estratégicos, elas irão implementar um sistema de medição de desempenho para ajudar a 
gerencia-los adequadamente. A seu turno, a partir do fornecimento de feedback crítico, as 
empresas pode se utilizar dos recursos estratégicos para aprimorar o desempenho 
(WIDENER, 2006). 

As empresas incluídas na base de dados da autora foram retiradas do software Compustat 
(1997), com uma população de 1.662 empresas, das quais 800 foram aleatoriamente 
pesquisadas. Como o estudo centrou-se nos recursos estratégicos, empresas altamente 
diversificadas foram excluídas da amostra. A maior concentração de empresas foi de 
indústrias (43%), seguida de empresas de serviços financeiros (17%), outras empresas de 
serviços (13%) e transporte, comunicação e serviços públicos (11%). Os resultados foram 
baseados em dados de 107 empresas (14%) que retornaram a pesquisa com dados 
completos para todas as questões utilizadas no estudo. 

O estudo de Widener (2006) utilizou dados de um inquérito realizado num estudo anterior 
que investigou o sistema de controle de gestão. O inquérito constituiu-se de dois blocos de 
perguntas: Bloco A: Importância do uso de medidas de desempenho; e Bloco B: 
Importância dos recursos estratégicos. A seleção das medidas de desempenho e dos 
recursos estratégicos foi retirada da literatura básica. 

 Os respondentes foram convidados a indicar a importância de cada medida de 
desempenho no sistema de informação interno, usando uma escala likert de 7 pontos, onde 
1 corresponde a “pouca ou nenhuma importância”, e 7 como sendo de “extrema 
importância”. Foram utilizadas na pesquisa 15 indicadores de desempenho. Cada 
respondente também foi convidado a indicar a importância do recurso estratégico para a 
manutenção da vantagem competitiva da empresa em uma escala de 1 a 7, onde 1 é "muito 
importante" e 7 de "pouca importância". Foram utilizados 7 indicadores de recursos 
estratégicos. 

Para analisar os dados, inicialmente a autora utilizou-se da análise fatorial. Os fatores 
foram rodados utilizando a rotação ortogonal parsimax. A análise das 15 medidas de 
desempenho resultou em cinco componentes com autovalores superiores a 1 e, juntos, 
representaram 71% da variância. Na seqüência, a análise dos dados foi direcionada de 

Medidas de Desempenho 
- Empregado 
- Operacional 
- Produtividade 
- Retorno 
- Financeiras 

Desempenho 
- Retorno sobre os ativos 
 
 

 

Recursos Estratégicos 
- Capital Humano 
- Capital Estrutural 
- Capital Físico 

 

 

H1 

H3 H2 
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modo a responder a três hipóteses de pesquisa e as respectivas sub-hipóteses.  

H1 - Há uma associação significativa na avaliação dos gestores entre a importância dos 
recursos estratégicos e o desempenho.  

H1a - A associação entre a importância dada ao capital humano e o desempenho é mais 
forte do que as associações entre a importância atribuída a outros recursos estratégicos 
(capital físico e capital estrutural) e o desempenho. 

H2 - Há uma associação significativa na avaliação dos gestores entre a importância dada ao 
uso de certos tipos de medidas de desempenho e a importância dada aos vários recursos 
estratégicos da empresa.  

H2a - Existe uma maior associação entre a avaliação dos gestores sobre a importância que 
a empresa confere ao capital humano e a importância da utilização de medidas não 
tradicionais (produtividade dos funcionários e medidas operacionais), do que com a sua 
avaliação da importância do uso das medidas tradicionais.  

H2b - Existe uma maior associação entre a avaliação dos gestores sobre a importância que 
a empresa confere ao capital estrutural e a importância das medidas não tradicionais 
(produtividade dos funcionários e medidas operacionais), do que com a sua avaliação da 
importância da utilização das medidas tradicionais.  

H2c - Existe uma maior associação entre a avaliação dos gestores sobre a importância da 
empresa confere ao capital físico e sua avaliação da importância do uso de medidas 
tradicionais, do que com a sua avaliação da importância da utilização de medidas não 
tradicionais (empregado, operacional e produtividade). 

H3 - Na avaliação dos gestores, o uso de medidas de desempenho medeia 
significativamente os recursos estratégicos e o desempenho da empresa.  

H3a - Para as empresas o mais forte efeito indireto sobre o desempenho é a avaliação dos 
gestores sobre a utilização do capital humano, mediada pela avaliação dos gestores sobre a 
importância do uso de medidas não tradicionais. 

Os resultados da pesquisa desenvolvida por Widener (2006) foram resumidos e estão 
transcritos a seguir: 

a) os achados mostram que as empresas prestam atenção nos vários tipos de medidas de 
desempenho. Por exemplo, a importância dada ao capital estrutural está associada 
positivamente com a importância dada ao uso da produtividade do Empregado, 
Operacionais, Retorno e Financeiras; 

b) a importância dada ao capital estrutural, um tipo de recurso intelectual, é mais 
fortemente associado com a utilização de medidas não tradicionais do que com as medidas 
tradicionais, embora houvesse sinais mistos que a importância dada aos recursos físicos é 
mais fortemente associada com as medidas tradicionais do que com medidas não 
tradicionais; 

c) o estudo forneceu evidências de que a importância atribuída ao uso de medidas de 
desempenho medeia a relação entre a importância dos recursos estratégicos e o 
desempenho da empresa. 

Como esperado, os gestores conferem importância estratégica ao capital humano e, por sua 
vez, optam por dar importância à utilização de medidas não tradicionais (Empregado; 
Operacional), tendo um desempenho significativamente superior. Os resultados mostram 
que as medidas de desempenho são variáveis mediadoras entre a importância dos recursos 
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estratégicos e desempenho da empresa.  

Quanto à percepção dos gestores em relação às medidas de desempenho, os resultados 
encontrados foram os seguintes: 

a) os gestores atribuem importância para várias medidas, no entanto, as estatísticas 
descritivas mostram que a maior importância é atribuída às medidas financeiras 
tradicionais; 

b) embora dêem maior importância às medidas financeiras tradicionais, a importância 
atribuída às outras medidas de desempenho não tradicionais é relevante, pois elas são 
importantes para o desempenho da empresa; 

c) as medidas não tradicionais são importantes até mesmo para as empresas que atribuem 
importância ao capital físico para sustentar a sua vantagem estratégica.  

Estes foram os resultados obtidos na pesquisa de Widener (2006), que ora se replica neste 
estudo em empresas brasileiras.  
 

5 Metodologia da Pesquisa 

Segundo as tipologias de delineamentos de pesquisas citadas por Raupp e Beuren (2006), 
este estudo classifica-se quanto aos seus objetivos como uma pesquisa descritiva, pois 
procura descrever a relação existente entre os recursos estratégicos e o desempenho em 
empresas brasileiras. Gil (2002) explica que a pesquisa descritiva busca descrever 
características de uma determinada população ou estabelecer relações entre as suas 
variáveis.  

Quanto aos procedimentos de coleta dos dados, a pesquisa se insere do tipo levantamento 
ou survey. Este tipo de coleta ocorre por meio da aplicação de questionário numa 
determinada amostra. Como a proposta é replicar o estudo de Widener (2006) em empresas 
brasileiras, foram selecionadas para esta amostra, as empresas listadas na BM&FBovespa 
nos níveis 1 e 2 de Governança Corporativa. 

Com relação às tipologias de pesquisa para a abordagem do problema o estudo se apresenta 
como uma pesquisa quantitativa. Diferentemente da pesquisa qualitativa, esta modalidade 
de pesquisa se utiliza de instrumentos matemáticos, tanto na coleta quanto na análise dos 
dados. Richardson (1999) afirma que a abordagem quantitativa é caracterizada pelo 
emprego de quantificação, ou seja, de técnicas desde as mais simples (percentual e médias) 
às mais complexas (coeficiente de correlação e análise de regressão). 

A população se constitui de empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores, Mercadorias 
e Futuros de São Paulo (BM&FBovespa) e a amostra restringe-se às empresas classificadas 
no nível 1 e 2 de Governança Corporativa (57 empresas). Das 57 empresas que fizeram 
parte da amostra 17 empresas retornaram o questionário (30% da amostra). O questionário 
foi elaborado na plataforma do Google Docs e enviado às empresas pertencentes a amostra 
via e-mail. Os dados foram coletados nos meses de janeiro a março de 2012. 

Cada respondente foi convidado a indicar qual a importância de cada medida no sistema de 
informação interna, usando a escala Likert de 5 pontos, onde 1 é “de pouca ou nenhuma 
importância” e 5 é “de extrema importância”. A escala Likert é comumente utilizada nos 
questionários de opinião, onde o respondente especifica seu nível de concordância com 
uma afirmação, como ocorre nesta pesquisa. 

Os dados foram tabulados a partir dos questionários respondidos pelos gestores das 
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empresas e analisados utilizando-se do software Excel da Microsoft, além do software 

SPSS v. 18.0. Para os cálculos estatísticos, utilizou-se de análise descritiva e análise de 
correlações entre as variáveis propostas. Como principal limitação da pesquisa tem-se o 
número de respondentes que, ficou restrita à 30% da amostra. Com um retorno maior se 
teria uma análise mais consistente.  
 
6 Descrição e Análise dos Resultados 

O estudo utiliza-se de dois blocos de perguntas. O primeiro diz respeito às medidas de 
desempenho e questiona sobre a importância do uso de cada medida como uma 
característica do sistema de controle de gestão. O segundo refere-se aos recursos 
estratégicos e questiona qual elemento é mais importante para sustentar a vantagem 
competitiva da organização no mercado. As pontuações do Bloco B foram invertidas em 
relação ao estudo original, de modo que uma maior pontuação indica maior importância.  

Na Tabela 1 apresentam-se as medidas de confiabilidade e a estatística descritiva das 
respostas sobre o grau de importância na percepção dos respondentes, para ambos os 
blocos de perguntas em escala Likert de cinco pontos. 

Tabela 1 - Estatística descritiva e medidas de confiabilidade 

  Mín. Máx. Média 
Desvio 
Padrão 

Alfa de 
Cronbach 

Bloco A: Importância do uso de medidas de desempenho      

 Empregado 1 5 3,48 0,621 0,79 

  Satisfação dos funcionários 3 5 4,00 0,707  
  Empregado no desenvolvimento de competências 3 4 3,41 0,507  
  Rotatividade voluntária 3 4 3,18 0,393  
  Dias de treinamento por empregado 3 5 4,00 0,612  
  Número de planos de desenvolvimento pessoal concluídos 1 4 2,82 0,883  

 Operacional 1 5 3,28 0,928 0,53 

  Vendas de novos produtos ou serviços 2 5 3,06 1,144  
  Ciclo ou prazo de execução 3 5 4,47 0,624  
  Número de patentes 1 4 2,18 1,015  

 Produtividade  2 4 3,41 0,870 N/A 

  Vendas por funcionário 2 4 3,41 0,870 N/A 
 Retorno 3 5 4,50 0,712 0,52 

  Retorno sobre investimento 3 5 4,59 0,712  
  Retorno sobre ativos 3 5 4,41 0,712  

 Financeiras 1 5 4,19 0,787 0,57 

  Lucro/Lucro Líquido 3 5 4,41 0,712  
  Vendas 4 5 4,59 0,507  
  Variações no Orçamento 1 5 3,59 1,121  
  Metas Financeiras 3 5 4,18 0,809  

Bloco B: Importância dos recursos estratégicos      

 Capital humano 3 5 4,24 0,704 0,56 

  Capital humano 3 5 4,29 0,772  
  Conhecimento dos clientes 3 5 4,18 0,636  

 Capital estrutural 1 5 3,47 1,201 0,60 

  Estado da Arte/instalações 2 5 3,59 1,004  
  Novas tecnologias 2 5 3,82 1,185  
  Patentes e outros ativos 1 5 3,00 1,414  

 Capital físico 2 5 3,21 1,120 0,62 

  Dispersão geográfica das unidades 2 5 3,41 1,121  
  Outras imobilizações 2 5 3,00 1,118   
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Verifica-se na Tabela 1 que o Alfa de Cronbach dos indicadores variou de 0,52 a 
0,79, indicando confiabilidade aceitável dos dados. 

O Bloco A registra o grupo de indicadores relativos a importância do uso de 
medidas de desempenho pelas empresas. No indicador Empregado (EMP), os gestores 
foram questionados sobre a importância atribuída às medidas de desempenho com relação 
aos empregados quanto a Satisfação dos empregados, Empregado no desenvolvimento de 
competências, Rotatividade voluntária, Dias de treinamento por empregado e Número de 
planos de desenvolvimento pessoal concluído. Com intervalo de 1-5 obtive-se uma média 
de 3,48 e um desvio padrão de 0,621. 

No indicador Operacional (OP), as perguntas dizem respeito as operações internas 
da empresa e incluem as Vendas de novos produtos e serviços, Ciclo ou prazo de execução 
e Número de patentes. No intervalo entre 1 e 5, a média foi de 3,28 e o desvio padrão de 
0,928. O indicador Produtividade (PROD) constitui-se de apenas uma pergunta sobre as 
vendas em relação ao custo do trabalho. O intervalo foi de 2 e 4 e a média de 3,41, com 
desvio padrão de 0,870. O indicador Retorno (RET) caracteriza-se pelo Retorno sobre 
investimento e Retorno sobre ativos, que apresentou intervalo de 3 e 5, portanto a maior 
média dos indicadores com 4,50 e desvio padrão de 0,712. Quatro medidas tradicionais 
financeiras foram utilizadas para o indicador Financeiro (FIN): Lucro/Lucro líquido, 
Vendas, Variações no Orçamento e Metas Financeiras. O intervalo apurado foi de 1 e 5, 
com a segunda melhor média entre os indicadores com 4,19, com desvio padrão de 0,787. 

Em relação ao Bloco B, que contempla os recursos estratégicos, foram realizados 7 
questionamentos aos gestores, distribuídos em 3 grupos de indicadores de capital (Capital 
Humano, Capital Estrutural e Capital Físico). O Capital Humano (CH) contou com a 
primeira pergunta relativa a importância do próprio Capital Humano como Recurso 
Estratégico e o Conhecimento dos Clientes. O intervalo apresentado foi de 3 e 5, com 
média de 4,24, sendo a maior do grupo, e um desvio padrão de 0,704. 

O Capital Estrutural (CE) é definido como o conhecimento agregado pelos 
funcionários e contou com 3 perguntas, a saber: Estado da arte/instalações, Novas 
tecnologias e Patentes e outros ativos. O intervalo foi de 1 e 5, com a segunda melhor 
média, 3,47, e um desvio padrão de 1,201. Por último, o Capital Físico (CF) foi constituído 
pela Dispersão geográfica das unidades e Outras imobilizações. Os intervalos foram de 2 e 
5, com média de 3,21 e desvio padrão de 1,120. 

A estatística descritiva mostrou que os gestores atribuem maior importância ao 
Capital Humano (média de 4,24) e menor importância ao Capital Físico (média de 3,21). 
Esse resultado coaduna com os estudos de Kaplan e Norton (1996), IFAC (1998), Stivers  
et al. (1998) e  Lev (2001), que apontaram que a economia passou de uma economia 
voltada ao capital físico para uma economia atrelada ao capital intelectual.  

Em síntese, na pesquisa utilizaram-se 15 indicadores de desempenho e 7 
indicadores de recursos estratégicos. Para os 15 indicadores de desempenho, a maioria 
indicou valores superiores da escala, o que sugere graus elevados de importância, 
especialmente nos indicadores relativos ao desempenho dos empregados, em que a maioria 
assinalou notas 3 ou 4. Nos 7 indicadores de recursos estratégicos, as indicações estão 
distribuídas na escala entre os valores 2 e 5, caracterizando também haver importância de 
acordo com os respondentes. 

Com base nas hipóteses formuladas, apresenta-se a relação dos recursos 
estratégicos com os indicadores de desempenho é mostrada na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Análise de correlação de variáveis 
 CH CE CF EMP FIN OP RET PROD 

CH 1               
CE -0,265 1             
CF -0,489 0,274 1           
EMP 0,279 0,083 0,162 1         
FIN -0,070 0,252 0,329 0,218 1       
OP -0,192 0,391 0,109 0,131 0,370 1     
RET 0,429 -0,236 -0,477 0,317 0,174 -0,074 1   
PROD 0,088 -0,080 0,008 -0,102 -0,190 -0,089 -0,314 1 
Fonte: dados da pesquisa. 

A hipótese de pesquisa H1 verifica se há uma associação significativa na avaliação dos 
gestores entre a importância dos recursos estratégicos e o desempenho da empresa. 
Verifica-se que há uma relação positiva maior entre o recurso estratégico CF com a 
maioria dos indicadores de desempenho. No entanto, a hipótese não foi confirmada, pois 
somente a variável FIN (0,329) atingiu a significância esperada. A sub-hipótese H1a 
também não foi confirmada, uma vez que foi constatada uma associação tênue entre o 
recurso estratégico CH e as medidas de desempenho, sendo o mesmo resultado obtido pelo 
recurso CE. 

Observa-se uma associação significativa na avaliação dos gestores entre a importância 
atribuída ao uso de certos tipos de medidas de desempenho e a importância atribuída aos 
vários recursos estratégicos da empresa, conforme estabelecido na H2. As correlações 
apresentaram-se positivas, demonstrando a importância destes indicadores para a empresa. 
No entanto, constatou-se uma forte associação entre a avaliação dos gestores sobre a 
importância que a empresa atribui ao capital humano e a importância da utilização de 
medidas tradicionais (RET). A relação desse capital com as medidas não tradicionais EMP, 
OP e PROD foi confirmada somente com os empregados, confirmando parcialmente a 
hipótese H2a.  

Foi constatada associação entre a avaliação dos gestores sobre a importância que a empresa 
atribui ao capital estrutural e a importância das medidas não tradicionais, somente para as 
medidas operacionais (OP). Desse modo, a relação desse capital CE, com as variáveis não 
tradicionais, a que se propunha a hipótese H2b, foi confirmada parcialmente. Os dados 
revelam a existência de uma forte associação na avaliação dos gestores sobre a importância 
da empresa atribuída ao capital físico (CF) e sua avaliação da importância do uso de 
medidas tradicionais (FIN). A relação do capital físico com a variável FIN apresentou o 
coeficiente de 0,329, indicando uma forte relação entre as variáveis, confirmando a 
hipótese H2c. . 

Por último, observou-se que na avaliação dos gestores, o uso de medidas de desempenho 
medeia significativamente os recursos estratégicos e o desempenho da empresa (H3). Para 
as empresas, o mais forte efeito indireto sobre o desempenho é a avaliação dos gestores 
sobre a utilização do capital humano, mediada pela avaliação dos gestores sobre a 
importância do uso de medidas não tradicionais (EMP), conforme proposto na hipótese 
H3a. Não houve confirmação da relação entre o capital humano e as medidas operacionais 
que se apresentaram negativas. 

No Quadro 1 faz-se um comparativo entre os achados neste estudo, relativos as hipóteses, 
com os resultados da pesquisa de base. 
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Quadro 1 – Comparativo dos resultados das hipóteses do estudo base com os deste estudo 
Hipó-
teses 

Descrição 
Resultados de 

Widener 
Resultados 
observados 

H1 Há uma associação significativa na avaliação dos gestores entre 
a importância dos recursos estratégicos e o desempenho.  

Positiva 
Não 

confirmada 

H1a 

A associação entre a importância atribuída ao capital humano e 
o desempenho é mais forte do que as associações entre a 
importância atribuída a outros recursos estratégicos (capital 
físico e capital estrutural) e o desempenho. 

Positiva 
Não 

confirmada 

H2 

Há uma associação significativa na avaliação dos gestores entre 
a importância atribuída ao uso de certos tipos de medidas de 
desempenho e a importância atribuída aos vários recursos 
estratégicos da empresa.  

Positiva 
Não 

confirmada 

H2a 

Existe uma maior associação entre a avaliação dos gestores 
sobre a importância que a empresa confere ao capital humano e 
a importância da utilização de medidas não tradicionais 
(empregado, operacional e produtividade), do que com a sua 
avaliação da importância do uso das medidas tradicionais. 

Positiva 
Confirmada 
parcialmente 

H2b 

Existe uma maior associação entre a avaliação dos gestores 
sobre a importância que a empresa confere ao capital estrutural e 
a importância das medidas não tradicionais (empregado, 
operacional e produtividade), do que com a sua avaliação da 
importância da utilização das medidas tradicionais. 

Positiva 
Confirmada 
parcialmente 

H2c 

Existe uma maior associação entre a avaliação dos gestores 
sobre a importância da empresa confere ao capital físico e sua 
avaliação da importância do uso de medidas tradicionais, do que 
com a sua avaliação da importância da utilização de medidas 
não tradicionais (empregado, operacional e produtividade). 

Positiva Positiva 

H3 
Na avaliação dos gestores, o uso de medidas de desempenho 
medeia significativamente os recursos estratégicos e o 
desempenho da empresa. 

Positiva Positiva 

H3a 

Para as empresas, o mais forte efeito indireto sobre o 
desempenho é a avaliação dos gestores sobre a utilização do 
capital humano, mediada pela avaliação dos gestores sobre a 
importância do uso de medidas não tradicionais. 

Positiva Positiva 

Fonte: dados da pesquisa. 

De acordo com as respostas dos gestores, se corrobora o preconizado por Stewart (1998), 
de que empresas que atribuem importância ao capital humano e escolhem medidas de 
desempenho de funcionários irão obter um desempenho significativamente superior em 
relação às outras empresas. Depreende-se que nestas empresas há preocupação dos 
gestores neste sentido, uma vez que atribuem maior importância na relação dos recursos 
estratégicos com medidas não tradicionais de desempenho do que com medidas 
tradicionais. 
 
7 Conclusões 

Este estudo objetivou verificar se as medidas de desempenho são variáveis mediadoras 
entre a importância dos recursos estratégicos e a avaliação de desempenho em empresas 
brasileiras. De modo específico buscou investigar a percepção dos gestores quanto à 
importância atribuída às medidas de desempenho tradicionais e não tradicionais e aos 
recursos estratégicos de capital humano, estrutural e físico em empresas brasileiras. 
Fundamentado na pesquisa de Widener (2006) em empresas norte americanas, realizou-se 
um levantamento nas empresas listadas na BM&FBovespa nos níveis 1 e 2 de Governança 
Corporativa. A população constou de 57 empresas e a amostra por acessibilidade 
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compreendeu as 17 empresas que retornaram o questionário enviado por meio e-mail 
utilizando-se o software Google docs.  

Os resultados mostram que os gestores atribuem importância a várias medidas de 
desempenho (tradicionais e não tradicionais). Porém, a estatística descritiva evidencia que 
a maior importância é atribuída às medidas de retorno (retorno sobre investimento e 
retorno sobre ativos) e medidas financeiras (Lucro/Lucro líquido, Vendas, Variações no 
orçamento e Metas financeiras) , tal qual os achados de Widener (2006). 

Dentre os recursos estratégicos analisados, os gestores respondentes da pesquisa 
conferiram maior importância ao capital humano, seguido do capital estrutural e do capital 
físico. Os gestores confirmaram a importância de tal recurso para o crescimento 
empresarial, tal qual o estudo de Widener (2006). O capital humano é, portanto, o recurso 
mais utilizado pelas empresas para sustentar sua vantagem competitiva no mercado, tendo 
em vista que são as pessoas que fazem com que as medidas de desempenho sejam 
suplantadas.  

Na análise de correlação entre as variáveis dos recursos estratégicos e as variáveis de 
medidas de desempenho, constatou-se haver relação positiva entre as mesmas. Os recursos 
estratégicos relacionaram-se mais fortemente com as medidas tradicionais, apesar dos 
gestores atribuírem maior importância ao capital humano. 

Em relação às hipóteses levantadas, H1, H1a e H2 não foram confirmadas. As hipóteses 
H2a e H2b foram confirmadas parcialmente. Apesar da maioria das variáveis retornarem 
positivas, não foram significativas o bastante para a confirmação total dessas hipóteses. As 
hipóteses H3 e H3a foram confirmadas, ou seja, na avaliação dos gestores, o uso de 
medidas de desempenho medeia significativamente os recursos estratégicos e o 
desempenho da empresa, tendo o mais forte efeito indireto sobre o desempenho a avaliação 
dos gestores sobre a utilização do capital humano. 

A partir das relações estabelecidas na pesquisa de base e aplicadas neste estudo, conclui-se 
que as medidas de desempenho são variáveis mediadoras entre a importância dos recursos 
estratégicos e o desempenho na percepção dos gestores. O estudo de Widener (2006) 
mostrou a importância dos recursos estratégicos para as empresas que buscam vantagem 
competitiva no mercado, bem como a importância de se avaliar o desempenho empresarial 
por meio de indicadores confiáveis. Em empresas brasileiras, com suas peculiaridades, 
pode-se encontrar resultados semelhantes que confirmam os resultados apurados por 
Widener. 

 Para futuras pesquisas, recomenda-se ampliar o universo de empresas pesquisadas e 
aprofundar os estudos em novos indicadores de desempenho, confrontando-os com outros 
recursos estratégicos utilizados pelas organizações. O diminuto número de artigos 
nacionais que abordam o tema sobre a utilização dos recursos estratégicos e sua relação 
com o uso de medidas ou medição de desempenho pelas empresas limitou também a 
análise, o que pode ser suprido com novas pesquisas, de modo a confrontar os achados 
desta pesquisa. 
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Resumo 
O objetivo deste estudo é verificar o impacto da integração do Sistema de Controle 
Gerencial na eficácia da controladoria das empresas do setor elétrico listadas na 
BM&FBovespa, pautado na pesquisa de Weißenberger e Angelkort (2011). Pesquisa 
descritiva com abordagem quantitativa foi realizada por meio de levantamento, com 
aplicação de dois questionários, um aos gestores e outro aos controllers das empresas, e 
complementada com um estudo de caso. Os resultados da pesquisa revelam que as 
empresas respondentes têm um alto nível de integração do Sistema de Controle Gerencial 
(SCG). Evidenciam também que, ao aumentar a consistência da linguagem financeira, 
diminui a qualidade da informação fornecida pela controladoria. Constatou-se ainda uma 
correlação não significante entre a qualidade da informação e a influência da controladoria 
nas decisões gerenciais. Conclui-se que as empresas indicam alto nível de integração do 
Sistema de Controle Gerencial e que este impacta na eficácia da controladoria. 
 

Abstract 
The objective of this study is to assess the impact of the integration of System 
Management Control on the effectiveness of the comptrolling of companies in the energy 
sector listed in BM&FBovespa, based on the research of Weißenberger and Angelkort 
(2011). Descriptive study with quantitative approach was carried out by surveying, and 
application of two questionnaires, one to managers and the other to the comptrollers of the 
companies, and complemented with a case study. The survey results show that the 
respondent companies have a high level of integration of the Management Control System 
(MCS). Also show that by increasing the consistency of the financial language diminishes 
the quality of the information provided by the controllers. It was also found no significant 
correlation between the quality of information and influence of controlling in management 
decisions. It is concluded that the companies present a high level of integration of the 
Management Control System and that it impacts on the effectiveness of the comptrolling. 

 
Tema: V. Factores humanos e culturais no desenvolvimento da capacidade científica, 

tecnológica 
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1 Introdução 

O ambiente empresarial é caracterizado por constantes mudanças, influenciadas por fatores 
econômicos, financeiros e sociais que interferem na realização dos objetivos e estratégias 
das organizações. Diante desse cenário, o processo de gestão empresarial passa por 
desafios que o tornam mais complexo, fazendo com que as organizações desenvolvam 
novas práticas de gestão corporativa (SOUZA; LISBOA; ROCHA, 2003; ALVES, 2010). 

Este desafio, em meio a um ambiente em constantes mudanças e incertezas, depende de 
informações úteis, precisas e tempestivas, que permitam coordenar e controlar todos os 
departamentos e unidades. Estas informações podem ser obtidas por meio da utilização do 
Sistema de Controle Gerencial (SCG) (BOUWENS; ABERNETHY, 2000). O SCG é 
essencial para o desenvolvimento de uma estrutura adequada ao planejamento 
organizacional e sua execução de forma eficiente (OTLEY, 1994).  

O SCG deve fornecer aos gestores informações que conduzam a organização ao alcance de 
seus objetivos estratégicos (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2008; BEUREN; RENGEL 
2011). Para Alves (2010), o SCG pode ser caracterizado e analisado sob duas dimensões, a 
dimensão desenho, que se refere aos aspectos técnicos de sua estrutura e configuração; e a 
dimensão de uso, que se refere à maneira como estes controles são utilizados pelas 
organizações e quais são suas finalidades. 

Neste contexto, a controladoria torna-se indispensável às organizações, pois está 
diretamente ligada ao processo de gestão, disponibilizando instrumentos que podem ser 
utilizados pelos gestores na obtenção da eficácia empresarial (FIGUEIREDO; 
CAGGIANO, 2004). Contudo, a controladoria necessita de informações gerenciais e 
financeiras para desempenhar seu papel e prover os gestores de informações para a tomada 
de decisão. Daí a importância do SCG para a controladoria (WAGENHOFER, 2006; 
FISTAROL; SILVEIRA; FERNANDES, 2008; LIMA; DE LUCA; SANTOS, 2009). 

O estudo realizado por Weißenberger e Angelkort (2011), que serviu de base para a 
realização desta pesquisa, analisou o impacto da integração do Sistema de Controle 
Gerencial sobre a eficácia da controladoria, considerando a consistência das informações 
fornecidas e a sua adequação às necessidades do usuário da informação, em empresas 
alemãs. Os resultados obtidos apontam que a consistência na linguagem informacional está 
associada ao aumento do nível de integração do SCG. Weißenberger e Angelkort (2011) 
observaram ainda que a gestão adequada do SCG não é apenas caracterizada pela 
relevância, pontualidade, exatidão ou confiabilidade técnica em relação ao controle e dados 
fornecidos, mas também pela consistência entre a comunicação e divulgação das 
informações aos gestores e usuários. 

Inserido neste ambiente empresarial destaca-se o setor elétrico brasileiro, que em meados 
da década de 1990 passou por uma forte onda de privatizações. Nesta época foi criada a 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e 
Energia. A autarquia é responsável por regular o mercado de geração, transmissão, 
distribuição e comercialização da energia elétrica no Brasil. Determina também as normas 
e procedimentos contábeis, denominada de contabilidade regulatória. 

A partir da promulgação da Lei n° 11.638/07, tornou-se obrigatória a adoção dos padrões 
internacionais de contabilidade em empresas brasileiras e estas modificações ocorridas na 
contabilidade motivaram reformulações na estrutura dos SCG das empresas do setor 
elétrico. A ANEEL, com base na Resolução Normativa n° 396/2010; SFF, processo n° 
48500.002410/2001-07, §3; SFF, Nota Técnica n° 15/2010, instituiu que as empresas 
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reguladas por ela seguissem o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico (MCSE), que 
prevê a adoção de uma contabilidade paralela à contabilidade societária.  

Diante do exposto formulou-se a seguinte pergunta de pesquisa: Qual o impacto de integrar 
o Sistema de Controle Gerencial com o sistema de contabilidade financeira nas 
informações fornecidas pela controladoria das empresas do setor elétrico listadas na 
BM&FBovespa? Assim, o objetivo deste estudo é verificar o impacto da integração do 
Sistema de Controle Gerencial na eficácia da controladoria das empresas do setor elétrico 
listadas na BM&FBovespa. 

Este estudo justifica-se por verificar o impacto da integração do Sistema de Controle 
Gerencial na eficácia da controladoria, com vistas ao que ressalta Weißenberger e 
Angelkort (2011) em relação à importância de uma linguagem financeira consistente 
essencial para a comunicação entre controllers e gestores. Ainda, por contribuir para as 
investigações sobre o impacto da integração do SCG com o sistema contábil voltado aos 
usuários externos. Justifica-se também pelo fato de a ANEEL instituir uma contabilidade 
regulatória paralela a societária para o setor elétrico e também pela importância do setor na 
economia do país.  

2 Funções da Controladoria  

A controladoria está intimamente ligada ao processo de gestão e a busca pela eficácia 
organizacional, determinando objetivos e resultados específicos de acordo com os estilos 
de gestão e atividades desenvolvidas pela empresa (FIGUEIREDO; CAGGIANO, 2004). 
A literatura não apresenta uma definição clara com relação à controladoria, contudo, 
alguns autores, como Mossimann e Fisch (1999, p. 88), definem a controladoria sob dois 
enfoques: “como um órgão administrativo com missão, funções e princípios norteadores 
definidos no modelo de gestão do sistema empresa e como uma área do conhecimento 
humano com fundamentos, conceitos princípios e métodos oriundos de outras ciências”. 

Na concepção de Borinelli (2006, p. 209), a controladoria é o “órgão do sistema formal da 
organização responsável pelo controle do processo de gestão e pela geração e fornecimento 
de informações de ordens operacional, econômica, financeira e patrimonial demandadas”. 
Peleias (2002) aduz que a controladoria é uma área organizacional que tem autonomia para 
tomar decisões relacionadas às atividades operacionais com o objetivo de oferecer suporte 
adequado á gestão. Sua missão, segundo Figueiredo e Caggiano (2004, p. 24-26), é “zelar 
pela continuidade da empresa, assegurando a otimização do resultado global”. 

Almeida, Parisi e Pereira (2001) consideram funções da controladoria: subsidiar o processo 
de gestão; avaliar o desempenho das áreas e dos gestores da organização; avaliar o 
resultado da empresa; gerenciar os sistemas de informações; atender aos agentes de 
mercado. Kanitz (1976) já destacava que são funções da controladoria: informação; 
motivação; coordenação; avaliação; planejamento; acompanhamento. Em linha, 

A controladoria deve fornecer subsídios ao processo de planejamento e controle da 
organização, não limitando as suas funções na elaboração e divulgação de informações 
contábeis, mas também fazendo parte da gestão (FREZATTI et al. 2009). Para isso precisa 
estabelecer sua estrutura de acordo com a necessidade de cada entidade, pois devido a 
diversidade das organizações empresariais haverá um tipo específico de controladoria para 
cada uma delas (TUNG, 1980; PELEIAS, 2002). 

Frezatti et al. (2009) observam que países como Alemanha e Itália atribuem à engenharia o 
custeio dos produtos, sendo que esta função na maioria dos outros países, como Estados 
Unidos e Brasil, é de responsabilidade da controladoria. Os autores observam ainda que 
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pequenas e médias empresas atribuem à controladoria a atividade de gestão financeira e 
administração geral. Apesar dessas diferenças, as funções da controladoria podem ser 
resumidas em mensurar (identificar, interpretar e calcular eventos econômicos relativos aos 
produtos e áreas da empresa); e informar (preparar relatórios e divulgá-los aos usuários). 

A controladoria também pode ser definida mediante a relação das funções do controller e 
as funções de controladoria. O controller é responsável pelo sistema de informação da 
empresa, pois dele depende o projeto, a implementação e a manutenção desse sistema e ao 
organizar e divulgar dados relevantes exerce influência sobre as decisões dos gestores, 
conduzindo-os à missão e objetivos da empresa (NAKAGAWA, 1993). Mosimann e Fisch 
(1999) definem o controller como gestor que ocupa um cargo na estrutura de linha porque 
toma decisões quanto à aceitação de planos, sob o ponto de vista da gestão econômica.  

Frezatti et al. (2009) mencionam que o controller visualiza a empresa e os departamentos 
compreendendo a relação entre eles, podendo assim participar do planejamento e gestão da 
organização. Portanto, as funções do controller não se restringem apenas à contabilidade. 
Figueiredo e Caggiano (2004) mencionam que este profissional deve possuir uma visão 
ampla da contabilidade gerencial, participar das atividades de planejamento e controle e 
desenvolver outras funções relacionadas à administração e supervisão de todas as 
atividades que possam impactar no desempenho da empresa. 

Granlund e Lukka (1998) identificam a importância dos controllers na tomada de decisões 
como um indicador em direção a orientação de negócios empresariais (BURNS; 
BALDVINSDOTTIR, 2005; JÄRVENPÄÄ, 2007). Estes podem ser considerados como 
parceiros de negócios e interpretes das informações contábeis para os gestores  
(WAGENHOFER, 2006; JÄRVENPÄÄ , 2007). Como exemplo de atividades de negócios 
em parceria, Mouritsen (1996) cita a consultoria, uma das atividades dos controllers. 

As funções do controller foram objeto de diversos estudos, como o de Granlund e Lukka 
(1998), que analisaram a necessidade de mudanças no papel do controller frente ao atual 
ambiente de negócios. A pesquisa foi realizada em seis empresas finlandesas no período de 
novembro de 1995 a fevereiro de 1996. Os resultados mostram que a necessidade de 
mudança no papel do controller se deve ao ambiente global em que as empresas estão 
inseridas, devendo fornecer informações financeiras, gerenciar custos e participar de 
decisões estratégicas, transformando-se assim em um importante membro na tomada de 
decisões. 

O estudo realizado por Burns e Baldvinsdottir (2005) buscou identificar novas funções dos 
controllers sob a perspectiva da teoria institucional, visando compreender as 
complexidades e dinâmicas da mudança de funções. A pesquisa foi realizada por meio de 
um estudo de caso em uma indústria farmacêutica. Os resultados apontaram para a 
necessidade de adaptações nas funções para o que os autores tratam de controllers 
híbridos, aumentando as habilidades para a gestão de negócios, além das habilidades 
técnicas contábeis. Demonstrando assim a capacidade de adaptação aos novos desafios, 
com capacidade de reconhecer, agir e lidar com novas oportunidades emergentes. 

Em pesquisa recente Weber (2011) desenvolveu um modelo que procura explicar tanto a 
gama de tarefas dos controllers, bem como suas alterações. O estudo baseia-se na teoria 
organizacional com foco em países de língua alemã. A Figura 1 apresenta o modelo 
desenvolvido e os resultados obtidos tornam evidente a transformação do controller em um 
parceiro de negócios empresariais. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 - Visão geral de um modelo de desenvolvimento para a controladori
Fonte: Adaptado de Weber (2011
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(GRANLUND; LUKKA, 1998), vem impulsionando a homogeneização, adequação e 
integração do SCG das empresas. 

O SCG envolve um conjunto de informações financeiras e não financeiras organizadas de 
forma sistemática, que auxiliam a empresa no planejamento de ações futuras, no 
monitoramento de eventos do ambiente interno e externo à empresa e na medição e registro 
de resultados das atividades (ATKINSON, 2000; CHENHALL, 2003). 

A partir desta concepção, o SCG cumpre um papel organizacional em meio a um ambiente 
caracterizado por constantes mudanças, guiando as organizações em direção ao alcance de 
seus objetivos e permitindo que gestores influenciem o comportamento de outros membros 
organizacionais na direção de estratégias adotadas (BERRY; BROADBENT; OTLEY, 
2005; ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2008).  

Esta concepção também é suportada por Merchant e Van der Stede (2007), que abordam 
que o SCG exerce duas funções básicas: controle estratégico, com foco principalmente 
externo à organização, e controle gerencial, com foco principalmente interno relacionado a 
como influenciar os empregados em direção aos objetivos da organização. 

Entretanto, Merchant e Van der Stede (2007) observam que outros fatores ou 
características internas e externas às organizações podem afetar o SCG, sendo 
determinantes para seu sucesso ou insucesso, como cultura nacional e interna da 
organização, estrutura interna, estrutura do mercado, tamanho da empresa, taxa de 
crescimento interna, nível de competição, regulação do setor, estrutura de propriedade, 
tecnologia empregada na produção, experiência e conhecimento do gestor. 

Neste sentido um sistema de controle gerencial apropriado às necessidades de controle de 
determinada organização depende do impacto que a adequação entre sua estrutura e 
variáveis do processo de estratégia poderão provocar no desempenho organizacional, 
assim, quanto maior a adequação, maior o desempenho organizacional e, mais adequado 
será o SCG (CHENHALL; LANGFIELD-SMITH, 1998; MOORES; YUEN, 2001). 

A identificação e avaliação da estrutura apropriada de um SCG, segundo Aguiar e Frezatti 
(2007), deve considerar seu relacionamento com o maior desempenho organizacional e o 
efeito de variáveis ou fatores contingentes, tais como ambiente, tecnologia, estratégia, 
entre outros. Na concepção de Weißenberger e Angelkort (2011), há duas opções para a 
estrutura de um SCG: um banco de dados para a contabilidade gerencial mediante sistemas 
integrados, ou um sistema de contabilidade gerencial como um conjunto de registros de 
dados separados, abordando registros financeiros, contábeis e fiscais. 

A estrutura integrada do SCG utiliza-se dos registros oriundos da contabilidade financeira 
como principal banco de dados para as técnicas ou artefatos gerenciais, como custeio dos 
produtos e orçamento, elaboração de relatórios e medição de desempenho. Já a estrutura 
como um conjunto de três bancos de dados separados (financeiros, contábeis e fiscais), 
apresenta como uma de suas características a não utilização de informações financeiras 
baseadas nos GAAP, como em países europeus, para elaboração de planejamentos, 
orçamento e medição de desempenho (WEIßENBERGER; ANGELKORT, 2011). 

Weißenberger e Angelkort (2011) observam que as informações obtidas por meio de um 
SCG integrado possuem um custo incremental baixo e as informações fornecidas aos 
gestores e usuários externos, como investidores, são facilmente comparáveis e demonstram 
maior confiabilidade dos dados. Contudo, esta estrutura pode não ser ideal para empresas, 
como as multinacionais, em que a sede opera com normas financeiras (GAAP) diferentes 
das subsidiárias localizadas em outros países. Assim, a sede pode impor um SCG padrão 
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para todas, o que corresponderá a um SCG separado, ou poderá permitir um SCG baseado 
no GAAP local, utilizando um sistema integrado entre as subsidiárias.  

Chenhall e Morris (1986) destacam que as características da informação fornecida pelo 
SCG devem incluir: escopo, tempestividade, nível de agregação e nível de integração. O 
escopo refere-se às variáveis de foco, como eventos internos ou externos. A tempestividade 
diz respeito à freqüência e velocidade dos relatórios. O nível de agregação refere-se às 
informações por área funcional, por período de tempo ou modelos de decisão. A integração 
condiz com as informações sobre as atividades desenvolvidas, informações relativas ao 
impacto de decisões tomadas e o desempenho de outros departamentos dentro da empresa 
(CHENHALL; MORRIS, 1986; BOUWENS; ABERNETHY, 2000). 

Além das características das informações, o SCG depende de decisões acerca dos artefatos 
que o integram (técnicas utilizadas), que enfatizam o desenvolvimento mais detalhado do 
custo dos produtos e fornecem um foco mais amplo na avaliação do desempenho; das 
características da informação do desenho do SCG, incluindo atividades e processos para 
resultados estratégicos, as quais podem ser classificadas em tradicionais e contemporâneas 
ou ainda por meio de um critério cronológico (CHENHALL; LANGFIELD-SMITH, 1998; 
FERREIRA; OTLEY, 2006). 

4 O Estudo de Weißenberger e Angelkort (2011) 

Esta seção explana a metodologia da pesquisa utilizada no estudo de Weißenberger e 
Angelkort (2011), publicado na Management Accounting Research sob o título de 
Integration of financial and management accounting systems: The mediating influence of a 

consistent financial language on controlleship efetiveness. Este estudo serviu de base para 
a pesquisa que ora se apresenta. 

A coleta de dados foi efetuada por meio de questionário encaminhado para as 1.500 
empresas com maior volume de vendas, da Alemanha, exceto as instituições financeiras. A 
alegação para excluir estas empresas é que têm especificidades nos modelos de negócio e 
requisitos de contabilidade. A amostra foi composta predominantemente por holdings 
(64%), subsidiárias (34%) e empresas não afiliadas (2%), e 26% são empresas listadas na 
bolsa de valores. Das empresas que responderam ao questionário, 52% utilizam IFRS, 40% 
German GAAP e 8% o USGAAP. Durante a coleta de dados foram excluídas 231 
empresas da amostra, por diversos motivos, resultando na amostra de 1.269 empresas.  

O questionário foi encaminhado ao CEO (diretor ou gerente) e ao controller, para os 
mesmos preencherem o questionário funcionalmente customizado. Para garantir a 
integridade e a compreensibilidade, ambos os questionários foram antes testados por seis 
executivos da prática empresarial e seis pesquisadores acadêmicos. Os pesquisadores 
obtiveram um retorno de 11,7% (149) dos dois conjuntos de questionários (CEO e 
controller). Para analisar as respostas, foi utilizado o software Amos 17,0, o qual adota a 
covariância estrutural (equações estruturais) como método estatístico.   

Os autores formularam quatro hipóteses e duas medidas de variáveis de pesquisa. Para as 
variáveis, Weißenberger e Angelkort (2011) utilizaram-se de duas categorias:  

a) Variável exógena - obtida na pesquisa realizada junto aos controllers, indicando até que 
ponto os SCG utilizados pelos controllers estão integrados com os sistemas de 
contabilidade financeira.  

b) Variáveis endógenas - obtidas na pesquisa realizada com os gestores, a partir de três 
variáveis: consistência da linguagem financeira, qualidade da informação fornecida pela 
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controladoria e influência da controladoria nas decisões gerenciais.  

5 Metodologia da Pesquisa 

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva com abordagem quantitativa, realizada por 
meio de levantamento ou survey e complementada com um estudo de caso. Segundo 
Raupp e Beuren (2008), a pesquisa descritiva pode ser considerada como um estudo 
intermediário entre a pesquisa exploratória e a explicativa, não sendo preliminar como a 
exploratória e nem tão aprofundada como a explicativa, contudo precisa relatar, comparar e 
identificar na população o fenômeno ou as variáveis envolvidas na pesquisa. 

Para a coleta de dados foram enviados dois questionários, um aplicado ao controller e 
outro ao gestor (diretor) das empresas do setor elétrico, com respostas em Escala Likert de 
7 pontos. A população da pesquisa compreendeu as 66 empresas do setor elétrico listadas 
na BM&FBovespa. A amostra consistiu de 22 controllers e 15 gestores que responderam a 
pesquisa. Destaca-se que entre os respondentes, 8 controllers e 8 gestores são da mesma 
empresa, os demais são de empresas diferentes. 

Os questionários aplicados aos controllers e gestores apresentam características e objetivos 
diferentes, assim como no artigo base de Weißenberger e Angelkort (2011), como segue: 
a) controller - pesquisou-se o nível de integração do SCG com o sistema de contabilidade 
financeira; 
b) gestor - questionou-se a consistência da linguagem financeira sob o aspecto 
informacional, a qualidade da informação repassada pela controladoria e a influência da 
controladoria nas decisões gerenciais. 

Como complementação aos resultados obtidos realizou-se um estudo de caso em uma 
empresa de energia elétrica localizada na região sul do Brasil, utilizando-se como técnica 
de coleta de dados uma entrevista semi-estruturada, realizada com o controller e o gestor 
da empresa objeto de estudo. 

Conforme Gil (2002), o estudo de caso proporciona ao pesquisador maior compreensão do 
assunto. Yin (2005) descreve o estudo de caso como o método que possibilita uma 
investigação detalhada dos processos, a análise de dados qualitativos e o uso de diversas 
técnicas de coleta de dados. 

A entrevista estruturada, segundo Gil (2002), ocorre quando se desenvolve a entrevista a 
partir de uma relação fixa de perguntas. Para Marconi e Lakatos (2010), o objetivo da 
utilização de uma entrevista estruturada consiste em obter respostas padronizadas de modo 
que seja possível efetuar comparações entre elas. 

Após as entrevistas, realizou-se uma triangulação entre os dados da entrevista, documentos 
obtidos na empresa e a literatura. Conforme Yin (2005), triangulação é uma técnica que 
utiliza diversos dados distintos sobre um determinado fenômeno, no intuito de ratificar os 
resultados encontrados e aumentar a confiabilidade dos dados coletados. 

5.1 Design da Pesquisa 

Fundamentado na literatura de pesquisa abordada e no estudo base realizado por 
Weißenberger e Angelkort (2011), apresenta-se as seguintes hipóteses de pesquisa: 
H1 - Há um alto nível de integração do Sistema de Controle de Gestão de acordo com os 
controllers. 
H2 - Um aumento da consistência da linguagem financeira leva a um aumento do nível de 
qualidade atribuído aos serviços do controller. 
H3 - Um maior nível de qualidade atribuído aos serviços do controller leva a um maior 
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impacto nas decisões gerenciais da controladoria. 

A Figura 1 mostra o design da pesquisa, exibindo as quatro variáveis apresentadas em 
relação às hipóteses de pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Design da pesquisa 
Fonte: Elaboração própria. 

5.2 Variáveis da Pesquisa 

Utilizando-se das variáveis do estudo base de Weißenberger e Angelkort (2011), as 
variáveis desta pesquisa também estão classificadas como endógenas e exógenas, incluindo 
perguntas já testadas pelos autores, algumas desenvolvidas por eles e outras já testadas em 
estudos anteriores. 

5.2.1 Variável exógena 

A variável exógena indica o nível de integração do Sistema de Controle Gerencial, 
demonstrando até que ponto o SCG utilizado pelos controllers é tecnicamente integrado 
com o sistema de contabilidade financeira.  

Weißenberger e Angelkort (2011) enfatizam que o nível variável de integração dos 
sistemas de contabilidade é de natureza formativa e não reflexiva, como as tarefas base dos 
controllers, o que resulta no fornecimento de informações contábeis para controle e 
tomada de decisões. Sendo assim identificados na variável exógena todos os elos 
relevantes da contabilidade financeira e gerencial.  

O nível de integração do SCG foi aferido a partir do instrumento de pesquisa enviado aos 
controllers. Cada um dos cinco blocos do questionário relativo a integração dos sistemas 
contábeis compreendeu diversas questões. 

5.2.2 Variáveis endógenas 

Assim como no estudo de Weißenberger e Angelkort (2011), consideraram-se nesta 
pesquisa três variáveis endógenas: Variável 1 – consistência da linguagem financeira; 
Variável 2 – qualidade da informação fornecida pela controladoria; e Variável 3 – 
influência da controladoria nas decisões gerenciais. 

A primeira refere-se à consistência da linguagem financeira, refletindo o grau em que as 
informações financeiras e gerenciais fornecidas pelos controllers são recebidas de forma 
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coerente e consistente pelos gestores. Segundo Weißenberger e Angelkort (2011), esta 
variável serve de subsídio para a afirmação de que as informações contábeis são utilizadas 
como meio de comunicação empresarial.  

A variável 2, qualidade da informação fornecida pela controladoria, segundo Weißenberger 
e Angelkort (2011), mede a qualidade informacional da controladoria em relação ao 
escopo, oportunidade ou precisão conforme a percepção dos gestores. 

Com relação à variável 3, influência da controladoria nas decisões gerenciais, 
Weißenberger e Angelkort (2011) observam que esta variável representa o resultado dos 
serviços dos controllers, refletindo em que nível os controllers influenciam o processo de 
tomada de decisão e controle da organização na percepção dos gestores. 

5.3 Estatística 

Para a análise das respostas recebidas e validação das hipóteses de pesquisa utilizaram-se 
métodos estatísticos distintos. Inicialmente, utilizou-se a Análise de Componentes 
Principais (ACP), aplicada a todas as respostas recebidas (22 controllers e 15 gestores). 
Segundo Corrar, Paulo e Dias Filho (2009), recomenda-se a utilização da ACP quando 
houver interesse em determinar fatores que contenham o maior grau de explicação da 
variância possível. 

Para a validação da H1, referente ao nível de integração do Sistemas de Controle Gerencial, 
após a aplicação da ACP, verificou-se a assimetria e curtose dos dados obtidos. Para as 
hipóteses H2 e H3, aplicou-se a correlação de Spermann. A correlação permitiu identificar 
em que grau as variáveis se relacionam. Conforme exposto no design da pesquisa (Figura 
2), verificou-se a correlação da variável “consistência da linguagem financeira” com a 
variável “qualidade da informação fornecida pela controladoria” (H2), e esta, foi 
correlacionada com a variável “impacto da controladoria nas decisões gerenciais” (H3). 

6 Descrição e Análise dos Dados 

6.1 Nível de Integração do Sistema de Controle Gerencial 

O nível de integração do Sistemas de Controle Gerencial é de natureza formativa, baseado 
nas tarefas desenvolvidas pelos controllers, o que resulta no fornecimento de informações 
contábeis para controle e tomada de decisões (WEIßENBERGER; ANGELKORT, 2011).  
Neste sentido, analisou-se a variável exógena, nível de integração do Sistema de Controle 
de Gerencial, que objetiva verificar até que ponto o SCG utilizado pelos controllers é 
tecnicamente integrado com o sistema de contabilidade financeira. 

Para as questões de Integração de sistemas contábeis, dos blocos Planejamento e 
orçamento e Medidas de desempenho, os controllers foram solicitados a responder, 
considerando as seguintes escalas de importância: 1 - Extremamente baixo; 2 - Muito 
baixo; 3 - Baixo; 4 - Médio; 5 - Alto; 6 - Muito alto; 7 - Extremamente alto. Para os blocos 
relativos aos Relatórios e Administração da função controle, os controllers responderam 
considerando as escalas de 1- Nunca; 2 - Muito raramente; 3 - Raramente; 4 - As vezes; 5 - 
Com frequência; 6 - Quase sempre; 7- Sempre. E, para o bloco de questões relacionadas ao 
design tecnológico de informações contábeis, os controllers foram solicitados a indicar 
uma das três alternativas: Sim, Não, Outro. 

Na análise destes dados, inicialmente aplicou-se a técnica de Análise das Componentes 
Principais (ACP) para as respostas obtidas dos 22 controllers participantes da pesquisa. Ao 
calcular as ACP, utilizando o sistema SPSS®, encontrou-se o peso de cada resposta, 
conforme consta na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Peso das questões respondidas pelos controllers sobre integração do SCG 
 N°  Questões Peso 

Bloco I - Design tecnológico de informações contábeis 
1 Na empresa há apenas um plano de contas (livros) que é usado para fins contábeis e de 

gestão. 
0,198 

2 Na empresa há uma ou mais bases de dados de contabilidade contendo dados realizados 
e planejados, que são utilizados tanto para fins contábeis como de gestão. 

-0,297 

3 Na empresa há um sistema integrado, que fornece uma base única para os relatórios 
internos de gestão e as demonstrações financeiras consolidadas. 

0,214 

Bloco II - Planejamento e orçamento 

4 Para elaborar o planejamento e o orçamento de curto prazo, a alta direção utiliza as 
informações das demonstrações financeiras.  

0,603 

5 A avaliação do planejamento e do orçamento de médio prazo, realizada pela alta 
administração, é efetuada com base nas demonstrações financeiras. 

0,561 

6 Há um alinhamento entre o controle de gestão, a estrutura legal e o planejamento 
orçamentário. 

0,458 

Bloco III – Relatórios 

7 Os prazos para elaboração dos relatórios de gestão e relatórios financeiros são 
harmonizados? 

0,563 

8 Os custos incorridos na geração de receitas são utilizados para o controle de gestão. 0,511 
9 Os relatórios internos de gestão podem ser conciliados com os correspondentes itens na 

declaração de imposto de renda (integração de informações de gestão e informações 
fiscais). 

0,178 

10 Ajustes são realizados para integrar as receitas operacionais baseadas nas demonstrações 
financeiras ao desempenho utilizado para fins de controle interno de gestão. 

0,720 

11 A receita operacional baseada nas normas contábeis difere da receita utilizada para o 
cálculo dos indicadores de desempenho utilizados para fins de controle de gestão. 

0,618 

12 Levando-se em conta que os indicadores são calculados mensalmente, em que dia do 
mês os indicadores chave do desempenho devem ser comunicados à alta direção? 

-0,594 

Bloco IV - Medidas de desempenho 
13 Qual a influência do resultado econômico-financeiro nas decisões da alta direção. 0,560 

Bloco V - Administração da função controle  
14 O controller e o contador prestam contas ao mesmo membro executivo da empresa. 0,055 
15 Existe um intercâmbio mútuo entre o controller e o contador da empresa. 0,115 
16 O controller informa ao contador possíveis crises ou problemas financeiros da empresa 

e do mercado. 
-0,543 

Observa-se na Tabela 1, que as questões 2, 12 e 16 possuem peso negativo, indicando que 
os respondentes quando concordam plenamente em uma questão discordam plenamente na 
outra. A questão 12 teve como objetivo identificar em que dia do mês os indicadores chave 
do desempenho devem ser comunicados à alta direção, variando do terceiro dia útil ao 
vigésimo dia, possuindo um peso de -0,594. Essa variação, conforme destaca o controller 
entrevistado, decorre de alguns aspectos como: 

o sistema de consumidores só pode ter o fechamento em um final de semana ou 
feriado, pois temos mais de 3 milhões de consumidores e em uma noite normal 
não conseguimos fechá-lo. [...] Nem sempre os relatórios de gestão são baseados 
nos dados financeiros. As diretorias de Distribuição, Transmissão e Geração de 
Energia, utilizam muitos relatórios referentes às obras executadas, os quais não 
trazem os dados financeiros, mas sim dados técnicos das obras e o cronograma 
das mesmas. Estes relatórios são gerados antes dos relatórios financeiros 
(Controller).  

Na questão 16 perguntou-se ao controller se ele informa ao contador financeiro possíveis 
crises ou problemas financeiros da empresa e do mercado, correspondendo ao peso de -
0,543. E, a questão 2, com peso de -0,297, buscou identificar se na empresa há uma ou 
mais bases de dados de contabilidade contendo dados realizados e planejados, que são 
utilizados tanto para fins contábeis como de gestão. Observou-se nas respostas obtidas que 
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em 91% das empresas pesquisadas há mais de um banco de dados para fins contábeis e de 
gestão, o que confirma o exposto pelo controller, durante a entrevista:  

Hoje existem diversos sistemas, tais como sistema de pagamentos, controle 
contábil, contas a pagar, orçamento. Estes sistemas fornecem os dados 
preliminares para a confecção das demonstrações contábeis, as quais são 
elaboradas em Excel. Para facilitar o serviço foi implantada, em janeiro/2012, 
uma solução ERP (Controller). 

A questão  com maior peso, 0,720, refere-se à realização de ajustes para integrar as receitas 
operacionais baseadas nas demonstrações financeiras ao desempenho utilizado para fins de 
controle interno de gestão. Segue-se a questão que pergunta se a receita operacional 
baseada nas normas contábeis difere da receita utilizada para o cálculo dos indicadores de 
desempenho utilizados para fins de controle de gestão, com peso de 0,618. Esta 
característica é percebida no setor elétrico, conforme destaca o entrevistado: 

O setor elétrico tem uma agência reguladora, a ANEEL. Esta agência tem 
diversos programas, tais como Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 
Neste caso, todas as empresas do setor elétrico devem aplicar 1% do faturamento 
do ano anterior em P&D. Para calcular o faturamento a ANEEL estabelece o que 
entra no cálculo. Também existem as multas que podem ocorrer. Neste caso 
também é sobre a receita auferida, com alguns ajustes, conforme determinação 
do órgão regulador (Controller). 

Identificados os pesos das questões e os valores das questões, considerados os 22 
respondentes, verificou-se se há assimetria ou curtose entre as respostas obtidas. Assim, 
pode-se verificar que a assimetria nas respostas é de -1,290, respectivamente, 
caracterizando que as respostas dos controllers são elevadas, pois os mesmos estão 
respondendo sobre o próprio serviço. Calculando-se a curtose, chega-se aos valores de 
1,865 (curva leptocúrtica) para os controllers conforme mostra a Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Histograma: Curva leptocúrtica 

A curva leptocúrtica indica que a maioria das respostas dos controllers foram marcadas no 
extremo da escala Likert, identificando uma igualdade de pontuação e baixa ocorrência de 
assimetria. No caso desta pesquisa, utilizou-se escala Likert de 7 pontos, havendo 
concentração de respostas entre a escala 6 e 7. Este resultado confirma a primeira hipótese 
de pesquisa - H1. Há um alto nível de integração do Sistema de Controle Gerencial de 
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acordo com os controllers. 

6.2 Eficácia da Controladoria 

O questionário aplicado aos gestores contém as variáveis endógenas utilizadas nesta 
pesquisa para verificar a eficácia da controladoria no processo de gestão. As variáveis 
foram consistência da linguagem financeira, qualidade da informação fornecida pela 
controladoria e influência da controladoria nas decisões gerenciais. 

Os gestores foram solicitados a indicar nas questões dos três blocos que seguem, do 
instrumento de pesquisa, considerando o grau de concordância: 1- nunca; 2- muito 
raramente; 3 - raramente; 4 - às vezes; 5 - com frequência; 6 - quase sempre; 7 - sempre. 
Assim como para o tratamento estatístico aplicado na verificação da integração do SCG, 
também se aplicou a técnica de ACP para as questões respondidas pelos gestores. Depois 
de identificado o peso de cada questão e o valor das respostas dos gestores, verificou-se a 
correlação entre as variáveis para confirmar ou rejeitar as hipóteses de pesquisa.  

A Tabela 2 mostra o peso atribuído às questões relativas à variável consistência da 
linguagem financeira. 

Tabela 2 - Peso das questões respondidas pelos gestores sobre Consistência da Linguagem Financeira 
N° Questões Peso 

1 Os controllers e os contadores financeiros possuem o mesmo entendimento da gestão do 
negócio. 

-0,242 

2 As informações fornecidas pelos controllers são consistentes com as informações 
contábeis baseadas nas demonstrações financeiras. 

0,648 

3 As informações provenientes dos controllers e dos contadores financeiros acrescentam 
uma visão consistente sobre os negócios da empresa. 

0,823 

Conforme destacam Weißenberger e Angelkort (2011), a variável consistência da 
linguagem financeira refere-se ao grau em que as informações financeiras e gerenciais 
fornecidas pelos controllers são recebidas de forma coerente e consistente pelos gestores, 
servindo como subsídio para a afirmação de que as informações contábeis são utilizadas 
como meio de comunicação empresarial.  

Com maior peso destaca-se na Tabela 2 a questão 3, que investiga se as informações 
provenientes do controller e do contador da empresa representam uma visão consistente 
dos negócios da empresa. Com menor peso consta a questão 2, que buscou averiguar se o 
controller e o contador da empresa possuem o mesmo entendimento da gestão do negócio. 
O gestor entrevistado observa que, “na maioria das vezes, os dois falam a mesma 
linguagem. As informações são oriundas da contabilidade e consistentes com os negócios 
da empresa”. 

A segunda variável analisada é a qualidade da informação fornecida pela controladoria. Na 
Tabela 3 consta o peso das questões relativas a esta variável. 

Tabela 3 - Peso das questões respondidas pelos gestores sobre Qualidade da Informação Fornecida 
pela Controladoria 

N° Questões Peso 

4 Os relatórios gerenciais abrangem todos os campos importantes da atividade empresarial.  0,683 
5 O sistema de informações gerenciais utilizado pelos controllers reflete as circunstâncias 

reais da empresa de uma forma abrangente e válida. 
0,662 

6 As informações provenientes do controller são precisas. -0,512 
7 As informações fornecidas pelo controller são atualizadas. 0,178 
8 Os métodos e técnicas utilizadas pelos controllers são compreensíveis. 0,674 
9 O conteúdo das informações e o poder explicativo dos relatórios fornecidos pelos 

controllers são de fácil entendimento. 
0,724 
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Esta variável mensura a qualidade informacional da controladoria em relação ao escopo, 
oportunidade ou precisão conforme a percepção dos gestores. Destacam-se na Tabela 3 as 
questões com maior pontuação. A questão 9 buscou identificar se o conteúdo das 
informações e o poder explicativo dos relatórios fornecidos pelo controller são de fácil 
entendimento, com peso de 0,724. A questão 4, com peso de 0,683, afere se os relatórios 
gerenciais compreendem todos os campos importantes da atividade empresarial. Estes 
achados coadunam com o abordado pelo gestor na entrevista, conforme segue:  

Como a controladoria é composta por diversas pessoas de diversos ramos, 
algumas vezes as informações podem divergir do foco da pergunta. Assim, 
quando entra um funcionário novo, realiza-se um treinamento para o mesmo 
distinguir que tipo de relatório deverá encaminhar para cada tipo de função e 
usuário dentro da empresa, tornando o índice de relatórios de difícil 
entendimento (Gestor). 

O peso das questões referentes à variável influência da controladoria nas decisões 
gerenciais está demonstrado na Tabela 4. 

Tabela 4 - Peso das questões respondidas pelos gestores sobre Influência da Controladoria nas 
Decisões 

N° Questões Peso 

10 Os controllers desempenham um papel muito importante no processo de tomada de 
decisão. 

0,983 

11 A opinião do controller na tomada de decisão é muito importante. 0,912 
12 Os controllers têm uma forte influência sobre as decisões da gestão. 0,908 

Observa-se na Tabela 4 que o peso das questões na variável influência da controladoria nas 
decisões gerenciais são semelhantes, todas próximas a peso 1, com destaque para a questão 
10, com peso 0,983, que verificou se o controller desempenha papel importante no 
processo de tomada de decisão. Weißenberger e Angelkort (2011) observam que esta 
variável representa o resultado dos serviços dos controllers, refletindo em que nível os 
controllers influenciam o processo de tomada de decisão e controle da organização na 
percepção dos gestores. 

Para confirmação das hipóteses 2 e 3, verificou-se a correlação entre as variáveis 
endógenas. A H2 sugere que um aumento da consistência da linguagem financeira leva a 
um aumento do nível de qualidade atribuída aos serviços do controller. A correlação entre 
as variáveis consistência e qualidade está evidenciada na Tabela 5. 

Tabela 5 - Coeficiente de correlação – Variáveis  CLF e QIFC 
Correlação CLF QIFC 

Spearman's rho CLF Correlation Coefficient 1,000 -,203 
    Sig. (2-tailed) . 0,467 
    N 15 15 
  QIFC Correlation Coefficient -,203 1,000 
    Sig. (2-tailed) 0,467 . 
    N 15 15 
Legenda: CLF - Consistência da Linguagem Financeira; QIFC - Qualidade da Informação Fornecida pela 
Controladoria. 

Nota-se na Tabela 5 que o coeficiente de correlação para as variáveis CLF e QIFC é -
0,203, indicando que conforme aumenta CLF diminui a QIFC. O coeficiente de 
significância nesta correlação é de 0,467, demonstrando que a correlação entre as variáveis 
não é significante, rejeita-se assim a hipótese de pesquisa H2. 

A H3 prevê que um maior nível de qualidade atribuída aos serviços do controller leva a um 
maior impacto nas decisões gerenciais da controladoria. Esta hipótese foi avaliada pela 
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correlação entre as variáveis: qualidade da informação e influência da controladoria nas 
decisões gerenciais, conforme demonstrado na Tabela 6. 

Tabela 6 - Coeficiente de correlação – Variáveis  QIFC e ICG 

Correlação QIFC ICG 

Spearman's rho QIFC Correlation Coefficient 1,000 ,334 
    Sig. (2-tailed) . ,223 
    N 15 15 
  ICG Correlation Coefficient ,334 1,000 
    Sig. (2-tailed) ,223 . 
    N 15 15 
Legenda: QIFC - Qualidade da Informação Fornecida pela Controladoria; ICG - Influência da controladoria 
nas decisões gerenciais. 

O coeficiente de correlação para as variáveis QIFC e ICG é 0,334 e o coeficiente de 
significância 0,223. Para ser significante a correlação entre as variáveis deveria ser menor 
que 0,05. Assim, diante do resultado apresentado na Tabela 6, a hipótese H3 foi refutada. 

7 Conclusões 

O estudo objetivou verificar o impacto da integração do Sistema de Controle Gerencial na 
eficácia da controladoria das empresas do setor elétrico listadas na BM&FBovespa, 
pautado no estudo de Weißenberger e Angelkort (2011). Pesquisa descritiva com 
abordagem quantitativa foi realizada por meio de levantamento, com aplicação de dois 
questionários, um aos gestores e outro aos controllers das empresas, e complementada com 
um estudo de caso. 

Analisando-se as respostas dos controllers, a hipótese H1 (há um alto nível de integração 
do Sistema de Controle Gerencial de acordo com os controllers) foi confirmada. Salienta-
se que 91% das empresas pesquisadas têm mais de um banco de dados para fins contábeis 
e de gestão, e que ocorreu uma baixa assimetria nas respostas dos controllers.  

Analisando-se as respostas dos gestores, a hipótese H2 (um aumento da consistência da 
linguagem financeira leva a um aumento do nível de qualidade atribuído aos serviços do 
controller) foi rejeitada, pois conforme aumenta a consistência da linguagem financeira, 
diminui a qualidade da informação fornecida pela controladoria. Na correlação entre as 
variáveis, o coeficiente de significância foi de 0,467, demonstrando que não é significante. 

Na pesquisa testou-se também a hipótese H3 (um maior nível de qualidade atribuído aos 
serviços do controller leva a um maior impacto nas decisões gerenciais da controladoria). 
O resultado desta correlação foi de 0,334 e o coeficiente de significância 0,223, denotando-
se que a correlação é insignificante, e rejeita-se esta hipótese. 

Confrontando-se os achados desta pesquisa com os do artigo base, nota-se que estão em 
linha. Quanto a influência da informação fornecida pela controladoria nas decisões 
gerenciais, os gestores destacaram que o controller desempenha papel importante no 
processo de tomada de decisão, exercendo forte influência nas decisões gerenciais. Outro 
resultado semelhante refere-se à consistência da linguagem financeira para a eficácia da 
controladoria, que não se mostrou significante quando correlacionada com a qualidade da 
informação fornecida pela controladoria.  

Weißenberger e Angelkort (2011) verificaram que uma abordagem puramente instrumental 
das tarefas dos controllers, relacionada ao fornecimento de informações para a decisão, 
ignora a consistência da linguagem financeira como um condutor para a eficácia da 
controladoria na perspectiva da gestão. Segundo Weißenberger e Angelkort (2011), deve 
prevalecer entre controllers e gestores a confiança das informações fornecidas além de 
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fornecer informações compreensíveis e úteis à gestão. 

Conclui-se que as empresas do setor elétrico listadas na BMF&Bovespa tem alto nível de 
integração do Sistema de Controle Gerencial e que este impacta na eficácia da 
controladoria. Cabe ressaltar que estas conclusões estão limitadas às empresas que 
responderam o questionário enviado, representando uma parte do setor elétrico. Ressalta-se 
também que o setor elétrico segue instruções regulamentadas pela ANEEL. Assim, como 
oportunidade para novas pesquisas pode-se analisar a integração do Sistema de Controle 
Gerencial em outro grupo de empresas listadas na BMF&Bovespa. 
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Resumen

Uno de los factores críticos para la innovación en América Latina  es la carencia en las
empresas de recursos humanos con la capacidad técnica para adaptar, generar y transformar
el conocimiento en nuevas oportunidades productivas. Frente a esta problemática en los
últimos años varios países de la región implementaron programas de inserción de
investigadores en el sector empresarial privado.  Este trabajo analiza estas iniciativas, con
foco en los programas  “Recursos humanos em áreas estratégicas” (RHAE-pesquisador na
empresa) de Brasil y “Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado” (PAI) de Chile,
los cuales representan los esfuerzos regionales más sistemáticos en la materia. Además de
describir el diseño y mecanismos de operación de estas experiencias, se realiza un análisis
comparativo considerando un conjunto de indicadores relacionados con los siguientes
aspectos: a) demanda por los recursos de los programas, b) distribución sectorial de las
empresas participantes y c) distribución regional de las empresas participantes.

Abstract
One of the critical factors for innovation in Latin America is the shortage of human capital
in the firms with technical capacity to adapt, create and transform knowledge into new
business opportunities. To solve this problem, in recent years, several countries in the region
introduced programs to stimulate the insertion of researchers into the companies, within their
respective ST&I policies. This paper stresses such initiatives, focusing on the programs
established by Brazil and Chile, countries that presented more systematic efforts in this area.
Besides the description of the design and operation of these programs, a comparative
analysis is conducted involving a set of indicators related to the following aspects: a)
Program funds demand, b) sectoral distribution of the funded companies, c) regional
distribution of the funded companies.



1. Introducción

En América Latina el fomento a la innovación tecnológica en el sector empresarial se ha
intensificado en las últimas dos décadas a través de la creación de marcos legales e
institucionales y el establecimiento de diversos incentivos para ese fin. Las políticas de
innovación más recientes han instituido mecanismos indirectos, como la concesión de
estímulos fiscales1 para promover las actividades innovadoras en las firmas y, al mismo
tiempo, han introducido programas de fomento que financian de manera directa la I+D al
interior de las empresas. La vinculación de éstas con las universidades y centros de
investigación para la generación de esquemas cooperativos y sinérgicos también ha sido el
objetivo de varios de los nuevos instrumentos de política.

En ese contexto, se identifica que uno de los factores críticos para dinamizar la capacidad
innovadora de las empresas es la disponibilidad de recursos humanos con las competencias
técnicas necesarias para adaptar, generar y transformar el conocimiento en nuevas
oportunidades de negocios. De hecho, la presencia en las empresas de una masa crítica
poseedora de conocimientos incorporados para realizar investigación y materializar
innovaciones en el sector empresarial constituye una insuficiencia crónica en los países de
América Latina. Así, según datos de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología
Iberoamericana e Interamericana (RICYT, 2012) y del Ministerio de Ciencia y Tecnología
de Brasil (MCT, 2012), los países de la región incluidos en las estadísticas tienen entre un
10 y 40 % de sus investigadores trabajando en las empresas2. En los países del este asiático,
este porcentaje oscila entre un 55 y 75%, de acuerdo a los datos disponibles (OCDE, 2012).

Con el propósito de modificar esta tendencia, en los últimos años varios gobiernos de la
región, entre ellos los de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, dentro del marco de
sus políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) han puesto en marcha programas
específicos para fomentar la contratación de recursos humanos con posgrado en las
empresas. Estos programas son administrados por los órganos nacionales de fomento a la
CTI y, en general, funcionan ofreciendo subsidios estatales a las empresas para que éstas
incorporen personal con estudios de maestría y doctorado, capaz de generar proyectos de
innovación y de propiciar la conformación de núcleos de I+D industrial.

Este trabajo tiene como objetivo examinar las políticas de atracción de investigadores hacia
el sector empresarial privado en América Latina, con foco en los programas establecidos por
Brasil y Chile, pues son los que presentan características más sistemáticas en el contexto
latinoamericano. Posterior a este apartado introductorio, sigue una segunda sección en la
cual se describe el problema que significa la baja absorción de investigadores por parte del
sector empresarial y como ha sido abordada la cuestión por las políticas de CTI de la región.

1 En Brasil, las principales leyes que marcaron esa política fueron la Lei da Inovação (10.973, de 2004), que propone
medios de incentivo a la innovación, a la investigación científica y tecnológica en el ambiente productivo, la Lei do Bem
(11.196, de 2005), que instituyen regímenes especiales para, entre otras providencias, proponer incentivos fiscales para la
innovación tecnológica, especialmente eliminando los requisitos de algunos impuestos.  En Chile se instituyó la ley de
Incentivo Tributario a I+D (20.241, 2008) que permite a las empresas privadas  rebajar, vía impuestos, hasta un 35% de los
recursos destinados a las actividades de I+D. Esta ley fue reformada en 2013 para ampliar el acceso a este beneficio.
2 Llama la atención  el caso de México, país que aumentó el porcentaje de investigadores empleados por el sector
empresarial en 2000 de 19.70% para 45.28% de 2005. Si bien en 2010 ese indicador se redujo a 41.51%, México igualmente
se sitúa como el país de Iberoamérica con la mayor tasa de investigadores empleados en las empresas, sobrepasando a
España (33.70), Portugal (22.86) y Brasil (25.94), (RICyT, 2012). Dutrenit et al. (2010) señalan que, a pesar de que el
fenómeno no se ve aun reflejado en las capacidades innovadoras del sector industrial, esta redistribución de los
investigadores representa uno de los cambios estructurales más notables en el perfil del sistema nacional de innovación
mexicano (Dutrénit, 2010, p.111).



En la tercera y cuarta sección, respectivamente, se  exponen las principales características y
mecanismos de operación de los programas referidos y se establece un análisis comparativo
considerando un conjunto de indicadores relacionados con la demanda por los recursos y la
distribución sectorial y regional de las empresas participantes. Se concluye con un sumario
de consideraciones acerca de las tendencias observadas y una breve discusión sobre los
principales desafíos que estas iniciativas enfrentan actualmente.

2. El problema de la distribución de investigadores por sector de empleo
en América Latina.

Varios autores han destacado que la capacidad de innovación de la empresa depende en
buena medida del grado de formación y profesionalización  del personal dedicado a
actividades de I+D, así como del número de empleados involucrados en estas tareas.  Contar
con un contingente amplio y bien entrenado, con habilidades tácitas y destrezas técnicas para
usar, transmitir y crear conocimiento tiene efectos positivos sobre el desempeño innovativo
de la empresa (SHOENECKER et al., 1995; SOUITARIS, 2002; VELHO, 2007). De
acuerdo con Velho (2007) hay una correlación positiva entre el número de posgraduados
implicados en actividades de I+D industrial y outputs tecnológicos, lo cual no se restringe
a las empresas de alta tecnología, sino que abarca todo el sector industrial. Según esta autora,
para que los recursos humanos calificados por el sistema de posgrado contribuyan a generar
procesos de innovación, es imperativo que esos maestros y doctores sean absorbidos por el
sector industrial. Sin ellos, las empresas no tienen la capacidad interna necesaria para buscar,
fuera de sí mismas, soluciones innovadoras para sus problemas y difícilmente conseguirán
generar innovaciones basadas en conocimiento.

En América Latina, sin embargo, los recursos humanos con posgrado se concentran
marcadamente en el sector académico, situación que inhibe sus potenciales contribuciones a
la innovación en otros sectores, particularmente el empresarial (Ver Gráfico 1). Esto ha sido
analizado por el trabajo de CGEE (2010a), el cual mostró que un 76% de los doctores
brasileros formados en el periodo 1996-2006 y empleados en el año 2008 laboraba en
instituciones de enseñanza superior e investigación. En contraste, 2.4% de ellos lo hacía en
el sector industrial. Del mismo modo Luchilo (2009) investigó las trayectorias ocupacionales
de los ex becarios del CONACYT en México formados entre 1997 y 2006. El estudio reveló
que solo un  3.5 % de los ex becarios con doctorados obtenidos en instituciones nacionales
se ocupaban en empresas, esa cifra se elevaba a un igualmente modesto 5.1% para aquellos
que estudiaron en el extranjero. Los graduados de maestría presentaron mejor inserción en
el sector productivo que los doctores: un 22.2% de los maestros titulados en el periodo
estudiado se insertó en empresas3.

La distribución sectorial de la masa crítica adquiere aún más relevancia si consideramos la
sostenida expansión del posgrado en América Latina. Si bien existen matices de éste
fenómeno entre los distintos países lo cierto es que, visto en conjunto, el número de
programas de posgrado y el número de becas otorgadas para ese nivel de estudios ha crecido

3 Luchilo  (2009) señala que estos datos evidencian una correlación significativa entre la formación de maestría y la
inserción en empresas en México. Esto podría explicar el incremento de investigadores empleados por el sector empresarial
registrado  en ese país en la última década.



exponencialmente4. Todo indica entonces que la formación de nuevos investigadores está
creciendo a un ritmo que supera en mucho la creación de  nuevas plazas para académicos en
el sistema de educación superior e investigación (Ver Gráfico 2). De persistir las tendencias
descritas, la inversión pública que se realiza en la formación de recursos humanos con
posgrado difícilmente va retornar en una mayor dinámica innovativa en la región.

GRÁFICO 1 – Distribución porcentual de los investigadores por sector institucional,
países de América Latina seleccionados, años seleccionados.

Fuente: Elaboración propia con datos de Ricyt (2013) y MCT de Brasil (2013).
Nota: Datos para Chile en 2000 y 2005 son estimados de acuerdo a información disponible de la Ricyt para el
periodo 2007-2010.

4 Sólo para ilustrar el fenómeno, en el año 2000 existían en Brasil 1440 programas de posgrado (maestría y doctorado)
acreditados por la CAPES. En 2010 este número se elevó a 2 mil 840 programas. Asimismo, en 2000 la CAPES entregó
un total de 20 mil 470 becas nacionales para maestría y doctorado, número que se incrementó a 54 mil 848 en 2010 (Fuente:
CAPES, 2013).En Chile  en el año 2004 existían 394 programas de maestría y 115 de doctorado impartidos por las
Universidades pertenecientes al Consejo de Rectores. Para 2012 esas cifras aumentaron a 610 y  171, respectivamente
(Fuente: Consejo Nacional de Educación, 2012). Del  mismo modo en ese país, el número de becarios de doctorado del
CONICYT (nacionales y en el extranjero) se incrementó de 429 en 2006  a 816 en 2012 (Fuente: Estadísticas Becas Conicyt,
2013).



GRÁFICO 2 – Número de maestros y doctores formados por año en América Latina,
países seleccionados y años seleccionados.

Fuente: Elaboración propia con datos de Conicyt, Chile(2013), Conacyt México (2013), MEN, CNA y
Colciencias (2011), MCT de Brasil (2012) y Ricyt (2013).

Para atender el  problema descrito varios países latinoamericanos han creado en los últimos
años programas de inserción de investigadores en el sector empresarial: El CONICET de
Argentina desarrolló la modalidad “Investigador en la empresa” a partir de 2003; el
CONACYT de México instituyó entre 2005 y 2008 el programa “Incorporación de
científicos y tecnólogos al sector social y productivo del país”. Posteriormente esta iniciativa
fue substituida por la publicación de convocatorias regionales específicas para la atracción
de maestros y doctores en la industria, en asociación con los gobiernos estatales interesados.
El COLCIENCIAS de Colombia formalizó en 2011 el programa “Inserción de doctores
colombianos y del extranjero a las empresas de Colombia”, que había tenido dos
convocatorias pilotos en 2008 y 2010. En ese panorama regional destacan el programa
“RHAE-pesquisador na empresa” a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) y
el Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) de Brasil; y el
Programa “Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado-línea investigadores en el
sector productivo”, instituido por el CONICYT de Chile. Los antecedentes y mecanismos
de funcionamiento de ambas iniciativas son descritos a continuación.



CUADRO 1 – Principales Programas de Incorporación de Investigadores a las
empresa privadas en América Latina.

País Año de Creación Programa

ARGENTINA 2003 Modalidad Investigador en la empresa

BRASIL 1987
(Con tres reformulaciones, la

última en 2007)

Recursos Humanos em Areas Estratégicas

CHILE 2008 Atracción e Inserción de Capital Humano
Avanzado.

COLOMBIA 2011
(Con dos convocatorias piloto

previas en 2008 y 2010)

Inserción de doctores colombianos y del
extranjero a las empresas de Colombia.

MÉXICO 2005-2008

Convocatorias a partir de
2011

Incorporación de Científicos y Tecnólogos
Mexicanos al Sector Social y Productivo
del País (IDEA).
Convocatorias para la incorporación de
maestros y doctores a la industria Conacyt-
Gobiernos de los Estados: Nuevo León,
Yucatán, Morelos, Hidalgo, entre otros.

Fuente: Elaboración propia

3. Fomento a la absorción de investigadores en las empresas: los
programas desarrollados por Brasil y Chile.

3.1 El caso de Brasil: Programa RHAE-pesquisador na empresa

El programa RHAE  (Recursos Humanos en Áreas Estratégicas) constituye la primera
experiencia en América Latina destinada a subsidiar la formación de recursos humanos en
áreas económicas estratégicas, así como la inserción de investigadores en  las empresas
privadas. Esta iniciativa comenzó a operar en 1987 y actualmente existe como un programa
del MCT ejecutado por el CNPq.

Desde su creación el programa ha pasado por tres ciclos de modificaciones. El primero tuvo
lugar en 1997, año en el que RHAE se transformó en un programa de capacitación de
recursos humanos para el desarrollo tecnológico, enfocando su actuación en las micro,
pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Luego, en 2002, el programa pasó a ser
designado como “RHAE Inovação”, dirigido para la capacitación de recursos humanos en
áreas estratégicas y portadoras de futuro, en alineación con la política industrial, tecnológica
y de comercio exterior del país (PITCE). Bajo esa orientación fueron publicadas cuatro
convocatorias hasta 2006.

En 2007 los organismos responsables rediseñaron este programa para fomentar el desarrollo
de proyectos que estimularan la inserción de maestros y doctores en las MiPyMEs. En esa
versión, vigente hasta hoy, se pretende incentivar la fijación de personal altamente calificado
para realizar actividades de I+D en las empresas, además de robustecer la interacción entre
el sistema de educación superior e investigación y la industria. Para participar en el programa
las MiPyMEs interesadas deben presentar un proyecto de I+D que contemple la participación
de un equipo de investigación integrado por maestros y doctores, los cuales pueden estar
acompañados de estudiantes de pregrado, graduados,  investigadores/consultores visitantes



y personal de apoyo técnico. Para todos ellos el RHAE ofrece un esquema de becas con
montos diferenciados según el nivel de estudios. La duración de las becas puede ser de entre
dos y tres años, conforme la naturaleza y el grado de madurez del proyecto presentado.

CUADRO 2– Síntesis de las convocatorias 2009-2012 Programa “RHAe-pesquisador
na empresa”.

CONVOCATORIA 2007

OBJETIVO: apoyar actividades de investigación e innovación tecnológica, a través de la inserción de maestros y
doctores en las empresas.
ÁREAS PRIORITÁRIAS: las definidas en la PITCE, además de: semiconductores, softwares, fármacos, bienes de
capital, biotecnología, nanotecnología, energías alternativas, biocombustibles, energía nuclear, aeronáutica y
aeroespacial.
EMPRESAS QUE PUEDEN PARTICIPAR: Micro, pequeñas y medianas empresas brasileiras,  bajo los siguientes
criterios: a) microempresa (hasta 19 empleados) b) pequeña empresa (entre 20 y 99 empleados) c) mediana empresa
(entre 100 y 499 empleados). Al menos 30% de los recursos globales de la convocatoria deberá ir para empresas ubicadas
en las regiones norte, nordeste y centro-oeste.
REQUISITOS DE LOS PROYETOS: Debe ser proyectos de desarrollo tecnológico o innovación de producto o
proceso; vinculados a las áreas constantes en la sección de objetivos y áreas. El coordinador del proyecto debe estar
vinculado a la empresa proponente; plazo máximo de ejecución de 30 meses y monto máximo de USD 157 mil; la
empresa debe tener condiciones materiales para la ejecución de los proyectos, con recursos propios o de otras fuentes.
BENEFICIOS: Las becas financiadas por los fondos sectoriales tienen una duración de 24 meses (doctor: hasta USD
2356,00, maestro: hasta USD 1728,00). Las empresas deben proveer una contrapartida fija de un 20% del costo del
proyecto, que pueden ser asignados para gastos operativos (incluyendo salarios) y para  capital adquirido de los
proyectos;
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 Grado de innovación e impacto tecnológico de los proyectos
 Relevancia para las áreas definidas en las convocatorias
 Adecuación de los arreglos cooperativos al desarrollo de la propuesta
 Adecuación de la contrapartida en términos cuantitativos y cualitativos
 Viabilidad técnica, económica y mercadológica
 Perfil del equipo y de las becas solicitadas

CONVOCATORIAS 2008-2009

OBJETIVOS: Contempla los objetivos del “Plano de Desenvolvimento Produtivo” (PDP)**  y del  “Plano de ação em
CTI”.
ÁREAS PRIORITÁRIAS: Además de las áreas estratégicas de 2007, se contemplan: áreas para fomentar la
competitividad en algunos sectores   (automotriz, bienes de capital, naval, textil y de confecciones, mueblero) y áreas
para consolidar y expandir liderazgo (bioetanol, petróleo, gas y química, aeronáutico, minería).
EMPRESAS QUE PUEDEN PARTICIPAR: Las micro, pequeñas y medianas empresas, según los siguientes
criterios: microempresa (ingreso bruto inferior a USD126,65 mil); pequeña empresa (ingreso bruto entre USD 126,65
mil y USD 1,26 millones); mediana empresa (ingreso bruto sobre USD1,26 millones)
REQUISITOS Y BENEFICIOS: mismos que en 2007.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 Grado de innovación e impacto tecnológico.
 Relevancia para las áreas definidas como prioritarias.
 Adecuación de los arreglos cooperativos al desarrollo de la propuesta.
 Viabilidad técnica, económica y mercadológica .
 Perfil  del equipo y bolsas solicitadas.

CONVOCATORIA 2010
OBJETIVOS, ÁREAS PRIORITÁRIAS, REQUISITOS, BENEFICIOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
mismos que en 2008-2009.
CAMBIA INGRESO BRUTO DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES: Mediana empresa debe tener un ingreso
bruto entre USD 1,26 millones y USD 47,12 millones; MiPyme permanecen con los mismos criterios.

CONVOCATORIA 2012

MISMOS OBJETIVOS, REQUISITOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: mismos que en 2008-2010
CAMBIAN EMPRESAS PARTICIPANTES: Hay incrementos en los límites de los ingresos brutos para micro,
pequeñas y medianas empresas – en aproximadamente 50%. En esta convocatoria se admite la participación de grandes
empresas, con un ingreso bruto sobre USD 47,12millones. Una parcela de 20% de los recursos puede ir para grandes
empresas.

Fuente: Elaboración propia basada em las convocatorias publicadas por CNPq entre 2007 y 2012.



De esta manera, se otorga a las empresas la ventaja de disponer de equipos humanos
altamente calificados, cuya paga es financiada por el RHAE a través de las becas. El
desarrollo o mejoría de un producto o proceso, aunado a la posibilidad de absorción de estos
recursos humanos para que actúen en proyectos de investigación aplicada o de desarrollo
tecnológico dentro de las empresas resumen los propósitos centrales del programa (CNPQ,
2007;2008;2009;2010;2012). La trayectoria de las convocatorias de esta versión ha tenido
también sucesivas modificaciones del programa, tal y como se sintetiza en el Cuadro.

3.2 El caso de Chile: Programa Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado
(PAI).

El PAI fue creado en 2009 y desde entonces es operado por la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT). Funciona a través de tres líneas
estratégicas: “Atracción de científicos del extranjero”, “Inserción de investigadores en la
academia” e “Inserción de investigadores en el sector productivo”.  Trataremos aquí de esa
última modalidad, orientada específicamente para robustecer las capacidades de I+D de la
industria mediante la atracción de doctores que desarrollen proyectos de innovación.

La línea “PAI- Inserción de investigadores en el sector productivo” opera por medio de
convocatorias anuales. Pueden solicitar recursos las empresas chilenas o extranjeras con sede
en el país, además de los llamados centros tecnológicos nacionales5que pretendan desarrollar
un proyecto de I+D con la participación de hasta dos investigadores con grado de doctor. El
programa ofrece un  esquema para subsidiar los salarios de los doctores durante el tiempo
de duración del proyecto (80% en el primer año, 50% en el segundo y 30% en el tercero);
también pone a disposición una beca para un estudiante de posgrado que realice su tesis con
una temática relacionada con el proyecto. Además, entrega dos subsidios adicionales para
cubrir los gastos operacionales del proyecto (hasta 6 mil USD anuales) y apoyar la
participación del investigador en un evento técnico (en el país o en el extranjero) pertinente
con los objetivos del proyecto (3 mil 600 USD).

En el cuadro 2, que resume la trayectoria de “PAI- Inserción de investigadores en el sector
productivo”, se advierte que en las cuatro convocatorias publicadas hasta 2012 los objetivos
centrales permanecieron sin alteraciones. Con todo, hubo varias mudanzas para flexibilizar
algunos de los requisitos de participación y para renovar el esquema de subsidios, ajustando
los beneficios para las empresas e investigadores participantes. Así, en las dos primeras
convocatorias (2008 y 2009) se establecieron áreas prioritarias para la presentación de
proyectos,  requisito que fue omitido en las convocatorias siguientes. A partir de 2010 se
extiende la posibilidad de presentar proyectos por parte de empresas de reciente creación (1-
2 años de antigüedad), cuyo negocio principal esté directamente ligado con I+D. También
se admiten como proponentes las empresas spin-off de instituciones académicas y
tecnológicas que tengan entre seis meses y dos años de existencia. Se considera también la
posibilidad de incluir como becario un estudiante de posgrado para que desarrolle su tesis
relacionada con el proyecto y colabore en las actividades de investigación.  Finalmente, se
disminuye la remuneración anual bruta  que la empresa debe garantizarle al investigador,
estableciéndose un rango de entre 36 mil y 45 mil 600 USD anuales.

5Persona jurídica legalmente constituida en el momento de la solicitud, vinculada y liderada por una o más empresas,
agrupaciones de empresas, empresario o grupo de empresarios (por ejemplo las asociaciones gremiales o cooperativas),
cuya actividad principal consista en la investigación y/o desarrollo tecnológico y que puedan demostrar capacidad efectiva
de transferencia tecnológica al sector productivo.



CUADRO 2– Síntesis  de las convocatorias  2009-2012
PAI- Inserción de investigadores en el sector productivo

CONVOCATORIA 2009
OBJETIVO: Financiar la participación de investigadores en proyectos de I+D que generen impacto en las áreas
prioritarias para el país.
ÁREAS PRIORITÁRIAS: Económicas (minería, acuacultura, alimentos, turismo de intereses especiales y servicios
globales). Plataformas de Interés Público (Energía, biocombustibles, medio ambiente, TICs y biotecnología). Sociales
(educación, salud, vivienda, seguridad pública y políticas públicas)
EMPRESAS QUE PUEDEN PARTICIPAR: Empresas chilenas, empresas extranjeras con sede en el país. Centros
tecnológicos nacionales que busquen realizar proyectos de I+D o reforzar una línea de I+D ya existente.
REQUISITOS DE LOS PROYECTOS: a) aprovechar una oportunidad o resolver un problema de la empresa o sector
productivo, en alguna de las áreas prioritarias; b) considerar la participación de un doctor o tecnólogo con calificación
acorde  a la naturaleza del proyecto; c) tener una estrategia de inserción del investigador en la empresa antes, durante y
al final del proyecto; d) garantizar una remuneración anual bruta mínima de 42 mil USD para los investigadores; e)
duración  de 1-3 años.
BENEFICIOS: La remuneración es cofinanciada por un subsidio que corresponde, como máximo, al 80%, 50% y 30%
de la remuneración mínima del investigador durante el primero, segundo y tercer año, respectivamente. Esto,
independientemente de la duración de los proyectos. Se consideran los siguientes subsidios: hasta 6 mil USD anuales
para gastos operacionales del proyecto y hasta 3 mil 600 USD para financiar la participación del investigador en un
evento técnico  (en el país o en el extranjero) pertinente con los objetivos del proyecto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 Compromiso mostrado por la empresa o centro tecnológico para el éxito del proyecto de inserción (15%).
 La capacidad innovadora demostrada por el proyecto de I+D (30%).
 Antecedentes curriculares del investigador (30%).
 La calidad de los beneficios obtenidos tanto por la empresa o centro tecnológico, como por el investigador

participante (25%).
CONVOCATORIA 2010

MISMOS OBJETIVOS Y ÁREAS PRIORITARIAS.
EMPRESAS QUE PUEDEN PARTICIPAR: Mismas que en 2009, se incluyen también  empresas de reciente
creación que realicen I+D (1-2 años de existencia) y las empresas Spin Offs (6 meses-2 años de existencia).
REQUISITOS: Mismos que en 2009,  se considera también la posibilidad de incluir un estudiante de maestría o
doctorado con un tema de tesis coherente con el proyecto. Se limita a 35 años la edad de los investigadores.  Se establece
que la empresa debe garantizar una remuneración  anual bruta de entre 36 mil y 45 mil 600 USD para los investigadores.
BENEFICIOS: Se considera un subsidio adicional de  hasta 18 mil USD para la incorporación de un estudiante de
posgrado. La estructura del  cofinanciamento es mantenida, así como los otros subsidios.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se ajusta la ponderación de los antecedentes curriculares del investigador (25%).
Se agrega un elemento: antecedentes de transferencia tecnológica que garantizan la implementación de los resultados
obtenidos (5%).

CONVOCATORIA 2011
MISMOS OBJETIVOS, NO SON DEFINIDAS ÁREAS PRIORITARIAS.
EMPRESAS QUE PUEDEN PARTICIPAR: Mismas que en 2010.
REQUISITOS: Se exige que los investigadores incorporados sean doctores. Se amplía el plazo mínimo de duración de
los proyectos, los cuales deben desarrollarse entre 2 y 3 años, no se considera límite de edad para los investigadores.
BENEFICIOS: Se amplía el rango garantizado como remuneración anual bruta por la empresa. Esta debe ser entre 36
mil y 54 mil 600 USD. Aumenta el subsidio para asistencia a eventos para el investigador a 4 mil USD. Se contempla
este último beneficio para los tesistas por hasta 3 mil USD
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Mismos que en 2010. Se contempla una bonificación para aquellas postulaciones
que contemplen la incorporación de un tesista  de posgrado.

CONVOCATORIA 2012
MISMOS OBJETIVOS, NO SON DEFINIDAS ÁREAS PRIORITARIAS.
Se incluye una nueva modalidad: Vinculación previa para la instalación de nuevas capacidades en I+D, dirigida a
PYMES.  Se trata de un apoyo adicional para estimular la presentación de proyectos, proporcionando una orientación
previa para su adecuada elaboración y posterior postulación para financiamiento.
EMPRESAS QUE PUEDEN PARTICIPAR: Mismas que en 2011.
REQUISITOS: Mismos que en 2011
BENEFÍCIOS: Mismos que en 2011 para el caso de los proyectos de inserción. Para los casos de vinculación sólo se
considera el subsidio de remuneración de un 80% para los 4 meses que dura el proyecto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se retoman criterios de la primera convocatoria, con una ponderación de 25% para
cada uno.

Fuente: Elaboración propia con base en las convocatorias publicadas por CONICYT (2009;2010;2011;2012).



En 2011 ya no se restringe la presentación de proyectos a las áreas prioritarias y se abre el
espectro a todos los sectores productivos. Se establece también que la duración  de los
proyectos debe ser de mínimo dos años. A partir de esta convocatoria, los investigadores
participantes deben  tener el grado de doctor y ya no se limita su edad a 35 años, como en
las versiones anteriores. Igualmente, se amplía el rango garantizado como remuneración
anual bruta por la empresa, la cual puede estipularse entre 36 mil y 54 mil 600 USD. Dentro
de los criterios de evaluación, para estimular el involucramiento de estudiantes tesistas en
los proyectos, se contempla una bonificación para aquellas postulaciones que consideren
esta participación.

La convocatoria 2012 incluye el establecimiento de una nueva modalidad: Vinculación
previa para la instalación de nuevas capacidades en I+D. Es dirigida a PYMES que no
cuenten con la experiencia ni el personal calificado para elaborar un proyecto de I+D. Se
trata de recibir hasta por 4 meses un apoyo para elaborar el proyecto de inserción, el cual al
finalizar el plazo puede ser postulado para financiamiento. Esto constituye una facilidad
adicional para estimular la presentación de proyectos, proporcionando una orientación previa
para su adecuado diseño y elaboración.

4. Análisis comparativo de los Programas RHAE de Brasil y PAI de Chile

4.1 Demanda por los recursos de los programas

Al observar las trayectorias de “RHAE-pesquisador na empresa” y de “PAI- Inserción de
investigadores en el sector productivo”, se constata que ambos programas han
experimentado sucesivas adecuaciones con el propósito de mejorar su diseño y atender a
cabalidad sus objetivos. Asimismo, se evidencia que Brasil ha realizado una inversión
incremental significativa en el programa RHAE, cuyos recursos se triplicaron entre 2007-
2010 (Ver Tabla 1); Chile, por su parte, demuestra una inversión constante en el programa
PAI y las empresas han participado con recursos pari passu a los concedidos por el gobierno
(Ver Tabla 2).

Analizando más detalladamente el caso brasilero, vemos que la Pesquisa de Inovação
Tecnológica (PINTEC, 2008) determinó que un  60% de las 9 mil 214 empresas que
solicitaron recursos públicos para innovación entre 2006 y 2008, lo hizo para comprar
máquinas y equipamientos. Sumando las empresas que recibieron los recursos de RHAE en
las dos primeras convocatorias, 290 en total, se observa que éstas representan solo un 3,1%
de toda la demanda por los recursos públicos  para el estímulo a la innovación, lo que
demuestra que la demanda empresarial por los recursos del programa RHAE aún es baja6.
El sostenido incremento de los recursos destinados al programa RHAE se justificaría para
intentar modificar la excesiva importancia que las empresas innovadoras en Brasil le otorgan
al capital físico, en detrimento del capital humano, representado por los recursos humanos
con posgrado para realizar actividades de innovación.

No obstante, hay que tener en cuenta que el número de empresas que compiten por obtener
un financiamiento de RHAE ha aumentado notablemente en los últimos años, en especial
entre 2008 y 2009 cuando el incremento llegó a ser de 46,9%. Sin embargo, la tasa de

6 Es necesario mencionar que ese escenario se refiere a los últimos datos disponibles por PINTEC, entre 2006-2008, y que
puede haberse modificado en los últimos años. Sin embargo, tiene validez para situar el problema en el contexto de la
demanda por incentivos gubernamentales a la innovación.



aprobación de los proyectos (ver Tabla 1) no se ha incrementado a lo largo de las cinco
convocatorias, permaneciendo en un promedio de 18%. Esto último lleva a suponer que las
empresas solicitantes no están siendo suficientemente asertivas en la elaboración y
presentación de los proyectos conforme a los requerimientos del programa y que tal vez
habría que mejorar los mecanismos de inducción de las convocatorias.

TABLA 1 – PROGRAMA RHAE Proyectos postulados, aprobados, becarios y
monto invertido

Año Proyectos
postulados

Proyectos
aprobados

Tasa de
aprobación(%)

Nº de
empresas

participantes

N° de becas
por nivel de

estudios.

Monto
Invertido

(Gobierno)
en US$

millones

Monto
Invertido

(Empresa*)
en US$

millones
2007 710 131 18.4 124 385

(93 doctores,
112 maestros,
96 gradados y
84 estudiantes
de pregrado.)

10.5 2.1

2008 727 173 23.7 166 690
(130 doctores,
182 maestros,
155 graduados
y 223
estudiantes de
pregrado)

13.6 2.7

2009 1068 188 17.6 177 621
(112 doctores,
166 maestros,
180
graduados,152
estudiantes de
pregrado y 11
especialistas)

15.7 3.1

2010 1125 211 18.7 209 694
(117 doctores,

198 maestros,
189 graduados,
113 estudiantes
de pregrad., 23
especialistas y
54 técnicos)

20.9 4.1

2012 1558 265 17.0 247 932
(125  doctores,
255 maestros,
280 graduados,
178 estudiantes
de pregrado, 28
especialistas y
66 técnicos)

31.4 6.2

Totales 5188 968 18.6 923 3322
(577 doctores,
913 maestros,
900
graduados,750
estudiantes de
pregrado,  62
especialistas y
120 técnicos)

92.1 18.2

Fuente: Elaboración propia con base en datos del MCT y CNPq (2013b).
Nota: La cotización usada és para el USD de 2012: R$1.91.

*El monto es estimado sobre la contrapartida fija de un 20% del valor del proyecto.



En el caso de Chile, a pesar de las modificaciones y ajustes incrementales concebidos para
flexibilizar los requisitos y facilitar la presentación de los proyectos, el programa “PAI-
Inserción de investigadores en el sector productivo” no ha conseguido atraer una demanda
significativa entre 2009 y 2012 (Ver Tabla 2).

Los datos de la 7ma encuesta de innovación (2012) muestran que en Chile las empresas
innovadoras son poco más de  33 mil7. De este universo, el 22%, o sea aproximadamente 7
mil,  realiza actividades de I+D (externa o internamente), mientras que el 11%, es decir cerca
de 3mil 700,  cuenta con un departamento formal de I+D. Son estas empresas las candidatas
idóneas para presentar proyectos en esta línea del PAI y absorber personal calificado de entre
el casi medio millar de doctores que el país ha formado por año en el último lustro, sin
embargo, esto no está sucediendo.

Tal como fue observado para el caso de Brasil, las empresas innovadoras en Chile le están
concediendo una importancia mucho mayor a la compra de maquinaria y equipamiento, de
la que le dan a la atracción de recursos humanos capacitados para desarrollar innovación. La
encuesta ya referida señala que la principal actividad de innovación que realizan las
empresas es la adquisición de maquinaria, equipo y software (61% de las empresas
innovadoras lo declara). Esto representa para ellas una estrategia de absorción del
conocimiento incorporado a través del capital físico adquirido, el conocimiento incorporado
en personas tiene un papel poco significativo.

TABLA 2 – PROGRAMA PAI Proyectos postulados, aprobados,  becarios y monto
invertido

Año Proyectos
postulados
(Igual N° de
empresas
participantes
)

Proyectos
aprobados
(Igual N° de
empresas
beneficiadas)

Tasa de
aprobación

(%)

N° de becas
por nivel de

estudios.

Monto Invertido
(Gobierno) en

US$ millones de
2012

Monto
Invertido

(Empresa) en
US$ millones de

2012

2009 15 09 60% 16
(07 doctores,
02 magíster, 07
tecnólogos)

0.75 1

2010 26 14 54% 28
(17 doctores,
11 magíster)

1. 2 1.5

2011 14 09 60% 17
(17 doctores)

1 0.82

2012 35 19 54,2% 35
(doctores)

1. 4 1.4

Total 90 51 56,6% 96 4.35 4.72

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONICYT (2012; 2013).

4.2 Distribución sectorial de las empresas que recibieron los recursos

Se constata que ambos programas se propusieron desde el inicio hacer coincidir las áreas
prioritarias definidas en las convocatorias con los sectores estratégicos determinados por las
respectivas políticas industriales y de CTI. Asimismo, y con el propósito de dinamizar la

7 La medición se basa en una muestra representativa de un universo de 126,819 de empresas a nivel nacional. Según la
encuesta, el porcentaje de  empresas que realizaron innovación es de 26.5%.



demanda empresarial, ambos programas en algún momento ampliaron estas áreas hacia
sectores más diversos, incluso en el caso de Chile a partir de 2011 las convocatorias ya no
consideraron restricciones sectoriales. Resulta interesante observar que la trayectoria y los
resultados conseguidos en esa búsqueda son bastante similares de un caso para otro.

En el caso brasilero, al comienzo el programa RHAE se alinea a las áreas estratégicas,
también consideradas como portadoras de futuro, definidas por la PITCE y el Plan de
desarrollo productivo (PDP) (ver Cuadro 1). Así se observa que para el período 2007-2010
la distribución sectorial de las empresas participantes se concentra principalmente en las
áreas de TICs, biotecnología, fármacos y medicamentos, como muestra la Tabla 3. Esta
tendencia no se modifica con el aumento de la demanda por los recursos del programa,
posterior a la ampliación de los sectores prioritarios en 2008.

TABLA 3– Distribución sectorial de las empresas que recibieron recursos de RHAE
y de PAI

Programa RHAE-
Periodo 2007-2010

Programa PAI
Periodo 2009-2012

 TIC (29%)
 Biotecnología (21%)
 Fármacos e medicamentos (10%)
 Bienes de capital (8%)
 Nanotecnología (8%)
 Petróleo y gas (5%)
 Otros sectores (19%)*.

 Acuacultura        (20%)
 Minería (18%)
 TIC´S                  (14%)
 Salud (12%)
 Alimentos           (6%)
 Energía               (6%)
 Biotecnología     (4%)
 Ingeniería (4%)
 Otros sectores** (16%)

Fuente: Elaboración propia con base en survey de CGEE (2011) y datos de CONICYT 2009-2012
* Fueron considerados los siguientes sectores: biocombustibles, aeronáutica y aeroespacial, agroindustria, energía nuclear,
alimenticio, servicios, higiene personal y plásticos.
**Los siguientes sectores tienen un proyecto: Medio ambiente, gestión, educación, biocombustibles, ingeniería estructural,
agricultura, vinicultura y combustibles.

En el caso del programa “PAI- Inserción de investigadores en el sector productivo”, en las
dos primeras convocatorias (2009-2010) se explicitaron un conjunto de áreas prioritarias
(ver cuadro 2). A partir de la tercera convocatoria en 2011, éstas fueron omitidas vis-à-vis a
la baja demanda de las empresas por los recursos del programa en general. A pesar de haber
abierto el programa para todas las áreas,  ese año la demanda por recursos del programa se
redujo: solo 14 empresas presentaron proyectos. En 2012 esa tendencia se modifica,  las
empresas proponentes  sumaron 35, siendo 19 las que consiguieron recursos, la captación de
doctores en los proyectos se duplicó y llegó a un total de 35. No obstante ese incremento,
como ya se señaló, el número de empresas demandando los recursos del programa aun es
considerado bajo.

Tal como sucede con el programa RHAE, los proyectos aprobados se continúan insertando
en las áreas definidas inicialmente, de modo que, pese a la retirada de las restricciones
sectoriales en 2011,  no se verifica una ampliación para sectores no contemplados en la
priorización original. Como se expresa en la Tabla 3 los proyectos financiados hasta 2012
se concentran fundamentalmente en las áreas de acuacultura (20%), minería (18%), TICs
(14%) y salud (12%).



4.3 Distribución regional de las empresas que recibieron los recursos

En el diseño de ambos programas se evidencia un esfuerzo por descentralizar la distribución
de los recursos, reflejado en mecanismos especiales para garantizar una distribución regional
equilibrada. En el caso de RHAE, desde su inicio se determinó que por lo menos un 30% de
los recursos globales de cada convocatoria debían ser destinados a las empresas de las
regiones nordeste, norte e centro-oeste, estableciéndose para ello asociaciones con los
órganos estatales de fomento a la CTI (Fundações de amparo à pesquisa, FAPs). De esta
manera, se publicaron un total de 11 convocatorias regionales en el periodo 2007-2010 las
cuales estaban focalizadas en los sectores industriales que demostraban un cierto liderazgo
en esas regiones, como el caso de la agricultura en el noreste y el centro-oeste. Sin embargo,
ante la débil demanda que tuvieron estas convocatorias,   la iniciativa se descontinuó en
2009.

En la Tabla 4 se aprecia que el RHAE presenta una marcada concentración de los recursos
en las empresas del sureste y sul del país. Se observa además que ni siquiera fue posible
cumplir con la condición de conceder 30% de los recursos del programa a proyectos de las
regiones norte, noreste y centro-oeste, dada la baja demanda comentada.

TABLA 4– Distribución regional de las empresas participantes en los
programas RHAE y PAI

Programa RHAE-
Periodo 2007-2010

Programa PAI
Periodo 2009-2012

 Región Sureste (57%)
 Región Sur (25%)
 Región Nordeste (13%)
 Región Norte e Centro-oeste (5%)

 Región Metropolitana (Santiago) (64%)
 Región sur (24%)
 Región norte                                  (6%)
 Región centro                                 (6%)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CNPq 2007-2010 y CONICYT 2009-2012

Para el caso del programa “PAI- Inserción de investigadores en el sector productivo”, el
mecanismo de descentralización utilizado fue la divulgación de cinco convocatorias
regionales para insertar investigadores en empresas localizadas en regiones específicas,
conforme sectores estratégicos prioritarios. Esto, con recursos del Fondo de Innovación para
la competitividad. El resultado fue que tres de esas convocatorias se declararon desiertas, es
decir, no recibieron propuestas, las otras dos recibieron y aprobaron apenas un proyecto cada
una (Región de Magallanes, en el sur y Región de O´higgins, en el centro).

Así, pese a los datos de la 7ma encuesta de innovación que muestran que existe una mayor
dinámica innovativa en las regiones localizadas fuera del centro del país8, hay una clara
tendencia a  que las empresas apoyadas por el programa sean de la Región Metropolitana
(Santiago) la más desarrollada en términos industriales y con mayores capacidades
científicas, tecnológicas e institucionales.

9La región de la Araucanía, en el sur,  presenta la tasa de innovación más alta del país; 30% de las empresas realizaron algún tipo de
innovación entre 2009 y 2010, la Región de Magallanes, en el extremo sur, está en segundo lugar con una tasa de 26,6%, seguida de la
región de Antofagasta, en el norte con 26,2%.



Consideraciones finales

La trayectoria de los programas de estímulo a la inserción de investigadores en las empresas
de ambos países, presenta cierta convergencia en cuanto a la tentativa de impulsar la
demanda de recursos humanos calificados en sectores estratégicos, a través de sucesivas
adecuaciones de diseño y operación. Tanto en Chile como en Brasil se constata un aumento
de la demanda por los recursos ofrecidos por el gobierno para la contratación de
investigadores,  lo que sin embargo, ocurre de forma lenta y reactiva frente a las
modificaciones implementadas. Dinamizar el interés empresarial en ese sentido es uno de
los principales retos que enfrentan tanto el RHAE como el PAI.

Asimismo, es preciso realizar ajustes en ambos programas para potenciar sus posibles
contribuciones a la generación de capacidades de innovación en el nivel local y en la
especialización regional basada en conocimiento. Hasta ahora, la distribución de los recursos
de ambos programas está marcadamente concentrada en las regiones cuyo dinamismo
económico es más intenso por causa de la estructura científica y tecnológica preexistente y
que favorece una mayor absorción de recursos humanos calificados para la innovación
empresarial. Claramente ese esfuerzo trasciende el ámbito de estos programas y debe
involucrar otras políticas que estimulen  localmente la formación de recursos humanos
vinculados a los sectores estratégicos de las economías regionales.

Un asunto medular es conocer si el principal problema que estos programas buscan resolver,
esto es, la carencia de investigadores en las empresas - lo cual está aliado a la escasa
importancia que éstas le conceden a los recursos humanos para aumentar su capacidad
innovativa - se está efectivamente revertiendo. Para que este hecho pueda ser mensurado,
es necesario verificar cuántos de esos maestros y doctores están siendo efectivamente fijados
en las empresas, los resultados obtenidos en ese sentido aún son preliminares para llegar a
conclusiones al respecto. La evaluación de impacto del programa RHAE realizada por el
CNPq (2013a) y que consideró las primeras tres convocatorias del programa, reveló que
fueron contratados una media de 42 doctores y 64 maestros por convocatoria. Tomando en
cuenta la media por convocatoria en el periodo considerado, de 112 doctores y 153 maestros
que participaron  en el programa, se llega a un índice de 37.5% de aprovechamiento de los
recursos humanos con doctorado y de un 41.8% con maestría. Para el caso del Programa
“PAI- Inserción de investigadores en el sector productivo”, no han sido levantados datos
que revelen la efectiva fijación de los posgraduados participantes, se estima que en 2014 se
realizará una evaluación que contemplará esos aspectos.

Finalmente, se dirá que las experiencias analizadas muestran también la necesidad de
construir nuevas agendas para la formación de recursos humanos en el nivel superior en
concordancia con la realidad productiva y científico-técnica, como un paso más en la política
de CTI los países de América Latina. Sólo un enfoque integrado y coordinado con estas
políticas, puede hacer que los programas de integración de recursos humanos calificados en
las empresas sean más atractivos para el sector productivo.
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Resumen
En las economías emergentes, y específicamente en México y Latinoamérica, aparecen
recientemente empresas orientadas a explotar oportunidades surgidas de avances
tecnológicos, y a incursionar directamente en los mercados internacionales. Se investiga la
visión de estos emprendedores en lo que se refiere a la identificación de la oportunidad
tecnológica y a la forma en la que construyen las redes y alianzas que les permiten allegarse
del conocimiento necesario para explotar esas tecnologías y para incursionar en mercados
internacionales. Empleando análisis del discurso en entrevistas a emprendedores de este
perfil y de empresarios tradicionales, se contrastan estas visiones, para identificar los
aspectos en los que los nuevos emprendedores manejan criterios y valores empresariales
distintos a los tradicionales. Se analizan las implicaciones de política económica y de
innovación y tecnología, para el impulso y la proliferación de este tipo de empresas y
emprendedores.

Abstract
In emergent economies, and specifically in Mexico and Latin America, a new kind of firms is
appearing, that seeks to exploit technology-based business opportunities in international
markets. Content analysis is used to explore these entrepreneurs’ views regarding the ways in
which they detect and enact these opportunities and regarding the ways in which they build
the alliances and networks they need in order to gain access to technological and market
knowledge they need to exploit those opportunities. The vision of this new kind of
entrepreneurs is contrasted with that of businessmen in traditional industries, in order to
identify those values and operating criteria that they use in building their entrepreneurship
projects. Industrial innovation and technology policy implications of our findings are
discussed, with the goal of increasing and strengthening this kind of enterprises and
entrepreneurs.

1. Innovación Tecnológica e Internacionalización: Relación Creciente

Los empresarios latinoamericanos tradicionalmente han mantenido una postura de
aislamiento y secrecía en lo concerniente a la operación de sus empresas y a las decisiones
estratégicas que toman. El desarrollo tecnológico como elemento de competitividad para
las empresas de la región ha tendido a ser relativamente poco importante, por comparación
con empresas de economías desarrolladas. En gran medida como consecuencia de esto, han
sido pocos los casos en los que las pequeñas y medianas empresas han incursionado en
mercados internacionales; la tendencia prevaleciente ha sido más bien apegarse a la
explotación de conocimientos transmitidos de una generación a otra, limitando su alcance a
los mercados domésticos y a la explotación de los mismos. Aquellas empresas que han
incursionado en el mercados foráneos han seguido, por lo general, los procesos de
internacionalización que corresponden más bien al modelo de Uppsala, creciendo hacia



mercados extranjeros sólo cuando sus capacidades se han fortalecido en el mercado local, y
prefiriendo mercados próximos cultural y geográficamente. En algunos casos, muy
documentados ya, se han convertido en grandes empresas multinacionales, cuyo
comportamiento y estrategias son muy distintos al de las pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, en los últimos años ha surgido una generación nueva de emprendedores,
cuya mentalidad y objetivos empresariales están dirigidos, desde el nacimiento de sus
proyectos, a los mercados foráneos y globales, que demandan alto valor agregado. La
dinámica particular de estas empresas (Bell, McNaughton, Young, y Crick, 2003;
Brännback, Carsrud, y Renko, 2007; Coviello, 2006; Freeman, Edwards, y Schroder, 2006;
Oviatt y McDougall, 2005) las ha llevado a ser conocidas como “nacidas globales” (“born
globals”). Una parte significativa de esta generación de emprendedores también tiene la
característica de buscar y explotar oportunidades de negocio basadas en tecnología, y de
partir por principio de alianzas y redes de colaboración como un rasgo indispensable de los
modelos de negocio que desarrollan (Butler, Doktor, y Lins, 2010; Coviello, 2006;
Freeman, Hutchings, Lazaris, y Zyngier, 2010; Knight y Cavusgil, 2004; Servantie, 2011).
Para las economías industrializadas este fenómeno no es nuevo, pues las empresas de base
tecnológica y las empresas “nacidas globales” tienen ya una historia considerable en ellas,
y ambos aspectos tienden a estar fuertemente asociados, pues en muchos casos, la
inversión que se hace en innovación tecnológica es de tal magnitud que sólo puede resultar
rentable abarcando mercados internacionales (Arechavala, 2008).

Una tendencia semejante, aunque de manera más incipiente, se produce en economías
emergentes, particularmente las latinoamericanas, obedeciendo a factores estructurales
cuya importancia crece, en lugar de ser coyunturales (Arechavala et al. 2013). Se trata de
factores que tienden a ampliar los espacios de oportunidad para empresas tecnológicas, que
en Latinoamérica surgen en aparente desventaja respecto a las de economías
industrializadas. Esta tendencia es particularmente notable dado que en México, como en
la mayor parte de Latinoamérica, el capital social que posibilita la colaboración en este
campo ha sido notablemente deficitario. Típicamente, el empresario mexicano es reacio a
la colaboración, es desconfiado, y prefiere mantener el conocimiento de la operación de su
empresa en secreto, por lo que tiende a presentar raquíticos procesos de aprendizaje
respecto a las mejores prácticas de negocios a nivel local o internacional.

Sin embargo, las condiciones sociales y económicas del país y de la región configuran
rápidamente una nueva categoría de oportunidades, y con ello el perfil de las empresas que
crean quienes las perciben. Entre los emprendedores de esta categoría, que aumenta en
número y capacidad económica rápidamente, se encuentran emprendedores cuyo
comportamiento, en lo que se refiere a alianzas y colaboración con otras empresas y
organizaciones, es radicalmente distinto al que sigue el empresario tradicional: su voluntad
de colaborar y compartir información y proyectos con empresas, centros de investigación y
desarrollo tecnológico, etc. son marcadamente superiores a los del empresario tradicional.

Aunque incipiente, la literatura de investigación ha comenzado a reportar el surgimiento de
esta nueva categoría de empresas en Latinoamérica, y a documentar las diferencias en sus
trayectorias respecto a las de sus contrapartes de economías desarrolladas (Dib, Rocha, y
Silva, 2010; Figueiredo, 2008; Vonortas, 2002). Nuestro objetivo en este trabajo es
contribuir al conocimiento de este nuevo tipo de empresas en Latinoamérica, las empresas
de nueva creación orientadas a explotar oportunidades tecnológicas en mercados
domésticos e internacionales. Buscamos documentar particularmente los esfuerzos de estas
empresas por construir las redes que les permiten resolver la incertidumbre inherente en los
emprendimientos tecnológicos y en la incursión de mercados internacionales, y nos
apoyamos para ello en la comparación de sus perspectivas con las de empresarios



tradicionales, es decir, aquellos orientados sólo a mercados domésticos, a tecnologías
tradicionales, y que tienen poca inclinación a colaborar entre sí.

2. El Emprendedor y la Oportunidad

Aunque la investigación sobre emprendimiento se ha concentrado en su mayor parte en las
características personales del emprendedor, incluyendo la audacia, la tolerancia a la
incertidumbre, la proactividad, etc. (Butler et al., 2010; Keh et al., 2002; Lumpkin y Dess,
2001; Ozgen y Baron, 2007; Qing Miao y Ling Liu, 2010; Ucbasaran et al., 2009).

Por otro lado, las oportunidades de emprendimiento no existen objetivamente. No se
encuentran en la realidad esperando ser descubiertas. Son creadas paulatinamente,
conforme el emprendedor percibe, descubre, explora y construye formas específicas de
explotarlas y convertirlas en una fuente de riqueza (Oviatt y McDougall, 2005). El
emprendedor tiene la capacidad de identificar necesidades y de articular recursos, que
también percibe, de manera que le permitan satisfacer esa necesidad de una manera
rentable.

El descubrimiento de la oportunidad en el ámbito tecnológico depende fundamentalmente
de la experiencia y el conocimiento previo del emprendedor, tanto en el ámbito de la
tecnología misma, como en el de los mercados, en el de las necesidades que esa tecnología
puede satisfacer en esos mercados, y en el de los modelos de negocio bajo los cuales el
emprendimiento puede tener éxito (Park, 2005; Qing Miao y Ling Liu, 2010; Shane, 2000;
Vargas y McCarthy, 2010).

En el ámbito tecnológico existe un capital de conocimiento que puede ser directamente
aplicable al descubrimiento de oportunidades de negocio (Hindle y Yencken, 2004). A
diferencia de los emprendedores tecnológicos de economías desarrolladas, los
emprendedores de economías emergentes exploran este espacio con puntos de partida y
recursos diferentes, y bajo imperativos distintos, que generan dinámicas diferentes
(Arechavala et al. 2013).

Las redes y los recursos disponibles para los emprendedores en economías emergentes son
muy distintas: no hay capital de riesgo, la tecnología no está tan ampliamente disponible, la
infraestructura de investigación y desarrollo tecnológico es mucho menos desarrollada y
los mecanismos de enlace y apoyos para emprendedores son mucho más incipientes. Las
condiciones que dan origen a la creación de empresas tecnológicas en las economías
industrializadas (Shane, 2001) no se dan en las economías emergentes, por lo que es
importante comprender la dinámica de los procesos por los que los emprendedores de
economías en desarrollo logran sacar adelante sus proyectos de empresa cuando están
basados en componentes tecnológicos importantes y dirigidos además a mercados
internacionales.

En particular, para un emprendedor que inicia un proyecto de contenido tecnológico
importante, y con vocación hacia los mercados internacionales, el reto de vislumbrar la
oportunidad, explorar los ámbitos de su explotación y modificar el proyecto y modelo de
negocio, no es trivial (Butler et al., 2010). Para ser viable, un proyecto así requiere de
conocimientos tecnológicos importantes, o al menos del conocimiento de los avances
tecnológicos y científicos que pueden tener una aplicación con un valor significativo en el
mercado. Y sin embargo, para conocer esta última dimensión (los mercados
internacionales y las necesidades que en ellos se pueden satisfacer con esas tecnologías), se
requiere no sólo de un conocimiento personal de esos  mercados, sino también la habilidad
para apoyarse en otros actores en el seno de una red para explorarlos.



3. Incertidumbre, Conocimiento y Redes de Colaboración

A diferencia de las empresas tradicionales, el conocimiento que da lugar a la identificación
de oportunidades y a la creación de una empresa, en la actualidad ya no radica en una
persona.  Tanto en el ámbito tecnológico como en los mercados internacionales, la
amplitud de los espacios en los que es necesario operar como su dinamismo y turbulencia,
hacen imposible que un solo individuo pueda poseer todo el conocimiento necesario para
crear una empresa viable, ya no digamos exitosa.

El conocimiento disponible actualmente, en términos de tecnologías con el potencial para
generar productos o servicios de valor en diferentes mercados es enorme. El acceso a ese
conocimiento, gracias a las tecnologías de información y comunicaciones, también es
prácticamente ilimitado. Sin embargo, es imposible para un emprendedor explorar
exhaustivamente esos espacios en busca de oportunidades de emprendimiento; sólo puede
hacerlo de manera azarosa y errática. Más aún, el conocido avance cada vez más
vertiginoso en este campo hace que la posibilidad de estar al día en cuanto a los avances
tecnológicos en cualquier especialidad esté fuera del alcance de individuos que operen de
manera aislada, y todavía más la posibilidad de desarrollar por sí mismo las tecnologías
que pudiera adoptar, hasta llevarlas con éxito a mercado.

Igualmente, los mercados internacionales representan por su magnitud oportunidades
formidables, pero también una complejidad y dinamismo más allá de lo que un
emprendedor puede explorar de manera significativa. En esta dimensión, también el papel
de las redes preexistentes ha sido documentado en investigaciones previas para economías
desarrolladas (Chandra, Styles, y Wilkinson, 2012; Crick y Spence, 2005).

Sin embargo, en economías emergentes la dinámica de la formación y desarrollo de las
redes parece ser distinta a la que se da en economías industrializadas. En estas últimas el
surgimiento de empresas que desde su nacimiento tienen vocación internacional se da en el
seno de redes preexistentes (Coviello, 2006; Fernhaber y Li, 2013; Freeman et al., 2006;
Sasi y Arenius, 2008), en las que el capital social, nacido de la experiencia y el aprendizaje
colectivos (Keeble y Wilkinson, 1999; Longhi, 1999) ha tenido oportunidad de
desarrollarse y dar lugar a relaciones profundas de confianza recíproca entre los
participantes (Sasi y Arenius, 2008). Para los países desarrollados, los esfuerzos de
internacionalización se han convertido en procesos inmersos en redes establecidas, más
que ingresos a mercados integrados por actores independientes (Butler et al., 2010;
Johanson y Vahlne, 2009), lo que reduce significativamente los costos y la incertidumbre y
las barreras de entrada a nuevos mercados, incluso para empresas de nueva creación.

En economías en desarrollo, como la mexicana la conformación de redes es parte del
proceso de construcción de la oportunidad de emprendimiento. Esta conformación es, a su
vez, parte de un proceso de aprendizaje individual (del emprendedor) y colectivo (de los
miembros de la red creciente de apoyo) que ocurre conforme el emprendedor busca y
encuentra los caminos para dar forma y adaptar su modelo de negocio a las oportunidades
que va descubriendo sobre la marcha en el contexto internacional y que ha sido
documentado ya en otros contextos (Chetty y Campbell-Hunt, 2004). Durante este proceso,
los emprendedores tecnológicos de economías emergentes no cuentan con redes
institucionalmente maduras, en las que los actores participantes (organismos
gubernamentales de fomento económico, universidades y centros de investigación,
organismos de enlace y asociaciones empresariales, por ejemplo) cuenten con mecanismos
establecidos de coordinación y colaboración.



En muchos casos, la situación es incluso negativa en este sentido, pues las instituciones de
investigación, como es el caso de México, por ejemplo, no cuentan con culturas de
colaboración con las empresas, ni con mecanismos o procesos de colaboración que les
permitan compartir de manera fluida los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo,
con las empresas, y apoyarlas en sus esfuerzos por desarrollar nuevos productos o para
acompañarlas en sus esfuerzos de internacionalización. Como en la mayor parte de
Latinoamérica, esto es visible particularmente en lo que se refiere a interacciones
relacionadas con la innovación tecnológica, pues muchas de las instituciones e
interacciones en este ámbito están todavía en proceso de construcción (Arocena y Sutz,
2001; Arza y Vazquez, 2010; Arza, 2010; Dutrénit y Arza, 2010; Katz, 2001).

El emprendedor del que trata esta investigación es aquél que reconoce la carencia de
suficiente conocimiento tecnológico, lo mismo que la carencia de conocimiento de
mercados internacionales, pero que aún en estas condiciones emprende, tomando para sí la
tarea de construir las redes que le permitirán reducir la incertidumbre tecnológica y la
incertidumbre inherente a la incursión en mercados que desconoce.

¿Cómo es en Latinoamérica el proceso de descubrimiento y construcción de las
oportunidades de negocio basadas en tecnología y orientadas a mercados internacionales?
¿Cómo se configura la relación entre este proceso y la creación de las redes que lo hacen
posible?

El objetivo de esta investigación es identificar y documentar las variables centrales del
proceso de detección y construcción de las oportunidades de emprendimiento basado en
tecnología en economías menos desarrolladas (particularmente en México y
Latinoamérica) y orientadas a mercados internacionales, e identificar cómo y por qué se
relacionan entre sí esas variables, atendiendo a la visión que los propios emprendedores
tienen del proceso. Buscamos caracterizar y documentar el comportamiento de estos
emprendedores, las principales diferencias que muestran respecto a los empresarios
tradicionales en lo que se refiere a su ideología y valores empresariales, y los modelos de
negocio que emprenden, y en particular su disposición a colaborar con otros actores, a
compartir, y a construir redes de colaboración que les permiten explorar y aprovechar
oportunidades de emprendimiento tecnológico en el contexto internacional.

4. Método

Presentamos en este trabajo resultados de una investigación basada en el análisis de
contenido de 42 entrevistas a profundidad con empresarios tradicionales y con empresarios
innovadores, explorando cualitativamente las razones por las que deciden colaborar o no
con otras empresas y organizaciones. Las entrevistas son transcritas y analizadas para
identificar patrones subyacentes en el discurso de los entrevistados, comparando los puntos
de vista de empresarios tradicionales con los de los emprendedores tecnológicos,
principalmente en cuanto a la colaboración y la construcción de alianzas y colaboraciones,
y en cuanto al papel que éstas tienen en el desempeño de su firma.

La selección de los empresarios a entrevistar buscó diferenciar dos grupos: el primero de
ellos orientado a negocios tradicionales y el segundo integrado por emprendedores que
hubieren introducido innovaciones significativas o creado su empresa con base en
innovaciones tecnológicas en los últimos cinco años, y que tuvieran intención de llevarlas a
mercados internacionales. Las entrevistas se agrupan como se describe en la siguiente
tabla:



Tabla 1: Composición de la muestra de entrevistas.

Empresas tradicionales Empresas tecnológicas globales

Muebles 2 Suplementos alimenticios 6

Alimentos 4 Farmacéutica 6

Calzado y marroquinería 3 Biotecnología 4

Plásticos 6 Sistemas embebidos 2

Metalmecánica 3 Electrónica 2

Vestido 4

Total: 22 20

El promedio de edad de las empresas en el primer grupo (las empresas tradicionales) es de
21.5 años, y de 4.1 años en el segundo. El número de trabajadores promedio en las
empresas tradicionales es de 38, y de 18 en las tecnológicas.

Dado que esta investigación se aboca a identificar y documentar patrones en empresas y
emprendedores que representan una ruptura con la forma tradicional de hacer negocios en
el país, no es posible aún intentar generalizaciones que estadísticamente pudieran tener
alguna validez. Esto no es posible en esta etapa, entre otras razones, debido a que la misma
población que habría de ser objeto de estimación de parámetros no puede ser claramente
definida, no se conoce el número de las empresas que la componen y, por lo tanto, es
imposible saber en qué momento una muestra puede ser representativa.

Sin embargo, nuestra investigación sí persigue establecer categorías de valor teórico para
la investigación cuantitativa posterior. En esta etapa nos limitamos a identificar y
documentar patrones observados en entrevistas realizadas a emprendedores tecnológicos
cuyas empresas se encuentran en proceso de internacionalización, y a compararlos con el
discurso de empresarios tradicionales, a fin de caracterizar de manera ilustrativa su forma
de articular sus proyectos y los modelos de negocio que desarrollan. En esta etapa, como
investigación cualitativa, lo que interesa es identificar las variables relevantes para
contestar nuestras preguntas, y conocer y documentar el cómo, y el por qué se dan las
relaciones entre ellas (Corbin y Strauss, 1990; Eisenhardt y Graebner, 2007; Eisenhardt,
1991; Yin, 2009).

Para hacer esta caracterización empleamos el análisis cualitativo de estas entrevistas,
realizado con apoyo de software especializado (NVivo 10), que nos permite caracterizar
los patrones comunes y las diferencias fundamentales en lo que se refiere a las premisas
sobre las cuales los emprendedores construyen sus proyectos empresariales, lo mismo que
sus visiones en lo que se refiere a las motivaciones para colaborar o no con otros actores
sociales y económicos. Este tipo de análisis nos permite también codificar inductiva y
deductivamente las premisas que determinan la voluntad de establecer alianzas y compartir
oportunidades e información que los empresarios tienen, y el papel que esto tiene en las
decisiones estratégicas que toman y en la competitividad de sus empresas.

En lo que sigue se muestran, sólo de forma ilustrativa, algunos de los fragmentos en los
que los entrevistados explican cómo y por qué tomaron distintas decisiones en el proceso
de formar su empresa, construir las redes en las que participan y la conexión que esto tiene
con sus modelos de negocio. La intención es mostrar, tan claramente como las limitaciones
de espacio nos lo permiten, la manera en la que estos emprendedores conciben y



construyen sus proyectos, en dimensiones críticas que les hacen posible superar las
desventajas que tienen frente a sus contrapartes de economías industrializadas.

5. Resultados

Aún cuando no es posible hacer generalizaciones de carácter estadístico, las entrevistas con
los emprendedores que participan en este estudio muestran gran regularidad en lo que se
refiere a las razones por las que los emprendedores y empresarios colaboran o no con otras
empresas y organizaciones en función de su proyecto empresarial. En primer término
sobresale el hecho de que en los casos estudiados la tecnología a emplear y el modelo de
negocios no están probados y maduros, por lo que el emprendedor debe necesariamente
recurrir a otros actores para dar forma a su proyecto. Desde el punto de vista de la
identificación de la oportunidad, esto nos lleva sin embargo a investigar el perfil del
emprendedor, como alguien que vislumbra una oportunidad de negocio aún cuando no
cuenta con todo el conocimiento necesario de las tecnologías necesarias y del mercado al
que debe dirigirse.

Perfil del Emprendedor
Existe una diferencia fundamental en el perfil del empresario tradicional y el del
emprendedor tecnológico: el primero creó su empresa asumiendo modelos de negocio
generados en un mercado cerrado; bajo el régimen de substitución de importaciones, el
conocimiento técnico requerido para producir bienes era del dominio común o bien podía
ser adquirido en el extranjero, incorporado en bienes de capital o bajo licenciamiento. Por
contraste, el emprendedor tecnológico en la actualidad tiene experiencia empresarial o
formación que le permite vislumbrar oportunidades de innovación en los modelos de
negocios que creará pero, quizás más importante, tiene una cultura empresarial de nivel
internacional, sea por formación (muchas veces en el extranjero), por experiencia laboral
(muchas veces en empresas transnacionales que operan en el país):

“(Nuestra empresa) nace en el 2006. La fundamos cinco emprendedores.
Cada uno de los emprendedores nos desarrollamos como ejecutivos en
empresas transnacionales, eminentemente europeas y norteamericanas
(…)”
“(…) beca me la dió el Politécnico y la Secretaria de Relaciones Exteriores,
porque no existía el CONACYT, y me mandaron al Tecnológico de
Massachussets,  el MIT, y allá yo hice la maestría y el doctorado, becado por
estas dos instituciones. El doctorado que yo hice fue en bioquímica microbiana,
lo que ahora se conoce como microbiología. Lo que pasa es que ha ido
cambiando, empezó como bioquímica microbiana, ingeniería genética, biología
molecular y ahora se llama biotecnología. O sea, ésa es la historia de la
biotecnología. Entonces después  regresé, regresé de ser investigador, y me
contrató Pfizer, una empresa farmacéutica, como director general de la planta
de Toluca. Me dedicaba a la producción de farmacéuticos, y al mismo tiempo a
la investigación, y en este laboratorio de investigación logramos obtener una
enzima proteolítica de tipo alcalina, y esta enzima se utilizó para los
detergentes biológicos; entonces Pfizer hizo un contrato con  una empresa que
se dedica a la producción de detergentes, y salió el famoso ARIEL el primer
detergente biológico, usando las enzimas que nosotros habíamos producido, y
esto hizo que Pfizer creciera de una forma brutal, porque era de un producto
industrial con biotecnología que eran enzimas, ahí duré 5 años (…)”

“Soy de origen Químico Fármaco Biólogo en alimentos (…) de la universidad
salí para hacer tesis  y servicio social en (una empresa pública de) leche



industrializada (…) en aquel entonces había tres plantas industrializadoras
grandes, dentro de las más grandes de América Latina, (…) estuve 2 años en
investigación y desarrollo, y dos años en servicios técnicos (…) fui el
responsable de la elaboración de manuales de proceso, de 3 plantas
industrializadoras en Aguas Calientes, Chihuahua, y de Veracruz, también
llevaban unos aspectos normativos y de desarrollo de mercado de la empresa, y
por ahí entre en relación con CONACYT (…) me encontré con una
convocatoria para estudios de posgrados que no exigía el conocimiento de
idiomas (…) fui cuatro años a estudiar el doctorado en Microbiología
Alimentaria (…) en Francia (…) era difícil conseguir empleo en una empresa
con un posgrado científico, pero se abrió la oportunidad aquí en Jalisco en una
empresa productora de soya (…) y me vine a trabajar 10 años con esta empresa
hasta que (…) decidí arrancar un proyecto personal (…) la empresa hace las
dos cosas, apoyándose mucho en asesoría y expertos (…)”

Casos como estos permiten ver que en la formación de esos emprendedores se dan ambos
componentes: la formación científico/tecnológica y la formación empresarial, que
representan una trayectoria fundamentalmente distinta a la del empresario tradicional
típico, quien normalmente tiene sólo formación de pregrado, sin contacto con la
investigación, y se ha formado empresarialmente en la práctica, de manera autodidacta,
resolviendo los problemas operativos con pocos elementos técnicos. Un caso típico:

“Mira mis capacidades, así como de ingeniero, fue diseñar algunas piezas y
venderlas; funcionaron y ahora pues eso es lo que corresponde a lo técnico;  a
lo administrativo, pues lo ayudan a uno, está el contador, o uno mismo poco a
poco aprende algo. (…) Sí ha habido cursos, pero no acudimos; uno que otro
curso que vamos para aprender de las nuevas tecnologías que nos brindan,
pero hasta la fecha no requerimos, porque como estamos un poco estancados,
estamos esperando a otras empresas.”

El Conocimiento Tecnológico y el Reconocimiento de la Oportunidad
En los casos estudiados, las empresas tecnológicas nacen del reconocimiento del valor
potencial de una tecnología en el mercado, pero no necesariamente de su dominio al
momento de generarse el proyecto:

“Nosotros no teníamos idea de lo que era biotecnología, ni un bífido, ni un
lactobacilo, y sin embargo, en el 2011 fuimos la única empresa
latinoamericana en presentar en Biotechnica, en Hannover, Alemania, una
biotecnología mexicana, la primera en estar siendo transferida a Alemania.
¿Cómo pasó eso? (…) el punto de inflexión fuerte fue reconocer nuestra
ignorancia, fue aliarnos las universidades y centros de investigación”

Un rasgo fundamental de estos emprendedores, sin embargo, es su conocimiento de la
literatura científica y de las posibilidades que los avances de investigación tienen para
convertirse en oportunidades de negocio y emprendimiento.

“La idea original vino de conocer la investigación básica que se hace en los
centros públicos de investigación, tanto en Jalisco como en estados
circunvecinos (…) comenzaron a reportar sobre la existencia…, bueno, la
existencia y algunos efectos interesantes de substancias prebióticas presentes
en el agave. Tomamos la idea y la aplicamos a nuestro proyecto industrial,
para tratar de explotar comercialmente esos productos (…) pero sí partimos de
la literatura académica, y empezamos a hacer nuestras propias adaptaciones



(…) colaboramos con ellos, porque ellos hacen toda la validación científica que
se queda en las publicaciones. Lo que nosotros queremos es añadir valor al
conocimiento científico y generar una cadena de valor para la industria, desde
el productor hasta el producto final.”

En la mayoría de los casos esto responde al hecho de que los emprendedores tienen
postgrados en áreas científicas o tecnológicas, pero esto no necesariamente es así. Entre los
emprendedores entrevistados varios son hombres de negocios que fueron invitados a
colaborar en el proyecto y se dieron cuenta del potencial y la oportunidad de llevar
resultados del trabajo científico al mercado. También es frecuente el caso de que la
experiencia laboral en empresas transnacionales los familiarizara con el proceso de
convertir adelantos científicos y tecnológicos en productos o servicios con potencial de
negocios:

“De inicio creo que fue fundamental que se ensamblara el hecho de que ellos
toda su vida han trabajado en esas líneas de investigación, entonces nos vieron
a nosotros como un medio de poder plasmar su sabiduría, su conocimiento, en
algo que iba a llegar a una aplicación real.”

“La idea original vino de conocer la investigación básica que se hace en los
centros públicos de investigación, tanto en Jalisco como en estados
circunvecinos (…) comenzaron a reportar sobre la existencia …, bueno, la
existencia y algunos efectos interesantes de substancias prebióticas presentes
en el agave. Tomamos la idea y la aplicamos a nuestro proyecto industrial,
para tratar de explotar comercialmente esos productos (…) pero sí partimos de
la literatura académica, y empezamos a hacer nuestras propias adaptaciones
(…) colaboramos con ellos, porque ellos hacen toda la validación científica que
se queda en las publicaciones. Lo que nosotros queremos es añadir valor al
conocimiento científico y generar una cadena de valor para la industria, desde
el productor hasta el producto final.”

Construcción de Redes y Formación de Capital Social en los Modelos de Negocio
En contraste con lo que sucede en economías desarrolladas, los emprendedores
tecnológicos de nuestro país no surgen en el seno de redes conformadas y maduras, que
pudieran ser consideradas como ecosistemas fértiles para este tipo de empresas. Dada la
relativa inmadurez de las instituciones económicas en las economías emergentes, esas
redes no existen, o son extremadamente incipientes. Por ello, los emprendedores deben ser
proactivos en su construcción, lo que no resulta fácil. La construcción de las redes, por otro
lado, no es algo proyectado de antemano, sino que es una respuesta a la necesidad de
adaptar la tecnología y el modelo de negocios a las necesidades y oportunidades que se
detectan:

“(…) nos ha permitido a nosotros no dejar esa relación con las universidades y
con los centros de investigación, donde hay una simbiosis muy padre (...) esa es
la manera como nosotros hemos ido integrando en una fase..., lo voy a decir
muy honestamente, en una manera prácticamente empírica, nunca tuvimos una
estrategia. Sería muy arrogante decir: ‘desde hace ocho años dijimos nuestro
objetivo estratégico y nuestra visión para el 2012 es tener la red de centros de
investigación y universidades más poderosa de Latinoamérica’. No, no es
cierto.(…) del 2006 al 2009 nuestra misión, nuestra visión era muy simple, era
de una palabra y era la misma: era sobrevivir. Esa era nuestra visión, esa era
nuestra misión.”



“Entonces todo eso lo tuvimos que aprender, y lo seguimos aprendiendo. Decir
que ya terminamos pues yo pienso que no. Y en el aspecto técnico, bueno,
consideramos nosotros que pues es una parte de nuestras habilidades;
conocemos a los mejores técnicos del país en el ámbito veterinario, pudiéramos
decir, y en el ámbito de investigación y desarrollo, o sea, creo que hemos
desarrollado la habilidad de relacionarnos con un grupo de investigadores de
alto nivel, tanto a nivel nacional como a nivel mundial; para eso sirve  ahorita
el internet y pues lo que queremos es aprovechar todos los recursos que esto
genera ¿no? En (este proceso) las capacidades que hemos adquirido es la
capacidad de negociación, por un lado; el otro el de buscar oportunidades, el
otro es solucionar problemas…”

En todas las entrevistas en las que el emprendedor ha requerido colaboración de otras
organizaciones, ha debido tomar la iniciativa para desarrollar y mantener la colaboración y
la integración de las redes:

“¿Cómo funciona esta colaboración? Nosotros, como dije, iniciamos
empíricamente una masa crítica. Primero sí fuimos nosotros al instituto (X), a
buscar a la Dra. ... quien en su momento era la máxima autoridad a nivel
latinoamericano en probióticos. O sea, buscamos a la persona mas reconocida
(…) incubamos la empresa en la universidad (Y) y buscamoa al Dr. …, que es
una de la s más grandes autoridades a nivel nacional en (su) materia. Luego
fuimos al Instituto (Z), al área de biotecnología, para poder hacer algunas
funciones ya de aplicación muy específica de la tecnología para escalamiento
industrial. Nosotros las seleccionamos, buscándolas. Buscamos quiénes son las
autoridades. Fuimos a las universidades, tocamos las puertas de los centros de
investigación, y les propusimos el proyecto.”

“(La tecnología que esta empresa explota la desarrollamos) aquí, sí pero con
una cuestión, de que te tienes que vincular; o sea, no le puedes hacer ya del
hombre de mil usos, ¿no? de que yo lo sé todo, yo lo hago todo… No maestro,
ya no. Tú, si vas a hacer tecnología, vas con el experto, con tu compañero:
‘Oye maestro, yo veo que tú eres muy chicho en esto, ¿no? ¿Cuánto me
cobrarías? Apóyame, vuélvete mi consultor. ¿Tú tienes lo que él no tiene? Pues
voy contigo y me empiezo a vincular, no voy a tener miedo ni celos, porque eso
era lo que hacía el  empresario antes, ¿no? Esto es mío, me lo van a robar. No,
eso es una inseguridad. Tú abres y empiezas a abrir una serie de opiniones
vinculadas, de apoyo, de gestión, de consultoría, de guía, y vas así rapidísimo,
¿no?”

La construcción de estas redes no es fácil. En el contexto mexicano, muchas de las
instituciones universitarias y los centros de investigación no tienen los mecanismos o la
disposición para colaborar activamente con sectores no académicos, y los incentivos están
dirigidos en otro sentido. Sin embargo, las empresas que comprenden esto y saben moverse
en ese contexto logran resultados positivos:

“Muchos de ellos son miembros del SNI y para mantener su nivel dentro del
SNI están obligados a generar tesis de grado, a generar papers (publicaciones)
y a generar patentes. Entonces el hecho de que una empresa llegara como
nosotros, y de alguna manera propusiera proyectos que pueden derivar en
doctorados, en maestrías, en papers (publicaciones), en protocolos de
investigación y en patentes, que al final del día a ellos mismos les iba a
beneficiar para los créditos que tenían que comprobar, pues fue un “match”
perfecto, ¿no? y entonces una vez que empezamos a producir productos,
patentes y papers, la comunidad científica en México empezó a saber de
nosotros, y ya como un segundo paso han venido investigadores y nos han
dicho: 'Oye, ¿sabes que? yo tengo esta línea de investigación...'  Yo se por las



publicaciones y por las presentaciones que han hecho doctores con los que
trabaja (la empresa) que la plataforma tecnológica que tienen me puede ayudar
a mí. Entonces podemos hacer un desarrollo conjunto, y nosotros le decimos
pues claro que sí.”

“Yo ya sé que, si lo tengo que hacer en la (universidad pública), lo tengo que
hacer siete mesese antes. Porque tiene que pasar por el abogado, el abogado te
lo tiene que revisar, y luego lo tiene que pasar al rector, y el rector tiene una
lista de espera bestial. Si yo ya sé eso,¿ a qué le llevo a la (universidad) cuatro
meses antes? No lo va a tener, por normativa.”

En la construcción de estas redes, el emprendedor asume un papel muy activo, en el que
debe adaptarse y adaptar sus estrategias a valores y estructuras diferentes a las propias,
buscando responder a las expectativas e intereses de otros actores:

“En términos de formación, los protocolos de investigación que tenemos con el
instituto nacional de nutrición, por ejemplo, nos permitieron traer, no a la
empresa, sino a una institución académica, en este caso la Universidad de
Guadalajara, la capacidad de poder hacer determinaciones de lo que son los
microorganismos probióticos. Pusimos en vinculación a un laboratorio que ya
lo hacía, con otro, y actualmente el laboratorio de Jalisco ya tiene esta
posibilidad, y estamos por hacer lo mismo con todos los protocolos que están
desarrollándose, es decir, nosotros buscamos los resultados de nuestro
producto, pero las instituciones de investigación con las que trabajamos
finalmente son quienes se quedan con el conocimiento, y está bien. No nos
oponemos a ello.”

La construcción de las redes resulta particularmente difícil para los empresarios cuando
tratan con universidades (en particular las públicas), pues no sólo existen pocos incentivos
en ellas para hacerlo, sino que en muchas ocasiones enfrentan serias dificultades
burocráticas y de normatividad para colaborar con las empresas. A pesar de que algunas
instituciones intentan cambiar esta situación, la carga sigue estando del lado de las
empresas:

“Entonces, lo que hay que hacer es conocer la realidad. Vuelvo a pensar que lo
que nos ha tocado a nosotros vivir: la complejidad…, es buena voluntad y
flexibilidad para cubrir los marcos de regulación interna de las instituciones.
(…) muchas instituciones son autónomas. (…) la (universidad X) es autónoma
en sus procedimientos. Lo que teníamos que hacer como empresarios es
entenderlo, para nosotros (ser flexibles) era sobrevivir. Si no nos adaptábamos,
no hacíamos nada. Quiero entender que muchas de las empresas se han sentido
frustradas y dicen: 'Yo mejor lo voy a pagar por fuera, no voy a estar
aguantando ahí seis meses para ver si un papel me lo firma o no el rector.' Y
entonces por eso dicen que es complicado. Pero realmente no lo es, si nos
adaptamos y si conocemos de manera profunda la realidad con la que se
manejan las diferentes instituciones. Eso es lo que creemos nosotros.”

Esta capacidad para construir redes de colaboración contrasta con la mentalidad
prevaleciente entre empresarios tradicionales, donde la poca diferenciación de producto, y
los escasos recursos tecnológicos llevan a los competidores a recelar unos de otros, en la
competencia por el mercado local, y a mantener una actitud pasiva frente a las
posibilidades de colaboración:

“No (colaboramos) porque son negocios muy celosos, no tardas en hacer un
mueble novedoso, cuando ya te lo copian y lo dan mucho más barato.”

“Nuestro mayor problema es que no es nada amigable este giro, por el tipo de
competencia que hay, y al contrario, todos se manejan de la misma manera, o



sea, para producir una carrocería la cotizan cinco personas, y como no es un
producto estándar, todos le echan tierra a todos. (…) Y el cliente pocas veces
puede constatar  que es verdad. (…) Entonces, se utiliza mucho como el quemar
a la otra empresa, o desmentir a la otra empresa en lo que va a ofrecer.
Entonces no hay, ni habrá una lealtad entre el giro.”

“Pues nunca se nos ha presentado ni hemos sabido de algunas otras empresas
que quisieran colaborar con nosotros o nos ofrecieran que colaboremos con
ellos; no se ha presentado ninguna ocasión así.”

“Pertenecemos sólo a las asociaciones (empresariales) obligatorias, pero
nunca nos hemos acercado a ellos para pedirles algo…”

“Pues  a veces lo que nosotros tenemos es que cada quien está centrado a su
rollo y a veces no…, no…, no ve el entorno como un engranaje; hay empresas
que pueden tener una organización de negocios muy amplia pero, hay mucha
burocracia, pues.”

En los casos de empresas tradicionales, como vemos, se combina la desconfianza con la
limitada visión de las eventuales ventajas de colaborar. Se encuentran limitadas en el
conocimiento con el que cuentan para desempeñar su actividad, y la competencia por el
mercado local los orienta a competir en un juego de suma cero con otros empresarios. No
perciben incentivos para emplear más recursos de conocimiento en la explotación de
mercados más amplios, lo que es un marcado contraste con la visión de los emprendedores
de base tecnológica y orientados a mercados internacionales.

6. Discusión

Las empresas tecnológicas y de vocación internacional en economías desarrolladas nacen
en un contexto institucional, un “ecosistema” maduro y con las condiciones adecuadas para
que puedan prosperar en él. En ese contexto la innovación tecnológica es algo cuyo valor
económico no se discute, existe una extensa red de universidades y centros públicos de
investigación que se precian de transferir sus tecnologías activamente, generar nuevas
empresas que las explotan y obtener ingresos significativos con ello. Las alianzas entre
empresas son también parte cotidiana del quehacer económico y se construyen
constantemente lazos de confianza entre los actores de esas redes. En esos contextos
también existe capital de riesgo que no sólo está disponible, sino que busca activamente
nuevas oportunidades de inversión basadas en tecnologías innovadoras o disruptivas.

En economías en desarrollo, el contexto institucional es mucho más incipiente e inmaduro:
en la cultura empresarial no impera la noción de que la tecnología es una poderosa arma de
competencia, el capital social es deficiente, predomina el recelo y la desconfianza, existen
pocos organismos de enlace que faciliten la interacción entre los actores del sistema, y las
instituciones de investigación tienen marcos legales no sólo poco favorables para la
integración con la industria, sino muchas veces contrapuestos con ella.

En estas condiciones, es aún más significativo que surja de manera creciente una categoría
de emprendedores que no sólo es capaz de vislumbrar nuevas oportunidades de negocio
basadas en tecnología, sino que es capaz de tomar la iniciativa e influir en otros actores
para hacer viables sus proyectos de empresa y modelos de negocio. El proceso de
aprendizaje de estos emprendedores es incierto, deben constantemente ensayar nuevas
formas de obtener el conocimiento que necesitan y aprender a establecer las alianzas
necesarias para lograrlo.



7. Conclusiones

De este análisis desprendemos implicaciones en lo que se refiere a la práctica empresarial
misma, en lo que se refiere a los criterios de diseño de políticas de apoyo a la innovación y
a la internacionalización de las empresas y en lo que se refiere a políticas de impulso al
asociacionismo y a la articulación de redes y cadenas productivas en la región. En primer
término, es claro que existe un enorme potencial en cuanto al surgimiento de empresas de
base tecnológica, aún cuando sólo una porción pequeña de la ciencia y la tecnología
producida en el país (lo mismo que en Latinoamérica) es de frontera. Existen muchos
nichos en la actividad económica global que requieren sólo tecnologías ya conocidas o
desarrollos ulteriores de tecnologías ya disponibles, a las que las economías emergentes
tienen acceso prácticamente gratuito.

Un punto que aún requiere mayor investigación es la explicación de los procesos por los
que se genera capital social entre estas empresas y los entornos económicos en los que
operan. Durante décadas, incluso después de la apertura de mercados y los tratados
internacionales de libre comercio, el empresario típico no colabora ni se alía con otros. Sin
embargo, los emprendedores tecnológicos de manera natural se inclinan a colaborar con
otros empresarios, pero principalmente con universidades y centros de investigación.

¿A qué se debe que los emprendedores de esta nueva generación tomen la iniciativa y estén
teniendo éxito en la construcción de redes que hacen posible sacar adelante sus proyectos?
¿Cómo logran superar limitaciones ancestrales, la desconfianza y el recelo? En los
extractos de nuestras entrevistas vemos que sus modelos de negocio son, por necesidad,
mucho más flexibles, y los adaptan para resolver la necesidad de colaborar con otras
organizaciones. Esta necesidad resulta evidente y natural para ellos, pues requieren
alianzas con empresas y organizaciones que les permitan obtener el conocimiento
científico y tecnológico necesario, y que les ayuden también a resolver las incertidumbres
inherentes al ingreso en mercados globales.

Es claro que actualmente el número de emprendedores con las características necesarias
para emprender este tipo de proyectos es pequeño en el país, y tal vez en toda
Latinoamérica, pero no es insignificante. Aún cuando en este momento es prácticamente
imposible medirla, la cantidad este tipo de emprendedores es creciente, y este fenómeno no
es casual, sino que obedece a condiciones estructurales: los espacios tecnológicos que
dejan abiertos las empresas de economías desarrolladas que buscan abrir mercados para
tecnologías disruptivas crecen continuamente, la complejidad de las cadenas
internacionales de suministro genera rápidamente nuevos nichos de oportunidad, las
diferencias en costos de investigación y desarrollo tecnológico respecto a los países
industrializados se amplían, etc.

Con todo, es mucho lo que la política pública puede hacer para impulsar su crecimiento, y
para ello se puede recurrir a programas de repatriación de investigadores, o de apoyo a
directivos e investigadores de empresas transnacionales que desean emprender. Las
políticas actuales de incentivos a la colaboración de empresas con universidades y centros
públicos de investigación y desarrollo tecnológico son positivas y pueden complementarse
con apoyos también para que estas empresas incursionen con más éxito en mercados
globales.
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RESUMEN

La Republica Bolivariana de Venezuela, ha desempeñado un papel protagónico en la
construcción de la unidad Latinoamericana y Caribeña. Ha impulsado desde Convenios de
Cooperación Energética hasta nuevos espacios de integración regional y es a través de
estos acuerdos, que se propone instrumentar una agenda científica y tecnológica vinculada
a eficiencia energética en la región, para dar sustento a la Integración Energética. Los
principios de integración energética que se proponen estarán basados en la cooperación
tecnológica, capacitación, desarrollo de infraestructura energética y aprovechamiento de
fuentes alternativas, así como la cohesión de las capacidades y fortalezas que en materia de
ciencia y tecnología puedan desarrollarse. En el desarrollo de este trabajo, se analizan los
acuerdos de cooperación energética (PETROAMÉRICA, PETROCARIBE, PETROSUR y
PETROANDINA) y el entorno multilateral que lo complementa (ALBA, UNASUR,
CELAC y MERCOSUR) con el fin de estudiar sus fortalezas o debilidades para
instrumentar dicha agenda.

----------------

The Bolivarian Republic of Venezuela, has played a leading role in the construction of the
Latin American and Caribbean unity. Venezuela has promoted from Energy Cooperation
Agreements until new areas of regional integration and through these agreements,
proposing a scientific and technological agenda linked to energetic efficiency in the region,
to give support to the Energy Integration. The principles of energetic integration are
proposed on technological cooperation, training, energy infrastructure development and
use of alternative sources, as well as the cohesion of the capabilities and strengths in
science and technology. In this work, we analyze the energy cooperation agreements
(PETROAMERICA, PETROCARIBE, PETROSUR and PETROANDINA) and
multilateral environment that complement these agreements (ALBA, UNASUR, CELAC
and MERCOSUr) in order to study their strengths or weaknesses to implement the above
mentioned agenda.

--------------
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Palabras Clave: Convenios de Cooperación Energética, Políticas Energéticas,
Cooperación tecnológica.

I. INTRODUCCIÓN.

La Republica Bolivariana de Venezuela ha impulsado políticas energéticas en
Latinoamérica y el Caribe con el fin de contribuir al posicionamiento del país como
potencia energética internacional fomentando las relaciones energéticas, políticas,
culturales y económicas a favor de la equidad y la justicia social. Es así como los
Convenios de Cooperación Energética nacen con el fin de materializar la unión energética
de los pueblos Latinoamericanos y Caribeños. Son considerados como habilitadores
geopolíticos que permitan utilizar los recursos energéticos para motorizar el
establecimiento de relaciones más justas y reducir las asimetrías económicas y sociales de
esta región. Dichos convenios acogen los principios de integración energética y de
solidaridad, así como la cohesión de las capacidades y fortalezas de los países que lo
integran.

No cabe duda que la Republica Bolivariana de Venezuela, ha desempeñado un papel
protagónico en el proceso de construcción de la unidad Latinoamericana y Caribeña,
impulsando los convenios de cooperación energética como PETROAMÉRICA,
PETROCARIBE, PETROSUR y PETROANDINA, como también nuevos espacios
regionales como La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), la
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latino
Americanos y Caribeños (CELAC) y el Mercado Común del Sur (Mercosur).

Durante el desarrollo de este trabajo, analizaremos dichos acuerdos de cooperación
energética (PETROAMÉRICA, PETROCARIBE, PETROSUR y PETROANDINA) y el
entorno multilateral que lo complementa (ALBA, UNASUR, CELAC y Mercosur) con el
fin de estudiar sus potencialidades y/o debilidades para instrumentar una agenda científica
y tecnológica vinculadas a eficiencia energética en América Latina y Caribe (Al y C) para
dar sustento a la Integración Energética impulsada por la Republica Bolivariana de
Venezuela.

De los resultados, podemos inferir que existen todas las posibilidades de diseñar una
agenda en ciencia y tecnología en materia de eficiencia energética en el acuerdo de
cooperación PETROCARIBE, debido a que está concebido sobre una base de cooperación
tecnológica, capacitación, desarrollo de infraestructura energética y aprovechamiento de
fuentes alternas. Aunque, el ámbito de cooperación en las demás propuestas de integración
energética se plantea de modo amplio, incorporan el espacio de cooperación en
tecnologías, otras fuentes de energía e incluso proyectos sociales.

Sin embargo, es necesario consolidar una estrategia a mediano y largo plazo con el
objetivo fundamental de contribuir a la seguridad energética, al desarrollo socioeconómico
y a la integración de los países Latinoamericanos y Caribeños, mediante el empleo
soberano de los recursos energéticos y la unión de las capacidades científicas y
tecnológicas de la región.

Todas las actividades desarrolladas por el Gobierno de Venezuela en la última década se
han centrando en fortalecer la conformación de un nuevo mapa energético mundial,
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privilegiando la inversión en investigación y desarrollo tecnológico en materia de
hidrocarburos y energía eléctrica y así fortalecer la integración energética Latinoamericana
y Caribeña.

II. VENEZUELA EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI Y LA POLÍTICA
BOLIVARIANA EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL:

El liderazgo de la Republica Bolivariana de Venezuela en la promoción, diseño e
instrumentación de estos acuerdos, liderazgo sólo posible de comprender en el marco de un
contexto nacional donde la conformación de una nueva geopolítica mundial y la
consolidación de Venezuela como potencia, en ese nuevo contexto, son ejes estratégicos
del gobierno bolivariano liderado por el Presidente Hugo Chávez Frías.

En efecto, en el año 1998 con la llegada de Chávez al gobierno y la elaboración de la
Constitución del 99, se marca un hito histórico sin precedentes en el país. Se inicia el
cambio y la transformación de un modelo político e institucional que había dominado los
últimos 40 años de la escena nacional para dar inicio a un proyecto socialista de corte
bolivariano.

La Revolución Bolivariana, así denominado este proceso, se concretará en el Plan de
Desarrollo 2001-2007, más tarde en el programa de Gobierno, Proyecto Nacional Simón
Bolívar 2007-2013,  y posteriormente en el Plan de la Patria 2013-2019, donde se plasma
claramente un  proceso de transformación de la realidad política e institucional  del país
para  la conformación de la Patria Socialista. Una Patria Socialista cuyos límites no se
constriñen a las fronteras nacionales sino que más allá supone la creación de un mundo
Multipolar con un nuevo equilibrio social político u económico para los pueblos del
mundo.

Con esa orientación última se conforman dos de los ejes estratégicos claves del 1er
Programa Socialista de la Nación, el “Proyecto Simón Bolívar”: “La Nueva Geopolítica
Internacional” y “Convertir a Venezuela en una Potencia Energética Mundial…” (1)

donde se plasma toda la línea política que orientó al Estado Venezolano en la constitución
del ALBA, la CELAC y  UNASUR y el Ingreso al Mercosur, así como las iniciativas de
PETROCARIBE y con ella PETROSUR, PETROANDINA y PETROCARIBE y otras
como el Anillo Energético del Sur, Anillo Energético del Caribe, Anillo Energético
Andino, Gasoducto Transguajiro y Gasoducto del Sur, . Estos instrumentos de integración
regional cumplen tantos los propósitos programáticos del gobierno venezolano como con
los propósitos políticos plasmados en los planes de la nación.

Esta línea de acción política e ideológica tiene su correlato en la posición de Venezuela en
materia energética:

_______________________

(1) Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013,  “Proyecto Simón Bolívar”
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“Nuestras reservas (4,32 trillones de metros cúbicos) son las más altas en el continente
después de EEUU (5,42 trillones de metros cúbicos). Constatamos igualmente, que la
región podría autoabastecerse en estos dos rubros, ya que se producen 11,7 millones de b/d
de crudo y se consumen 6,754 millones de b/d. En gas, la producción es de 175 billones de
m3 y el consumo de 173 billones de m3. En carbón, la diferencia es aún mayor ya que la
producción alcanza los cincuenta y dos (52) millones de toneladas equivalentes de petróleo
(TEP) y el consumo a las 27 millones de TEP (B.P. Informe Anual, 2006). La fortaleza de
la región y el papel protagónico de Venezuela se acrecientan si consideramos las
reservas de la Faja del Orinoco” (2)

Si a esto le sumamos la fluctuación de los precios del barril de petróleo en el mercado
internacional a partir del inicio del siglo XXI, Venezuela se coloca en una posición
privilegiada económica y políticamente.

III. PETROAMERICA. PETROCARIBE, PETROSUR Y PETROANDINA.

PETROAMERICA, se constituye como el acuerdo marco donde se inscriben sus correlatos
regionales a saber PETROCARIBE, PETROSUR y PETROANDINA. El surgimiento y
evolución de  la iniciativa PETROAMERICA ha pasado por tres etapas:

Una primera etapa, que va del 2001 al 2004, etapa inicial donde la propuesta se orienta a
la creación de una empresa petrolera multinacional latinoamericana con la participación de
las empresas petroleras estatales. Más sin embargo, las diferencias entres los países, sus
necesidades y la posición de las petroleras locales, no permitió que esto pudiera
concretarse, y tuvo que instrumentarse nuevas modalidades para su realización.

Una segunda etapa, que va del 2004 al 2007, donde la iniciativa se subdivide en los tres
ámbitos geográficos para operacionalizar acuerdos de cooperación específicos. En esta
etapa surge PETROSUR (Declaración de la I Reunión de Ministros de Energía de América
del Sur sobre Energía, Isla de Margarita, Venezuela. 29 de Octubre 2004).
PETROCARIBE (I Encuentro Energético de jefes de Estado y/o de Gobiernos del Caribe.
Puerto La Cruz, Venezuela. 29 de Junio del 2005) y PETROANDINA (XVI Consejo
Presidencial Andino. Lima, Perú. 18 de Julio 2005). Así con estos tres marcos de
cooperación subregional se establece formalmente PETROAMERICA en la Declaración
de Caracas, I Reunión de Ministros de Energía de la Comunidad Sudamericana de
Naciones el 26 de Septiembre del 2005.

_______________________

(2) Hernández Barbarito, Lolola “Petroamérica y la Integración energética de América Latina
y el Caribe” 2007. Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual.
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Una tercera etapa, a partir del 2008 hasta la actualidad, donde el impulso inicial dado a
esta iniciativa marco se traslada a los acuerdos subregionales.  Durante este periodo se
consolida  PETROCARIBE y se establecen acuerdos puntuales en el seno de PETROSUR
y PETROANDINA. Hasta el 2013, PETROCARIBE  ha mantenido reuniones periódicas
entre sus países miembros, siendo la más reciente la Reunión  Ministerial Extraordinaria
PETROCARIBE-ALBA realizada en Caracas el 9 y10 de Enero del 2013.

Para Venezuela, esta iniciativa ha marcado un hito en la historia política nacional.  En el
texto de la página web de la Empresa Venezolana de Petróleos, PDVSA, se señala:

“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, impulsa la iniciativa de
PETROAMÉRICA, una propuesta de integración energética de los pueblos del continente,
enmarcada en la Alternativa Bolivariana para la América (ALBA) y fundamentada en los
principios de solidaridad y complementariedad de los países en el uso justo y democrático
de los recursos en el desarrollo de sus pueblos”

El espíritu de la propuesta venezolana se resume en las palabras del presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, durante la firma del Acuerdo de
Cooperación Energética con la República Dominicana en el marco de una visita a ese país:

“Venezuela tiene en su territorio la primera reserva de petróleo del mundo y la primera
reserva de gas de todo nuestro Continente, desde allá desde el Polo Norte, desde Alaska
hasta la Tierra del Fuego como se dice, tenemos la primera reserva de gas aquí mismo en el
Caribe, queremos compartirla con el Norte, con el Sur, con el Este y con el Oeste y en
prioridad con nuestros pueblos vecinos, nuestros pueblos hermanos. No nos parece nada
justo que teniendo nosotros tanto gas, tanto petróleo, haya apagones frecuentes en
Dominicana, el Norte de Brasil no tenga energía para el desarrollo, Colombia no tenga
energía suficiente en los pueblos de la frontera, o en el Sur y en el Oeste; Haití no tenga ni
siquiera para las plantas eléctricas que le dan energía a los hospitales; Grenada y todos
estos hermanos países, no es justo, Venezuela ha recuperado su profunda raíz bolivariana y
queremos más que decirlo demostrarlo, uniéndonos de verdad para ser libres” (3)

PETROAMÉRICA está concebida como un “habilitador geopolítico orientado hacia el
establecimiento de mecanismos de cooperación e integración, utilizando los recursos
energéticos de las regiones del Caribe, Centroamérica y Suramérica, como base para el
mejoramiento socioeconómico de los pueblos del continente”. (4)

Como áreas de cooperación se prevén:

 Suministro de crudo y productos

 Intercambio de bienes, servicios, desarrollo de infraestructura, financiamiento

_____________________________

(3)Pagina Web Petróleos de Venezuela PDVSA “Petroamerica”

(4)Pagina Web Petróleos de Venezuela PDVSA “Petroamerica”
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 Diseño, construcción y operación conjunta de refinerías, facilidades de
almacenamiento y terminales

 Comercialización conjunta de crudos, productos, asfaltos y lubricantes

 Transporte y logística

 Exploración y explotación conjunta de petróleo y gas

 Procesamiento y comercialización de gas
 Petroquímica
 Tecnología / adiestramiento
 Combustibles ecológicos
 Políticas públicas

PETROCARIBE, se caracteriza por estar estructurado como organismo. Esta suscrito
inicialmente por 14 países: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica,
Granada, Guyana, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía,
San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela. Durante la III Cumbre
PETROCARIBE se adhirieron formalmente Haití, Nicaragua,  Honduras y Guatemala en
la IV Cumbre. Es decir abarca los países caribeños y centroamericanos con excepción de
México.

Actúa como un organismo multilateral capaz de asegurar la coordinación y articulación de
las políticas de energía, incluyendo petróleo y sus derivados, gas, electricidad, uso eficiente
de la misma, cooperación tecnológica, capacitación y desarrollo de infraestructura
energética; así como el aprovechamiento de fuentes alternas, como la energía eólica y
solar, entre otras.

El tratado también fomenta el uso racional de la energía, en la búsqueda del máximo
ahorro y eficiencia, para lo cual impulsa el desarrollo de polos petroquímicos, la
sustitución de artefactos de alto consumo energético por equipos más eficientes y el
empleo de energías alternativas.  Los países miembros se comprometieron a crear y
fortalecer empresas mixtas binacionales y a negociar directamente entre Estados para
eliminar los intermediarios. El convenio de esta organización lleva implícita la articulación
de convenios existentes anteriormente, como el Acuerdo de San José y el Acuerdo
Energético de Caracas. Sin embargo, mejora las condiciones de este último, que prevé el
financiamiento de 25% de la factura, con un año de gracia, pagadero en 15 años, con el 2%
de interés.  Mientras que PETROCARIBE propone una escala de financiamiento de la
factura petrolera tomando como referencia el precio del crudo. Igualmente extiende el
periodo de gracia para el financiamiento a largo plazo de uno a dos años y prevé una
extensión del periodo de pago de 17 a 25 años, reduciendo el interés a 1% si el precio del
petróleo supera los 40 dólares, y el pago a corto plazo se extiende de 30 a 90 días.

Entre tanto, PETRANDINA y PETROSUR se han convertido en marcos para las
negociaciones puntuales entre las empresas locales de los países que los conforman. Así, a
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modo de ejemplo, el primer beneficiario del nuevo esquema de cooperación andina es
Ecuador, exportador neto de petróleo y antiguo miembro de la OPEP e importador de
gasolina, que hoy negocia refinar en Venezuela parte de sus crudos con lo cual se ahorrará
una parte de los 1.000 millones de dólares anuales que paga por combustibles importados.
Otro de los convenios bilaterales concretados en este marco es con Bolivia a través de la
creación de la empresa PETROANDINA conformada por un 40% del capital de PDVSA y
un 60’% de de la compañía Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En este
contexto no solo se realza la explotación de hidrocarburos en el suelo boliviano, sino se
crea la Planta Termoeléctrica de Cochabamba y el desarrollo el potencial petroquímico
boliviano.

Por otra parte, se han firmado acuerdos bilaterales entre Energía Argentina SA (ENARSA),
Petróleos Brasileños (Petrobras), Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland (ANCAP) con PDVSA, dirigidos a disminuir costos de transacción, minimizando
la intermediación, para reducir el impacto negativo de los elevados costos del mercado
internacional. Así mismo Venezuela ha firmado acuerdos con la Republica de Uruguay. No
así con Chile o Paraguay.

Tras la revisión puntual de estos acuerdos energéticos impulsados por Venezuela en la
última década y en virtud del propósito que nos mueve en esta investigación cual es
evaluar sus potencialidades a fin de instrumentar una agenda en Ciencia y Tecnología que
promueva la eficiencia energética en América Latina y el Caribe, podemos inicialmente
concluir:

 PETROANDINA en la actualidad se constituye como una iniciativa marco donde
se inscriben los acuerdos energéticos PETROCARIBE, PETROSUR, Y
PETROANDINA. No es un acuerdo multilateral, ni bilateral, es un marco
normativo donde se inscriben las iniciativas regionales. En consecuencia se debe
revisar la vialidad de instrumentar una agenda de C y T a través de esta instancia.

 Venezuela en ese escenario internacional se alza en su liderazgo económico y
político.

 Existen todas las posibilidades de instrumentar una agenda en C y T en materia de
Eficiencia Energética en el Acuerdo de PETROCARIBE, instancia que concreta los
supuestos de integración regional de la iniciativa PETROAMERICA y que presenta
la “Eficiencia Energética” como una área de actuación.

 Estas posibilidades son menos explicitas en el caso de PETROANDINA Y
PETROSUR, dado que la integración energética se presenta a través de acuerdos
bilaterales puntuales, lo que restringe el ámbito de la agenda en C y T.

 No obstante el ámbito de la cooperación entre países se plantea de modo amplio,
incorporando áreas de cooperación en tecnologías, otras fuentes de energía e
incluso proyectos sociales.

Venezuela también le ha dado impulso a acuerdos marcos de tipo
integracionista y que de alguna manera se cruzan con el accionar
de estos acuerdos energéticos puntuales. Ellos son la Alternativa
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Bolivariana par los Pueblos de América,  ALBA; La Unión de
Naciones Suramericanas, UNASUR, y la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.  Más recientemente ha
ingresado en el Mercado Común del Sur, MERCOSUR por lo cual
se incluye también en el informe dado las capacidades que tiene el
mismo para potenciar una posible Agenda Científica y
Tecnológica en la región.

IV. EL ALBA Y LA CELAC, ORGANISMOS MULTILATERALES CON
IMPULSO DIRECTO Y DETERMINANTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

La Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe o ALBA como se la conoce
comúnmente, es una propuesta de integración enfocada para los países latinoamericanos y
caribeños que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Se concreta
en un proyecto de colaboración y complementación política, social y económica entre
países de esta región, promovido inicialmente por Cuba y Venezuela como contrapartida
del Área de Libre Comercio de  las Américas o ALCA, impulsada por Estados Unidos.

La propuesta del ALBA la formuló por primera vez el Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, en el marco de la III Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, celebrada en la isla
de Margarita, el 11 y 12 diciembre de 2001; y está integrada por: Venezuela, Cuba,
Bolivia, Nicaragua, Republica Dominicana, Ecuador, San Vicente y las Granadinas,
Antigua y Barbuda.

El 14 de diciembre de 2004 se realiza en La Habana la Primera Cumbre del ALBA. El
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, y el Presidente del
Consejo de Estado de Cuba, Fidel Castro, firman la Declaración Conjunta para la creación
del ALBA y el Acuerdo de aplicación del ALBA. La Segunda Cumbre (28 de abril de
2005) y la Tercera Cumbre (29 de abril de 2006), fueron celebradas en Cuba nuevamente.
En esta última se incorpora la República de Bolivia con el presidente Evo Morales, quien
suscribe su adhesión al ALBA y propone el Tratado de Comercio de los Pueblos, que fue
firmado en esa ocasión. La Cuarta Cumbre (11 de enero de 2007), se realiza en la ciudad
de Managua, incorporándose la República de Nicaragua, con su Presidente Daniel Ortega.
La Sexta Cumbre, se realiza en Caracas (24 al 26 de enero de 2008). La Mancomunidad de
Dominica, con su Primer Ministro, Roosevelt Skerrit, se incorpora al ALBA y se instala el
Consejo de Movimientos Sociales del ALBA, poniendo en funcionamiento el Banco del
ALBA.

A partir de la Séptima Cumbre Extraordinaria del ALBA (24 de junio de 2009), en
Maracay, se comenzó a denominar ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS
DE NUESTRA AMÉRICA. En esta cumbre se incorporaron a la Alianza Ecuador, San
Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda.
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Ideológicamente el ALBA está sustentada en el pensamiento integracionista de los
próceres latinoamericanos Simón Bolívar, José Martí, Antonio José de Sucre, Bernardo
O’Higgins, José de San Martín, Augusto César Sandino.  Aunque se presenta desde una
perspectiva socialista antepuesta a los principios establecidos por el ALCA (Tratado de
Libre Comercio para las Américas).

Apoyada en el ALBA la iniciativa PETROAMERICA tuvo su primer impulso.

Quizás por lo reciente de su creación o por la orientación de sus objetivos primeramente
políticos, y aunque se han promovido un sin número de Proyectos entre el Ministerio
del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología de Venezuela con varios países del
tratado, el ALBA no tiene ni funcional ni estructuralmente, una instancia especifica en
Ciencia y Tecnología que coordine la ejecución y seguimiento de los mismos.

Igual situación se presenta en la CELAC.

La CELAC o La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Comunidade dos
Estados Latino-Americanos e Caribenhos; Communauté des États Latino-américains et
Caribéens; Community of Latin American and Caribbean States) es un organismo
intergubernamental de ámbito regional, constituido por los Jefes de Estado y de Gobierno
de los países de América Latina y el Caribe, reunidos en la Cumbre de la Unidad de
América Latina y el Caribe, conformada por la XXI Cumbre del Grupo de Río y la II
CALC (Cumbre de América Latina y del Caribe sobre Integración y Desarrollo), en la
Riviera Maya, México, los días 22 y 23 de febrero de 2010.

Su finalidad es avanzar de manera decidida hacia una organización que agrupe a todos los
Estados de América Latina y El Caribe. Reafirmando la necesidad de realizar esfuerzos,
con nuestros pueblos, que nos permitan avanzar en la unidad y en la integración política,
económica, social y cultural, avanzar en el bienestar social, la calidad de vida, el
crecimiento económico y promover nuestro desarrollo independiente y sostenible, sobre la
base de la democracia, la equidad y la más amplia justicia social.

Se fundamenta en valores y principios como el respeto al derecho internacional; la
igualdad soberana de los Estados; el no uso ni la amenaza del uso de la fuerza; la
democracia; el respeto a los derechos humanos; el respeto al medio ambiente, tomando en
cuenta los pilares ambiental, económico y social del desarrollo sustentable; la cooperación
internacional para el desarrollo sustentable; la unidad e integración de los Estados de
América Latina y el Caribe; y un diálogo permanente que promueva la paz y la seguridad
regionales. Y se basa en la solidaridad, la inclusión social, la equidad e igualdad de
oportunidades, la complementariedad, la flexibilidad, la participación voluntaria, la
pluralidad y la diversidad.

Sus Estados miembros son: Antigua y Barbuda; República Argentina; Mancomunidad de
las Bahamas; Barbados; Belice; Estado Plurinacional de Bolivia; República Federal de
Brasil; República de Chile; República de Colombia; República de Costa Rica; República
de Cuba; República Dominicana; Mancomunidad de Dominica; República del Ecuador;
República de El Salvador; Grenada; República de Guatemala; República Cooperativa de
Guyana; República de Haití; República de Honduras; Jamaica; Estados Unidos Mexicanos;
República de Nicaragua; República de Panamá; República del Paraguay; República del
Perú; Santa Lucía; Federación de San Cristóbal y Nieves; San Vicente y las Granadinas;
República de Surinam; República de Trinidad y Tobago; República Oriental del Uruguay;
República Bolivariana de Venezuela.
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En el Marco de la constitución de la CELAC, en Caracas (2011), se firmaron 34 acuerdos
bilaterales con Venezuela orientados fundamentalmente al intercambio de alimentos por
petróleo. De estos, los gobiernos de Venezuela y Brasil firmaron 11 convenios
encaminados a desarrollar proyectos de energía, vivienda y agricultura, así como otras
propuestas en la banca pública, electricidad, petróleo, aérea, ciencia y tecnología, entre
otros se pueden mencionar la creación de una empresa mixta entre la Corporación
Venezolana de Petróleo y la Constructora Odebrecht para que éste realice operaciones
petroleras; así como la adquisición de Corpolec de insumos, repuestos, transformadores y
subestaciones a la empresa WEG Equipamientos Eléctricos. Con Uruguay se firmaron dos
convenios de cooperación en materia energética, alimenticia e industrial.  Alrededor de
1.600 millones de dólares es el monto de los 19 contratos suscritos con Argentina.

En cuanto a Ciencia y Tecnología, con Argentina en el área tecnológica, se suscribió
acuerdos que propician el intercambio de experiencias entre el programa argentino
Conectar Igualdad y el proyecto venezolano Canaima Educativo, y otro que propicia la
cooperación entre el programa argentino Mi PC y el venezolano INFOCENTRO. Con
Brasil, hubo acuerdos para a) desarrollar estudios para la estructuración de un laboratorio
de tarjetas electrónicas en Venezuela; b) iniciar la cooperación en la aplicación de la
geomántica e ingeniería espacial para promover la investigación y el desarrollo de nuevas
tecnologías; y c) poner en práctica un programa de trabajo para la transferencia de
tecnologías y conocimientos en el campo de la televisión digital terrestre.(5)

Sin embargo al analizar la estructura organizativa de la CELAC no se observa instancia
alguna susceptible de llevar el seguimiento y control de la ejecución de los proyectos
financiados por Venezuela en materia de Ciencia y Tecnología.

V. LA UNASUR y MERCOSUR

A diferencia del ALBA y la CELAC la UNASUR y el MERCOSUR son instancias con
una orientación del Desarrollo de los pueblos, donde la Ciencia y la tecnología tienen
nombre y apellido.

Con la participación de la República Argentina, la República de Bolivia, la República
Federativa del Brasil, la República de Colombia, la República de Chile, la República del
Ecuador, la República Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay, la República del
Perú, la República de Suriname, la República Oriental del Uruguay y la República
Bolivariana de Venezuela, se constituye la Unión de naciones Suramericanas UNASUR en
mayo del 2008, como organización internacional.

_____________________

(5)www.elnacional.com. Febrero 2013.
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A  finales del año 2010 la UNASUR crea el COSECCTI, Consejo Suramericano de
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual se define como una
instancia política  de carácter intergubernamental para la integración, destinada a definir,
concertar y promover políticas y proyectos comunes con el objetivo de coadyuvar, desde
estas áreas del conocimiento, al proyecto integrador de UNASUR.

Al 2011 se habían realizado algunas actividades en el campo educativo tales como:
alfabetización, calidad escolar, cobertura escolar, interculturalidad y valoración de las
lenguas nativas, educación ambiental, uso de las TICs en Educación Básica y Media,
educación ciudadana, entre otros.

En el mes de Noviembre del año 2012 se elimina el COSECCTI, dividiéndolo en tres
consejos separados y se  da lugar al Consejo Suramericano de Educación (CSE), al
Consejo Suramericano de Cultura (CSC) y al Consejo Suramericano de Ciencia y
Tecnología (CSCTI).

En general Venezuela, mantiene 122 acuerdos petroleros con países de la UNASUR y ha
promovido fundamentalmente lo político de la integración, de la Seguridad y Defensa,
donde mantiene convenios con Argentina. Este acuerdo incluye, además, el trabajo
conjunto en las áreas de ciencia y tecnología para la defensa y ejercicios militares entre las
fuerzas armadas de ambas naciones.

Por parte del MERCOSUR, o bien, el Mercado Común del Sur - MERCOSUR - está
integrado por la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del
Paraguay*, la República Oriental del Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela y el
Estado Plurinacional de Bolivia.  Surge a partir de la firma del Tratado de la Asunción  en
el año 1991 en la ciudad de la Asunción_ Paraguay. Venezuela ingresa al MERCOSUR el
31 de Julio del 2012.  Algunos consideran que este ingreso era estratégicamente necesario
para el país luego de su alejamiento del resto de los países integrante.

El MERCOSUR fue fundado con el objetivo de una mayor inserción competitiva mundial
por medio de la ampliación de sus mercados internos y la modernización de las economías
nacionales. Por ello, el Tratado de Asunción hizo explícita la “...necesidad de promover el
desarrollo científico y tecnológico de los estados parte...” “... para ampliar la oferta y
calidad de los bienes y servicios disponibles, a fin de mejorar las condiciones de vida de
sus habitantes…”.

Por lo señalado, en la segunda reunión del Consejo del Mercado Común, celebrada en
Argentina en 1992, se resolvió la creación de la Reunión Especializada de Ciencia y
Tecnología (RECyT), a efectos de armonizar las tareas y posiciones en el campo científico
y tecnológico.

La RECyT tiene como objetivo central la promoción y el desarrollo científico y
tecnológico de los Países Miembro del MERCOSUR así como modernizar sus economías
para ampliar la oferta y la calidad de los bienes y servicios disponibles, a fin de mejorar las
condiciones de vida de sus habitantes. Sus acciones están estructuradas en el sentido de
aumentar la productividad de las economías del MERCOSUR y aumentar la
competitividad de los segmentos productivos del MERCOSUR en terceros mercados.

La actuación de la RECyT en el plano internacional se caracteriza por la participación en
negociaciones en diversos foros, como en el ámbito de las negociaciones MERCOSUR –
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Unión Europea, sobre temas relativos a la ciencia y la tecnología. En ese campo se
definieron las áreas de interés para la cooperación y se aprobaron las directrices para el
Programa de Cooperación entre los dos bloques de países, cuyo énfasis recae sobre el
establecimiento de una cooperación amplia y abarcadora, teniendo en vista la promoción
del desarrollo económico y social de la región y el foco en el desarrollo del capital
humano.

En el plano regional, uno de los principales campos de actuación de la RECyT es la
promoción y el incentivo de la investigación en todos los niveles, apuntando a la busca de
soluciones para los problemas comunes a los países de la región y contribuyendo así al
proceso de integración regional. La RECyT promueve también la difusión de información
sobre las realizaciones y los avances en el campo científico y tecnológico hacia todos los
países miembros y la definición de campos de conocimiento (áreas temáticas) y sectores
prioritarios con miras a identificar y solucionar problemas de un determinado sector o
región y organizar plataformas (foros en donde las partes interesadas de la sociedad se
reúnen para identificar los cuellos de botella ligados a un determinado sector o región y
para definir las acciones prioritarias a fin de eliminarlos).

La  RECyT está estructurada en tres comisiones, a saber: Comisión de apoyo al desarrollo
científico y tecnológico,  la Comisión Sociedad de la Información y la Comisión
Plataforma BIOTEC SUR., las cuales se replican en todos los países miembros.

Podemos señalar, que el grado de maduración orgánica que poseen los organismos
multilaterales de larga data, a los efectos de desarrollar e instrumentar proyectos de
cooperación en materia de ciencia y tecnología (CyT). Tal es el caso de UNASUR y
MERCOSUR en cuyas estructuras organizativas resaltan unidades especificas para
desarrollar estos temas. Considero que ello es producto al sentido que en torno al
Desarrollo tienen estos organismos.  En este sentido resulta indispensable considerar los
temas asociados al Desarrollo en AL Y C a la hora de formular una agenda de CyT en la
región.

A diferencia de los anteriores tenemos a organismos como el ALBA y la CELAC en cuyas
líneas de trabajo se observa todo orden de temas. Los mecanismos para la promoción y
aprobación de proyectos adolecen de cierta informalidad y no presentan instancias
organizativas capaces de conducir los proyectos en materia en CyT aunque en sus
enunciados así lo indiquen. Estos también se refleja en PETROAMÉRICA o
PETROCARIBE. Sin embargo en estos es donde Venezuela tiene mayor injerencia y
cualquier canalización de recomendaciones, entre otros,  contaría con mayores recursos de
poder.

Estos son los organismos multilaterales que Venezuela ha promovido, impulsado y
financiado en la última década a nivel latinoamericano y del Caribe, como parte de su
política internacional de promover nuevas formas de cooperación ajustadas al Proyecto
Bolivariano.
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VI. CONCLUSIONES:

Venezuela ha impulsado, financiado y estimulado la creación de un conjunto de
organismos que van desde aquellos cuyo propósito fundamental gira en torno al petróleo,
en términos de su distribución en pro del Desarrollo de los países,  tales como
PETROAMÉRICA y sus correlatos regionales, como otros acuerdos de carácter
integracionista para el Desarrollo Regional como lo son el ALBA, la CELAC y UNASUR.

A través de todos estos acuerdos, unos más que otros, Venezuela puede difundir,
promocionar y hasta coordinar, una Agenda Científica Tecnológica, orientada a la
Eficiencia Energética en todos los países de América Latina y el Caribe. Tiene el aval
político y económico para hacerlo.

Las dificultades quizás se puedan presentar en dos direcciones. La primera de ellas tiene
que ver con la consideración nacional sobre la posible coordinación de esta agenda, dado
que distintos órganos públicos pueden tener esta temática como objetivo institucional. La
segunda de ellas tiene que ver con las diferencias sustanciales que en cuanto a las
capacidades científica y tecnológica en cada uno de esos países y el grado de desarrollo en
el tema de Eficiencia Energética que estos hayan alcanzado.
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O Global e o Contextual na Gestão da Inovação e
Aprendizagem Organizacionais em Multinacionais Brasileiras

Resumo

O objetivo do artigo é investigar os aspectos contextuais e globais influenciadores da
inovação e aprendizagem decorrentes do fluxo de conhecimento em gestão resultante da
interação entre matriz e subsidiárias de uma empresa internacionalizada por investimentos
diretos no exterior (IDEs). O modelo de análise construído possui quatro dimensões: a
internacional (diversidade cultural e política); a global (forças universalizantes de valores e
práticas); a gerencial (capacidades e recursos gerenciais consolidados como melhores
práticas na organização); e a interorganizacional (interação entre matriz e subsidiárias).
Foram estudados cinco casos de empresas brasileiras internacionalizadas com sistemas de
gestão implantados. Os resultados confirmaram a suposição de que a inovação e o
aprendizado estão sujeitos a dois tipos de forças, operantes nos níveis nacional e
organizacional: a convergente, relacionada a práticas organizacionais estandardizadas e
globais; e a divergente, que insere o aprendizado como prática social sujeita às
singularidades organizacionais e culturais.

Abstract

This article intends to investigate global and contextual issues that influence the
management learning and innovation in Multinationals. The model definition is operated
by four perspectives: international, global, managerial and inter-organizational, related,
respectively, to the cultural and political diversity; to the universal forces of practices and
values; to the managerial capabilities and resources in the organization, and to the
interaction between holding and subsidiaries and the resulted learning. A multiple
qualitative case study was developed with five multinational Brazilian companies. The
central supposition was validated, that the management learning and innovation derived
from the interaction of holding and subsidiaries/colligates of Multinational corporation is
supposed to be subject to convergent and divergent forces, the former related to global and
standardized organizational practices and learning by the experience, and the latter, is
subject to cultural and organizational singularities: the learning, in this case, is seen as a
social practice.

1 – Introdução e Objetivos

A internacionalização tem sido uma conseqüência de um crescente envolvimento
estratégico das empresas em mercados internacionais, no contexto contemporâneo de
globalização. Sua ação tem sido basicamente feito por start-ups (criações de empresas), ou
uma mudança mais incisiva por intermédio de aquisições de outras empresas locais nos
países onde vão operar, sem contar as fusões e megafusões. Evidentemente, estas fusões e
aquisições (F&A) não se dão sem problemas: aumentam as pressões no sentido de uma
reconfiguração interna destas organizações, com a implantação de sistemas de gestão cada
vez mais complexos, sejam estes os da matriz, o da organização adquirida, ou um modelo
híbrido. Tais sistemas carregam consigo as práticas de gestão que vão doravante orientar as
decisões, rotinas e projetos destas unidades organizacionais.
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Estas práticas são aplicadas pelas empresas no seu intuito de se inserirem no cenário
competitivo e fortalecer sua imagem e influência. Para legitimar este objetivo e acelerar
sua inovação e sua aprendizagem gerencial, procuram instrumentos que lhe dêem uma
referência em escala global, tais como os processos de candidatura ao prêmio Malcolm
Baldrige nos Estados Unidos, ou o Prêmio Nacional da Qualidade, no Brasil (PNQ);
certificações, como a ISO 9000 (Sistemas da Qualidade) ou a ISO 14000 (Sistemas de
Gestão Ambiental); as relacionadas a responsabilidade social corporativa, como o índice de
sustentabilidade da Dow Jones (DJSI), o da  IBOVESPA ou do instituto ETHOS.

A inovação e aprendizagem no sistema de gestão da corporação internacionalizada se dão
por estas transferências e interações de práticas e tecnologias gerenciais entre matriz e
unidades. Se isto implica a interveniência de fatores culturais, políticos, institucionais ou
inter-organizacionais, por outro lado, as práticas de gestão, por conta de uma globalização
de cunho informacional e ideológico, seguem um viés padronizador ineludível.

Com isso, o objetivo do artigo é propor e verificar, um modelo teórico que investiga os
aspectos contextuais e globais que influenciam a inovação e aprendizagem decorrentes da
do fluxo de conhecimento em gestão resultante da interação entre matriz e subsidiárias de
uma empresa que se internacionaliza por investimentos diretos no exterior (IDEs). Esta
interação será analisada segundo duas dicotomias, a dicotomia entre a universalidade das
práticas e tecnologias gerenciais e a particularidade dos contextos onde operam, assim
como a dicotomia entre as singularidades no nível organizacional e as do arcabouço
político e cultural de cada país onde as empresas, matriz ou subsidiárias, atuam.

Este trabalho consistirá, inicialmente, de uma fundamentação teórica, dividida em cinco
partes. A primeira cobre a cultura circundante e o efeito da globalização. A segunda
focaliza as capacidades e conhecimentos organizacionais. A terceira apresenta perspectivas
de abordagem interacionista escolhidas para estudar o contexto de pesquisa, unidas ao
estudo da aprendizagem. A quarta aborda diretamente a gestão das Multinacionais e seus
dilemas quanto à transferência de práticas e aprendizagem em seu contexto diferenciado. A
quinta e última parte conclui a problemática do estudo e apresenta o modelo de análise a
ser aplicado na pesquisa de campo. A parte final do trabalho cobre os resultados desta
pesquisa, assim como as considerações finais e as extensões possíveis ao estudo.

2 – Fundamentação Teórica.

O aprendizado e inovação obtidos com o fluxo de conhecimento em gestão num ambiente
intercultural via interação matriz-subsidiárias em multinacionais requerem uma
compreensão integrada dos seguintes elementos: a cultura, em seus aspectos conceituais; a
dicotomia entre o local e o global; os conhecimentos que sustentam as capacidades e
recursos organizacionais; as premissas teóricas que norteiam as abordagens escolhidas para
enfocar as interações organizacionais; a natureza do aprendizado organizacional em si,
considerada também a dimensão gerencial; e a multinacional no contexto da
internacionalização, chegando a um encerramento com o estudo do conhecimento em
gestão a ser transferido em organizações deste tipo. As seções deste capítulo procuram,
resumidamente, destacar alguns tópicos relacionados a tais categorias.

2.1 – Cultura circundante e globalização.

O termo cultura está associado a diversos significados. Um destes, o simbólico, tem sido
bem aplicável nos estudos internacionais, em que a cultura é mais bem vista não como
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complexos de padrões concretos de comportamento – costumes, usos, tradições, feixes de
hábitos, mas como um conjunto de mecanismos de controle – planos, receitas, instruções
(“programas”) – para governar o comportamento (GEERTZ, 1989). O homem é mais
dependente do que é aprendido culturalmente.

O estudo da diversidade cultural em empresas vem de algum tempo, mas esta se tornou
basicamente inserida em um nível maior de discussão a partir, principalmente dos estudos
de Hofstede (1997). O próprio conceito de cultura em empresa sofre o efeito de ser algo
pretensamente global, mas que emerge do fenômeno cultural em si. Entretanto, torna-se
indispensável ressaltar o contexto globalizante atual e as pressões que se operam, seja de
homogeneização, seja de diferenciação.

Note-se a contraposição entre o global e o local, mas ainda assim haveria algum suporte
para aceitar a idéia de que a diversidade em si não influencia o sistema global e suas
conseqüências. As empresas fazem parte desse sistema, e são tanto agente quanto paciente
do processo de globalização, especialmente com relação a seu conjunto de práticas,
tecnologias e valores, que reagem aos mais diferentes contextos e podendo imprimir
características próprias. A composição de soluções universalizantes e particularizantes vai
depender das capacidades organizacionais e gerenciais de cada empresa, o que está ligado
a sua história particular, aos seus recursos e suas competências, aos seus ativos de
conhecimento, a sua estratégia de crescimento e transposição das fronteiras nacionais.

2.2 Conhecimento e capacidades gerenciais das organizações

Chandler Jr. (1994) entende que a dinâmica do capitalismo industrial está nucleada nas
capacidades organizacionais da empresa (instalações físicas e habilidades humanas),
situadas como um todo unificado e que fazem a coordenação e a integração em todos os
níveis gerenciais. Uma tarefa crítica da alta administração é manter e integrar estas
capacidades, geradoras de crescimento contínuo. Para Chandler, as tecnologias gerenciais
são importantes neste papel. A firma gerencial também foi objeto de estudo de Penrose
(2006), por ela considerada como um reservatório de recursos, A taxa de crescimento da
firma é limitada pelo incremento de seus conhecimentos, porém, a depender da eficiência
administrativa, de novas formas estruturais ou da cultura da organização, ela pode
continuar a crescer. Nelson e Winter (2005) colocam que uma organização funciona
“rotineiramente” se as rotinas necessárias subsistam nos repertórios de seus integrantes.
Ter somente as rotinas, entretanto, não basta, há de se ter as habilidades também.

Os estudos de Chandler, Penrose, Nelson e Winter influenciaram bastante a abordagem da
visão baseada em recursos (BARNEY, 1991, 2002; COLLIS; MONTGOMERY, 1998;
WERNERFELT, 1984) e ainda, a teoria das capacitações dinâmicas (TEECE; PISANO,
1994), referentes à capacidade de adaptar, integrar e reconfigurar adequadamente os
recursos e capacidades de uma organização ao ambiente em mudança. Derivam-se das
rotinas de alto desempenho das firmas, inseridas nos seus processos organizacionais e
gerenciais (coordenação/integração, aprendizagem e reconfiguração), dos seus ativos
intangíveis e alinhadas pela sua trajetória cultural, sua história. A firma torna-se, assim,
uma instituição integradora e aplicadora de conhecimento (GRANT, 1996).

A transferência de conhecimento organizacional relaciona-se “ao processo através do qual
os atores organizacionais (equipes, unidades, organizações) trocam, recebem e são
influenciados pela experiência ou conhecimento de outros” (VAN WIJK; JANSEN;
LYLES, 2008, p. 832, tradução nossa) e está ligado também, segundo esses autores, a
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outros termos como fluxo, aquisição e compartilhamento. Pode contribuir também ao
desenvolvimento de capacidades organizacionais mais distintivas e inovações.

Ao se expandir para o exterior e criar, ou adquirir organizações existentes, o fluxo de
conhecimento em gestão se faz pela interação das capacidades e dos recursos de cada
empresa em particular, considerado ainda, seu meio de diversidade cultural. Que aspectos,
portanto, podem e devem ser considerados nesta interação organizacional? A seção
seguinte pretende privilegiar algumas abordagens teóricas sobre a interação dentro de um
pensamento filosófico comum, chamando a atenção para sua essencialidade, para o
entendimento do pensamento administrativo e organizacional contemporâneo.

2.3 – Perspectivas interacionistas e sua relação com a aprendizagem.

Foram trabalhadas aqui as seguintes abordagens:
 A abordagem neo-institucionalista, com as noções de isomorfismo e ambiente

institucional, trabalha a reação das práticas gerenciais globalizantes em ambientes locais
(por ex., POWELL, DiMAGGIO, 1991), levando ainda em conta as proposições de
Rosenzweigh e Singh (1991) a respeito das pressões opostas sofridas pelas subsidiárias
de multinacionais, uma do ambiente local, outra da consistência interna, em que se
inclui a força da matriz.

 A abordagem da singularidade organizacional, com raízes no interacionismo simbólico
(MEAD, 2004) e centrado nas noções de identidade, cultura e imagem organizacionais,
apropriado a redes complexas como as multinacionais (por ex., HATCH; SCHULTZ,
2002);

 A abordagem da autopoiesis desenvolve, dentro do próprio sistema organizacional, as
suas práticas gerenciais como resposta interna às pressões de práticas gerenciais globais
ou de unidades organizacionais influentes dentro da rede (por ex., LUHMANN, 2005;
Von KROGH; ROOS, 1995)

 A abordagem do capital social, mostrando as organizações como redes diferenciadas e
repositórios de conhecimento (por ex., ADLER; KWON, 2002; PORTES, 2000).

As perspectivas abordadas têm em comum o interacionismo e a propriedade de reconhecer
tanto às particularidades das estruturas como do poder de agência representada pelas
práticas de gestão. A aprendizagem organizacional relaciona e dialoga com estas idéias de
forma a refletir a aprendizagem contínua promovida pela ação individual. O estudo de
aprendizagem organizacional tem sido marcado por diversas correntes de pensamento, com
maiores ou menores diferenças. Dentro de uma visão social, enfocada aqui, prevalecem:
 A Aprendizagem na Ação (ARGYRIS; SCHON, 1996) postula que as pessoas

aprendem mais eficientemente quando se deparam com problemas reais no trabalho, via
programas de instrução e questionamentos espontâneos.

 A aprendizagem situada (LAVE; WENGER, 1991; GHERARDI; NICOLINI;
ODELLA, 1998) entende que quem aprende é a pessoa e não a organização, portanto a
aprendizagem natural dos indivíduos deve ser incentivada; esta corrente tem como foco
as relações concretas entre as pessoas, levando à tona o conceito das comunidades de
prática. O conhecimento é situado em sua cultura e contexto.

Dentro de tal visão, com foco maior na prática social e progressiva integração teoria-
prática e alcance comparativo internacional, envolvendo redes de organizações,
comunidades e ambientes de aprendizado, incluem-se também, como objetos de estudo, o
fenômeno da internacionalização e, por conseguinte, as multinacionais, o que será tratado
a seguir.
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2.4 – Gestão das Multinacionais

A Internacionalização pode ser entendida, mais objetivamente, como “movimentos das
empresas além das fronteiras de seu país de origem” (CYRINO; BARCELLOS, 2006,
p.224), podendo refletir-se na criação de empresas ou em aquisições. Em especial nas
aquisições, as práticas, a distância cultural e o relacionamento impactam a performance de
uma pós-aquisição (CHILD; FAULKNER; PITKETHLY, 2001). Tendo em vista a
diversidade cultural, estudos sobre aculturação foram transplantados para as organizações,
com tipologias que consideram hipóteses de integração, coexistência ou mistura de culturas
das empresas (por ex., MARKS; MIRVIS, 1998).

A eficiência de uma Multinacional como instituição integradora de conhecimento é
direcionada por mudanças no contexto da subsidiária e suas capacidades de conhecimento
do processo (AMBOS; AMBOS; SCHLEGELMILCH, 2006). Observa-se uma relação
entre posicionamento estratégico e potencial da subsidiária para a disseminação de um
aprendizado comum. A sinergia no relacionamento também é importante, ainda que nem
sempre produtiva (CAMPBELL; GOULD, 1999).

Observa-se que as sinergias adquiridas refletem-se naturalmente da identificação e
diferenciação das práticas de gestão e conhecimentos organizacionais existentes na matriz
e subsidiárias, sujeitas a condicionamentos relacionados à herança administrativa de cada
unidade organizacional (BARTLETT; GHOSHAL, 1992), às peculiaridades nacionais
(HOFSTEDE, 1997) e a barreiras diversas (LINDVALL, 1999; SIMARD; RICE, 2003).
Esta transferência de conhecimentos e práticas reflete-se na aprendizagem, modulada pelas
singularidades, atributos institucionais, acoplamentos estruturais possíveis e o capital
social desenvolvido ou a desenvolver. O aprendizado resultante de como estas práticas,
tecnologias e conhecimentos repercutem interativamente nas várias unidades constituintes
das multinacionais, em contextos e histórias singulares é a questão principal levada para a
problemática (QUIVY; VAN CAMPENHOUDT, 1998), assunto da próxima seção.

2.5 – Síntese da problemática adotada

A convivência de situações de padronização global, de um lado, e da permanência de
diferenças nacionais e organizacionais, de outro, pode ser abordada convenientemente por
perspectivas que integrem as ideias debatidas anteriormente de forma a refletir a interação
e a continuidade. Deste panorama se distinguiu o inter-relacionamento entre a
universalidade e diversidade na gestão, ou a convergência e divergência, cujas origens
mais recentes remontam a Webber (1969) e Kerr et al. (1969). Enquanto a força
convergente indica um modelo gerencial universal, a divergente, por sua vez, defende a
influência das diferenças culturais no estilo de gestão.

Uma terceira alternativa integra as anteriores, postulando uma tecnologia transferível desde
que adaptada às condições culturais locais, divergindo nos valores e convergindo na
estrutura: as pós-aquisições operam ora como veículos de padronização, ora como
reprodutores de diferenças nacionais. Aprofundando esta terceira via, a pesquisa realizada
supõe que a implantação de tecnologias gerenciais no ambiente multinacional opera em
função do referido campo de forças em cada contexto. Isto leva à elaboração do modelo de
analise (QUIVY; VAN CAMPENHOUDT, 1998) e dos demais procedimentos
metodológicos, conforme próximo capítulo.
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3 – Metodologia

Feitas as considerações de caráter teórico, tem-se a suposição central de que a
aprendizagem e inovação na gestão de uma corporação multinacional, operantes por meio
de práticas, conhecimentos e tecnologias gerenciais, são suscetíveis a dois tipos de forças:
as de natureza convergente, levando a um aprendizado movido pela experiência com a
prática administrativa implantada; e as de natureza divergente, relacionando o aprendizado
a uma prática eminentemente social. Por sua vez, cada força convergente ou divergente
trabalha tanto no campo nacional, como no organizacional.

A figura 1 mostra essa composição, indicando quatro dimensões de análise. A pesquisa de
campo teve como parâmetro as dimensões do modelo e suas proposições de trabalho, a
depender do contexto estudado.
 A Dimensão Global considera as forças universalizantes de valores e práticas;
 A Dimensão Gerencial abrange as capacidades e recursos gerenciais criados,

adquiridos e transformados na organização, efetivadas como melhores práticas;
 A Dimensão Internacional considera a diversidade cultural e política;
 A Dimensão Inter-Organizacional leva em consideração a interação entre matriz e

subsidiárias de uma multinacional.

Figura 1 – Modelo de Análise

Foi feito um estudo múltiplo de casos (YIN, 2005). Foram selecionadas cinco empresas
brasileiras a partir de critérios pré-estabelecidos, especialmente o índice de
internacionalização estabelecido pela UNCTAD - Conferência das Nações Unidas sobre
Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, 2007), e ainda a experiência na implantação de
modelos de gestão alinhados a requisitos de referência nacional ou internacional, com base
em entrevistas feitas junto a algumas das instituições brasileiras: o Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), Comitê de Qualidade (CB-
25) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a Fundação Nacional da
Qualidade (FNQ), o Instituto Ethos e o Centro de Estudos da Sustentabilidade (CES) da
Fundação Getúlio Vargas de São Paulo.

A pesquisa com as empresas foi feita junto às suas sedes em uma primeira etapa, e numa
segunda etapa, junto a uma ou duas unidades no exterior, in loco ou com profissionais que
tiveram experiência nestes países. Os principais sujeitos da pesquisa foram profissionais ou
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gerentes responsáveis pelo desenvolvimento da gestão, assessores ou consultores internos
das empresas, de forma a extrair sua experiência na implantação das práticas e modelos de
gestão. Dentre os gerentes, encontraram-se tanto os de funções corporativas (gestão
organizacional, estratégia, recursos humanos), como também de linha, quando acessíveis.

A pesquisa teve natureza qualitativa (FLICK, 2004, MILES; HUBERMAN, 1994),
compostas especialmente de entrevistas em profundidade semi-estruturadas (FLICK, 2004;
GODOI; MATTOS, 2006) e observação direta. Foram realizadas, nas duas etapas,
aproximadamente 60 entrevistas, sendo 60% no Brasil, incluindo as sedes das empresas
escolhidas e 40% no exterior, feitas em países da Europa e América do Sul.

4. Resultados e Discussão

O Quadro 1 procura mostrar alguns tópicos que buscassem uma síntese da situação
observada em cada uma das empresas estudadas. Não cabe aqui analisar que uma ou outra
solução seja melhor, mas de apresentar os caminhos percorridos e como as forças de
caráter convergente e divergente interferiram em cada situação, tanto no nível nacional,
quanto no organizacional. Não se tem a pretensão de universalizar afirmações: a
generalização aqui sugerida é de caráter analítico, próprio dos estudos de caso, porém
sempre tendo como limites os casos estudados.

EMPRESA OBSERVAÇÕES
A Transmissão de conhecimento gerencial por competências específicas,

ligadas à gestão tecnológica e à gestão da produção dependendo do contexto
da aquisição. Nas outras competências, houve maior descentralização ou
sincretismo com técnicas desenvolvidas a partir de iniciativas locais.

B Focado na ação gerencial como veículo reprodutor de valores da matriz,
com ênfase na gestão participativa, padronização, empreendedorismo,
controle de prazos, qualidade autêntica e tecnologia de produção, entre
outros. Em função disto, maior variabilidade à ação dos contextos de cada
unidade do exterior, em especial as de singularidade mais forte, gerando
também sincretismos.

C Disseminação da cultura empresarial como “cola” à atuação da empresa no
Brasil e exterior, com efeito na formação de redes, disseminação do
conhecimento e aprendizado decorrente. Modelo de gestão associado
também às particularidades do negócio e do contexto histórico da
organização.

D Modelo de práticas estruturadas por processos, usados para integração da
gestão das aquisições e unidades já existentes, via avaliações sistemáticas e
reguladas por procedimentos. Acompanhamento e disciplina mais
intensivos, inclusive nos aspectos sindicais, podendo gerar conflitos.

E Não houve um modelo de gestão específico, com ações resultantes das
iniciativas dos gestores brasileiros em interação com o contexto local, com
maior autonomia e sincretismo, ao menos na fase inicial, porém em fase
com a cultura gerencial corporativa. A replicação inversa da experiência no
país, porém, resultou em armadilhas de competência, um típico problema
ligado à aprendizagem e à liderança situacional.

Quadro 1
Resumo das características encontradas em cada caso estudado
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Durante o estudo e pesquisa empreendidos a respeito da aprendizagem gerencial das
empresas brasileiras com sua internacionalização, pôde emergir uma série de situações
típicas enfrentadas pelos gestores em um processo como este. Algumas destas situações já
tinham sido engendradas anteriormente e que foram confirmadas com o caso específico da
internacionalização, outros surgiram com os resultados da pesquisa, por sinal, a maioria.
Estas situações podem ser descritos por representações ou metáforas significativas, tais
como as seguintes, ressalte-se, de forma não exaustiva:

 Empresas que querem ter sua cultura refletida em todas suas subsidiárias
estrangeiras agem como o Zeus da mitologia grega, que inseminava diversas
mulheres e queria ver-se refletido em seus filhos.

 Empresas que drenavam os recursos das empresas que adquiriam são vistas por
estas empresas adquiridas como saqueadoras, enquanto as que respeitavam suas
práticas eram vistas como “salvadoras da pátria”.

 Executivos das matrizes que eram envolvidos pelos dilemas das subsidiárias e se
tornavam “afeiçoados” a elas, mesmo com a determinação superior de promover
mudanças, agiam como os “sequestrados” da síndrome de Estocolmo.

 Vários executivos entrevistados reconheciam a importância da humildade ante aos
desafios da diversidade cultural nas empresas adquiridas ou criadas no exterior,
como que “vestindo a sandália da humildade”.

 Por outro lado, foi reconhecido que os executivos de empresas de países
emergentes como o Brasil precisam se impor frente a empresas no exterior, mesmo
de países mais desenvolvidos em termos geopolíticos, sem cair no “complexo de
vira-latas” apregoado por Nelson Rodrigues.

 Ainda, que estes executivos enfrentam reações dos trabalhadores de tais países tão
semelhantes quanto de brasileiros frente a imposições de executivos de empresas de
países desenvolvidos, só que, agora, querendo mostrar práticas “para brasileiro
ver”.

Numa análise integrada dos casos, algumas proposições gerais puderam ser formuladas.

Dimensão Global

P1.1: A aprendizagem e a inovação gerencial advindas da difusão e transferência de
tecnologias gerenciais são direcionadas pelas práticas do capitalismo global e a cultura
global em que estas estão imersas, reproduzindo uma visão hegemônica.

As empresas pesquisadas estão dentro do cenário de globalização, cujas diretrizes
principais são hegemônicas. Isto leva ao alinhamento tanto das práticas de aquisição e
integração das empresas adquiridas, como das tecnologias gerenciais globais que são
adotadas, como a Gestão da Qualidade e Responsabilidade Social, alinhamento este maior
nos países em desenvolvimento, ou emergentes. A linguagem pela qual as empresas trocam
suas experiências e práticas gerenciais é também acentuadamente global. Quanto aos
choques culturais, a dita linguagem comum os atenua na gestão.

Dimensão Gerencial

P2.1: A aprendizagem e a inovação gerencial relacionam-se menos a fatores culturais do
que à incorporação dos valores gerenciais mais propagados e dominantes.
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A proposição se verificou verdadeira dentro de certos limites impostos pelo contexto, em
especial o do trabalho, onde o viés nacional se faz sentir. O principal fator de
homogeneização foi o da linguagem, como o que se aprende nas escolas de administração,
MBAs, entre outros, e disseminado nas empresas. Os papéis assumidos nas empresas em
processos de integração pós-aquisição também apresentam certa similaridade em termos de
resistência mais ou menos explícita à mudança, qualquer seja o perfil geopolítico do país.

P2.2: A aprendizagem e a inovação gerencial são produtos da assimilação das práticas
gerenciais planejadas e reconhecidas internacionalmente, tendo força de aculturação.

A proposição é particularmente verdadeira em práticas de uso global, como as certificações
pela ISO 9000 ou pela Responsabilidade Social, especialmente em países em
desenvolvimento, com influência significativa na formulação dos modelos de atuação das
empresas estudadas. Podem ser enumeradas ainda as diversas tecnologias gerenciais,
disponibilizadas por consultorias, livros etc., que contribuem para que a linguagem seja
praticamente a mesma, sem contar a influência de grupos profissionais, que acabam por
defender propostas semelhantes, como no caso dos profissionais da Qualidade.

P2.3: A aprendizagem e a inovação gerencial resultam de práticas institucionais de
desenvolvimento gerencial, aprendizado contínuo e educação corporativa.

O que ficou mais pronunciado quanto a esta proposição foi a aprendizagem pela prática
gerencial, alinhada aos valores das empresas adquirentes brasileiras, podendo sobrepujar-
se, em importância, à educação corporativa. Uma das razões de não se fortalecer esta
estratégia foi o temor de expectativas das pessoas envolvidas, assim como pela dificuldade
de alinhar os objetivos dos programas às demandas pontuais e urgentes da vida prática.
Reforçou-se a presença de gestores brasileiros no exterior como portadores da cultura e
conhecimento organizacional para fazer valer os interesses da empresa quanto à gestão.

P2.4: A aprendizagem e a inovação gerencial são impactadas, além de fatores gerenciais
e interculturais, pelo ambiente de negócio circundante ao setor onde a empresa atua.

O contexto de negócios do país onde está uma empresa adquirida pode afetar mais a
relação com a adquirente do que a distância cultural. Por exemplo, se uma empresa de um
determinado país, comprada por uma congênere brasileira, estiver em má situação ou em
um setor decadente, isto pode acabar tendo mais peso, em termos de uma receptividade e
aprendizagem a novas técnicas e práticas, do que a cultura do país em questão, mesmo se
este for pertencente ao chamado mundo desenvolvido. Outro aspecto está na relação de
emprego: para países desenvolvidos, trabalhar em empresas, como as compradas pelas
brasileiras, que são de commodities ou de setores considerados secundários, não possuem
muito apelo ou se destina a profissionais de segunda linha em termos gerenciais, levando a
lacunas não encontradas em empresas brasileiras internacionalizadas de ponta.

P2.5: A aprendizagem e a inovação gerencial da organização se dão segundo suas
capacidades e recursos, direcionando a assimilação das práticas e tecnologias, de uso
global ou não.

As tecnologias gerenciais são inúteis sem o alinhamento destas às suas capacidades e aos
seus princípios organizacionais. A própria interação entre capacidades e recursos
gerenciais nem sempre foi bem aproveitada ou trabalhada. Logo, a dimensão gerencial é
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influente no processo de aprendizagem não tanto pela capacidade de transacionar práticas
importadas, mas por portar as capacidades gerenciais desta própria empresa, levando-a a se
diferenciar e ter determinada sua trajetória de crescimento e de internacionalização. Na
pesquisa de campo isto pôde ser observado na forma particular pela qual as empresas
estudadas integravam práticas de uso corrente à sua trajetória e formação.

Dimensão Internacional

P3.1: A difusão e transferência de tecnologias gerenciais e a aprendizagem e inovação
gerenciais decorrentes reproduzem contexto político entre os países da matriz e das
subsidiárias.

A preocupação dos países com a manutenção dos empregos, a qualificação dos locais,
questões de soberania nacional, crescimento econômico sustentável, formam outras
questões relacionadas ao assunto. Notou-se ainda que, quando a empresa adquirida era de
um país dito central, havia um cuidado explícito maior sobre as reações a questionamentos
e posicionamentos das equipes da empresa adquirida, até porque isto, de fato, ocorria. Por
outro lado, se o país era de importância geopolítica percebida como menor, tal
preocupação não era tão acentuada, quando não omitida. A flexibilidade também tornava-
se “mais flexível” a depender da relação de forças percebida.

P3.2: A aprendizagem e a inovação gerencial advindas da difusão e transferência de
tecnologias gerenciais são afetadas pela diversidade intercultural matriz-subsidiárias.

Como já dito, a influência se dá mais na cultura do trabalho, como os grupos locais reagem
a estilos de gestão e de liderança de contextos nacionais diferentes. Foi recorrente a
alegação de ser flexível ante esta diversidade, embora em mais de uma empresa ficasse
também explícito que esta flexibilidade não implica uma imitação do ser estrangeiro.
Percebeu-se, portanto, certa auto-suficiência cultural por parte dos adquirentes, que vêem
as organizações, mesmo que inconscientemente, funcionando a partir de sua própria
perspectiva cultural, inclusive regional, levando a dissonâncias e preconceitos.

Dimensão Interorganizacional

P4.1:  A aprendizagem e inovação gerenciais advindas da transferência e difusão de
tecnologias gerenciais entre subsidiárias e matriz dependem do capital social formado,
aumentando esta dependência com a complexidade dos relacionamentos existentes.

O boundary spanner torna-se o recurso mais utilizado para aumentar o capital social e,
conseqüentemente, reduzir a resistência no tocante às interações entre unidades. Este
personagem pode representado pelo gerente ou técnico da matriz, que passa um tempo da
unidade e contribui com sua experiência na implantação de sistemas ou internalização de
valores, ou o gerente ou técnico de uma unidade que vai à matriz para conhecer o que lá é
feito e é “cooptado” para servir de ponte da transferência de sistemas e valores para a
unidade. Por sua vez, as redes ainda não avançaram muito institucionalmente, tornando-se
dependentes dos conectores e outras pessoas-chave.

P4.2: A falta de permeabilidade entre culturas e identidades de subsidiárias e matriz
dificulta a aprendizagem e inovação gerenciais advindas da difusão e transferência de
tecnologias gerenciais.
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Há resistências, até maiores, da matriz, em ceder a algo significativamente diferente dos
valores fundadores. Então, a identidade não se forma a contento, nem se estrutura a
aprendizagem (KOGUT; ZANDER, 1996). Uma cultura dita “forte”, ou narcisista, ou
pouco aberta às mudanças, portanto, pode vir a dificultar o aprendizado. Os
comportamentos clássicos de processos de gestão da mudança estão presentes nas
empresas adquiridas, com a renovação de pessoal e busca de aliados. Por outro lado, se a
empresa vai mal e um novo adquirente consegue levantá-la, a identificação tende a
aumentar, vencendo a. “síndrome do saque” que acomete as empresas sua empresa
adquirente sai da arena competitiva

P4.3: A aprendizagem e inovação gerenciais advindas da transferência e difusão de
tecnologias gerenciais entre as unidades organizacionais e a matriz são adquiridas por um
processo de relacionamento organizacional auto-referenciado, com a preservação da
auto-imagem e identidade das unidades envolvidas.

Qualquer modelo visto nas entrevistas repercutiu mais ou menos na unidade a partir da
maneira pela qual esta internalizou as mudanças e as assimilou de fato, produzindo nela
sua resposta ao que era colocado. Não havendo isto, o cerimonialismo institucional
imperava, entre outros mecanismos de resistência. A aprendizagem e a produção de
conhecimento, gerencial, neste estudo, são mais induzidos do que simplesmente recebidos:
A dificuldade e resistência das matrizes de reconhecerem a recursividade e o caráter mútuo
implícito em uma interação, obstaculiza a viabilização de uma aprendizagem
organizacional mais ampla.

P4.4: A aprendizagem e inovação gerenciais advindas da difusão e transferência de
tecnologias gerenciais em cada unidade enfrentam pressões institucionais concorrentes de
alinhamento entre sistemas corporativos ou globais, práticas de outras unidades e práticas
organizacionais locais.

As dificuldades e incertezas de subsidiárias ou coligadas em assimilar um modelo de
gestão da adquirente são bem referenciadas a tais tipos de pressões. O isomorfismo está
presente na própria linguagem comum de gestão. A influência de profissionais de gestão
foi muito importante para a disseminação das normas ISO e da certificação, e no Brasil,
pode ter sido contributivo para uma maior familiarização das empresas com o ambiente
internacional. Já a legitimidade (KOSTOVA; ZAHEER, 1999), é dificultada em
organizações etnocêntricas e de menor visibilidade em termos geopolíticos, como nas
organizações brasileiras estudadas, dificultando a implantação de suas práticas e valores,
principalmente nos países mais desenvolvidos. O processo de transferência fica ainda mais
delicado quando as firmas locais mantêm uma legitimidade representativa, oriunda de seu
histórico anterior, o que se notou em algumas unidades visitadas no exterior.

5. Considerações Finais

Um ponto comum observado na pesquisa foi de que houve, no geral, a intenção de adotar
um enfoque gerencial essencialmente convergente, apesar das variações (se em códigos de
valores, sistemas, competências específicas, estilos gerenciais); a extensão (em toda a
gestão, ou em partes relacionadas às principais competências); a intensidade (mecanismos
de acompanhamento ou indução mais ou menos intensos, maior ou menor centralização),
entre outros. A história administrativa de cada empresa ditou também, em maior ou menor
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grau, seus estilos na gestão de suas unidades do exterior, sendo um facilitador ou
dificultador, a depender do contexto, como no caso da auto-suficiência cultural.

Por sua vez, todas as empresas também enfrentaram de diversas formas o contexto
diferenciado. Em alguns casos, não houve um controle de gestão mais explícito, em outros
esta preocupação esteve mais presente, levando a diferentes graus de mobilização. As
diferenças se dão em função da natureza da interação entre as organizações adquirente e
adquirida, no contexto cultural e econômico que o circunda.

O meio organizacional e cultural inerente a uma unidade adquirida em um país diferente do
da adquirente tende a modificar o conteúdo das práticas da matriz, sejam estas de origem
global ou não. Ao não se aproveitar a dimensão social da aprendizagem, corre-se o risco de
se ter um conteúdo eminentemente técnico se perder por falta de compartilhamento do
conhecimento e maior interação entre os grupos envolvidos. O aprendizado e inovação
tendem a se tornarem mais robustos, o que se evidenciou, mesmo quando de forma tímida
ou inicial, nas entrevistas, na admissão de uma construção de modelos mais flexíveis.

Uma aplicação do modelo às matrizes das multinacionais está representada na Figura 2.
Esta extensão identifica o posicionamento das empresas conforme os eixos convergência-
divergência (horizontal) e prática organizacional-prática global (vertical). O primeiro eixo
indica o quanto a matriz flexibiliza suas práticas sob diferentes contextos nacionais ou
organizacionais; uma empresa autocentrada tende a não trocar experiências com
subsidiárias ou coligadas. Já o segundo eixo indica o grau de maturidade da empresa em
lançar suas próprias tecnologias gerenciais, ou a tendência a importar e adotar tecnologias
gerenciais globais, além das praticamente mandatórias, como os sistemas de gestão
certificados (ISO 9000, ISO 14000 etc.). Tem-se, assim, quatro perfis de organizações
segundo esta tipologia.

Figura 2
Tipos de multinacionais, segundo o fluxo interno de conhecimento gerencial
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Com relação às empresas brasileiras estudadas, elas tenderam a estar em uma posição
intermediária quanto à maturidade das práticas, com algumas formas de adaptação e
desenvolvimento de tecnologias já existentes, enquanto há uma preocupação maior com a
convergência, ainda que haja uma preocupação expressa, embora relativamente tímida de
forma geral, de flexibilização conforme os contextos.

Os resultados obtidos podem implicar outros projetos, como:

A) A análise estratégica e operacionalização de novos negócios, estudando os impactos
dos IDEs do ponto de vista das oportunidades de sinergia, barreiras e desafios
quanto à integração do conhecimento gerencial em toda a empresa.

B) A inserção das empresas adquiridas à política de gestão da empresa
internacionalizada, dinamizando a integração dos conhecimentos gerenciais da
matriz e demais unidades.

C) O aperfeiçoamento dos sistemas de gestão e da sistemática de integração do
conhecimento gerencial, pela consideração não só dos aspectos técnicos, mas
também dos relativos ao contexto ambiental, das trajetórias históricas das empresas
envolvidas, dos valores, práticas e processos preexistentes, da interação inerente à
promoção de um melhor fluxo e intercâmbio de conhecimento.

D) A construção de programas de desenvolvimento da gestão e gestão da mudança,
envolvendo práticas, sistemas, processos, bem como cultura, valores e hábitos.

E) A elaboração de programas de desenvolvimento gerencial de modo a considerar seu
papel no conhecimento em gestão em multinacionais, articulando convergência e
divergência, interculturalidade e interação organizacional. Manter as equipes de
transição durante incorporações na gestão pós-aquisição permanece como boa
prática.

F) A elaboração de um modelo de gestão transnacional que conjugue os principais
fatores críticos para seu sucesso frente ao balanceamento ativo das forças globais e
contextuais que interagem nas empresas, consubstanciada por seus sistemas e por
suas práticas, é função de fatores como:
 do domínio das diversas técnicas que compõem o aprendizado organizacional;
 do conhecimento e gestão das bases da empresa, a saber, suas competências,

suas rotinas e seus vaores;
 da gestão do mix de cultura local e global expressa nas práticas e valores

interagentes na empresa
 da gestão da diversidade cultural e organizacional das várias unidades da

empresa
 da estratégia de internacionalização adotada
 do domínio e utilização do potencial rico fluxo de conhecimento e interação das

várias unidades da empresa

Portanto, como pôde se depreender dos casos apresentados, a depender da interação
possibilitada pelo contexto, são singularizados os fluxos de conhecimento em gestão, com
repercussões na aprendizagem e inovação. Trata-se de uma experiência que, para estas
empresas brasileiras, ainda é relativamente nova, além de complexa. Este estudo, portanto,
procurou um olhar que integrasse o contextual ao global, o interativo ao tecnicista,
padronizador. Ambos os caminhos são possibilidades de mudança da cultura e estrutura de
todas as unidades de uma Multinacional, incluindo a Matriz. Do balanceamento de forças
aplicado a uma interação multi-organizacional, tem-se a capacidade tanto de contribuir
como receber contribuições em termos de experiência, prática, conhecimentos gerenciais,
levando, assim, à fluidez do conhecimento.
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Resumo 
Este estudo aborda a compreensão da contribuição do jovem estudante na condição de 
estagiário para promoção da inovação no contexto organizacional. Tem como objetivo 
analisar a dinâmica do processo de estágio de jovens estudantes sob à luz da Gestão do 
Conhecimento, partindo-se do princípio que o estágio escolar dá oportunidade ao jovem 
experimentar, vivenciar, compartilhar e criar conhecimentos em suas práticas cotidianas. 
Com base nos fundamentos da Gestão do Conhecimento se define a seguinte pergunta de 
pesquisa: Como o jovem estagiário pode contribuir para a promoção da inovação em 
organizações públicas? Teve como atores, alunos de instituições públicas participantes de 
um programa de estágio escolar em organizações públicas do governo de Santa 
Catarina/Brasil. Pode-se concluir que tal programa possui pontos fortes e fracos, cujos 
pontos fracos ficaram evidenciados devido sua aplicabilidade ser em organizações 
públicas. Há a necessidade de um ambiente em que os jovens estagiários num contínuo 
processo de educação sejam encorajados a aprender e a usar o conhecimento para seu 
benefício, para processo de inovação organizacional, e para a sociedade como um todo.  
Palavras-chave: Estagiário, Gestão do Conhecimento, Inovação, Organizações Públicas. 
 

Abstract 
This study addresses the understanding of the contribution of the young student intern 
provided for promoting innovation in the organizational context. Aims to analyze the 
dynamics of the stage of young students under the light of knowledge management, 
starting from the principle that the stage gives opportunity to young school experience, 
experience, share and create knowledge in their daily practices. Based on the fundamentals 
of Knowledge Management defines the following research question: How young trainee 
can contribute to the promotion of innovation in public organizations? Had as actors, 
students of public institutions participating in an internship program in public school the 



government of Santa Catarina/Brazil. It can be concluded that such a program has strengths 
and weaknesses, whose weaknesses were highlighted due to its applicability to be in 
public. There is a need for an environment in which young trainees in a continuous process 
of education are encouraged to learn and use the knowledge to your benefit to 
organizational innovation process, and for society as a whole. 

Keywords: Trainee, Knowledge Management, Innovation, Public Organizations. 
 

 

 
1 Introdução 
 
Ao jovem que está vivendo na era da sociedade do conhecimento, é necessária sua 
percepção e vivência de infinitas possibilidades para o seu crescimento pessoal e 
profissional. Cabe a nós adultos, à sociedade em geral e, principalmente, aos governantes 
possibilitar a efetiva educação e inserção no trabalho em que ele possa se sentir produtivo e 
partícipe no compartilhamento, na criação e disseminação do conhecimento, em seu 
ambiente familiar, trabalho e na própria sociedade.  
Ainda que os jovens vivam em constante transformação, seja de ordem física, mental, 
espiritual e social, devem sentir-se fazendo parte do todo diante da complexidade da vida 
para a construção de sua identidade e conhecimento.  
Há diversidade de “ser jovem” nas questões socioeconômicas e de valores culturais, 
porém, há necessidade da sociedade caracterizá-lo como um sujeito empenhado em 
experimentar, escolher, decidir, mudar, tornar-se, enfim, preparar-se rumo à vida adulta e 
torná-lo partícipes como seres humanos e cidadãos. Pochmann (2004) diz que a transição 
da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento está exigindo uma maior 
preparação em termos de educação, com a aprendizagem teórica e prática capaz de 
potencializar as oportunidades do conhecimento. 

Num ambiente organizacional, os processos e a tecnologia são elementos importantes para 
a Gestão do Conhecimento que agregam valor, reduzindo o custo, tempo e esforço para as 
pessoas compartilharem conhecimento e informação. Porém, são as pessoas que criam, 
compartilham e utilizam o conhecimento e, para tanto, os três elementos devem estar 
alinhados com as necessidades organizacionais e com os modos de trabalhar das pessoas. 
Considera Bhatt (2001) que a interação entre tecnologia, técnicas e pessoas permite a uma 
organização gerir seu conhecimento efetivamente e que criando um ambiente do tipo 
“aprender fazendo”, uma organização pode sustentar suas vantagens competitivas.  

Para o jovem estudante, o estágio é uma oportunidade única para colocar em prática os 
conhecimentos adquiridos na escola e ter contato com o ambiente de trabalho ampliando 
sua visão de mundo e possibilitando o seu crescimento pessoal e formação profissional. 
Maturana (1997) argumenta que o fenômeno da capacitação, o qual tem a ver com a 
aquisição de habilidades e capacidades de ação no mundo, no qual se vive como recursos 
operacionais que a pessoa tem para realizar o que quiser viver está inserido na tarefa 
educativa.  

Nesse contexto, com o processo de mudança que vem acontecendo no mundo das 
organizações e a necessidade de inovação, é fundamental tirar proveito das adversidades, 
que se apresentam por meio da aprendizagem continuada, com base na atração e retenção 



de talentos, na administração do conhecimento e na inteligência competitiva, ou seja, na 
inserção do jovem estudante na condição de estagiário que além de adquirir conhecimento 
pessoal poderá contribuir no processo da inovação organizacional. Assim surge a seguinte 
pergunta de pesquisa: Como o jovem estagiário pode contribuir para a promoção da 
inovação em organizações públicas? 

Por meio de um estudo de caso, tem-se como objetivo analisar a dinâmica do processo de 
estágio de jovens estudantes sob à luz da Gestão do Conhecimento, partindo-se do 
princípio que o estágio escolar oferece oportunidade ao jovem experimentar, vivenciar, 
compartilhar e criar conhecimentos em suas práticas cotidianas.Teve como atores, alunos 
de instituições públicas matriculado em curso regular de ensino médio, educação 
profissional, ensino superior e educação especial, a partir dos 16 (dezesseis) anos de idade 
e participantes do Programa Novos Valores – PNV do governo de Santa Catarina/Brasil. O 
PNV é um programa de estágio que tem como finalidade assegurar oportunidade de 
aprendizado para inserção no mercado de trabalho do estudante residente no Estado de 
Santa Catarina e visa à aplicação prática do conhecimento teórico inerente à sua área de 
formação, a ser exercido na condição de estagiário nos órgãos e entidades da administração 
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual.  

O decreto nº 2.113- 18 de Fevereiro de 2009 regulamenta o Programa “Novos Valores”, 
para o estágio de estudantes em órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional do Poder Executivo Estadual, previsto pela Lei Estadual n° 10.864 (29 julho 
1998) e Lei Federal n° 11.788 (25 setembro 2008), e suas alterações posteriores. Estão 
relacionados 30 artigos que regulamentam o Programa “Novos Valores”. O estudante 
inscreve-se na instituição de ensino apresentando documentação específica tal como: 
documentos pessoais, comprovante de matrícula, residência, renda familiar, declaração de 
que não participa de outro programa de estágio e declaração médica em caso de portador 
de necessidade especial. Os alunos de escolas particulares podem participar do programa 
desde que estejam dentro do critério da renda per capita que prevê a Legislação do 
Programa.   
Portanto, neste trabalho serão tratados assuntos pertinentes a importância do 
desenvolvimento do homem para o processo de criação e disseminação do conhecimento, 
em especial a participação do jovem estagiário que inserido nos processos da organização 
pode contribuir para a promoção da inovação em organizações públicas.  

 

2 Movimento do jovem estudante na conquista de novos conhecimentos  
 
O ponto de partida do conhecimento é a expressão da pessoa no mundo em que ela 
conhece, em que ela vive. O conhecimento não se dá, portanto, somente pela via racional, 
mas pelo corpo, que abre caminhos ao inacessível, tornando os homens capazes de dialogar 
nas suas relações, sempre num processo de construção de novas habilidades, atitudes e 
conhecimentos. 

É inerente ao homem a interação com as pessoas e o meio ambiente para satisfazer as 
necessidades de sobrevivência. Desde os tempos primórdios a comunicação através de 
gestos, símbolos e desenhos estabeleciam uma maneira de manifestação que se considera 
um movimento do homem, um “mover-se no mundo” diante as adversidades cotidianas. É 
certo que “ao longo da história humana, o homem apresenta inúmeras variações na 
concepção e no tratamento de seu corpo, bem como nas formas de comportar-se 



corporalmente, que revelaram e revelam as relações do corpo com um contexto social” 
(GONÇALVES, 1994, p. 14).  
Referindo-se ao "homem enquanto um ser que se move" utiliza-se o pensamento de 
Merleau-Ponty (1999, p. 79) através das seguintes palavras "a corporeidade que se torna 
palavra", é o gesto que é linguagem, sem possibilidade de se desvincular o movimento 
gestual do significado, assim como é impossível separar a melodia dos sons em uma 
sinfonia. Portanto, o homem é corporeidade e, como tal, é movimento, gesto, 
expressividade, presença. Merleau-Ponty (1999) descreve esta presença do homem como 
corporeidade, não enquanto o homem se reduz ao conceito de corpo material, mas 
enquanto fenômeno corporal, isto é, enquanto expressividade, palavra e linguagem.  
Pode-se, assim, entender o movimento humano a partir da concepção Corporeidade, da 
aprendizagem vivenciada do homem em seu contexto social. Compreender o movimento 
humano é compreender o homem na sua plenitude, a partir da própria expressão humana. 
Assmann (1995) ressalta que essa corporeidade possui um infinito potencial criativo, pois 
nossos movimentos plenos de vitalidade se movem em busca de inovar, de construir, de 
encontrar novas formas de descobrir o mundo. Essa percepção se evidencia de acordo com 
a disponibilidade que o ser humano tem em se mover em suas relações, nos diferentes 
espaços que ocupa, e  faz surgir a interação entre o seu pensar e agir. 
Maturana (1999, p. 60) considera que " o aprender tem a ver com mudanças estruturais que 
ocorrem em nós de maneira contingente com a história de nossas interações".  Desse 
modo, a aprendizagem se faz no próprio ato de viver – a vivência é a vida acontecendo 
particularmente, singularmente. O ponto de partida para olhar o mundo e transformá-lo é 
nossa própria vida vivida. O fato de o homem mover-se no mundo, ou seja, ao deixar 
expressar suas potencialidades através de suas relações, possibilitam um novo olhar aos 
conhecimentos inerentes a sua existência, habilidades e atitudes. 

O homem é o único ser capaz de cultura e que busca incessantemente o conhecimento. O 
ponto de partida do conhecimento é a expressão do mundo em nós, é a vivência como 
lugar de totalidade do ser. Toro (2002, p. 30) considera a vivência como: “a experiência 
vivida com grande intensidade por um indivíduo no momento presente, e que envolve a 
cinestesia, as funções viscerais e emocionais”. A vivência confere à experiência subjetiva, 
a palpitante qualidade existencial de viver o “aqui e agora”. 

Nonaka e Takeuchi (2008) corroboram, dizendo que o conhecimento é criado apenas pelos 
indivíduos e que a criação do conhecimento enfatiza muito a importância da experiência 
corporal. O aprender-fazendo é equivalente à internalização, que é a conversão do 
conhecimento explícito em tácito. Salientam que o indivíduo obtém insights subjetivos, 
intuições e palpites a partir da experiência corporal. 
Amâncio e Neves (2003) dizem que em algum momento das trajetórias de vida, a vivência 
das definições deve ser processada em termos de um adulto possível e desejado. Vê-se, a 
partir de então, um jovem mais ativo que elabora e dedica tempo para construir o seu 
próprio futuro. Como categoria social, a juventude é marcada por escolhas, expectativas, 
crises que constituem os processos decisórios em termos das mudanças esperadas. 

Afirma Minayo (1999, p. 13) que para a Organização Mundial de Saúde, a juventude é 
tratada como "processo sociocultural demarcado pela preparação dos indivíduos para 
assumirem o papel de adulto na sociedade, no plano familiar e profissional" e não 
propriamente como uma faixa etária de vida.  

Costa (2004, p. 244) diz que “a juventude é um tempo que se passa entre o não-mais da 
infância e o ainda-não da idade adulta”, ou seja, o jovem é desafiado a construção de sua 



identidade e projeto de vida, e a ser inserido no mundo do trabalho. O autor cita ainda que 
a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO) define 
o marco cronológico da juventude como o período da vida dos 15 aos 25 anos incompletos, 
ou seja, ao completar 25 anos, a pessoa passa ser adulto. 
Assim, sendo o jovem sujeito de suas ações torna-se "receptor" de suas descobertas e a 
aprendizagem acontecerá mais fortalecida através da experiência de se relacionar com 
outras pessoas, absorver, incorporar informações, criar e disseminar novos conhecimentos. 

 

2.1 O estágio e a inserção do jovem na vida cidadã e profissional 

 
Para Fazenda (1991), o estágio não pode ser encarado como uma tarefa burocrática a ser 
cumprida formalmente, muitas vezes desvalorizado nas organizações onde os 
estagiários buscam espaço. Deve assumir a sua função prática, revisada numa dimensão 
mais dinâmica, profissional, produtora, de troca de serviços e possibilidades de abertura 
para mudanças. 
Lewgoy (2009, p. 138) corrobora, afirmando que:  

O estágio não é um lugar onde o aluno exerce o papel de substituto do 
profissional, mas um espaço em que reafirma sua formação, não numa 
condição de empregado, mas de estudante estagiário. A capacitação do 
aluno para o enfrentamento dos desafios do exercício profissional vai 
sendo articulada na concretude do estágio, à medida que ocorre a 
compreensão da unidade entre teoria e realidade e pelo entendimento de 
que, nele, a condição do aluno não é a mesma de instituições, que 
confundem ‘estágio’ com ‘emprego’ e ‘estagiários’ com ‘empregados’. 

Outro elemento de capacitação, para Lewgoy (2009), é o reconhecimento da Legislação 
Federal que abriga e protege o estagiário quanto às atividades no campo de estágio, ou 
seja, a Lei 11788, de 25 de setembro de 2008. Ressalta-se, aqui, o afirmado em Brasil 
(2008, § 1º e 2º do Art. 1):  

§ 1º O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar 
o itinerário formativo do educando. 

§ 2º O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 
profissional e à contextualização curricular, objetivando o 
desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

Pensar em cidadania é pensar em dignidade de vida e qualidade no acesso a bens e 
serviços. Ser cidadão é ter garantia, por lei, da possibilidade de direitos como homem 
presente no mundo. Exercer cidadania é a capacidade do homem “mover-se” na vida. O 
estagiário tem o direito de se educar e ser respeitado em suas diferenças. 
Ainda em Brasil (2008, Cap. I, Art. 3, § 1º) estabelece-se:  

§ 1º O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 
acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de 
ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos 
relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7º desta Lei e por 
menção de aprovação final. 

É assim considerado o estágio supervisionado a partir do acompanhamento do professor 
orientador da instituição de ensino e de um supervisor da instituição que concede o estágio. 



Entende-se, desse modo, que a educação é algo enriquecedor, que capacita o jovem a 
transformar sua realidade existencial, buscando sua promoção, e procurando, desta forma, 
estimular o desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional.  

 Portela e Shumacher (2007, p. 36) dizem que: 
O estágio também visa à formação no sentido humano, técnico-social, 
cultural, científico, constituindo a ocasião de aplicação dos 
conhecimentos teóricos em situação real de vida e trabalho, onde estão 
presentes os diferentes aspectos ao exercício de uma profissão e, ainda 
proporciona complementação de ensino e da aprendizagem, a serem 
planejados, executados, acompanhados e avaliados. 

 O estágio possibilita, assim, o direito do estudante de ser cidadão, garantido seus direitos 
fundamentais; sua autonomia; a liberdade de expressão de seus valores; o exercício de suas 
responsabilidades enquanto ser humano e social.  
Portanto, com base nestes fundamentos, o estágio é concebido como uma fase de 
aprendizado que prepara o educando para a inserção no mercado de trabalho, através da 
integração do seu saber adquirido em sala de aula com a prática profissional. 

 

3 O estagiário no processo de Gestão do Conhecimento e Inovação 
organizacional 
 
3.1 A Gestão do Conhecimento em organizações públicas 
 
Gestão de Conhecimento é um conceito relativamente novo, onde as organizações estão 
ainda na fase de aprendizagem, porque não têm uma única forma de proceder ou uma 
das melhores práticas. Surgiu no final da década de 1980, com o objetivo de promover 
(“gerenciar”) o conhecimento como um recurso organizacional para obtenção de 
vantagem competitiva.  
Se na perspectiva da Era Industrial os esforços voltavam-se à melhoria dos processos 
produtivos visíveis e tangíveis, na Era do Conhecimento, além desses desafios, ainda é 
necessário influenciar os processos produtivos intangíveis, ou seja, como as pessoas 
aprendem, como surgem as ideias, como é o processo de tomada de decisão e quais 
fatores externos no presente, no passado e mesmo no futuro influenciam esses fenômenos 
(TERRA, 2009).  
Entende-se que “criar conhecimento” é um jeito diferente de dizer inovar. Wiig (1997) 
considera que dar conhecimento às pessoas traz inovação e capacidade contínua para criar 
e entregar produtos e serviços da mais alta qualidade. Isso também exige captura de 
conhecimento efetivo, reuso e construção sobre o conhecimento prévio. A Gestão do 
Conhecimento procura “criar um ambiente de aprendizado interativo, no qual as pessoas 
transferem o conhecimento, internalizam, aplicam para criar novos conhecimentos” 
(SVEIBY, 2000, p.66).  

Verificam-se, na literatura, diversas formas de classificar as organizações: por tamanho, 
número de funcionários, faturamento, patrimônio etc. Essa posição é corroborada por 
Kunsch (1999, p. 34), ao explicar que: 



[...] existem diversas formas de classificar as organizações, podendo fazê-
lo em função de tamanho (pequena, média e grande), volume de 
negócios, finalidade, âmbito (nacional e multinacional), tipos de 
atividades, formas de propriedade (públicas, privadas e sem fins 
lucrativos) etc. 

As organizações públicas podem ser consideradas como sistemas dinâmicos, extremamente 
complexos, interdependentes e interrelacionados coerentemente, envolvendo informações e 
seus fluxos, estruturas organizacionais, pessoas e tecnologias e têm como objetivo prestar 
serviços para a sociedade (DIAS, 1998). Para Dussault (1992, p.13),"As organizações 
públicas podem ter autonomia na direção dos seus negócios, mas, inicialmente, seu 
mandato vem do governo, seus objetivos são fixados por uma autoridade externa".  

Mesmo buscando a eficiência da máquina pública e um melhor atendimento para a 
sociedade, as organizações  públicas possuem características específicas como  apego às 
regras e rotinas; supervalorização da hierarquia; paternalismo nas relações; apego ao poder, 
entre outras. Essas diferenças são significativas na definição dos processos internos; na 
formação dos valores e das crenças organizacionais e políticas de recursos humanos e no 
estabelecimento de relação com inovações e mudanças. Porém, diante das dificuldades 
encontradas para o processo de mudança nas organizações públicas, hoje os governantes se 
deparam com a necessidade de investimento no conhecimento organizacional.  

Embora ainda aconteça consciência limitada sobre a importância do conhecimento no 
ambiente competitivo por parte dos gestores, se faz necessárias estratégias de Gestão do 
Conhecimento para a geração e disseminação do conhecimento no contexto 
organizacional. A busca por essas mudanças torna-se fundamental para que as estratégias 
adotadas pelas organizações públicas sejam eficientes na ação de atingir seus objetivos, 
isto é, ofertar serviços eficientes à sociedade. 

Pesquisa realizada por Gonçalves (2006) com objetivo de identificar os elementos básicos 
a serem considerados na formulação de uma proposta de Política de Gestão do 
Conhecimento para Administração Pública, evidenciou que, no aspecto cultural que 
envolve a GC no governo, a implementação depende fortemente de uma mudança de 
atitudes e de cultura por parte da alta liderança, conforme representado no Gráfico 1. 
 
Gráfico 1: Necessidade de mudanças de cultura e de atitudes por segmento  profissional 

 
Fonte: Gonçalves (2006) 

 



Tal situação demonstra que, para a massificação da Gestão do Conhecimento na 
Administração Direta, uma política de Gestão do Conhecimento se faz necessária, pois o 
descrédito imprimido à administração pública em relação à qualidade dos serviços 
essenciais prestados à sociedade evidencia a necessidade de adoção de uma nova filosofia 
e pressupõe um esforço significativo, pois conforme Pires e Macedo (2006 s/p.):  

Sabe-se que a cultura tende a se perpetuar, e que só pode ser 
transformada por meio de um processo de construção social. [...] atuando 
em um contexto globalizado, os resultados das organizações públicas no 
Brasil deixam a desejar e podem ter sua continuidade ameaçada. Os 
projetos para mudanças e intervenções, caso sejam de interesse do poder 
público, que deveria representar as aspirações da sociedade organizada, 
deveriam necessariamente abordar aspectos estruturais, normativos e 
enfocar os trabalhadores, com sensibilizações e com mecanismos que 
assegurassem a continuidade dos projetos, pois só por meio das pessoas 
se transforma uma sociedade. 

Dentro do contexto da Gestão do Conhecimento é que as organizações estão revendo seus 
valores sobre o “executor de tarefas”, do colaborador, do real significado do homem no 
ambiente organizacional. Estão tendo olhos mais cuidadosos para enxergarem a intrincada 
teia de emoções humanas de que fazem parte e traçando o destino das organizações. 
Integrar os objetivos da gestão do capital intelectual e os processos de conhecimento, se 
faz necessário como uma grande rede viva e serem grandes aliados  frente à construção e 
disseminação do conhecimento.   
 

3.2 O estagiário aprendiz e partícipe no contexto organizacional  
 

A busca de excelência organizacional está no investimento do potencial humano. As 
estratégias da Gestão de Pessoas devem situar-se num processo educativo que 
contemplam o desenvolvimento do potencial humano num sentido abrangente. O jovem 
estagiário ao se sentir no processo de aprendizagem e interagindo com o “outro”, 
capacitado, produtivo, valorizado e motivado, poderá ter sua visão de mundo como um 
ser situado no mundo e que o “mover-se” na sua vida cotidiana é singular, essencial e 
necessária para o seu desenvolvimento como ser humano com suas necessidades, anseios 
e aspirações.  

Dessen e Guedea (2010), dizem que, para compreender o desenvolvimento humano, é 
preciso considerar a emergência e a evolução do indivíduo, em seus diferentes aspectos 
interligados: biológicos, psicológicos, sociais, culturais e históricos. Consideram, ainda, 
que o desenvolvimento represente uma reorganização contínua dentro da unidade tempo-
espaço, que opera no nível das ações, percepções, atividades e interações do indivíduo 
com o seu mundo, sendo estimulado ou inibido por meio das interações com diferentes 
participantes do ambiente da pessoa.  
Segundo Amâncio e Neves (2003), a experiência do estágio tem um significado particular 
para cada jovem e entre eles alcança várias dimensões em suas vidas. Os jovens 
confirmam que suas vivências nos laboratórios são significativas com relação a mudanças 
de atitudes, perspectivas, definições que extrapolam os espaços da profissão e do estudo, 
ainda que se reconheça que são em torno destes dois interesses em particular que muitos 
buscam o projeto.  



A motivação é fator preponderante para o novo caminhar do jovem na sua vida estudantil. 
Motivação é um estado psicológico no qual o indivíduo tem disposição para realizar uma 
ação, seja no trabalho, seja em qualquer esfera de sua vida. Na raiz latina da palavra 
movere encontra-se uma de suas características-chave, o movimento, a dinâmica, ou seja, 
motivação não é algo implantado no indivíduo de forma permanente, mas sim um 
processo contínuo em que fatores de diversas naturezas atuam, a partir da concretização 
dos desejos das pessoas, do cumprimento de suas metas e do atendimento de suas 
expectativas (AMATO NETO, 2005). 
Portela e Shumacher (2007, p. 36) enfatizam que "ao contrário das ofertas que têm como 
objetivo utilizar o estagiário como ‘mão-de-obra barata’, o trabalho em um estágio deve 
favorecer ao aprendiz em sua formação, propiciando-lhe o desenvolvimento em relação 
ao conhecimento e ao relacionamento humano”. Os autores dizem ainda que: 

A inserção de estudantes em condições de estagiário no mercado de 
trabalho junto à dinâmica organizacional para que obtenha êxito, é 
necessário que o estágio ocorra de forma planejada e supervisionada, pois 
nem sempre é possível encontrar nas empresas as condições favoráveis 
para o aprendizado de acordo com os conhecimentos contemplados em 
sala de aula (PORTELA; SHUMACHER, 2007, p. 138).  

Portanto, o estágio oportuniza ao aluno a experiência profissional, aquisição, 
compartilhamento e disseminação do conhecimento. Para que o jovem coloque em prática 
os conhecimentos adquiridos em sala de aula e absorva melhor o conhecimento, há 
necessidade de novas políticas educacionais que façam efetivas transformações na 
educação, especialmente no processo de aprendizagem do jovem no contexto 
organizacional. 

 

3.3 O estagiário no processo da Gestão do Conhecimento organizacional  

 
Quando o ambiente organizacional estiver propício ao desenvolvimento de informação em 
conhecimento e estimular o aprendizado colaborativo entre pessoas, agregando valor aos 
seus produtos e serviços, automaticamente estará gerando novos conhecimentos, que serão 
gerenciados para que continuamente se possam criar, validar e aplicar novos 
conhecimentos nos seus produtos, processos e serviços por meio de uma equipe de pessoas 
altamente motivadas (BHATT, 2001). Tornar o conhecimento pessoal disponível para os 
outros é a atividade central da empresa criadora de conhecimento (NONAKA, 
TAKEUCHI, 2008). 

Para Servin (2005), as ferramentas e técnicas de Gestão do Conhecimento são auxiliadas 
pelos elementos básicos: pessoas, processos e tecnologias. Santos (2009) corrobora 
dizendo que elas devem ser totalmente integradas em um ambiente apropriado, em um 
“ba” que permite explorar a racionalidade e a intuição num processo criativo (NONAKA; 
KONNO, 1998). Não basta ter somente os espaços físicos, espaços com tecnologias de 
informação (TI), mas sim, alicerçadas no tripé “Pessoas, Processos e Tecnologia”, em que 
é necessário o espaço cognitivo, para o compartilhamento e criação do conhecimento no 
contexto organizacional. Vygotsky (2007) ressalta que interação social, exerce um papel 
fundamental no desenvolvimento cognitivo. 
 Guimarães (2000) afirma que no setor público se faz necessário transformar estruturas 
burocráticas, hierarquizadas e que tendem a um processo de insulamento em organizações 
flexíveis e empreendedoras. As organizações empreendedoras buscam, cada vez mais, o 



aprimoramento de recursos mais preciosos, ou seja, das pessoas que nela trabalham para a 
criação e disseminação do conhecimento.  
As organizações empreendedoras são caracterizadas por terem grande capacidade de 
aprendizagem, pois favorecem novos relacionamentos entre indivíduos e equipes 
consentindo mudança na cultura organizacional e a Gestão do Conhecimento possui sua 
relevância prática ao gerenciar o ambiente e as pessoas, que são os elementos essenciais 
que impulsionam a capacidade de inovação e transformação das organizações (SILVA 
2010). 
Alencar (1996, p. 3) considera que: 

Inovar significa como o próprio termo sugere, introduzir novidade, 
concebendo-se a inovação organizacional como processo de introduzir, 
adotar e implementar uma nova ideia (processo, bem ou serviço) em uma 
organização em resposta a um problema percebido, transformando uma 
nova ideia em algo concreto. 

Dias (2012, p. 54) diz que "uma solução inovadora nasce de uma ideia que, quando 
desenvolvida, se torna uma visão de um cenário pretendido, muitas vezes não viável com 
os conhecimentos existentes e é justamente aí que entra a necessidade de geração de novos 
conhecimentos”. 
Wiig (1997) corrobora dizendo que dar conhecimento às pessoas, traz inovação e 
capacidade contínua para criar e entregar produtos e serviços da mais alta qualidade. Isso 
também exige captura de conhecimento efetivo, reuso, e construção sobre o conhecimento 
prévio.  
Portanto, o estágio escolar nas organizações não pode ser encarado como uma tarefa 
burocrática a ser cumprida formalmente, muitas vezes desvalorizado nas organizações 
onde os estagiários buscam espaço. Deve assumir a sua função prática, revisada numa 
dimensão mais dinâmica, profissional, produtora, de troca de serviços e de possibilidades 
de abertura para mudanças (FAZENDA,1991).  

Dias (2012, p. 53) considera que “a inovação organizacional é notada nos modelos de 
negócio, na estrutura organizacional, bem como nas várias formas de gestão”. Essas 
mudanças impactam diretamente nas relações externas das empresas. Já Tidd et al (2005) 
afirmam que a inovação organizacional dá origem às mudanças paradigmáticas que 
mudam os modelos mentais subjacentes, isto é, a cultura que orienta o que as empresas 
fazem. Fato este que caracteriza a mudança paradigmática da função do estagiário que 
além de aprender e prestar seus serviços, têm muito a contribuir com conhecimentos 
adquiridos no ambiente escolar para o processo de criação de ideias e consequente 
inovação organizacional.  
 

4 Metodologia 
 
O método utilizado foi o estudo de caso com foco no processo de estágio de jovens 
estudantes que fazem parte do Programa Novos Valores – PNV do governo de Santa 
Catarina/Brasil. A pesquisa se classifica como exploratória, descritiva e qualitativa. Como 
campo de pesquisa, foi selecionado o Departamento da Infraestrutura (DEINFRA) e 
Departamento de Transportes e Terminais (DETER), organizações públicas vinculadas à 
Secretaria de Infraestrutura do Estado. Foram sujeitos da pesquisa, alunos de instituições 
públicas participantes do PNV. O número de participantes foram 33 estagiários DEINFRA 



e 16 estagiários contratados pelo DETER, caracterizando-se a aplicação da pesquisa à 
população total. 
Como fase exploratória da pesquisa, foi realizada a busca sistemática da literatura na base 
de dados Scopus, já que esta possibilita levantamento por palavras-chave, resumo e títulos 
por ser uma base de dados multidisciplinar. Para buscar estudos relacionados à questão de 
pesquisa desse estudo - Como a Gestão do Conhecimento contribui no processo de 
supervisão de estágio em organizações públicas, definiram-se as variáveis de pesquisa 
como sendo Gestão do Conhecimento e Supervisão de Estágio. Iniciou-se o levantamento 
pelas palavras-chave: Gestão do Conhecimento, acrescendo a Supervisão de Estágio. 

Com tema Gestão do Conhecimento foram encontrados 106.243 artigos. Pela amplitude do 
tema em questão, para uma melhor especificação do tema proposto neste artigo, foram 
utilizados filtros como norteadores ao escopo da pesquisa. A segunda variável refere a 
Supervisão de Estágio, em que foram encontrados 191 artigos. Buscando uma melhor 
especificação do tema, seguiu-se com o cruzamento dos temas Gestão do Conhecimento e 
Supervisão de Estágio, o qual encontrou-se quatro artigos publicados. 

Pode-se verificar então, que a questão Supervisão de Estágio sob a ótica da Gestão do 
Conhecimento ainda é um estudo pouco explorado no meio acadêmico, no tocante à 
supervisão de estágio em organizações, tornando-se assim, uma pesquisa relevante para 
academia e também para a sociedade de forma geral. 

A pesquisa da literatura, pesquisa documental, e pesquisa de campo, foi utilizada como 
meios de investigação de acordo com a estratégia de triangulação de métodos proposta por 
Yin (2005). Os documentos pesquisados estavam disponíveis no site corporativo das 
organizações pesquisada.  

Sendo o objetivo da pesquisa analisar as experiências vividas por cada respondente quanto 
a percepção, participação e contribuição do seu conhecimento para o crescimento pessoal e 
organizacional foi aplicado um questionário estruturado com perguntas abertas para a 
coleta de dados.  

Após, com base nos fundamentos de Triviños (2008) fez-se uma análise e  interpretação 
dos dados obtidos, que segundo o autor, apoia-se nos resultados alcançados no estudo, na 
fundamentação teórica e na experiência pessoal do investigador.  

Foram, assim, elaboradas perguntas sob a ótica de práticas de Gestão do Conhecimento no 
processo de estágio no DEINFRA e DETER. 

 
Quadro 1: Perguntas elaboradas sob a ótica de práticas de Gestão do Conhecimento no processo 
de estágio no DEINFRA e DETER. 

PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO  

- O Setor de Estágio lhe dá orientação e acompanhamento durante o período do meu estágio? 

- Durante a realização do estágio, você apreende e guarda as suas experiências? 

- No seu estágio tem oportunidade de ouvir e participar de grupos de pessoas que apresentam suas 
experiências de trabalho? 

- Tudo o que você aprende no estágio tem anotado? 



- Seu aprendizado no estágio  acontece de maneira prazerosa e harmoniosa?   

- A organização (DEINFRA/DETER) disponibiliza ferramentas de tecnologia de informação, tais 
como: bases de dados, intranet, internet e portais ao acesso do estagiário como apoio para pesquisa 
e compartilhamento de conhecimento no trabalho.  

- No início do seu estágio recebeu treinamento? 

- Você tem possibilidades de se desenvolver, de se mover enquanto  aluno, estagiário e cidadão  no 
ambiente de trabalho (estágio)?  

- Na organização DEINFRA/ DETER há espaço físico para discutir e compartilhar informações, 
ideias e experiências que contribuirão para o seu aprendizado e desenvolvimento enquanto cidadão. 

 - Os coordenadores e orientadores da sua instituição de ensino e seu supervisor de estágio se 
comunicam através de correspondência eletrônica? 

- O que você aprende no estágio leva para o seu curso de origem? 

- Vocês está ciente que pode participar dos cursos de capacitação oferecidos pelo órgão 
(DEINFRA/DETER), bem como os curriculares: congressos, seminários, cursos e eventos, desde 
que comprovada a frequência? 

- Você tem oportunidade de sugerir novas ideias para os trabalhos de estágio e elas algumas vezes 
são aceitas? 

- Você desenvolve habilidades logo no início do estágio?  

- Quando você tem algum problema pessoal ou do estágio se dirige ao Setor de Estágio que 
realizou a sua contratação? 

- Os coordenadores e orientadores, sua instituição de ensino e seu supervisor de estágio se 
comunicam? 

- Você participa de cursos de capacitação e de desenvolvimento humano  oferecidos pelo órgão 
(DEINFRA/DETER)? 

- Foi orientado sobre as atribuições do estagiário no DEINFRA/DETER? 

- Os relatórios de estágio são disponibilizados para consultas via ferramenta eletrônica e na 
biblioteca do órgão (DEINFRA/DETER)? 

- Sua criatividade é desenvolvida durante o estágio? 

- O Programa “Novos Valores” serve para facilitar  seu estágio? 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

5  Resultados e discussão 
 
Com os resultados da pesquisa observou-se que os estagiários concordam que executam 
suas atividades de estágio com satisfação e o processo de comunicação entre os membros 



de sua equipe de trabalho é boa. Constatou-se que desenvolvem suas atividades não só com 
o supervisor, mas sim com uma equipe de trabalho. Portanto, percebe-se que o processo de 
comunicação e interação no ambiente de trabalho no qual o estagiário estabelece suas 
relações é significativo e que reflete como fator motivacional na jornada de estágio.  
Não há incentivo para o conhecimento da organização como um todo (estrutura, objetivos), 
porém fica demonstrado que os estagiários quando têm problemas (pessoal ou do trabalho) 
procuram com tranquilidade o seu supervisor. Observou-se que mesmo tendo alguns 
entraves, a motivação é fator desencadeante na vida dos mesmos quanto à inserção nos 
ambientes de estágio, principalmente pela existência do acolhimento, tanto por parte dos 
supervisores como no todo corpo funcional. 
Os respondentes em sua maioria discordam de que é exigido pelo supervisor o seu diário 
de campo e discordam de que realizam reuniões de avaliação com o seu supervisor com 
base no diário de campo. Tais respostas confirmam que o registro das atividades bem como 
um processo avaliativo das ações desenvolvidas pelo estagiário não se fazem presentes no 
decorrer do estágio. Reporta-se, aqui, aos fundamentos de Portela e Shumacher (2007) 
citados neste trabalho, que dizem que o estágio também visa à formação no sentido 
humano, técnico-social, cultural, científico, constituindo a ocasião de aplicação dos 
conhecimentos teóricos em situação real de vida e trabalho, proporcionando 
complementação de ensino e da aprendizagem, a serem planejados, executados, 
acompanhados e avaliados. 
Interessante observar que a maioria dos respondentes dizem que leram a Cartilha do 
Estagiário do Programa “Novos Valores” e estão cientes dos seus direitos e deveres, 
porém, há uma grande parcela que não sabem que podem participar de cursos de 
capacitação oferecidos pelo órgão (DEINFRA/DETER), bem como os curriculares, desde 
que comprovem a frequência, e que devem colaborar com o processo de avaliação 
semestral. Portanto, considera-se que os estagiários precisam de maiores informações sobre 
o programa, inclusive do incentivo à leitura da cartilha sobre seus direitos e deveres 
conforme prevê o Programa “Novos Valores”. 
Observou-se ainda que os respondentes discordam de que os coordenadores e orientadores 
da instituição de ensino e o supervisor de estágio se comunicam através de 
correspondência eletrônica. Considera-se um ato falho a falta de comunicação entre os 
órgãos que facilitam o estágio e as instituições de ensino. A própria Lei Federal do Estágio 
N. 11788, de 25.09.08, Art. 7, inciso III diz quanto às obrigações da instituição de ensino 
“indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 
acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário”. Percebe-se que no processo de 
supervisão há a necessidade do compartilhamento de informações mais estreito entre os 
supervisores de estágio, coordenadores e professores das instituições de ensino para que o 
aluno possa sentir-se “cuidado” e envolvido na dinâmica de ensino-aprendizagem, como 
um ser cidadão na busca do seu desenvolvimento pessoal e profissional.  

Para os respondentes não há espaço físico para discutir, compartilhar informações, ideias e 
experiências. Concordam que a organização disponibiliza ferramentas de tecnologia de 
informação (bases de dados, intranet e portais), ao acesso do supervisor e estagiário como 
apoio à pesquisa e compartilhamento de conhecimento no trabalho, porém discordam de 
que os relatórios de estágio são disponibilizados para consultas via ferramenta eletrônica e 
na biblioteca do órgão. É importante considerar que o jovem estudante pode e deve 
contribuir para a criação do conhecimento na organização na qual está inserido, porém, se 
faz necessário que os processos e tecnologias sejam adequados e eficientes.  



Os respondentes dizem que durante a realização do estágio aprendem, guardam as 
experiências e o que aprendem no estágio levam para o seu curso de origem, Porém não 
anotam as lições aprendidas.  

Quanto ao uso da criatividade e da abertura para expor suas ideias, se pondera o fato da 
indecisão e discordância quanto ao incentivo à criatividade e abertura para exposição de 
ideias dos estagiários. Discordam de que dão novas ideias para os trabalhos de estágio e 
elas algumas vezes são aceitas. Há de se considerar que a questão da criatividade e o ato de 
inovar ainda são percepções duvidosas para o estagiário. Percebe-se que a criatividade do 
estagiário é pouco desenvolvida sendo esta tão necessária ao processo de inovação na 
organização, como para o aprendizado do próprio estagiário. Enfatiza-se, que se precisa 
entender o movimento humano a partir da concepção corporeidade, da aprendizagem 
vivenciada do homem em seu contexto social. Os resultados da pesquisa demonstram que 
há necessidade da inserção do jovem estudante no contexto da organização numa visão 
globalizada para entender o espaço do qual vai vivenciar a prática de estágio, para aprender 
a olhar uma organização como um grande sistema vivo. Por serem jovens estagiários na 
busca do conhecimento, se faz necessário o desenvolvendo de sua capacidade de 
percepção, criação e de crítica, para o seu processo de crescimento pessoal e profissional. 

É preciso investir nos estagiários, pois, ao se moverem nas suas relações e ações 
cotidianas, são dentetores do poder de criação e inovação e são o verdadeiro diferencial das 
organizações contemporâneas. 
  

6 Considerações Finais 
 
Entende-se que o aprendizado, compartilhamento e troca de conhecimento do estagiário é 
singular para apreender a empreender na vida e, consequentemente, a “mover-se” no 
mundo. Não existe um padrão único e cada jovem pode vivenciar esta fase de forma 
própria, de acordo com as suas especificidades pessoais e o contexto social onde se insere. 
Os resultados da pesquisa e respectivas análises embasadas na fundamentação teórica deste 
estudo possibilitaram a compreensão da dinâmica do Programa “Novos Valores” do 
governo do Estado de Santa Catarina/Brasil, sua concepção e contextualização no espaço 
organizacional. Verificou-se, através da análise dos dados, que o Programa “Novos 
Valores”, em sua estrutura, características e finalidade possui pontos fortes e fracos, cujos 
pontos fracos ficaram evidenciados devido sua aplicabilidade ser em organizações 
públicas. É interessante observar que é um programa concebido em uma Secretaria de 
Estado, regulamentado pelo decreto nº. 2.113, de 18 de fevereiro de 2009 previsto pela Lei 
Estadual nº.10.864, de 29 de junho de 1998 e Lei Federal n 11.788, de 25 de setembro de 
2008, porém, possui barreiras para a implementação de Processo de Gestão do 
Conhecimento de forma efetiva. 

A pesquisa realizada possibilitou assim, analisar a dinâmica do processo de estágio de 
jovens estudantes em organizações públicas sob à luz da Gestão do Conhecimento, onde 
ficou demonstrado que o movimento do jovem estudante, como pessoa e estagiário no 
cotidiano de suas relações no espaço organizacional, ainda é limitado dificultando-o no seu 
crescimento pessoal, e consequentemente não lhe é dada a possibilidade de inovar através 
de suas ideias para a geração de novos conhecimentos no contexto organizacional. 
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Resumo

Esse trabalho visou compreender a formação de uma Rede Global de Inovação voltada a
projetos de pesquisa em tecnologias de produção industrial, com foco em compartilhar,
absorver e disponibilizar ações inovativas, e sua incorporação nas estratégias empresariais.
A globalização como estratégia de captar novos consumidores e garantir rentabilidade
também provoca competições globais. No recorte da inovação, o compartilhamento de
pesquisas internacionais proporciona acesso a processos tecnológicos e novos modelos de
negócios interessantes às empresas. Dessa forma, as redes globais de inovação formam
esse intercâmbio de atores em determinada cadeia de valor. Por esse contexto, a
abordagem metodológica deste trabalho foi qualitativa e descritiva, com análise de caso do
Projeto INGINEUS, caracterizado como uma rede global de inovação em processos
produtivos industriais. Os resultados mostram que o ingresso em redes de conhecimento é
uma opção de prover vantagens competitivas aos atores envolvidos, se observados os
interesses e expectativas de cada participante.

Abstract

This work aimed to understand the formation of a Global Innovation Network in focused
research projects in industrial manufacturing technologies, focusing on sharing, absorbtion
and deliver of innovative actions, and their incorporation into business strategies. The
globalization as a strategy to attract new consumers and ensure profitability also causes
global competitions. In the analysis of innovation, the sharing of international research
provides access to technological processes and new business models interesting at the
companies. Thus, global networks of innovation form this exchange of actors in the value
chain. In this context, the methodological approach of this study was qualitative and
descriptive, with case study at project ingineus, characterized as a global network of
innovation in industrial production processes. The results show that incorporation into
knowledge networks is an option to provide competitive advantages to the actors involved,
if observed the interests and expectations of each participant.

1. Introdução

A pesquisa em inovação nas organizações é reconhecida como elemento de
vantagem competitiva e desenvolvimento de competências que podem ser captadas no
ambiente externo e incorporadas na estratégia organizacional. Os impactos desse processo
são percebidos nos elevados custos de financiamento da estrutura no desenvolvimento das



ideias, sem uma nítida perspectiva da aquisição de curva de experiência na implementação
e sucesso comercial (BARON; SHANE, 2007).

As alternativas do compartilhamento de investimentos em novas soluções são
praticadas entre os agentes produtivos com o objetivo de diluir os custos em pesquisa e
desenvolvimento (P&D), só que limitadas nas relações entre os participantes e de foco bem
definido das demandas de cada parte (CHESBROUGH, 2006).

No desafio de captar e compartilhar ideias surge como problema de pesquisa
identificar qual o papel das redes globais de inovação nas instituições envolvidas, e
também como é realizada a interação delas nas ações de inovação aberta para captação de
ideias, compartilhamento de pesquisa e transferência tecnológica.

Iniciativas sobre estudo das Global Innovation Networks (GIN) buscam
delinear maior profundidade na ocorrência e formas relacionais dessas redes. A reunião de
diversas universidades e entidades de pesquisa, além das parcerias com empresas
interessadas nas pesquisas sobre redes globais de inovação, mostra o interesse para o
compartilhamento de conhecimento e experiências (INGINEUS, 2011).

Na perspectiva da inovação aberta, Chesbrough (2006) cita que as empresas
usam esse conceito como nova forma de alavancar competitividade pela conciliação
externa e interna no tratamento de ideias e inovações. Esse processo é cercado de
questionamentos sobre o melhor método a ser aplicado e do respeito às barreiras
estratégicas em termos de segredos industriais e comerciais que ainda devem ser adotados.
Com isso, a participação em redes colaborativas, conforme destaca Du Chatenier et al.
(2009), pode expor tanto potencialidades como fragilidades das partes envolvidas.

No entanto, diversas organizações empresariais globais sinalizam motivações
para buscar conceitos e novas configurações externamente, já experimentados pelos
modelos de terceirização e, no momento, para absorção de conteúdo e ideias que
potencializarão seu core business. Um ponto de iniciativa são as parcerias realizadas com
centros de pesquisa e universidades no objetivo de transferência de tecnologia, uma vez
que se deparam com pesquisa pura e aplicada gestionada por pessoas de denso know-how
em inovações e conceitos inéditos (OLIVEIRA; FILION, 2008).

No contexto das empresas, a inovação pode ser adquirida através de redes
externas, como joint-ventures, capitais de risco, subcontratantes e alianças estratégicas,
capitaneadas pelo processo de open innovation (CHESBROUGH, 2006). De acordo com
Christensen (2006) e Chang (1999), essa estratégia para estimular a inovação na prática
empreendedora tem uma perspectiva interna, o intraempreendedorismo, e uma externa, o
exoempreendedorismo. O interesse de reforçar modelos de negócios estabelecidos e
perspectivas de formação de novos com aplicação da inovação são fundamentos de uma
GIN.

É relevante observar a intensidade de investimentos organizacionais à
realização dessas práticas, pois a inovação e o empreendedorismo estimulam o processo
pelo qual indivíduos na sociedade e nas organizações perseguem as oportunidades, em
muitas situações, sem serem donos dos recursos que controlam correntemente, mas que
desenvolvem e implementam novas ideias com ações empreendedoras (BURNS, 2005;
SHANE; VENKATARAMAN, 2000; SCHUMPETER, 1982).

Percebe-se nesse início de século XXI uma busca de diversidade dos membros
das GIN, que podem inclinar para homogeneidade de interesses e, por consequência, gerar
cartéis tecnológicos com objetivos de manutenção de um status quo dos líderes da rede,
com prejuízos a regiões menos abastecidas tecnologicamente.



Por esse contexto, essa pesquisa se justifica na compreensão e verificação do
comportamento das redes globais de inovação com atividades realizadas em projetos
colaborativos. A abordagem teórica se ancorou em maior aprofundamento da temática,
pela perspectiva exploratória, e as relações de ocorrência de projetos orientados a
interações por meio da utilização das redes de relacionamento à captação das ideias e
discussões de oportunidades que podem derivar desta rede.

Melhores orientações sobre os papéis dos agentes envolvidos nas GIN
potencializam as expectativas individuais, seus limites estratégicos na rede e a intensidade
de participação. O que não se pode iludir é sobre uma possível convergência de objetivos,
mas de interesses mútuos de participação em determinada rede.

Os incentivos em promover redes globais de inovação em diversas regiões pelo
mundo, seja pela difusão da pesquisa e desenvolvimento de arranjos produtivos locais, seja
em pesquisas para solvência de problemas regionais, como alternativas de incrementos
tecnológicos em mercados excludentes das realidades competitivas nos mercados globais,
podem incorporar programas governamentais de políticas de incentivo à inovação
(HERSTAD et al.,2010).

O Brasil, como influenciador econômico, político e social na região do
Mercosul e América Latina, classificado como um dos emergentes globais, estar entre as
opções das redes globais de inovação, contribui para alavancar vantagens competitivas em
diversos segmentos do mercado, somadas às perspectivas de diminuir a dependência em
commodities e diversificação da geração de riquezas com melhor distribuição de renda aos
cidadãos brasileiros e, em um segundo momento, aos parceiros integrantes da rede
(INGINEUS, 2011; KNELL, 2009).

Com relação aos objetivos, esta pesquisa buscou compreender como se
estabelece uma Rede Global de Inovação voltada a projetos tecnológicos, com foco em
compartilhar, absorver e disponibilizar ações inovativas no seu desenvolvimento, e sua
incorporação nas estratégias empresariais. A abordagem metodológica deste trabalho foi
qualitativa e descritiva, com análise de caso do Projeto INGINEUS, caracterizado como
uma rede global de inovação em processos produtivos industriais.

Os resultados mostram que o ingresso em redes de conhecimento é uma opção
de prover vantagens competitivas aos atores envolvidos, se observados os interesses e
expectativas de cada participante.

Como estrutura do artigo, em primeiro plano, foi abordado o contexto da rede
global de inovação e suas influências no compartilhamento de experiências em inovação
pelos agentes. Sequencialmente, é explanada as implicações das estratégias em inovação
na vantagem competitiva organizacional. Como terceiro tópico, apresentam-se os aspectos
metodológicos para, a posteriori, realizar a análise e discussões dos resultados do projeto
INGINEUS com as contribuições finais da referida pesquisa.

2. As redes globais de inovação

Os interesses das pessoas pelos novos dispositivos de mobilidade e
conectividade, a exemplo das redes sociais, blogs e fóruns de discussão se amplificam de
forma exponencial e no ritmo que ocorre a inclusão tecnológica pelo mundo. Essa
realidade também faz parte das instituições (CHRISTENSEN, 2006). O termo Rede Global
de Inovação ou Global Innovation Network (GIN) é recente na literatura, já habituada com



terminologias ligadas às redes de inovação por meio de comunidades de pesquisa e joint
ventures organizacionais.

Von Zedtwitz, Gassmann e Boutellier (2004) apresentam que a expectativa da
formação de redes globais de inovação como possibilidade de descentralização do processo
de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) das organizações empresariais, pode apresentar
alguns dilemas sobre a melhor utilização de todo o seu potencial. Os autores observam que,
mesmo empresas multinacionais e líderes de mercado, não possuíam um desenho
estratégico definido para uma gestão global de inovação. Outro aspecto é a
interdisciplinaridade da área de P&D com outros centros de excelência e clusters de
inovação locais, o que passa a ser um comportamento quase obrigatório para ter acesso a
novos projetos inovativos.

Em complemento a esse raciocínio, Asheim, Ebersberg e Herstad (2010)
relatam sobre quais contribuições em inovações poderiam ser estabelecidas por centros
com dispersão geográfica das sedes de multinacionais norueguesas. Como resultados, os
autores apresentam uma necessidade de maior proximidade entre os agentes das redes de
colaboração, o que faz com que muitos estejam menos dispersos geograficamente. Esse
fato não inibe as multinacionais de estabelecerem cooperação por meio de suas filiadas.

Por esse contexto, há obstáculos para sedimentar as redes globais de inovação,
caracterizadas por realidades diferentes em termos de mercado e competitividade, mas que
podem contribuir em situações de relações exportadoras globais nas economias
interagentes da rede, como na intensificação de pesquisas, adaptações mercadológicas e
técnicas de produtos conforme as expectativas de determinada região, o que exige
inovações às organizações empresariais no sentido de estabelecerem vantagem competitiva
local (BRATTI; FELICE, 2010; KNELL, 2009; VON ZEDTWITZ; GASSMANN;
BOUTELLIER, 2004).

Diante dessa realidade, a aplicação de inovação aberta potencializa a
capacidade das organizações em captar tendências latentes do mercado em projetos de
inovação tecnológica, além de diluir o intenso esforço de P&D provido pela empresa que,
em muitos casos, iniciam projetos apenas internamente por desconhecer iniciativas
externas à organização (CHESBROUGH, 2006; CHESBROUGH; SCHWARTZ, 2007;
CHRISTENSEN, 2006).

Como explanação da formação das relações de multiparcerias e de
colaboração, Fagerberg (2005) apresenta a comunidade Linux, fundada por um grupo de
usuários, com o objetivo de tentar desenvolver uma alternativa ao sistema operacional líder
de mercado. Isso mostra que iniciativas de redes colaborativas já possuem aceitação e
difusão quando se disponibiliza recursos viáveis para essa integração, comumente
apresentadas como tecnologias de informação e comunicação (TIC).

Fagerberg (2005) ressalta que estar aberto a novas ideias e soluções pode ser
caminho essencial para projetos de inovação, que se caracterizam por novas combinações
de ideias existentes, das capacidades de estruturas, habilidades das equipes, recursos de
investimento e elementos que proporcionem agregação de valor.

No âmbito da formação de redes de inovação, Powell e Grodal (2005) citam
que são identificados os benefícios das relações interorganizacionais na difusão da
informação, do compartilhamento de recursos, do acesso a ativos empresariais
especializados e da captação do aprendizado por meio da interação. É importante destacar
que, mesmo em um contexto de parcerias, os objetivos dos elementos envolvidos possuem
distinções, em que a reciprocidade é demandada mesmo que haja uma



desproporcionalidade das instituições participantes da rede, como exemplo a participação
de pequenos negócios.

Conforme Herstad et al. (2010), as políticas públicas de inovação podem ser
um forte aliado às organizações empresariais domésticas na integração das redes e difusão
dos processos de inovação aberta, com o intuito de acompanhar processos de pesquisas
internacionais e customizá-los à sua região. Como resultados, os autores alertam para uma
definição clara dos programas de incentivos à pesquisa, colaboração internacional,
compartilhamento e transferência de tecnologia, para que não incorra em situações de
escassos orçamentos de pesquisa subvencionada locais não sejam usufruídas por
instituições de outras regiões. O desafio está no equilíbrio da reciprocidade entre os atores
de uma GIN.

Por esse formato colaborativo, uma rede de inovação deve atentar para as
demandas estratégicas de cada elo participante, para conciliar as ofertas e procuras de
todos em termos de agregar conhecimento, transferência tecnológica e novas configurações
competitivas. As instituições envolvidas em uma GIN devem estar cientes que as
expectativas estratégicas, em muitas situações, não são convergentes e demandantes de
concessões entre as partes.

3. Estratégias em inovação e vantagem competitiva

A orientação estratégica de uma empresa pode sofrer mutações ao longo de sua
existência pela dinâmica existente no ecossistema inserido, o que torna importante possuir
a capacidade de predizer tendências e acontecimentos. O formato prescritivo de um
planejamento estratégico baseado na reação e linearidade de objetivos não acompanha as
novas configurações organizacionais que, em comentário de Mintzberg, Ahlstrand e
Lampel (2000), deve compreender um elemento integrador com o ambiente.

A formação da estratégia é um desígnio arbitrário, uma visão intuitiva e um
aprendizado intuitivo; ela envolve transformação e também perpetuação; deve
envolver cognição individual e interação social, cooperação e conflito; ela tem de
incluir análise antes e programação depois, bem como negociação durante; e
tudo isso precisa ser em resposta àquele que pode ser um ambiente exigente
(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, p. 274).

É apresentada por Jarzabkowski (2004) e Whittington (2004) a necessidade de
praticar a estratégia nas organizações empresariais, que pode ser delimitada em uma
agenda sociológica e outra gerencial. Na primeira análise, é proposta a observação de duas
partes de atuação do enfoque social na elaboração estratégica, sendo a primeira voltada a
um melhor entendimento sobre a maneira como são desenvolvidos, testados e colocados no
mercado os novos conceitos e ferramentas estratégicas. Em segundo, deve buscar um
entendimento de como essas ferramentas são utilizadas na prática (JARZABKOWSKI,
2004; WHITTINGTON, 2004).

Na forma gerencial, buscam-se caminhos mais práticos tanto na captação
conceitual quanto na formação de estrategistas aptos ao desenvolvimento dos contextos
estratégicos. Por isso, “uma parte da agenda gerencial para a pesquisa está, portanto, em
desenvolver uma estrutura que possa dar suporte aos gestores em termos de seu
desenvolvimento pessoal como estrategistas” (WHITTINGTON, 2004, p. 50).



Na abordagem da estratégia como prática e sua dinâmica, Regnér (2008) relata
o ponto de formulação versus formação e das configurações da atividade com o intuito de
elevar a capacidade de aprendizado em fazer estratégia.

Pelo contexto da gestão empresarial e suas relações com outros atores externos
para um consenso de múltiplas estratégias, as delimitações dos processos ou áreas que são
consideradas essenciais acentuam para uma complexidade peculiar de cada estrutura em
análise, o que não deve recair para apenas um responsável pelo planejamento estratégico,
mas pelo envolvimento dinâmico das partes envolvidas no processo (REGNÉR, 2008).

No entanto, um dos pontos principais de discussão no âmbito estratégico das
organizações é a adoção de um ambiente não estruturado internamente com o objetivo de
ser altamente adaptativo às situações de mudanças (FARJOUN, 2007). Há
questionamentos se os ciclos de mudanças são tão constantes e imprevistos para
promoverem mudanças radicais ou são identificadas apenas situações incrementais aos
negócios existentes de determinada empresa.

Farjoun (2007) relata que, em diversas circunstâncias estratégicas, não há
necessidade de optar por mudanças radicais e sim fragmentá-las, e se estas são provocadas
de forma endógena ou exógena, conforme o comportamento do segmento de mercado da
empresa, a ser identificado. Por outro lado, o autor cita que a intensa concorrência e a alta
mutação dos produtos, como exemplo os de alta tecnologia, ocasionam observações mais
dialéticas das mudanças.

Na concepção de Volberda (2004), a ação de delimitar fronteiras empresariais
na elaboração da estratégia empresarial é importante para tratar de problemas de
terceirização, parcerias, alianças, conexões em rede e diversificação de negócios. O autor
destaca a cadeia de valor de Porter (1990) como um plano de análise de alternativas à
produção interna ou à contratação externa, pois a escolha decisória de verticalizar ou
distribuir atividades do processo organizacional afeta os níveis de vantagem competitiva
do negócio.

Por esse caminho, uma rede de inovação pode prospectar alternativas
estratégicas de distribuir atividades e gerar competências em uma cadeia de valor, pela
possibilidade de novos parceiros no processo produtivo. E com essa concepção, a
estruturação de uma GIN pode se tornar um caminho a ser avaliado.

4. Procedimentos metodológicos

O objetivo de compreender o estabelecimento de uma GIN e seus interesses
torna-se possível pela interação com seus participantes. Pela identificação da rede global
de inovação em atividade, pode-se estabelecer como método de pesquisa o estudo de casos
para observar os atores envolvidos na rede, distinguir seus interesses e expectativas na
participação dos projetos, e identificar como ocorre a composição de uma GIN.

Yin (2005, p.32) destaca que o estudo de caso é uma pesquisa empírica que
“investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real,
especificamente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente
definidos”. Dessa forma, o estudo terá uma orientação qualitativa e descritiva.

No levantamento empírico e coleta de dados, as evidências podem ser extraídas
de conteúdos e expressões pela observação direta e participante (BAUER; GASKELL,



2002; YIN, 2005) dos encontros promovidos pelas GIN e verificar quais sãos os discursos
e ações estabelecidas pelos elos.

Nesse recorte, a participação nos encontros promovidos pelo Impact of
Networks, Globalisation, and their Interaction with EU Strategies (INGINEUS) na
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em Belo Horizonte possibilitou identificar
os comportamentos e discursos dos participantes. Yin (2005) aponta que algumas fontes de
dados também podem ser extraídas por análise documental, registros em arquivos,
entrevistas espontâneas, focais e levantamentos estruturados.

No exemplo do projeto INGINEUS, foram elaborados relatórios de pesquisas
dos temas discutidos no grupo, que possui como objetivo fornecer informações para
subsidiar políticas de inovação e de estímulo à competitividade.

A delimitação do escopo da pesquisa e os resultados esperados foram na
análise dos objetivos da GIN, objeto da pesquisa, e as contribuições proporcionadas aos
seus participantes pelos projetos e pesquisas realizadas. Outro ponto de verificação esteve
na identificação das formas de relação e absorção de ideias pelos atores da rede que, pelo
processo de inovação aberta (CHESBROUGH, 2006; CHESBROUGH; SCHWARTZ,
2007), buscam interação em projetos inovativos, considerada a GIN como opção externa
para essa ocorrência.

5. Análise e discussão dos resultados

As redes globais de inovação reconhecem as variedades de interesses dos
atores participantes e, por isso, há necessidade do desenvolvimento de processos que
atendam a todos os elos conectados, para que não se apresente apenas como ferramenta de
sondagem de tendências e pesquisas superficiais e enviesadas. Os fóruns e eventos dessas
redes apresentam como objetivo promover os caminhos de relacionamento em uma rede de
inovação por universidades, centros de pesquisa, entidades governamentais e organizações
empresariais.

O projeto da União Européia na formação de uma rede global de inovação,
denominada Impact of Networks, Globalisation, and their Interaction with EU Strategies
(INGINEUS) e patrocinado pelo 7th Framework Programme (FP7), foi desenvolvido para
promover a integração de instituições de ensino, corporações multinacionais e
representações do poder público na pesquisa de inovações para o desenvolvimento
produtivo das regiões que formam a rede (INGINEUS, 2011).

No Brasil, o INGINEUS é liderado pelo Centro de Desenvolvimento e
Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de
Minas Gerais (CEDEPLAR - UFMG). Esse projeto reúne diversas universidades e
entidades de pesquisa, além das parcerias com empresas interessadas nas redes globais de
inovação, com estudos em redes de inovação no setor automotivo de Minas Gerais
(CEDEPLAR, 2011).

As outras instituições participantes dos projetos, conforme apresentado pelo
INGINEUS (2011), são a Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) e Centro Studi Luca d´
Agliano (LdA), na Itália, a University of Sussex (UoS), na Inglaterra, o German
Development Institute (DIE), na Alemanha, o Copenhagen Business School (CBS), na
Dinamarca, o Norwegian Institute for Studies in Innovation, Research and Education
(NIFU STEP), na Noruega, o Institute for Baltic Studies (IBS), na Estônia, o Human



Sciences Research Council (HSRC) e a University of Pretoria (UP), na África do Sul, o
Centre for Development Studies (CDS) e o International Institute of Information
Technology (IIIT-B), na Índia, e a Graduate University of the Chinese Academy of Science
(GUCAS), na China.

INGINEUS centra-se na evolução de redes globais de produção em redes globais
de inovação e o impacto deste novo processo do capitalismo global nas
atividades de conhecimento intensivo na União Européia (UE). O projeto se
move para além dos estudos tradicionais da localização global das atividades
produtivas. Centra-se em uma tendência muito mais recente, ou seja, a
localização global de inovação ou atividades de conhecimento intensos. Esta
mudança global tem maiores implicações para a UE do que a migração, bem
conhecida, da produção para outras áreas geográficas. Isso porque se refere ao
principal fator subjacente à competitividade, o crescimento da performance e o
emprego em uma economia globalizada de aprendizagem, ou seja, conhecimento
(INGINEUS, 2011, tradução nossa).

Os objetivos do projeto são apresentados em três seções, que contemplam
quatro objetivos, conforme apresentados na Figura 1.

Figura 1: Relação dos objetivos centrais do projeto INGINEUS. Tradução nossa.
Fonte: INGINEUS (2011)

Na primeira aproximação com o projeto INGINEUS em evento realizado no
CEDEPLAR da UFMG no mês de maio de 2010, considerado embrião de um grupo de
pesquisa em GIN e, apesar de estar presente quatorze instituições acadêmicas de dez
países, como também empresas do setor automobilístico, da Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais (SECTES-MG) e do Instituto Nacional de
Pesquisa Industrial (INPI), foi identificado que os desafios para convergência estrutural e
conceitual sobre como devem ser conduzidas as redes globais de inovação e a busca de um
equilíbrio das discrepâncias dos interesses em cada elo da rede são enormes, e citados
como um dos pontos principais de discussão nos debates (INGINEUS, 2011).

O projeto INGINEUS apresenta como escopo a pesquisa sobre a evolução das
redes globais de produção em redes globais de inovação, com o intuito de avaliar os
impactos dos novos processos no capitalismo global sobre as atividades intensivas em
conhecimento e com delimitação nas firmas contidas na União Européia e com atuação em
mercados internacionais.

Evolução de Redes
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Um ponto positivo de consenso é a busca de heterogeneidade das Global
Innovation Networks (GIN), para que não incline à formação de oligopólios ou clusters de
inovação para manutenção de um determinado status quo. É apresentado em um relatório
de pesquisa do INGINEUS sobre a ocorrência das GIN em economias emergentes, como
as relacionadas ao Brasil e África do Sul, em que há relações locais e globais entre
organizações empresariais, universidades, laboratórios públicos em projetos tecnológicos
(KNELL, 2009).

Dessa forma, o fluxo de informações que transitam em redes sociais e fóruns
de competências na sociedade interconectada é representativo em termos de volume, o que
demandam critérios para filtros e seleção dos tópicos relevantes para criar conhecimento
ou inovação. As formas de tratar esses fluxos informacionais podem ser relevantes para
não dispersar o foco dos membros de uma rede, conforme é apresentado por Powell e
Grodal (2005).

Foram identificados também os grupos de trabalhos realizados pelos projetos,
distribuídos em working papers, conforme apresentado no Quadro 1.

Pacotes de Trabalho
Working Packages

(WP)

Descrição dos trabalhos

WP1 Não identificado na pesquisa
WP 2 Busca de uma combinação de diferentes métodos e uma ampla cobertura

industrial.
WP 3 Mudanças globais de redes globais de produção para redes globais de inovação

e seus determinantes a nível nacional.
WP 4 Mudança nos papéis das regiões “retardatárias” na economia global e seus

determinantes.
WP 5 Entender as estratégias de P&D externas por empresas localizadas nos

Hemisférios Norte e Sul.
WP 6 O papel da construção de competências em empresas no surgimento e evolução

das redes globais de inovação.
WP 7 O papel dos quadros institucionais e interações locais-globais nos países

emergentes na emergência e evolução das redes globais de inovação.
WP 8 Distribuição dos custos e benefícios: o impacto de longo prazo global de

inovações externas para as empresas da União Européia.
WP 9 Implicações potenciais das atividades de conhecimento externas: perspectivas

para as indústrias na UE e as economias emergentes.
WP 10 Redes globais de inovação e políticas de inovação.

Quadro 1: Relação de pacotes de trabalho realizados pelo projeto INGINEUS. Tradução nossa.
Fonte: adaptado de INGINEUS (2011)

Pela apresentação dos pacotes de trabalho destacados no Quadro 1, é percebido
que o direcionamento das pesquisas e envolvimento dos participantes na rede é para o setor
industrial, identificados no projeto como do segmento automotivo, TCI e processadora de
alimentos, com foco nos estudos de processo produtivo, mas com ênfase na busca
ampliada de inovação. Percebe-se também que essas ações estão além das configurações
operacionais, com demandas em design de produtos, conceitos de mercados e necessidades
regionais.

Na análise do projeto, é identificado um direcionamento para suprir as
demandas estratégicas de firmas e setores industriais na União Européia, mas há o
reconhecimento de ultrapassar as fronteiras do continente para captar inovações, e a
formação da GIN supre parte dessa demanda. Esse posicionamento estratégico de definição
dos caminhos a serem seguidos por entidades governamentais coaduna no aspecto de



integração com o meio ambiente apresentado por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), e
a priorização por formação de redes globais para inovação se ancora nos discursos de
Farjoun (2007) e Regnér (2008), como no estabelecimento de fronteiras das relações
empresariais com o meio externo de Volberda (2004).

Outro aspecto de interesse do INGINEUS é a participação das GIN nas
políticas de inovação dos países envolvidos e das empresas participantes da rede. Em
reunião do projeto realizado no ano de 2010 em Cape Town, na África do Sul, um
pesquisador da Directorate-General (DG) for Research and Innovation pertencente à
European Comission, apresentou uma trajetória das estratégias da Europa ao longo de
trinta anos, com preocupação inicial aos concorrentes industriais japoneses, posteriormente
os americanos e, no início do século XXI, sobre a importância das Tecnologias da
Informação e da Comunicação (TIC), da sustentabilidade, da inovação social e medidas de
puxar demanda, em conformidade à discussão da Estratégia Europa 2020, uma comissão
da Comunidade Européia à saída da crise e preparar o continente para a próxima década
(EUROPEAN COMISSION - EC, 2012).

Isso mostra uma preocupação do projeto Estratégia Europa 2020 para
identificar estratégias regionais no continente europeu para crescimento e sustentabilidade.
Isso reforça a abordagem de Jarzabkowski (2004) e Whittington (2004) na busca de uma
prática consistente da estratégia nas entidades organizacionais.

No entanto, as fontes a essa realização transpassam os seus limites e estende
àqueles que possam contribuir para sua realização, como é o caso do INGINEUS que é
patrocinado pelo 7th Framework Programme (FP7) da Comissão Européia.

Dessa forma, foi possível mapear uma proposta da formação de uma GIN a
partir dos elementos constituintes no projeto INGINEUS, conforme mostra a Figura 2:

Figura 2: Relação parcial dos elos de uma GIN descrita como Projeto INGINEUS
Fonte: adaptado de INGINEUS (2011)

O entendimento de que há correlação de interesses dos membros de uma GIN é
importante para buscar consensos nos discursos e planos de ação sobre quais caminhos são
seguidos para pesquisa e se os resultados conseguem alcançar todos os elos da rede. Ficou
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identificado que, no projeto INGINEUS, houve um ponto de partida para seu início,
determinado por uma comissão com objetivo de promover competitividade aos setores e
comunidade que defende. No caso levantado está a União Européia (UE) como propulsora
da rede.

É apresentado pelo 7th Framework Programme (FP7) que seu objetivo é tornar
a UE a mais dinâmica e competitiva economia baseada no conhecimento do mundo e, para
isso, destacam que ações de investigação, educação e conhecimento são os pilares para
atingi-lo. No entanto, esse comportamento não descarta que outros elos de uma rede
podem iniciar sua formação e também buscarem suas metas.

Em atividades recentes do projeto INGINEUS no início de dois mil e treze,
percebe que há referências da GIN nos sítios do CEDEPLAR-UFMG e da European
Commission na linha Research & Innovation e que a Fondazione Eni Enrico Mattei
(FEEM) cita que o projeto se encerrou em dezembro de dois mil e onze. Dessa forma, não
se observou movimentos para uma evolução das pesquisas derivadas pelas instituições
constituintes do projeto.

6. Considerações finais

As organizações avaliam que um processo fechado de geração da inovação não
é mais vantajoso no aspecto estratégico, pelas limitações encontradas em P&D e seus
elevados custos. Na concepção para um ambiente mais interativo com atores externos, as
empresas intensificam seus relacionamentos com fornecedores, universidades, governos e
pesquisadores autônomos, com objetivo de agregar conhecimento em competências não
adquiridas, vantagens competitivas frente à concorrentes e oportunidades deliberadas que
possam surgir pela interação.

Dessa forma, a rede global de inovação apresentada nesta pesquisa, a do
INGINEUS, é uma iniciativa para alcançar tais objetivos, e mesmo se apresentando
multidisciplinar, foi identificado um direcionamento de pesquisa, voltado à busca de
soluções inovativas em processos industriais e foco nas redes fabris européias. Foi
verificado que a motivação inicial do projeto esteve na busca de competitividade das
organizações transnacionais européias voltadas à produção industrial.

Sobre os objetivos de compreender como é estabelecida uma Global
Innovation Network (GIN), a exemplo do INGINEUS, foi identificado existir uma
liderança que determina as razões de formação da rede, a Comissão Européia, que
estabelece os encontros, a organização estrutural das pesquisas e seus dispêndios. Para
realização do desenvolvimento conceitual e empírico, foram envolvidas as universidades e
centros de pesquisa na GIN. Há também a participação das indústrias multinacionais e
locais para interação de suas demandas em P&D, como também na busca de oportunidades
de aprendizado e absorção de conhecimento no projeto. Relacionado às entidades
governamentais e comissões multidisciplinares, suas participações são direcionadas ao
entendimento das necessidades dos atores envolvidos na rede e embasamento para
subsidiar a criação de políticas de inovação, desenvolvimento econômico e tecnológico em
sua região de atuação.

No entanto, a formação de uma rede global de inovação é caracterizada por
demandas recíprocas de todos os membros, o que pôde ser comprovado nos encontros
promovidos em maio de 2010 em Belo Horizonte, Brasil, no CEDEPLAR-UFMG, in loco,



e em setembro de 2010 no Cape Town, África do Sul, no Human Sciences Research
Council, pelo material disponibilizado.

Foi identificado que as pesquisas são incipientes nos pacotes de trabalho
apresentados no Quadro 1, portanto, a absorção dos resultados por parte das corporações
multinacionais européias e dos países ligados ao INGINEUS não é detectada de forma
pontual, em leitura inicial dos projetos delimitados, mas em contribuições como as
situações dos estudos de casos de indústrias do setor automotivo e processadora de
alimentos, a exemplo do trabalho sobre as ligações locais-globais de universidades,
laboratórios públicos e empresas em TIC.

Contudo, é sugerida para futuras pesquisas, a análise de conteúdo em
profundidade de todo o material gerado desde a formação do projeto INGINEUS, e
posterior interação com os membros da rede para identificar obstáculos de
compartilhamento e perspectivas de continuidade do projeto.
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Resumo

Com essa pesquisa se objetiva mostrar os desafios e caminhos das pequenas empresas para
captar inovações por meio de redes de inovação aberta que possibilitam o
compartilhamento e transferência de conhecimento tecnológico. A participação de
empresas em redes colaborativas mostra a iniciativa de compartilhamento de conhecimento
para objetivos de vantagem competitiva. Em pequenos negócios, o processo de inovação
não é algo curricular em suas práticas, por dificuldades de manter uma estrutura viável em
um ritmo inovativo sustentável. A opção de transferência do conhecimento, na forma tácita
ou explícita, possibilita aos pequenos empresários alavancarem oportunidades em negócios
e incorporação de conhecimentos somente acessíveis em estruturas de grande porte. Nesse
contexto, o trabalho buscou, por meio do estudo de casos múltiplos, identificar os perfis
interativos em redes com incubadoras e parceiros para incorporação do conhecimento. Os
resultados mostram as oportunidades geradas para pequenas empresas em ambientes
interativos e abertos para absorção tecnológica.

Abstract

With such research aims to show the challenges and ways for small businesses to capture
innovations through open innovation networks that enable the sharing and transfer of
technological knowledge. Corporate participation in collaborative networks showing the
initiative to share knowledge for purposes of competitive advantage. In small business, the
innovation process is not something curricular in their practices, by difficulties of
maintaining a viable structure in an innovative sustainable pace. The option to transfer
knowledge, tacit or explicit, enables small business owners to leverage opportunities in
business and incorporation of knowledge accessible only in large structures. In this
context, the work sought, through case studies multiples, identify the profiles interactive in
networks with partners and incubators for incorporation of knowledge. The results show
the opportunities created for small businesses in open and interactive environments for
technology absorption.

1. Introdução

Os incentivos à discussão sobre inovação abrangem os campos acadêmico e
empresarial que, alinhados a uma realidade de competitividade global em mercados
estabelecidos e emergentes, intensificam variadas abordagens desta temática. O processo
inovativo possui duas linhas básicas para seu desenvolvimento, a primeira se encontra no
âmbito da pesquisa básica e aplicada em universidades, centros de pesquisa e instituições
capitaneadas por governos e a segunda é identificada nas áreas de pesquisa e
desenvolvimento (P&D) empresariais.



As interações dessas duas correntes eram incipientes e passaram a se
intensificar pelas novas perspectivas de colaboração, transferência e licenciamento das
pesquisas originadas na academia, por meio de atos como a Lei Bay-Dole Act chancelada
nos Estados Unidos, em 1980, com objetivo de intensificar as relações universidade-
empresa.

Iniciativas de políticas públicas de inovação podem ser alinhadas às
organizações empresariais na integração de redes e processos de transferência tecnológica.
Abordagens sobre parcerias universidade-empresa (ALBERTIN; AMARAL, 2010;
BARNES; PASHBY; GIBBONS, 2002), transferência de tecnologia (AGRAWAL, 2006;
BALDINI, 2006; BRAY; LEE, 2000; GARNICA; TORKOMIAN, 2004; PLONSKI, 1999;
PÓVOA; RAPINI, 2010; SANTANA; PORTO, 2009; TEECE, 1986; UPSTILL;
SYMINGTON, 2002) e redes colaborativas (POWELL; GRODAL, 2005; WEBSTER;
ETZKOWITZ, 1998) se configuram na intenção de formar relações entre as universidades
como fontes de pesquisa e inovação e as organizações empresariais como entidades
absorvedoras deste know-how tecnológico.

A geração de inovação é visualizada como um processo sistêmico, interativo e
cumulativo (LASTRES; CASSIOLATO; ARROIO, 2005) e que depende da criação de um
conhecimento (POPADIUK; CHOO, 2006). Por esse contexto, esta pesquisa se orientou
em mostrar os desafios e caminhos das pequenas empresas em captar inovações por meio
de redes de inovação aberta que possibilitam o compartilhamento e transferência de
conhecimento tecnológico.

A pesquisa segue uma perspectiva qualitativa e descritiva, com adoção do
método de casos múltiplos, com seleção por conveniência e alinhada aos objetivos de
análise dos resultados, de três pequenas empresas de base tecnológica, caracterizadas como
pós-incubadas e cadastradas na Rede Mineira de Inovação. Foram identificadas nas
empresas selecionadas as vertentes de análise da inovação como aporte na transferência
tecnológica, do fluxo de redes colaborativas nas ações de transferibilidade e da interação
como compartilhamento e transferência do conhecimento.

A contribuição da pesquisa esteve na observação do compartilhamento do
conhecimento pela perspectiva das micro e pequenas empresas de base tecnológica que
possuem acesso restrito a uma densa estrutura de P&D. Propostas de interação por meio de
redes de inovação aberta, seja com a incubadora que se graduou, seja por meio de contato
com universidades, centros de pesquisa e outros atores de uma rede são elementos centrais
deste trabalho.

Como estrutura do artigo, é explanado, primeiramente, a inovação aberta e
redes colaborativas. A seguir, é exposto o compartilhamento do conhecimento em redes.
Como terceiro tópico, são discutidos os procedimentos metodológicos que nortearam a
estrutura da pesquisa e, por conseguinte, a discussão e análise dos resultados para, a
posteriori, apresentar as considerações finais e sugestões de pesquisas futuras.

Os resultados apontaram a oportunidade de pequenas empresas participarem de
fóruns e redes de compartilhamento do conhecimento, com possibilidades de incorporarem
um ciclo contínuo de inovação e perspectivas de crescimento em menor espaço de tempo.

2. A Inovação aberta e redes colaborativas

O conceito de inovação aberta (open innovation) foi cunhado por Chesbrough
(2003) como opção aos modelos de inovação fechada (closed innovation) estabelecidos nas



áreas de P&D empresariais. Possui como foco incorporar, compartilhar e demandar ideias
e projetos de inovação com outras empresas, universidades e centros de pesquisa.

A inovação aberta permite interações, troca de conhecimentos e experiências
entre os atores envolvidos. Pela ótica das empresas, a absorção de processos inovativos
externos reduz os custos em P&D, com abreviação do processo de investigação de novas
tecnologias, produtos e mercados (CHESBROUGH; SCHWARTZ, 2007). Em outra
pesquisa, Chesbrough e Appleyard (2007) destacam a convergência da inovação aberta
com a estratégia organizacional, com possibilidades de construção de novos modelos de
negócios baseados na inovação e subsidiados por conexões com diversas comunidades
inovativas que possibilitam o compartilhamento de informações e competências.

Na mesma linha, Powell e Grodal (2005) discorrem sobre os benefícios da
formação de redes de inovação, que permitem relações interorganizacionais para difusão
da informação, do compartilhamento de recursos, acesso a ativos empresariais
especializados e da captação do aprendizado por meio da interação. Vanhaverbeke (2006)
também apresenta a disseminação da inovação aberta por meio das redes
interorganizacionais como uma postura estratégica nas empresas, principalmente nas
estabelecidas em mercados de intensa competição.

Em pequenas empresas de base tecnológica, há uma característica de buscar
integração em redes de pesquisa em inovação, seja pelo escopo do negócio ou de
demandas de empresas líderes de determinada cadeia de valor que buscam soluções
customizadas. É abordada por Vanhaverbeke (2006) a dificuldade das pequenas empresas
em inovar, por fatores restritivos de recursos, pessoas e capitais. No entanto, negócios que
já foram criados com características inovadoras e originados em centros de incubação,
possuem como prática o relacionamento com instituições de pesquisa, motivadas, em
muitas situações, por sua origem em centros de incubação.

Em levantamentos empíricos, a pesquisa de Tello, Yang e Latham (2012) sobre
empresários emergentes que usam recursos de rede em uma incubadora tecnológica
destaca que, apesar da importância dos recursos de financiamento para negócios iniciantes,
empresas pós-incubadas de base tecnológica mantém proximidade com as incubadoras,
com demandas em assistência a financiamentos, desenvolvimento de protótipos,
desenvolvimento de plano de negócios e perspectivas de novas conexões com outras
incubadoras, recursos e clientes.

Em outros trabalhos, como os de Terlinck e Poelmans (2012) sobre a inovação
aberta e sua influência em empresas de pequeno porte do setor químico com área de P&D
ativa e de Ndou, Vecchio e Schina (2011) com relação às redes de inovação aberta e o
papel de mercados inovadores para criação de valor em pequenas e médias empresas,
destacam o papel estratégico das redes de inovação no desempenho do pequeno negócio de
base tecnológica.

Foram apresentadas por Ndou, Vecchio e Schina (2011, p. 443) algumas
plataformas que incorporam o conceito de redes de inovação aberta, como o InnoCentive,
IdeaConnection, Yet2.com, Innoget e NineSigma, ligadas à pesquisa e desenvolvimento e o
Innovation Exchange, Guerra Criativa, RedesignMe e crowdSpring consideradas como
plataformas de marketing e design.

No Brasil, são identificadas orientações sobre os papéis das universidades
como fontes de pesquisas em inovação e as empresas como fontes absortivas (PLONSKI,
1999). A lei da inovação tecnológica brasileira contempla o processo de parcerias
estratégicas entre as universidades, institutos tecnológicos e empresas, com estímulos à



intensificação dessas relações para estimular o processo inovativo no país (PEREIRA;
KRUGLIANSKA, 2006).

Essas relações universidade-empresa e o processo de transferência tecnológica
dependem das demandas e níveis relacionais dos atores envolvidos, além da intenção
política dos atores envolvidos que permite uma transferibilidade de inovações e patentes e
do uso de redes colaborativas para compartilharem conhecimento.

Dessa forma, é importante compreender que tipo de conhecimento será
compartilhado, se haverá reciprocidade nas relações em rede e a que níveis os participantes
serão envolvidos.

3. O compartilhamento do conhecimento tecnológico e as redes de
inovação

A literatura sobre a criação do conhecimento e formatos de compartilhamento é
vasta e complexa, com variadas ramificações teóricas e empíricas. Como recorte, esta
pesquisa se limita na transferência do conhecimento tecnológico em sistemas de redes de
inovação.

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 59) destacam que a organização com objetivo de
atuar dinamicamente com mudanças no ambiente precisa criar informação e conhecimento,
não apenas processá-los de forma eficiente. É proposto pelos autores um modelo que
relaciona às formas de compartilhamento do conhecimento, que envolve compartilhar o
conhecimento tácito entre um grupo, a concretização explícita dos modelos mentais
tacitamente compartilhados, a formação dos conceitos conforme o objetivo organizacional,
a interação do conhecimento explícito novo e o existente e a necessidade de pesquisas
sobre a criação do conhecimento dentro e entre organizações (NONAKA; TAKEUCHI,
1997).

O processo de geração do conhecimento pode envolver um conjunto de
contextos para sua ocorrência, transitados em processo de coleta de dados e informações
durante determinado período de tempo e depende da capacidade cognitiva humana para sua
formação (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). Os autores também apresentam a formação
de intercâmbio do conhecimento por meio dos recursos de redes de computadores.

Na transferência do conhecimento, Cohen e Levinthal (1990) apresentam a
importância de a organização possuir um conhecimento prévio que permita esse processo
de absorção.

Bresman, Birkinshaw e Nobel (1999) apresentaram em pesquisa sobre
transferência do conhecimento nas aquisições internacionais, os caminhos percorridos nos
processos de incorporação, em que situações de transferibilidade entre instituições pode
não ocorrer de forma recíproca, com necessidade de estímulo da comunicação entre as
partes, das reuniões de integração e quais conhecimentos são transferidos.

Um aspecto de risco que as empresas apresentam em participação de redes e
replicação de sua tecnologia é o fator imitação (KOGUT; ZANDER, 1992). Huizingh
(2011) aponta para os riscos estratégicos de abrir a inovação, inclusive sobre a ausência de
pesquisas a respeito do levantamento dos custos incorridos na adoção da inovação aberta
no processo organizacional, como também nas ações de imitação tecnológica.

O crescimento de mimetismos em processos gerenciais e mecanismos
produtivos provocam um receio de externalizar algumas ideias que demandem



contribuição externa, ocasionado, em muitos casos, por ausência de um processo de
proteção da propriedade intelectual nessas organizações (BARON; SHANE, 2007).

Por esse contexto, a interação nas redes colaborativas se constitui mais por
atores individuais e informais com interesses pessoais do que uma diretriz estratégica de
áreas de P&D organizacionais. No contexto das pequenas empresas de base tecnológica, é
perspectiva que os motivos de ingresso em uma rede estejam mais na necessidade de
incorporar conhecimento para garantir vantagem ao seu negócio do que um
comportamento latente em seus planos. Por isso, a verificação empírica desses
apontamentos é importante para compreender as posturas envolvidas em um processo de
compartilhamento do conhecimento por meio de redes.

4. Procedimentos metodológicos

Esta pesquisa utilizou como método de pesquisa o estudo de casos múltiplos
(CRESWELL, 2010; YIN, 2005), com seleção intencional de três pequenas empresas de
base tecnológica, constituídas em centros de incubação, tipificadas como graduadas e
cadastradas na Rede Mineira de Inovação. Yin (2005) ressalta que o estudo de caso é uma
das formas de pesquisas identificadas nas ciências sociais voltadas à compreensão de
fenômenos sociais complexos, e permite uma investigação que preserve as características
holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real.

Yin (2005) apresenta que, no método de estudo de caso, as técnicas de coleta
de dados podem ser obtidas por dados primários e secundários por meio de
documentações, registros em arquivos, atas de reuniões disponibilizadas pela organização,
observações e entrevistas. Van de Ven (2007) aponta que um dado qualitativo é uma
sequência de palavras que captura os elementos básicos de uma informação sobre incidente
ou ocorrência com objetivo de compreensão do caso em análise. Dessa forma, foi
elaborado um roteiro de entrevista e coleta de informações com foco em capturar
elementos de envolvimento das empresas em redes de inovação.

Na seleção dos casos, a fonte de extração foi a Rede Mineira de Inovação
(RMI), uma associação que reúne 24 incubadoras, dois parques tecnológicos e um centro
de pesquisa aplicada com cerca de duzentas empresas diretas. A entidade recebe o apoio e
suporte de parcerias como a Anprotec, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG),
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) e Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Dentre as 24 incubadoras, destacam-se
três de base tecnológica que são responsáveis por mais de 50% de todas as empresas
graduadas pela RMI. Essas incubadoras são a PROINTEC, a INATEL e a INSOFT BH. O
Quadro 1 sintetiza as características dessas incubadoras e a atribuição de nomes fictícios às
empresas graduadas selecionadas.



Incubadora Cidade Área de
Atuação

Empresas
Residentes

Empresas
Graduadas

Empresas graduadas
selecionadas (Nome

fictício para preservar
identidade)

INSOFT-
BH/FUMSOFT

Belo
Horizonte

(MG)

Tecnologia
da

Informação

8 26 ALPHAINTEC

INATEL Santa Rita
do Sapucaí

(MG)

Multi
setorial

8 54 BETAINTEC

IME/PROINTEC Santa Rita
do Sapucaí

(MG)

Multi
setorial

13 39 DELTAINTEC

Quadro 1: Relação das incubadoras mineiras registradas na RMI
Fonte: adaptado da Rede Mineira de Inovação (2013).

As empresas graduadas apresentadas no Quadro 1 foram contatadas por meio
de seus gestores para compreender as formas de interação existentes entre empresas
incubadas e graduadas. O enfoque esteve em verificar se há e como ocorre a proposta de
interação da empresa após sua graduação com as incubadoras de base tecnológica e demais
integrantes de uma rede de inovação aberta, caracterizadas como entidades externas à sua
estrutura para absorção de conhecimento ou inovação (CHESBROUGH; APPLEYARD,
2007). O Quadro 2 tipifica esse processo de análise:

Quadro 2: Esquema de interação entre incubadoras e empresas incubadas e graduadas
Fonte: Elaborado pelos autores

Para delineamento da coleta de dados nas pequenas empresas selecionadas,
foram identificadas características que promovam a interatividade em rede para
compartilhamento do conhecimento. A primeira é de um modelo de negócio dependente de
produtos com intensa aplicação tecnológica. Em sequência, a viabilidade do
relacionamento com universidades e centros de pesquisa e, por fim, a interatividade em
redes de inovação para obtenção de conhecimento e recursos.

Foi utilizado o programa Atlas.ti versão 6.2.25 para construir as formas
relacionais das pequenas empresas com as ações que envolvem interações com as
incubadoras e demais participantes de uma rede de inovação aberta. Esta plataforma
permite analisar e gerenciar diferentes tipos de documentos, agrupar os códigos em
famílias (family) e gerar esquemas gráficos (networks) dessas famílias (BARRY, 1998).
Com isso, foi possível apresentar uma síntese das ações, relações e interações dos
membros de uma rede.

Incubadora de
Base Tecnológica

Edital/Projeto

Empresa incubada Emancipação Empresa graduada

Ruptura formal Integrantes de uma
rede de inovação

aberta



5. Análise dos resultados

A denominação de uma empresa graduada em incubadoras de base tecnológica
são as que perpassaram o estágio de residência. Tipicamente são classificadas como micro
e pequenas empresas, com produtos derivados de pesquisas nos campi universitários e,
somados ao desenvolvimento de um modelo de negócios, estão aptas para se lançarem ao
mercado.

5.1 Em primeiro plano: o lado das incubadoras

A Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da cidade de Belo Horizonte
(INSOFT BH) / Sociedade Mineira de Software (FUMSOFT) iniciou suas atividades em
1996, com o objetivo de acelerar empresas embrionárias, de cunho tecnológico, conhecidas
como startups, a se estabelecerem nos mercados. A INSOFT BH/FUMSOFT possui um
programa chamado ACELERA-MG que estimula as startups participem com seus projetos.
A incubadora apresenta que executa projetos inovadores de P&D com o objetivo de
promover o avanço tecnológico e transferência de conhecimentos científicos para empresas
mineiras de tecnologia da informação (FUMSOFT, 2013).

A incubadora do Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL) remonta
da criação do Vale da Eletrônica na cidade de Santa Rita do Sapucaí-MG, em parceria com
a prefeitura municipal e empresários locais. Essa iniciativa promoveu o Programa de
Incubação de Empresas do INATEL, com incentivos aos alunos à criação de produtos ou
empresas dentro de sua estrutura (INATEL, 2013).

Em 1992 é oficializada a incubadora de empresas do INATEL, controlada pelo
Núcleo de Empreendedorismo do INATEL (NEmp). A incubadora abarca projetos
multisetoriais com ênfase em tecnologias da informação e comunicação (TIC). Como
prática de rede colaborativa, a incubadora INATEL disponibiliza um repositório de banco
de ideias e acervos sobre conteúdos discutidos no núcleo empreendedor da instituição
(INATEL, 2013).

O Programa Municipal de Incubação Avançada de Empresas de Base
Tecnológica (PROINTEC) e seu agente de Incubadora de Empresas (IME) estão lotados
em Santa Rita do Sapucaí-MG desde 1998 com o objetivo de apoiar criação de
empreendimentos baseados em projetos inovadores. O PROINTEC estrutura sua
incubadora em fases de pré-incubação, incubação e incubação avançada. São apresentados
como resultados o baixo índice de mortalidade das empresas incubadas, com taxas de
sucesso acima de 80% e depósitos de patentes e marcas (PROINTEC, 2013).

O estímulo para continuidade do relacionamento pós-incubação é refletido em
todas as incubadoras relacionadas e relatam que a intensidade da interação depende do
olhar estratégico da empresa graduada em manter determinada interação.

5.2 O fluxo de redes colaborativas nas ações de transferibilidade - ALPHAINTEC

A ALPHAINTEC é uma empresa de desenvolvimento de sistemas de testes
sob demanda. Enfatiza as relações estreitas com seus clientes e parceiros para
desenvolvimento das ferramentas e consultoria. Eles assumem atividades de homologação
e auditoria de qualidade de softwares de clientes.

A empresa possui como objetivo tornar-se centro de referência brasileiro em
avaliação de sistemas de tecnologia da informação (TI). São citadas soluções para



compradores e fornecedores de TI e apoio consultivo na validação de plataformas. No
recorte das parcerias, a ALPHAINTEC abrange instituições de apoio e fomento,
incubadoras e empresas relacionadas ao negócio.

No ambiente interativo da empresa foi identificada uma comunidade crowdtest
com participação de clientes, parceiros e fornecedores com ênfase na alavancagem da
qualidade de softwares corporativos. São apresentadas opções de usuários captarem
recursos financeiros por meio de identificação de erros em plataformas internet, redes
móveis e corporativas.

Com relação às dificuldades de inserção no mercado, foram apontadas
barreiras de desconhecimento pelo mercado de produtos direcionados a testes de software e
os benefícios de sua aquisição. Relatam que foi um trabalho para aumentar a visibilidade
do negócio.

Sobre a continuidade de interação com a incubadora que se graduou, a empresa
comenta ser importante manter as relações no contexto de transferência de experiências e
captação de novos projetos emanados da incubadora.

Mantemos sim contato com a incubadora. É uma oportunidade interessante para
ambos. A incubadora pode levar para as empresas incubadas as experiências
externas vivenciadas pela nossa empresa e temos a oportunidade de sempre
conhecer novos projetos e até mesmo, caso seja interessante, apadrinhar e até
mesmo absorver projetos incubados (Gestor ALPHAINTEC).

No questionamento sobre a relevância de participação em redes, a empresa
caracterizou como estratégico nos aspectos de manter o nome ativo e redução de custos em
prospecção de projetos com clientes.

A empresa apresentou formatos de pesquisa e desenvolvimento com orientação
mais fechada nas fases finais dos projetos por motivos de segredos comerciais. Apontou
que é necessária ajuda externa para absorção de conceitos e know-how para desenvolver
novos produtos. A Figura 1 apresenta as interações da ALPHAINTEC em uma rede de
contexto colaborativo:

Figura 1: Ações colaborativas e envolvimento da ALPHAINTEC em uma rede
Fonte: Elaborado pelos autores

is cause of

is associated with
contradicts

is associated with
is part of

Empresa ALPHAINTEC

Interação com a incubadora

Comunidade crowdtest

Formatos de pesquisa e
desenvolvimento (P&D) externo

Barreiras para inserção no mercado

Participação em redes colaborativas



O Quadro 3 sintetiza a relação das situações identificadas na empresa com as
abordagens teóricas apresentada na pesquisa.

Situação Abordagens teóricas Autor (es)
Interação com a incubadora Construção de redes /

parcerias / inovação aberta
Albertin; Amaral (2010); Barnes
et al. (2002)

Comunidade crowdtest Redes sociais Powell; Grodal (2005)
Formatos de pesquisa e desenvolvimento
externo (P&D) externo

Inovação e modelo de
negócios

Chesbrough; Schwartz (2007)

Barreiras para inserção no mercado Vantagem competitiva Barney (1991)
Participação em redes colaborativas Redes colaborativas Powell; Grodal (2005);

Webster; Etzkowitz (1998)
Quadro 3: Relação de situações e abordagens teóricas na empresa ALPHAINTEC
Fonte: Elaborado pelos autores

As evidências em campo ratificam a participação da ALPHAINTEC nas
atividades da incubadora que se graduou, das associações em redes colaborativa, da
formação de uma comunidade crowdtest para interagir externamente, das barreiras
impostas pelo mercado para novos produtos tecnológicos e uma posição conservadora
quanto à abertura de fases de P&D para públicos externos.

5.3 A inovação como aporte na absorção tecnológica - BETAINTEC

A BETAINTEC atua no mercado de tecnologia e produção de games e
propostas lúcidas para educação desde 2006 com a graduação do programa de incubadoras
do INATEL em 2009 com transferência para região de São Paulo. Enfatizam as equipes de
projetos voltadas a trabalhos multidisciplinares, constituída por game designers,
educadores, artistas, programadores, playtesters e especialistas na área.

Os produtos da empresa tramitam nos negócios games disruptivos, realizações
de projetos sob demanda e de ferramentas interativas. Há também uma linha dedicada à
educação e soluções para múltiplas plataformas de ambiente internet e móvel.

É identificada na BETAINTEC a constituição de uma rede de parcerias
comerciais e institucionais, como também expõe comunicações apresentadas na mídia
sobre a aplicação de suas plataformas. Um exemplo citado é um jogo simulador para
educação no trânsito promovido por um instituto filiado a uma multinacional.

O contato com os responsáveis pela empresa mostra que a intensa aplicação de
conhecimento tecnológico em seus produtos implica na necessidade de ações de pesquisa
em jogos. São apresentados como clientes empresas de expressivo portal nacional e
multinacionais, fundações e instituições de ensino e hospitais.

No questionamento das dificuldades de inserção no mercado, a empresa ratifica
e apresenta que realiza pesquisa de diversas naturezas para suprir a vasta demanda no
desenvolvimento de jogos e soluções interativas.

Outro ponto identificado é a ausência de contato da BETAINTEC com sua
incubadora. Citam que as interações de redes são correntemente geradas no ambiente
internet e recursos de comunicação digital. É reforçado que essa prioridade ocorre porque
seus produtos funcionam na internet. De um lado relataram não possuir contato denso com
o programa de incubação que participou, mas por outro aspecto apresentaram que possui
uma estratégia de P&D mais aberta e interativa com centros de pesquisa e parceiros.



Com relação ao processo de captação de novas tecnologias, não foi explicitado
pela empresa como ocorre internamente e, pela característica do mercado de jogos
interativos, ficou notório empiricamente uma orientação mais exploratória nas inovações
de desenvolvimento de programas. A Figura 2 apresenta as interações da BETAINTEC em
um processo de absorção tecnológica:

Figura 2: Ações e interações externas da BETAINTEC para captação inovativa
Fonte: Elaborado pelos autores

As situações de conexão e transferência tecnológica em ambientes de jogos
interativos são citadas no Quadro 4, concomitante com abordagens teóricas que discutem
inovação e absorção de conhecimento.

Contexto Abordagens teóricas Autor (es)
Interações para pesquisa em games Capacidade de absorção do

conhecimento e inovação
Cohen; Levinthal (1990);
Nonaka; Takeuchi (1997)

Contato com incubadora de
graduação

Construção de redes / parceria /
inovação aberta

Albertin; Amaral (2010);
Barnes et al. (2002)

Relacionamento externo via
internet e comunicação digital

Redes colaborativas Powell; Grodal (2005);
Webster; Etzkowitz (1998)

Exploração de novas tecnologias à
área de games

Exploration / inovação exploratória Popadiuk; Choo (2006)

Constituição de equipes
multidisciplinares às plataformas

Compartilhamento e transferência
do conhecimento

Bresman et al. (1999);
Kogut; Zander (1992)

Quadro 4: Relação de situações e abordagens teóricas na empresa BETAINTEC
Fonte: Elaborado pelos autores

O levantamento efetuado na BETAINTEC expõe que a tipologia do negócio da
empresa interfere nas formas relacionais externas, como no setor de games que não é
refletido comumente em projetos capitaneados nas incubadoras. Esse posicionamento de
linhas de atuação gera barreiras em uma continuidade de relação incubadora-graduada.

5.4 A interação como compartilhamento e transferência do conhecimento –
DELTAINTEC

A DELTAINTEC foi criada para prestar serviços na área de desenvolvimento
de projetos tecnológicos. Após um ano de fundação, foi incorporada na incubadora
PROINTEC. A empresa relata que investe em parcerias com universidades, escolas
técnicas e institutos de pesquisa, com objetivo de captar informações, inovações

is associated with

contradicts

is associated with

is cause of

is part of

Empresa BETAINTEC

Interações para pesquisas em games

Contato com incubadora de graduação

Exploração de novas tecnologias à área
de games

Constituição de equipes multidisciplinares
às plataformas

Relacionamento externo via internet e
comunicação digital



tecnológicas, gerações de negócios, tendências globais, aprendizado gerencial e
mercadológico.

A empresa cita que integra um arranjo produtivo local (APL) de
eletroeletrônica para cumprir toda a cadeia produtiva de um produto de cunho tecnológico.
São apresentadas como formação de parcerias entidades de fomento, incubadoras e
empresas do ramo tecnológico. A empresa destaca como importante essa conexão para
desenvolver produtos de melhor qualidade e ênfase em desenvolvimento sustentável.

No questionamento sobre o cotidiano da empresa após a graduação na
incubadora, foram explanadas as dificuldades do formato mercadológico do produto pela
característica técnica dos fundadores e barreiras na aceitação da inovação incorporada na
solução apresentada no mercado.

Sobre o processo de desenvolvimento de parcerias e fornecedores, a empresa
reforça que esse é realizado em conjunto e são aceitas sugestões na prospecção dos
produtos. Outro comentário esteve no diferencial proporcionado pela interação e facilidade
na otimização das soluções.

Na abordagem de compartilhar e transferir conhecimento, a empresa cita que
mantém interação com a incubadora que se graduou, com participação em fóruns de
capacitação e formação de parcerias com empresas incubadas na instituição. Foi exposto
um projeto no contexto colaborativo com uma empresa em regime de incubação na
PROINTEC, com divisão das responsabilidades em cada etapa do projeto.

Atualmente estamos desenvolvendo projetos em parceria com uma empresa
incubada onde nós temos parte de uma solução que os mesmos iriam
desenvolver. Após contato e demonstração do que tínhamos desenvolvido foi
possível integrarmos as partes de lançar um novo produto (Gestor
DELTAINTEC).

O posicionamento da empresa sobre P & D por uma perspectiva interna ou
externa é apresentado na opção mais fechada quando envolve uma tecnologia que queiram
deter conhecimento. A alternativa aberta é adotada quando necessita envolver
compartilhamento de conhecimento entre os parceiros para desenvolver uma tecnologia. A
Figura 3 apresenta elementos presenciados de compartilhamento e relações da
DELTAINTEC em redes abertas:

Figura 3: Elementos de compartilhamento e relações da DELTAINTEC em redes abertas
Fonte: Elaborado pelos autores
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No Quadro 5 são apresentadas as situações empiricamente identificadas e suas
relações teóricas pelo recorte da pesquisa.

Situação Abordagens teóricas Autor (es)
Participação em Arranjo Produtivo Local
(APL)

Redes
inteorganizacionais

Baron; Shane (2007);
Vanhaverbeke (2006)

Rede agiliza processo e reduz custos de
desenvolvimento de produtos

Redes colaborativas Powell; Grodal (2005); Ndou;
Vecchio; Schina (2011); Tello;
Yang; Latham (2012)

Compartilhamento de conhecimento e
experiência com parceiros

Compartilhamento e
transferência do
conhecimento

Bresman; Birkinshaw; Nobel
(1999); Siegel; Veugelers; Wright
(2007)

Interação com incubadora em fóruns e
parcerias com empresas incubadas

Relação universidade-
empresa

Albertin; Amaral (2010); Barnes;
Pashby; Gibbons (2002)

Dificuldades no formato mercadológico
dos produtos

Inovação e modelos de
negócios

Chesbrough; Schwartz (2007);
Teece (2010)

Parcerias com entidades de fomento e
empresas do ramo tecnológico

Tríplice hélice
governo-universidade-
empresa / parcerias

Albertin; Amaral (2010);
Etzkowitz; Leydesdorff (2000);
Upstill; Symington (2002)

Quadro 5: Relação de situações e abordagens teóricas na empresa DELTAINTEC
Fonte: Elaborado pelos autores

É mostrado uma aderência da DELTAINTEC em ações de compartilhamento e
transferência de conhecimento por meio de redes abertas de interação, como na postura de
inserção em uma APL, das parcerias com entidades de fomento e empresas do ramo
tecnológico, do intercâmbio com a incubadora e suas incubadas para captar projetos e do
posicionamento estratégico de participação de rede para agilizar o processo e reduzir
custos.

6. Considerações finais

O desafio de uma empresa graduada em incubadora manter estrutura de
desenvolvimento tecnológico é proporcional à sua perenidade no mercado. A pesquisa
apontou que as interações dos pequenos empreendedores de base tecnológica em redes de
inovação aberta não ficam apenas no processo de interações, mas também estratégico ao
seu negócio.

Como resultados dos casos múltiplos, foram identificadas situações de
interações em redes no contexto de inovação aberta, em específico com as incubadoras que
se graduaram. Das três empresas pesquisadas, a ALPHAINTEC e a DELTAINTEC
apresentaram interação contínua com as incubadoras que se graduaram e a BETAINTEC
relatou não manter relação após graduação. No entanto, foram identificadas em todas elas
posturas de participação em redes colaborativas por considerarem situações reais para
absorverem expertise tecnológica de empresas parceiras e entidades de pesquisa e fomento.
Essa característica se reflete na revisão teórica efetuada por esta pesquisa.

Um ponto convergente entre elas esteve nas dificuldades iniciais de toda
pequena empresa, independentemente ser de base tecnológica ou não, de sedimentação no
mercado. Dessa forma, a participação em redes é um caminho para amplificar as
possibilidades de inserção no mercado e prospecção de novos. No aspecto de
compartilhamento, transferência e absorção tecnológica, são unânimes de que as limitações
para constituir uma estrutura de P&D sustentável são inerentes ao porte da empresa, mas
passível de suplantação pela incorporação de novos colaboradores e o próprio crescimento
da empresa.



Como limitações da pesquisa, a primeira esteve na impossibilidade de
aprofundar os projetos realizados pelas empresas que foram submetidos à incorporação de
conhecimento externo para serem constituídos. Outro limite foi a necessidade de identificar
como ocorrem as interações em rede e quais demandas são geradas. Por último e opção de
futuras pesquisas, a ampliação do estudo para outros elementos de uma rede a exemplo das
incubadoras, universidades e instituições de fomento tecnológico podem gerar outros
recortes para o tema.
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Abstract
Poverty and undernutrition, are characteristics at rural zones, mostly marginalized, as in
Mexico´s Mixteca region, where agriculture is the economic livelihood of families, this
one is not a profitable activity. Innovation, knowledge transfer and application of Sabato’s
Triangle in rural communities, improve rural development through a scientific-
technological system with planned and harmonious participation amonggovernment,
universities and productive sector.

The creation of a micro-enterprise with technological support forfood dehydration,is an
example aboutapplication of innovation model and Sabato´s Triangle, where Municipal
Government works together the Grupo Nionducha de la Mixta Alta S. de S.S. and the
Instituto Politécnico Nacional, transferring knowledge and incorporating technology to
generate processes that add value to products.

Keywords: innovation model, technology, food, rural development, Sabato.

Resumen
La pobreza y la desnutrición, son características de las zonas rurales, en su mayoría
marginadas, como la región Mixteca de México, donde la agricultura es el sustento
económico de las familias, sin que sea una actividad redituable. La innovación, la
transferencia de conocimientos y la aplicación en comunidades rurales del Triángulo de
Sábato favorece el desarrollo rural, a través de un sistema científico-tecnológico con la
participación planeada y armónica entre el gobierno, las universidades y el sector
productivo.

La creación de una microempresa con respaldo tecnológico para el deshidratado de
alimentos, es ejemplo de aplicación delmodelo de innovacióny del Triángulo de Sábato,
donde el Gobierno Municipal colabora con el Grupo Nionducha de la Mixteca Alta S. de
S.S. y el Instituto Politécnico Nacional, transfiriendo conocimientos e incorporando
tecnología para generar procesos que agregan valor a los productos.

Palabras clave: modelo de innovación, tecnología, alimentos, desarrollo rural, Sábato.
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1. Introducción
La ciencia y  la tecnología a través de la innovación son herramientas esenciales que
permiten mejorar la calidad de vida de una población, convirtiéndose en la clave para
combatir la pobreza al generar e implantar nuevas formas de producción, organización y
desarrollo dentro de una sociedad; la innovación es un problema complejo, nada de lo
social le es ajeno, es un fenómeno interactivo  (Arozena, R. Sutz, J. 2003).

La innovación tecnológica permite mejorar y lanzar productos, adquirir una mayor
capacidad de adaptación, que mejora las ventajas competitivas, la innovación puede ser de
producto y proceso. La primera, mejora el producto o desarrolla uno nuevo, mediante la
incorporación de avances tecnológicos o a través de una adaptación tecnológica. La
segunda, introduce nuevos procesos productivos o modifica los existentes. (Villaverde,
2006)

Por otra parte, la tecnología apropiada está en armonía con las habilidades humanas, las
necesidades locales y las tradiciones culturales de los pueblos; las preguntas son: ¿Qué
tecnología es más apropiada para una situación particular, en un lugar y tiempo
determinados?, ¿cómo deben apoyar las actividades empresariales rurales? Para ser
comprendidas, y manejadas por las comunidades rurales, ya que se trata de fomentarles su
creatividad, ingenio y participación para que sean más productivos (Ortiz, 2006).

En la región Mixteca de México, la agricultura es la principal actividad económica y el
sustento de las familias, pero las familias sufren de pobreza y desnutrición; en
consecuencia, se requiere innovar y aplicar en comunidades rurales el Triángulo de
Sábato, donde la existencia del sistema científico-tecnológico depende del fortalecimiento
y la armonía entre tres actores: gobierno, sistema educativo y sector productivo, pues de
ellos depende la planificación de políticas, incorporación de conocimientos científicos-
tecnológicos, seguimiento y evaluación de resultados.

La creación de una empresa con respaldo tecnológico para el deshidratado de alimentos, es
ejemplo que aplica un modelo de innovación (Velasco, 2013), y el Triángulo de Sábato;
así, el gobierno Municipal colabora con el Grupo Nionducha de la Mixteca Alta S.de S.S y
el Instituto Politécnico Nacional para transferir conocimientos e incorporar tecnología,
generando procesos que agregan valor a los productos.

2. Objetivos
Contribuir al desarrollo rural impulsando la creación de microempresas familiares
competitivas, aplicando un modelo de innovación rural  y el triángulo de Sábato para
incorporar tecnologías en  la producción de alimentos; lo cual permite generar productos
deshidratados, nutritivos y de calidad mediante deshidratadores solares económicos,
ecológicos y de fácil operación, que garanticen a los productores un sustento alimenticio y
mejoren las condiciones de desnutrición en la región.

3. Marco Teórico
Mientras que los países desarrollados dominan la importancia del desarrollo tecnológico y
su relación para el mejoramiento de la calidad de vida de su sociedad, los países en vías de
desarrollo, debido a su frágil estructura de gobernabilidad y falta de relaciones entre sus
instituciones, enfrentan aún el reto de la incorporación de la tecnología en el contexto del
mundo de competitividad.
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De acuerdo a estudios realizados por el Banco Mundial, la historia de los países de
América Latina señalan necesidades comunes: desarrollo de un sistema socio-económico
satisfactorio, adecuada formación de recursos humanos, desarrollo en la competitividad en
el sector empresarial, mecanismos para integrarse al mundo económico y políticas
macroeconómicas que contemplen adecuadamente estas necesidades. (Hatakeyama, 2004)

Contribuir a la construcción del tejido social y empresarial para el desarrollo de un país
basado en la innovación es una acción que toca a todos: la universidad, el sector productivo
y los gobiernos nacionales y regionales. Se trata de generar vínculos de confianza entre los
actores para fomentar la investigación, ciencia, innovación y tecnología en cada sector
productivo del país. (Ramírez, 2010)

3.1 Triángulo de Sábato

En 1968, nace el primer modelo moderno de la relación Universidad-Empresa-Estado,
concebido por Jorge Sábato y Natalio Botana, esta interacción se denominó el  Triángulo
de Sábato (Figura 1). La existencia de este triángulo asegura para la sociedad en dónde,
cómo, con quién y con qué, innovar de acuerdo a la demanda que exista; de igual modo,
asegura el desarrollo y traza lineamientos de progresos económicos. (Ramírez, 2010).En la
aplicación se tiene en cada uno de sus tres vértices:

GOBIERNO. Mediante el apoyo  de los tres niveles de gobierno: federal (SEDESOL),
estatal (Fundación Produce de Oaxaca, A. C.) y municipal se obtienen recursos para la
creación de microempresas rurales como la dedicada al deshidratado de alimentos y se
promueven los productos con dos finalidades; la primera, brindar a los grupos vulnerables
de las comunidades rurales alimentos de calidad y de alto valor alimenticio; y en segunda,
para impulsar el desarrollo económico en las regiones más pobres del estado.

INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA. Con la participación de la
Escuela Superior de Ingeniería  Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacan (ESIME UC) del
Instituto Politécnico Nacional (IPN) a través de sus profesores-investigadores y alumnos se
desarrollan diseños como el secador solar de alimentos con materiales asequibles en las
comunidades rurales de Oaxaca  y se capacitan a los integrantes de grupos productivos.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA. En la creación de microempresas competitivas es
fundamental la cooperación del Gobierno y de las Instituciones Educativas; como ejemplo,
la microempresa rural de deshidratado de alimentos del Grupo Nionducha de la Mixteca
Alta S. de S.S. quienes son los beneficiarios, y usuarios de la  tecnología.

La construcción de puentes entre Gobierno, Universidad y Empresas es vital para la
utilidad del capital humano en el desarrollo como núcleo de las capacidades científicas y
tecnológicas; por una parte, focalizadas en las escuelas, centros de investigación,
laboratorios; por otra, diseminadas por su falta de relación y coherencia con los sectores
productivos.
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Figura 1. Modelo Triángulo de Sábato

Elaboración propia con base a Rámirez 2010.

Existen tres tipos de relaciones entre cada uno de los vértices del triángulo:

a) Intra-relaciones: Se refiere a las relaciones al interior de cada vértice, de forma que
cada institución cree, incorpore y transforme las necesidades en un producto final
que será una innovación científica-tecnológica.

b) Inter-relaciones: Pueden ser relaciones verticales entre la infraestructura científico-
tecnológica y el gobierno, o el gobierno y la estructura productiva; o bien,
relaciones horizontales, entre la infraestructura científica-tecnológica y la estructura
productiva.

c) Relaciones con el exterior: Debido a que las sociedades no viven aisladas, debe
existir una relación con su medio exterior. Estas relaciones se manifiestan, por
ejemplo con el intercambio científico, con el comercio exterior de tecnología y la
adaptación de ésta.

Las sociedades pueden promover o desalentar e incluso castigar a sus mentes creativas.
Sábato demanda al vértice de Gobierno una política deliberada para crear un entramado
entre la capacidad creadora del sistema científico-tecnológico y la capacidad empresarial
de los industriales. (Marone, 2007)

Los gobiernos deben diseñar e implementar políticas de fomento de la ciencia y la
innovación más adaptadas a sus contextos y con visión de futuro, que tengan en cuenta las
demandas de los agentes sociales (Castro-Martínez, 2010). El Estado, como motor de esta
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dinámica, debe ofrecer mecanismos de incentivación a las universidades y a los
empresarios para que los procesos y los productos reviertan en la productividad nacional a
través de empleo, desarrollo tecnológico y mejoramiento en las capacidades productivas.
(Ramírez, 2010)

La superación social y económica de los países en desarrollo es posible alcanzarla a través
de acciones en el campo de la investigación científica y tecnológica, utilizándola como
impulsor del cambio social. El uso inteligente de recursos naturales, recursos renovables,
capital y trabajo humano, requiere investigadores específicos en cada país. Finalmente, se
requiere de una infraestructura en el sector científico-tecnológico capaz de crear,
mantenerse y desarrollarse a través su propia investigación. (Hatakeyama, 2004).

Por otra parte, es conveniente evolucionar en la forma dinámica de hacer innovación y se
recomienda la aplicación del Modelo deTriple Hélice de Etzkowitz y Leydesdorff (2000) el
cual muestra que si la universidad, con sus conocimientos da soluciones a los problemas de
productividad de la empresa, quien a su vez debe mostrar una apertura a la academia, es
posible innovar en el desarrollo de productos esperados para mejorar la calidad de vida de
una región.

3.2 Conocimiento como factor de producción.

El poder desarrollar el conocimiento útil, apropiarlo y validarlo en los usuarios finales, es
lo que debe preocupar a los académicos de la época actual.  (Ramírez, 2010)

La educación superior deber promover dentro de sus tres grandes misiones (la docencia, la
investigación y la extensión), la participación pública en cuestiones tecnocientíficas, con la
educación científica contribuye a la comprensión de los problemas relacionados con el
desarrollo de las sociedades de la región y a su transformación. (Osorio, 2010).

Las nuevas economías se basan en la capacidad de generar y usar conocimiento, en la
calidad de sus recursos humanos, en altos requerimientos de capacidad empresarial y, que
exige un marco institucional ágil y flexible que responda a los profundos cambios que se
están dando en el mercado de trabajo y en el entorno. La capacidad de innovación, es un
elemento esencial de la competitividad y la sostenibilidad de las sociedades, que permite
traducir las oportunidades generadas por los desarrollos científicos y tecnológicos en
nuevos productos y servicios, así como en posibilidades de trabajo y de bienestar social. La
sociedad, es el eslabón clave para que la ciencia y la tecnología sea símbolo de desarrollo
económico efectivo. (Chaparro, 2010)

Debido a la importancia del conocimiento como factor de producción y su consecuente
creación de valor en las sociedades se está generando un cambio en la forma de realizar
investigación en las universidades, creándose las “nuevas universidades de investigación”
que a comparación de las “universidades tradicionales de investigación” que solo crean
conocimiento, el objetivo principal es poner un énfasis en sus actividades a manera de
contribuir a generar innovaciones tecnológicas y sociales, además de crear conocimiento,
en el marco de una estrategia de construcción del futuro. (Tabla 1)

El cambio tecnológico y la cooperación empresarial con las universidades son aspectos que
han tomado mayor auge en los últimos tiempos. La competitividad en los negocios y la
necesidad de establecer alianzas para lograr mayor participación en el mercado como en la
creación de fuentes de innovación, provoca una nueva proyección de la misma universidad
para la investigación y desarrollo de un país. (Chang, 2010).
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Tabla 1. Características de las universidades tradicionales de investigación y de las nuevas
universidades de investigación.

Universidades tradicionales de
investigación

Nuevas universidades de investigación

AGENTES Individuos y grupos pequeños Grupos interdisciplinarios grandes

MEDIOS Subsidios (“grants”) para
investigación y becas (“fellowships”)
dominan estructura de financiación

Movilización de mayores recursos
financieros y apoyo por parte de usuarios
del conocimiento

ORIENTACIÓN
DE AGENTES Disciplinario, sub-disciplinario Interdisciplinario/Transdisciplinario

DINÁMICA
DOMINANTE

Acumulación de conocimiento en
áreas formales de la ciencia

Contribuir a procesos de innovación
constante en la economía y en la sociedad

CRITERIOS DE
ÉXITO

Posicionamiento en rankings
nacionales e internacionales

Lograr contribuir a procesos de innovación
en la economía y en la sociedad

CONTEXTO
NORMATIVO
RELEVANTE

Plazas fijas (“tenure”) y promoción en
el escalafón; privilegio obtenidos por
los profesores

Leyes que regulan propiedad intelectual y
transferencia de tecnología; mecanismos
que facilitan interacción con usuarios del
conocimiento.

IDEOLOGÍA
DOMINANTE Creación del conocimiento Creación del futuro

(Chaparro, 2010)

3.3 Deshidratado de alimentos.

La nutrición es esencial para la sobrevivencia humana. Las personas consumen alimentos
para ganar energía y minerales, así pueden crecer sanos. Estos nutrientes son substancias
químicas que se encuentran de manera natural en los alimentos. Actualmente, existe un
gran número de población en el mundo que vive en desnutrición y gran cantidad de
alimentos que desperdician durante y después de la cosecha, aprovechar estos alimentos
mediante su conservación, puede ser parte de la solución a las sociedades desnutridas.

El proceso de deshidratado, como método de conservación de alimentos, consiste en la
transferencia de masa y calor entre el producto y el fluido a su alrededor, hasta alcanzar un
contenido de humedad aceptable. (Geankoplis, 1998). Existen muchas formas de
deshidratar alimentos y cada una es juzgada por su eficiencia energética, tiempo de secado,
calidad de producto alcanzado, etc, dependiendo de las necesidades del mercado, un
balance en conjunto con estos factores, es la parte económica.

El secado a través del sol, es el sistema de secado más antiguo y el más económico que
existe, pues la energía que emplea es totalmente gratuita y disponible. Los secadores
solares se pueden emplear para un proceso de secado controlado, resultando en un
producto de calidad, estos secadores realizan el proceso de deshidratado a través del secado
convectivo, en donde el aire se caliente con la energía del sol a través de un colector solar
y de manera natural o forzada circula a través del alimento para evaporar la humedad en él.

La forma en la que la temperatura varía en el secador depende de la naturaleza y el
contenido del líquido del material, de la temperatura del medio de calefacción, del tiempo
de secado y la temperatura final que tolera el sólido seco. Cuando el medio de calefacción
tiene una temperatura constante, la temperatura del sólido húmedo aumenta rápidamente
desde su valor inicial Tsa hasta la temperatura de vaporización Tv (temperatura húmeda del
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aire), el secado transcurre a esta temperatura durante gran parte del proceso. En las etapas
finales, la temperatura del sólido asciende hasta Tsb, que puede ser ligeramente superior a
Tv.

El gas caliente entra al secador a Tha, generalmente con poca humedad, se enfría,
rápidamente al principio y después lentamente a medida que disminuye la diferencia de
temperatura. Su humedad aumenta continuamente a medida que se evapora el líquido
(Figura 2) (McCabe, 1998).

Figura 2. Modelo de temperatura

Elaboración propia.

Aunque el secado de sólidos es un proceso térmico, con frecuencia la velocidad de secado
(Figura 3) está controlado por el proceso de difusión de humedad en el sólido a través del
gas, a causa de los gradientes de concentración de humedad, como ésta decrece con el
secado, la rapidez de movimiento lo hace también hasta que el sólido alcanza una humedad
en equilibrio con la del aire y el secado se detiene.

Con respecto a la frutas y vegetales, el secado puede lograr una reducción en volumen de
entre 75% y 85%, dependiendo de la porosidad del alimento (Crapiste, 1991). Por esta
razón, la importancia del secado en alimentos representa una disminución en costos a la
hora de transportarlos, además de que su manejo es más fácil ya que no es necesario
invertir en procesos de refrigeración o añadir conservadores para mantenerlos en buen
estado antes de consumirlos. Lo que puede dar lugar a un incremento en los ingresos a la
hora de comercializar productos secos.

A

B

Contenido de humedad total

Velocidad de secado

t,
Tiempo

0

Figura 3. Gráficas del contenido de  humedad total y
velocidad de secado frente al tiempo de secado
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4. Metodología
4.1 Identificación de necesidades.

Se aplicó el modelo de innovación para microempresas rurales (Ortiz, et.al, 2012) que
inicia con la detección de la necesidad en una zona rural, se integra un grupo emprendedor,
se selecciona el proyecto considerando el mercado potencial y los filtros técnicos; en el
desarrollo de tecnologías, se rescata la tecnología tradicional, en la innovación tecnológica
está presente la investigación aplicada y el aprendizaje durante todo el proceso, se evalúa y
se obtiene financiamiento para incubar la microempresa, produciendo productos de
calidad, empleos fijos y riqueza local. Véase figura 4.

Figura 4. Modelo de Innovación para microempresas rurales.

Elaboración propia.

Una vez que seleccionamos el tema, el siguiente paso consistió en definir lo mejor posible
las características del proyecto, para lograrlo se realizó una búsqueda de información sobre
diferentes tipos de secadores solares y su principio de funcionamiento.

4.2 Tipología de la innovación.

La Tipología de la innovación es el estudio o clasificación de las diferentes variables de
innovación, de acuerdo a sus características; de este modo, se puede analizar a la
innovación en partes más pequeñas (Escorsa, P y Valls, J.,2003). Véase tabla 2.
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Tabla 2. Tipología de la innovación

VARIABLES DE INNOVACIÓN

E
C
O
N
O
M
Í
A

MERCADO - Local
MOMENTO - 2013, desempleo, pobreza, desnutrición.
CULTURA - Bajo nivel  académico  en la   región(primaria).

- Trabajo comunal, tequio, católicos, usos  y  costumbres.

NECESIDADES
- Aprovechar  la  producción de frutas y hortalizas en la región
- Generación  de empresas.
- Apoyo a la economía familiar

MODELO   DE
NEGOCIO

- Autoconsumo.
- Venta  de deshidratados en el mercado local y regional

A
C
T
O
R
E
S

CONFLICTO
- Falta de organización e integrar nuevas rutinas en su vida.
- Desconocimiento sobre los beneficios del deshidratado

COOPERACIÓN - Aplicación  de la  IAP.Capacitación.

TRANSGRESIÓN - Nueva  forma  de  trabajar, producir y hacer dinero.

CONOCIMIENTO
- Reconocer  sus  problemas, participar  en  la solución.
- Se  genera  nuevo  conocimiento.

P
R
O
C
E
S
O

PASAR DEL
ESTADO
A -> B

- ¿Cómo  es  la  innovación?- Nuevos productos, nuevos  procesos. Deshidratar alimentos
mediante la anergía solar y gas.- - Nuevas habilidades en el deshidratado.

INFORMACIÓN

- Curso-taller en capacitación  de deshidratado de alimentos- Reconocer  características de los niveles de humedad,  entender
procesos.- Manejar instrumentos de medición.

INCERTIDUMBRE
- Innovación en el producto.- Incertidumbre  en  el proceso.

PLANEACIÓN - Es  difícil  para  ellos  planear  a  corto  y  mediano  plazo.

MÉTRICA
¿Cuánto  cuesta  la  innovación?- ¿Cuánto   se  invierte?¿Cuánto   se  gana?- Deshidratación de alimentos + cambio tecnológico.- ¿Cuánto  cuesta  la  capacitación?. ¿Cuánto  cuesta  lo  nuevo?

Elaboración propia en base a Escorsa, P y Valls, J. (2003)

El problema se abordó utilizando la herramienta tipología de innovación y como un
ejemplo se eligió el proceso deshidratado para la transformación de algunos productos de
la región.
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4.3 Proceso de deshidratación.

Considerando la ubicación de la región y el alto índice de insolación, se decidió emplear la
energía solar como fuente de calor, ya que es un recurso renovable y sin costo. La
construcción del primer prototipo, permitió evaluar las condiciones de temperatura máxima
posibles de alcanzar en el proceso, la velocidad de secado, duración total del proceso de
secado y la evaluación de la eficiencia de los materiales. Para el estudio se consideraron
diferentes frutas y hortalizas. Se compararon las características de secado reportadas en la
literatura (Garg, 2000) con las alcanzadas en la experimentación (Tabla 3):

Tabla 3.  Características de secado

Alimento
Humedad inicial (%) Humedad final (%)

Temperatura máxima de
secado (C)

Literatura Experimental Literatura Experimental Literatura Experimental

Zanahoria 70 73 5 9 75 65

Jitomate 94 90 12 10 70 65

Piña 80 84 10 11 65 65

Manzana 80 81 24 13 70 69

Plátano 80 75 15 13 70 72

Durazno 85 80 18 12 65 65

Elaboración propia

4.4 Construcción del prototipo

La construcción de un secador solar se basa en la aplicación de una tecnología sencilla y
apropiada para ser aplicada tanto a nivel doméstico, como para pequeños productores y aún
para industrias comunitarias. Para su construcción se consideró el empleo de materiales
económicos y fáciles de adquirir en la región, cuya operación fuera fácil y su proceso
económico y ecológico.

Primero se construyó un secador solar tipo armario, que consta de un colector solar y un
gabinete donde se coloca la fruta u hortaliza a deshidratar. El aire entra a temperatura
ambiente al colector solar que ha absorbido una parte de la energía solar calentando el aire
entre  11C y 17C más que a la que se encuentra en el exterior (DeLong, 1992),
volviéndose más denso y avanzando hacía la cámara de secado debido a una diferencia de
presión. El aire caliente con la humedad extraída de los alimentos es expulsado por una
chimenea, este proceso continúa cíclicamente mientras el colector solar se encuentre
expuesto a la radiación solar, después se diseñó y construyó un deshidratador híbrido, ver
figura 5; integrado por los subsistemas que se relacionan en el cuadro 4.
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Figura 5. Deshidratador híbrido para comunidades rurales

Elaboración propia

Tabla 4. Subsistemas del deshidratador híbrido
Subsisitema Partes Función Materiales
Energía solar Colector,

aislamiento térmico, lámina
negra

Almacenar el calor y asi
transferirlo en forma de
convección al aire

Acrílico, Fibra de
vidrio, resina poliéster,
catalizador

Calentador gas
LP

Bidón 50 litros,
ventilador,
quemador de gas, manguera
con regulador, espiral, tanque
de gas

Calentar indirectamente
al aire por medio de un
intercambiador de calor

Acero laminado en
frio, plástico,
quemador, tubo de
cobre

Eólico Extractor de aire atmosférico,
Tubo ventilación,

Realizar flujo de aire  en
el interior del
deshidratador

Alumnio, Cloruro de
Polivinilo Clorurado

Cámara de
secado

Estructura, puerta, charolas, Sujetar la fruta mientras
circula el aire caliente

Angulo, acero
inoxidable 304

Controlador
electrónico

Modulo de control, sensores,
panel fotovoltaico

Programar y controlar
temperaturas y tiempo

Materiales
electrónicos, sensores
de luz y temperatura,

Elaboración propia

La utilización de un secador solar proporciona varias ventajas desde el punto de vista
práctico y económico. Si se cuenta con un medio para conservar los alimentos, el
desperdicio que se puede tener a causa de una sobreproducción se ve reducido; se pueden
comprar productos en temporada, cuando son más baratos, y conservarlos deshidratados
para utilizarlos cuando estén fuera de época; deshidratando frutas se pueden obtener
golosinas nutritivas, saludables y económicas evitando el consumo de productos chatarra.
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4.5 Evaluación económica.

La evaluación de las condiciones de secado y las características del producto final fueron
consideradas para realizar las mejoras en el proceso y el prototipo. Se efectuó  un estudio
de factibilidad económica para la evaluación de creación de una microempresa en la
región.

4.6 Creación de microempresa.

En la creación de microempresas se aplicó el triángulo de Sábato, logrando la
participación, por una parte, de ESIME UC del IPNcon el interés de estudiantes y
profesores-investigadores para atender  necesidades reales en la producción de alimento, y
por otra parte,el gobierno desarrolla nuevos programas para facilitar la promoción de
microempresas, beneficiando a grupos productivos; en consecuencia,universidades,
gobierno y empresarios coadyuvan al desarrollo económico y tecnológico de las
comunidades pobres.

Los productos innovadores como  el ponche de frutas, la sopa de verduras y papillas para
bebé, que se crean en la microempresa de deshidratado de frutas y hortalizas propiedad de
los miembros de Grupo Nionducha S. de S. S., sólo necesitan adicionarles agua caliente
yestán listos para su consumo inmediato, teniendo así, alimentos sanos, de calidad, y sin
conservadores.

Resultados y discusión
La adaptación de tecnología permitió hacer eficiente el proceso de deshidratado y mejoró
las características del producto, gracias al seguimiento detallado del modelo de innovación
para microempresas rurales competitivas.

El secador híbrido, permitió mejorar los tiempos de secado (530-615 min) y alcanzar
temperaturas de secado constantes (60-75°C). La humedad final de productos
deshidratados fue menor del 16%, lo que permite conservarlos por largos periodos de
tiempo sin que sufran deterioro microbiano, facilitando su comercialización a lo largo del
año y promoviendo su autoconsumo.

Se creó la Microempresa familiar rural Velasco – Pérez, quienes pertenecen al Grupo
Nionducha de la Mixteca Alta, Sociedad de Solidaridad Social; la producción es de
autoconsumo, el excedente se comercializa localmente. La microempresa es de
responsabilidad social, dedicada al deshidratado de frutas y verduras de la región, es el
resultado de la aplicación del modelo político-científico-tecnológico de Sábato, ya que se
logró  una verdadera participación del Gobierno Local y de la Institución educativa en
beneficio de la sociedad, teniendo un impacto tecnológico, productivo y ecológico.

Conclusiones
La innovación en los procesos de producción de alimentos, permitió  ampliar el abanico de
opciones en el aprovechamiento de recursos naturales, agregando valor a los productos
para que puedan competir en el mercado local.

La innovación tecnológica, como resultado del modelo del Triángulo de Sábato, brindó
soluciones con respaldo científico y tecnológico a algunos problemas de conservación y
seguridad alimentaria, desnutrición y pobreza de una población de la montaña de Oaxaca.
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La adaptación tecnológica, generó productos de calidad con recursos y medios disponibles
en la zona de estudio, formando recursos humanos, creando empleos, contribuyendo al
impulso económico y al desarrollo rural con la formación de una microempresa
competitiva.
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Alianza estratégica universidad - empresa para fortalecer
capacidades científicas y tecnológicas de una industria

farmoquímica. Caso de estudio Universidad Autónoma del
Estado de México y Signa, S.A. de C.V.

Abstract

The linking of the Autonomous University of the State of Mexico with the company Signa,
SA de CV is part of a joint work according to the need to be more competitive in world
markets.

Although this relationship formally began in 1999 with some collaborative actions, from
late 2012, when resuming under a scheme of continuous improvement and knowledge
management, seeking to strengthen their scientific and technological capabilities.

Therefore a collaborative program was created that includes four strategic areas: human
resources training, development of technological projects, managing projects for external
financing and a comprehensive program of audit; which gives rise to a strategic
partnership, where both entities have developed a new organizational culture based on
learning and oriented to the new demands of competitiveness with a focus on and a
perspective of sustainable innovation.

Resumen

La vinculación de la Universidad Autónoma del Estado de México con la empresa Signa,
S.A. de C.V. se enmarca en un trabajo articulado acorde a la necesidad de ser más
competitivos en los mercados mundiales.

Aún cuando esta vinculación inició formalmente en 1999 con algunas acciones de
colaboración, es a partir de finales del año 2012 cuando se retoma bajo un esquema de
mejora continua y de gestión del conocimiento, buscando fortalecer sus capacidades
científicas y tecnológicas.

Para lo cual, se diseñó un programa de colaboración que comprende cuatro líneas
estratégicas: formación de recursos humanos, desarrollo de proyectos tecnológicos, gestión
de proyectos para su financiamiento externo y un programa integral de auditoria; lo que da
lugar a una alianza estratégica, donde ambas entidades han desarrollado una nueva cultura
organizacional basada en el aprendizaje y orientado a las nuevas exigencias de
competitividad con un enfoque y una perspectiva de innovación sustentable.

1. Introducción y Objetivos

Inmersos en los constantes cambios y perspectivas de un entorno globalizado, de desarrollo
de nuevos mercados y regulaciones, las alianzas de colaboración entre las instituciones



educativas y el sector productivo resultan estratégicas para desarrollar proyectos de
beneficio mutuo, de transferencia de conocimientos y capacitación de recursos humanos
que deriven en soluciones tecnológicas, en la productividad y la capacidad innovadora de
las empresas.

En este contexto, la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEMéx), comprometida con su quehacer social, ha experimentado un
progresivo proceso de apertura al exterior, buscando una mayor integración con el entorno
y procurando aportar soluciones adecuadas a las exigencias de su comunidad. Lo cual, se
ha acrecentado, principalmente con el sector productivo y partiendo de un respaldo de más
de 25 años de experiencia en la formación de recursos humanos con estudios de posgrado,
así como en la oferta de servicios tecnológicos con personal certificado y laboratorios
acreditados.

El caso de Signa, S.A. de C.V. es un claro ejemplo de una vinculación academia - empresa
que se enmarca en un trabajo articulado acorde a la necesidad de ser más competitivos en
los mercados mundiales.

Cabe mencionar que, Signa es una de las empresas farmoquímicas más importantes del
Estado de México, dedicada a la manufactura de alrededor de dos mil toneladas anuales de
64 ingredientes activos farmacéuticos (API’s, por sus siglas en inglés); de las cuales,
aproximadamente el 95% es exportado a países como Estados Unidos, Canadá, Japón y
Alemania.

Su colaboración con la Facultad de Química, inicia formalmente en el año de 1999,
mediante el establecimiento de un convenio general de colaboración de vigencia
indefinida. Al cual, le siguieron algunos otros convenios (octubre de 2006, marzo de 2009
y noviembre de 2010), referentes a programas de formación y capacitación profesional,
intercambio académico, proyectos de investigación, así como de servicios de asesoría y
apoyo técnico; como fue el caso de la investigación “Soporte analítico en elucidación de
estructuras y caracterización físico-químico de proyectos”.

Dicha colaboración ha sido retomada por ambas entidades bajo un esquema de mejora
continua y de gestión del conocimiento, buscando fortalecer capacidades científicas y
tecnológicas que respondan a las actuales exigencias de competitividad en el sector
farmacéutico.

2. Método

En el marco del convenio general de colaboración celebrado entre la Facultad de Química
de la UAEMéx y la empresa Signa, S.A. de C.V., y buscando conformar una alianza
estratégica -más allá de una colaboración puntual en la ejecución de proyectos específicos-,
se planteó la necesidad de conformar un programa integral de fortalecimiento de
capacidades científicas y tecnológicas.

Por lo cual, durante los meses de noviembre y diciembre de 2012, investigadores de la
institución educativa sostuvieron diversas reuniones y seminarios de planeación estratégica
con el personal directivo y técnico de la empresa, con la finalidad de detectar y definir los
programas de colaboración.

Por parte de la institución académica se expusieron el marco de referencia de los posgrados
industria - academia y el modelo de Maestría Profesional en Calidad Ambiental que se



oferta desde septiembre de 2009; así como sus capacidades científicas y tecnológicas.
Respecto a la empresa, se presentaron las áreas de interés para desarrollar proyectos de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación ante las nuevas exigencias de
competitividad y sustentabilidad.

En un esfuerzo por conjuntar conocimientos, experiencias y recursos, se identificaron las
necesidades y capacidades de ambas entidades. Lo que derivó en el diseño de un programa
de colaboración que comprende cuatro líneas estratégicas (formación de recursos humanos,
desarrollo de proyectos tecnológicos, gestión de proyectos para su financiamiento externo
y un programa integral de auditoria); mismo que fue formalizado mediante un convenio, en
el que ambas partes asumen compromisos y se integran grupos de trabajo para su
seguimiento, evaluación y retroalimentación.

Las primeras acciones realizadas coordinadamente consistieron en la selección del personal
que se incorporaría al programa de posgrado y la definición de proyectos tecnológicos en
áreas prioritarias. De igual forma, se conformaron redes de cooperación con grupos de
investigación multidisciplinario para la ejecución de los proyectos, así como un equipo de
trabajo para la gestión de recursos de nuevos proyectos ante instancias financiadoras.

3. Resultados y discusión

El programa de colaboración para fortalecer capacidades científicas y tecnológicas,
planteado bajo un esquema de mejora continua y de gestión del conocimiento, comprende
las siguientes cuatro líneas estratégicas: formación de recursos humanos; desarrollo de
proyectos tecnológicos; gestión de nuevos proyectos para su financiamiento externo y; un
programa integral de auditoria en la empresa; las cuales se describirán detalladamente en
los siguientes apartados.

3.1 Formación de recursos humanos

Una de las principales necesidades identificadas por la empresa, se refiere a la continua
formación y actualización de sus recursos humanos, por lo que solicitó la capacitación de
su personal en el Programa de Maestría Profesional en Calidad Ambiental; cuyo diseño
curricular -basado en competencias- incluye unidades de aprendizaje intrínsecamente
relacionadas con temáticas multi e interdisciplinarias (Figura 1), orientadas a
conocimientos especializados, habilidades y actitudes necesarias para generar proyectos
tecnológicos y soluciones de alto valor agregado.

Para lo cual, se seleccionaron a 10 personas que cursaran este programa durante dos años,
a partir de febrero de 2013 y a quienes se les asignó un grupo de tutores para el desarrollo
de sus trabajos de tesis; mismos que ya han sido registrados ante las autoridades
académicas respectivas.

Cabe señalar que para la operación del programa de estudios se instrumentaron algunos
mecanismos y ajustes administrativos para adaptarlo a las necesidades de la empresa;
considerándose como una “maestría itinerante”, que se imparte los días jueves y viernes en
instalaciones de Signa (ubicadas en la Zona Industrial Toluca, municipio de Toluca, Estado
de México) y los sábados, en la Facultad de Química.



Figura 1. Plan de estudios de la Maestría Profesional en Calidad Ambiental

3.2 Desarrollo de proyectos tecnológicos

Signa es una empresa que está en búsqueda constante de tecnología, debido a los cambios
experimentados en la demanda de productos y a la necesidad de ser más competitivos en
los mercados mundiales.

En este contexto, la empresa identificó la oportunidad de realizar proyectos conjuntos en
cuatro áreas prioritarias: instrumentación analítica, tecnología de proceso, sistemas de
gestión y, transferencia de tecnología; para las cuales se plantearon proyectos específicos y
se asignaron grupos de trabajo, integrados tanto por investigadores de la Facultad de
Química de la UAEMéx, como por personal técnico y directivo de la empresa Signa.

Cuadro 1. Áreas de investigación prioritarias y algunos de sus proyectos específicos

Áreas de investigación Temas de desarrollo Proyectos específicos

Instrumentación
Analítica

 Acreditación del
laboratorio de
investigación
 Desarrollo y validación
de técnicas analíticas
 Cromatografía Líquida de
Alto Desempeño (HPLC)

 Síntesis, caracterización y
genotoxicidad de principios
farmacéuticos de alta potencia
 Identificación, caracterización
y control de impurezas en
principios activos farmacéuticos
 Desarrollo de nuevos
ingredientes activos
farmacéuticos (API’s)

Tecnología
de proceso

 Operaciones unitarias
 Escalamiento de procesos
 Implementación de

 Modelación y simulación de
reacciones de hidrogenación de
nuevos productos

Sistemas de
Administración

Ambiental

Normalización
y Calidad

Ambiental

Sistemas de
Gestión

Ambiental

Trabajo
terminal de

Grado

Química
Ambiental

Tecnología
Ambiental

Salud
Ambiental

Educación
Ambiental

Ambiente y
Desarrollo

Seminario de
Integración

Normalización

Evaluación de
Impacto

Ambiental

Auditorías
Ambientales

Análisis de
Ciclo de Vida

Seminario de
Aplicación del

Conocimiento I

Seminario de
Aplicación del

Conocimiento II

Modelación
Ambiental

Sistemas de
Información
Geográfico

Unidades de
Verificación
Ambiental

Análisis de
Riesgo

Ambiental

Seminario de
Aplicación del

Conocimiento III

Trabajo
terminal de

grado

PERIODOS
LECTIVOS

1 2 3 4



nuevas tecnologías
 Estandarización de
procesos de manufactura
 Simulación y
optimización numérica

 Optimización de las
principales operaciones unitarias
de purificación (cristalización,
filtración y secado)

Sistemas
de gestión

 Captación y desarrollo de
capital humano
 Cumplimiento de
requerimientos regulatorios
 Análisis de riesgo
 Administración de
proyectos y finanzas

 Programa de manejo integral
de residuos líquidos
 Recuperación de disolventes
 Sistema de Gestión Integral
(calidad, ambiental, seguridad y
salud ocupacional, tecnología)

Transferencia
de tecnología

 Gestión de la propiedad
industrial
 Vigilancia tecnológica
 Estudios de prospectiva

 Gestión integral en tecnología
de procesos para el desarrollo de
nuevos productos
 Polimorfismo

A manera de conceptualizar el listado de los proyectos que refiere el Cuadro 1, cabe incluir
las siguientes notas:

En la empresa es de vital importancia la producción estandarizada de los API´s, conforme
los atributos críticos de calidad (CQA, por sus siglas en inglés) que se especifiquen. Un
CQA es una propiedad o característica física, química o microbiológica que debe ser
medida en un límite, rango o distribución apropiada con el fin de asegurar la calidad
deseada del fármaco (características organolépticas, contenido uniforme, estabilidad,
adecuada biodisponibilidad).

En el desarrollo de los API´s se realizan diferentes estudios destinados a conocer las
propiedades fisicoquímicas de sus componentes, tales como: pureza, solubilidad, capacidad
de absorción, estabilidad, compatibilidad y polimorfismo; esta última característica puede
afectar la estabilidad química del principio activo y la velocidad de absorción
(biodisponibilidad).

El polimorfismo es la capacidad que tiene un compuesto para cristalizar en más de una
estructura cristalina; cada uno de ellos puede presentar comportamientos en sus
propiedades fisicoquímicas diferentes, siendo desde el punto de vista farmacéutico
importante la densidad, la dureza, la tendencia higroscópica, la velocidad de solubilización,
la estabilidad térmica o el comportamiento en suspensión y por ello es importante tener
caracterizado cada uno de ellos y analizar su impacto regulatorio y legal.

Dicho lo anterior, entre los principales beneficios esperados de los proyectos, se enlistan
los siguientes: incremento del portafolio de productos; implementación exitosa de nuevos
procesos; instalación de plantas piloto; optimización de operaciones unitarias; reducción de
riesgos de seguridad inherentes a los procesos; control de calidad de los nuevos productos;
cumplimiento de requerimientos regulatorios; reducción de costos de operación y
recuperación de disolventes.

Es importante mencionar que, el personal de la empresa que participa en estos proyectos
fue asignado conforme el perfil de sus actividades, buscando una interacción horizontal y
vertical de los diferentes niveles jerárquicos de la organización.

3.3 Gestión de proyectos tecnológicos ante instancias financiadoras



Para Signa, clasificada como un empresa mediana, la inversión en investigación y
desarrollo es una acción estratégica para elevar su productividad e innovar ante escenarios
globales competitivos.

Por lo que, adicionalmente, se planteó la necesidad de conformar un grupo de trabajo
academia-empresa para la gestión de nuevos proyectos y su seguimiento respectivo ante
instancias de gobierno federales, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT); así como estatales, tal es el caso del Consejo Mexiquense de Ciencia y
Tecnología (COMECYT), que otorgan importantes apoyos para la investigación científica,
el desarrollo tecnológico y la innovación.

Los programas o instrumentos de apoyo en los cuales, actualmente se está participando se
muestran en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Proyectos gestionados ante instancias financiadoras, 2013

Proyectos Programa Instancia
financiadora

Administración de riesgos de
procesos de manufactura de API´s
de alta potencia

Programa de Estímulos a la
Innovación

CONACYT

Análisis de tecnologías de
proceso para el escalamiento y
reducción de riesgos en la
fabricación de API´s

Fortalecimiento de las capacidades
científicas y tecnológicas del
Estado de México

COMECYT

Acreditación del laboratorio de
investigación y desarrollo

Vinculación universidad - empresa COMECYT

Cabe señalar que los proyectos enunciados anteriormente, cumplen con los requerimientos
de vinculación academia - empresa que señalan los tres diferentes programas de apoyo;
cuya característica principal para el desarrollo de los proyectos involucra diferentes
esquemas de colaboración y participación de recursos humanos calificados.

De tal manera que, en estos proyectos se apoyaran las siguientes actividades: formación
especializada del personal de la empresa a través de la Maestría Profesionalizante en
Calidad Ambiental; estancias sabáticas de investigadores; atracción temporal de expertos
que brinden capacitación, asistencia técnica y/o asesoría especializada; estancias de
profesores y de alumnos que se encuentran cursando el último semestre de la licenciatura
de Ingeniería Química y Químico Farmacéutico Biólogo.

Asimismo, es de destacarse que la empresa ya ha sido beneficiada en el Programa de
Estímulos a la Innovación, mediante el apoyo económico a los proyectos “Desarrollo
tecnológico para nuevos activos farmacéuticos” en el año 2009 y, “Desarrollo de
tecnología químico analítica para la producción de activos farmacéuticos”, en 2012.

3.4 Programa integral de auditoria



Como cuarta línea estratégica de colaboración, se acordó poner en marcha un programa
integral de auditoria para detectar oportunidades de mejora, en cuanto a los siguientes
aspectos: Requerimientos de acreditación de laboratorios de investigación, conforme la
norma NMX-EC-17025-IMNC-2006; Prestación de servicios analíticos para otras
compañías; Verificación de las herramientas de la Tecnología Analítica de Procesos (PAT,
por sus siglas en inglés), que permiten controlar los atributos críticos de calidad durante los
procesos de manufactura a través de mediciones oportunas; Escalamiento de procesos y;
Gestión de la tecnología.

3.5 Los primeros resultados de la alianza estratégica

La relación de trabajo entre la institución académica y la empresa es considerada
verdaderamente como una alianza estratégica, puesto que va más allá de actividades
conjuntas que han sido cimentadas durante más de 13 años; ahora la colaboración
involucra mayores alcances, perspectivas e interacciones con otros actores de la cadena de
valor (proveedores, distribuidores, clientes y consumidores, así como empresas de
servicios, asociaciones empresariales, dependencias de gobierno, instituciones de salud y
financieras).

Parte importante del establecimiento del programa integral de colaboración, radica en la
integración de grupos de investigación multidisciplinario y la constitución de nuevas redes
de cooperación, en un esfuerzo por conjuntar conocimientos, experiencias y recursos.

De igual forma, la definición de los proyectos tecnológicos, actualmente en desarrollo, son
un claro ejemplo de la dinámica empresarial ante los retos de proveer soluciones
tecnológicas a su productividad y capacidad innovadora.

En este sentido, entre las metas planteadas, destaca la instalación de 2 plantas piloto;
equipamiento y acondicionamiento de secadores; incrementar el porcentaje de disolvente
recuperado utilizado en los procesos de manufactura de API´s (generación de 20,000
toneladas al año de 22 diferentes mezclas) de un 40% a un 60% mínimo; integrar 13
desarrollos tecnológicos susceptibles de transferencia al año; escalamiento de procesos
mediante simulación numérica (CFD, Computacional Fluid Dynamics) que permite
minimizar tiempos y costos, garantizando un proceso más limpio y exitoso; así como,
incrementar el portafolio de productos (actualmente de 64) hasta alcanzar 77 productos en
el año 2020.

También es importante resaltar que, los grupos de trabajo han mantenido actividades
permanentes relacionadas con estudios de viabilidad técnico - económica de los proyectos;
ensayos, pruebas y análisis técnicos; documentación de aspectos regulatorios y normas
aplicables; así como de inteligencia competitiva y protección de la propiedad industrial.

En todos estos procesos, ambas entidades han desarrollado una nueva cultura
organizacional basada en el aprendizaje y orientado a las nuevas exigencias de
competitividad con un enfoque y una perspectiva de innovación sustentable.

Además de que, la experiencia adquirida por los investigadores de la Facultad de Química
ha sido muy significativa en la generación y aplicación de conocimientos, en la resolución
de problemas concretos y sobre todo, en la formación y capacitación permanente de
Recursos Humanos que laboran en el sector productivo.



Así, se busca fortalecer en la organización empresarial, competencias y capacidades para
acrecentar la competitividad y su posicionamiento en el mercado, generar oportunidades de
nuevos negocios de alto valor agregado y aportar soluciones adecuadas al cumplimiento de
diversos instrumentos indicativos y regulatorios (nacionales e internacionales).

4. Conclusiones

Ante los actuales escenarios globales de desarrollo de nuevos mercados, regulaciones y
normas, cada vez más, las empresas asumen que su rentabilidad futura depende de sus
gastos actuales en investigación y desarrollo, su actividad de patentamiento, los sistemas
de gestión de la calidad y ambientales, y muchas otras facetas de la estrategia empresarial;
de ahí que el desempeño competitivo dependa de la formación de capital intelectual y de la
capacidad de innovar.

De acuerdo a la Agenda para el sector farmacéutico del Estado de México (COMECYT,
2012), los retos actuales que enfrenta el sector farmacéutico son: la disminución de la tasa
de descubrimiento de nuevos principios activos; el incremento de los requerimientos
regulatorios; la ampliación en la percepción de riesgo de la sociedad y; el aumento de los
costos de desarrollo de nuevos medicamentos.

En este contexto mundial altamente competitivo, con mercados globalizados y altos costos
de investigación y desarrollo de nuevos productos, las alianzas estratégicas son un
importante mecanismo para fortalecer capacidades científicas y tecnológicas que detonen
la capacidad de innovar e incidan en el desarrollo económico del país.

Bajo esta perspectiva, durante el trabajo conjunto academia - empresa, se consideran las
reglas que rigen la producción y comercialización de bienes y servicios en su cadena de
valor en un ámbito de sustentabilidad y de oportunidades detectadas; donde el factor clave
es la formación de capital humano que, desde su ámbito laboral (empresa, academia o
gobierno) se involucra en el diseño de programas y estrategias que generen ventajas
competitivas y oportunidades de desarrollo.

De esta forma, podemos concluir que los proyectos a desarrollar son de gran envergadura,
por lo que seguramente incrementaran la capacidad de innovar en productos y procesos, al
fortalecerse las capacidades científicas y tecnológicas de la empresa y de la institución
educativa.
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Las ONGD como promotoras de emprendimiento e innovación 

social en contextos culturales diversos. El caso de la Fundación 

Internacional de Solidaridad Compañía de María  

 

Resumen 

La Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC), desde 1994, 

coopera para erradicar la pobreza a través de la realización de proyectos de desarrollo en 

cuatro continentes. El objetivo del presente trabajo descriptivo es conocer el papel que 

desempeñan las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) en la 

promoción del emprendimiento e innovación social en contextos sociales y culturales 

diversos en base a la caracterización de la FISC. A partir de una revisión documental se 

analiza su labor en cinco categorías de proyectos respondiendo a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el número de proyectos aprobados por la FISC de 2007 a 2011?, ¿Cuál es la 

composición porcentual por categoría de proyectos apoyados?. Entre los resultados 

obtenidos, se observa que la FISC fusiona la perspectiva de innovación y negocios con la 

participación de agentes fomentando la creación de una base social que favorezca el 

crecimiento, desarrollo y la equidad. 

 

Palabras Clave: Organización no gubernamental para el desarrollo, emprendimiento social, 

innovación social, FISC. 

 

Abstract  

The International Solidarity Foundation of the Company of Mary (FISC), since 1994, 

cooperates to eradicate poverty through the realization of developing projects in four 

continents. The aim of this descriptive study is to know the role of Non-Profit 

Development Organizations (NDO) in promoting entrepreneurship and social innovation, 

in social and cultural diverse contexts, based on the characterization of the FISC. From a 

documentary review, it analyzes the actions taken by the FISC in five categories of 

projects in order to answer the next questions: What is the number of projects approved by 

the FISC from 2007 to 2011?, What is the percent composition by category of projects 

supported?. Among the results, it observes the work of the FISC that merges business and 

innovation perspective coupled with the participation of agents that encourage the creation 

of a social foundation that promote the collective growth of regions, development and 

equity. 

 

Keywords: Non-Profit Development Organizations, social entrepreneurship, social 

innovation, FISC. 

  



Introducción  

La innovación ha cobrado en los últimos años un lugar preponderante en los procesos de 

crecimiento económico sostenido de las naciones pues es el impulso clave para la 

competitividad y la búsqueda del bienestar social (OCDE, 2012)  ya que en los contextos 

de cada nación los problemas sociales se vuelven complejos, tales como la condiciones de 

salud, el cambio climático, la pobreza, las disparidades en oportunidades sociales, 

educativas, acceso a empleo, entre otros; es decir, los retos están en encontrar soluciones 

efectivas y sostenibles a los problemas sociales donde la innovación debe de estar 

implicada (Harris, 2009; Alvord, 2002). 

Es por ello que la innovación deba ser vista más allá de las definiciones tendientes al 

ámbito productivo, sino más bien desde la óptica social donde puede ser entendida como la 

aplicación de conocimientos y procedimientos que permiten crear o modificar objetos 

físicos para dar solución o satisfacer determinada necesidad humana, o bien como una 

herramienta o catalizador para el desarrollo de capacidades, articulaciones y asociaciones 

organizativas útiles para incrementar el desarrollo local, para impactar en la generación de 

trabajo, en su calidad, su seguridad, o bien con impacto en la capacidad organizativa de la 

comunidad, entre otras dimensiones posibles que nos remiten a la mejora integral de las 

condiciones de vida (Gordon, 2012). 

Por ello en esencia la innovación social se refiere a nuevas aproximaciones y herramientas 

para la solución de retos sociales como “el proceso o resultado de introducir un cambio 

para la mejora o el progreso de un conjunto de individuos que interactúan entre si para 

conformar una comunidad” (Bueno, 2011), lo que implica un cambio que crea valor para la 

sociedad como un todo con ideas, estrategias y acciones orientadas a la resolución 

innovadora de necesidades sociales centradas generalmente en el fortalecimiento de la 

sociedad civil y vida comunitaria, creando nuevas relaciones, vínculos y colaboraciones. 

Asimismo el concepto de innovación social, siguiendo la influencia de Schumpeter y 

Drucker, se asocia frecuentemente al emprendimiento, visto como un proceso en el que los 

agentes que defienden y dan solución a los problemas son influidos y tratan de influir al 

mercado, comunidad científica, gobierno y a la sociedad civil en su conjunto para 

comprometerlos con una solución novedosa, sostenible, replicable y generadora de valor 

para la sociedad en su conjunto (Bueno, 2011: Pizarro, 2009).  

Por ello los emprendedores sociales, juegan el rol de agentes de cambio en el sector social 

debido a que adoptan la misión de crear y sostener valor social, para reconocer y perseguir 

nuevas oportunidades que contribuyan al logro de sus objetivos, participan en un proceso 

de innovación continua, adaptación y aprendizaje (Dees, 2001) inherentes a los procesos de 

innovación social. Estos agentes, pueden ser de naturaleza asociativa o comunitaria o una 

persona que trata de poner en común su innovación y cuyo éxito radica en que el mayor 

número de comunidades pongan en práctica la innovación adaptándola y que llegue así al 

mayor número de beneficiarios (Bueno, 2007:215). 

En este sentido las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) como movimientos 

asociativos, de carácter voluntario y altruista trabajan con el objetivo de transformar la 

realidad por una justa, igualitaria y sostenible; de tal forma que  han estado presentes en los 

asuntos internacionales desde la segunda mitad del siglo XIX, donde que se ha destacado 

su interacción con la Organización de las Naciones Unidas, desde su creación, tal como se 

enuncia en el artículo 71 de la Carta de la ONU (SENG, 2013); dibujando en su evolución 

un colectivo muy amplio y heterogéneo en el cual están presentes las llamadas 

Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) definidas como 



“…aquellas entidades de Derecho privado, legalmente constituidas y sin fines de lucro, que 

tengan entre sus fines o como objeto expreso, según sus propios Estatutos, la realización de 

actividades relacionadas con los principios y objetivos de la Cooperación internacional 

para el desarrollo” (Coordinadora ONGD, 2010) desarrollando la mayor parte de su trabajo 

en países empobrecidos con el objeto de apoyar, empoderar y acompañar a estos países y 

sus comunidades en su propio proceso de desarrollo en sectores como la educación, salud, 

género, población y salud reproductiva, gobierno, infraestructura y servicios básicos, 

alimentación, agricultura, acción humanitaria y de emergencia, entre otros.  

Por ello, las ONGD cada vez adoptan un enfoque de tipo empresarial social al innovar para 

la provisión de servicios comunitarios (Curto G. M., 2012) de acuerdo con sus objetivos 

altruistas y a la implicación del colectivo al cual se dirija el proyecto.  

En este trabajo se describen los antecedentes para señalar la conceptualización de las ONG 

y ONGDs, su tipología y dimensiones, así como sus características, sectores de trabajo y 

sus regímenes jurídicos. Posteriormente se abordan los conceptos de innovación social y 

emprendimiento social y las características de los emprendedores sociales, de tal manera 

que estos conceptos fueran asociados a la FISC con la finalidad de llevar a cabo la 

caracterización de su labor a partir del análisis documental de memorias de los años 2007 a 

2011. Se utiliza la metodología cuantitativa del tipo de estudio descriptivo con diseño no 

experimental, apoyado en la recolección de datos y análisis de datos de contenido.  

Entre las fuentes consultadas para identificar, seleccionar y recuperar el material pertinente 

para esta investigación se encuentran memorias de congresos, tesis, journals, entre otros; 

de tal manera que se pueda dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el número de 

proyectos aprobados por la FISC del 2007 al 2011?,  ¿Cuál es la composición porcentual 

por categoría de proyectos apoyados?. 

Por lo tanto el objetivo general de este trabajo se centra en describir el rol de las ONGD en 

la promoción del emprendimiento e innovación social en contextos sociales y culturales 

diversos a partir del caso de la Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María 

(FISC), derivando los siguientes objetivos específicos: (1) Conocer el número de países en 

los que tiene presencia la FISC; (2) describir la composición porcentual por el tipo de 

categoría de proyectos que apoya la FISC y; (3) reconocer la labor que realiza la FISC en 

las distintas regiones en las que tiene presencia al promover el diseño e implementación de 

proyectos de desarrollo que ayuden a cubrir necesidades reales de colectivos 

empobrecidos.  

 

1 Características de las ONG    

Numerosas ONG internacionales tienen décadas,  incluso siglos de existencia. Ejemplo de 

ello es el Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual fue fundado en 1863 por un 

ciudadano suizo ante la carencia de servicios médicos adecuados para los heridos en la 

batalla de Solferino, Italia (ECODES, 2007). La historia de otras tantas ha sido motivada a 

causa de las guerras y sus consecuencias, las cuales han actuado como catalizadoras para la 

formación de ONGs. Sin embargo, el activismo social, tiene ejemplos con movimientos de 

principios del siglo XIX contrarios a la esclavitud en el Imperio Británico. 

En los primeros años los grupos religiosos a menudo tuvieron un papel importante, como 

por ejemplo, en el reclutamiento de personas para trabajar en estas nuevas organizaciones. 

Sin embargo para las décadas de los 60’s y 70’s se dieron origen a nuevas ONGs cada vez 

más activistas y en su mayoría no religiosas tales como Amnistía Internacional y 

Greenpeace. Sin embargo con el paso del tiempo se fue produciendo un cambio 



generacional n el que nuevos grupos fueron impulsados por jóvenes contrarios a las 

empresas, beneficios y el crecimiento y posteriormente a la explosión de ONGs 

independientes e indígenas en  mercados emergentes y en transición.  

Sin embargo no fue sino hasta 1950 en que en la Carta de las Naciones Unidas se hace 

referencia por primera vez al término ONG, en el cual se faculta al Consejo Económico y 

Social a “celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de 

asuntos de la competencia del Consejo” y posteriormente en la resolución 28 de la ONU se 

designa con la expresión ONG a “Toda organización internacional cuya constitución no 

sea consecuencia de un tratado intergubernamental”.    

Destaca en las últimas dos décadas la implicación de la sociedad civil, debida a la 

mundialización de la economía internacional (Revilla, 2005) y al fenómeno de la paulatina 

consolidación del llamado “Tercer Sector” el cual se trata de un sector que no pertenece a 

la esfera de lo público ni depende de las administraciones públicas y se trata de un sector 

no lucrativo (Picas Contreras, 2001), por lo que integra las organizaciones privadas que, en 

virtud de sus reglas constitutivas, no pueden distribuir sus beneficios a las personas que las 

controlan, teniendo que destinarse los mismos a la realización de sus objetivos o bien a la 

ayuda de personas que no ejerzan ningún control sobre la organización. 

Por ello las ONG son consideradas por la ONU, como “organizaciones voluntarias de 

ciudadanos sin ánimo de lucro, nacional o internacional”; según el Banco Mundial como 

“organizaciones privadas que se dedican a aliviar sufrimientos, promover los intereses de 

los pobres, proteger el medio ambiente, proveer servicios sociales fundamentales o 

fomentar el desarrollo comunitario” y según la OCDE las define como “organizaciones 

fundadas y gobernadas por un grupo de ciudadanos privados con un declarado propósito 

filantrópico y sostenidas por contribuciones individuales privadas” (Pérez, et. al, 2011).  

De tal forma que son organizaciones visibles con una base social que se identifica con la 

misión, visión, valores y principios que se implican para contribuir al cumplimiento de sus 

objetivos de forma activa, consciente, con voluntad y continuidad (CONGD, 2010); la cual 

además,  se  integra por un conjunto de voluntarios que de modo continuo, desinteresado y 

responsable dedican parte de su tiempo a las actividades y que coinciden con el espíritu 

altruista, empatía, compromiso social y conexión con los derechos de los colectivos con 

quienes trabajan para mejorar sus condiciones de vida y fortalecer sus capacidades.  

Las ONG por lo general tienden a asesorar, financiar y administrar una serie de actividades 

económicas y sociales por lo que constituyen un espectro organizacional que cubre 

prácticamente todos los ámbitos de inquietud por las condiciones de vida de la humanidad 

operando no sólo a escala nacional o local si no algunas a nivel internacional ya que los 

problemas trascienden fronteras.  

De acuerdo con Pérez (2011) las ONG se clasifican en: 

 ONG de Autodesarrollo. Con el propósito de trabajar en el aprovechamiento del 

potencial para mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios.  

 ONG de Apoyo, Acompañamiento y Servicio: Buscan con sus actividades 

promover directamente el desarrollo comunitario o apoyar a las organizaciones d 

base u otras ONG con el mismo fin. Destacando en estas las ONG de desarrollo 

(ONGD); las ONG de Atención y Asistencia, las ONG de Apoyo a la Acción 

Gubernamental (ONG-G), las ONG Facilitadoras de la Acción de las Entidades 

Donantes y las ONG de Prestación de Servicios de las cuales se tomará especial 

atención para este trabajo a las ONGD. 



 Organizaciones de Representación Gremial y Coordinación Interinstitucional: 

Conformadas por los Gremios y las Agencias Coordinadoras.  

Por otra parte la London School of Economics (ECODES, 2011) ha propuesto tres formas 

básicas de organización: 

 Unitaria (en forma de U): Jerárquicas, poco conservadoras, incluyen los sindicatos 

tradicionales, las Sociedades de la Cruz Roja. 

 Multidivisional (en forma de M): Pueden adoptar actitudes desafiantes o bien 

inclinarse hacia posiciones conservadoras, un ejemplo es Human Rights Watch. 

 Red (en forma de R): Tienen estructura en red y las principales representantes son 

Amigos de la Tierra o la World Commission on Dams. 

Y sus principales grupos de interés son: 

 Clientes o beneficiarios directos de los servicios que prestan. 

 Personal y personas vinculadas 

 Donaciones y apoyo económico 

Sin embargo poco a poco las ONG se están inclinando también a realizar alianzas y 

vinculación con empresas buscando soluciones fundamentadas en los mercados ya que se 

están convirtiendo en canales legítimos para el cambio social tras ponderar costos y 

beneficios y de una manera por posicionarse, tal como lo menciona el estudio de La ONG 

del Siglo XXI, lo que involucra procesos de innovación social. 

 

2 Las ONGD    

El tema del desarrollo es una de las responsabilidades que tienen que asumir las 

organizaciones no gubernamentales pues entre sus responsabilidades están las de ser 

organizaciones que buscan la solución pacífica y concertada de los conflictos luchando 

contra discriminaciones y exclusiones, el ser oficinas especializadas prestadoras de 

servicios sociales, ayudar a construir nuevas oportunidades mediante la educación de las 

personas y la capacitación para ofrecer oportunidades para la vida económica y social 

además de contribuir a la construcción de la base social para la paz, entre otras. 

Es por ello que además entre sus roles actúan como agentes de desarrollo ya que propician 

el fortalecimiento de las instancias de participación social y política, la participación de 

redes de ciudadanos en temas específicos y el desarrollo de la sociedad civil (Revilla, 

2002).  

Las ONGD configuran un colectivo dinámico el cual a partir de 1998, en el artículo 32 de 

la reguladora de la Cooperación Internacional para el Desarrollo se establece que, son 

consideradas como ONGD “aquellas entidades de Derecho Privado, legalmente 

constituidas y sin fines de lucro, que tengan entre sus fines o como objeto expreso, según 

sus propios estatutos, la realización de actividades relacionadas con los principios y 

objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo” (CONGD, 2010).  

Por lo tanto, las Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), de 

acuerdo con el Código de Conducta de las ONGD (1998) se caracterizan por: 

 Ser organizaciones con personalidad jurídica y capacidad legal de acuerdo a la 

normatividad vigente. 



 Los ingresos obtenidos deben beneficiar a la población o grupo de interés sujeto d 

los programas de desarrollo para actividades de educación y sensibilización. 

 Trabajan activamente en el campo de la cooperación para el desarrollo. 

 Poseen respaldo y presencia social. 

 Poseen recursos, tanto humanos como económicos, que provienen de la solidaridad, 

donaciones privadas, de trabajo voluntario o semejantes. 

 Son transparentes en su política, prácticas y presupuestos. 

 Están articuladas en torno a fines solidarios y de cooperación. 

De acuerdo con Leza (2003) las ONGD se pueden clasificar en: religiosas, político-

sindicales, solidarias, internacionales, universitarias, oficiales, profesionales y 

empresariales. De las cuales se retoma además las obras misioneras católicas y protestantes 

como una de las primeras corrientes de las ONGD a partir de la labor esencial que 

realizaban en materia de salud y educación pues la cooperación y proyectos de desarrollo 

se elaboran a partir de que el ser humano es el sujeto, fundamento y fin de la sociedad, 

artífice y agente de su propio desarrollo (Murguialday, 1999) lo cual sirve de antecedente 

para el caso que aborda el presente trabajo, de la FISC. 

Todas las ONGD, realizan procesos organizativos y de gestión con el objetivo de operar de 

manera eficiente para la consecución de sus fines, pues estos procesos están vinculados con 

la identificación de necesidades sociales, de búsqueda y captación de líneas de 

financiación, planificación y ejecución de proyectos seguimiento y evaluación contando en 

todo momento con la participación de la base social (Figura 1). 

Por el tipo de participación de los sectores beneficiarios pueden distinguirse como: 

 Modelo Asistencial: Las cuales realizan acciones de ayuda, de emergencia o 

humanitaria, normalmente puntuales en proyectos d pequeña escala y limitado 

impacto de duración variable. Ofrecen servicios de tipo profesional y asistencial. 

 Modelo de Autosuficiencia: Se centran en proyectos sectoriales o de colectivos 

sociales con problemáticas específicas, realizando acompañamiento a los procesos 

y en una posición intermedia de apoyo o de confrontación. La educación para el 

desarrollo que estas ONGD realizan en los países de origen toma en consideración 

tanto las consecuencias del subdesarrollo en los países del Sur (mercados 

emergentes) y sus causas. 

 Modelo de cambio estructural: Buscan el desarrollo autosostenible, autónomo y 

sistemático bajo una perspectiva de largo plazo ayudando a la población 

destinataria a generar métodos y técnicas para transformar su realidad tendiendo a 

la consolidación de la participación de la sociedad civil. 

Las ONGD, cada una desde sus particularidades pueden desarrollar su trabajo en distintos 

campos (Coordinadora ONGD, 2010): 

 Programas y proyectos de desarrollo. La colaboración con las contrapartes del Sur 

debe traducirse en una cooperación basada en apoyo y asesoría técnica y 

organizativa que permita la mejora de la capacidad técnica de los equipos 

operativos de los proyectos, apoyo económico a las iniciativas locales, fomento de 

la cooperación Sur-Sur para compartir experiencias así como el seguimiento  



 Ayuda humanitaria y de emergencia. Brindando apoyo a poblaciones afectadas por 

desastres o catástrofes que provocan daños, perjuicios económicos, pérdidas de 

vidas humanas y deterioro de la salud o de los servicios comunitarios básicos así 

como la prevención de estas situaciones. La ayuda humanitaria debe orientarse al 

desarrollo y potenciación de la utilización de los recursos locales.  

 Sensibilización y educación para el desarrollo. Con la finalidad de mantener la 

opinión pública informada de la realidad de la pobreza en el mundo y de las causas 

y estructuras que la perpetúan y facilitar una mejor comprensión de la 

interdependencia entre países, de las causas de la desigualdad y de sus posibles 

soluciones; fomentar en la opinión pública un ambiente de comprensión y respeto 

hacia las costumbres y formas de vida de otras culturas así como promover valores 

y actitudes tendentes a un cambio social.  

 Investigación y reflexión. Generación de pensamiento solidario a partir de la 

profundización en la realidad, del análisis científico concretándose en proyectos de 

investigación, publicaciones, entre otras actividades para su difusión y divulgación. 

 Incidencia política. La cual se refleja en acciones de información, diálogo, presión 

y/o denuncia destinada a personas e instituciones públicas, colectivos y entidades 

privadas con capacidad de decisión en aquello que afecta a las poblaciones del Sur. 

 Comercio justo. Para promover las relaciones comerciales internacionales justas e 

igualitarias que posibiliten condiciones laborales dignas a los trabajadores y 

trabajadoras del Sur.  

 

Figura 1. Proceso general de operación de una ONGD. Fuente: Elaboración Propia, con bases en CONGD, 2010. 

 

Por lo anterior, retomando los puntos de identidad de las ONGD, se establecen como 

campos de trabajo para las mismas los proyectos de desarrollo, ayuda humanitaria y de 

emergencia, sensibilización y educación para el desarrollo, investigación y reflexión, 

incidencia política y comercio justo (CONGD, 2008).   

Dadas los campos de trabajo y con el fin de afrontar a los retos que impone el ambiente 

tales como la desconfianza, el estancamiento y a falta de velocidad para moverse de 

manera suficientemente rápida para atender al cambio inherente a los tiempos actuales, la 

entrada de nuevas personas y de modelos de negocio innovadores. Esto resalta la necesidad 
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de  asegurar la propia viabilidad de las ONGD a través de procesos de innovación social 

que nazcan del equipo y permee a su cultura organizativa lo que repercutirá en el 

compromiso de sus integrantes de manera que paulatinamente se logren introducir 

transformaciones para lograr nuevos servicios, productos y planteamientos para resolver 

los problemas y atender a las necesidades de sus grupos de interés. 

 

3 Innovación y emprendimiento social en las ONG 

Se puede decir que el llamado tercer sector es innovador por naturaleza ya que muchas 

organizaciones que lo integran han tenido su origen en la necesidad de ofrecer respuestas a 

problemáticas nuevas o no resueltas.  

De acuerdo con Peter Drucker, en el caso de las ONG, uno de los principales ingredientes 

de la innovación es conocer su misión o ser una organización basada en una misión; ya que 

la misión es un factor diferenciador clave para las entidades sociales pues es el que 

impulsará el éxito y permite el desarrollo de una cultura de innovación que sólo podrá ser 

palpable cuando ésta tenga lugar de forma coherente con los elementos constitutivos y la 

misión de la organización, respondiendo a un objetivo social que funciona de forma 

efectiva creando valor social y dirigiéndose de forma inherente a una necesidad social 

(Rodríguez et.al., 2012).   

De acuerdo con el Centre de recherche sur las innovations sociales (OCDE, 2010) la 

innovación social es “una intervención iniciada por actores sociales que responden a una 

inspiración de proveer por una necesidad, el beneficio desde la oportunidad de modificar 

relaciones sociales al transformar patrones establecidos de comportamiento o proponen 

nuevas orientaciones culturales”. 

La innovación social, presenta una serie de características específicas que deben ser 

tomadas en cuenta, de acuerdo con Bueno (2011): 

 Que existe un agente que difunde y pone en común la innovación.  

 Que requiere de un método interdisciplinar para encontrar la solución a las 

problemáticas sociales. 

 Que la innovación social tiene un carácter permanente  

 El resultado del proceso de innovación social debe ser la generación de valor social.  

 La innovación social debe proveer a la comunidad de las herramientas para 

mantenerlo y evolucionarlo en el tiempo 

 La innovación, no debe ser patrimonio de quien la genera, sino que nace con 

vocación de ser difundida, reformulada y mejorada para que otros traten de 

adaptarla.  

 La difusión y escala de la innovación social depende de la localidad en la que sea 

aplicada, pues la réplica implica realizar un nuevo análisis de la comunidad.  

Sin embargo, las entidades sociales también encuentran en su camino algunos obstáculos 

para la innovación, según menciona Rodríguez (2012): 

 La falta de capacidad técnica 

 Aversión al riesgo  

 Estructuras de financiación 



 La desconfianza del equipo para innovar 

 La presencia de voluntarios y personal remunerado 

 Falta de experiencia en innovación  

El verdadero desafío para las organizaciones es mantenerse al día con respecto al constante 

cambio, la aparición de nuevos problemas sociales complejos, los avances tecnológicos y 

una evolución permanente. La tarea de las organizaciones sociales, en este caso de las 

ONGD, consiste en crear una visión de futuro y acceder al cambio a través de la 

innovación, ya que, en ese proceso de crear soluciones también cambian profundamente 

creencias, prácticas, recursos y estructuras sociales; de hecho, puede constituir una 

oportunidad para cambiar la manera de pensar acerca de las empresas sociales, los 

negocios y la filantropía al reconocer las relaciones de varios factores y los accionistas.  

Un ejemplo es que en África, entre 2005 y 2008 se ha incrementado su Producto Interno 

Bruto a una tasa del 5.5% anual siendo el segundo continente de crecimiento más rápido 

después de Asia, reflejando mejoras importantes en políticas macroeconómicas, el 

ambiente de negocios y crecimiento en la estabilidad política en muchos países africanos, 

pero las razones, poco reconocidas en este avance, son el foco en ciencia, tecnología e 

innovación así como la mayor atención a innovaciones sociales e ingeniería social para 

mejorar el bienestar de la sociedad (Chika, 2013).  

Es así que la búsqueda del desarrollo incluyente propone que el tercer sector sea visto 

como una fuente de ideas, innovaciones y convenios institucionales con las cuales las 

instituciones públicas y privadas puedan vincularse, ya que esta vinculación entre sectores 

formales e informales, puede tener lugar si se reconoce, respeta y recompensa las bases 

creativas de los sistemas de conocimiento, permitiendo que las comunidades e individuos 

puedan convertir sus ideas en productos y servicios mediante una fusión moderna entre 

ciencia, tecnología, diseño y capital de riesgo constituyendo el corazón de las bases de la 

innovación social (Gupta, 2013).   

Lo anterior está relacionado con el emprendimiento social, el cual puede ser definido por 

los siguientes componentes (Martin, 2007):  

a) La identificación de un equilibrio estable, pero intrínsecamente injusto que provoca 

la exclusión, marginación o sufrimiento de una parte de la población que carece de 

los medios económicos o la influencia política para lograr algún beneficio  

transformador.  

b) La identificación de una oportunidad en ese desequilibrio lo cual motiva a 

desarrollar una propuesta de valor social mediante la inspiración, creatividad e 

innovación. 

c) Promueve la construcción de un nuevo equilibrio que busca aliviar el sufrimiento o 

mejorar la condición del grupo objetivo por medio de la imitación, creación de un 

ecosistema estable en torno al nuevo equilibrio para asegurar un futuro mejor o 

inclusive la sociedad en general. 

Lo anterior deja ver que el emprendimiento social más que buscar las oportunidades del 

mercado busca “el uso innovador de los recursos para perseguir oportunidades que ayuden 

a catalizar el cambio social”. Este campo requiere de proveer además, un entendimiento de 

los contextos geográficos y tradicionales en los que se provee apoyo, por lo que la OCDE 

(2010) recomienda: 



a) Crear un entorno propicio (legal, fiscal y regulatorio) el cual pueda ser necesario 

para los emprendedores sociales de acuerdo con las iniciativas que propongan y que 

les permitan perseguir en el mediano y largo plazo la sostenibilidad en el mercado. 

b) Proveer sostenibilidad financiera. 

c) El gobierno debe soportar investigaciones en el campo del emprendimiento social 

que les permita evaluar las diferentes necesidades de este sector. 

d) Proveer de oportunidades de capacitación a los emprendedores sociales que 

incluyan emprendimiento social en escuelas y universidades. 

e) Apoyar el desarrollo de la empresa social y proveer de capacitación a oficiales y 

empresas sociales que tengan que lidiar con servidores públicos 

f) Evaluar el impacto del emprendimiento social a través de la identificación de 

herramientas cuantitativas y cualitativas incluyendo el retorno social sobre la 

inversión y otras herramientas de gestión.  

Asimismo, cabe señalar que el emprendedor social debe ser capaz de identificar y extraer 

el conocimiento que es relevante  para sus actividades personales, profesionales y/o de 

negocio así como poseer habilidades que incluyan el pensamiento estratégico y la habilidad 

para lidiar con retos e incertidumbre, colaborar con otros para un propósito común  además 

de tener una mirada positiva ante los cambios positivos o adversos y la adaptabilidad para 

aprender o desaprender de las situaciones que ocurren en el ambiente de trabajo.  

De acuerdo con Alvord, et. al (2002) en un estudio realizado se describieron siete  casos de 

ONG en los cuales se muestran las características o patrones de innovación y 

emprendimiento social entre las cuales destacan:  

 La construcción de capacidad local, que involucra el trabajo con las poblaciones 

marginadas para identificar sus necesidades de autoayuda y contribuir a construir 

dichas capacidades.   

 La  difusión de un paquete local de innovaciones (paquete tecnológico) en formas 

amigables al grupo objetivo.  

 La construcción de un movimiento local que movilice las alianzas y sea portavoz 

de los grupos marginados.  

Lo anterior muestra que es notable la relación entre los conceptos de emprendimiento 

social e innovación social y su aplicación a las ONG cuyos agentes están relacionados con 

las características antes mencionadas en la integración de habilidades con el entendimiento 

de modelos de negocio y la especialización en uno o más campos relacionados con las 

ventajas competitivas lo que les permite alcanzar a millones de personas y catalizar altos 

niveles de transformación social en ámbitos educativos, culturales, económicos y políticos 

y que por ende son materia de las ONGD, tal es el caso de la Fundación Internacional 

Solidad Compañía de María.   

 

4 La Fundación Internacional de Solidaridad, Compañía de María 

En diversos países las ONGD, han ganado presencia en los últimos años, tal es el caso de 

España donde la Coordinadora para el Desarrollo-España (COONGD, 2011), constituida 

en 1986 está conformada en la actualidad por más de 100 organizaciones las cuales al año 

2010 constituyen una base social que supera los 2.6 millones de personas y entidades 

sociales, donantes y voluntarias aglutinando más de 4600 trabajadores. 



Entre dichas ONGD se encuentra la sede de la Fundación Internacional de Solidaridad 

(FISC), la cual fue creada en 1994 por la Orden de la Compañía de María (ODN) con más 

de 400 años la cual realiza su labor educativa y pedagógica alrededor del mundo 

ofreciendo un Proyecto Educativo (ODN, 2011) que pone en relieve los siguientes 

elementos que le otorgan valor: una educación humanista cristiana, de calidad, en la 

interioridad, integral, con otros y otras, que se ofrece como servicio y brinda una 

educación para la solidaridad, la responsabilidad social y el desarrollo para contribuir a la 

transformación y mejora de la realidad; éste último dando fundamento a la labor de la 

ONGD. 

La FISC tiene su antecedente en el Fondo Internacional de Solidaridad (1976) el cual trató 

de incidir en dos líneas: la sensibilización y educación para la solidaridad y la justicia y la 

financiación de proyectos en países en vías de desarrollo y contextos de marginación y 

exclusión.  

La FISC está “comprometida con la educación y cooperación para el desarrollo, que 

prioriza los derechos humanos, la equidad de género y el fortalecimiento de las 

capacidades de las personas y colectivos para colaborar en la construcción de una sociedad 

más justa, participativa y promotora de paz y libertad” (FISC, 2010)  tal como lo enuncia 

su misión. 

En su visión al año 2015, de manera general, se destacan los siguientes elementos clave:  

 Calidad a la hora de dar respuesta a necesidades reales de personas y colectivos 

empobrecidos, implementando procesos educativos que generan desarrollo. 

 Ser referente por la calidad de sus proyectos de educación y cooperación para el 

desarrollo. 

 Una base social (socios, voluntarios y colaboradores) más amplia, formada y 

consolidada. 

 Un espacio donde se favorece el crecimiento personal. 

 La relación de cercanía, la creación de vínculos y la calidad en el trabajo en las 

contrapartes que contribuye a un crecimiento mutuo. 

 El incremento de su presencia en acciones de incidencia política en relación a las 

situaciones de injusticia. 

 Su trabajo con perspectiva de género. 

 La colaboración y la interrelación entre FISC y la Compañía de María. 

 Su internacionalidad, contando con nuevas Delegaciones en diferentes países. 

 Su estructura organizativa consolidada y su buena gestión. 

Resultados de la FISC  

A continuación se exponen los principales resultados obtenidos a partir del proceso de 

investigación. En primera instancia, se expondrán aspectos descriptivos generales, para 

luego dar lugar a los hallazgos de acuerdo a: (a) el número de países en los que tiene 

presencia la FISC; (b) la composición porcentual por el tipo de categoría de los proyectos 

que apoya la FISC; y, (c) reconocer la labor que realiza la FISC en las distintas regiones en 

las que tiene presencia.  

En la actualidad, la FISC tiene su sede en España y cuenta con 10 delegaciones más en 

dicho país además de dos delegaciones: Colombia y Nicaragua, lo que deja claro el 



carácter universal de la Compañía de María por su presencia en América Latina, Europa, 

Asia y África. 

De acuerdo con la revisión de las memorias de los años 2007 a 2011 e información 

recabada, la labor de la FISC durante ese periodo se ha desarrollado en 24 países (Gráfica 

1): 

 África: Camerún, Egipto, Ghana, Kenia, República Democrática del Congo, 

Tanzania y Uganda. 

 América: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, 

México, Nicaragua, Paraguay y Perú. 

 Asia-Oriente Medio: Filipinas y Líbano 

 Europa: Albania, España y Francia 

 

 

Gráfica 1. Número de países en los que ha tenido presencia la FISC  (2007-2012). Fuente: Elaboración Propia, con bases 

en Memorias FISC, 2007-2011. 

 

En el año 2007, la FISC reportó en su memoria, el apoyo a través de subvenciones a  

proyectos que llevaron a cabo en 5 países; posteriormente se observa la tendencia creciente 

con mayor número de proyectos hasta el último informe de la FISC en el año 2012 en 7 

países que están en curso (Gráfica 2).  
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Gráfica 2. Número de países por continente en los que ha tenido presencia la FISC con proyectos  (2007-2012). Fuente: 

Elaboración Propia, con bases en Memorias FISC, 2007-2011. 

 

De igual forma se aprecia un auge en la aprobación de proyectos en los años 2008 a 2010 

debido al financiamiento de los mismos con fondos públicos, privados y propios hacia los 

últimos años. (Gráfica 3).  

 

Gráfica 3. Número de proyectos aprobados por la FISC  (2007-2012). Fuente: Elaboración Propia, con bases en 

Memorias FISC, 2007-2011. 
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Del año 2007 al 2011 los proyectos comenzaron siendo apoyados con subvenciones 

principalmente por organismos gubernamentales y otras instituciones españolas y con el 

paso del tiempo, la FISC ha logrado construir fondos propios.  Ejemplo de ello es que en la 

memoria del año 2011 se reporta que el 75% de los ingresos son por fondos públicos y el 

25% por fondos propios con apoyo de patrocinadores, donaciones privadas, cuotas de 

afiliados, financieros, actividades fundacionales y otros. Cabe mencionar que en el año 

2007 el 76.5% lo constituían ingresos con fondos públicos (gobiernos autonómicos, 

diputaciones, ayuntamientos entre otros). 

En cuanto a los tipos de proyectos la FISC los clasifican en 15 categorías que son: 

Agricultura, Economía Popular, Educación, Necesidades básicas, Seguridad Alimentaria, 

Gobernabilidad, Poder local, Emergencia, Sensibilización, Educación para el desarrollo, 

Educación social, Capacidades laborales y comunitarias, formación social, Educación 

especial, Género.  

A continuación se muestra la composición porcentual por categoría de proyectos que apoya 

la FISC. (Gráfica 4).  

 

Gráfica 4. Composición porcentual por tipo de proyectos que apoya la FISC. Fuente: Elaboración Propia, con bases en 

Memorias FISC, 2011, 2010. 

De lo anterior se puede observar que el 32% de los proyectos que se han apoyado están 

orientados a Educación, el 23% a Economía Popular, el 15% a Emprendimiento social y el 

18% restante a otras categorías de proyectos tales como necesidades básicas, seguridad 

alimentaria, género entre otras. 

Lo anterior plantea el reconocimiento de la labor que realiza la FISC en los contextos en 

los que ha tenido presencia, en solidaridad, promoviendo la realización de proyectos en 

poblaciones con evidentes situaciones de pobreza y exclusión para dotarlas de 

instrumentos que mejoren sus condiciones de vida.  

A continuación se describen algunos proyectos de emprendimiento e innovación social que 

apoya la FISC en países de África, América, Asia y Europa son:  
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 República Democrática del Congo. Donde se han realizado más de veinte 

proyectos entre los cuales destacan las categorías de Educación, Necesidades 

básicas, tal es el caso del proyecto aprobado en el año 2011 para la mejora de la 

educación integral de jóvenes de una comuna en Bukavu. 

 Paraguay. En este país la Compañía de María trabaja desde 1976 a la actualidad en 

poblaciones de extrema pobreza y en situación de riesgo social en la ciudad de 

Asunción y en el Departamento de Misiones, principalmente en apoyo a niños(as), 

mujeres y familias en la zona conocida como “Bañado Cara Cará” en la región de 

Bañado Norte en el extremo norte de la periferia de la ciudad de Asunción.  

Allí la FISC apoya en dos vertientes: 

1. Emprendimientos productivos 

comunitarios en Asunción. El cual trata de 

brindar una alternativa de trabajo 

comunitario que mejore la calidad de vida 

de las familias involucradas al ofrecer una 

respuesta a la situación socioeconómica por 

la que atraviesan estas familias que 

perdieron su fuente de trabajo. El proyecto 

nuclea a las familias en torno al trabajo 

cooperativo-comunitario generando 

autogestión a corto y largo plazo, apoyando 

a la generación de alternativas productivas 

que garanticen la cobertura de las 

necesidades alimentarias de la comunidad y 

que aporten ingresos a las familias mediante 

la comercialización a nivel local.  

2. Proyecto de desarrollo integral de las 

familias del Bañado Cara Cará. 
Favorecer la formación integral de los 

niños(as) y jóvenes a través de Talleres de 

Arte “Compañía de María” para 

coadyuvar al descubrimiento y desarrollo 

de capacidades y potencialidades, 

contribuyendo de esta manera a fomentar 

en las generaciones más jóvenes la 

educación en servicio y solidaridad. Se 

hace seguimiento a las familias mediante 

visitas sistemáticas, los educadores 

propician técnicas e instrumentos 

adecuados para acercarse con respeto y 

cualidades humanas a cada contexto 

familiar. Colabora a crear lazos de 

compañerismo, comunicación 

constructiva, trabajo en común y 

celebraciones lúdicas. 

 

 

Figura 3. Taller de Arte en Asunción, 

Paraguay. Fuente: Compañía de María, 2013 

 

Figura 2. Huertas medicinales hortalizas 

Asunción. Fuente: FISC, 2013 



 Líbano. Donde se han apoyado cinco proyectos orientados a Educación, 

capacidades laborales y comunitarias, por ejemplo el proyecto de Formación  

campesino-productivo aprobado en el año 2009 cuyo objetivo es el de reducir los 

costos de la producción de la oliva a través de la formación de agricultores, mejora 

de sus equipamientos, modernización de las técnicas de tratamiento de la oliva, 

comercialización de los productos, entre otros. 

 Albania. Un ejemplo de la labor que realiza la FISC en este país es el proyecto 

aprobado en el año 2010 “Alrededores ecológicos para la escuela Arcoiris” con la 

finalidad de mejorar las condiciones de alcantarillado e infraestructura de una 

escuela situada en la periferia de Tirania. 

 

Conclusiones 

Tras la revisión de la literatura se aprecia lo siguiente: 

 La FISC en su labor ha tenido presencia en 24 países de África, América, Europa y 

Asia que le permite la experiencia de apoyo solidario en contextos culturales y 

sociales diversos. 

 En el periodo reportado de 2007 a 2011  han apoyado más de 225 proyectos 

apoyados con fondos propios y públicos permitiendo su incidencia en los diversos 

contextos buscando cumplir su misión.  

 En los cinco años analizados se muestra el interés de la FISC por apoyar con 

diversas acciones a la Educación, Educación para la Equidad, Emprendimiento 

social y fortalecimiento de las capacidades laborales de las comunidades así como 

el apoyo a la Economía Popular, por lo que se reconoce su labor como promotora 

de innovación social al fungir como agente que difunde y pone en común la 

innovación. 

 Los proyectos que han sido aprobados en el periodo analizado,  muestran la 

congruencia de la actuación de la FISC de acuerdo con lo establecido en el Código 

de Conducta de las ONGD, además de estar alineadas sus acciones con el 

emprendimiento e innovación social mediante los objetivos estratégicos planteados  

(FISC,2010) entre los que se destacan: 

1) Dinamizar de forma sostenible las economías locales mediante procesos 

productivos, comercialización y políticas de reducción del paro, así como 

generar ingresos en las poblaciones más empobrecidas a través de la Economía 

Popular. 

2) Satisfacer las necesidades básicas en las zonas donde la FISC tiene presencia 

además de fortalecer las capacidades personales y colectivas. 

De lo anterior se puede decir que la FISC realiza la cooperación al desarrollo al dinamizar 

procesos que lleven a una comunidad o sector de población a incrementar su propio 

desarrollo, priorizando la actuación en situación de vulnerabilidad, analizando el contexto, 

generando proyectos de desarrollo y entendiendo las diferencias culturales que ello 

representa en cada localidad al promover a través de sus voluntarios, socios y 

colaboradores, proyectos orientados a la innovación y al emprendimiento social teniendo 

como misión primordial la de crear valor social para dotar a las comunidades de los 

instrumentos necesarios para mejorar sus condiciones de vida colaborando de esta manera 

a la construcción de una sociedad más justa, participativa y promotora de paz y libertad.  
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Abstract
This article describes a study designed to identify factors for the management of the
biodiesel supply chain. Preliminary aspects were identified from literature and interviews
with experts. The aspects were evaluated resulting in a set of 24 variables. The variables,
along with other relevant issues, supported the elaboration of a questionnaire placed on a
website which served to obtain the perception of a number of experts involved in the
biodiesel supply chain.

The perceptions of the experts were analyzed by multivariate techniques resulting in a
structure comprising six factors for the management of the biodiesel supply chain.

The study was carried out by a group of researchers from the Post-Graduate Program in
Chemical and Biochemical Technological Processes of Rio de Janeiro Federal
University/UFRJ, and from the National Institute of Metrology, Quality and
Technology/Inmetro. Thus, the authors hope to contribute to the scientific community and
promote a critical reflection on the theme.

Palavras-chaves: cadeia produtiva do biodiesel; sustentabilidade; fatores determinantes.

1. Introdução e objetivos
Ao longo dos últimos anos o interesse pelas fontes renováveis de energia tem crescido
devido a uma série de questões, como o aumento no preço e na demanda por energia,
preocupações sobre o suprimento de combustíveis fósseis, bem como as consequências
devidas aos impactos negativos sobre o meio ambiente. Nesse contexto, a literatura tem
destacado a importância do biodiesel devido às suas características especiais, como a
possibilidade de substituir o diesel de petróleo nos motores de combustão interna, sem a
necessidade de ajustes significativos, e seu potencial para reduzir os impactos negativos ao
meio ambiente (Covrig; Bosch-Gual, 2010; Kurki; Hill; Morris, 2010; Pradhan et al.,
2009; Vasudevan; Fu, 2010; Zhang et al., 2003).

A produção do biodiesel ainda é dominada pelas tecnologias de primeira geração, que
usam principalmente a biomassa oriunda de culturas destinadas à alimentação, mas vários



estudos têm sido realizados visando o desenvolvimento de biodiesel produzido a partir de
culturas não destinadas à produção de alimentos. O biodiesel tem sido usado
principalmente na área de transportes e geração de energia, e é objeto de várias pesquisas
devido à sua importância para a matriz energética brasileira, para a redução de importações
e para a geração de empregos. De acordo com o Instituto de Pesquisas Econômicas do
Brasil (Fipe), o biodiesel, em comparação com o diesel fóssil, é capaz de gerar 113% a
mais de empregos e de aumentar em até 35% o Produto Interno Bruto (Guilhoto; Cunha,
2012). Dados de 2008 a 2011 do mesmo Instituto mostram uma redução significativa das
importações de diesel fóssil, registrando em 2008 uma queda de 32,11%, ao mesmo tempo
em que a quantidade da mistura de biodiesel tem aumentado, alcançando 4,54% em 2010 e
4,90%, em 2011(Guilhoto; Cunha, 2012).

As principais matérias-primas usadas para a produção do biodiesel são a soja e a gordura
bovina (Figura 1) (MME, 2013a).

Fonte: Ministério das Minas e Energia (MME, 2013). Dados de 2013 referem-se aos meses de janeiro a abril.

Figura 1 - Participação das matérias-primas usadas na produção do biodiesel

A Figura 2 mostra a evolução da capacidade instalada nos últimos anos, em milhares de
m3/ano. Atualmente a capacidade instalada é de 7.351 mil m3/ano (MME, 2013a),
distribuída por 60 usinas nas 5 regiões brasileiras.

Fonte: Ministério das Minas e Energia (MME, 2013).

Figura 2 - Evolução da capacidade instalada de produção do biodiesel
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As características do biodiesel (nacional ou importado) são estabelecidas pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e seguem padrões normativos
definidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), American Society for
Testing and Materials (ASTM), pela International Organization for Standardization (ISO)
e pela European Committee for Normalization (CEN) (ANP, 2012b). A percentagem de
B100 (biodiesel não misturado), adicionada compulsoriamente ao óleo diesel mineral,
permanece constante em 5% no Brasil.

Tem sido amplamente discutido no Brasil que a produção do biodiesel deve buscar
maneiras de contribuir para o crescimento da competitividade do país, considerando o
equilíbrio entre crescimento econômico, a manutenção da qualidade do meio ambiente e do
bem-estar social, com foco na inclusão social e no desenvolvimento regional (MDIC,
2006; PNPB, 2004b; Ubrabio, 2010). Nesse sentido, a cadeia produtiva do biodiesel
desempenha um importante papel, pois os fatores chaves associados com a sustentabilidade
da cadeia produtiva das bioenergias, em geral, estão relacionados às operações relativas a
técnicas de colheita, armazenamento, transporte e pré-tratamento, bem como questões
relacionadas ao sistema de produção e operações em geral (Gold; Seuring, 2011).

Assim, devido ao grande debate em torno dos biocombustíveis e sua importância
estratégica para a economia nacional, considera-se, em particular no caso do biodiesel, que
é necessário desenvolver metodologias que contemplem as características e especificidades
do setor, de forma a torná-lo competitivo e preparado para um desempenho de longo prazo
que atenda aos requisitos de sustentabilidade. Espera-se, ainda, que tais metodologias
considerem a interação harmônica das variáveis relevantes associadas à cadeia produtiva
do biodiesel, bem como aos recursos disponíveis, tais como ativos, competências,
processos organizacionais, informações e conhecimento, e o relacionamento com o
governo, clientes e fornecedores.

Todos esses aspectos estão no escopo do Programa Nacional de Produção e Uso do
Biodiesel (PNPB), programa interministerial lançado pelo Governo Brasileiro em 2004
(PNPB, 2004b) e são considerados no presente estudo. O estudo também é consistente com
a visão das Nações Unidas, que incentiva os países a adotarem procedimentos e estratégias
para o desenvolvimento sustentável capazes de estimular a harmonização das diferentes
políticas setoriais, econômicas, sociais e de meio ambiente, objetivando integrar esses
aspectos e sua implementação nos vários níveis de decisão (UN, 1992).

Levando em consideração a complexidade e os muitos aspectos que envolvem a cadeia
produtiva do biodiesel, o principal objetivo do presente estudo é identificar fatores
determinantes para a gestão da cadeia produtiva do biodiesel no Brasil, de forma que essa
possa ser mais competitiva e sustentável e, a partir dessas informações, apresentar uma
contribuição para melhorar a compreensão a respeito dessa importante cadeia produtiva.

Para abordar essas questões este artigo apresenta 5 seções principais. Na seção 1, a
presente introdução, é apresentada uma descrição geral dos assuntos abordados pelo artigo,
bem como os seus principais objetivos. Na seção 2 são apresentados os principais
conceitos que formam o suporte teórico do estudo e a principal ferramenta estatística que
forma a base para o processo de identificação dos fatores determinantes. A seção 3
apresenta a metodologia adotada, incluindo (a) as questões básicas da pesquisa; (b) a
descrição do processo de identificação dos aspectos preliminares da literatura e pesquisas
com especialistas; (c) a análise dos aspectos para a obtenção de um conjunto de 24
variáveis que, por sua vez, subsidiaram a elaboração de um questionário para obter as
percepções de especialistas; (d) a descrição da amostra (matriz de dados) obtida por meio
do questionário; e (e) os métodos e critérios adotados para a análise fatorial. A Seção 4



descreve o tratamento estatístico dos resultados obtidos, discussões sobre os resultados das
análises realizadas e finaliza com a nomeação dos fatores. Finalmente, a seção 5 apresenta
as principais conclusões do estudo, suas limitações e sugestões de trabalhos futuros.

2. Principais conceitos envolvidos no estudo
Uma vez que o objetivo principal do estudo é identificar fatores determinantes para a
gestão sustentável da cadeia produtiva do biodiesel, os conceitos de cadeia produtiva,
fatores críticos de sucesso e desenvolvimento sustentável serão descritos na presente seção
por serem esses os principais conceitos envolvidos e que formam o suporte teórico do
estudo. Além disso, será feita uma apresentação da ferramenta estatística conhecida como
análise fatorial, por essa ser a base para a análise multivariada dos dados obtidos ao longo
do estudo, e por possibilitar a identificação de fatores comuns obtidos a partir de variáveis
observadas na cadeia produtiva do biodiesel.

O conceito de cadeia produtiva está associado aos aspectos abordados pela logística
(Frazelle, 2002; Silva, 2005) e esses, por sua vez, se desenvolveram em escopo e
influência ao longo dos anos desde a abordagem das estações de trabalho até a logística
global. Uma cadeia produtiva pode ser considerada como uma rede de instalações, sistemas
e outros recursos conectados por fornecedores e compradores, enquanto que a logística “é
o que acontece na cadeia” (Frazelle, 2002). Assim, as atividades de logística ativam e
conectam os elementos da cadeia. Os estudos relativos à cadeia produtiva fizeram crescer a
necessidade de expandir o escopo de atuação, fazendo surgir o conceito de gestão de
cadeias produtivas (Scramim; Batalha, 2004; Seuring, 2013). Essa, por sua vez, aborda a
necessidade de integração das operações entre os elementos da cadeia por meio de
atividades tais como: gestão de matérias-primas e produtos, gestão da informação e gestão
do capital, com o objetivo de atender às necessidades impostas pelo mercado (Borschiver,
1997; Teller; Kotzab; Grant, 2011; Villa, 2001). A gestão de cadeias produtivas enfatiza a
importância do estabelecimento e manutenção de relações estratégicas entre as companhias
e os seus fornecedores (Assumpção, 2003).

Os fatores críticos de sucesso (FCS) são definidos como um limitado número de áreas ou
aspectos-chave cujos resultados são determinantes para o sucesso de uma organização e,
portanto, tais áreas devem receber atenção contínua (Rockart, 1979). O método dos FCS
tem sido bastante aplicado em vários campos, incluindo cadeias produtivas (Power; Sohal;
Rahman, 2001; Zhou; Huang; Zhang, 2011). Durante o processo de identificação dos FCS
uma organização ou grupo de organizações são avaliados como um todo, levando em
consideração aspectos sociais, políticos e econômicos em que as mesmas estão inseridas.

O conceito de sustentabilidade pode ser obtido a partir da expressão desenvolvimento
sustentável, conforme apresentado no Relatório Brundtland: “desenvolvimento sustentável
é o desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a
habilidade das futuras gerações atenderem suas próprias necessidades” (WCED, 1987). A
partir do lançamento da Agenda 21, o conceito foi elaborado e passou a enfatizar o
princípio da integração como um dos elementos básicos para criar relações entre os
aspectos social, econômico e ambiental (UN, 1992). O princípio da integração, por sua vez,
levou ao conceito conhecido como “triple bottom line”, que afirma que negócios
sustentáveis dependem da integração positiva dos inventários de recursos econômicos,
ambientais e sociais (Elkington, 1997). Outro aspecto em que significativo esforço tem
sido feito ao longo dos últimos anos são os estudos para o desenvolvimento de métodos e
indicadores que capturem o conceito de sustentabilidade e sua relação com a
competitividade (WEF, 2012).



A análise fatorial (AF) é uma técnica multivariada de redução de dados para classificar
variáveis em um conjunto menor de fatores por meio da identificação da estrutura
subjacente em uma matriz de dados. A AF permite avaliar a estrutura das correlações entre
um grande número de variáveis e, a partir da avaliação, definir um conjunto de dimensões
latentes comuns, denominadas fatores (Hair et al., 2005; Malhotra, 2001).

Uma série de estudos tem abordado a cadeia produtiva dos biocombustíveis, em particular
a cadeia produtiva do biodiesel (Buainain; Batalha, 2007; FGV/Ubrabio, 2010b; Galiassi;
Scur, 2008; Pradhan et al., 2009; Radich, 2004; Silva, 2005), por meio: (a) da definição
de estratégias para o desenvolvimento de fornecedores, agentes de canais de distribuição e
abordagens sobre a gestão ambiental da cadeia produtiva (Assumpção, 2003); (b) da
proposição de métodos para avaliar o grau de sustentabilidade dos biocombustíveis
(Amaral, 2010); e (c) da avaliação de aspectos econômicos (Akgul; Shah; Papageorgiou,
2012; Corsano; Vecchietti; Montagna, 2011). Entretanto, ainda existem lacunas a respeito
de propostas sistemáticas para a gestão sustentável, considerando os fatores determinantes
que envolvam a cadeia como um todo e que levem em consideração as dimensões da
sustentabilidade com o objetivo de fornecer suporte à definição de ações que contribuam
para a melhoria da produtividade e competitividade.

No presente estudo uma amostra da literatura relacionada aos conceitos apresentados será
analisada com o propósito de extrair os principais aspectos envolvidos com a gestão
sustentável da cadeia produtiva do biodiesel. Os aspectos comporão as variáveis
observadas junto aos agentes da cadeia produtiva do biodiesel. As variáveis serão objeto de
estudo da técnica de análise fatorial que, por sua vez, condensará as informações em um
conjunto menor de fatores com uma perda mínima de informação (Hair et al., 2005; Hervé
Abdi, 2010). O pressuposto básico é que os fatores determinantes estão relacionados à
sustentabilidade e desempenho da cadeia produtiva do biodiesel, uma vez que as variáveis
originais serão extraídas da literatura disponível e avaliadas de acordo com a percepção de
especialistas envolvidos com o tema da pesquisa.

3. Metodologia
Tendo em vista o cenário apresentado na introdução e os aspectos abordados pelos
conceitos teóricos, surgem, então, as seguintes questões que serão sistematicamente
abordadas no presente estudo:

a) Existe um conjunto de fatores determinantes para a gestão sustentável da cadeia
produtiva do biodiesel?

b) A partir de informações relacionadas a variáveis específicas, capturadas junto aos
agentes da cadeia produtiva do biodiesel e da literatura disponível, é possível
identificar fatores determinantes para a gestão sustentável da cadeia produtiva do
biodiesel?

c) Quais são esses fatores e qual sua relação com as variáveis identificadas?

Para abordar as questões acima foi identificado um conjunto de 69 aspectos preliminares a
partir de uma análise extensiva da literatura, entrevistas e pesquisas com agentes da cadeia
produtiva, tais como governo, instituições de pesquisa, gestores e outras fontes que
representam o setor. Todas as informações utilizadas na etapa de identificação dos aspectos
e variáveis são baseadas em publicações técnicas e acadêmicas sobre biocombustíveis,
biodiesel e cadeia produtiva do biodiesel, conforme indicado no Quadro 1 da próxima
seção e ao longo do presente artigo.



3.1 Identificação de aspectos e variáveis

O conjunto de 69 aspectos preliminares serviu de base para construir um grupo de
variáveis que foram usadas para construir um questionário estruturado a ser usado na
pesquisa junto aos agentes da cadeia produtiva do biodiesel. Isso foi realizado pelos
autores que, por meio do exame das relações e similaridades entre os aspectos
preliminares, obtiveram um subconjunto reduzido de 24 variáveis, codificadas de X1 a
X24, conforme apresentado no Quadro 1. Ressalta-se que nessa etapa é importante que
existam correlações entre as variáveis para que seja possível fazer uso da análise fatorial
(Hair et al., 2005). Por outro lado, os fatores resultantes do processo de análise fatorial
serão extraídos de forma a terem um mínimo de correlação entre si. O Quadro 1 apresenta
a descrição das variáveis (X1 a X24), os aspectos que as compõem, bem como as
referências bibliográficas que os contém.

Quadro 1 Aspectos, variáveis e referências bibliográficas.
Variáveis / Aspectos Referências

X1: Fomentar a produção de oleaginosas em função da região geográfica e do seu impacto social; investir na
diversificação de matérias-primas.

 Potencialidade da oleaginosa (em função da região geográfica) (Khalil, 2006)
 Potencial de geração de empregos no campo (MME, 2011)

 Desenvolver novas oleaginosas
(Amaral, 2009; Dunn, 2005; Embrapa,

2007; Nunes, 2007; Olivério, 2006;
Ramos, 2008;2009)

X2: Definir políticas, metas e objetivos da responsabilidade social e avaliar o atendimento aos requisitos legais
associados aos aspectos de sustentabilidade.

 Definir políticas, metas e objetivos da responsabilidade social,
consultando partes interessadas

(ISO, 2004a)

 Identificar e ter acesso a requisitos legais relacionados aos aspectos
ambientais

(ISO, 2004b)

X3: Estruturar os processos da CPB considerando a adoção de políticas dos diversos níveis governamentais

 Estruturar os processos para a adoção de políticas oriundas dos diversos
níveis governamentais

(UN, 1992)

 Assegurar a competência das pessoas que realizem tarefas que tenham
potencial de causar impactos ambientais

(ISO, 2004b)

 Foco na qualidade, custo, entrega e flexibilidade
(Ramaa; Rangaswamy; Subramanya,

2009)
X4: Desenvolver a integração e colaboração, por meio do compartilhamento de informações e conhecimento entre os

elos da CPB

 Compartilhamento de informações (Ramaa et al., 2009)
 Integrar os aspectos econômicos, sociais e ambientais nos diversos níveis

de decisão da organização
(UN, 1992)

 Eficiência na colaboração em cadeia
(Chen; Paulraj, 2004; Ramaa et al.,

2009; Villa, 2001)
X5: Considerar os aspectos políticos, econômicos, ambientais e sociais no processo de decisão relativo à gestão da

CPB

 Integrar os aspectos econômicos, sociais e ambientais nos diversos níveis
de decisão da organização

(UN, 1992)

 Considerar dos links entre os aspectos políticos, econômicos, ambientais e
sociais no processo de decisão

(UN, 1992)

X6: Desenvolver a capacidade tecnológica e de inovação da CPB

Desenvolver sistemas agrícolas alternativos
(Achten et al., 2010; Buainain; Batalha, 2007; Lal,

2007)
 Indicadores relativos a patentes para a produção de biodiesel (OECD, 1996)

 Desenvolver inovações tecnológicas

(Antizar-Ladislao; Turrion-Gomez, 2008; Atabani et
al., 2012; Carriquiry; Du; Timilsina, 2010; Demirbas,

2008; Furlan, 2007; Hall et al., 2011; Rovere;
Pereira; Simoes, 2010; Vasudevan; Fu, 2010)

 Considerar inovações tecnológicas, organizacionais e
sociais quando da definição de estratégias relativas à
sustentabilidade

(Cocco, 2007; Demirbas, 2008; Hall; Matos, 2010;
McCormick; Kåberger, 2005)



X7: Desenvolver foco estratégico, tático e operacional para a gestão da CPB com ênfase na qualidade, custos e nível de
serviço

 Foco estratégico, tático e operacional (Ramaa et al., 2009)
 Foco na qualidade, custo, entrega e flexibilidade (Ramaa et al., 2009)
 Identificar as partes interessadas e suas percepções e determinar as que

tenham impacto significativo
(ISO, 2004a)

 Foco na velocidade e no nível de serviços ao consumidor (Ramaa et al., 2009)

X8: Estabelecer acordos internacionais e desenvolver mecanismos de superação de barreiras técnicas à exportação.

 Acordos internacionais (Borschiver, 1997)

 Superação de barreiras técnicas
(FGV/UBRABIO, 2010a; IBF, 2007;
Junginger et al., 2011; Souza, 2010)

X9: Desenvolver tecnologias que minimizem emissões e impactos na
atmosfera, o consumo de água e a geração de resíduos.

 Minimizar emissões e impacto na atmosfera (Furlan, 2007; Young, 2009)
 Minimizar consumo de água (Furlan, 2007; Young, 2009)

 Minimizar geração de resíduos
(Antizar-Ladislao; Turrion-Gomez, 2008;

Cocco, 2007; Coppead, 2007; Furlan,
2007)

X10: Adequar a legislação à natureza do negócio do biodiesel.

 Identificar e ter acesso a requisitos legais relacionados aos aspectos
ambientais

(ISO, 2004b)

 Adequar a legislação à natureza do negócio do biodiesel (Olivério, 2006; PNPB, 2004a)
 Política tarifária; carga tributária (Borschiver, 1997)
 Desenvolvimento de parcerias institucionais (McCormick; Kåberger, 2005)

X11: Desenvolver a logística da cadeia e garantir a produção e abastecimento adequados; desenvolver a capacidade de
armazenamento e transporte do biodiesel, e a qualidade da rede de distribuição.

 Desenvolver a logística da cadeia e garantir a produção e abastecimento
adequados

(Coppead, 2007; Olivério, 2006; Young,
2009)

 Capacidade de armazenamento e problemas relacionados ao transporte do
biodiesel

(BRASIL/MAPA, 2007)

 Foco na qualidade, custo, entrega e flexibilidade (Ramaa et al., 2009)

X12: Adquirir matéria-prima oriunda da agricultura familiar e desenvolver o potencial de geração de empregos no
campo

 Adquirir matéria-prima da agricultura familiar (PNPB, 2004a)
 Potencial de geração de empregos no campo (BRASIL/MDIC, 2006; PNPB, 2004b)
X13: Identificar os aspectos da responsabilidade social, determinar os que tenham impacto significativo e implementá-

los

 Identificar os aspectos da responsabilidade social para determinar os que
tenham impacto significativo

(ISO, 2004a)

 Definir políticas, metas e objetivos da responsabilidade social,
consultando partes interessadas

(ISO, 2004a)

X14: Estabelecer procedimentos de comunicação interna e externa relacionados aos aspectos ambientais e ao sistema
de gestão ambiental; implementar um sistema de informações de emergências

 Estabelecer procedimentos de comunicação interna relacionados aos
aspectos ambientais e ao sistema de gestão ambiental

(ISO, 2004b)

 Sistemas de informações de emergências (Zhou et al., 2011)
 Realizar comunicação externa sobre os aspectos ambientais significativos (ISO, 2004b)
 Identificar e responder potenciais situações de emergência e potenciais

acidentes que possam ter impacto sobre o meio-ambiente
(ISO, 2004b)

X15: Desenvolver relacionamentos e parcerias estratégicas com
fornecedores com foco nos aspectos de sustentabilidade

 Parcerias estratégicas com fornecedores (Ramaa et al., 2009)
 Desenvolvimento de relações na cadeia (Zhou et al., 2011)

X16: Desenvolver a capacidade dos gestores dos negócios da CPB; desenvolver as habilidades essenciais das
organizações que compõem os elos da CPB; motivar equipes com orientação para metas ambientais, econômicas e
de responsabilidade social

 Assegurar a competência das pessoas que realizem tarefas que tenham
potencial de causar impactos ambientais

(ISO, 2004b)

 Qualidade e produtividade dos recursos humanos (Borschiver, 1997)
 Desenvolver a capacidade dos gestores do negócio (Salleh, 2009; Villa, 2001)
 Motivar as equipes com orientação para metas (Salleh, 2009)



X17: Implantar tecnologias sustentáveis para realização das operações da CPB

 Implantar tecnologias sustentáveis para realização das operações (Amaral, 2010; Furlan, 2007)
 Maturidade da tecnologia de processamento (BRASIL/MAPA, 2007)

X18: Definir padrões para certificação do biodiesel e implementar meios para atendê-los; monitorar a qualidade do
biodiesel ao longo dos elos da CPB

 Assegurar a qualidade do biodiesel (ANP, 2012a; Olivério, 2006)
 Minimizar emissões e impacto na atmosfera (Furlan, 2007; Young, 2009)
 Implementação de sistemas de monitoramento e fiscalização (ANP, 2012a; IFQC, 2003a)

X19: Monitorar e medir regularmente as principais características das operações que possam ter impacto ambiental,
social e econômico

 Medições baseadas em processos (Ramaa et al., 2009)
 Monitoramento do desempenho dos processos e produtos considerando a

sustentabilidade da cadeia
(ANP, 2012a; Remmen; Jensen;

Frydendal, 2007; Zhou et al., 2011)

X20: Desenvolver estruturas de medição e controle de custos e desempenho na CPB

 Uso de métodos inovadores para medição de desempenho (Ramaa et al., 2009; Villa, 2001)
 Medições baseadas em processos (Ramaa et al., 2009)
 Estrutura para medição de custos e desempenho (IFQC, 2003b; Ramaa et al., 2009)

X21: Desenvolver tecnologias para melhorar a produtividade agrícola e aumentar o grau de mecanização da produção
de matéria-prima

 Aumentar o grau de mecanização (Khalil, 2006)
 Melhorar a produtividade agrícola (Khalil, 2006)

 Desenvolver sistemas agrícolas alternativos
(Achten et al., 2010; Buainain; Batalha,

2007; Lal, 2007)
X22: Desenvolver a capacidade de fornecer coprodutos de valor agregado

 Minimizar geração de resíduos
(Antizar-Ladislao; Turrion-Gomez, 2008;

Cocco, 2007; Coppead, 2007; Furlan,
2007)

 Desenvolver a capacidade de fornecer coprodutos de valor agregado
(Antizar-Ladislao; Turrion-Gomez, 2008;

Demirbas, 2008; Pradhan et al., 2009)
X23: Definir adequadamente os preços do biodiesel

 Custos de produção do biodiesel
 Demanda por biodiesel (EIA, 2011)

 Custos de produção da matéria-prima
(Buainain; Batalha, 2007; Demirbas,

2008)
 Definição adequada de preços (IFQC, 2003b; Olivério, 2006)
 Garantia de oferta constante e estável (PNPB, 2004a)
 Configuração da indústria, mercado e concorrência (Borschiver, 1997)

X24: Definir mecanismos de desoneração do consumidor final pelo uso de misturas BX em substituição ao diesel
 Definição de mecanismos de desoneração do consumidor final pelo uso de

misturas BX em substituição ao diesel (Olivério, 2006)

CPB = cadeia produtiva do biodiesel. Os número entre colchetes são as referências bibliográficas utilizadas.

Após esse passo, foi construído um questionário estruturado, baseado em uma página web,
contendo as seguintes partes:

a) Uma seção para obter informações gerais sobre os especialistas, tais como nome,
endereço eletrônico, áreas de interesse e nível de conhecimento sobre a cadeia
produtiva do biodiesel;

b) Uma seção onde os especialistas declarariam suas percepções sobre o grau em que eles
consideravam os conceitos declarados nas variáveis muito determinantes,
determinantes, moderadamente determinantes ou não determinantes para a gestão
sustentável da cadeia produtiva do biodiesel.

Outras partes do questionário não estão sob o escopo do presente artigo, por isso não foram
apresentadas.



3.2 Respondentes

A fim de obter informações confiáveis e relevantes foram enviadas mensagens por e-mail,
em alguns casos, após contatos prévios pessoalmente ou por telefone, para convidar os
especialistas a responder ao questionário. No total, 57 especialistas responderam ao
questionário. Entre esses constavam cientistas e pesquisadores, analistas, produtores de
biodiesel, e representantes do governo que atuam na área de biocombustíveis. Os
especialistas estavam distribuídos de acordo com as áreas apresentadas na Figura 3, sendo
que maioria (53,10%) pertencia a institutos de pesquisas ou universidades.

Figura 3 - Distribuição dos especialistas por áreas

3.3 Métodos e critérios adotados para análise fatorial

Para análise dos dados e obtenção dos fatores determinantes, foi empregada a análise
fatorial utilizando o método de componentes principais para extração dos fatores,
associado ao método Varimax para rotação dos fatores. Cada variável (de X1 a X24) foi
considerada como um vetor que conteria os resultados das percepções e respostas dos
especialistas de acordo com o nível de determinância associado a cada variável. Assim,
para uma resposta muito determinante a variável receberia um escore de 4 pontos; para
determinante, 3 pontos; para moderadamente determinante, 2 pontos; e para não
determinante, 0 ponto. O escore total para cada variável foi obtido a partir da soma dos
escores de cada resposta. O resumo dos principais parâmetros estatísticos das variáveis,
obtidos dos resultados da pesquisa via questionário, estão destacados na Tabela 1.

Tabela 1 - Resumo estatístico das variáveis

Variáveis Média Desvio Padrão Valor Mínimo Valor Máximo
X1 0,8246 0,2264 0,00 1,00
X2 0,7991 0,2286 0,00 1,00
X3 0,7054 0,2718 0,00 1,00
X4 0,6741 0,2792 0,00 1,00
X5 0,7632 0,2772 0,00 1,00
X6 0,8772 0,2222 0,00 1,00
X7 0,8377 0,2190 0,00 1,00
X8 0,6091 0,2204 0,00 1,00



X9 0,7851 0,2773 0,00 1,00
X10 0,7455 0,2477 0,00 1,00
X11 0,8202 0,2941 0,00 1,00
X12 0,6473 0,2621 0,00 1,00
X13 0,6667 0,2331 0,00 1,00
X14 0,5636 0,2764 0,00 1,00
X15 0,7182 0,2116 0,00 1.00
X16 0,7188 0,2365 0,00 1,00
X17 0,8304 0.1426 0,50 1,00
X18 0,8482 0,1871 0,00 1,00
X19 0,8000 0,1595 0,50 1,00
X20 0,6830 0,2241 0,00 1,00
X21 0,8170 0,1799 0,50 1,00
X22 0,7768 0,1929 0,50 1,00
X23 0,7054 0,2718 0,00 1,00
X24 0,6545 0,2854 0,00 1,00

Os dados foram estatisticamente analisados em busca de um padrão de valores perdidos
(missing values), a fim de substituí-los por valores estimados a partir de métodos
apropriados de imputação de dados. A análise de valores perdidos ajuda a corrigir dados
incompletos, e evita interpretações erradas dos resultados e a consequente redução da
precisão das estatísticas calculadas. Além disso, muitos procedimentos estatísticos, como é
o caso da análise fatorial, usada no presente artigo, são baseados em casos completos (Hill,
1975). Existem vários métodos para imputação de dados disponíveis na literatura, entre
esses a múltipla imputação e regressão. Entretanto, no presente artigo foi utilizada a
substituição pela média, por ser esse o método mais usado e recomendado pela
literatura(Hair et al., 2005; Hill, 1975).

A medida da confiabilidade geral das variáveis usadas na pesquisa foi obtida por meio do
cálculo do Alpha de Cronbach para todas as variáveis consideradas como uma escala. O
Alpha de Cronbach é a medida mais comum de medição da consistência interna ou
confiabilidade de escalas e varia de 0 a 1, sendo usada para determinar se questionários
com múltiplas questões formam uma escala estatisticamente confiável. A confiabilidade é
definida como o grau em que uma variável ou conjunto de variáveis é consistente com o
que se pretende medir. O limite inferior para o Alpha de Cronbach aceito é, geralmente,
0,70, podendo diminuir para 0,60 em pesquisas exploratórias (Hair et al., 2005).

Para testar a conveniência de usar os resultados do modelo de análise fatorial, ao menos
duas suposições foram testadas (Hair et al., 2005; Malhotra, 2001): a) o Teste de
Esfericidade de Bartlett, que fornece a probabilidade estatística de que a matriz de
correlação tenha correlações significantes entre as variáveis. Nesse caso, valores altamente
significantes (p<0.001) indicam a presença de correlações não nulas na amostra; e b) a
Medida de Adequação da Amostra (MSA)1 de Kaiser-Meyer-Olkin que indica o grau de
intercorrelação entre as variáveis. Baixos valores desse índice (menores do que de 0,50)
indicam baixo grau de intercorrelação entre as variáveis. O MSA deve ser observado não
só para as variáveis como um todo, mas também para as correlações parciais presentes nas
variáveis da matriz anti-imagem (Field, 2005; Hair et al., 2005), disponibilizada pelo
software utilizado para a análise fatorial.

Para a determinação do número de fatores a serem extraídos foi adotado o critério o da raiz
latente ou autovalor, em conjunto com o percentual total de variância explicada. O critério

1 Do inglês, Measure of Sampling Adequacy



da raiz latente é mais confiável quando o número de variáveis está entre 20 e 50 (Hair et
al., 2005; Malhotra, 2001). De acordo com Hair et al. (Hair et al., 2005), quando o número
de variáveis é menor do que 20, pouco fatores são extraídos e, quando esse número é maior
do que 50, existe a tendência de que um número excessivo de fatores sejam extraídos. O
critério da percentagem de variância é baseado na obtenção de um percentual cumulativo
de variância total extraída pelos fatores. Para esse critério, são consideradas satisfatórias
soluções fatoriais que expliquem pelo menos 60% da variância total (Hair et al., 2005).
Outro critério presente na literatura é o teste de scree (Hair et al., 2005). Ele não foi
adotado porque, em geral, resulta em mais fatores do que o critério da raiz latente. Em
complemento a esse critério, foram avaliadas as comunalidades de cada variável. Variáveis
com valores de comunalidades inferiores a 0,50 são consideradas como tendo um nível
insuficiente de explicação na solução fatorial (Hair et al., 2005).

O método de rotação dos fatores adotado na análise fatorial foi o Varimax. Esse é um
método ortogonal e foi escolhido por ser o mais comumente adotado pela literatura, e por
apresentar a vantagem de minimizar o número de variáveis com altas cargas sobre um
fator, além de facilitar a interpretação dos mesmos. Existem outros métodos de rotação
ortogonal como o Equamax, Promax e Quartimax, além do método de rotação oblíqua,
conhecido como Direct Oblimin. Informações sobre os métodos, seus usos e vantagens
podem ser encontradas na literatura disponível sobre o assunto (Field, 2005; Hair et al.,
2005; Malhotra, 2001).

Como não há consenso sobre o número mínimo de variáveis por fator (Hair et al., 2005;
Malhotra, 2001) no presente trabalho, por seu caráter exploratório, será adotado um
mínimo de duas variáveis para esse parâmetro.

Finalmente, a partir da solução fatorial adotada, foi realizada a avaliação do ajuste do
modelo fatorial obtido. Esse procedimento permite avaliar os resíduos obtidos a partir das
diferenças entre as correlações observadas (apresentadas na matriz de correlação de
entrada) e as correlações reproduzidas (estimadas com base na matriz de fatores). Para esse
parâmetro é aceitável que até 50% dos resíduos sejam maiores do que 0,05 (Field, 2005;
Malhotra, 2001). A análise fatorial foi realizada usando o software Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS).

4. Resultados
O objetivo desta seção é descrever o tratamento estatístico para os 1.368 casos referentes
as 57 respostas para as 24 variáveis apresentadas no Quadro 1, com vistas a obter um
conjunto reduzido de fatores determinantes para a gestão sustentável da cadeia produtiva
do biodiesel.

A fim de determinar uma solução que atendesse da melhor maneira possível todos os
critérios requeridos para a análise fatorial, a análise foi conduzida nos estágios
apresentados adiante, que são os mais utilizados na literatura (Hair et al., 2005).

4.1 Avaliação preliminar da adequação da amostra

Os resultados da avaliação preliminar da adequação da amostra indicaram, inicialmente,
que as variáveis X2, X8, X21 e X24 tinham valores de correlações parciais (MSA) abaixo de
0,500. Por esse motivo, esse conjunto de variáveis foi omitido com o objetivo de obter um
conjunto inicial que pudesse exceder os valores mínimos aceitáveis de MSA (Seção 3.3). O
conjunto de 20 variáveis remanescentes foi, então, submetido a uma nova análise fatorial
preliminar. Os resultados dessa análise demonstraram que, embora a amostra estivesse
adequada, com níveis satisfatórios de adequação para a análise fatorial, com um MSA igual
0,658 e MSA parciais satisfatórios, as variáveis X9 e X12 apresentaram um padrão de



variáveis complexas, com cargas fatoriais moderadas em vários fatores. Por esse motivo,
essas variáveis também foram eliminadas do modelo fatorial.

A fim de garantir que variáveis importantes não fossem negligenciadas, foi realizada, em
complemento, uma análise fatorial com as seis variáveis descartadas. Assim, a análise
fatorial com as variáveis X2, X8, X9, X12, X21 e X24 apresentou resultados insatisfatórios
para o teste de esfericidade de Bartlett (p=0,942), para a variância total acumulada
(42,374%) e para o número de resíduos com valores acima de 0,05, cujo resultado foi 66%,
aquém, portanto, do máximo aceitável de 50%. Além disso, as variáveis apresentaram
baixos valores de comunalidade, indicando baixo poder de explicação das variâncias na
solução fatorial. Dessa forma, concluiu-se que o conjunto de variáveis eliminadas na fase
preliminar, não formava um fator determinante para os propósitos do estudo, podendo ser
definitivamente descartado, sem prejuízos para o modelo final.

4.2 Análise fatorial exploratória

4.2.1 Avaliação da adequação da amostra

O conjunto de variáveis que permaneceram após a eliminação das variáveis mencionadas
no item 3.1, foi submetido a uma nova análise fatorial. Conforme pode ser visto na Tabela
2, o teste de esfericidade de Bartlett foi significante (p <0,0001), indicando que existem
relações significativas entre as variáveis. A Medida de Adequação da Amostra (MSA), de
Kaiser-Meyer-Olkin, apresentou um valor de 0,632, acima, portanto, do valor mínimo
aceitável para análises exploratórias, como é o caso do presente estudo (Tabela 2). Todos
os valores de MSA das variáveis, individualmente, também atingiram o valor mínimo
aceitável. Além disso, a inspeção visual da matriz de correlação revelou um número
substancial de correlações maiores do que 0,30 (Hair et al., 2005), indicando alto grau de
adequação da amostra e que a análise fatorial era apropriada para o conjunto de variáveis.

Tabela 2 - Testes de adequação da amostra

Medida de Adequação da Amostra de Kaiser-Meyer-Olkin 0,632

Teste de Esfericidade de
Bartlett

Chi-Square Aproximado 334,821

Df (graus de liberdade) 153

Significância 0,000

4.2.2 Avaliação das comunalidades, cargas e percentual de variância explicada

Os resultados da extração das comunalidades estimadas por meio do método de análise de
componentes principais revelaram valores acima de 0,500 (Tabela 3). Isso indica que as
variáveis presentes no modelo possuem um grau satisfatório de explicação das variâncias
na solução fatorial, assim como os níveis adequados de carga nos fatores. As variáveis,
organizadas em ordem decrescente das suas cargas fatoriais, e a sua associação com cada
fator (F1 a F6) são apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3 - Resultado da análise fatorial com método Varimax (variáveis, comunalidades,
cargas fatoriais e variância explicada)

Variáveis
Fatores (após rotação Varimax)

Comunalidade
F1 F2 F3 F4 F5 F6

X4 0,861 -0,031 0,027 0,045 0,098 0,168 0,783

X11 0,821 0,044 0,273 0,125 0,044 0,028 0,769

X5 0,799 0,123 -0,199 -0,264 0,168 -0,071 0,797

X3 0,726 -0,145 0,308 0,125 -0,134 0,014 0,676

X16 -0,103 0,817 0,032 0,013 0,035 0,268 0,753

X14 0,095 0,805 -0,029 0,169 0,005 0,025 0,687



X13 0,141 0,731 0,122 -0,223 0,075 -0,291 0,709

X15 -0,188 0,589 -0,045 0,224 0,190 0,170 0,500

X17 0,106 0,452 -0,313 0,178 0,321 0,421 0,626

X7 0,267 -0,100 0,809 0,063 0,037 0,085 0,749

X10 0,336 0,159 0,686 0,199 0,017 -0,064 0,652

X1 0,464 -0,014 -0,680 0,208 -0,096 0,023 0,731

X23 0,044 0,093 0,045 0,800 0,022 0,011 0,654

X20 0,114 0,099 0,002 0,658 0,382 0,124 0,617

X18 -0,137 0,020 0,068 0,247 0,755 -0,078 0,661

X19 0,294 0,207 0,040 -0,066 0,748 0,104 0,706

X22 0,000 0,165 0,150 0,178 -0,087 0,821 0,763

X6 0,257 -0,018 -0,193 -0,471 0,197 0,645 -

Autovalor 3,25 2,57 1,98 1,74 1,54 1,53 12,61
Variância
Explicada

(%)
18,07 14,25 11,01 9,68 8,55 8,51 70,07

Método de extração: Análise de componentes principais. Método de rotação: Varimax, com Normalização Kaiser; as
cargas fatoriais mais significativas em cada fator estão sublinhadas e em negrito.

Como mencionado na seção 3.3, foi utilizado o critério da raiz latente (autovalores), para
determinação do número de fatores retidos na solução fatorial. Os seis fatores extraídos
com autovalores maiores do que a unidade explicam 70,07% da variância, acima, portanto,
dos valores mínimos aceitáveis, indicando, dessa forma, que o índice da solução é alto e as
variáveis estão fortemente relacionadas umas com as outras (ver seção 3.3).

4.2.3 Determinação do ajuste do modelo

A determinação do ajuste do modelo, isto é, a verificação do percentual dos resíduos
(diferenças entre as correlações observadas e correlações reproduzidas) revelou que existia
apenas 39% de resíduos com valor absoluto maior do que 0,05. Isto significa um ajuste
dentro dos limites estabelecidos pela literatura (ver seção 3.3), que as correlações básicas
entre as variáveis podem ser atribuídas a fatores comuns e que as correlações entre as
variáveis podem ser deduzidas das correlações estimadas entre as variáveis e os fatores
(Malhotra, 2001). O SPSS fornece as matrizes de correlações observadas e reproduzidas,
bem como a matriz de resíduos e o resultado final das estimativas.

4.2.4 Determinação da confiabilidade da escala (questionário)

A medida de confiabilidade do conjunto total, composto pelas 18 variáveis, apresentou um
índice Alpha de Cronbach de 0,723, acima, portanto, dos valores mínimos aceitáveis. Esse
resultado indica que o questionário usado na pesquisa possui um alto grau de consistência
interna e que esse é um instrumento capaz de medir as variáveis do presente estudo.

4.2.5 Comparação dos resultados com outros métodos de rotação de fatores

De maneira geral, as variáveis não carregaram significativamente em mais de um fator. A
única exceção foi a variável X17, que possui cargas significativas nos fatores F2 e F6 (no
caso da rotação Varimax, Tabela 3). Esse padrão pode ser atribuído ao fato de que a
variável menciona implantação de tecnologias para a realização de “operações na cadeia
produtiva”, o que pode ter sido relacionado ao uso de tecnologias no sentido abordado pelo
fator F6, que será apresentado a seguir. A escolha de toda a configuração de variáveis nos
fatores apresentados é corroborada pelos resultados das análises realizadas por dois outros
métodos de rotação. O primeiro, o Equamax, método de rotação ortogonal e o segundo, o
método de rotação oblíqua Direct Oblimin (Field, 2005; Hair et al., 2005). Em todos esses



casos a análise fatorial revelou exatamente o mesmo padrão geral de cargas fatoriais. A
Tabela 4 apresenta o padrão de cargas para ambos os métodos mencionados. Para facilitar
a identificação do padrão de cargas, fatores menores do que 0,400 não são apresentadas na
Tabela 4.

Tabela 4 - Resultado da análise fatorial com métodos Equamax e Direct Oblimin

Variáveis
Fatores, após rotações Equamax/Direct Oblimin

F1 F2 F3 F4 F5 F6

X4 0,842/0,867

X11 0,776/0,845

X5 0,819/0,775

X3 0,682/0,749 0,403/*

X16 0,791/0,820

X14 0,794/0,810

X13 0,755/0,726

X15 0,558/0,606

X17 */0,489 */-0,435 0,465/0,513

X7 0,839/0,800

X10 0,724/0,675

X1 0,545/0,405 -0,610/-0,688

X23 0,802/0,805

X20 0,658/0,662 */-0,457

X18 0,754/-0,749

X19 0,761/-0,782

X22 0,828/0,834

X6 -0,470/-0,491 0,651/0,624

Método de extração dos fatores: Análise de componentes principais. Métodos de rotação dos fatores: Equamax, com
Normalização Kaiser/Direct Oblimin, com Normalização Kaiser. * Variáveis sem cargas fatoriais acima de 0,400 no
fator para o método indicado.

4.2.6 Resultados da análise fatorial

Os resultados da análise são mostrados na Tabela 3, onde pode ser visto o padrão de cargas
associado aos seis fatores após rotacionados por meio do método de Varimax. A Tabela 3
também apresenta o percentual de variância explicada pelos fatores e os autovalores
associados. Os autovalores foram utilizados, juntamente com o critério da variância
explicada, para determinar o número de fatores incluídos na solução fatorial.

Considera-se, portanto, que o grau de adequação da amostra, a reprodução do modelo, por
meio de três métodos de rotação, sendo dois ortogonais e um oblíquo, bem como os níveis
de ajustes alcançados e o nível de confiabilidade dos fatores obtidos fornecem as
informações suficientes para garantir a validade da solução obtida. O processo pode, dessa
forma, seguir para o estágio de determinação e nomeação dos fatores de acordo com as
cargas fatoriais apresentadas na Tabela 3.

4.2.7 Determinação e nomeação dos fatores

Tendo em vista os dados da Tabela 3, que contém as 18 variáveis que contribuíram para a
solução fatorial, o próximo passo é analisar os dados nela contidos com vistas a nomear
cada fator de acordo com o padrão de cargas fatoriais. As cargas fatoriais representam a
correlação de cada variável e indicam o grau de correspondência entre as variáveis e os
respectivos fatores. Assim, as variáveis com cargas mais altas em um fator são



consideradas as que têm maior impacto e, por isso, têm maior influência sobre o nome a
ser associado para representá-lo da melhor maneira possível. Embora todas as variáveis
significativas possam ser usadas para nomear um fator, são as variáveis com cargas mais
altas que exercem maior influência. Os sinais das cargas fatoriais demonstram o tipo de
relação entre as variáveis de um mesmo fator, pois cargas com sinais iguais significam que
as variáveis estão diretamente relacionadas e cargas com sinais diferentes indicam relação
indireta. Os sinais não têm influência sobre a denominação do fator (Hair et al., 2005;
Malhotra, 2001).

Dessa forma, o fator F1, que envolve as variáveis X4, X11, X5 e X3, pode ser rotulado
como “Integração, Logística e Qualidade da Rede de Distribuição”. Esse fator envolve as
questões associadas: a) à integração e colaboração, por meio do compartilhamento de
informações e conhecimento entre os elos da cadeia produtiva do biodiesel,
correspondendo à variável X3 (com carga fatorial 0,861); b) desenvolvimento da logística
da cadeia para garantir a produção e abastecimento, e desenvolvimento da capacidade e da
qualidade da rede de distribuição, correspondendo à variável X11 (carga 0,821); c)
consideração dos aspectos políticos, econômicos, sociais e ambientais nos processos de
decisão relativos à gestão da cadeia, correspondendo à variável X5 (carga 0,799); e,
finalmente, com a menor carga fatorial relativa, o aspecto d) estruturação dos processos da
cadeia de acordo com políticas nos diversos níveis governamentais, correspondendo à
variável X3 (carga 0,726). O fator F1 é o que, em termos relativos, contém as variáveis
com maiores cargas fatoriais e possui o maior percentual de variância explicada (18,07%),
o que é um importante indicativo do seu impacto e importância em relação aos demais.

O fator F2 envolve o maior número de variáveis: X16, X14, X13 e X15. Pode ser rotulado
como “Articulação, Coordenação e Comunicação”, pois as variáveis envolvidas são: a)
X16 (carga 0,817), que aborda o desenvolvimento dos gestores dos negócios, habilidades
essenciais das organizações e motivação das equipes com foco nas dimensões de
sustentabilidade; b) X14 (carga 0,805), que trata dos procedimentos de comunicação
relativos aos aspectos e impactos ambientais; c) X13 (carga 0,731), que envolve a
identificação dos aspectos de responsabilidade social significativos; d) X15 (carga 0,589),
envolvendo o desenvolvimento de relacionamentos e parcerias com fornecedores com foco
nos aspectos de sustentabilidade. Como pode ser observado na Tabela 3, a variável X17
também apresentou uma carga similar (0,421) no fator 6. Além disso, conforme
apresentado na Tabela 4, existem cargas significativas no fator 6, quando considerados os
métodos Equamax e Direct Oblimin. Por esse motivo, e como a variável possui aspectos
associados tecnologias sustentáveis para as operações na cadeia produtiva do biodiesel, a
variável X17 será incluída no fator 6, discutido adiante.

O fator F3 envolve as variáveis X7, X10 e X1. A variável X7 (carga 0,809) trata do
desenvolvimento de estratégias para gestão com ênfase na qualidade, nível de serviço e
custos. A variável X10 (carga 0,686) envolve a adequação da legislação à natureza do
negócio do biodiesel. Finalmente, a variável X1 (carga -0,680) trata do fomento à produção
de oleaginosas em função da região geográfica e do impacto social, além da diversificação
da matéria-prima. Considerando todos esses aspectos, com ênfase nas duas variáveis com
maiores cargas, o fator F3 pode ser rotulado como “Gestão Estratégica e Ambiente
Institucional”.

O fator F4 inclui as variáveis, X23 e X20. A variável X23 (carga 0,800) aborda a definição
dos preços do biodiesel, enquanto a variável X20 (carga 0,658) trata do desenvolvimento
de estruturas de medição e controle de custos e desempenho. Dessa forma, o fator F4 pode
ser rotulado como “Condições de Mercado”. As variáveis X18 (carga 0,755) e X19 (carga



0,748) compõem o fator F5; compreendem, respectivamente, a) definição de padrões de
certificação e monitoramento da qualidade do biodiesel; e b) medição e monitoramento das
características das operações que possam impactar a sustentabilidade da cadeia produtiva
do biodiesel. Assim, o fator pode ser intitulado “Qualidade do Biodiesel e Monitoramento
para Sustentabilidade”.

Finalmente, o fator F6, constituído das variáveis X22 (carga 0,821), X6 (carga 0,645) e
X17 (carga 0,421), envolve, respectivamente: a) o desenvolvimento da capacidade de
fornecer coprodutos de valor agregado; b) o desenvolvimento da capacidade tecnológica e
de inovação da cadeia produtiva e c) o uso de tecnologias sustentáveis para a realização
das operações na cadeia. As razões para a inclusão da variável X17 neste fator foram
abordadas quando da rotulação do fator 2. Dessa forma, o fator F6 pode ser denominado
“Tecnologia e Inovação”. O resultado do processo acima descrito está resumido na Tabela
5, conforme segue.

Tabela 5 - Estrutura de fatores determinantes
Fator

(Variância
Explicada)

Carga
Fatorial

Fatores e variáveis incluídas no modelo

F1 (18,07%) Integração, Logística e Qualidade da Rede de Distribuição
X4 0,861 Desenvolver a integração e colaboração, por meio do compartilhamento de

informações e conhecimento entre os elos da CPB2.

X11 0,821 Desenvolver a logística da cadeia e garantir a produção e abastecimento
adequados; desenvolver a capacidade de armazenamento e transporte do
biodiesel, e a qualidade da rede de distribuição.

X5 0,799 Considerar os aspectos políticos, econômicos, ambientais e sociais no
processo de decisão relativo à gestão da CPB.

X3 0,726 Estruturar os processos da CPB considerando a adoção de políticas dos
diversos níveis governamentais.

F2 (14,25%) Articulação, Coordenação e Comunicação
X16 0,817 Desenvolver a capacidade dos gestores dos negócios da CPB; desenvolver as

habilidades essenciais das organizações que compõem os elos da CPB;
motivar equipes com orientação para metas ambientais, econômicas e de
responsabilidade social.

X14 0,805 Estabelecer procedimentos de comunicação interna e externa relacionados aos
aspectos e impactos ambientais; implementar um sistema de informações de
emergências.

X13 0,731 Identificar os aspectos da responsabilidade social, determinar os que tenham
impacto significativo e implementá-los.

X15 0,589 Desenvolver relacionamentos e parcerias estratégicas com fornecedores com
foco nos aspectos de sustentabilidade.

F3 (11,01%) Gestão Estratégica e Ambiente Institucional
X7 0,809 Desenvolver foco estratégico, tático e operacional para a gestão da CPB com

ênfase na qualidade, custos e nível de serviço.

X10 0,686 Adequar a legislação à natureza do negócio do biodiesel.

X1 -0,680 Fomentar a produção de oleaginosas em função da região geográfica e do seu
impacto social; investir na diversificação de matérias-primas.

F4 (9,68%) Condições de Mercado
X23 0,800 Definir adequadamente os preços do biodiesel.

X20 0,658 Desenvolver estruturas de medição e controle de custos e desempenho na
CPB.

2 Cadeia produtiva do biodiesel



F5 (8,55%) Qualidade do Biodiesel e Sistemas de Monitoramento
X18 0,755 Definir padrões para certificação do biodiesel e implementar meios para

atendê-los; monitorar a qualidade do biodiesel ao longo dos elos da CPB.

X19 0,748 Monitorar e medir regularmente as principais características das operações
que possam ter impacto ambiental, social e econômico.

F6 (8,51%) Tecnologia e Inovação
X22 0,821 Desenvolver a capacidade de fornecer coprodutos de valor agregado.

X6 0,645 Desenvolver a capacidade tecnológica e de inovação da CPB.
X17 0,421 Implantar tecnologias sustentáveis para realização das operações da CPB.

5. Discussões
A Figura 4 é uma representação gráfica da estrutura de fatores apresentadas na Tabela 5. A
partir dela é possível observar visualmente todos os fatores e a contribuição relativa de
cada um para o percentual total de variância explicada pela solução fatorial encontrada.
Essa medida fornece um indicativo do impacto relativo de cada fator em todo o sistema. Os
fatores são o resultado da compactação das variáveis pelo método da análise fatorial e
representam de forma resumida os aspectos apresentados no Quadro 1.

Figura 4 – Impacto relativo dos fatores para a gestão sustentável da cadeia produtiva do
biodiesel

Fator F1: Integração, Logística e Qualidade da Rede de Distribuição

O fator F1, Integração, Logística e Qualidade da Rede de Distribuição, é o mais
impactante em relação aos demais fatores. Essa configuração se deve basicamente às
cargas das variáveis X4 e X11 que estão entre as maiores de todo o sistema. Esses
resultados demonstram a importância dos aspectos relacionados à integração, colaboração,
compartilhamento de informações e à necessidade de desenvolver a logística para garantir
o abastecimento adequado do biodiesel e o fluxo dos demais elementos da cadeia de forma
eficiente. De fato, esses são aspectos bastante discutidos e que permanecem como uma
grande preocupação na cadeia produtiva brasileira, principalmente pela grande
dependência do uso do modal rodoviário (Buainain; Batalha, 2007; Coppead, 2007;
Young, 2009). Uma possível forma de lidar com esse problema poderia ser
desenvolvimento e uso de soluções intermodais, embora essas ainda encontrem algumas



barreiras devido a problemas de infraestrutura geral de transporte (Coppead, 2007;
Olivério, 2006; Young, 2009). Uma característica importante da gestão da logística é a sua
capacidade de contribuir para a integração e implementação dos três aspectos de
sustentabilidade por meio da integração entre os diversos elementos que compõem a cadeia
(Gold; Seuring, 2011; McCormick; Kåberger, 2005) para promover a qualidade da rede de
distribuição (Ramaa et al., 2009). As demais variáveis que fazem parte desse fator (X3 e
X5) apresentam cargas intermediárias e estão relacionadas ao processo de decisão no
ambiente interno à cadeia (X5) e ao ambiente institucional em que esta está inserida (X3).
Assim, a estruturação de processos baseada na competência das pessoas e na integração
dos aspectos de sustentabilidade nos diversos níveis de decisão são aspectos importantes
para a garantia da qualidade da rede de distribuição.

Fator 2: Articulação, Coordenação e Comunicação

O Fator 2 é o segundo mais impactante. Possui duas variáveis com cargas altas (X14 e
X16), uma com carga intermediária (X13) e uma com carga relativamente baixa (X15). O
desenvolvimento das habilidades e capacidade dos gestores, e a motivação das pessoas
com orientação para metas desempenham um importante papel nos processos de
articulação e coordenação da cadeia. Tais aspectos estão relacionados com o papel da
integração como mecanismo para a promoção do desenvolvimento sustentável como uma
meta comum a ser buscada pelos diversos agentes da cadeia (Assumpção, 2003; Villa,
2001). Da mesma forma, a identificação de aspectos sociais e ambientais e de mecanismos
de comunicação, incluindo sistemas para tratamento de emergências decorrentes de
impactos ambientais, é fundamental para a articulação e coordenação da cadeia. Essas
questões estão fortemente associadas aos requisitos estabelecidos por normas ambientais e
de responsabilidade social que recomendam a consulta às partes interessadas quando da
definição de políticas, metas e objetivos (ISO, 2004a;2004b). A variável X15 aborda o
desenvolvimento de relações na cadeia com ênfase no estabelecimento de parcerias com
fornecedores. Como pode ser visto na Tabela 3, essa variável também tem uma carga
razoável (0,224) no fator 4, relacionado com as condições de mercado e de desempenho da
cadeia.

Fator 3: Gestão Estratégica e Ambiente Institucional

O desenvolvimento de estratégias com ênfase na qualidade, custos e nível de serviço,
representados pela variável X7 é o aspecto que mais impacta neste fator (0,809). As demais
variáveis (X1 e X10) tratam do papel e influência do ambiente institucional no
desenvolvimento das estratégias e da realização das operações da cadeia. Assim, as
estratégias definidas para a cadeia devem estar alinhadas com as políticas, a estrutura legal
e de regulamentos, pois é no ambiente institucional que os elementos da cadeia interagem
determinando como o biodiesel pode ser produzido de maneira sustentável. Por exemplo,
ao definir políticas, leis ou regulamentos, o processo de escolha de qual oleaginosa
produzir em função da região geográfica, do clima e outras condições, podem ter impacto
significativo nos aspectos de sustentabilidade. A variável X1 é única de todo o sistema que
possui um sinal negativo. Isso indica uma relação inversa entre X1 e as demais variáveis do
fator. Uma possível explicação para isso é que a diversificação de matérias-primas e a
distribuição geográfica da produção de oleaginosas podem impactar negativamente no
escopo das companhias, bem como na qualidade e no nível dos serviços por elas
oferecidos. Vale lembrar, conforme abordado pelo fator 1, que essas condições também
podem influenciar na logística da cadeia e nos custos de operação. Uma maneira de reduzir
esses custos, pelo menos no longo prazo, seria aumentar o nível de integração das



instalações produtores de biodiesel, conforme delineado por recente um estudo
desenvolvido a pedido do governo brasileiro (Coppead, 2007).

Conforme já mencionado a variável X3 foi relacionada ao fator 1 devido a sua carga,
predominantemente associada aquele fator. Entretanto, essa variável também possui uma
carga considerável (0,308) no fator 3 (ver Tabela 3), tendo essa configuração também
ocorrido no caso da rotação Equamax (ver Tabela 4). Essa condição ratifica a necessidade
de que as companhias pertencentes à cadeia ao estruturem seus processos o façam por meio
de estratégias que considerem o alinhamento com o ambiente institucional.

Fator 4: Condições de Mercado

Para que as operações na cadeia produtiva do biodiesel ocorram de maneira sustentável é
importante que elas ocorram em um mercado com um nível aceitável de estabilidade e que
ofereçam condições para a manutenção da competitividade da cadeia. Nesse sentido, a
definição adequada de preços do biodiesel, considerando os custos de produção da matéria-
prima, custos de produção do biodiesel, e condições de oferta e demanda estáveis
desempenha um importante papel no contexto da cadeia do biodiesel (Quadro 1). Esses
aspectos são considerados pela variável X23 que é a maior do fator (0,800) e está entre as
maiores de todo o sistema.

No Brasil a comercialização do biodiesel acontece por meio do mecanismo de leilões em
que o volume comercializado, os fornecedores e as condições de preço são conhecidas
(PNPB, 2004b). O leilão define um preço de referência e as companhias ganhadoras são as
que oferecem o menor preço e atendem os requisitos de qualidade determinados pelo órgão
regulador brasileiro. Além disso, para garantir a participação da agricultura familiar, pelo
menos 80% do volume comercializado deve ser originado de produtores que atendam ao
processo de certificação conhecido como Selo Combustível Social (MME, 2011; PNPB,
2004b). No âmbito internacional, realizou-se em junho de 2013, a primeira exportação de
22 toneladas biodiesel para fins comerciais (MME, 2013b). Essa mudança no mercado foi
possível devido à redução dos preços de óleos vegetais e na elevação do preço do dólar,
embora restrições de entradas de biodiesel na Europa e necessidade de ajustes fiscais e
tributários ainda sejam aspectos a serem superados (Agrolink, 2013).

É interessante notar, como pode ser visto na Tabela 3, que a variável X20, também possui
uma carga razoável (0,382) no fator 5, o que nos dá um indicativo do papel do
desenvolvimento de estruturas adequadas de medição e monitoramento do desempenho da
cadeia para o estabelecimento de condições aceitáveis, principalmente relacionadas a
preços, para o mercado.

Fator 5: Qualidade do Biodiesel e Monitoramento para a Sustentabilidade

O fator Qualidade do Biodiesel e Monitoramento para a Sustentabilidade é constituído por
duas variáveis com cargas intermediárias (X18 e X19). Cobre aspectos relacionados à
definição de padrões para certificação e controle da qualidade do biodiesel, ao
monitoramento de emissões e à fiscalização por órgãos reguladores. Esse fator envolve o
monitoramento e medições regulares das operações que possam impactar os aspectos de
sustentabilidade. Nesse sentido, o uso de sistemas de medição por meio de indicadores e o
uso de ferramentas como avaliação do ciclo de vida têm sido bastante estudados como
meios para melhorar o desempenho nos diversos pontos ao longo da cadeia produtiva,
desde a produção da matéria-prima até a distribuição do biodiesel para o consumidor final.
No Brasil, o foco do modelo de monitoramento é a análise de propriedades físicas e
químicas do biodiesel, sendo que pouca ou nenhuma atenção é dada ao monitoramento da



qualidade durante a produção de matéria-prima, a produção e biodiesel e ao processo de
distribuição (Araújo, 2005; Lobo; Ferreira; Cruz, 2009).

Fator 6: Tecnologia e Inovação

A inovação tecnológica, tanto em relação a produtos, processos ou técnicas de gestão, está
entre os principais aspectos relacionados à sustentabilidade e competitividade (WEF,
2012). O fator Tecnologia e Inovação envolve três variáveis que, por sua vez, estão
associadas a 8 aspectos principais identificados na amostra bibliográfica apresentada no
Quadro 1. O desenvolvimento da capacidade de fornecer coprodutos de valor agregado é a
variável apontada de maior influência no grupo estudado (X22, carga 0,821). Além de
impactar no aspecto ambiental, a geração de coprodutos também influencia na redução de
custos de produção, uma vez que reutilizam resíduos como matérias-primas (Demirbas,
2008). O desenvolvimento de sistemas agrícolas alternativos possibilita a introdução de
inovações em sistemas para gestão do solo e melhorias na qualidade e quantidade dos
recursos naturais, em especial a água (Khalil, 2006; Lal, 2007). Nesse sentido, sistemas
para otimização do uso de fertilizantes e práticas agronômicas e genéticas são apresentadas
como as principais opções para introdução de melhorias (Achten et al., 2010; Buainain;
Batalha, 2007). Um aspecto importante é a dificuldade de medir a inovação. Por esse
motivo, o uso de estatísticas relativas a patentes, embora seja uma opção limitada, ainda é a
mais utilizada (OECD, 1996). Em geral, as inovações ao biodiesel estão relacionadas à
transformação de matérias-primas, processamento via transesterificação e obtenção de
combustíveis carbonáceos líquidos, baseados essencialmente em misturas de
hidrocarboneto (Cepal, 2011). O desenvolvimento de inovações para abordar questões
sociais é motivo de debate na literatura. Alguns autores argumentam que a inovação
resolve questões tecnológicas e comerciais, mas também possui potencial para criar
problemas sociais adicionais, como inclusão social devido ao grau de mecanização (Hall et
al., 2011; McCormick; Kåberger, 2005).

6. Conclusões
As informações apresentadas no presente estudo demonstraram que foi possível identificar
fatores determinantes para a gestão da cadeia produtiva do biodiesel, a partir de aspectos
preliminares obtidos da literatura e variáveis associadas que foram tratadas estatisticamente
após consulta a especialistas, conforme configuração apresentada na Tabela 5. Os
resultados sugerem a existência de seis fatores determinantes que podem contribuir para o
desenvolvimento de um modelo de gestão sustentável da cadeia produtiva do biodiesel.

O padrão de cargas fatoriais, obtido após a extração dos fatores por meio da técnica
estatística análise fatorial, entre outras informações, foi um parâmetro importante para
determinar e rotular os fatores encontrados. A validade do padrão de cargas pôde ser
comprovada por meio da obtenção do mesmo padrão após a aplicação de dois métodos
diferentes de rotação de fatores, sendo um ortogonal e outro oblíquo. Níveis de
confiabilidade acima do recomendável pela literatura comprovaram a consistência interna
do conjunto de fatores obtidos.

Para fins de interpretação, os fatores podem ser usados para resumir, explicar e representar
o conjunto original de aspectos preliminares e variáveis observadas, podendo substituí-los
em análises subsequentes, com o grau de confiabilidade compatível com os critérios
estabelecidos pela literatura. Uma característica importante dos fatores é que, como
decorrência do uso da técnica de análise fatorial, eles são minimamente correlacionados
entre si, enquanto as variáveis que os compõem possuem o máximo de correlação possível
de ser obtida por meio da técnica de análise fatorial.



O estudo apresenta limitações decorrentes do próprio uso da técnica de análise fatorial,
uma vez que é possível a obtenção de várias soluções, dependendo do método de extração
e de rotação adotados, dos níveis de ajuste e confiabilidade requeridos, entre outros
aspectos. Por outro lado, essa limitação exigiu dos pesquisadores atenção constante e
conhecimento dos aspectos envolvidos pelas variáveis para, a partir da análise das cargas
fatoriais e do atendimento aos critérios, principalmente, os relativos à adequação da
amostra, obter um conjunto representativo dos aspectos do estudo.

Pesquisas futuras poderão avaliar os graus de determinância e viabilidade de
implementação dos fatores, de forma a buscar formas de atuação e tomada de decisões
mais eficazes. Recomenda-se estabelecer a correlação entre os fatores encontrados e os
aspectos ambientais, sociais e econômicos que compõem o desenvolvimento sustentável.
Pesquisas futuras poderão ser realizadas para comparar os resultados com cadeias
produtivas de outros países e forma a estabelecer uma melhor generalização dos resultados.

Embora os resultados aqui apresentados sejam bastante significativos, uma vez que foi
consultado um grupo seleto de especialistas com conhecimento no tema, além de terem
sido seguidos, rigorosamente, critérios disponíveis na literatura, outras pesquisas poderão
usar um conjunto maior de respondentes e, consequentemente, de dados. Essas pesquisas
poderão ser realizadas para, por meio do uso de técnicas de análise multivariada de dados,
como a própria análise fatorial, validar ou confirmar o padrão de cargas fatoriais e,
consequentemente, a estrutura de fatores, bem como verificar a estabilidade da estrutura
aqui identificada.
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RESUMO

No nível interorganizacional ou em rede, a Aprendizagem Organizacional (AO) é realizada
por organizações que interagem com o propósito de aprenderem juntas, em torno de um
objetivo comum. O objeto do estudo é a Rede Federal de Educação Profissional Científica
e Tecnológica (RFEPCT), do Brasil. O tema é atual, pouco explorado nas organizações de
serviços educacionais e públicas. O estudo foi descritivo, com método qualitativo,
adotando a análise documental, a observação e a entrevista para coleta de dados. A análise
de conteúdo foi adotada para tratamento dos dados. Os gestores percebem que há AO na
instituição, apesar da pequena interação entre os membros da rede, havendo necessidade de
tempo, de  conhecimento e de implementação, dentre outros pontos, para a consolidação de
processos AO na RFEPCT.

Palavras-chave: Aprendizagem organizacional. Rede Federal de Educação Profissional
Científica e Tecnológica (RFEPCT). Brasil.

ABSTRACT

At the interorganizational level or network, Organizational Learning (AO) is performed by
organizations that interact with the purpose of learning together around a common goal.
The focus of the study is the Federal Network of Scientific and Technological Vocational
Education (RFEPCT) of Brazil. The topic is current, underexplored in service
organizations and public education. The study was descriptive, with qualitative, and
adopting the document analysis, observation and interviews to collect data. Content
analysis was adopted for data treatment. Managers realize that there AO in the institution,
despite the small interaction between members of the network, requiring time and



knowledge and implement, among other things, to consolidation processes of the AO in the
RFEPCT.

Keywords: Organizational learning. Federal Network of Scientific and Technological
Vocational Education (RFEPCT). Brazil.

1 INTRODUÇÃO

Os estudos sobre aprendizagem organizacional (AO) têm avançado nos últimos anos, tanto
em termos de volume de produção científica, quanto em enfoques e dimensões do tema. Da
mesma forma, o debate sobre a natureza e a importância do assunto cresceu na última
década, sendo que o termo aprendizagem organizacional se consolidou ao longo do
período. De forma geral, a AO pressupõe processos de aprendizagem na organização,
tendo sentido em administração quando associada à mudança organizacional.
(ANTONELLO, 2005, p.14).

AO é entendida como um processo de construção social que transforma o conhecimento
individual em ações direcionadas para o alcance dos objetivos organizacionais (STEIL et
al, 1999 in STEIL; PACHECO, 2008, p. 28). Atualmente é possível afirmar que a AO trata
das formas como as organizações vêm traduzindo problemas em soluções inovadoras, e
como fator de garantia de contínua inovação, sendo essa essencial à sustentabilidade das
empresas, no competitivo mercado global. A aprendizagem organizacional tem foco no
processo de como aprendem continuamente as organizações. Enquanto a aprendizagem (o
processo) produz novo conhecimento (o conteúdo), esse conhecimento gerado impacta na
aprendizagem futura. A aprendizagem organizacional também se configura como um
processo dinâmico que acontece nos níveis individual, grupal e organizacional, de forma
intiuitiva, interpretativa, integrativa e institucionalizada, em dois sentidos, sendo na
assimilação da nova aprendizagem e na utilização do conhecimento anterior (CROSSAN;
LANE; WHITE, 1999, p.532). Neste sentido, contribui para o desenvolvimento de
capacidades que influem no aumento do desempenho institucional.

Pode ainda a AO ser entendida ainda como um processo dinâmico que acontece nos níveis
individual, grupal, organizacional e, interorganizacional. Nesse sentido, investigar como
ocorre a AO no contexto das organizações estruturadas em rede é um desafio nessa área de
conhecimento. AO em rede é realizada por grupos de organizações que interagem com o
propósito de aprenderem juntas, umas com as outras, e por meio de suas interações, de
acordo com uma situação específica (KNIGHT, 2002, p.431). Na aprendizagem
interorganizacional, ou em rede, as organizações interagem, deliberadamente, em torno de
objetivos comuns, sendo que a aprendizagem é incorporada em todo o grupo de
organizações que compõe aquela rede, qualquer que seja o seu contexto.

Considerando que as organizações são compostas por grupos de pessoas, necessário se faz
investigar até que ponto a aprendizagem organizacional ocorre no contexto desses grupos,
nas organizações e entre as organizações, principalmente nas que estão estruturadas em
rede. Neste sentido, a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica
(RFEPCT), criada recentemente pela Lei n. 11.892/2008 (BRASIL, 2012), nasceu na
perspectiva de uma rede pública de cooperação federativa. A interação entre seus
membros, uma vez que além do aspecto legal, apresenta uma caminhada de atuação na



educação profissional brasileira de mais de 100 anos, completados em 2009, indica que há
aprendizagem organizacional neste contexto. Assim, conhecer a aprendizagem
organizacional na rede da RFEPCT passa a se constituir no objeto de estudo, sendo o foco
de estudo os dois Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifs) existentes no
Estado de Santa Catarina, Brasil: o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e o Instituto
Federal Catarinense (IFC).

Cabe ressaltar que a educação profissional no Brasil tem uma base sólida, consolidada ao
longo de mais de 100 anos, indicando que houve aprendizagem organizacional de cada
uma das organizações que atuaram ao longo desse tempo. Porém, o contexto atual
demanda a necessidade de uma nova forma de atuação, que a rede tende a proporcionar,
justificando assim, o formato de criação e renovação estratégica promovida pelo Ministério
da Educação (MEC), com a incorporação dos primeiros atores e outras agregações, bem
como, refletida na renovação estratégica da educação profissional, com a criação dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), em 2008.

Sabendo-se que as relações sociais e organizacionais, na atualidade, tendem a ocorrer na
forma de redes de colaboração e de cooperação, se pode pressupor que a renovação
estratégica promovida neste setor educacional federal, público, e brasileiro, com a criação
da  RFEPCT, fez com que seus membros mantivessem uma integração para além dos
aspectos legais, e uma atuação em rede, e que seus membros aprendessem uns com os
outros. Justifica-se assim, o interesse pelo tema, considerando o contexto atual, em que as
relações sociais e organizacionais ocorrem, na maior parte das vezes, na forma de redes de
cooperação, e onde há relevância em se estudar o enfoque da AO.O tema do estudo tem
sido pouco explorado nas organizações de serviços, especialmente nas educacionais de
ensino superior, e constituidas como instituições da área pública.

1.1 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL: SIGNIFICADOS DE
INTERESSE

No presente trabalho interessa, sobremaneira, o aspecto da aprendizagem organizacional
no contexto interorganizacional. A aprendizagem no nível interorganizacional refere-se à
aprendizagem organizacional derivada de um processo ativo de cooperação de uma
organização com uma (díade) ou mais organizações (redes organizacionais) (KNIGHT,
2002). Para tanto, o entendimento do que significa aprendizagem organizacional “ocorre
quando a aprendizagem individual e de grupo se tornam institucionalizadas e  o
conhecimento gerado nesse processo se insere em repositórios não humanos como nas
rotinas, nos sistemas, nas estruturas, na cultura e na estratégia organizacional (SNYDER;
COMMINGS, 1998; DUSYA, CROSSAN, 2005 in STEIL; PACHECO, 2008, p. 29).
Sendo que “a implantação de um estratégia de AO se dá pela operacionalização de uma
serie de intervenções ou mecanismos comprendidos como estruturas institucionalizadas
que apoiam  o processo de aprendizagem em diferentes níveis de análise: individual, grupal
e organizacional, tendo-se como objetivo último o aumento do desempenho organizacional
(EDMONSON; WOOLEY, 2005 in STEIL; PACHECO, 2008, p. 29).

O desempenho organizacional, assim como a estratégia organizacional, mantém relação
dinâmica com a AO, quando consideram as metas e os objetivos para a organização,
influenciando a gama de ações para a consecução da orientação estratégica. Assim,



oportunizam estágios de entendimento e de interpretação do ambiente, contribuindo para a
aprendizagem organizacional.

1.2 REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CIENTÍFICA
E TECNOLÓGICA: CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

Desde 2003, início do governo Lula, o governo federal tem implantado, na área
educacional, ações que visam ampliar o acesso à educação. Dentre outros se destacam o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb) - financiamento da educação infantil ao ensino médio;
o Programa Universidade para Todos (PROUNI) – programa de bolsas com foco na
condição econômica e étnica; a Universiadade Aberta do Brasil (UAB) – programa de
cursos superiores a distância; também em curso de ação a instalação da Escola Técnica do
Brasil (E-Tec Brasil) - cursos técnicos; o Programa Nacional de Integração da Educação de
Jovens e Adultos (Proeja) – formação de sujeitos excluídos dos sistemas de ensino;  o
Programa Escola de Fábrica – educação em ambiente de trabalho; o Programa Nacional de
Inclusão de Jovens (ProJovem); o Programa de Apoio  a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais (REUNI), voltado para a ampliação do acesso e da
permanência na educação superior, entre outras ações.

Na educação profissional e tecnológica (EPT), o governo vem ampliando a Rede Federal
de Ensino, sendo que entre 2003 e 2010, houve a instalação de 214 novas unidades, com a
criação dos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia. Nesse contexto, a Rede
Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica (Rede Federal), está formada
por 38 Institutos, composta por 319 campi, e mais 52 unidades vinculadas, ou seja,
instituições que nãoaderiram aos institutos federais, mas também oferecem educação
profissional, em todos os níveis. São dois CEFETs, 25 Escolas vinculadas às universidades
e uma Universidade Tecnológica, presentes em todos os estados brasileiros.

A Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, instituiu a Rede Federal de Educação
Profissional, Cientifica e Tecnológica – RFCT, e criou os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia, além de dar outras providências (Brasil, 2008). Em seu Capítulo I,
Art. 1º (BRASIL, 2008), vinculou a recém criada Rede ao MEC, determinando que seja
constituída por:

I - Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia -
Institutos Federais;
II - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR;
III - Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da
Fonseca - CEFET-RJ e de Minas Gerais - CEFET-MG;
IV - Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais.

A Rede Federal, por sua excelência e seus vínculos com a sociedade produtiva, apresentou
condições de protagonizar um projeto político-pedagogico inovador, progressista e que
buscou a construção de novos sujeitos históricos, aptos a se inserir no mundo do trabalho,
compreendendo-o e transformando-o na direção de um novo mundo possível. [...] Os
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são a síntese daquilo que de melhor
a Rede Federal constitu o longo de sua história e das políticas de educação profissional e
tecnológica do governo federal (PACHECO, 2011, p. 10 -11).



É ainda Pacheco (2011) que esclarece que os Institutos Federais podem ser vistos como
uma rede social.

A rede é tecida a partir das relações sociais existentes que dão oportunidade, por
um lado, ao compartilhamento de ideias, visando à formação de uma cultura de
participação e, por outro, à absorção de novos elementos, objetivando sua
renovação permanente. Trata-se, portanto, de um espaço aberto e em movimento,
de atuação regional, com bases em referenciais que expressam também uma
missão nacional e universal. A reflexão sobre as relações de interação e
compartilhamento que se estabelecem em uma rede social deve ter como
pressuposto o fato de o conhecimento ser um dos elementos constituintes da
cidadania. (PACHECO, 2011, p. 22).

Ainda com base em Pacheco (2011) se pode entender a complexidade de uma proposta de
solução para uma ação efetiva e social de uma rede:

Considerando a tendência à hegemonização de determinadas trocas de saberes,
isto é, da predominância de colaboração entre certas organizações ou indivíduos
em detrimento de outros, é de suma importância, na busca do pleno exercício da
cidadania, garantir o acesso à informação, impedindo o seu monopólio. O que se
pretende dessas instituições federais de educação profissional, científica e
tecnológica é o compartilhamento real em uma rede multilateral, heterogênea e
dinâmica, a partir de uma postura dialógica que objetive a reestruturação de laços
humanos que, ao longo das últimas décadas, vêm se diluindo. Nesse caminho,
estabelecer o vínculo entre a totalidade e as partes constitui premissa
fundamental para apreender os objetos em seu contexto, em sua complexidade.
(PACHECO, 2011, p. 23).

Como desenho curricular da educação profissional e tecnológica, o princípio em sua
proposta político-pedagógica, os Institutos Federais devem ofertar: educação básica
(principalmente em cursos de ensino médio integrado à educação profissional técnica de
nível médio); ensino técnico em geral; graduações tecnológicas, licenciatura e bacharelado
em áreas em que a ciência e a tecnologia são componentes determinantes, em particular as
engenharias, bem como os Programas de Pós-Graduação voltados para a especialização, e
a formação de mestres profissionais e acadêmicos e de doutores, sem deixar de assegurar a
formação inicial e continuada de trabalhadores. Desta forma se compreende que houve
uma ampliação significativa da oferta, em termos de número e diversificação de cursos,
bem como da verticalização do ensino, sendo ofertados cursos nos níveis básico, técnico,
tecnológico, licenciaturas, pós-graduação, em diferentes modalidades de ensino, como
presencial e a distancia, com o objetivo de ampliar a formação profissional (Artigo 8° da
Lei 11.892, de 29/12/2008). Nesse contexto, a transversalidade e a verticalização
constituem aspectos que contribuem para a singularidade do desenho curricular nas ofertas
educativas dessas instituições. (PACHECO, 2011, p. 23)

2 MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA

O estudo foi descritivo, adotando o método qualitativo, visto ser o tema de estudo recente,
emergente, e estar em desenvolvimento na literatura do tema. Este tipo de delineamento
metodológico foi definido com o objetivo de obter uma visão mais acurada e informações
“in loco” sobre a aprendizagem organizacional que se desenvolve na RFEPCT, em Santa
Catarina.

Quanto aos procedimentos adotados na coleta de dados, optou-se pelo estudo de campo,
que é uma forma de pesquisa que estuda situações reais. Adotado este delineamento,
definiu-se que a pesquisa seria realizada na Secretaria de Educação Profissional e



Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação (MEC), e nos dois institutos federais
tecnológicos do Estado de Santa Catarina (SC) que integram a RFEPCT. Assim, as
organizações pesquisadas foram: o SETEC/MEC, o Instituto Federal de Santa Catarina
(IFSC) e o Instituto Federal Catarinense (IFC).

Neste contexto, de setembro de 2012 a março de 2013, foi realizada a análise de
documentos do SETEC/MEC, e de ambos os IFs, tais como o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) e os Relatórios de Gestão, bem como informações e dados disponíveis
nos sites destas instituições. Da mesma forma, a legislação pertinente a este contexto de
estudo, no nível federal, foi objeto de estudo e análise.

Neste mesmo período de tempo, também a técnica de observação, não participante, foi
adotada. Assim, por meio de anotações, foi realizada coleta de dados nas reuniões de
grupos de trabalho, e em outros encontros, onde se fizeram presentes os servidores dos dois
IFs e representante do SETEC/MEC, em algumas ocasiões. Nestas reuniões e encontros se
pôde coletar dados acerca das discussões para implantação da Rede, uma vez que estas
eram realizadas em conjunto, ou seja, com a presença de representantes de ambas as IFs
que integram a RFEPCT.

O estudo também considerou a entrevista semi-estruturada para a coleta dos dados
primários. A amostra intencional, não probabilística, e por acessibilidade, escolhida nesta
primeira abordagem, recaiu sobre três gestores que ocupam cargos de direção no
SETEC/MEC e nos dois institutos. Para tanto, foi elaborada uma pauta ou roteiro, com
base na fundamentação teórica e empírica do tema em estudo. Esta pauta, semi-estruturada,
com questões abertas, orientou a coleta de dados no campo de pesquisa, no momento da
realização da entrevista. Esta foi marcada com antecedência, sendo disponibilizado
anteriormente este roteiro aos gestores, para conhecimento. Três diretores se mostraram
receptivos aos questionamentos e colaboraram no sentido de dar a conhecer o
entendimento sobre a aprendizagem organizacional no RFEPCT.

Com esta abordagem metodológica ficou assegurada a triangulação de técnicas de estudo
no campo de pesquisa (Creswell, 1994), buscando o enriquecimento do que foi coletado e a
diversidade de materiais considerados na pesquisa, evitando vieses por parte da
interpretação do pesquisador.

Com os dados coletados foi realizada a análise qualitativa, buscando interpretar os dados e
elaborar algumas considerações a partir dos documentos analisados, das observações
anotadas nas reuniões e encontros da RFEPCT e do entendimento dos gestores do
SETEC/MEC, do IFSC e IFC sobre aprendizagem organizacional no contexto de estudo.
Para tanto, a técnica de análise de conteúdo foi adotada para interpretação dos resultados
(BARDIN, 1977).  Para Bardin (1977) a análise de conteúdo se constitui em um conjunto
de técnicas de análise de comunicacão, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos
de descrição do conteúdo das mensagens, no nível geral e individual. Quando as
verbalizações foram importantes para o entendimento do conteúdo e do significado das
respostas e do ambiente de estudo, estas foram transcritas na íntegra.

3 RESULTADOS DE PESQUISA



Em seu site, o IFSC apresenta o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), para o
período compreendido entre os anos 2009-2013, aonde conta seu histórico, que é
apresentado em tópicos, fazendo destaques de alguns pontos dos cem anos de existência
dessa instituição.
IFSC, no seu PDI (2009, p. 44-45), apresenta as diretrizes para a gestão, para o período de
2009-2013. Para efeito do presente estudo, destacaram-se aquelas diretrizes relacionadas
com o tema, que são:
• Garantir processos de gestão pedagógica, administrativa e financeira democrática,
cooperativa, transparente e participativa para toda a organização do Instituto.
• Criar e aprimorar, permanentemente, práticas que fortaleçam a gestão sistêmica do
Instituto.
• Promover o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das ações de forma
participativa.
• Realizar avaliação, revisão e adequação da estrutura organizacional aos processos do
Instituto, garantindo, sobretudo, a melhoria do processo de gestão.
• Propiciar, sistematicamente, espaços para reflexão sobre as questões institucionais e
questões educacionais mais amplas, visando à preparação das pessoas para os processos
decisórios e para colaborarem nos processos educativos.
• Promover a integração entre as diversas áreas profissionais, bem como entre os
segmentos que integram a comunidade acadêmica do IF-SC.
• Promover intercâmbio com outras instituições e organizações, visando ao aprimoramento
das práticas do Instituto e à socialização de seus trabalhos.
•Envolver a comunidade, mediante suas organizações sociais, nos processos decisórios
relativos à atuação do IF-SC.
Diante das diretrizes de gestão que se julgou relacionadas ao tema do estudo, pode-se dizer
que o PDI do IFSC contempla ações específicas direcionadas a aprendizagem
organizacional, que se encontra em processo de implantação e consolidação até o ano de
2013.
Apesar de ter sido transformado em IFs, o IFSC já contava com uma estrutura multi campi,
ou seja, contava com UNEDs – Unidades Descentralizadas, que mantinham vinculação
pedagógica, administrativa e financeira com a unidade sede, o que favoreceu a implantação
do IFSC, apesar de alterações na modalidade de oferta de cursos e estrutura organizacional,
com aumento significativo e diferenciado de funções e cargos de confiança, bem como
uma expansão física considerável e conseqüente necessidade de gestão de uma estrutura
maior e mais complexa. Percebe-se uma aprendizagem organizacional de rede integrativa
(KNIGT, 2001), haja vista que no IFSC já havia práticas (comportamental) coordenadas
em todo o CEFET-SC (IFSC), bem como vivenciaram um processo de alteração cognitiva
(pensamento) antes da transformação em IF, face o seu interesse e preparação para uma
busca por transformação para Universidade Tecnológica. É possível perceber que há
intenção de aprendizagem organizacional no IFSC, por meio das propostas de seu PDI, que
tem foco no todo da organização, em seus vários segmentos ou comunidade escolar, o
contexto e as demais instituições vinculadas a rede, em âmbito nacional e internacional,
com ênfase na gestão participativa, transparente e democrática, valorizando o saber de
todos. Porém, não foi possível perceber a ação, a prática, o como fazer, quais os recursos
adotados, tais como tecnológicos, humanos, processuais, estrutural etc. Ou seja, como por
exemplo, o como se dá a prática do compartilhamento do conhecimento entre os campi, e
entre os Ifs e demais órgãos da SETEC/MEC, para favorecer a aprendizagem em rede de
cooperação.



No PDI do IFC, por sua vez, constam ações da Pró-Reitoria de Administração (PROAD)
para o período de 2009-2012. Assim, como atividades da PROAD, relacionadas com a
aprendizagem organizacional, destacam-se:
• Elaborar em conjunto com a Reitoria o plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do
Instituto Federal Catarinense.
• Criar em conjunto com o MEC a Unidade Gestora do Instituto Federal Catarinense no
Sistema SERPRO (SIAFI, SIASG, SIDOR, SIAPE).
• Definir em conjunto com a Reitoria a criação e função dos conselhos ligados ao Instituto
Federal Catarinense e aos Conselhos dos Campi.
• Promover estudos com o Reitor, Pró-Reitores, Reitores Adjuntos sobre a qualidade do
organograma nos Campi, procurando estabelecer um princípio de igualdade nas funções
dos Campi.
• Pesquisar na Sociedade Catarinense o grau de satisfação das atividades do Instituo
Federal Catarinense.
• Manter um canal aberto entre a Pró-Reitoria de Administração e os Diretores da área
meio nos Campi, buscando uma constante sintonia de gestão.
• Promover uma padronização de procedimentos administrativos entre a Pró-Reitoria e os
Diretores da área Meio (licitações, contratos, convênios, etc...).

Tais ações refletem os vários desafios enfrentados pelo IFC, nesse pouco tempo desde sua
criação, o que lhe incumbiu uma aprendizagem organizacional “forçada”, ou seja, nesse
momento uma aprendizagem organizacional comportamental (Knigt, 2001), com sistemas,
processos e normas diversificados e aumentados em função da nova forma organizacional,
ou seja, a transformação de escolas agrotécnicas e colégios agrícolas em instituto federal,
com a oferta de ensino diversificada da que vinha sendo ofertada por todas as instituições
que constituíram o IFC. Porém, apesar de ser possível pressupor que houve aprendizagem
organizacional no IFC, desde sua criação, também não foi possível verificar como a ação
ou a prática da aprendizagem organizacional se realiza nesta instituição. Por fim, apesar de
ter havido aprendizagem comportamental no IFC, pois houve práticas coordenadas por
todo o IF, não foi possível perceber se houve uma aprendizagem cognitiva. Da mesma
maneira não houve como afirmar haver uma aprendizagem de rede integrativa (Knight,
2002), onde haveria práticas (comportamental) coordenadas em todo o IFC, com alteração
na cognição (pensamento).

Quanto à aprendizagem organizacional na RFEPCT, ou seja, entre os dois IFs catarinenses
estudados, nesse primeiro momento, a partir da leitura e análise dos documentos e do
levantamento de informações junto aos servidores, por meio da observação não
participante,  foi possível perceber que houve somente uma aprendizagem comportamental,
em função de exigência legal, fóruns (ex.: FORPOEX e outros fóruns de pró-reitores),
reuniões de dirigentes (ex.: REDITEC), conselhos (ex.: CONIF), eventos (ex.: Jornada
Sul), comissões, conselhos, com processos, normas e estruturação comum obrigatória,
estabelecidos a partir da Lei 11.892/2008, que instituiu a RFEPCT, e criou os IFs. Houve a
participação de servidores e gestores em atividades diversas de formação e divulgação de
ações, porém crê-se ainda com cunho mais formativo, informativo e de troca de
experiências. E, por último, para harmonização de algumas normas e procedimentos gerais.

O conhecimento gerencial, que gera aprendizagem organizacional, crê-se pouco
disseminado, lenta e gradualmente compartilhado na rede, por meio de mecanismos mais
tradicionais, formais e presenciais, que dificultam várias edições. Até o momento houve



pouca inserção de Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs) como meio para
efetividade na aprendizagem organizacional em rede de cooperação na RFEPCT.

Com base nestas considerações se acredita que ocorra uma aprendizagem organizacional
de rede integrativa com a gradativa consolidação da RFEPCT, e a conclusão do Plano de
Expansão III, quando será possível uma conjunção das práticas (comportamental)
coordenadas por toda a RFEPCT. Neste tempo, que se considera como uma nova fase,
deverá haver alteração de cognição (pensamento) das pessoas que a compõem e, de fato, o
compartilhamento do conhecimento, melhores práticas processuais, uma efetiva gestão do
conhecimento e aprendizagem organizacional institucionalizada, com rotinas, sistemas de
diagnóstico, regras e procedimentos, disseminados e aplicados por todos e entre todos os
seus membros, numa real perspectiva de rede de cooperação.

Do ponto de vista dos gestores de ambos os IFs, quanto as ações do grupo
(interpretação/integração), os diretores dos campi trocaram experiências e tomaram
decisões colegiadas (grupo) no colégio de dirigentes, que depois são institucionalizadas por
meio de portarias e normativas internas, respeitando as particularidades de cada um dos
campi.

De forma geral se pode perceber que os indivíduos acabam aplicando (ou não) o
conhecimento informalmente, pois não foi verificada uma disseminação do conhecimento,
nem em muitas situações o registro para compor a memória organizacional, ou algum tipo
de repositório do conhecimento de cada IFs ou da RFEPCT. Nesta perspectiva há o
preenchimento de formulários de prestação de contas, especialmente nos casos de uso
recursos orçamentários para pagamentos de passagens, diárias ou recursos de algum órgão
de fomento e, algumas vezes, o relato da vivência em algum fórum de discussão. No nível
da Organização – institucionalização, ou seja, implantação de novos métodos e ou
processos de trabalho, a aprendizagem organizacional depende do estabelecimento de
rotinas, sistemas de diagnóstico, regras e procedimentos, compartilhados entre os que
compõem a Rede.

A verbalização dos servidores IFSC e IFC quanto à aprendizagem organizacional, a partir
da criação da RFEPCT, em rede de cooperação, obtida por meio de anotações durante a
observação não participante em reuniões e encontros é de que os temas são ainda tratados
individualmente por cada IFs, não havendo aprendizagem interorganizational. Como
exemplo se pode citar alguns temas discutidos recentemente no âmbito da RFEPCT, e que
têm sido freqüentemente resolvidos, individualmente, por cada IFs, tais como, normas e
procedimentos para a:
- gestão de compras e contratos: ocorre por meio de processos internos, próprios de cada a
IFs. Nessa área tem havido uma aumento no uso do registro de preços, de forma
compartilhada, pelos câmpus dos IFs, como entre os IFs, e entre estes e outros órgãos;
- descentralização do orçamento por câmpus;
- avaliação do estágio probatório dos servidores;
- avaliação de desempenho dos servidores;
- flexibilização da jornada de trabalho dos servidores;
- progressão funcional (carreiras) dos servidores;
- definição de oferta de cursos na mesma região geográfica ou arredores;
- criação de grupos de pesquisa com a participação de servidores de cada IFs, bem como
entre os IFs, na RFEPCT (institucionalização);



- formalização de parcerias e de convênios nacionais e internacionais de cada IFs e da
RFEPCT, com a participação de vários IFs. Sobre este tema há alguns convênios válidos
para a rede, mas em geral cada IFs trabalha por incentiva própria.

As três condições-chave normalmente associadas ao conceito de aprendizagem
organizacional são: a mudança no comportamento atual, uma mudança cognitiva ou uma
mudança no comportamento potencial (TSANG, 1997). Esta parece não ser ainda a atitude
evidenciada neste contexto de estudo. São necessárias técnicas, ferramentas e mecanismos
para apoiar os processos fundamentais da aprendizagem de grupo e de rede, nestas
instituições, o que demanda, acima de tudo, propósitos e entendimentos, além de tempo
para consolidação desta realidade.

Buscando melhor evidenciar o encontrado neste contexto de estudo, a seguir são
apresentados os entendimentos dos gestores quanto à aprendizagem organizacional, a partir
da criação da RFEPCT. Estes entendimentos se voltam para os principais pontos abordados
na pauta que guiou a entrevista sobre a aprendizagem organizacional nesta rede de
cooperação.

A seguir, as respostas dos gestores do IFSC e do IFC sobre o entendimento sobre a
aprendizagem organizacional na RFEPCT, assim como do gestor do SETEC/MEC.

3.1 GESTOR DO IFSC

Neste item destaca-se parte das respostas de um diretor de campus do IFSC, que é
do sexo masculino, com cinqüenta anos, professor de ensino básico, técnico e
tecnológico, e com mais de vinte anos de profissão.

Questionado se a implantação da RFEPCT afetou a aprendizagem organizacional do
IFC o diretor afirma que “sim”, dizendo, claramente: houve modificações com relação à estrutura
organizacional, pois várias instituições (agrotécnicas, etc.) se uniram na formação de outra organização [...].

Mas, quanto questionado sobre a contribuição da RFEPCT para a disseminação e o
incremento do conhecimento entre os IFs disse que “não”. E, continuou: Até o momento,
como gestor [...] não percebi nenhum movimento nesse sentido. Existe um fórum, o REDITEC, mas não sei
se é para esse fim.

Novamente negou que tenha havido aprendizagem organizacional no IFSC, a partir da
implantação da RFEPCT, tendo como base o aumento de inovações de produtos ou de
processos, e que se refletem na gestão, no ensino, na pesquisa ou na extensão. Afirmou
que:
[...] Não houve tempo suficiente para consolidar o modelo proposto para a RFEPCT. Portanto, as inovações
são ainda poucas.

Descreveu o modelo de implantação da RFEPCT, no seu campus e/ou na sua instituição,
da seguinte maneira:
... no meu campus já se cumpria o art. 8° da Lei11.892. Não houve oferta de cursos de licenciatura. Na
estrutura organizacional houve a criação das figuras de vice-diretor e de coordenador de pesquisa.

Sobre a RFEPCT, considerando se houve incremento do conhecimento gerencial,
respondeu simplesmente que não houve incremento do conhecimento gerencial, com a
implantação da RFEPCT.



Considerando se houve aprendizagem organizacional no relacionamento do seu campus
com outros câmpus e outros IFs, a partir da implantação da RFEPCT, respondeu da
seguinte forma:

na minha instituição existe o colegiado de dirigentes, com o objetivo de reunir
todos os diretores de campus. Nesse fórum ocorrem trocas de experiências entre
os dirigentes. Entre os IFs isso não ocorre.

Comentou, adicionalmente:
um detalhe importante à acrescentar: o campus Florianópolis antes da
implantação da RFEPCT tinha o peso de uma unidade sede do sistema CEFET-
SC. Com a nova estrutura ele passou a ser mais um campi do sistema IFs, em
Santa Catarina.

3.2 GESTOR DO IFC

Estas respostas se referem a um ex-diretor de ensino de um campus do IFC, que é do sexo
masculino, trinta e um anos, professor de ensino básico, técnico e tecnológico, e com seis
anos no IFC.
Questionado se a implantação da RFEPCT afetou a aprendizagem organizacional do IFC,
o diretor foi categórico: afirmou que sim. E, complementou afirmando:

As antigas Escolas Agrotécnicas eram autarquias federais, isto é, possuíam total
autonomia administrativa, pedagógica e financeira. Com a criação dos
Institutos Federais, o caráter autárquico deu lugar à vinculação a uma reitoria,
que passou a mediar o processo de aprendizagem organizacional. Os
procedimentos para o desenvolvimento do conhecimento organizacional agora
precisa levar em consideração a realidade estadual, através da existência de
diversos outros campi do IFC, além de considerar também a existência de um
ente centralizador, de onde emanam as regras e normas básicas a serem
cumpridas pelas unidades executoras.

Entende este respondente que a RFEPCT contribuiu para a disseminação e incremento do
conhecimento entre os IFs. Foi claro, afirmando que:

A existência de uma rede, por si só, interfere no processo de disseminação e
incremento do conhecimento entre os Institutos Federais. Cada unidade possui
processos semelhantes, evidentemente diferenciando-se apenas na realidade que
as cerca. E, no intercâmbio de informações, foi capaz de incrementar o
conhecimento disponível.

Sobre a exitência de aprendizagem organizacional no IFC, a partir da implantação da
RFEPCT, citou como exemplo o aumento de inovações de produtos ou processos na
gestão, no ensino, na pesquisa ou na extensão, sendo que acredita no seguinte:

Creio que sim, porque a vivência com outros campi com a mesma realidade
institucional, submetidos às mesmas normas e regras, proporciona o
compartilhamento de informações e de experiências, proporcionando a
rediscussão dos processos, com vistas ao seu aprimoramento.

Em seguida, descreveu o modelo de implantação da RFEPCT no seu campus e/ou na sua
instituição da seguinte maneira:

O Instituto Federal Catarinense foi criado a partir da união das Escolas
Agrotécnicas Federais de Sombrio, Rio do Sul e Concórdia, e dos Colégios
Agrícolas de Camboriú e de Araquari. O processo de implantação deu-se a partir
de diversas reuniões realizadas em todos os Campi, com discussão envolvendo
todos os servidores destas Instituições. Aqui está o embrião da aprendizagem
organizacional.



Sobre a RFEPCT, considera que houve incremento do conhecimento gerencial,
respondendo que:

como já citado anteriormente, a vivência com outros gestores nos espaços
coletivos, criados por ocasião da reestruturação da RFEPCT, proporcionou uma
troca de experiências, procedimentos e processos, informações preciosas do
ponto de vista estratégico que geraram a elevação do conhecimento gerencial
dos diversos campus que compõem o IFC.

E, continuando, considerou que houve aprendizagem organizacional no relacionamento do
IFC com outros IFs, a partir da implantação da RFEPCT, respondendo da seguinte forma:

[...] diversos procedimentos adotados pelo Campi [...] foram revistos a partir do
aprendizado acumulado pelos demais campi do Instituto Federal Catarinense.
Um exemplo a ser citado é a adoção de um seguro de vida para todos os
estudantes do Campus, proporcionando mais tranqüilidade ao estudante, que
estará coberto em caso de pequenos acidentes, e ao gestor, que poderá recorrer a
este recurso para custear as despesas advindas de imprevistos com estudantes.
Por outro lado, esta medida atende também à legislação atual de estágio, que
exige que os estudantes possuam seguros para a realização de seus estágios. Este
é apenas um exemplo de como o compartilhamento de informações gerenciais
entre os campi levou ao aprendizado especializado.

Sobre se e como houve a disseminação e o incremento do conhecimento no IFC, a partir de
2008, em comparação com a situação anterior de escola agrotécnica, deixou entrever que:

[...] as Escolas Agrotécnicas, especialmente as do Estado de Santa Catarina,
viviam em constante competição e, não raro, sonegando informações às suas co-
irmãs. A integração em uma única estrutura proporcionou uma resignificação
destas instituições, voltando-as ao compartilhamento e à disseminação do
conhecimento. Evidentemente que há muito ainda a ser feito nesta direção,
entretanto os avanços já foram significativos.

Como comentários adicionais, disse que:
baseando-se na realidade vivenciada no IFC, pode-se concluir que houve um
ganho substancial com a integração em rede. Entretanto, diversos foram os
prejuízos, tais com a perda relativa de autonomia e o aumento significativo da
morosidade de seus processos, barreiras estas que ainda precisam ser vencidas
para que esta nova instituição possa comemorar.

3.3 GESTOR DO SETEC/MEC

Destacando parte das respostas de um ex-coordenador de curso, ex-diretor de ensino, ex-
reitor, e atual diretor na SETEC/MEC, professor de ensino básico, técnico e tecnológico,
pelo tempo de oito anos, é o seguinte o entendimento sobre a adoção de aprendizagem
organizacional na RFEPCT.
Afirmou, que a implantação da RFEPCT afetou, positivamente, a aprendizagem
organizacional do IFC. Complementando:

O IFC surgiu da integração de autarquias existentes e escolas vinculadas a
Universidades Federais. Essas instituições possuíam culturas distintas daquelas
estabelecidas na concepção dos Institutos. Por exemplo, as escolas agrotécnicas
não possuíam a cultura da pesquisa, embora pelo perfil dos novos professores
houvesse a pressão para atuação no nível superior e no fomento à pesquisa, com
um esforço institucional para transformação em CEFET.

Para este respondente, a RFEPCT contribuiu para a disseminação e o incremento do
conhecimento entre os Ifs. E, explicou:

A criação dos Institutos com representação em todo o país, com uma legislação
detalhada tratando de sua função e finalidades, e no mesmo período, trouxe para



todos o mesmo desafio: construir uma instituição inovadora, assentada em
pressupostos identitários discutidos ao longo de mais de uma década, em função
do Decreto 2.208, fortaleceu a aproximação dos mesmos no nível da Gestão,
fortalecendo o conceito de Rede.

Afirmou que houve aprendizagem organizacional no IFs, a partir da implantação da
RFEPCT, havendo o gradativo aumento de inovações de produtos ou de processos, na
gestão, no ensino, na pesquisa ou na extensão.

Seguindo nesta linha de pensamento, o gestor afirmou que “a aprendizagem
organizacional é um processo em fase inicial de implantação. Os Institutos hoje
têm um reconhecimento nas agências de fomento bem maior que os antigos
CEFETs. Aumenta-se a oferta de mestrados. Temos maior inserção no PROEXT.
Nossos Diretores Gerais tem sido formados na ENAP. É preciso aprofundar
mais, em termos de gestão, ensino, pesquisa e extensão, em nossa ação
compartilhada e em rede, para fortalecer a identidade, e haver a consolidação e a
construção dos IFs.

Sobre a RFEPCT, comentou que
a Gestão dos CEFETs e das Escolas Técnicas ou Agrotécnicas eram muito
fechada, em geral desprovida de conceitos de gestão participativa, gestão
compartilhada de recursos e de transparência. Tudo isso agravado pela forte
limitação de recursos, antes de 2003. A criação dos IFs e a expansão de novos
campus interiorizados e descentralizados mudou necessariamente esse cenário. O
fato de mais de uma autarquia integrar uma nova instituição também pressionou
pela descentralização administrativa. O colégio de Dirigentes, a eleição de
Diretores Gerais, a criação de campus com Unidades Gestoras de Orçamento e a
descriminação do orçamento do campus na Lei Orçamentária anual são
inovações de gestão que fortalecem a gestão participativa e democrática dos
Institutos.

Considerando a aprendizagem organizacional no relacionamento do seu câmpus com
outros câmpus e outros IFs, a partir da implantação da RFEPCT, respondeu sser esta uma
questão muito específica do IFC. No entanto, afirmou:

comento a questão de forma geral. Há padrões diferentes de modelo de Gestão
dos IFs, sendo que alguns têm evoluído muito na gestão participativa,
democrática e compartilhada. Também temos notado que os processos eleitorais
tem sido um ponto de impacto nos programas dos candidatos e nos debates,
havendo compromisso de muitas candidaturas com a descentralização e
transparência administrativa.

Sobre como houve disseminação e incremento do conhecimento no IFC, a partir de 2008,
em comparação com a situação anterior de escola agrotécnica, respondeu que este é
“específico do IFC”, e não fez comentários adicionais.

Em resumo, os resultados mostram que a aprendizagem organizacional ocorreu em maior
medida por meio das mudanças estruturais em ambos os IFs. O IFC, com o agrupamento
dos colégios agrícolas e novos cargos, criados por força de lei, como o de reitor e pró-
reitores, e principalmente com o colégio de dirigentes, pôde obter aumento significativo na
aprendizagem organizacional. Neste sentido, ocorreu maior compartilhamento de
conhecimento entre os dirigentes, tanto dos lotados na reitoria, como os dos campi, por
meio dos colegiados, e pela representação dos três segmentos (docente, discente e técnicos
administrativos), no conselho superior, além da participação de representantes da
sociedade.



O IFSC, mesmo constituido de uma só organização que se transformou em IFs, também
teve sua aprendizagem organizacional aumentada com a separação do corpo diretivo de
uma de suas unidades, em uma sede específica, bem como pelos novos cargos que foram
criados por força de lei, e outros por opção gerencial, dando maior autonomia aos campi,
com descentralização do orçamento, dos processos de compras, da gestão de pessoas e de
tecnologia de informação (TI), dentre outras. A mudança cognitiva e comportamental
encontrada na aprendizagem organizacional, como resultado da aprendizagem, também é
identificada na aprendizagem de Rede Federal de Educação.

5 CONCLUSÃO

A RFEPCT é composta por organizações intensivas em conhecimento, por natureza, com
foco no ensino, pesquisa e extensão, na área de educação, ciência e tecnolgia e inovação.
Qualquer organização, em processo de mudança radical, ou seja, em uma situação nova,
tem que se envolver em um processo de aprendizagem.  A estratégia, nesse momento, deve
ser definida “como um processo de aprendizagem, tanto individual como coletivo”
(Mintzberg et al, 2000, p. 172). A rede, consideranda numa perspectiva  analítica, limita a
análise de seus atores de forma isolada, enfatiza a indissociação dos atores da rede de
atores, considera a aprendizagem como um processo social e situado. Considerando que,
para Baker (1992), as redes como uma forma organizacional se classificam em  redes intra-
organizacionais e organizações em rede, a RFEPCT tem em cada uma de seus membros as
duas formas, ou seja, internamente há em cada IFs os campi, uma perspectiva de rede, e há
externamente a cada IFs a RFEPCT, onde há interação vertical, horizontal e espacial por
meio de vários tipos de relações importantes que se estabelecem entre seus membros. A
RFEPCT é um tipo de wide network, ou seja, um coletivo de organizações interligadas de
forma mais ampla, por interesses e atividades similares e, ora por participação na
produção/entrega de um produto ou serviço.

O nível de análise da RFEPCT, nesse estudo, ocorre a partir das relações do agente de
aprendizagem no nível rede, ou seja, refere-se à aprendizagem por um grupo de
organizações como um grupo, superando a AO no nível do indivíduo, grupo(s) de
indivíduos, organização, interorganizacional (grupos ou pares de organizações com
relações de cooperação) e, rede, que se refere, no presente estudo, se por meio de sua
interação, um grupo de organizações muda o seu comportamento (e/ou suas estruturas
cognitivas). Então, é o grupo de organizções que aprendeu, não apenas as organizações
individuais participantes do grupo. Portanto, grupos de organizações que interagem com o
objetivo explícito de aprenderem juntas, umas com as outras e por meio de sua interação.
O foco é no entendimento da Rede, o contexto no qual a aprendizagem ocorre, e não na
aprendizagem da rede de organizações como um todo.

No nível da organização, ou seja, implantação de novos métodos e ou processos de
trabalho, a institucionalização da aprendizagem organizacional depende do
estabelecimento de rotinas, sistemas de diagnóstico, regras e procedimentos,
compartilhados entre os que compõem a rede. Entretanto, são ainda necessárias técnicas,
ferramentas e mecanismos para apoiar os processos fundamentais da aprendizagem
organizacional, de grupo e de rede.

Há tendência pela busca de aprendizagem organizacional nestas instituições pesquisadas,
para desenvolvimento de competências gerencias. Entretanto, em realidade, esta melhoria



contínua nem sempre pareceu acontecer. Apesar das mudanças nas estruturas
organizacionais, não se identificaram mudanças nos processos destas instituições, como
práticas de ação. Muitas vezes, mudar neste ambiente não significou crescer em
competitividade organizacional, mas somente manter o sentido simples de convivência, de
relacionamento e de sobrevivência. Apesar de esta área educacional universitária brasileira
estar buscando na aprendizagem organizacional algum apoio para a realização de
mudanças e de renovação do modelo gerencial, o gestor da organização, na maioria das
vezes um professor universitário, especialista na área de sua formação acadêmica, aprende
a dirigir no exercício da função para a qual foi investido, como uma auto-aprendizagem, ou
seja, aprendizagem no trabalho, por meio de experimentos. Ainda que as relações sociais e
organizacionais estejam sendo realizadas na forma de rede de colaboração e de cooperação
(RFEPCT), o resultado da pesquisa evidencia que a renovação estratégica promovida neste
setor educacional federal não se consolidou, até o momento.

Entretanto, se pode concluir, do ponto de vista dos gestores de ambos os IFs, que os
diretores trocam experiências e tomam decisões colegiadas (grupo), principalmente no
colégio de dirigentes, sendo que estas decisões são institucionalizadas por meio de
portarias e normas internas, respeitando as particularidades de cada instituição. No entanto,
para que se efetive a aprendizagem organizacional uma integração para além dos aspectos
legais, e uma atuação em rede, em que seus membros aprendam uns com os outros,
transferindo o conhecimento para a organização, deverá ainda acontecer.

O gestor universitário, à semelhança de outros profissionais que ocupam cargos gerenciais,
enfrenta desafios administrativos. Sendo este contexto complexo e regulado por políticas
educacionais, de interesse do governo federal, e com todo um compromisso frente à
qualidade do ensino, rumo a excelência, e que integra a Avaliação Institucional, a
implantação da aprendizagem organizacional ajudará, certamente, a compreender o
contexto organizacional no seu todo, multiplo e cambiante, e as especificidades e
diversidades do processo organizacional em cada um dos componentes da rede.

Entendendo como importante a implementação da aprendizagem organizacional na
RFEPCT, os respondentes, tanto do IFSC, como do IFC, e do SETEC/MEC, apresentaram
algumas sugestões, tais como redes colaborativas de servidores de todas as áreas, parcerias,
encontros regionais, e uso de tecnologias de informação e comunicação para buscar maior
agilidade, eficiência e democratização das ações, tanto nas questões ligadas à gestão, como
ao ensino, pesquisa e extensão e, conseqüente, contribuir para a consolidação da
aprendizagem organizacional em rede de cooperação.

Este tema de estudo é inicial e recente, neste contexto.  Sua continuidade é importante e
deve ser assegurada para ampliar a compreensão sobre a aprendizagem organizacional em
rede de cooperação governamental, como na RFEPCT. Para tanto, o estudo deve ser
retomado no sentido de envolver efetivamente os servidores dos dois IFs: IFSC e IFC. O
entendimento destes respondentes deverá complementar o que aqui se enuncia. Da mesma
forma, a continuidade da pesquisa deverá contar com a adoção de métodos qualitativos e
quantitativos, assim como de variadas técnicas de coleta e de análise de dados para poder
proporcionar novas formas de olhar e retratar a Rede Federal de Educação Profissional
Científica e Tecnológica, não só em Santa Catarina mas em sua abrangência maior, no
Brasil.



REFERÊNCIAS

ANTONELLO, C. S. A metamorfose da aprendizagem organizacional: uma visão crítica.
In: RUAS, R.L.; ANTONELLO, C.S; BOFF, L. Os novos horizontes da gestão:
aprendizagem organizacional e competências. Porto Alegre: Bookman, 2005.

BRASIL. Lei n. 11.892, de 29/12/2008- Lei Rede Federal de Educação Profissional
Científica e Tecnológica - RFPCT. Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm>Acesso
em: 05 jul.2012.

CRESWELL, J. W. Qualitative inquiry and research design: choosing among five
traditions. Thousand Oaks, CA: Sage, 1998.

CROSSAN, M.; LANE, H.; WHITE, R. An organizational learning framework: from
intuition to institution. Academy of Management Review, v. 24, n.3, p. 522-537, 1999.

KNIGHT, L. Network learning: exploring learning by interorganizational networks.
Human Relations, v. 55, n. 4, p. 427-454, 2002.

LAWRENCE, T. B. et al. The politics of organizational learning: integrating power into
the 4I framework. Academy of Management Review, v. 30, n. 1, p. 180-191, 2005.

MALMEGRIN, M. L. Redes públicas de cooperação em ambientes federativos.
Florianópolis: UFSC, Departamento de Ciências da Administração; [Brasília]: CAPES:
UAB, 2010.118p.: il.

MINTZBERG, Henry et al. Safári de estratégia: um roteiro pela selva do planejamento
estartégico. Porto Alegre: Bookman, 2000.

PACHECO, Eliezer (org.). Institutos Federais: uma revolução na educação profissional e
tecnológica. São Paulo: Editora Moderna, 2011. Disponível em:
<http://www.moderna.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A7A83CB34572
A4A01345BC3D5404120>. Acesso em: 08 mai. 2012.

PASSADOR, J. L. Política pública em ciência e tecnologia: as redes de fomento
tecnológico e as relações entre governo, empresas e universidade. In: CONGRESSO
INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA
ADMINSITRACIÓN PÚBLICA, 8, Panamá, 28-31 Oct. 2003. Proceedings...Uruguai:
2003. Disponível em:
<http://iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/inv%20otras%20entidades/CLAD/CL
AD%20VIII/documentos/passajoa.pdf.> Acesso em: 05 jul. 2012.

STEIL, A. V.; PACHECO, R. C. S. Aprendizagem organizacional e criação de
conhecimento  em um instituto privado de ciência e tecnologia. Estratégia e Negócio, v. 1,
n. 2, jul./dez., 2008. Disponível em:
<http://portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/EeN/article/view/62/85>. Acesso em: 06
ago.2012.



STEIL, A. V. Um modelo de aprendizagem organizacional baseado na aplicação de
competências desenvolvidas em programas de capacitação. Florianópolis, 2002.

TOMAÉL, M. I. Redes de conhecimento (Knowledge Networks). Datagamazero
- Revista de Ciência da Informação,  v. 9, n. 2, abr/08, artigo 04, 2008. Disponível em:
<http://www.dgz.org.br/abr08/Art_04.htm.> Acesso em: 02 jun.2012.



INDICAÇÃO GEOGRÁFICA COMO INSTRUMENTO DE
CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO NO VALES DA UVA

GOETHE
Cristina Keiko Yamaguchi, e-mail: criskyamaguchi@gmail.com, Unesc – Universidade do

Extremo Sul Catarinense, Brasil
Adriana Carvalho Pinto Vieira, e-mail: dricpvieira@gmail.com, Unesc – Universidade do

Extremo Sul Catarinense, Brasil
Kelly Lissandra Bruch, e-mail: kellybruch@gmail.com, Instituto Brasileiro do Vinho

IBRAVIN, Brasil.
Roseli Jenoveva Neto, e-mail: roseli@unesc.net, Unesc – Universidade do Extremo Sul

Catarinense, Brasil

Melissa Watanabe, e-mail: melissawatabe@unesc.net, Unesc – Universidade do Extremo
Sul Catarinense, Brasil

Zeli Felisberto, e-mail: zeli.eu@gmail.com, Unesc – Universidade do Extremo Sul
Catarinense, Brasil

RESUMO
A proteção das indicações geográficas é estratégica para o Brasil. Contudo, não há
evidências em pesquisas quanto à aplicação da indicação geográfica nos resultados de
como acontece a criação de conhecimento junto aos vinicultores e vitivinicultores no Sul
de Santa Catarina, Brasil. Diante dessas lacunas, essa pesquisa tem por objetivo verificar
como a indicação de procedência pode contribuir para a criação do conhecimento na
vinicultura e vitivinicultura, a partir do estudo de caso com produtores da região da
IPVUG. A pesquisa é caracterizada como um estudo exploratório com abordagem
qualitativa. A pesquisa de campo foi realizada por meio de entrevista junto ao presidente
da Progoethe, uma vitivinicultora e enólogo da Epagri. Nas entrevistas, foram apontadas
criação e alterações de rotinas e atividades, uma vez que os produtores passaram a executar
novas regras e procedimentos documentados, seguidos por todos os produtores, oriundos
de um estudo conjunto para garantir a qualidade desejada.

Palavras-chaves: Gestão do conhecimento. Criação de conhecimento. Indicação de
geográfica. Vitivinicultura.

GEOGRAPHICAL INDICATION AS A TOOL OF CREATION OF
KNOWLEDGE IN THE VALLEYS OF GOETHE UVA

ABSTRACT
The protection of geographical indications is strategic for Brazil. However, there is
research evidence regarding the application of the results of geographical indication as
knowledge creation happens with the winemakers and viticulturists in the South of Santa
Catarina, Brazil. Given these shortcomings, this study aims to check how the indication of
origin may contribute to the creation of knowledge in winemaking and viticulture, from the
case study of the region's producers of IPVUG. The research is characterized as an
exploratory study with a qualitative approach. The field research was conducted through



interviews with the president of Progoethe, a vitivinicultora and winemaker Epagri. In the
interviews, were identified creation and change of routines and activities, as producers
began to run new rules and procedures documented, followed by all producers, coming
from a joint study to ensure the desired quality.

Keywords: Knowledge management. Knowledge creation. Geographical indication.
Viticulture.

1. Introdução

Sendo o Brasil, um país com potencial para produzir produtos com identidade
própria e para ocupar espaços em mercados cada vez mais exigentes em termos de
produtos de qualidade e de personalidade, a proteção das indicações geográficas é
estratégica para o País (VIEIRA, WATANABE e BRUCH, 2012).

Porém, não basta que determinada região se torne apenas conhecida pelo produto
diferenciado que produz. É preciso criar um sistema de proteção, que valorize o perfil dos
produtos e o vínculo entre esses produtos e as condições regionais, que incentive a
indústria e o mercado local, criando empregos e gerando renda. Faz-se necessário a
valorização da cultura e da tradição, a proteção do meio ambiente através de um
desenvolvimento sustentável, bem como uma maior atenção ao turismo local e a
consolidação do conhecimento do vinicultor e vitivinicultor para garantir as características
dos vinhos.

O atual cenário econômico é cada vez mais caracterizado pelo conhecimento como
um elemento-chave para melhorar e promover a inovação e a competitividade das
organizações (DANGELICO; GARAVELLI; PETRUZZELLI, 2010). Encontrar
alternativas que ajudem a criar informações e conhecimentos sobre o impacto da indicação
geográfica para criação de conhecimento e para a organização, além de poder levar a uma
nova oportunidade para o compartilhamento de conhecimentos entre vinicultores e
vitivinicultura e outras áreas com interesses semelhantes, tais como a tomada de decisão
organizacional, a construção de sistemas de informações a fim de garantir a rastreabilidade
e garantia da qualidade dos produtos.

Neste sentido, Saraceni et al (2012), afirma que a informação e o conhecimento
compõem recursos fundamentais na gestão do conhecimento e no desenvolvimento
econômico e produtivo.

O processo de criação de conhecimento é visto como contínuo através do qual
transcende o limite entre os indivíduos. Tal processo envolve a interação entre indivíduos,
grupos e organização (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; POPADIUK; CHOO, 2006).

Contudo, nas pesquisas efetuadas na literatura acadêmico-científica, não foram
encontrados estudos que demonstrem que as teorias de gestão do conhecimento podem
contribuir para tornar o processo de implementação da indicação geográfica mais eficaz e
útil para a organização. Entretanto, pouco se sabe como a indicação geográfica é utilizada
para criação de conhecimento e se possibilita criar novos conhecimentos na organização.

Com este enfoque, o presente artigo tem como objetivo verificar como a indicação
geográfica pode contribuir para a criação do conhecimento na vinicultura e vitivinicultura,
com base na experiência de produtores do Vales da Uva Goethe, região de Urussanga e
Pedras Grandes, no Estado de Santa Catarina. A pesquisa busca verificar o processo de



criação do conhecimento junto aos associados da Progoethe para alcançar o
reconhecimento do Selo de Indicação de Procedência do Vales da Uva Goethe.

2 Materiais e métodos

A presente pesquisa tem como base metodológica a taxionomia apresentada por
Vergara (2009), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos
meios de investigação.

A pesquisa é caracterizada como um estudo exploratório com abordagem qualitativa
e quanto aos meios de investigação classifica-se como bibliográfica. Os meios de
investigação para a pesquisa bibliográfica serão utilizados fontes secundárias como: artigos
científicos (nacionais e estrangeiros), teses, dissertações, livros e sites. Quanto aos fins a
pesquisa é caracterizada como descritiva. Também possui caráter qualitativo, uma vez que
será utilizado o método de estudo de caso na condução de sua investigação. A essência do
estudo de caso é “a tentativa de iluminar uma decisão ou conjunto de decisões: por que elas
foram tomadas, como foram implementadas e com que resultado” (YIN, 2005). Ainda
segundo o autor, a preferência pelo uso do estudo de caso deve ser dada quando do estudo
de eventos contemporâneos, em situações nas quais os comportamentos relevantes não
podem ser manipulados, mas em que é possível se fazerem observações diretas e
entrevistas sistemáticas. A revisão teórica ocorre por meio de abordagens da gestão do
conhecimento, além das principais abordagens de Indicação Geográfica e Vale das Uvas Goethe
em Urussanga, Santa Catarina.

A pesquisa teve por objetivo verificar como a indicação geográfica pode contribuir
para a criação do conhecimento na vinicultura e vitivinicultura, com foco de estudo no
Vales da Uva Goethe, região de Urussanga e Pedras Grandes, no sul de Santa Catarina. A
pesquisa busca entender o processo de criação do conhecimento junto aos membros da
Progoethe para alcançar o reconhecimento do Selo de Indicação de Procedência do Vales
da Uva Goethe.

Foram realizadas entrevistas com o Presidente da Progoethe e sócia-proprietária de
uma das vinícolas associadas à Progoethe e vitivinicultores da uva goethe. A entrevista
também foi realizada com o enólogo da Epagri, que por sua vez, também ocupa o cargo de
Diretor do Conselho Regulador da Indicação de Procedência. As entrevistas foram
realizadas, utilizando-se um roteiro de perguntas, no local de trabalho dos entrevistados em
horários previamente marcados. Estas aconteceram no dia 19 de março de 2013. Foram
gravadas em áudio por meio de dois gravadores (para minimizar o risco de perda de dados,
caso houvesse falha de um dos equipamentos de gravação).

3 Gestão do conhecimento

Gestão do Conhecimento trouxe novo ferramental conceitual, gerencial e de
informática, permitindo às pequenas e médias empresas (PMEs) dar um melhor tratamento
ao “conhecimento” que é a principal matéria-prima que garante a diferenciação e a
competitividade.

A compreensão do que vem a ser Gestão do Conhecimento implica, necessariamente,
na coordenação sistêmica de esforços em vários planos: organizacional e individual,



estratégico e operacional, e normas formais e informais. Em particular, quando se fala em
Gestão do Conhecimento, é necessário discutir várias dimensões: (1) papel da alta
administração; (2) novas práticas de organização do trabalho; (3) desenvolvimento de
processos específicos para facilitar a geração, a organização, a disseminação e a
reutilização de conhecimentos organizacionais; (4) práticas e políticas de administração de
recursos humanos; (5) novas tecnologias de informação e comunicação; (6) novas formas
de medir resultados organizacionais; e (7) novas formas de aprendizado com o ambiente
(TERRA, 2001).

Consideram-se quatro elementos totalmente interligados para o aprendizado
organizacional: (1) a aquisição de conhecimento, (2) a distribuição da informação, (3) a
interpretação da informação e (4) a memória organizacional.

A Gestão do Conhecimento, de acordo com os autores Nonaka e Takeuchi (1997), é
o processo de conversão do conhecimento individual, constituído de ações relacionadas à
criação do conhecimento a fim de assegurar a sustentabilidade da organização. Para
Davenport e Prusak (1998), é uma mistura fluida de experiência; uma coleção de processos
que objetivam a criação e o uso do conhecimento para atingir os objetivos organizacionais.
Choo (2003) completa que é a organização que possui informações e conhecimentos que a
tornam bem informada e que lhe conferem vantagem. Para Mitri (2003) o conhecimento é
composto de fatos, ideias, modelos e informações. Já para Melo (2003), a GC tem o
propósito de perpetuar experiências preciosas, pois se trata da implantação de modelos
específicos projetados para cada situação ou finalidade. Santiago Jr. (2004) esclarece que o
conhecimento é a informação organizada, com o entendimento de seu significado. Os
dados são aqueles que possuem menor valor. Normalmente eles precisam ser manipulados
e tratados para conterem algum valor e, a partir daí, transformarem-se em informação.
Santiago Jr. (2004) sustenta que é necessário promover contatos face a face e conversas
informais para disseminar os conhecimentos tácitos. Segundo o autor, é necessário, ainda,
ter disposição para adaptar-se a esse novo cenário de conversas informais para disseminar
o conhecimento e reconhecer novos desafios. E Song, Bid e Weggeman (2006) afirmam
que a Gestão do Conhecimento é entendida como a informação que foi validada por
experiência que entrou na organização e que tem provado ser benéfica para o desempenho
desta.

Portanto, a Gestão do conhecimento é um processo que trata da conversão do
conhecimento por meio de ações relacionadas à criação e à disseminação desse
conhecimento, que lhe conferem uma vantagem benéfica para organização a fim de
assegurar a sustentabilidade dela (CHOO, 2003; NONAKA; TAKEUCHI, 1997; SONG;
BID; WEGGEMAN, 2006).

3.1 Processo de criação do conhecimento organizacional

A estrutura conceitual básica sobre as formas de administração do processo de
criação do conhecimento, de acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), possui duas
dimensões – (1) a dimensão ontológica e (2) a dimensão epistemológica –, descritas a
seguir.

1. Ontológica: o conhecimento só pode ser criado por indivíduos. Uma organização,
por si só, não pode criar conhecimento, seu escopo é apoiar os indivíduos e lhes
proporcionar condições para tal. A existência do conhecimento organizacional é



possível a partir de interações que permitem sua criação de forma individual e a
disseminação para a organização em seu conjunto.

2. Epistemológica: segundo essa dimensão, há dois tipos de conhecimentos:

 explícito: o conhecimento que é objetivo e facilmente captado, codificado e
compartilhado. Trata-se de um conhecimento transmissível em linguagem
formal e sistemática, formalizado em textos, gráficos, tabelas, figuras,
desenhos, esquemas, diagramas, etc., facilmente organizado em bases de
dados e em publicações em geral, tanto em papel quanto em formato
eletrônico.

 tácito: é o conhecimento que reside essencialmente na cabeça das pessoas. É
um saber subjetivo, baseado em experiências pessoais e específicas ao
contexto, e por tal motivo é mais difícil de ser formulado e comunicado;
corresponde às habilidades inerentes a uma pessoa; é um sistema de ideias,
percepção e experiência, difícil de ser formalizado, transferido ou explicado a
outra pessoa.

Davenport e Prusak (1998) e Nonaka e Takeuchi (1995) contemplam o conhecimento
através de duas dimensões: (1) tácito e (2) explícito.

Popadiuk e Choo (2006) discutem um terceiro tipo de conhecimento: o cultural. Em
outras palavras, são crenças utilizadas para descrever e explicar a realidade, bem como
convenções e expectativas empregadas para atribuir valor e significado a novas
informações. Trata-se de um conhecimento não codificado, mas que é difundido através
das relações grupais. Embora Nonaka e Takeuchi (1995) não discutam o conhecimento
caracterizado como cultural, elaboram uma distinção entre conhecimento coletivo e
individual.

Yakhlef (2005) contempla o conhecimento como acumulativo, construído sobre e a
partir de conhecimentos criados anteriormente. Diferentemente de outras atividades
organizacionais, a criação de conhecimento não precisa estar localizada em certo lugar e
tempo nem ser monitorada. Ideias criativas e insights não necessariamente são criados
durante as atividades executadas. Em contraste com recursos físicos, ideias são transferidas
e ao mesmo tempo não se perdem, pois o indivíduo as compartilha com outros e continua
as possuindo.

No Quadro 1 , apresenta-se a classificação dos conhecimentos de acordo com a
pesquisa bibliográfica realizada.

Quadro 1 - Classificação dos conhecimentos
Tipos Características Baseado em

Tácito Não codificado, baseado em experiências, pensamentos e
sentimentos. Davenport e Prusak (1998)

Nonaka e Takeuchi (1997)Explícito Articulável, codificado e comunicável, facilmente
transferido.

Individual Inerente ao indivíduo, de acordo com suas opiniões, atitudes
e experiências. Nonaka e Takeuchi (1997)

Coletivo Reside em ações coletivas de um grupo.
Cultural Crenças que são utilizadas para descrever e explicar a

realidade. Popadiuk e Choo (2006)
Acumulativo Construído sobre e a partir de conhecimentos criados

anteriormente. Yakhlef (2005)

Fonte: elaborado a partir da pesquisa (2010)



Com base nessa distinção, Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que há um
pressuposto de que o conhecimento humano é criado e expandido através da interação
social entre os conhecimentos tácito e explícito, o que se chama “conversão do
conhecimento”, que acontece nos processos de socialização, externalização, internalização
e combinação, como mostra a Figura 1.

Figura 1 - Processos de socialização, externalização, internalização e combinação

Fonte: adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997)

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento ocorre a partir de uma espiral
de conhecimento baseada no comprometimento pessoal e em vários processos de
conversão entre o conhecimento tácito e o explícito, envolvendo desde o indivíduo até o
grupo, a organização e o ambiente. Os ciclos de conversão do conhecimento, quando
passam várias vezes pelos quatro processos (socialização, externalização, internalização e
combinação), formam uma espiral que serve para analisar e entender os mais diversos
casos de criação e disseminação do conhecimento, tendo cada caso suas particularidades
ou especificidades, conforme abaixo descrito:

3.1.2 Socialização: de conhecimento tácito em conhecimento tácito

O processo de socialização ocorre na conversão de parte do conhecimento tácito de
uma pessoa no conhecimento tácito de outra pessoa. Esse tipo de conversão também é
abordado pelas teorias ligadas à cultura organizacional e ao trabalho em grupo. Uma
síntese dessa conversão pode ser a troca de conhecimentos face a face entre pessoas.

3.1.3 Externalização: de conhecimento tácito em conhecimento explícito

O processo de externalização ocorre na conversão de parte do conhecimento tácito
do indivíduo em algum tipo de conhecimento explícito. Tal conversão é pouco abordada
por outras teorias da administração. Como exemplo, pode ser citado o registro do
conhecimento da pessoa feito por ela mesma.

3.1.4 Combinação: de conhecimento explícito em conhecimento explícito

O processo de combinação ocorre na conversão de algum tipo de conhecimento
explícito gerado por um indivíduo e que será agregado ao conhecimento explícito da
organização. Esse tipo de conversão também é abordado pelas teorias ligadas ao
processamento da informação. O exemplo as ser citado pode ser o agrupamento dos
registros de conhecimentos.

3.1.5 Internalização: de conhecimento explícito para conhecimento tácito



O processo de internalização ocorre na conversão de partes do conhecimento
explícito da organização em conhecimento tácito do indivíduo. Tal conversão também é
abordada pelas teorias ligadas à aprendizagem organizacional.

Para que isso ocorra, no entanto, é necessário que as ferramentas, a linguagem e as
práticas gerenciais relacionadas à Gestão do Conhecimento sejam adaptadas às
possibilidades, aos desafios e às condições financeiras das organizações. A Gestão do
Conhecimento requer, por outro lado, que os líderes das organizações compreendam os
conceitos essenciais que fundamentam as técnicas e as ferramentas utilizadas na
organização. Exige um alto grau de sensibilização por parte da organização quanto às
mudanças nos cenários externos e também nas aspirações profissionais e pessoais dos
funcionários.

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997, p. XXII):
O conhecimento organizacional é a capacidade de uma organização de criar um
novo conhecimento, difundi-lo na organização como um todo e incorporá-los a
produtos (ou serviços) e sistemas (processos).

A partir de um levantamento realizado na literatura, foi observado que Nonaka e
Takeuchi (1997), identificam e compreendem como acontece a criação de conhecimento
nas organizações, da seguinte forma:

1. Aumento da base de conhecimentos tácitos de um indivíduo.

2. Uso da socialização para transferir esse conhecimento a toda a organização, liberando o
conhecimento tácito do indivíduo.

3. Difusão interativa do conhecimento entre os diferentes níveis da organização.

4. Aumento da variedade de requisitos, reestruturação da organização e introdução do
caos criativo na organização.

5. Criação de nova tecnologia e de novos processos que exigem inovação contínua.

O conhecimento atinge igual importância e equipara-se a um recurso de poder de
competitividade nas organizações que possuem a capacidade de criar um novo
conhecimento e difundi-lo em sua totalidade.

Há um reconhecimento crescente de que a chave para a criação de conhecimento
reside na interligação entre o conhecimento tácito e o explícito. Nesse contexto, a Gestão
do Conhecimento é vista como um agente facilitador, permitindo às organizações se
desenvolverem e serem mais competitivas. O conhecimento é um misto de experiências,
valores e informação contextual que fornece uma estrutura para avaliar e incorporar novas
experiências e informação. É aplicado na mente das pessoas, da qual se origina.

4 Indicação Geográfica

A indicação geográfica (IG) assim como as marcas, os nomes empresariais, os nomes
de domínio, dentre outros, são signos distintivos que tem por objetivo diferenciar bens e
indicar a sua origem – normalmente sua origem comercial. Diferenciar um bem
(compreendido neste um produto ou serviço) significa demonstrar no mercado,
especialmente para o consumidor, que um bem é diferente de outro de mesma quantidade e
espécie em face de sua origem, de suas características ou de sua qualidade. A indicação da
origem comercial serve para que o consumidor saiba quem é o seu fornecedor, garantindo



a sua procedência em termos comerciais. No caso das IG, a isso se acrescenta o objetivo de
indicar a origem geográfica do bem, ou seja, onde este foi elaborado e sob quais condições
(CERDAN, BRUCH e SILVIA, 2010).

No TRIPS, a seção 3 da Parte II foi reservada à proteção das indicações geográficas.
Segundo este Acordo “as Indicações Geográficas são indicações que identifiquem um
produto como originário do território de um Membro, ou região ou localidade deste
território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja
essencialmente atribuída à sua origem geográfica”.

O Brasil, internalizando as normas do TRIPS, promulga a Lei n° 9.279/1996 (BRASIL,
1996), em seus artigos 176 e seguintes, define o que se constitui uma indicação geográfica:
a indicação de procedência e a denominação de origem. O artigo 177 define a indicação de
procedência (IP) como o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu
território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação
de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Já o artigo 187 define a
denominação de origem (DO) como o nome geográfico de país, cidade, região ou
localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou
características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores
naturais e humanos.

4.1 A região de Indicação de Procedência do Vales da Uva Goethe – SC
(IPVUG)

A Indicação de Procedência “Vales da Uva Goethe” é fruto da remota história da
colonização do sul de Santa Catarina. Oito são os municípios que integram o “Vales da
Uva Goethe”: Urussanga, Pedras Grandes, Morro da Fumaça, Cocal do Sul, Treze de
Maio, Orleans, Nova Veneza e Içara também denominados, região de Urussanga,
conforme visualizada na Figura 2.

Figura 2– Localização do Vales da Uva Goethe, Santa Catarina, Brasil

Fonte: IBGE (2013).



Os colonizadores de Urussanga, conforme Maestrelli (2011) provêm da região de
Veneto, do Vale do Rio Piave, de Belluno e de Trento - Itália, de onde partem em março de
1878. Aportam no Brasil em Pernambuco, chegam ao Rio de Janeiro em abril do mesmo
ano, dirigindo-se para Desterro em Santa Catarina (atual Florianópolis). De Desterro a
Laguna e de Laguna a Tubarão e Pedras Grandes, chegam por fim a Urussanga, em 26 de
maio de 1878, 19 imigrantes, logo, seguidos por mais 78 famílias, nascendo assim, o
principal núcleo da colonização italiana no sul catarinense.

A chegada, o reconhecimento do que os esperava, no entanto, não condiz com os
sonhos, de cultivar ricas terras e fazer fortuna, trazidos na bagagem. As terras ainda devem
ser desbravadas, uma vez que são habitadas pelos índios “Xokleng”, considerados à época
os senhores da região. Conforme aponta Maestrelli (2011, p. 87):

... índios e imigrantes se encontram para um inevitável abraço de sangue. Um
confronto que não era um desejo e sim uma contingência, que não era uma
escolha e sim uma fatalidade, que não envolvia ambições e sim lágrimas. Sejam
índios ou imigrantes, ambos foram personagens de uma retirada imposta pela
miséria, fome e humilhação.

Vencidas as dificuldades conforme a necessidade, os imigrantes cultivam a terra,
derramam nela sementes que lhes são fornecidas, crescem as lavouras de milho, cana de
açúcar, arroz e feijão, e como não poderia deixar de ser, dando especial atenção para o
cultivo das vinhas. Velloso (2008), afirma que ramos de videira foram trazidos da Itália nos
navios e plantados logo no início da colonização. No entanto o cultivo da videira e a produção
de vinho foram marcados também por dificuldades.

A adaptação das variedades trazidas não foi bem sucedida, resultando em vinhos de
baixa qualidade. Porém, Giuseppe Caruso Mac Donald, um advogado italiano, nomeado
regente consular vem de São Paulo para Santa Catarina, trazendo para Urussanga a
variedade “Goethe” em uma de suas viagens.

Cultivar uvas é identidade do povo. O clima impediu um desenvolvimento
inicial, mas pesquisas do importante vinicultor Caruso Mac Donald introduziram
a uva Goethe (híbrido 85% vinífera/15% americana). Elaborar o vinho branco
que a terra permitia torna-se importante atividade econômica. Com auge em
1950. (FLORES e FLORES, 2012. p. 74).

Conforme Velloso (2008), a variedade Goethe distribuída entre os imigrantes
adaptou-se às condições edafo-climáticas da região de Urussanga e logo se apresentava na
maioria dos parreirais nas colônias.

A uva e o vinho Goethe alcançam ótima produção e reconhecimento nacional e
internacional, elevando Urussanga à capital do vinho.

A Goethe encontrou em Urussanga o seu território. Foi um caso de amor à
primeira vista, sendo cultivada desde o início com o duplo propósito de consumo
in natura e de produtora de vinho. Durante praticamente quatro décadas, essa
variedade projetou Urussanga no cenário vinícola nacional e internacional. Nas
décadas de 30 a 60 do século 20, a uva e o vinho Goethe, com o seu amarelo
ouro, garantiram fama a Urussanga e a seus produtores de vinho.
(MAESTRELLI, 2011. p.116).

Paralelamente ao sucesso e desenvolvimento da vitivinicultura urussanguense,
surgia e desenvolvia-se rapidamente a indústria do carvão, que em pouco tempo viria a
consagrar a cidade vizinha, Criciúma, como a Capital do Carvão.

O minério alcança destaque na economia nacional quando por determinação do
Governo Federal de Getúlio Vargas torna-se obrigatório o uso do carvão mineral nacional.
Com atrativa oferta de trabalho e vantagens como aposentadoria precoce e alta



remuneração, a indústria do carvão, vai, além de explorar o minério, mudando também o
cenário agrícola da região. O vitivinicultor abandona as vinhas e torna-se o explorador de
minério.

... surge a extração de carvão mineral, que tornou a região polo carbonífero
(junto com Lauro Muller, Siderópolis e Criciúma), e passa a exigir mão de obra.
A boa remuneração e rápida aposentadoria atraíam colonos, terras foram
vendidas, vinhedos abandonados, e a migração em massa para o setor provocou
mudanças na economia. (FLORES e FLORES, 2012. p. 74).

No entanto, o cultivo da uva e a produção do vinho Goethe, ainda que timidamente,
permanecem na região de Urussanga. Os produtores, descendentes dos imigrantes
colonizadores, cultivam, produzem, muito mais que a uva, que o vinho Goethe, mantêm
vivo o saber fazer, a tipicidade da variedade Goethe, que tão generosamente adaptou-se à
região.

No ano de 2005, unidos em associação, a PROGOETHE, produtores da uva e vinho
Goethe, iniciam o processo de “Indicação de Procedência Vales da Uva Goethe”, com
intensão de elevar o produto em qualidade, reconhecimento, e principalmente, perpetuar
esse produto, que permeia a história de todo um povo, de sua cultura, daqueles que, como
afirmam Flores e Flores (2012), fizeram da uva Goethe o símbolo de resistência, a força
para permanecerem produzindo uva e vinho, não submetendo-se às condições de trabalho
nas carvoeiras.

A Indicação de Procedência VALES DA UVA GOETHE acrescentará um novo
parâmetro na produção, organização e comercialização de vinhos no Brasil.
Estes produtos constituem a classe de Vinhos Brasileiros com Procedência
reconhecida. Constitui a primeira I.P. no Brasil sustentada, não somente na
questão da produção territorial, mas fundamentalmente em um vinho que há
mais de um século é elaborado no território de abrangência da I.P. com uma
variedade exclusivamente presente na região de Urussanga e municípios
vizinhos, denominado de território dos Vales da Uva Goethe. (Manual de
controle interno da I.P.V.U.G. 2012. p.3).

O retorno ao mercado com reconhecimento no cenário nacional, como tivera em
1950, por meio da já conquistada Indicação de Procedência, é o que almejam os associados
da PROGOETHE, que visam além da perpetuação do Vales da Uva Goethe, o
desenvolvimento econômico regional, por meio da geração de novas oportunidades de
trabalho, seja pelo aumento na produção, seja pela crescente demanda no campo do
ecoturismo. Conforme Vieira et al (2013) com o processo de Indicação  de Procedência
observa-se a formação de um ciclo, onde os diferentes setores acabam se interligando e
dependendo uns dos outros, gerando benefício à coletividade.

Com vista para o mercado, segundo Fagundes et al (2012) a Indicação de
Procedência melhora e torna mais estável a demanda do produto, pois sob a etiqueta da
indicação geográfica, sabe o consumidor que encontrará um produto de qualidade, com
características regionais, além de permitir a identificação do produto dentre outros.

O reconhecimento da IP tem como objetivo garantir uma constância na demanda
pelo produto e, se possível, agregar valor, buscar uma melhoria na geração de renda de
seus associados e fomentar o desenvolvimento local (VIEIRA; WATANABE; BRUCH,
2012).

Essa região está intimamente ligada à cultura e tradição na produção da uva e vinho
Goethe (savoir faire ou fator humano), apresentando solos e condições climáticas distintas
(fatores naturais). Com o reconhecimento da indicação de procedência, criou um “clima”
favorável ao enoturismo em Urussanga. Diante desse cenário, o governo do estado de



Santa Catarina reconheceu a importância dos “Vales da uva Goethe”, na região delimitada
pela Indicação de Procedência, como território único em Santa Catarina, reforçando o
pedido da proteção junto ao INPI (VIEIRA; WATANABE; BRUCH, 2012).

As vinícolas integrantes da IP que elaboram vinhos à base de uva Goethe e
pertencentes à PROGOETHE são: Vinícola Mazon - Fundada na década de 1970 pelos
irmãos Genésio e Jayme Mazon, a Vinícola tem por objetivo seguir a tradição da linha
materna da família, os Debiasi, preenchendo uma lacuna no tradicional ramo da
vitivinicultura de Urussanga; Vitivinícola Urussanga – Proveniente de Longarone, Região
do Vêneto, Itália, os Damian estabeleceram-se em Urussanga em fins do século XIX;
Vinícola Quarezemin - Atua desde 2002 na região; Vinícola Felippe – A família e
proveniente da região da Toscana na Itália, vindo para a região no final do século XIX. A
vinícola é administrada pela terceira geração de imigrantes e preserva até hoje métodos
tradicionais ao lado de novas tecnologias. A vinícola possui localização privilegiada, na
comunidade histórica de Azambuja, sede da colonização italiana no sul de Santa Catarina e
componente do roteiro: Caminhos da Imigração Italiana; Vinícola Trevisol - A tradição em
produzir vinhos surgiu há mais de 100 anos na família Trevisol. Com parreirais de uva
Goethe centenários, a quinta geração continua a fabricar a bebida mais tradicional de
Urussanga. Além destas, também cultivam a uva e elaboram vinhos artesanais os
associados Rodolfo Della Bruna, Denner Quarezemin, Deivson Baldin, Raul Savio, Rafael
Sorato, Márcio Scremin e Antonio de Lorenzi Cancelier (PROGOETHE, 2012).

5 Apresentação e análise dos dados da pesquisa de campo

Após a aplicação da entrevista, quando buscou verificar como acontece e como foi
observada a criação do conhecimento na associação nesta pesquisa, a transcrição das
entrevistas foi dividida em categorias para facilitar a compreensão dos resultados. A
avaliação dessas categorias foi fundamentada em conceitos sustentados pelos autores
referenciados na fundamentação teórica. A pesquisa consegue avaliar as perguntas e
respostas das entrevistas efetuadas junto aos entrevistados e reconhecer, por meio das
respostas obtidas, a existência ou não de criação de conhecimento nessa associação através
das técnicas levantadas na literatura, com base nos conceitos de Nonaka e Takeuchi
(1997). Na análise das categorias podem ser conferidas a seguir, sendo apresentados os
resultados obtidos individualmente em cada categoria descrita.

A seguir, são detalhados e discutidos esses resultados, distribuídos em sete
categorias.

a) Categoria 1: Aumento da base de conhecimentos de um indivíduo

Pode-se constatar que o conhecimento tácito era eminente para o Presidente da Progoethe
e a vitivinicultora, os quais afirmaram que o vinho era feita empiricamente, uma vez que
“cada um tinha uma receita, mas era feito tudo empiricamente e as indústrias vinícolas
cada um tem a sua receita e tem a sua maneira de fazer. Mas o fato é que cada associado
deveria ter uma receita feita cientificamente produzida”. E que hoje, conseguem em parte
elaborar de forma padronizada, estabelecidos pelo Manual de Elaboração de Vinho,
elaborado pelo Conselho Regulador da IPVUG. Esse conhecimento foi construído durante
as várias reuniões ocorridas no decorrer da implementação da IPVUG, fato ocorrido com a
aplicação dos processos de criação do conhecimento: (1) socialização nos momentos das
frequentes reuniões; (2) externalização quando conseguem explicitar em documentos os
dados e as informações; (3) combinação durante a análise da elaboração do manual; e (4)



internalização, quando os vitivinicultores levam para suas rotinas os conhecimentos
criados na indicação geográfica.

Na percepção dos entrevistados, foi observado que as pessoas adquiriram um novo
conhecimento, ou seja, aprenderam algo novo a partir da implementação da indicação de
procedência. Os entrevistados afirmam que havia atividades e processos realizadas de
forma empírica, baseada no conhecimento familiar que foi repassado de geração em
geração.

b) Categoria 2: Uso da socialização para transferir o conhecimento a outros indivíduos da
associação

A socialização compreende as conversas informais e formais, com repasse de
orientações e, ampliando dessa forma a base do conhecimento tácito dos vitivinicultores.

De acordo com as entrevistas, percebe-se que os conhecimentos criados dentro da
associação de uma pessoa para as outras. Esses conhecimentos foram transferidos da
seguinte forma:

 Em viagens e contato em diversas regiões com características próprias que
produzem vinhos, queijos e presunto; e conversas com pessoas chaves para
conhecer a forma de funcionamento;

 reuniões  de degustações, algumas palestras e seminários;
 repasse de informações para as pessoas, mencionando-se a necessidade de

adequar a qualidade dos vinhos dentro da legislação do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

O uso da socialização para disseminar o novo conhecimento criado na pela
indicação de procedência fica evidente quando os entrevistados afirmaram que as
informações foram transmitidas por meio de reuniões com as pessoas chave para
conscientizá-las da necessidade de se adequar corretamente o produto (vinho goethe) ao
gosto do consumidor e à legislação do MAPA.

Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que, para liberar o conhecimento e transferi-lo
às pessoas, é necessário o uso da socialização. Nesse sentido, Santiago Jr. (2004) corrobora
afirmando que a disseminação dos conhecimentos dos indivíduos promove contatos face a
face e conversas informais. Choo (2003) reforça esse conceito quando sustenta que a
interação em diálogos diretos entre pessoas de diferentes áreas funcionais, que partilham
suas habilidades e experiências, acaba organizando equipes para se desenvolverem rumo a
um objetivo comum. O autor consolida com a ideia de Vick, Nagano e Santos (2009), que
dizem que a transferência de conhecimento entre as pessoas pode ocorrer durante a
promoção de reuniões formais e informais para que a equipe perceba as variáveis
ambientais e organizacionais.

c) Categoria 3: Difusão interativa do conhecimento entre os diferentes níveis da Progoethe

A Progoethe (a associação dos produtores e uva e vinho goethe) aplica o processo de
criação do conhecimento quando: (1) Socialização: durante as reuniões com os produtores
de uva goethe; nas degustações, seminários e palestras; (2) Externalização: quando
elaboraram o Manual de Uso elaborado pelo Conselho Regulador da IPVUG; (3)
Combinação: na ocasião do repasse e revisão do Manual de Uso de elaboração do vinho
pelos membros que estiverem dentro das normas estabelecidas no Manual de Uso
estabelecido pelo Conselho Regulador da IPVUG; e (4) Internalização: no momento em
que o vitivinicultores assimilam o conhecimento e o internaliza na rotina de trabalho na
produção.



Os entrevistados afirmaram que os novos conhecimentos sobre o processo de
Indicação de Procedência foram disseminados entre os membros da Progoethe. O processo
da IPVUG foi repassado para os membros da Progoethe por meio de:

 muitas reuniões;
 por encontros os quais todos experimentavam os vinhos um dos outros;
 implementação do Manual de Uso explicando todos os procedimentos para cada

atividade; e
 convocação de reunião para revisar procedimentos.

d) Categoria 4: Reestruturação com criação e alteração de novas rotinas

Nesta categoria, ocorre a modificação de novas rotinas quando os vitivinicultores
necessitam alterar a forma de elaborar o vinho, quando não se tem mais a ideia que o
goethe de qualidade seja o vinho extremamente amarelo, ou extremamente ácido, que tem
que ter amargor no final. Para que a criação e a alteração de rotinas fossem efetuadas,
aplicou-se o processo de criação do conhecimento: (1) Socialização: quando há um debate
de como estruturar o Manual de Uso de elaboração do vinho; e (2) Externalização: quando
o Conselho Regulador registra os conhecimentos tácitos em normas de elaboração do
produto para garantir a qualidade.

A entrevista aponta que houve criação e modificação das rotinas e da atividade. A
mudança ocorreu em virtude da criação e da alteração nos procedimentos executados pelos
membros do Conselho Regulador, para que chegassem a um consenso mínimo, um padrão
mínimo de entendimento de qualidade. E mesmo assim, ainda tem vinhos com
características bem diferentes dos que está sendo proposto pelo Manual de Uso da IPVUG.
Quando iniciou a troca de informações e a comparação dos produtos, começou o processo
de busca por novos métodos para alterar o produto, porém, sem que ocorressem alterações
no produto final, para não perder a característica do produto familiar e tradicional, a
tipicidade do vinho goethe.

e) Categoria 5: Aumento da variedade de requisitos

O processo de criação do conhecimento constatado nesta categoria foi: (1)
Externalização, quando o vinicultor cria a nova estrutura de controle e efetua registro em
documentos de rastreabilidade; (2) Combinação, quando o vinicultor registra todo
processo desde a propriedade até a vinícola, para demonstrar a rastreabilidade do
produto.

O presidente da Progoethe afirmou que houve acréscimo de novos itens ou tipos de
controle para as vinícolas. Essa necessidade ocorreu em virtude da adequação à legislação
do Ministério da Agricultura e às necessidades da Progoethe.

f) Categoria 6: Consulta de publicações, órgãos e entidades de classe, materiais científicos
e técnicos

A criação do conhecimento pode ocorrer por meio de consulta de publicações, órgãos
e instituições de classe e materiais científicos e técnicos. O aumento da base de
conhecimento tácito dos vitivinicultores ocorreu por intermédio do consultor do Sebrae e
posteriormente pela Epagri, bem como através de contato com pessoas do setor,
principalmente com a industrias de biotecnologia.

O processo de criação do conhecimento identificado nesta categoria é: (1)
Internalização: na assimilação das informações por meio dos seminários e palestras no
Sebrae e na Epagri; e (2) Socialização: no momento da disseminação das informações
junto vinicultores e vitivinicultores.



g) Categoria 7: Relevância e eficácia do conhecimento sobre Indicação de Procedência
para a Progoethe

Para Choo (2003), a criação do conhecimento ocorre quando a organização atribui
relevância e eficácia do conhecimento da indicação geográfica. Nesta categoria, buscou-se
verificar se os conhecimentos criados na associação possuem significado, mérito,
importância e se são considerados úteis para os associados com relação às novas
informações e conhecimentos sobre indicação geográfica.

Os processos de criação do conhecimento identificados nesta categoria são: (1)
Socialização: quando os vinicultores e vitivinicultores disseminam os conhecimentos
existentes para outros produtores por meio de reuniões na associação; (2) Combinação:
quando os associados conhecem as informações contidas no Manual de Uso para
elaboração de vinhos da Uva Goethe; (3) Internalização: a partir das análises do manual
de elaboração de vinhos; os associados incorporam o conhecimento para alcançar o
resultado desejado através da transparência do conhecimento criado pelo processo da
IPVUG.

Verifica-se também que os conhecimentos da indicação de procedência se
encontrava nos conhecimentos dos vitivinicultores (tácitos), o que se identifica quando
eles afirmaram que os vinhos da uva Goethe é de qualidade e característico da região,
porém, eles possuíam padrões bem diferentes.

6 Conclusões

Apesar de os membros da Associação Progoethe não conhecerem
metodologicamente os conceitos difundidos por Nonaka e Takeuchi (1997) na
fundamentação teórica aqui apresentada, pôde-se observar que a associação reconhece a
criação do conhecimento quando os vitivinicultores afirmaram que houve aumento da base
de conhecimentos tácitos das pessoas que trabalham na vinicultura e vitivinicultura.
Observa-se que ocorreu a socialização quando afirmaram que foram realizadas muitas
reuniões e troca de informações para implementação do processo Indicação de Procedência
do Vales da Uva Goehte e que houve aumento das rotinas e novos procedimentos nos
processos.

Constata-se também a criação do conhecimento dos membros da Progoethe
aumentou quando o Sebrae e a Epagri, participaram da elaboração do processo do pedido
da IPVUG junto ao INPI, para elaboração do Manual de Uso, aumentando a variedade de
requisitos no manual de elaboração do vinho e melhorando a competência das pessoas
envolvidas no processo de implementação da IPVUG, conforme sustentam Nonaka e
Takeuchi (1997).

A constatação de que houve aumento dos conhecimentos técnicos dos membros da
Progoethe pode ser verificada nas entrevistas. A consolidação entre os conceitos
levantados na fundamentação teórica sobre criação do conhecimento e as entrevistas
ocorreu durante o acompanhamento da pesquisa e os estudos efetuados pelos
pesquisadores, por meio das respostas obtidas durante as entrevistas, que foram
estruturadas com base nos conceitos fundamentados em autores pesquisados na literatura.
Neste sentido, constata-se que o conhecimento cultural é expresso por meio de convenções
e expectativas dos membros da Associação quando atribuiu valor e significado às
informações do vinho do Vales Uva Goethe quando o Conselho Regulador da IPVUG e



produtores organizaram o manual de elaboração de vinho, durante as várias reuniões
ocorridas com os produtores de vinho.

Assim, sugere-se que sejam realizados mais estudos no sentido de aprofundar a
compreensão da IPVUG em diferentes áreas. Outra oportunidade para melhor
compreensão deste processo de conhecimento seria identificar e analisar as diversas
culturas organizacionais que fomentam, facilitam ou dificultam a criação do conhecimento
com a a utilização da IPVUG por meio de alguns questionamentos, tais como: (1) Quais
tipos de culturas organizacionais que são mais favoráveis para implementar uma indicação
geográfica? (2) A cultura de organizações familiares facilita ou dificulta a criação de
conhecimento na implementação do processo de reconhecimento de uma indicação
geográfica?
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Eje temático

La industrialización y el contenido local: nuevas condiciones para el desarrollo

Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar la Industria Azucarera, específicamente en
producción de azúcar, con relación a Innovación y Competitividad. La Industria Azucarera
de México depende del mercado de Estados Unidos, por lo que, la competitividad de ésta
se evaluó con respecto a Estados Unidos (utilizando MAGIC) y se dimensionó dicha
posición comparando con Brasil, Argentina y Colombia. La dinámica de innovación se
estudió utilizando indicadores de patentes. Los resultados obtenidos se analizaron de
forma cualitativa, y la causalidad entre las variables se validó a través del modelo de
GRANGER. Los resultados muestran que la industria azucarera  se ha visto deteriorada,
presentando una actividad de innovación escasa y una competitividad cada vez más
mermada; en este proceso, la política pública instrumentada para este sector ha sido
fundamental. En este tenor, el círculo virtuoso que debe existir entre innovación y
competitividad, se ha desvirtuado.

Palabras clave: Competitividad, innovación, industria azucarera, patentes.

Abstract

The purpose of the current research is to carry out an analysis of the Sugar Industry,
specifically on the production of sugar, in relation to the innovation and competitiveness.
Sugar Industry in Mexico depends upon the market of the U.S.A, that is why it was
evaluated in respect to it (through MAGIC), such position was measured in relation to
countries like Brasil, Argentina, and Colombia. The obtained results were analyzed on a
qualitative manner and the casualty among the variables was validated through the
GRANGER model. The results show that the sugar industry has been damaged, that it has
a scarce innovative activity, together with a gradually diminished competitiveness. On this
respect, the virtuous circle that should exist between innovation and competitiveness in this
area has been distorted.

Key words: Competitiveness, innovation, sugar industry, patenting.
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1. Introducción y  Objetivos

“La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y
mejorar” (Porter, 2009:163). La innovación está ligada con los permanentes cambios en la
tecnología y  a su vez con la competitividad.  La generación  de nuevas ideas aplicadas a la
industria e introducidas de manera exitosa al mercado, suelen incrementar la productividad
de la industria. Se considera que el impacto de la innovación sobre la competitividad es
positivo, siempre y cuando la innovación a realizar haya sido resultado de un estudio
previo de gestión tecnológica, tal como explicaron Costa et. al. (2000) e Hidalgo (2002).

De acuerdo con Costa et al. (2000) la capacidad de innovación basada en nuevos
conocimientos económicos y entendida en sentido amplio, es una variable crucial para la
competitividad de una actividad tecnológicamente madura y que afronta una fuerte presión
de la competencia exterior, como en el caso de la Industria Azucarera. De acuerdo con
algunos investigadores la industria azucarera ha tenido un atraso tecnológico en los últimos
62 años, Bravo (2006), que ha impactado en la competitividad de la industria. Con este
argumento y conforme a la literatura analizada, se parte de que la competitividad de una
industria está estrechamente relacionada con la actividad de innovación.

Para efecto de la presente investigación, se concibe a la competitividad tal como la
describe Fajnzylber (1988): la competitividad consiste en la capacidad de un país para
sostener  y expandir su participación en los mercados internacionales. En este tenor, Porter
(2009) indica que es menester estudiar la competitividad de la industria de los países de
forma comparativa, considerando que nos rige un mercado abierto. Continúa explicando,
que la ventaja competitiva es justamente la posición provechosa que tiene una industria
contra las fuerzas que la determinan, y éstas se crean y mantienen acorde a las diferencias
entre las naciones. En este contexto, la medición de la competitividad se realizará a través
de los indicadores generados por el software MAGIC, el cual está construido con base en
el concepto de competitividad en mercados abiertos,  y el análisis de las ventajas
comparativas entre las industrias de los diferentes países.

En lo que refiere a la innovación, ésta se entiende como el proceso de invención, desarrollo
y comercialización de la tecnología. Bajo esta concepción, se reconocen diferentes
indicadores de resultado y de insumo para medirla. Específicamente, en este caso se
considerará como indicador a la patente, tal como, se ha señalado en el Manual de Patentes
de la OCDE (2004). La razón es que es un indicador homogéneo para el conjunto de los
países y el acceso a las bases de patentes es gratuito.

Ahora bien, es importante el estudio de la caña de azúcar (Saccharum officinarum L) ya
que es uno de los productos básicos de consumo en México y en el mundo, su producción
se realiza en los ingenios a partir de los jugos de caña de azúcar y de remolacha, dando
origen a una agroindustria generando empleos, participando directamente en la economía
nacional. En el comparativo mundial de la producción mundial de azúcar  de acuerdo con
el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) durante el periodo 1997-
2007  fue de 14,528 millones de hectáreas. Entre América Latina y Asia se producen
10,981 millones de hectáreas, Brasil tiene una participación del 29.28%, India con 21.48%
y la Unión Europea con una participación del 17.6%.  Entre Brasil e India sostienen el 50%
de la producción mundial.  Los principales países productores de azúcar a nivel mundial
son: Brasil, India, China, Tailandia, Pakistan, México, Australia, Colombia, Estados
Unidos, Filipinas, Cuba e Indonesia. El comportamiento de la producción mundial de
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azúcar ha mostrado variaciones de un año a otro, debido a las condiciones climatológicas y
a los cambios en las políticas azucareras impuestas al interior de las mismas. En la
economía mundial el azúcar mexicano ocupa el sexto lugar con un volumen de producción
de 520 millones de hectáreas que equivale al 3. 54% de producción mundial.

A nivel mundial los principales consumidores de azúcar se encuentran representados en la
figura 1 donde se puede observar de acuerdo al SIAP que India, Unión Europea, Estados
Unidos, Brasil, China, Rusia y México se encuentran entre los principales consumidores.
Entre estos consumidores se encuentran también principales productores como India,
Estados Unidos, Brasil, Unión Europea, México (Servicio de Información Agroalimentaria
y Pesquera (SIAP), 2008. Cámara Nacional de la Industria Azucarera, 2008).

De acuerdo con la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO, Ecocrop, 2012) el consumo pércapita es entre 30 y 60 kg por año en
los países en desarrollo que son exportadores, mientras que  en los países en desarrollo,
que son importadores netos, el consumo es no mayor a 5 kg.  Cabe mencionar que India,
Brasil, México y China no son importadores netos de azúcar y si son países en desarrollo,
y su consumo pércapita anual es de aproximadamente 45 kg y de la misma forma estos
países son principales productores de azúcar.

Los principales exportadores de azúcar de acuerdo con el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA)  son Brasil, Unión Europea, Australia, Tailandia y Cuba. En el
periodo 2006-2010 se exportaron 253 560 miles de toneladas, de las cuales Brasil exportó
el 45% siendo el principal productor y exportador de azúcar. Los principales exportadores
son países que cubren su consumo interno. México participa con 1.20% de las
exportaciones mundiales, no obstante es exportador e importador de azúcar, es decir cubre
demanda externa pero del producto externo cubre demanda interna, este fenómeno se
vincula a los diferenciales entre los precios domésticos e internacionales.

En México, la producción de azúcar es una de las actividades de mayor tradición en el
desarrollo histórico del país (Longar, 2004). De acuerdo con Crespo (1988) la industria
azucarera en México en los últimos cien años ha sido marcada en etapas económicas que
caracterizan el desarrollo histórico de esta industria.

 1922-1950 periodos de recuperación y estabilización.
 1950- 1967 periodo de crecimiento acelerado.
 1967- 1982 periodo de estancamiento y crisis.

Durante la década de los 70´s México paso de ser un país tradicionalmente exportador a
importador, aunque  tiene volumenes de producción que cubren el mercado interno no
podrá ser exportador debido a la baja internacional de los precios del azúcar, por lo que se
buscan estrategias productivas para el excedente del producto. La industria azucarera
genera más de 4,500 millones de empleos directos o indirectos. Genera una derrama
económica para 12 millones de habitantes. De acuerdo con información de la Cámara
Nacional de la Industria Azucarera, México ocupa el sexto lugar mundial en producción de
azúcar con 5.5 millones de toneladas producidas. Siendo el sexto consumidor mundial de
azúcar con 45 kg anuales per cápita. La industria azucarera representa 6.6 % del valor de la
producción nacional agropecuaria, silvícola y de pesca; 2.1 % del Producto Interno Bruto
de la industria manufacturera y 0.35 % del PIB nacional
(http://cnmaiz.wordpress.com/2010/03/04/agobia-crisis-a-la-industria-azucarera/ , 10 de
Abril de 2010).
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La Industria Azucarera se constituye  de acuerdo a la Cámara Nacional Azucarera y
Alcoholera por 57 centros de producción de azúcar, ingenios, distribuidos en 15 estados de
la República Mexicana: Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí, Oaxaca, Michoacán, Tabasco,
Sinaloa, Chiapas, Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Morelos, Quintana Roo, Colima y
Campeche. En estos estados se han sembrado un total de 1,540,894 hectáreas en el periodo
1990-2009 y se cosecharon 12,481,134 hectáreas. Estos ingenios tienen participación de
ingenios privados, independientes y públicos, la participación de ingenios privados es del
62.62% y de los Públicos del 25.70%. Con estos preceptos podemos aseverar que a pesar
de que exista inversión privada en el sector no existe un crecimiento y por lo tanto nos
lleva a pensar en la necesidad de generar innovaciones para la búsqueda de competitividad
Bravo (2006).

Es importante señalar que la industria azucarera refiere a diferentes procesos, productos e
insumos el análisis en este artículo se realizó con base en un producto y un área
tecnológica, usando los criterios del Sistema de Clasificación Industrial de América del
Norte 311311 (Elaboración de azúcar de caña) y la clasificación internacional de patentes
C13K (sacáridos excepto la sacarosa obtenidos de fuentes naturales o por hidrólisis).
Asimismo, para el análisis de competitividad se utilizó la fracción arancelaria equivalente a
las dos anteriores, 1701(azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en
estado sólido). Los resultados de competitividad y de innovación obtenidos fueron
analizados de forma cualitativa, y la causalidad entre las variables se validó de forma
empírica a través del modelo de Granger. El periodo de estudio fue de 1990 a 2008.

El objetivo de este artículo es conocer si actualmente, en México, se ha generado la
relación positiva entre innovación y competitividad en la industria azucarera de 1990 a
2008. El trabajo plantea como hipótesis que existe una relación positiva entre innovación y
competitividad, pero en el caso de la Industria Azucarera de México, ésta relación virtuosa
se ha desvirtuado, generando un circulo negativo de retroalimentación entre las variables.

3. Metodología

Las variables medidas son competitividad e innovación.  Para el análisis de competitividad
se tomó el periodo de estudio de 1990 a 2008, periodo para el que el MAGIC permite
estudiar la competitividad. Se realizó una comparación de Argentina, Brasil y Colombia
con México, en relación al mercado de Estados Unidos.

La elección de países para la comparación radica en que son exportadores importantes de
este producto al mercado de Estados Unidos. Además se consideró la información
proporcionada por la Cámara Nacional de la Industria Azucarera, la cual reconoce a estos
países como principales productores de caña de azúcar de América Latina. Este
comparativo permite dimensionar la participación de México.

Para el análisis de patentes se tomó el mercado de Estados Unidos y México en el periodo
de 1990-2008, por lo tanto se consultados las bases de patentes de esos países (USPTO y
SIGA, respectivamente). El periodo de estudio se remite a 1968 porque es cuando se inicia
a patentar la tecnología relacionada con el azúcar.

En el análisis de patentes nos interesa conocer el posicionamiento de México en relación al
mercado de Estados Unidos y conocer el flujo de patentes en México. El estudio de
patentes en México permite conocer la situación al interior del país. Dado que la variable
de competitividad es respecto a Estados Unidos, es indispensable el análisis de patentes en
ese mercado tecnológico.
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Para el análisis de la relación entre competitividad e innovación se tomó como referencia
la posición de México en el mercado de Estados Unidos porque es un mercado de
importancia para México y es un país líder en la generación de tecnología en la
clasificación internacional de patentes C13K (Glucosa; Azúcar invertido; Lactosa;
Maltosa; Síntesis de azúcares por hodrólosis de dio-polisacaridos)

Para  el estudio se tomó en cuenta un eslabón de la cadena productiva referente a la
“Elaboración de azúcar de caña” (311311). En virtud de que el trabajo se enfoca a la
competitividad del azúcar mexicano en Estados Unidos, se utilizó la clase del SCIAN. Su
equivalencia dentro de Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte  la
industria azucara corresponde al subsector 311 “Industria alimentaria “rama 3113
“Elaboración de azúcar, chocolates, dulces y similares”. Dentro de esta rama los datos
recolectados pertenecen a la clase 311311 “Elaboración de azúcar de caña”.

3.1 Con relación a la competitividad
Para el análisis de la competitividad en este artículo se utiliza como herramienta el
anteriormente mencionado programa de Análisis del Crecimiento del Comercio
Internacional (MAGIC, por sus siglas en inglés), un software de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), diseñado específicamente para analizar la
competitividad de las exportaciones de los países en el mercado de los Estados Unidos. Lo
que se busca con este programa es entender la tendencia de los mercados y medir el grado
de competitividad de los productos o sectores. Este programa permite profundizar en el
análisis de la competitividad exportadora por su gran desagregación y que Estados Unidos
sea su país de referencia, permite homogenizar los datos.

Se muestra en esta investigación el análisis de competitividad desde la partida 1701
“Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura en estado sólido”. Se utiliza
esta fracción arancelaria porque es de interés conocer el comportamiento de la caña de
azúcar en el mercado, en este caso con la utilización del MAGIC se estudiará el
comportamiento de este arancel con el mercado de Estados Unidos. En la metodología
utilizada por el MAGIC el análisis de competitividad se asocia a la situación ex post de las
exportaciones.

En el MAGIC la especialización del mercado representa la evolución de la importancia
relativa de un grupo de productos de un país en la evolución de la estructura de las
importaciones de Estados Unidos y se calcula de la siguiente manera:

Donde:

kij Especialización
cij Estructura de comercio de un país
Si Estructura del mercado
El análisis de la especialización se determina de la siguiente manera:
kij 1 para los grupos en que se especializa el país.

El incremento de k representa la interacción entre los cambios en la estructura comercial de
un país y la competitividad sectorial en relación con los resultados totales obtenidos por el
país. El Magic define una matriz de competitividad para cada producto. Esta matriz viene

i

ij
ij S

c
k 
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de un análisis de tipologías de producto derivado de un análisis de competitividad basado
en la metodología del sistema CAN. Este análisis consiste en clasificar los productos
importados por el país informante.

La matriz de competitividad se realizó conforme al cambio de participación del mercado
(dCS) y al cambio en la participación del producto (dPS) conforme a las exportaciones y
las importaciones de los países correspondientes. Esta matriz es una herramienta de
análisis de la competitividad internacional  pues permite clasificar los diversos sectores
según su competitividad específica en un mercado dado. Mediante la matriz de
competitividad se clasifican los resultados en estrella naciente, estrella menguante,
oportunidad perdida y retroceso. En la Figura 1 se muestra la estructura de la matriz de
competitividad y el significado de cada cuadrante. Dónde se sitúe un sector depende de la
relación de su participación del mercado y la participación del producto.

Figura 1 Matriz de Competitividad

Fuente: Tomado del Manual del MAGIC, 2012.

3.2 Con relación a la innovación

Para el análisis de la innovación se utiliza el análisis de patentes. Las patentes son
reconocidas por la OCDE como  uno de los principales indicadores de innovación (OCDE,
1994). Para el caso de la investigación, estas patentes pertenecen a la clasificación
internacional de patentes  C13K (Glucosa; Azúcar invertido; Lactosa; Maltosa; Síntesis de
azúcares por hidrólisis de dio- polisacáridos). Las bases de patentes consultados son
USPTO e IMPI durante el periodo 1990 a 2008. Una vez obtenidos los datos, se estima,
un indicador similar al de competitividad (ventaja comparativa revelada) de tal forma que
se pueda establecer la relación de causalidad entre las variables de interés.

4. Resultados

Como ya se había mencionado anteriormente, la competitividad resulta de la capacidad de
las industrias para incrementar su participación en el mercado en los bienes de valor
agregado. Con este análisis se busca observar el comportamiento de México en el “Azúcar
de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura en estado sólido” (fracción o producto

1701). La Balanza Comercial, es la composición de las exportaciones e importaciones que
realiza un  país con los demás países del mundo. Resulta deficitaria  cuando las
importaciones son mayores que las exportaciones y resulta superavitaria cuando las
exportaciones son mayores a las importaciones. En el siguiente Cuadro 1 se observa el
comportamiento de la Balanza de Comercial de México, Argentina, Brasil y Colombia
correspondiente al producto 1701 y a su comercio con Estados Unidos.  México es el único
país que refleja déficit en 9 de los 19 años de análisis y también saltos significativos en el

Sectores Estancados Sectores dinámicos

Participación producto

(+)

(+)

(-) (-)

Sectores
Competitivos

Sectores No
Competitivos

Participación
de mercado

Estrellas menguantes
(compe vo estancado)

Oportunidades y perdidas
(no compe vo y dinámico)

Re radas
(no compe vo y estancado)

Estrellas nacientes
(compe vo dinámico)
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saldo de la balanza. .En el mismo tenor de ideas en el mismo cuadro se puede observar que
durante 2005, 2006 y 2008 México ha  realizado exportaciones tres veces mayores a lo que
se venía exportando.

México es un país con un grado de especialización considerable en la caña de azúcar, con
el rendimiento de caña de azúcar obtenido, que se encuentra por arriba del rendimiento
mundial. La ventaja comparativa revelada (VCR) compara las exportaciones e
importaciones de un producto o un sector en un país, con la participación de las
exportaciones o importaciones de ese producto o sector en el comercio mundial o en el
mercado de referencia. Cuando el resultado de la ventaja comparativa revelada con
respecto a las exportaciones es mayor a uno significa que el país está especializado  en el
producto 1701.   Los resultados reflejan que los 4 países mantienen una especialización en
azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura en estado sólido, lo cual
significa que  mantienen una demanda del producto en el mercado de Estados Unidos.

Cuadro 1. Evolución de la Balanza Comercial del producto 1701

Fuente: Elaboración propia con datos del Magic, 2010.

En la Gráfica 1 se observa la especialización de los países con respecto a las exportaciones
de Estados Unidos. México es  el país que mantiene mayores ventajas comparativas
reveladas en la especialización.

Gráfica 1. Especialización con respecto a la Exportaciones
Porcentaje  (%)

Fuente. Elaboración propia con información del Magic, 2010.
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Para el caso de la matriz de competitividad de las exportaciones de (Figura 2) Estados
Unidos con México, Argentina, Brasil y Colombia muestra la posición de las naciones en
cuanto a su  comportamiento en la posición de mercado y de producto. Como vimos
anteriormente México muestra una ventaja comparativa revelada en el nivel de
especialización de producción y exportaciones reflejado en esta matriz, posicionando a
México con una mayor participación del mercado observado en la Gráfica 1 de los últimos
años.

Figura 2. Matriz de Competitividad de Exportaciones

Fuente: Elaboración propia con datos del Magic, 2010.

Continuando con ese análisis la ventaja comparativa  revelada, con respecto a las
importaciones está definida por dos cocientes  donde el numerador representa la
participación de un producto o sector en las importaciones totales del país y el
denominador la participación del producto o sector del país de referencia en las
importaciones totales de ese mercado de referencia. Los cuatro países manifiestan ventajas
comparativas en el producto 1701, es decir, cuando las importaciones de su producto en el
mercado de referencia son menores que las esperadas sobre las importaciones totales del
país de referencia. En la Gráfica 2 se refleja el comportamiento de estos países en el
periodo 1990-2008. Se observa que México mantiene sus ventajas comparativas a través
del tiempo y en cambio Argentina es un país de mayor especialización con respecto a las
importaciones.

Gráfica 2. Especialización con respecto a las Importaciones

Fuente. Elaboración propia con información del Magic, 2010.

En figura 3 se observa la matriz de competitividad con respecto a las importaciones
realizadas por Estados Unidos de América con los países en comparación. Se observa que
Argentina, Brasil y Colombia se encuentran en el cuadrante de retirada,  a pesar de que
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Argentina tiene mayor porcentaje de especialización en importaciones se encuentra en el
cuadrante de retirada lo que significa que tiene una disminución en la participación del
mercado. Para México, la situación es distinta pues se ubica en el cuadrante de la estrella
menguante lo que significa que incrementa la participación de mercado pero mantiene una
participación muy baja de su producto.

Figura 3.                      Matriz de Competitividad de Importaciones

Fuente: Elaboración propia con datos del MAGIC, 2010.

Con respecto a los países comparados México tiene ventajas comparativas en la
especialización de producto, en la producción y en las exportaciones. Con este análisis
nace la necesidad de conocer la posibilidad de México en términos de aprovechar su
posición derivada de las matrices de competitividad, en relación con el desarrollo de
innovaciones y, en esa medida, inicie con la generación de estrategias para abarcar nuevos
nichos de mercado. Se esperaría que la generación de innovaciones  sea la variable que
impulsa la competitividad de producto de la industria azucarera en los términos expuestos
durante este artículo.

Para medir la innovación se utilizo a la patentes como indicadores. Con la información
obtenida de las patentes otorgadas se construyó la frecuencia por año, las principales
empresas que patentan en el área, la nacionalidad de los solicitantes y de los inventores. La
búsqueda se realizó para la clasificación C13K, es importante señalar que en el IMPI (12
patentes) y en USPTO (910 patentes) se realizó la búsqueda por patentes otorgadas, se
observa en la siguiente Gráfica 3 que es en la Oficina de Patentes de Estados Unidos
(USPTO) donde existe el mayor número de patentes en estas clasificación y que es un
mercado de interés para patentar. En México existen 12 patentes de las cuales sólo una
patente es nacional.

Gráfica 3. Flujo de Patentes Otorgadas en USPTO e IMPI de la clase C13K

Fuente: Elaboración propia con datos de USPTO e IMPI. 2010
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El mercado de esta tecnología se encuentra en Estados Unidos, durante el 2003 y 2004 el
interés de esta tecnología por internacionalizarla ha crecido y se al ver el aumento de las
patentes internacionales solicitadas. En México la última patente encontrada fue en el año
1990, pero se observa que hay patentes pertenecientes a mexicanos en Estados Unidos, el
interés de patentar nace del derecho de exclusividad para producir, vender o comercializar,
realizando cualquier tipo de explotación comercial.

De la misma forma este análisis nos lleva a conocer las áreas tecnológicas en las cuales se
esta patentando la clasificación C13K, esto significa que existe interés en el área de
química para desarrollar nuevas innovaciones, estas áreas tecnológicas pertenecen a las
siguientes clasificaciones:

 C12P.- Procesos de Fermentación o procesos que utilizan enzimas para la síntesis
de un compuesto químico dado o de una composición dada, o para la separación de
isómeros ópticos a partir de una mezcla racémica.

 C13D.- Producción o purificación de jugos azucarados.
 C08B.- Polisacáridos; Sus derivados.
 C07H.- Azucares; Sus derivados; Nucleósidos; Nucleótidos; Ácidos Nucléicos.
 A23L.- Alimentos, productos alimenticios o bebidas no alcohólicas, su preparación

, cocción, modificación de las cualidades nutricionales.

Conocer la participación de estas áreas tecnológicas que es de importancia porque son
desarrollos tecnológicos que tienen similitud a nuestra tecnología y pueden ser nichos de
mercado para la industria azucarera mexicana.

Con respecto a México como se observa en la Gráfica 4 se tiene sólo una patente otorgada
a un residente en el año 1984. Para México  la tasa de autosuficiencia es del 0.0833. El
resultado de este indicador nos muestra que México es un país dependiente para la
tecnología C13K. Este indicador crece en la medida que la participación de las patentes por
residentes es mayor y como se encontró de las 12 patentes obtenidas, 11 pertenecen a no
residentes.

La tasa de dependencia de México, de acuerdo con datos del IMPI,  es del 91.66%
considerando que sólo obtuvimos una patente de residentes, mientras que las patentes
externas son seis, de las cuales cinco aun están vigentes. La relación de la tasa de
dependencia es de 11, y si se considera que se tienen 12 patentes otorgadas y que nacional
es una, la tasa de dependencia es del 91.66%, México es dependiente tecnológicamente en
la clasificación C13K.

Gráfica 4. Patentes otorgadas de acuerdo a la clasificación C13K en el IMPI

Fuente: Elaboración propia con datos de IMPI, 2010.
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La tasa de difusión muestra los rasgos y características de la información sobre patentes
mexicanas en mercados extranjeros (para este caso el mercado estadounidense) su valor es
la relación del número de patentes hechas por mexicanos en el extranjero entre número de
patentes otorgadas nacionales en el extranjero y es de 0.083, según datos de USPTO. Para
Estados Unidos la situación es distinta. Como ya mencionamos, este país es el mercado
más importante para esta tecnología, pues tiene el mayor porcentaje de patentes
internacionales en el área. En la Gráfica 5 se muestra el flujo de patentes entre los
residentes y no residentes, los residentes de Estados Unidos son dueños del 47 % de las
patentes otorgadas en el periodo 1967-2010. Fue durante los años ochenta cuando esta
tecnología muestra un gran crecimiento y en los últimos diez años son no residentes los
que han entrado  a patentar al mercado de Estados Unidos. se observa que fue a finales de
los años setenta e inicio de los ochenta el periodo de importancia creciente de esta área
tecnológica.

Gráfica 5. Patentes otorgadas de acuerdo a la clasificación C13K, USPTO

Fuente: Elaboración propia con datos de USPTO, 2010.

Lo que corresponde a la tasa de dependencia de Estados Unidos se presenta el coeficiente
entre patentes solicitadas por no residentes y por residentes. Un valor mayor a 1 señala el
dominio de patentes del exterior, mientras que un valor entre 0 y 1 señala el dominio de
patentes de residentes de Estados Unidos. En esta relación Estados Unidos es un país
donde sus residentes generan y mantienen una relación de poca dependencia al extranjero,
durante los últimos 10 años cuando ha incrementado el número de patentes de no
residentes. Para esta clasificación las principales empresas que patentan son:

 Roquette Freres- Francesa- Agroindustria
 Grain Processing Corporation- Estados Unidos- Agroindustria
 UOP Inc- Estados Unidos- Biocombustible
 Diversified CPC International- Estados Unidos- Agroindustria
 Keikkila- Finlandia- Agroindustria

Las cuales en su mayoría se dedican a la agroindustria de la cual obtienen fertilizantes, y
una empresa dedicada a los biocombustibles, el conocer las empresas patentadoras se
visualiza a las ramas productivas en las cuales se esta desarrollando esta clasificación.

Con el análisis realizado de patentes en las bases de datos ya mencionadas para este trabajo
se obtiene la propensión a patentar de México en Estados Unidos con respecto a la
propensión a patentar del líder en esta área tecnológica que en este caso es Estados Unidos
desde el año 1968 que representa el año donde inician las primeras patentes en esta área.
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Donde:
xij .-Patentes Industria Azucarera  de México en USPTO clasificación C13K
Xi .-Total de Patentes de México en USPTO
yrj .- Patentes Industria Azucarera de Estados Unidos en USPTO clasificación C13K
Yr .- Total de Patentes de Estados Unidos en USPTO

La propensión a patentar de México en Estados Unidos es de 23. 32 lo que significa que
México es un país que  tiene interés en esta área tecnológica. Cuando este valor se acerca
más a 100 significa que el país tiene una muy alta propensión a patentar.

4.2 Competitividad e Innovación
En este apartado se desarrolla la influencia que tiene una variable sobre la otra mediante un
modelo de causalidad, el modelo de causalidad de Granger (1969). Para utilizar el modelo
de causalidad de Granger (1969) se debe considerar que las variables a utilizar deben ser
estacionarias, para que la ecuación pueda ser estimada correctamente. Para este trabajo se
utiliza la ventaja comparativa revelada y la propensión a patentar que son indicadores con
naturaleza similares, pues su cálculo representa estructuras similares en diferentes campos
es por eso que se realiza un análisis conjunto.  Se utilizó la ventaja comparativa revelada
de las exportaciones pues visto desde la perspectiva de Estados Unidos son las
importaciones que realiza de México, y la propensión a patentar está calculada con base en
las patentes obtenidas por México en la Oficina de Patentes de Estados Unidos.

CUADRO 2. VARIABLES A MEDIR

Fuente: Elaboración propia, 2010.

Causalidad de Granger (1969) es una técnica para determinar si una serie de tiempo es
causal en el pronóstico de otro.

Este modelo tiene una serie de tiempo X y se dice que es causal a la serie de tiempo Y y
se demuestra con la prueba F y el p-valor. Si puede ser demostrado, generalmente con una
serie de F-pruebas en valores de diferencias de X (y con valores diferencias de Y), los
valores de X proporcionan estadísticamente la información significativa sobre los valores
futuros de Y.

Los trabajos de prueba primero hacen una regresión de ΔY con sus diferencias. El

r

rj

i

ij

ij

Y
y

X
x

PP 

Propensión a patentar Ventaja comparativa revelada

1991 82.97641509 24.78813438

1994 113.4740741 77.5671858

1996 137.7474227 0.779976928

2003 127.6628378 2.054021851

2007 189.7382075 1.885048492
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intervalo apropiado de la diferencia  para Y es significativo del p-valor, las regresiones
subsecuentes para las diferencias de ΔX se realiza y se agrega a la regresión a condición
de que:

1) son significativos en Y de sí mismos

Esto se puede repetir para ΔX  (con cada ΔX que es probado independientemente de otros
ΔX, pero conjuntamente con el nivel probado de las diferencias  de ΔY). Más de 1 nivel
de diferencia de una variable se puede incluir en el modelo final de la regresión, con tal
que sea estadísticamente significativo y proporcione información explicativa. Se utilizó un
programa estadístico ,e- views, para obtener el valor de Granger el cual realiza una prueba
F de la hipótesis nula. Para este análisis  se agregó a la variable innovación como la
variable X  y a la variable competitividad como la variable Y, se obtienen dos modelos
donde se espera que una de las variables sea causal de la otra.

Los resultados fueron los siguientes:

Modelo 1.- Para probar si la competitividad es una causal de Granger que cambia a la
innovación se realiza una prueba F de la hipótesis nula.

La hipótesis nula (Ho) : competitividad no causa a innovación

La prueba F da como resultado 0.01255042; con este resultado obtuvimos la probabilidad
acumulada, considerando 17 grados de libertad lo que nos dio 91% de probabilidad
acumulada. Lo que significa que no se puede rechazar la hipótesis nula. Y el valor de P  es
de 0.928976468, este valor significa que no hay motivo para rechazar la hipótesis nula
pues el valor de p es mayor a 0.05. Con esta primera  prueba concluimos que no hay
suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto el incremento en la
competitividad no causa un incremento en la innovación.

Modelo 2.- Para probar si la innovación es una causal de Granger que cambia a la

competitividad.

La hipótesis nula (Ho): innovación no causa a competitividad

Causalidad de Granger prueba: Y=f(X)

Prueba F p-value

Modelo 29.67261106 0.115582828

La prueba F da como resultado 29.67261106 que nos indica que este resultado tiene
0.0043% de probabilidad acumulada considerando 17 grados de libertad. Lo que significa
que se rechaza la hipótesis nula. Y el valor de P  es de 0.11558283 que es igual a 11% y se
encuentra por arriba del 5% que establece valor p para definir una prueba significativa, por
lo tanto se puede aceptar la hipótesis nula. En este caso se rechaza porque con la prueba F
se rechaza.
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Con este modelo se concluye que el crecimiento de la innovación es una causal en el
sentido de Granger que cambia la competitividad.

De acuerdo a los índices de ventaja comparativa revelada de 0.766 y de la propensión a
patentar de 23.32 de México con respecto a Estado Unidos encontramos que en México
existe interés por contrarrestar la desventaja en la participación del producto. Con  el
análisis de patentes podemos verificar en qué áreas tecnológicas se pueden desarrollar
productos tomando en cuenta que México se encuentra entre los principales productores de
caña de azúcar y se tiene deficiencias en la venta de su producto para el consumo nacional
por los altos precios. De igual forma la matriz de competitividad con respecto a las
importaciones ubica a México en la estrella menguante, en esta posición se busca la
generación de estrategias para superar al mercado.

Con respecto a la teoría de la relación de innovación y competitividad, nos dice que
cuando existen problemas y se buscan nuevas estrategias es porque se están generando
innovaciones que se deben ver reflejadas en el incremento de la competitividad.

En el análisis de patentes que se lleva a cabo se puede ver que las principales empresas que
patentan en esta área tecnológica: 1) se dedican a la producción de biocombustibles y 2)
son empresas estadounidenses, lo cual deja ver que  la caña de azúcar se puede utilizar para
otros desarrollos tecnológicos y no sólo emplearlo para el consumo.

En este artículo se muestra la dependencia económica y tecnológica que tiene México con
respecto a Estados Unidos. Por un lado el análisis de la balanza de comercial que muestra
años que tienen un déficit comercial y por otro lado la dependencia tecnológica con el
análisis de patentes. En este tenor de ideas, y considerando los indicadores mostrados, se
tiene una gran posibilidad de incrementar la competitividad resolviendo la participación de
los productos por medio de la creación de innovaciones.

Conclusiones y Recomendaciones

En este artículo se realizó con la inquietud de conocer la relación que existe entre la
innovación y competitividad en la industria azucarera. En estos términos se identifica que
si existe una relación entre la innovación y competitividad que impacta en el mercado, tal
como se estableció en la hipótesis. Este ciclo de interacción nace de la necesidad de tener
ventajas sobre los competidores, de la misma manera se entiende que la innovación es la
creación de productos y procesos para lograr ventajas competitivas en el mercado. Con el
tiempo estas innovaciones se vinculan al cambio tecnológico. Para conocer el grado de
impacto de las innovaciones sobre el mercado se utilizan indicadores, en el caso de este
trabajo se utilizan a las patentes como indicadores.

En el análisis de la situación de la industria azucarera a nivel mundial y nacional, se
observo que México es un país con un nivel de producción alto, el rendimiento de su
azúcar se encuentra por arriba del promedio mundial y es uno de los principales
consumidores de azúcar. Durante el análisis de la industria nos encontramos con la cadena
productiva de la cual elegimos un eslabón para  el análisis de la industria, con este eslabón
correspondiente a la clase 311311 obtuvimos indicadores los cuales muestran que existe un
grado alto de especialización reflejado en el alto volumen de producción.

La evidencia empírica mostrada en esta investigación sugiere que la industria azucarera de
México tiene un rezago tecnológico muy alto. La  tasa de crecimiento de la formación
bruta del capital fijo, en un periodo de 8 años, es del 7.8% siendo muy baja para una
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industria con un impacto productivo tan alto, del mismo modo que los precios altos del
azúcar nacional  reflejan los altos costos de producción. La forma de alcanzar
competitividad ya no es por  el bajo costo de la mano de obra, sino mediante la
especialización y generación de innovaciones. Como se observa en este análisis, en la
industria azucarera se generan altos volúmenes, es poca la superficie siniestrada, pero los
precios altos  del azúcar son un problema para su competitividad

Este rezago tecnológico ha generado que la situación en México para la industria sea muy
difícil, a pesar de tener volúmenes de producción muy altos, un rendimiento de azúcar por
arriba del mundial, tiene precios muy altos en comparación a los precios mundiales.

En relación al análisis realizado con el Magic se encontró este mismo comportamiento. Se
tienen ventajas comparativas reveladas en la especialización de producción y
exportaciones mientras que se tienen desventajas en la participación del producto. La
balanza comercial muestra que existen periodos deficitarios, pero que en los últimos cinco
años se muestran exportaciones considerables en comparación a los países que se
utilizaron para la comparación.

En cuestiones de desarrollos tecnológicos se tiene una muy baja propensión a patentar en
relación al líder de la tecnología, Estado Unidos. Países como Estados Unidos, Japón,
Canadá, Alemania están patentando tecnologías con el uso de la caña de azúcar en las
áreas de biotecnología, alimentos, farmacéutica, química. Como se desprende de este
artículo la innovación impacta a la competitividad, no obstante, en el caso de la industria
azucarera mexicana, el circulo que se establece no es virtuoso, es decir, se espera que a
mayor innovación haya mayor competitividad, pero a la inversa también se espera a menor
innovación menor competitividad, que es justamente lo que sucede en México. La relación
entre competitividad e innovación es positiva, si uno aumenta el otro también, pero si uno
reduce el otro también. Entonces sí se establece el circulo de reatroalimentación, pero en
México dada la escasa innovación que se observo en los resultados de está investigación la
competitividad también es magra. Por lo tanto se corrobora la hipótesis planteada.

En México, los bajos precios del azúcar en el mercado mundial deben ser un aliciente  para
buscar soluciones  en la diversificación de la industria, produciendo subproductos y
derivados, como en la diversificación del cultivo, programas de intercalación de cultivos
con la caña, lo que resulta en rentabilidad del uso del suelo. La baja eficiencia de los
ingenios mexicanos se debe en gran medida al rezago tecnológico que presentan los
ingenios, México es un país competitivo en relación a su especialización en producción,
rendimiento y exportaciones, pero se  muestra que el rezago tecnológico ha generado que
el valor de las ventas sea menor que el valor de la producción.

Las exportaciones de azúcar de los productores de medio o bajo rendimiento como
México, prácticamente dejaran de exportar a pesar de tener amplia superficie cosechada de
caña de azúcar, debido a los elevados costos de producción derivados de bajos
rendimientos en el uso de los factores de producción e insumos industriales como es en
campo: variedades extranjeras de baja adaptabilidad y susceptibles a diversas
enfermedades y plagas, fertilizantes, riego, mecanización, economías de escala y en
fábrica: combustibles, productos químicos, obsolescencia de maquinaria y equipos y bajos
niveles de entrenamiento y capacitación de personal entre muchos otros (Roebeling, et al.
2006; ISO, 2005; Zimmermann, 2002 ).

Para que la industria azucarera en México tenga un mejor aprovechamiento deben existir
políticas que la beneficien, también tiene que lograr que la industria tenga un mayor
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tamaño, que genere rendimientos productivos crecientes a menores costos de mano de obra
(innovación tecnológica) y organización integrada entre los productores. La importancia de
que una industria sea competitiva y deba ser comparada con la industria de  otro país, parte
de que el mercado que nos rige es un mercado abierto y existe una competencia constante
con los extranjeros.

Al mismo tiempo, en la industria falta un adecuado desarrollo financiero,  tiene
insuficiente base tecnológica y de investigación, políticas públicas, en general los
productores no tienen capacidades de gestión,  la comunidad científica agrícola maneja
diferentes aspectos en ocasiones solo datos e indicadores para el análisis de esta
agroindustria. Aunado a que dicha información para el análisis del sector, se encuentra
dispersa y no es abordada con un enfoque sistémico. Lo anterior, la hace heterogénea y
escasa para ampliar las conclusiones y tener criterios sólidos para correlacionar con
diferentes entidades federativas en México, lo que podría conducir a la interpretación
errónea de resultados.

Lo ya mencionado, aunado a este análisis resulta de gran importancia para que una
industria sea competitiva y deba ser comparada con la industria de  otro país, parte de que
el mercado que nos rige es un mercado abierto y existe una competencia constante con los
extranjeros.

Tal como se menciona, la innovación es una variable que logra causar un efecto en la
variable competitividad, es decir, si se generan innovaciones para la industria, se podrá
lograr subsanar la desventaja mostrada en la matriz de competitividad en cuanto a las
participaciones del producto.

Para que la industria azucarera logre ser competitiva requiere de investigación, reformas
políticas y de la organización de la cadena productiva. Buscando generar ventajas
competitivas con el exterior y ganarle la competencia a sus sustitutos, los actores de la
agroindustria deben generar estrategias en común para lograr mayos eficiencia en el
campo, los ingenios y sobretodo reducir el precio del azúcar.
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A busca pela terceirização em P & D:
O caso do CETENE no nordeste do Brasil

Abstract

R&D international outsourcing has become a general practice around the world, mostly
in the United States where it is also known as R&D offshoring. However, in the
northeast of Brazil it is not certain that the R&D outsourcing can be done by CETENE
to attend regional companies´ demands. Specialized literature informs that the
innovative firms adopt such practice to reduce costs as opposed to endogenous
activities, the in house R&D. The paper analyses CETENE´s performance, as an
organization that has the objective to house R&D outsourcing for regional companies,
but, in fact, performs as a R&D public center, whose activities attend more the
researchers’ historical interest, the vague objectives of public Science & Technology
policies and the governmental demands. Moreover, most of CETENE´s projects are
concentrated in one Brazilian state and cannot be considered strategic ones.

Key words: R&D activity, R&D Center, R&D outsourcing, industries in Brazilian
northeast.

Resumo

A terceirização de P&D (R&D international outsourcing) generaliza-se no mundo
especialmente nos Estados Unidos, onde também é denominada R&D offshoring.
Contudo, não é certo que isso possa ser feito no Nordeste Brasileiro pelo CETENE,
visando o interesse das empresas regionais. A literatura especializada informa que são
firmas inovadoras aquelas que recorrem a esta prática por razões de menor custo
comparativamente às atividades endógenas de P&D, R&D in-house. O trabalho analisa
o desempenho do CETENE, que se propõe a terceirizar P&D, mas, de fato, se conduz
como um centro de P&D público, com atividades que respondem mais aos históricos
interesses dos pesquisadores, aos vagos objetivos de políticas de C&T regionais e às
demandas de órgãos públicos. Ademais, a maioria dos projetos se concentra em uma
determinada unidade da federação e não podem ser classificados como estratégicos.

Palavras chave: atividade de P&D, centro de P&D, terceirização em P&D, indústrias no
Nordeste.

1 Introdução

O Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, CETENE, é uma unidade de
pesquisa e desenvolvimento do Ministério da Ciência e Tecnologia, MCT, vinculado ao
Instituto Nacional de Tecnologia, INT. O mesmo foi criado em 2005 visando apoiar o
desenvolvimento tecnológico da Região Nordeste, por meio da integração entre o
conhecimento e o fomento ao desenvolvimento econômico. Para tanto, deveria atuar
junto aos setores produtivos e a sociedade em geral. Sua missão, segundo sua concepção
de criação, seria a de 1) desenvolver, 2) introduzir e 3) aperfeiçoar inovações
tecnológicas que tenham caráter estratégico para o desenvolvimento econômico e social
do Nordeste brasileiro, promovendo cooperações baseadas em redes de conhecimento e



nos agentes da economia nordestina. O CETENE completou em 2012 sete anos de
existência e sua primeira atuação efetiva nas áreas da pesquisa aplicada e pesquisa e
desenvolvimento se deu em 2009, com a inauguração da biofábrica de produção de
mudas de cana de açúcar.

1.1 A explicitação da missão do CETENE

O CETENE pretende, através das diversas competências de sua organização, se
constituir em um instrumento importante de inserção de tecnologias no setor produtivo
e na sociedade. As ações que compreendem este conceito iriam desde a orientação para
implantação de projetos tecnológicos, fundamentados a partir de estudos científicos, até
a organização em cooperativas e/ou associações para capacitação das comunidades alvo
para assimilar as técnicas de implantação das atividades dos projetos. Em essência, o
CETENE se proporia a: i) ser um centro de excelência em pesquisa, desenvolvimento e
inovação; ii) apoiar o desenvolvimento industrial e a agroindústria da região pela
execução de projetos em cooperação e prestando serviços tecnológicos de alto nível; iii)
disponibilizar laboratórios e equipamentos de nível internacional para a comunidade
acadêmica como facilidades abertas (open facilities); iv) viabilizar a inserção de
tecnologias maduras no setor produtivo e v) constituir-se em um fórum permanente de
difusão tecnológica, abrigando eventos, promovendo cursos, workshops e outras
iniciativas para acelerar o fluxo e a transferência de informação e de conhecimento.

O CETENE operacionalmente se subordina ao INT que desenvolve suas ações balizadas
nos objetivos estratégicos do “Plano Diretor INT 2007-2010” com as Prioridades
Estratégicas do “Plano de Ação 2007-2010 Ciência, Tecnologia e Inovação para o
Desenvolvimento Nacional” do MCT, conhecido como Plano de Aceleração do
Crescimento – PAC.

O CETENE conta com laboratórios multiusuários de Nanotecnologia, Biocombustíveis,
Diagnose Fitossanitária e Central Integrada de Análises, concepção inédita no Nordeste,
que conta com um microscópio eletrônico de varredura ambiental com capacidade de
processar diversos tipos de análises, como fitoterápicos e combustíveis. Além disso, o
edifício-sede terá ainda o Laboratório para Integração de Circuitos e Sistemas (LINCS)
que atua na área de microeletrônica. Com as novas instalações o CETENE tem em vista
ampliar ações nas áreas de biotecnologia, nanotecnologia e microeletrônica.

Com esta infraestrutura o CETENE se propõe a atender pesquisadores de organizações
públicas e de empresas em todo o Nordeste, oferecendo facilities para P&D, em vários
temas e criando oportunidades de parcerias em pesquisa, desenvolvimento e inovação,
P&D&I. O corpo de pesquisadores do CETENE é de cerca de setenta profissionais, que
contam com apoio de quarenta e oito auxiliares terceirizados, aparentemente uma
dotação razoável de recursos humanos, como indicam seus documentos oficiais.
Contrariando seus objetivos, a maioria dos projetos não é de P&D e sim de pesquisa
aplicada e mais de 85% são em ciências agrárias e bioenergia, o que revela um viés, no
mínimo, estranho, diante da vinculação ao INT, historicamente um instituto de P&D
industrial, e diante do escopo no qual o CETENE se auto define.

Diante destes elementos, e à luz de várias referências que colocaram o CETENE como
sendo de grande oportunidade para Região Nordeste, sobretudo pela capacidade de
realizar P&D de interesse dos setores produtivos em associação com eles, pretende-se,
neste trabalho refletir sobre a viabilidade do CETENE vir a concretizar propósitos e



diretrizes da sua criação. Entende-se também como relevante ao interesse regional e
nacional, procurar avaliar se os rumos que o CETENE vem seguindo são aqueles
sugeridos no seu projeto de criação e se o mesmo já apresenta uma folha de serviços na
qual, inequivocamente, sejam relatados casos de desenvolvimento de processos e
produtos, patenteados ou não, apropriados na forma de inovações pelos setores
produtivos, com repercussões na expansão e no faturamento e/ou na rentabilidade de
unidades produtivas.

A expectativa criada com o CETENE é que ele extrapole a relação microeconômica
com as empresas e contribua para criar um sistema regional de inovações, o que
aparentemente não é fácil. Oferecer infraestrutura tipo open facilities para viabilizar
análises laboratoriais, prestar serviços tecnológicos, realizar experimentos e P&D para a
comunidade acadêmica é, em princípio, uma linha de atividade que não enfrenta tantos
obstáculos, fora os de financiamento, gestão e logística. Ser uma alternativa de
terceirização de P&D para as empresas, R&D outsourcing, o que é enfatizado pelo
CETENE, já requer outro tipo de relacionamento com o setor produtivo. Vir a ser peça
relevante em um sistema regional de inovações, por sua vez, dependerá de uma
estratégia específica, o que não se vê na práxis do CETENE.

Com base em relatos internacionais sobre o desempenho de open facilities para
unidades de pesquisa e para empresas é possível conceber uma ação típica ou ideal para
o CETENE e avaliá-lo a partir daí. No que tange a outro objetivo, ser peça fundamental
de um sistema regional de inovações, as experiências internacionais não dizem muito,
até porque não existem sistemas de inovações iguais. Como diz Lundvall (1988), eles
são únicos e estilizados. Estes elementos permitiram definir seus objetivos, a saber:

1.2 Objetivo geral
Avaliar o desempenho do CETENE à luz de sua missão, suas diretrizes, seus objetivos e
metas, comparados com sua performance e com o que diz a experiência internacional e
nacional sobre terceirização de P&D.

1.3 Objetivos Específicos:
a)Verificar se existem no CETENE regras explicitadas de negociação de contratos de
oferecimento de facilities e se as mesmas são compatíveis com as expectativas dos
demandantes no caso de universidades e centros de pesquisa; b) Verificar se existem no
CETENE regras explicitadas sobre os contratos de benefícios recíprocos entre as partes
no caso de patentes bem sucedidas em termos de mercados; c) Verificar se a ação de
fomento e difusão do conhecimento CETENE está contribuindo para redes de
relacionamentos dentro da comunidade de pesquisadores e de empresários e para
surgimento de novos stakeholders; d) Avaliar se o propósito de ser peça essencial de
um sistema de inovação regional é realista, tendo como base a atuação recente do
CETENE e e) Avaliar se existe no CETENE uma cultura de parceria em P&D&I por
parte dos pesquisadores ou se os mesmos percebem como servidores públicos.

2 As dúvidas em relação a missão que o CETENE se propõe e
delineamento da pesquisa de avaliação

Ao se propor a i) resolver carências de infraestrutura para realizar P&D em áreas
estratégicas em todo Nordeste, ii) desenvolver tecnologias maduras para os setores
produtivos locais, iii) constituir por meio de parcerias redes temáticas permanentes em



várias áreas de conhecimento para fazer avançar a C&T e iv) ser  o núcleo de uma ação
continuada de difusão do conhecimento científico e tecnológico em toda a região, o
CETENE criou expectativas desproporcionais ao que efetivamente pode realizar. Diante
disto, em meio as comunidades científicas e tecnológicas começaram a surgir vários
questionamentos visando tentar conceituar sua atuação e oferecer alternativas de
operação que justifiquem os investimentos realizados. As questões mais suscitadas
foram: i) Por que a criação do CETENE, que não foi debatida com a comunidade de
pesquisadores da região? ii) Definir objetivos não teria sido uma temeridade, justificada
politicamente? iii) As facilities não poderiam ser mais abrangentes contemplando
também equipamentos para P&D em tecnologias minerais, tecnologias de alimento,
tecnologias de construção civil, de construção naval, etc.? iv) É possível esperar do
CETENE algum efeito de ampla difusão/transferência de tecnologia (vertical and
horizontal technology spillover) beneficiando a indústria local e regional? v) É possível
esperar do CETENE o fomento a clusters industriais? vi) Por que a expansão do
CETENE (áreas de apoio) se dá exclusivamente no Estado de Pernambuco? vii) Por que
o CETENE não contempla a implantação de incubadora de empresas de base
tecnológica no seu entorno? viii) O CETENE já concebeu os mecanismos de
propriedade e remuneração do trabalho intelectual que leve a patentes?

Este elenco de questões, embora não esgotado, permite indagar o quanto existe de
factibilidade nos propósitos do CETENE e o quanto o discurso institucional se revela
vazio em termos do que efetivamente pode ser alcançado. Ao se examinar o que é
prometido pelo CETENE, o que efetivamente vem sendo feito e diante das sabidas
dificuldades inerentes a geração e transferência de tecnologia, não se pode fugir a uma
avaliação crítica da organização, que tenham como elementos os seguintes supostos:
• O CETENE tem na sua concepção e na sua implantação / consolidação problemas
conceituais e de identidade. Define-se como uma central de facilities para apoiar a P&D
empresarial e os projetos de P&D nascidos em instituições científicas e tecnológicas,
ICTs, públicas ou privadas, universidades ou centros de pesquisa, mas, na realidade,
tem atuado mais como centro de pesquisa aplicada;

• Os esperados e anunciados impactos do CETENE na geração e difusão de
tecnologias para a indústria regional, bem como sua contribuição para um sistema
regional de inovações não estão presentes em um horizonte próximo;
• Ao atuar mais como centro de pesquisa aplicada, o CETENE tem negligenciado a
dimensão da hospitalidade para atividades de P&D de empresas e instituições científicas
e tecnológicas, ICTs, públicas ou privadas, universidades ou centros de pesquisa, não
tendo, até o momento, criado uma cultura de gestão de acordos de parcerias em P&D&I,
com suas peculiaridades relacionadas à confidencialidade e à propriedade intelectual, o
que se denomina NDA – Non Disclosure Agreements;
• A melhor concepção para facilitar e ampliar as parcerias em P&D&I no Nordeste
seria a de um programa de recuperação da rede estadual de centros de P&D criada na
década de setenta do século passado, em parte sucateada.

Feitas estas considerações, procedeu-se uma pesquisa empírica que consistiu em um
estudo de caso, de natureza abrangente, visando aprofundar certas percepções dentro da
comunidade de P&D&I do Nordeste. A pesquisa baseou-se em várias fontes
secundárias, bibliográficas e documentais, em evidências compartilhadas, em
observação participante resultante de visita e também entrevistas semiestruturadas junto
à comunidade de pesquisadores do Estado de Pernambuco e de outras unidades da



Federação localizadas no Nordeste, que vêm se relacionando com o CETENE. O
conjunto de dados foi analisado com foco fundamentado em desenvolvimento prévio de
concepções teóricas e empíricas que orientam a coleta (YIN, 2005).

3 Referencial teórico: conceitos, premissas, estudos anteriores e
tendências.

A base conceitual e teórica para a pesquisa proposta é aquela que, de acordo com
Richard Nelson (2006), se plasmou nos últimos 30 anos, com inspiração em
Schumpeter, dedicando-se a encontrar novas explicações para o crescimento
econômico, para a organização industrial e para novas teorias do comércio
internacional. Adotando o mesmo paradigma, procurar-se-á interpretar as suposições e
conjecturas acerca do sentido e da direção do progresso técnico na região, observadas as
complexidades de sua gênese e as influencias sistêmicas para que ele aconteça.

3.1 Gênese e sentido das inovações tecnológicas

É possível identificar duas abordagens básicas diferentes sobre a origem e direção da
inovação tecnológica: a de indução pela demanda (demand-pull), que considera as
forças de mercado como principais determinantes do avanço técnico (determinantes
endógenos a economia) e a de impulso pela ciência e tecnologia (science and
technology-push), que entende ser a tecnologia um fator quase autônomo, pelo menos
no curto prazo (determinantes exógenos a economia). Uma explicação sobre a distinção
essencial das duas abordagens está no papel que cada uma atribui aos sinais de mercado
no direcionamento da atividade inovadora e do avanço técnico (DOSI, 2006).

Segundo a teoria da indução pela demanda, a demand pull, geralmente existe a
possibilidade de se saber a priori (antes do processo de invenção ocorrer) a direção na
qual o mercado está “induzindo” a atividade inovativa dos produtores e parte importante
do processo de sinalização se dá por meio de movimentos dos preços relativos (DOSI
2006).

Quanto à teoria do impulso pela ciência e pela tecnologia, a technology push, segundo
essa teoria, os progressos da ciência são a principal fonte da inovação tecnológica. Esse
tipo de pensamento ficou conhecido como o “modelo linear” de acordo com Stokes
(2005). Dosi (2006) sempre duvidou da possibilidade do progresso técnico ser
explicado dessa forma e propôs um modelo distinto para elucidar as origens e direções
do avanço técnico que, em certo sentido, integra aspectos das duas visões descritas
acima. Em analogia com o conceito de paradigma científico elaborado por Kuhn (1970),
ou com o conceito de programas de pesquisa científica, elaborado por Lakatos (1978),
Dosi propôs a existência de “paradigmas tecnológicos”, ou programas de pesquisa
tecnológica. De acordo com a analogia, o “paradigma tecnológico” é definido como um
“modelo” e um “padrão” de solução de problemas tecnológicos selecionados, baseados
em princípios derivados das ciências naturais e em tecnologias materiais selecionadas.
Assim como o paradigma científico determina o campo de investigação, os problemas,
os procedimentos e as tarefas (os quebra-cabeças, como dizia Kuhn), o mesmo acontece
com a tecnologia. Assim como a “ciência normal” constitui a “efetivação de uma
promessa” contida num paradigma científico, o “progresso técnico” é definido por meio
de “paradigmas tecnológicos”. A “trajetória tecnológica” é definida como o padrão da
atividade “normal” de resolução do problema, com base num dado paradigma
tecnológico (BAIARDI e AGUIAR, 2012; AGUIAR, 2010).



Malgrado a explicação coerente e lógica das alternativas de gênese e orientação da
inovação tecnológica, o próprio Dosi alertava que: [..] “deve-se considerar que a ideia
de ‘paradigma tecnológico’, pode ser mais adequada em alguns casos, e menos em
outros.” (DOSI 2006,  p. 43). Uma das razões para a relativização feita por Dosi (2006)
é que esforços tecnológicos de busca de novas direções tecnológicas surgem em função
de duas situações: novas oportunidades abertas por desenvolvimentos científicos ou
crescentes dificuldades de continuar numa dada trajetória tecnológica, seja por razões
tecnológicas ou econômicas. Dessa maneira, é sugerido que “mudanças (relativamente)
exógenas se relacionam à emergência de novos ‘paradigmas tecnológicos’, enquanto
que a mudança endógena refere-se ao progresso técnico ao longo das ‘trajetórias’
definidas por esses paradigmas” (DOSI, 2006 p. 25). Estas considerações permitem
avaliar as dificuldades em se desenvolver inovações tecnológicas junto a empresários
tradicionais que não exibem propensão elevada para assumir o risco da P&D, o que é
muito comum no nordeste, segundo Aragão e Baiardi (2010), Baiardi et alii (2007).

3.2 O impacto da inovação tecnológica no desenvolvimento econômico do território

Até o fim da segunda grande guerra mundial, na literatura hegemônica no mundo
ocidental, eram poucos os economistas que destacavam a importância da inovação
tecnológica para o crescimento econômico. Entretanto, segundo Schmookler (1965), em
menos de uma década do fim do conflito, os economistas se tinham dado conta que o
conhecimento era mais importante para o crescimento econômico que a acumulação de
capital. A partir dos anos setenta do século passado não cessa de crescer o número de
autores a se referir ao impacto da inovação tecnológica no desenvolvimento econômico,
seja no quadro de um espaço econômico, um país, Estado-nação ou economia nacional,
seja ao nível regional e mesmo ao nível local.

Para Schumpeter o desenvolvimento é o fato essencial da realidade capitalista quando
ela é posta em movimento A partir de uma inovação, entendida em uma forma mais
extensa do que se geralmente atribui a este termo, tem-se a introdução, descontínua, de
novas combinações, realizadas, de acordo com Schumpeter (1957), em cinco diferentes
possibilidades: produto, processo, novo mercado, nova fonte de matéria-prima e
reorganização industrial, inclusive rompimento de barreiras à entrada.

Com o Business Cycles Schumpeter abre caminho para uma novidade: a ênfase não é
mais sobre o empreendedor inovador, mas sobre a inovação em si. Com o capitalismo
trustificado, a figura romântica do empresário inovador perde importância e o papel
central passa a ser o da inovação como motor do desenvolvimento, embora a função
empresarial continue sendo de grande importância, desempenhadas de várias maneiras,
inclusive pelo Estado. Schumpeter volta a tratar de inovação tecnológica em sua obra
de 1942, Capitalism, Socialism and Democracy. Em um cenário de concentração
econômica, oligopólios concentrados, Schumpeter sugere que a busca de lucros
associada a condutas racionais levaria a empresas a inovar, fomentando movimentos
cíclicos de destruição criadora.

É possível admitir que a leitura de Schumpeter induz a crer que ele trata de dois níveis,
macro e micro, em mais de uma obra e que sua ênfase é na inovação tecnológica em
sentido amplo (que pode ir além de novos produtos e processos de produção), cuja
internalização às empresas e, dessa forma, à economia é vista como um elo de ligação
essencial entre esforços de C&T e desenvolvimento econômico. A inovação tecnológica
se inseriria, para Schumpeter, no grupo de fatores endógenos do desenvolvimento,



como sugere Possas (2002) e como causa causans, como apontava Schumpeter,
segundo Messori (1984).

Outros autores, seja em uma perspectiva histórica ou com base em uma análise
contemporânea baseada em dados empíricos, mostram o papel estratégico do
conhecimento técnico capaz de gerar inovações para o desenvolvimento econômico.
Landes (1994 e 1998) relata o esforço privado e público para simultaneamente atrair
competências da Inglaterra que iriam garantir a industrialização do continente europeu e
Porter (1990) destaca a inovação tecnológica como o primeiro dos fatores a ser
investigado para se tentar explicar a competitividade das firmas e das nações. Estas
proposições, sem um rigor sincrônico, vêm aduzindo elementos a uma ideia ou
construção conceitual que destaca a inovação tecnológica como fator privilegiado de
desenvolvimento ou como causa causans, primeira causa. Embora esta não seja a tese
dominante em todas vertentes do pensamento econômico, Possas (2002) sugere que a
divulgação das ideias provenientes da vertente evolucionária da tradição neo-
schumpeteriana tem contribuído para esta visão. Messori (1984), de sua parte, vê a
inovação tecnológica sendo considerada causa causans, em grande medida pela difusão
da obra de Schumpeter no pensamento econômico europeu e mundial por meio das
obras de Labini (1989), seu ex-aluno, que, em uma das últimas grandes contribuições
não deixa dúvida quanto a precedência da inovação tecnológica frente a outros fatores
endógenos, para o crescimento econômico.

Ao comentar a fragilidade da teoria neoclássica no explicar o crescimento econômico
com base, essencialmente, no crescimento do capital físico e da força de trabalho,
ponderados pelos percentuais destes fatores na renda nacional, sem contemplar o papel
do progresso técnico, Giannetti (1998), informa que em meados dos anos cinquenta do
século passado ainda não se tinha clareza do impacto das inovações tecnológicas no
desenvolvimento, sobretudo no longo prazo. Relata que somente no fim da década de
oitenta - após o descrédito na inexistência de limites à informação -, o que dava
substância às interpretações de que a tecnologia seria um fator exógeno e que existiria o
fenômeno da “convergência” no qual todos os sistemas econômicos tenderiam a ter a
mesma taxa de crescimento - é que o quadro teórico se modifica. Surge, então, a teoria
do crescimento endógeno, enfatizando o papel das diferentes inovações tecnológicas no
crescimento econômico. Entretanto, segundo Giannetti (1998), só mais adiante, já nos
anos noventa do século passado, com a difusão do pensamento evolucionário de índole
neo-schumpeteriano, é que, além do reconhecimento do papel da tecnologia para o
desenvolvimento econômico, se consolida a ideia de que não é a tecnologia em abstrato
que joga este papel. Trata-se de um processo histórico regulado não só pela aplicação do
conhecimento científico à produção, mas das concretas condições científico-
tecnológicas , econômicas e institucionais que permitem que isto aconteça.

Uma síntese destas visões que relacionam diretamente a inovação tecnológica com a
dinâmica econômica pode ser encontrada em Nelson (2006). Para Nelson as
contribuições trazidas pelos escritos teóricos sobre sistemas complexos e dinâmicos
evidenciam que não faz sentido atribuir o crescimento, separadamente a inovação
tecnológica, ao capital e à educação, ou recursos humanos. A intensidade de capital
decorre das mudanças técnicas e a qualificação dos recursos humanos, melhora com o
crescimento econômico e com a o avanço tecnológico. Nelson se recusa a ver, como faz
a contabilidade do crescimento, o desempenho econômico a partir do desempenho
individual de cada fator, de sua soma. Para ele o que conta é a performance da equipe,



como no basquete ou futebol, embora caiba destacar a existência de um fator particular
como variável subjacente ao crescimento, que é o avanço técnico. Saindo do foco mais
amplo, que incluiria os três níveis, economia nacional, nível regional e local, Baiardi
(2003) comenta que a associação da ideia de desenvolvimento regional com inovação
tecnológica está presente em muitos autores. Baiardi (2003) lista Marshall, Landes,
Benko, Vernon, Labini e Porter, entre outros. O que eles têm em comum é a visão de
que competências no território se expressam via aglomeração produtiva, via instituições
de ensino e pesquisa e via sistemas regionais de inovação, componentes decisivos para
o desenvolvimento regional.

Nas análises ao nível regional, focando o desequilíbrio econômico e as desvantagens
estabelecidas nas relações comerciais, há autores que chamam atenção para a
importância de uma capacidade regional de gerar inovações e outras competências que
tornem menos assimétricas as relações de troca. As abordagens de Sicsú (2000), Sicsú e
Bolaño (2007), Galvão (2004), Albuquerque e Rocha (2005) e Baiardi (2003), dão
destaque para a necessidade de políticas regionais que favoreçam as condições para
surgimento de um Sistema Regional de Inovações, como condição essencial para
geração de inovações tecnológicas. Em geral, este conjunto de autores defende a
implantação e/ou ampliação de políticas de fortalecimento da economia regional, tendo
em conta os novos paradigmas tecnológicos, as bases produtivas e as cadeias de
conhecimento, envolvendo todos os atores do “Triângulo de Sábato”.

Galvão (2005), que pesquisou a Europa comunitária deu importância significativa à
inovação tecnológica no desenvolvimento regional. Recentemente Galvão (2011)
organizou um estudo do Centro de Gestão Estratégica, CGE, no qual se explicita quinze
medidas voltadas para criação de competência tecnológica no Nordeste, com ênfase,
não exatamente nesta ordem, em recursos humanos, infraestrutura, financiamento,
serviços tecnológicos, estruturas de P&D, qualificação institucional, apoio às empresas,
redes de cooperação, difusão de conhecimento, cooperação nacional e internacional,
gestão estratégica, centros especializados, câmaras setoriais, convergência de agendas,
etc. A visão obtida por Galvão na sua pesquisa publicada em 2004, provavelmente,
influenciou o documento do CGE. Outro autor nacional a destacar a inovação
tecnológica como fonte de prosperidade territorial é Igliori (2001). Em sua pesquisa
sobre o pensamento econômico relacionado ao tema e sobre as aglomerações industriais
virtuosas o autor focaliza, pela ótica dos clusters, as características dos ambientes
inovadores e as relações intra-sistemas e unidades produtivas e com o entorno dos
mesmos.

Quando se pensa na influência da inovação tecnológica no desenvolvimento regional,
melhor na diferenciação assumida pelo desenvolvimento em dados territórios, regiões e
nível local, não pode faltar referência a dois exemplos emblemáticos: Route 128 e
Silicon Valley, ambos, casos de convergência tecnológica.

3.3 Vicissitudes, complexidade e natureza da inovação tecnológica

Em que pese o papel das empresas e dos seus laboratórios de pesquisa industrial na
inovação tecnológica, as universidades e institutos de pesquisa públicos e privados
também têm uma função neste processo. Na história brasileira, é digno de nota o
exemplo de Oswaldo Cruz e de Carlos Chagas, com suas pesquisas no Instituto
Oswaldo Cruz (Manguinhos), no início do século XX, caracterizadas pelos objetivos de
aplicação. Atualmente, a prática de open innovation tem sido cada vez mais difundida,



quando academia e empresas colaboram para desenvolver novos produtos e processos
(BAIARDI, 2002).

Nos últimos anos tem havido uma explosão de novos arranjos institucionais, por meio
dos quais uma empresa individual ou um grupo delas financiam as pesquisas em
laboratórios universitários recebendo em troca algum tipo de acesso prioritário a essas
pesquisas e suas descobertas. De forma não surpreendente, os ramos mais engajados
nessas atividades são os integrados por grandes empresas, que consideram as pesquisas
acadêmicas altamente importantes para as mudanças tecnológicas do seu interesse. Tais
ramos abrangem principalmente as indústrias farmacêuticas, químicas e de produtos
agronômicos e eletrônicos, em campos como o das ciências biológicas, eletrônica e de
computação. O estímulo ao progresso técnico vem se transformando crescentemente
numa motivação articulada para o apoio público às pesquisas universitárias voltadas
para o mercado (NELSON 2006).

3.4 A empresa como ‘lócus’ da inovação, a P&D interna, a P&D terceirizada e a
P&D em alianças.

Está mais do que afirmado existirem inter-relações fundamentais entre progresso
científico, mudança técnica e desenvolvimento econômico. Suas mútuas influências têm
sido um dos principais motores da transformação social, pelo menos desde os tempos da
Revolução Industrial (mas, muito provavelmente antes, em diferentes formas). Nas
sociedades industriais estas inter-relações são particularmente fortes. Em alguns casos
estas inter-relações estão institucionalizadas e incorporadas dentro da dinâmica do
sistema econômico: a pesquisa científica e tecnológica é, com muita frequência,
sustentada diretamente pelas próprias companhias, ou financiadas por elas, enquanto,
por outro lado, há reconhecimento que ciência e tecnologia geradas fora do ambiente
empresarial, são fatores cruciais no crescimento e competitividade das empresas.

A questão que convém neste momento examinar é se a sequência descendente mais
completa proposta por Dosi (2006)1 é predominantemente conduzida in-house, dentro
da empresa, ou se etapas delas podem ser “terceirizadas”, outsourcing R&D. De outro
modo, se deve investigar quando, e sob que circunstâncias, é vantajoso para as empresas
realizar a P&D in-house, terceirizá-la ou conduzi-la por meio de alianças. Por P & D
terceirizada entende-se a contratação por parte de uma empresa, de pesquisas e
desenvolvimento do seu produto. A prática se desenvolve mais recentemente, sobretudo
como iniciativa das grandes corporações multinacionais, em resposta a necessidade de
expandir as capacidades de investigação em face da competitividade crescente (GÖRG;
HANLEY, 2008).

Curiosamente, nos últimos anos começa a se verificar no plano internacional uma
tendência de terceirizar P&D, tanto nos países sede das grandes corporações, como em
outros países e continentes. A literatura internacional sobre inovação informa que a
terceirização da P&D se generaliza dentro do território, fora dele, e internacionalmente.
Há casos que estão se tornando emblemáticos como terceirizar a P&D em tecnologia da
informação, TI, em Bangalore, na Índia. Isto estaria se dando porque os custos de P&D

1 Pesquisa fundamental, pesquisa aplicada; investigação de bancada; planta piloto, melhoria nos processo
ou produtos; resolução de problemas; controle técnico do processo e qualidade para então se chegar à
inovação tecnológica.



home based, laboratórios e plantas pilotos, estariam se tornando comparativamente
muito elevados, segundo Peters e Schmiele (2007).

As multinacionais têm um papel dominante na condução de P & D em seus respectivos
países de origem, mas, dada a sua abrangência internacional, elas são também
susceptíveis de terceirizar P&D em outros países. Decisões das empresas multinacionais
para localizar P & D em países emergentes pode repatriar cérebros e estimular o
desenvolvimento econômico dessas nações. De outro lado, também podem levar a uma
perda de empregos com altos salários, capital intelectual e inovações importantes nas
economias desenvolvidas. A recente turbulência nos EUA e nas economias europeias,
têm ressaltado a importância da discussão sobre a localização dos laboratórios e plantas
piloto das empresas multinacionais. Apesar da importância desta questão, os dados
atuais sobre offshoring de P&D pelas multinacionais não são suficientes, para se ter
uma ideia da magnitude desta tendência.

Um dos problemas dos dados é que as estatísticas se referem às saídas de atividades de
P&D e têm ignorado a entrada ou a permanência da atividade na home base, o que pode
equilibrar ou exceder as saídas. Focando apenas a saída de P & D (offshoring) fornece-
se uma imagem desequilibrada que pode resultar em conclusões excessivamente
alarmistas levando, a incorretas e até mesmo prejudicial política científica.

Processos de conhecimento de criação de empresas de base tecnológica têm se tornado
cada vez mais global, mas permanecem limitados a um número relativamente pequeno
de países no mundo. Empresas de base tecnológica se esforçam para localizar suas
atividades de P & D em centros de excelência tecnológica, ou seja, em regiões
caracterizadas por uma alta taxa de produção de novas tecnologias. Esta tendência é
ainda mais intensificada por uma escassez de recursos “em casa”. Muitas multinacionais
menores, que anteriormente contavam com P&D centralizada, doméstica, adotam
atualmente a terceirização destas atividades em todo o mundo. Os pioneiros da
internacionalização de P & D são empresas de alta tecnologia que operam em mercados
pequenos e com poucos recursos de P & D em seu país de origem. O investimento em P
& D no exterior por parte das empresas dos EUA aumentaram três vezes mais rápido
que os domésticos (GÖRG; HANLEY, 2008; GASSMANN; VON ZEDTWITZ, 1999;
NARULA, 1999).

Desta forma, embora seja pacífico o entendimento que o lócus da inovação é a empresa,
a presença das atividades de P&D pode se dar por múltiplos arranjos, estendendo-se
para fora ou para dentro da empresa, da universidade ou do centro de pesquisa. Estes
arranjos vão desde os laboratórios inteiramente domésticos com grande autonomia, até a
pesquisa feita em todas as suas etapas na bancadas e plantas-piloto das universidades.
Definidas estas possibilidades de maior ou menor papel ou protagonismo no processo
inovativo da empresa ou das universidades e institutos de pesquisa, torna-se possível
examinar as determinantes locacionais da inovação. Por outro lado, pode-se também
avaliar se o CETENE está se especializando em realizar P&D como terceirizada, o que
significaria estar dentro da tendência mundial, de um lado. De outro, ele terá que
concorrer com empresas, centros de pesquisa e universidades de outros estados ou
mesmo de outros países.

Suzigan e Albuquerque (2009) defendem que as universidades e/ou institutos públicos de
pesquisa possam contribuir de uma forma mais eficiente com a geração de novas
tecnologias e que na história recente do Brasil surgiram formas alternativas para que as



instituições de ensino e pesquisa pudessem conduzir suas pesquisas a fim de alcançar
resultados úteis à comunidade. Os autores apresentam um breve histórico sobre a
relação universidade / empresa e caracterizam alguns tipos de relações firmadas entre
essas duas instituições, destacando as incubadoras de empresas, os convênios e as redes
em C&T como os mais eficientes. Estes são aspectos a considerar, para que o CETENE
não seja inibidor da P&D na universidade.

Estas considerações permitem estabelecer juízos de quanto à capacidade do CETENE
de atrair contratos de P&D ou deles participar em alianças, tendo sempre em conta que
no momento suas atividades refletem mais uma demanda de outras instituições públicas
e não de empresas, a julgar pelos projetos em execução, examinados na sequência.

3.5 Sistemas de Inovação Regional e o papel do CETENE

Segundo vários autores, o Brasil até o presente momento não teve sucesso na concepção
de um Sistema Nacional de Inovação, atualmente definido no âmbito do MCT e de suas
principais agências, como Sistema Brasileiro de Tecnologia, SIBRATEC e com uma
recente modificação decorrente da criação da Empresa Brasileira de Pesquisa e
Inovação Industrial, EMBRAPII. Visto como um dos instrumentos da política de
incentivo à inovação, o SIBRATEC foi criado durante a apresentação do Plano
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional,
realizada no Palácio do Planalto em novembro de 2007, cerca de cinco anos atrás
(SUZIGAN; ALBUQUERQUE, 2009; SICSU; BOLAÑO, 2007 e BAIARDI, 2011).
Sua concepção está longe de ser aquela internacionalmente aceita quando se fala de
sistemas de inovação, qual seja, ser mais iniciativa do mundo empresarial, da sociedade
civil que do Estado e ter uma governança que envolva todos os atores relacionados à
P&D e inovação. Por Sistemas de Inovação se entende o arcabouço formado por
organizações que geram inovações, organizações que fomentam e financiam estas
inovações e tentam direcioná-las para o setor produtivo, inclusive participando com
capital de risco de novas empresas emergentes de incubadoras e organizações que
cuidam da gestão de toda essa estrutura ou rede.

Lundvall (1992, 1995 e 1997), tratando de definir sistema de inovação, propõe que o
processo de inovação, como um "fato estilizado", não pode prescindir de uma dimensão
interativa na qual, devido a elevada divisão de trabalho e ao caráter pervagante e ubíquo
da atividade inovativa, esta deverá ocorrer em vários lugares, combinando a face do
usuário com a do produtor de conhecimento e, no interior desta, agregando
universidades e centros de P&D. Somente nesta condição, diz o autor, será possível
promover a interação microeconômica, responsável por um nível fundamental da
atividade inovativa. Esta reflexão sugere que as condições ideais de inovação dependem
dos sistemas de inovação, que podem ter envergadura nacional, regional, setorial e
local.

Suzigan e Albuquerque (2009) e Motoyama (2004), procuram resgatar a história da
contribuição das universidades e dos institutos de tecnologia brasileiros para o
desenvolvimento do país, afirmando que ademais de serem inúmeros os casos de
geração de tecnologias que foram apropriadas pelo setor produtivo, estas ações foram
próprias de um sistema de inovação, ainda que não plenamente constituído. Para os
autores, embora não se possa negar que este sistema de alguma forma existe e operou,
inúmeros problemas decorrentes do contexto social, como escravidão, pobreza e
incompleto desenvolvimento de instituições, impediram melhores resultados. Para
Suzigan e Albuquerque (2009), os casos bem sucedidos de transferência de tecnologia



de universidades e institutos para o setor produtivo, teriam se dado mesmo diante de um
incompleto sistema de inovação, o que Lima e Teixeira (2001) denominariam de
sistema de inovação fragmentado.

De acordo com Suzigan e Albuquerque (2009) a maior fragilidade brasileira estaria nas
suas instituições, o que fica evidente quando se compara o sistema do Brasil com os dos
EEUU, do Japão, da Alemanha, da Suécia e da Dinamarca, países nos quais se
constatam exemplos de uma persistente tradição evolucionária nas instituições que
aproximariam o conhecimento acadêmico das empresas. Ressaltam ainda os autores que
provavelmente o maior problema do sistema brasileiro seria o de financiamento e apoio
ao capital de risco. Os autores sugerem cinco condições para que o sistema brasileiro de
inovações pudesse ser completado e considerado eficiente:

i) preparation of the monetary and financial arrangements to make
feasible the creation and functioning of universities/research institutions
and firms, among other elements; ii) construction of the relevant
institutions (universities, research institutions, firms, and their R&D
laboratories); iii) construction of mechanisms to enable these two
dimensions to interact (research problems, challenges etc. that induce at
least one of the two sides to seek out the other and attempt to establish a
dialogue); iv) development of interactions between the two dimensions
(learning processes, trial and error etc.); and v) consolidation and
development of these interactions, involving an explicit recognition of the
role played by time to build mutually reinforcing relationships (positive
feedback) between research institutions/universities and firms
(SUZIGAN e ALBUQUERQUE, 2009).

Lundvall (1992 e 1997) e Edquist (1997 e 1997ª) provavelmente os autores que mais
publicaram trabalhos sobre sistemas de inovação, referem-se a este último tipo de
aprendizado, o “aprendizado interativo”, como aquele com vantagens e o mais decisivo
dentro de um sistema de inovações, na medida em que envolve intensamente o marco
legal, as políticas, as instituições, as organizações e as empresas. A interação é um
componente essencial do processo de inovação porque a especialização institucional,
cognitiva e funcional altamente desenvolvida e em rápida mudança, faz nascer uma
necessidade de estabelecer ligações relacionadas à inovação entre as partes
componentes do sistema. (LUNDVALL 1992).

No processo de aprendizado interativo são necessárias certas “instituições” formais e
informais, sendo as primeiras todo o arcabouço legal e órgãos que garantam segurança
comercial e trabalhista, incluindo direitos de propriedade intelectual etc. e as últimas
certas características culturais, como o horizonte temporal dos agentes, o papel da
confiança e a combinação entre racionalidade instrumental e comunicativa.

Lundvall (1992 e 1997) ressalta que em países com um sistema de inovação já maduro,
são necessários menos elementos para garantir um eficiente subsistema de P&D, tais
como infraestruturas de conhecimento adequadas, direitos de propriedade intelectual,
boas capacidades de formar redes, networking, e altos níveis de confiança. O mesmo
não ocorre em países em desenvolvimento, onde outras variáveis devem ser levadas em
consideração para um adequado funcionamento do sistema de inovação.

Estas considerações permitem estabelecer juízos quanto à capacidade do CETENE de
concretizar o que estabelecem seus documentos oficiais, sem que exista no Nordeste, e
mesmo no Brasil, um sistema de inovações plenamente constituído. Um arranjo,
razoavelmente concebido de sistema setorial de inovação na agroindústria canavieira do



Brasil, estudado por Rosário et alli (2011), aparentemente não está sendo considerado
pelo CETENE em sua atuação na fábrica de mudas de cana de açúcar, voltada
exclusivamente para o Estado de Pernambuco. Demais, oferece os limites da
possibilidade do CETENE de contribuir para a construção e aprimoramento de sistemas
regionais e locais de inovação.

4 Resultados e discussão

O CETENE presentemente está executando 31 projetos de pesquisa/P&D nas seguintes
áreas: nanotecnologia, microscopia, integração de circuitos e sistemas, biofábrica e
biocombustíveis; ver quadro 1. Destes, apenas quatro são com empresas e dentre eles
predominam as ciências agrárias / biológicas. Nem todas as atividades podem, a rigor,
ser consideradas projetos de P&D. Alguns tem como escopo adaptação tecnológica e
não inovação. Um quadro que também revela o menor número de atividades com o
setor privado é a relação de parcerias. O CETENE elenca 38 parceiros, dos quais,
apenas dez são empresas.

QUADRO 1- Projetos por eixo de competência do CETENE

Área de
Pesquisa/setor

Nanotecnologia Microscopia Integração
de circuitos
e sistemas

Biofábrica Biocombustíveis

Público 4 5 2 9 7

Privado 0 1 2 1 0

Total 4 6 4 10 7

Fonte: autores

Quando se tenta avaliar o desempenho do CETENE à luz de sua missão, suas diretrizes,
seus objetivos e metas, comparados com sua performance e com o que diz a experiência
internacional e nacional sobre terceirização de P&D, constata-se que na instituição não
existem regras explicitadas de negociação de contratos de oferecimento de facilities e se
as mesmas são compatíveis com as expectativas dos demandantes no caso de
universidades, centros de pesquisa e empresas. Cada contrato assume uma forma, de
acordo com as conveniências. Da mesma forma não existem regras claras sobre os
contratos de benefícios recíprocos entre as partes no caso de patentes bem sucedidas em
termos de mercados.

Por outro lado a ação de fomento e a difusão do conhecimento CETENE não mostram
estar contribuindo para redes de relacionamentos dentro da comunidade de
pesquisadores e de empresários e para surgimento de stakeholders internos e externos.
Nada indica que o CETENE esteja se credenciando para ser peça essencial de um
sistema de inovação regional. Ainda nesta linha de elementos superestruturais não existe
no CETENE uma cultura de parceria em P&D&I com as empresas por parte dos
pesquisadores, muitos dos quais se percebem como servidores públicos que buscam
mediante as pesquisas melhorar seus currículos.

A título de finalização, se pode dizer que não obstante o CETENE esteja contribuindo
para o avanço do conhecimento, o que indica o número de artigos publicados em



periódicos indexados, a organização está muito distante do que se propunha a realizar.
Sua performance se assemelha mais a um centro de pesquisa aplicadas, voltado,
essencialmente, para as demandas de algumas universidades e centros de pesquisa no
que tange à infraestrutura de pesquisa e do governo do Estado de Pernambuco, com
vistas a fornecer elementos para o estabelecimento de diretrizes. É premente que o
CETENE tenha em seus quadros cientistas sociais familiarizados com conceitos de
economia e da gestão da inovação, para corrigir sua rota na direção de sua suposta
missão.
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El Aprendizaje Organizativo como Base de la Gestión del
Capital Intelectual y el Desempeño Tecnológico de las Empresas

Resumen
La Dirección Estratégica considera que los recursos intangibles y las capacidades

de las empresas juegan un papel clave en la consecución y sostenimiento de la ventaja
competitiva de base tecnológica. Así, múltiples conceptos han surgido en torno al
fenómeno de la gestión del conocimiento. En el presente trabajo abordamos el estudio de
dos conceptos relacionados con la gestión de los intangibles –el capital intelectual y el
aprendizaje organizativo– con el objetivo de comprender, a partir del análisis de sus
relaciones, cómo las empresas mejoran  su potencial tecnológico gracias a la gestión de su
principal activo: el conocimiento. A tal fin, el trabajo plantea un modelo en el que se
identifican los diferentes procesos de aprendizaje organizativo a partir de los cuales se
nutren y fortalecen los bloques de capital intelectual. Ambos conceptos –aprendizaje
organizativo y capital intelectual– son inseparables y representan las dos dimensiones
clave de la gestión del conocimiento.

Palabras clave: capital intelectual, aprendizaje organizativo, innovación tecnológica

Organizational Learning as a Basis for Managing Intellectual
Capital and Firm Technological Performance

Abstract
The Strategic Management considers that intangible firm resources and capabilities

play a key role in achieving and sustaining technology-based competitive advantage. In
this way multiple concepts have emerged around the knowledge management phenomenon.
In the present work two concepts related to the management of intangible assets -
intellectual capital and organizational learning- are studied, with the aim of
understanding, based on an analysis of their relationships, how they improve their
technological potential thanks to its main asset management companies: the knowledge.

For this goal, the present study concludes with the proposal of a theoretical model
that identifies the different processes of organizational learning from which are nourished
and strengthened the blocks of intellectual capital. In this regard, we propose that both
concepts - intellectual capital and organizational learning - are inseparable and represent
the two key dimensions that make up the firm’s knowledge management.

Keywords: intellectual capital, organizational learning, technological innovation

1. Introducción
La pregunta de investigación que orienta el presente trabajo es profundizar en la

relación existente entre el aprendizaje organizativo y las distintas formas del capital
intelectual. Dada la naturaleza dinámica del capital intelectual (Stewart, 1997; Swart,
2006; Delgado Verde, Navas López, Martín de Castro y López Sáez, 2008), se desea
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analizar si el aprendizaje organizativo puede jugar un papel clave en la gestión eficaz de
los distintos bloques cognitivos de la empresa; y, en tal caso, se pretende establecer qué
procesos particulares de aprendizaje se relacionan con cada uno de los bloques.

Este objetivo parece ser especialmente relevante en un contexto marcado por una
notable incertidumbre tecnológica y de mercado, donde las empresas deben renovar
constantemente su base de conocimientos. No en vano la literatura existente ha establecido
que el aprendizaje es uno de los factores clave del éxito de las empresas cuando son
analizadas desde el prisma de la Teoría de Recursos y Capacidades (Wernerfelt y Karnani,
1987; Grant, 1988; Barney, 1991; Peteraf, 1993; Ventura Victoria, 2008).

Para clarificar los conceptos básicos sobre los que se asienta la presente
investigación, comenzaremos por plantear algunas definiciones clave. Se entiende por
recursos de la empresa la batería de activos tangibles e intangibles con potencial para
crear/añadir valor (Barney, 1991); por su parte, las capacidades se plantearían a partir de la
combinación convenientemente coordinada de tales recursos a través de rutinas
organizativas, gracias a las cuales la organización acomete sus procesos de negocio (Grant,
1991). Cuando nos refiramos al capital intelectual, consideraremos las distintas
manifestaciones de conocimiento que posee la empresa o a las que puede tener acceso
(Moore, 1996; Stwart, 1997; Brandeberger y Nalebuff, 1998).

Cuando planteemos el concepto de aprendizaje organizativo, haremos mención al
proceso que conlleva la exploración, adquisición, acumulación y explotación de nuevas
capacidades y recursos basados en conocimiento (Revilla, 1996; Ordoñez de Pablos, 2003).
Autores como Nonaka y Takeuchi (1995) y Crossan, Lane y White (1999) han empleado
otras terminologías para referirse a éstas u otras etapas similares. Estos nuevos
conocimientos, de origen endógeno o exógeno, pueden combinarse con las rutinas internas,
dando lugar a capacidades de innovación en producto o en proceso que son clave en los
actuales mercados (Drnevich y Kriauciunas, 2011).

El presente estudio culmina con la propuesta de un nuevo modelo de aprendizaje
que integra y enriquece otras anteriores, cuyas etapas o fases se definen a partir de las
interacciones existentes entre los bloques básicos que conforman el capital intelectual. Para
ello se plantean los siguientes objetivos específicos:

 Conocer la morfología del capital intelectual, a través de la identificación de sus bloques.

 Identificar y comprender las relaciones existentes entre los bloques de capital intelectual.

 Analizar el papel que juega el aprendizaje organizativo en el proceso de desarrollo del capital
intelectual, tanto a nivel de cada bloque de capital intelectual individualmente considerado,
como a nivel de las interrelaciones entre los bloques.

 Evaluar y comprender el impacto del capital intelectual y del aprendizaje organizativo sobre el
rendimiento de la empresa, expresado en el fomento de innovaciones tecnológicas.

2. El Capital Intelectual
2.1. Definición del Concepto

Haciendo memoria histórica, el capital intelectual apareció por primera vez
publicado en un trabajo de John Kenneth Galbraith en 1969. Sin embargo, ya fue empleado
como concepto de gestión empresarial en 1958 por Itami y Stewart. Como se ha
comentado anteriormente, es definido por los académicos como el conjunto de activos
intangibles responsables de la obtención de una ventaja competitiva (Moore, 1996;
Stewart, 1997; Brandeberger y Nalebuff, 1998). Por tanto, se trata del principal activo de la
empresa, al cumplir las características propias de este tipo de elementos: valioso, raro
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(escaso) y difícil de sustituir e imitar (Barney, 1991; Grant, 1991). En el presente trabajo se
considerará la existencia de tres grandes bloques -“stocks”- de conocimiento: capital
humano, capital estructural y capital relacional (Intelect, 1998).

El capital humano incluye las competencias individuales del personal de la
empresa. Por tanto, incluye entre otros elementos, las destrezas de los empleados y la
capacidad de liderazgo de los directivos. El capital estructural integra los conocimientos
que atesora la organización separados de las personas, y puede poseer una naturaleza tanto
formal –rutinas de trabajo, memorias, patentes, sistemas de información y comunicación,
etc– como informal –clima laboral, idiosincrasia, etc–. Por su parte, el capital relacional
hace referencia al conocimiento al que se accede a través de relaciones con agentes
externos: clientes, proveedores, competidores, organismos públicos, etc.

El interés que despierta la medición y evaluación del capital intelectual se ha
mostrado en trabajos como el de Petty, Guthrie y Johanson (2001). Estos autores indicaron
que, a finales de los años noventa, empresas tecnológicas como Skandia -servicios
financieros noruegos - o Celemi -consultoría sueca de negocios- comenzaron a preocuparse
por el informe anual de los intangibles de la empresa. Un caso mucho más cercano a
nuestra realidad en España fue publicado dos años más tarde por Ordoñez de Pablos
(2003). Tras revisar el estado de la cuestión en nuestro país, efectuó una comparativa entre
la realidad española y las buenas prácticas que se venían ejecutando en Asia y en los países
escandinavos, por aquel entonces pioneros en esta disciplina. En su estudio empírico sobre
los principales bancos españoles, comprobó la interrelación entre los bloques del capital
intelectual (Stewart, 1997; Jonshon, 2002), y propuso un modelo para el análisis jerárquico
de sus componentes. En ese momento ya se detectaba la necesidad de profundizar de
manera más directa en el control y la gestión del conocimiento dentro de la empresa, con el
objetivo de potenciar su nivel de desempeño.

Petty, Guthrie y Ricceri (2006, 2008) revisaron la evolución en las medidas del
capital intelectual en empresas tecnológicas de Australia y Hong Kong. Los autores
destacaron que la principal limitación estaba en la dificultad para codificar los elementos
que componen el capital intelectual, en su opinión, demasiado subjetivos. Más
recientemente, Guthrie, Ricceri y Dumay publicaron en 2012 una amplia revisión sobre el
campo de la investigación de la contabilidad del capital intelectual, que abarcaba la
primera década del presente siglo, mostrando que es un campo en continuo movimiento.

No obstante, la literatura no consigue delimitar este término de manera más o
menos clara, sino que existen diferentes clasificaciones del capital intelectual. Así, junto a
la propuesta clásica de tres bloques, nos encontramos con el grupo de académicos que
piensan que ampliando el número de bloques a cinco -esto es, separando el capital social
del capital relacional en función de si la red social está dentro o fuera de la empresa- se
consigue describir mejor teóricamente el fenómeno así como su efecto sobre el desempeño
organizativo (Swart, 2006; Delgado Verde et al., 2008). Por otra parte, los bloques de
capital intelectual se pueden clasificar, asimismo, en función de las relaciones, más o
menos estrechas, que mantienen entre sí. Además existen puntos de vista complementarios,
como el de Ordoñez de Pablos (2004), que definen los tres bloques principales del capital
intelectual en función de la unidad de análisis empleada: individual, organizativa o red de
contactos. No obstante se puede concluir que la mayoría de los investigadores optan por
modelos de tres bloques de capital intelectual, según la estructura general: capital humano,
capital estructural y capital relacional (Intelect, 1998; Ordoñez de Pablos, 2003 y 2004;
Petty et al., 2006 y 2008; Fan y Lee, 2012).
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Adentrándonos en el objetivo de nuestra investigación, son varias cuestiones las
que nos llevan a plantearnos la existencia de relaciones entre el capital intelectual y el
aprendizaje organizativo.

1) La materia prima o el componente básico sobre el que se asientan ambos fenómenos es el
conocimiento.

2) La literatura considera que tanto el aprendizaje organizativo como el capital intelectual explican
mayores niveles de innovación tecnológica, bien de forma independiente, bien actuando el
aprendizaje como una variable mediadora de la relación entre el capital intelectual y el potencial
innovador.

3) Detrás de las interacciones entre los distintos bloques de capital intelectual se encuentran
determinados procesos de aprendizaje organizativo.

4) Detrás del desarrollo o enriquecimiento de cada bloque de capital intelectual individualmente
considerado se encuentran determinados procesos de aprendizaje organizativo.

2.2. Una Primera Aproximación a la Relación entre el Capital Intelectual y el
Aprendizaje Organizativo

Los cuatro puntos anteriormente citados orientan el proceso de depuración y
análisis de las relaciones entre el capital intelectual y el aprendizaje organizativo. En este
sentido, para argumentar e integrar ambos conceptos nos detendremos, en primer lugar, en
los trabajos que específicamente identifican y definen un bloque de capital intelectual
adicional, denominado en sentido amplio capital innovador o innovación (Wang y Chang,
2005; Menor, Kristal y Rosenzweig, 2007; Maditinos et al., 2010), y, en segundo lugar,
abordaremos el estudio de los autores que reconocen la existencia de interacciones entre
los bloques del capital intelectual. A partir de este punto, tales interacciones quedarán
definidas y caracterizadas de acuerdo con las fases o etapas del aprendizaje organizativo.

En la literatura el capital innovador aparece como el denominador común sobre el
que se asienta la relación entre los bloques de capital intelectual y el aprendizaje
organizativo, ya que su consideración puede ser doble. Por un lado, algunos autores lo
consideran una dimensión más del capital intelectual (Wang y Chang, 2005; Menor et al.,
2007; Maditinos, Sevic y Tsairidis, 2010) mientras que, por otro lado, existen trabajos que
lo identifican con la mejora continua en los procesos de la empresa; este segundo enfoque
es especialmente interesante para nuestro objetivo. La figura 1 representa la evolución y el
solapamiento conceptual que existe entre el capital intelectual y el aprendizaje
organizativo, actuando el capital innovador como “mínimo común múltiplo” en la
transición del primero al segundo.

Un estudio muy clarificador en este sentido es el publicado por Chang y Hsieh
(2011) sobre empresas del sector de los semiconductores en Taiwán. Los autores
desacoplaron el capital innovador del capital intelectual, convirtiéndolo en una variable
independiente. La conclusión a la que llegaron los autores fue que cada uno de los tres
componentes del capital intelectual tenía un efecto directo negativo sobre el rendimiento
financiero y de mercado. En cambio, el capital innovador -entendido como el conjunto de
etapas del aprendizaje organizativo- afectaba positiva y directamente a los tres
rendimientos evaluados (Liu, 2010). Por tanto, es requisito “sine qua non” la existencia de
una capacidad que transforme y canalice el capital intelectual de la empresa en capacidades
innovadoras. Sin duda, estamos hablando, como ya ha quedado ampliamente expuesto, del
papel clave del aprendizaje organizativo. Por tanto, implícitamente, el reconocimiento del
componente capital innovador hace referencia a la canalización del capital intelectual en
aprendizaje organizativo para obtener desempeño innovador.
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Figura 1. Representación del solapamiento conceptual entre el capital
intelectual y el aprendizaje organizativo

AP R E NDIZ AJ E
OR G ANIZ AT IVO
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Fuente: Elaboración propia

Tal y como anteriormente referimos, también encontramos argumentos para
relacionar el capital intelectual y el aprendizaje organizativo en los trabajos que se centran
en el estudio de los vínculos entre los diferentes bloques de capital intelectual, ya que el
proceso de aprendizaje guarda un interesante paralelismo con el crecimiento y apoyo
mutuo de los bloques del capital intelectual (Curado, 2006, Heffner, 2006; Hsu y Fang,
2009). No obstante, aunque algunos autores piensan que no existen tales vínculos (Chen,
2008, Yitmen 2011), otros, en cambio, afirman lo contrario, que existen interacciones de
tipo secuencial o incluso múltiple (Cuganesan, 2005; Delgado Verde et al., 2008; Costa
2012). Este análisis permitirá profundizar en el estudio de las relaciones entre el capital
intelectual y los procesos de desarrollo o aprendizaje organizativo.

3.3. Naturaleza de las relaciones entre los componentes principales

3.3.1. Interacción Secuencial o Lineal

En este tipo de modelos los componentes del capital intelectual siguen una cadena
de relaciones directas entre sí. Wang y Chang (2005) propusieron distintos modelos
secuenciales entre los componentes del capital intelectual. De entre todas las
combinaciones posibles, el modelo que mejor representaba el funcionamiento del capital
intelectual era el que comenzaba por el bloque de capital humano y terminaba por el de
capital relacional. En este caso la formación del personal es el origen del conocimiento, en
clara concordancia con otros estudios (Swart, 2006; Maditinos et al., 2010; Seleim y
Khalil, 2011). Como variables de enlace se situaron el capital innovador, con gran
influencia sobre el capital estructural y sobre el capital relacional.

Dentro del enfoque secuencial del capital intelectual destaca el estudio de
Subramaniam y Youndt (2005). Estos autores analizaron empíricamente la influencia de
las combinaciones entre los componentes sobre las capacidades de innovación -radicales e
incrementales-. Llegaron a dos conclusiones principales; la primera es que el capital
estructural -en solitario- influye positivamente en las capacidades de innovación
incrementales, ya que éstas se basan en el conocimiento previo –feedback- (Yitmen, 2011).
No obstante, el capital relacional potencia sus capacidades aún más, al permitir la
absorción de nuevo conocimiento (Cohen y Levinthal, 1990; Dahlander y Gann, 2010). En
este sentido, hay que resaltar que el proceso de aprendizaje organizativo se nutre tanto del
conocimiento previo como del nuevo –feedforward-, especialmente en el caso de entornos
dinámicos cambiantes (García Muiña y Navas López, 2007; Drnevich y Kriauciunas,
2011).
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La segunda conclusión del trabajo de Subramaniam y Youndt (2005) era que el
capital humano -en solitario- afecta negativamente las capacidades radicales de
innovación. En otras palabras, para potenciar este tipo concreto de innovación se hace
necesaria la búsqueda de sinergias con otro bloque de capital intelectual como es el capital
relacional. Esto se traduce, a efectos prácticos, en que el conjunto de las habilidades del
personal resulta insuficiente para producir saltos cualitativos en la innovación, si no está
acompañado de un sistema de vigilancia tecnológica de mercado que haga las veces de
“veleta” -o “brújula”- indicadora de por dónde van los “vientos tecnológicos”.

Figura 2. Capital intelectual: componentes principales, relaciones y desempeño organizativo

Autores Sector Ámbito
Geográfico

Variables independientes Variables
dependientes

Tipo de
interacción
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(2005)

Circuitos
integrados

Taiwán
C. Humano, C. Relacional, C.

Estructural, C. Innovador
Rendimiento

Secuencial

Subramaniam y
Youndt (2005)

Tecnológico EEUU
C. Humano, C. Relacional, C.

Estructural
Capacidades
innovadoras

Swart (2006) Tecnológico Todo el mundo
C. Humano, C. Relacional, C.

Estructural, C. Social, C.
Organizativo

Capacidades
innovadoras

Carmona Lavado,
Cuevas Rodríguez y

Cabello Medina.
(2010)

Químico,
Mecánico,

Electrónico,
Automóvil

España
C. Humano, C. Relacional, C.

Estructural
Capacidades
innovadoras

Maditinos et al.,
(2010)

Financiero Grecia
C. Humano, C. Relacional, C.

Estructural, C. Innovador
Rendimiento

Jonhson (2002) Tecnológico Todo el mundo
C. Humano, C. Relacional, C.

Estructural, C. Innovador
Estructuración

del conocimiento

Múltiple

Cuganesan (2005)
Servicios

financieros
Australia

C. Humano, C. Relacional, C.
Estructural

Creación de valor

Delgado Verde et
al. (2008)

Tecnológico Todo el mundo
C. Humano, C. Relacional, C.

Estructural, C. Social, C.
Organizativo

Capacidades
innovadoras

Costa (2012) Naval Italia
C. Humano, C. Relacional, C.

Estructural
Rendimiento

Fan y Lee (2012)
Información y
comunicación

Canadá
C. Humano, C. Relacional, C.

Estructural
Capacidades
innovadoras

Dong y Gao (2012)
Parques

tecnológicos
Shangai

C. Humano, C. Relacional, C.
Estructural

Capacidades
innovadoras

Fuente: Elaboración propia

En el caso de la clasificación del capital intelectual en cinco bloques, Swart (2006)
realizó una extensa revisión bibliográfica. En su modelo, este autor dividió el capital
relacional en redes de trabajo internas y externas, mientras que el capital estructural quedó
desglosado en aspectos informales -atmósfera de trabajo e idiosincracia corporativa- y
aspectos formales –rutinas de trabajo, sistemas de información, etc-. Swart (2006) verificó
la complementariedad de los bloques del capital intelectual, proponiendo un modelo
teórico de bucle cerrado con la siguiente secuencia: capital humano, capital social, capital
estructural, capital organizativo y capital relacional, para volver a empezar de nuevo con el
capital humano… Por tanto, y pese a ser un modelo secuencial, se dejaba entrever un
número de iteraciones “infinitas”, que podría asemejarse a sistemas de interacción múltiple
o compleja entre las variables del capital intelectual. Dicho de otro modo, el continuo bucle
de conocimiento en el sistema posibilita el aprendizaje, llegándose a deslocalizar el
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conocimiento. Por tanto, de este trabajo se extrae la idea de que los procesos característicos
del aprendizaje organizativo -exploración, adquisición, acumulación y explotación de los
recursos intangibles- no son sino la acción ejecutora de la gestión del conocimiento.

Carmona Lavado et al. (2010) continuaron con esta línea de trabajo, analizando el
papel del capital relacional y cómo puede estar influido por el capital estructural. Esto es,
pretendieron estudiar el efecto de las rutinas y normas organizativas sobre la cartera de
contactos, en clara dirección contraria al efecto estudiado hasta entonces. Comprobaron
que el capital estructural, en solitario, da lugar a innovación incremental de manera directa,
lo que está en buena consonancia con los resultados de Yitmen (2011), Seleim y Khalil
(2011) y Costa (2012). Además, se confirmó que su efecto puede ser potenciado a través
del capital relacional (Subramaniam y Youndt, 2005).

En el caso de modelos de capital intelectual con cuatro componentes, Maditinos et
al. (2010), analizaron sus vínculos secuenciales. Estos autores estudiaron empíricamente el
vínculo de los bloques de capital intelectual y el rendimiento del negocio tomando como
ejemplo las empresas de la Bolsa de Atenas. Demostraron que el capital innovador,
definido por ellos como “habilidad para generar conocimiento, edificado sobre el previo y
que se materializa en nuevos productos o ideas innovadoras” (Maditinos et al., 2010, p.
149), actuaba sobre el capital estructural como un catalizador, provocando una mejora en
los resultados de la empresa. Queda pues, de manifiesto, la importancia que la articulación
práctica y aplicada del capital intelectual tiene también en el caso de modelos secuenciales
de capital intelectual.

3.3.2. Interacción Múltiple

Johnson publicó en 2002 una revisión en términos muy diferentes a los ya tratados.
No en vano, abordaba la gestión del conocimiento desde punto de vista filosófico -
mediante el uso de razonamientos Kantianos-. En su modelo teórico cada uno de los
bloques interaccionaba de manera múltiple. Tal era el grado de deslocalización del flujo de
conocimiento, que el autor recurrió a la analogía con el Principio de Incertidumbre de
Heisenberg para facilitar la comprensión del concepto. Esta teoría de la Mecánica Cuántica
establece la imposibilidad de determinar simultáneamente, a escala atómica, la posición y
velocidad de un electrón dentro de un orbital molecular. Por tanto el autor, mediante este
símil, reforzaba la idea de que la interacción múltiple entre los componentes del capital
intelectual supone un aspecto claramente beneficioso en la gestión del conocimiento, y no
hace sino reproducir las fases del aprendizaje organizativo (Swart 2006; Hsu y Fang, 2009;
Seleim y Khalil, 2011).

Algo más tarde, Cuganesan publicó en 2005 el estudio de un caso que servía para
complementar los estudios empíricos citados hasta ahora. Este autor “mapeó” el
conocimiento en la compañía australiana de servicios financieros TransactCo. La empresa
afrontaba el desafío de incorporar tarjetas de débito/crédito a sus clientes y conseguir así
superar inconvenientes derivados de la resistencia al cambio, por parte del capital humano
y del capital estructural. Mediante una modificación en los flujos de conocimiento -que
pasaron de ser secuenciales a múltiples y complejos- se consiguió potenciar el valor de la
empresa. Por tanto, la gestión del conocimiento puede llegar a ser el elemento motivador
del cambio organizativo (Curado, 2006, Heffner, 2006).

Delgado Verde et al. publicaron en 2008 una revisión sobre la evolución de las
corrientes históricas estudiadas en dirección estratégica: desde la Teoría de Recursos y
Capacidades, hasta la Visión Basada en el Capital Intelectual. Estos autores plantearon un
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modelo teórico que dividía el capital intelectual en cinco componentes –desglosando el
capital estructural en otro componente adicional llamado capital organizativo - que se
relacionan todos entre sí. El capital intelectual en su conjunto afectaba a los dos tipos de
capacidades de innovación tecnológica, tanto en producto como en proceso, ya fueran de
tipo incremental o radical (Menor et al., 2007).

Por tanto, una vez analizadas y sopesadas las distintas posibilidades de formulación
de los componentes de capital intelectual, optaremos por seleccionar para el presente
estudio un esquema de interacción múltiple entre los tres bloques principales de capital
intelectual. Ha quedado de relieve que la deslocalización del conocimiento -debido a
múltiples interacciones en los bloques de capital intelectual- o su bucle de secuencias
“infinitas” es lo que sin duda potencia el conocimiento en la empresa y ayuda a enriquecer
los bloques de capital intelectual.

3. El Aprendizaje Organizativo
El aprendizaje está íntimamente ligado con la creación de valor en la empresa. Para

algunos autores este concepto es una variable independiente del capital intelectual capaz de
generar por sí misma desempeño innovador (Aragón Correa et al., 2007). Heffner (2006)
propuso un modelo en el que cada una de las fases del aprendizaje organizativo estaba
desglosada en un subnivel departamental de la empresa. Es decir, su estudio describía la
existencia de empresas tecnificadas organizativamente, en función de distintas las fases del
aprendizaje organizativo.

Como ya se ha planteado, en el presente estudio consideramos que el aprendizaje
organizativo es la esencia de las relaciones entre los bloques del capital intelectual, así
como de los procesos a través de los cuales se enriquece cada bloque. Por ello su análisis
quedará planteado en este caso de una forma alternativa, discerniendo la acción que ejerce
sobre el capital intelectual entre cada una de las fases o etapas que lo componen.

El aprendizaje organizativo es un constructo complejo que ha sido definido desde
distintos puntos de vista en las últimas décadas. Sin ánimo de cubrir toda la literatura,
vamos a  desarrollar brevemente las acepciones del término que consideramos más
relevantes y complementarias entre sí, de forma que su análisis integrado nos permita
comprender el fenómeno de la forma más completa posible.

En 1995 Nonaka y Takeuchi publicaron un trabajo muy relevante en esta materia.
Su modelo sociológico, llamado SECI, describía cuatro etapas que acontecen durante el
proceso de creación y aprendizaje organizativo: Socialización, Externalización,
Combinación e Internalización. Cada una de ellas está concatenada con la siguiente,
tomando en consideración dos variables o dimensiones: la dimensión epistemológica –que
atiende a la naturaleza tácita o explícita del conocimiento- y la dimensión ontológica –que
atiende el nivel en que tiene lugar el proceso –individual, grupal, organizativo e
interorganizativo–. Así, por ejemplo, la etapa de Socialización hace referencia al trasvase
de conocimiento tácito a tácito entre los individuos de la organización: comunicación al
personal de un foro de discusión, mimetización entre el personal de la empresa de algunas
rutinas de trabajo, etc. A continuación, la etapa de Externalización, trasforma y codifica el
conocimiento tácito en explícito a partir del uso del lenguaje -ej, elaboración de manuales
de trabajo para el departamento- facilitando su transferencia a otros niveles, partiendo
desde el individual. Posteriormente, la etapa de Combinación, convierte e incrementa el
conocimiento explícito en otro de mayor calado organizativo, mediante los sistemas de
información transversales o interdepartamentales de la empresa -ej., diseño de nuevas
formas de servicio, entrega de memorias organizativas al personal, etc-. Finalmente, la
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etapa de Internalización hace que el conocimiento explícito sea asumido e integrado por
los trabajadores a su esquema mental y perceptual, pasando nuevamente a la esfera de lo
tácito; a partir de este punto el proceso comenzaría de nuevo, pero en un estadio superior.
Así, el personal de la empresa es el que debe asumir el conocimiento explícito generado e
imprimirle su propia impronta o interpretación -ej. Interiorización de conocimientos
prácticos adquiridos, puesta en práctica de sistemas de información, etc-. De este modo se
completa el bucle volviendo a la etapa de Socialización y dando lugar a la política de la
mejora continua en la gestión.

Por su parte, Crossan et al. definieron en 1999 la nomenclatura de las “4I” para
definir el aprendizaje organizativo: Intuición, Interpretación, Integración e
Institucionalización. Manteniendo un claro paralelismo con el modelo SECI de Nonaka y
Takeuchi (1995), esta propuesta se asienta sobre los mismos órdenes ontológicos. En este
caso, el proceso de Intuición, genuino del nivel individual, es el reconocimiento
preconsciente del patrón de actuación en una corriente personal de experiencia. A
continuación, el proceso de Interpretación sirve de puente entre los niveles individual y
grupal, y consiste en la explicación, mediante palabras y/o acciones, de una idea o
discernimiento a uno mismo y a los demás. Más adelante, proceso de Integración, que sirve
de nexo de unión entre los niveles grupal y organizativo, es el desarrollo de entendimiento
compartido entre individuos y la toma de acción coordinada mediante ajuste mutuo. Por
último, el proceso de Institucionalización, propio del nivel organizativo, se define por el
establecimiento de la actividad asentada en el seno de la empresa, además de la mejora en
la percepción que las empresas de sector tengan de nuestra organización. De este modo, el
proceso de Institucionalización, con el desarrollo de rutinas organizativas, marca el estadio
de plenitud del proceso de aprendizaje organizativo.

Otro modelo es el EAAE, según el cual el aprendizaje organizativo resulta ser el
proceso continuado de Exploración de conocimiento y su posterior Adquisición,
Acumulación y Explotación por parte de la empresa (Revilla, 1996; Ordoñez de Pablos,
2003). En este caso la fase de Exploración reconoce la capacidad del capital relacional para
identificar conocimiento valioso externo. La etapa de Adquisición enfatiza el desempeño
de los recursos de la empresa para captarlo. Naturalmente en este caso, el capital humano
juega un papel fundamental a la hora de absorber y fijar el conocimiento en la empresa y
explicitarlo en forma de normas y rutinas de procesos; este fenómeno encuentra apoyo
teórico en el concepto definido por Cohen y Levinthal (1990) conocido como capacidad de
absorción. En cuanto a la fase de Acumulación, los sistemas de información y la estructura
organizativa aparecen como aspectos clave. Finalmente, se cierra el bucle del aprendizaje
organizativo con la transformación del conocimiento en capacidades innovadoras a través
de la fase de Explotación; quizá esta cuestión es la que diferencia en mayor medida este
tercer modelo frente a los dos anteriores, centrados más en la propia creación de
conocimiento que en su aplicación a procesos de negocio concretos.

A pesar de que los tres modelos hacen referencia al mismo fenómeno organizativo,
el aprendizaje, existen diferencias notables en cuanto a la manera de explicar la difusión y
creación de conocimiento dentro de la empresa y su posterior aplicación. Mientras que el
modelo SECI determina con detalle los procesos epistemológicos de transformación del
conocimiento tácito en explícito –y viceversa- sin resaltar demasiado cómo el
conocimiento se transforma en innovación –identifica la internalización como una fase que
atañe al capital humano pero no cómo se realiza su aplicación en procesos-, el modelo
EAAE muestra una mayor orientación hacia el desempeño innovador a nivel organizativo,
obviando en cierta forma los procesos de transformación cognitivos previos y su naturaleza
epistemológica. Entre ambos enfoques se sitúa el modelo 4I que es capaz de satisfacer, en
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parte, las preguntas sobre la caracterización de los flujos de conocimiento y su enfoque
aplicado en la organización.

Aunque el modelo 4I cuenta con el mismo número de procesos que el SECI y con
una acotación de significado muy parecido, existen unas diferencias fundamentales, en
términos de la unidad de análisis y de la transformación de conocimiento. Concretamente,
el modelo 4I es capaz de explicar mejor la entrada de conocimiento externo en la empresa;
mientras que el modelo SECI se restringe a la relación interna entre el capital humano y el
estructural, el modelo 4I plantea flujos de conocimiento explícito desde el capital
relacional hacia el capital humano –Interpretación- y estructural –Integración-.

4. Propuesta de un Modelo de Aprendizaje Organizativo a Partir de la Gestión del
Capital Intelectual

Una vez planteado el concepto de aprendizaje organizativo, profundizaremos en el
estudio de su relación con el capital intelectual. Hsu y Fang (2009, p. 664) reconocen
explícitamente el vínculo entre ambos conceptos, al definir el aprendizaje organizativo
como “la capacidad para crear, gestionar y modelar el capital intelectual”.

Otra referencia clave para argumentar la relación entre ambos conceptos es la de
Curado (2006), quien concluye, a través de una extensa revisión sobre los mecanismos
para fomentar y construir el  aprendizaje organizativo, que el capital intelectual es el
soporte sobre el cual se asienta dicho proceso de aprendizaje. Junto al desarrollo de nuevos
conocimientos por parte de los miembros de la organización –capital humano–, por medio
de las relaciones externas se puede adquirir conocimiento del entorno –a través del
conocido como capital relacional– y estructurarlo en procedimientos y rutinas de trabajo,
difundiéndose internamente en la organización, confirmando la acción del denominado
capital estructural (Ordoñez de Pablos, 2003; Yitmen 2011).

El artículo de Cegarra Navarro y Dewhurst (2006) también resulta interesante en
este sentido. Los autores centraron su estudio empírico en pequeñas y medianas empresas
de la industria óptica, llegando a verificar cómo el aprendizaje fluye y se interioriza dentro
de la empresa desde lo tácito –mediante el capital humano– hasta lo explícito– a partir del
capital estructural y, según qué casos, a partir también del capital relacional– dentro de un
proceso de aprendizaje organizativo, en clara concordancia con lo establecido en los
modelos SECI (Nonaka y Takeuchi, 1995) ó 4I (Crossan et al., 1999).

En síntesis, junto a los argumentos planteados a lo largo del trabajo, estudios como
los recién referidos muestran que el aprendizaje organizativo posee una serie de vínculos
con el capital intelectual. Sin la participación de dicho aprendizaje, el efecto de los bloques
del capital intelectual sobre el potencial innovador queda, en principio, bastante limitado,
puesto que la actividad innovadora requiere la constante renovación de la base de
conocimiento.

A partir de las propuestas anteriores, nuestra principal aportación es definir un
modelo completo de aprendizaje, considerándolo una variable íntimamente ligada al
capital intelectual, al punto de que cada una de las fases que definamos sea capaz de
potenciar los bloques de conocimiento –en sí mismos o a través de las interacciones–
(Seleim y Khalil, 2011) y reconocer su efecto sobre el desempeño innovador de la
empresa. De esta forma, pretendemos establecer un modelo de aprendizaje flexible,
adaptado a las necesidades o demandas que tenga la empresa y a las condiciones
medioambientales -entorno más o menos dinámico, estructura de la industria, apuesta por
el “feedforward” o por el “feedback”, estrategia empresarial, etc-.
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La figura 3 recoge todos los procesos de creación de conocimiento que hemos
incluido en nuestro modelo tomando en consideración, por un lado, los bloques de capital
intelectual considerados como origen/destino -emisor/receptor- del flujo de conocimiento
y, por otro lado, el carácter tácito o explícito del conocimiento en el origen y el destino. El
proceso de aprendizaje organizativo culminaría con la explotación de los conocimientos
creados a través de su aplicación a la actividad innovadora de la empresa.

Figura 3. El proceso de creación de conocimiento organizativo

Bloque de
capital

intelectual
emisor de

conocimiento

Tipo
conocimiento
en el emisor

Tipo
conocimiento
en el receptor

Proceso de
aprendizaje
implicado

Bloque de
capital

intelectual
receptor de

conocimiento

Subproceso de aprendizaje
implicado

C. Humano Tácito

Tácito Socialización
C. Humano Socialización interna
C. Relacional Socialización externa

Explícito Externalización

C. Estructural Externalización organizativa

C. Relacional
Externalización
interorganizativa

C. Estructural Explícito

Tácito Interpretación
C. Humano Interpretación interna
C. Relacional Interpretación externa

Explícito Combinación
C. Estructural Combinación organizativa

C. Relacional
Combinación
interorganizativa

C. Relacional

Tácito
Tácito Exploración

C. Humano Exploración interna
C. Relacional Exploración institucional

Explícito Integración
C. Estructural Integración organizativa
C. Relacional Integración institucional

Explícito
Tácito Asimilación

C. Humano Asimilación interna
C. Relacional Asimilación institucional

Explícito Acumulación
C. Estructural Acumulación organizativa
C. Relacional Acumulación institucional

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la estructura definida, el proceso de aprendizaje organizativo
comenzaría formalmente con el desarrollo de nuevos conocimientos por parte del capital
humano, o la incorporación de nuevos conocimientos procedentes del exterior a través del
denominado capital relacional, actuando ambos bloques de capital intelectual como
emisores o fuente de conocimientos. A partir de este punto, el conocimiento se difundiría a
través de la organización mediante un proceso multiplicativo o expansivo de distinta
naturaleza, según: 1) que el receptor de conocimiento sea el capital humano, el capital
relacional o el capital estructural y 2) que, a lo largo de su difusión, el conocimiento sufra
alguna transformación en lo que a su carácter tácito/explícito se refiere.

Tomando como origen o fuente de nuevo conocimiento el capital humano, nos
podemos encontrar con dos procesos de aprendizaje alternativos: socialización y
externalización; en el primer caso, el proceso de difusión de conocimiento se realiza a
través de medios de interacción directa –manteniéndose el conocimiento en la esfera de lo
tácito– con otras personas, bien de la propia compañía -socialización interna-, bien
perteneciente a otros agentes frontera -socialización externa- (Nonaka y Takeuchi 1995;
Seleim y Khalil, 2011). Su consecuencia no es sino el aumento cognitivo del propio
personal de plantilla (Revilla, 1996). La comunicación o formación también son
procedimientos que ayudan a socializar (Ordoñez de Pablos, 2003). Por su parte, la
externalización implica el esfuerzo consciente del personal de la compañía por codificar
una parte del conocimiento, que pasaría a almacenarse en el sistema organizativo para su
posterior aplicación en rutinas y procesos de la empresa -capital estructural- o que
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gobiernan las relaciones con terceros agentes -capital relacional-. De esta forma, se separa
el proceso de transmisión de conocimiento de la interacción entre los agentes. Un claro
ejemplo es el uso común de memorias y protocolos por parte del personal de la empresa
(Ordoñez de Pablos, 2004; García Álvarez et al., 2011). En este sentido, la figura de los
directivos a la hora de potenciar las rutinas organizativas ha sido también puesta de
manifiesto (Aragón Correa et al., 2007).

En cuanto a la consideración del capital relacional como fuente de conocimiento, la
situación es algo más compleja puesto que, en este caso, nos podemos encontrar con
conocimientos tácitos y explícitos de forma simultánea. En este sentido, se definen cuatro
procesos de aprendizaje vinculados al capital relacional como fuente de conocimiento:
exploración, integración, asimilación y acumulación. La exploración de conocimiento
incluye aquellos procesos de aprendizaje donde, bien el personal de la compañía -
exploración interna-, bien otros agentes con los que la empresa actúa -exploración
institucional- acceden a nuevos conocimientos tácitos procedentes del entorno de la
organización objeto de estudio. Estos procesos de aprendizaje requieren la interacción
directa entre el personal de la organización y el de los agentes frontera o el de los
miembros de los agentes frontera entre sí, explorando activamente y evaluando de forma
directa las nuevas oportunidades de conocimiento que brinda el contexto institucional. Así,
por ejemplo, el capital estructural puede almacenar conocimiento adquirido mediante
acuerdos de colaboración -capital relacional- en el caso de que la empresa haya detectado
una oportunidad de negocio en el entorno (Subramaniam y Youndt, 2005), o bien en el
caso de pequeñas empresas tecnológicas que tengan dificultades para apostar por potentes
sistemas de información (Phan y Pediris, 2000). Del mismo modo, nuestra empresa podrá
interiorizar conocimiento externo de dichos encuentros. En ambas situaciones, lo que se
produce es un enriquecimiento del capital relacional (Crossan et al., 1999).

Desde un punto de vista teórico, el proceso de integración implicaría el
almacenamiento y transformación de ciertos conocimientos tácitos procedentes del entorno
en sistemas y medios de la organización -integración organizativa- o de los agentes con los
que empresa actúa -integración institucional, que implica la mejora en la percepción que
las empresas de sector tengan de nuestra organización-. No obstante, cabe cuestionar la
existencia innata de estos procesos o si, por el contrario, resulta necesaria la actuación del
capital humano para, a través de los procesos complementarios de exploración y posterior
externalización, transformar el conocimiento tácito procedente del entorno en capital
estructural. Los procesos de asimilación e integración de conocimiento tendrían en común
la naturaleza explícita de conocimiento procedente del entorno de la compañía. La
asimilación implicaría el detallado análisis e incorporación de este conocimiento explícito
del entorno a los modelos y esquemas mentales del personal de la empresa, -asimilación
interna- o del personal perteneciente a las organizaciones con las que la empresa interactúa
-asimilación institucional-, enriqueciendo su know-how. En el caso de encontrar una
especificidad de conocimiento atractiva para incorporarla a su base tecnológica, la empresa
no dudará en colaborar o adquirir dicho recurso intangible, ya que ahí puede estar la clave
para asentar la ventaja competitiva (Cohen y Levintal, 1990; García Muiña y Navas López,
2007; Drnevich y Kriauciunas, 2011). El resultado inmediato es, obviamente, el
crecimiento del capital estructural.

Por su parte, la acumulación sería un proceso de aprendizaje menos exigente en
cuanto al análisis del conocimiento, puesto que básicamente implicaría el almacenamiento
de forma ordenada de información y conocimiento explícito, para su posterior acceso y
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empleo en los procesos de negocio. Este fenómeno ha sido documentado en trabajos
anteriores, tanto para el caso de empresas públicas (Bradley, 2004) como privadas (Cepeda
Carrión y Dewhurst; 2006). En ambos casos el personal de plantilla conseguía enriquecer
su conocimiento a partir de las rutinas organizativas empleadas por los distintos socios.

Por último, todo el conocimiento incorporado en el capital estructural procedente de
las diferentes fuentes de conocimiento puede contribuir a la expansión del conocimiento a
través de los procesos de interpretación y combinación. La interpretación es un proceso
similar a la asimilación, con la diferencia de que el capital humano o el personal de los
agentes frontera, a través de la interpretación interna o externa respectivamente, acude de
forma exclusiva al conocimiento previamente almacenado en el capital estructural de la
empresa, tratándolo de contextualizar y aplicar a sus funciones y responsabilidades,
generando un know-how de orden superior. Un ejemplo de esta interrelación es que la
empresa puede mejorar su red de contactos –en cantidad y calidad- si así lo establece su
capital estructural (Carmona Lavado et al., 2010). Este mismo paralelismo existe entre los
procesos de combinación o acumulación, de forma que la combinación es un proceso
derivado de la agregación de piezas de conocimiento previamente existente en la empresa.
La difusión de este conocimiento en la empresa mediante comunicación transversal es lo
que potencia el bloque de conocimiento estructural. Es evidente que una apuesta por el
crecimiento del capital estructural –a veces confundido con el capital innovador o
inversiones en I+D- redunda en un aumento de este mismo bloque cognitivo (Cepeda
Carrión et al., 2010; García Álvarez et al., 2011). Por otra parte, es posible fomentar un
conocimiento compartido de los sistemas de información y rutinas organizativas entre los
socios de un proyecto o acuerdo de colaboración. De este modo se conseguirá aumentar la
confianza y la eficiencia en dichas alianzas estratégicas (Phan y Peridis, 2000; Carmona
Lavado et al., 2010).

5. Conclusiones y Futuras Líneas de Investigación

La presente revisión teórica pretende dar una visión general del estado del arte del
capital intelectual de las organizaciones. Esta materia, aunque ya cuenta con una cierta
tradición en el ámbito de la Dirección Estratégica, destaca por encontrarse en continua
evolución, habiendo alcanzado tres estadios bien diferenciados: identificación de los
principales componentes del capital intelectual, el estudio de la relación entre ellos, y por
último, los procesos de desarrollo de los conocimientos que conforman el capital
intelectual de carácter estratégico –etapa en la que nos encontramos actualmente- (Kao,
2007; Liu, 2010; Guthrie et al., 2012). Por tanto, se trata de una materia compleja que es
fuente de continuos debates y discusiones, ya que no existe un consenso claro entre los
académicos e investigadores. La mayoría de los autores identifican tres bloques
fundamentales de capital intelectual, mientras que otros optan por esquemas de cuatro o
cinco componentes, en función de la inclusión del bloque capital innovador o, por
ejemplo, de la diferenciación redes de contactos internas separadas de las externas. Queda
por tanto, de manifiesto, el esfuerzo que se ha realizado en tratar de unificar la literatura y
proponer un modelo teórico lo más representativo posible, que incluya los conceptos y
términos empleados en cada corriente de investigación de forma coherente e integrada.

Sobre lo que no hay ningún género de dudas es en el hecho de que el capital
intelectual es el elemento valioso, raro y difícil de imitar en la moderna economía del
conocimiento, lo que le hace portador de la ventaja competitiva (Moore, 1996; Stewart,
1997; Brandeberger y Nalebuff, 1998). Los entornos altamente dinámicos en los que
operan las empresas actuales hacen cada vez más necesaria una gestión eficaz del capital
intelectual, enfocada al desarrollo de capacidades innovadoras en producto y en proceso,
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ya sean de naturaleza incremental o radical (Menor et al., 2007; García Muiña y Navas
López, 2007; Drnevich y Kriauciunas, 2011).

Para establecer este marco integrador se ha estudiado, en primer lugar, las
relaciones existentes entre los tres bloques fundamentales de capital intelectual: humano,
estructural y relacional, contextualizando su naturaleza en función de unas determinadas
variables de control. Para ello se ha seguido el guión histórico de la medición y evaluación
del capital intelectual (Guthrie et al., 2012). Algunos autores diferencian las dimensiones
del capital intelectual atendiendo a la unidad de análisis empleada: personas, organización
o alianzas empresariales, respectivamente (Ordoñez de Pablos, 2003 y 2004; Petty et al.,
2006 y 2008). Otros, en cambio, reconocen la existencia de interacciones simples (Chen,
2008; Yitmen, 2011) u otras de carácter múltiple y complejo entre los componentes, lo sin
duda dificulta la asignación de competencias a cada uno de ellos (Cuganesan 2005; Swart,
2006; Delgado Verde et al., 2008). Consideramos más representativo éste último modelo,
atreviéndonos a definirlas en función de las fases del aprendizaje organizativo, en clara
concordancia con lo publicado por Yitmen (2011) y Seleim y Khalil (2011).

Por tanto, el aprendizaje organizativo se ha mostrado como la capacidad clave de
carácter dinámico encargada de gestionar eficazmente el potencial cognitivo de la empresa
(Aragón Correa et al., 2007; Hsu y Fang, 2009). Dicho de otra manera, la obtención de
innovaciones en producto y en proceso no se produce directamente a partir de los bloques
de capital intelectual, sino que son canalizadas por cada una de las fases del aprendizaje,
que en cada momento es capaz de determinar cuales son las necesidades de recursos y
cómo se deben aplicar (Heffner 2006, Curado 2006). En este sentido, entendemos que
nuestro modelo de mapa cognitivo viene a completar los anteriores modelos SECI, 4I y
EAAE, que en nuestra opinión no conseguían responder a muchas de las situaciones
experimentadas en la empresa, al no considerar los bloques de capital intelectual como
variables. Por tanto, una de las principales aportaciones de este trabajo ha sido ampliar los
modelos cognitivos anteriormente empleados sobre el capital intelectual desde el prisma
del aprendizaje organizativo como fuerza impulsora de la innovación. En este sentido, las
capacidades innovadoras se desarrollan indistintamente a partir de cada uno de los bloques
de capital intelectual, sin perjuicio de que investigaciones posteriores profundicen en el
estudio entre el capital intelectual y distintos tipos de innovación.

Considerando una serie de variables de control -el sector industrial, el país, el
tamaño de la empresa y la gestión verde de la misma- (Weerawardena et al., 2006; Chen,
2008) entendemos que el modelo teórico propuesto es consistente y puede aportar luz a los
futuros investigadores en esta materia. Pero, naturalmente, como todo patrón esquemático
que pretende representar una realidad posee una serie de limitaciones debidas a su propia
concepción y a la materia objeto de estudio.

Como ya se ha comentado, una de las dificultades del presente trabajo ha sido
acotar claramente los conceptos. Las nomenclaturas de los componentes del capital
intelectual son muy parecidas, y a veces se diferencian en matices semánticos propios de la
nacionalidad de los autores de la publicación revisada. En otros casos, la dificultad en la
interpretación de los resultados está en la unidad de análisis empleada –individuo,
organización o corporación-. La interrelación ente el capital humano y el capital relacional
en la fase de exploración del conocimiento, o por otra parte, del capital estructural y del
capital humano en la etapa de adquisición, son algunos de los ejemplos en los que resulta
difícil acotar hasta dónde llega cada bloque de capital -en virtud de la unidad de análisis
empleada y de la casuística de cada estudio-. Nuestro modelo diferencia entre el carácter
epistemológico del conocimiento –tácito o explícito- y si el flujo es hacia dentro o hacia
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afuera –organizativa o interorganizativamente-. La complejidad en la representación de
todos estos flujos de conocimiento en un gráfico ha provocado que empleemos una tabla
para caracterizarlos en función del bloque de capital intelectual emisor y receptor.

En cuanto a las futuras líneas de investigación, podría ser interesante, por tanto,
validar empíricamente la conversión de fase de aprendizaje en innovación, a partir de cada
uno de los bloques de capital intelectual. En este sentido, y yendo más allá, se podría
afrontar el estudio de la conversión de las capacidades innovadoras en variables de
rendimiento de la empresa, ya sea en términos de mercado, financiero o a nivel
organizativo. En este trabajo hemos hecho mención a trabajos que vinculaban directamente
el capital intelectual con estos rendimientos (Chang y Wang, 2005; Chang y Hsieh, 2011),
pero quizá habría que verificar más específicamente la correcta transformación de las
capacidades de innovación –para cada bloque de capital intelectual- en atractivos éxitos
empresariales. Hemos de reconocer, en este sentido, que se ha dado por supuesta esta
última proposición y quizá se debería profundizar en ella.

7. Bibliografía
Aragón Correa J.A., García Morales V.J. y Cordón Pozo (2007): “Leadership and organizational learning´s
role on innovation and performance: Lessons from Spain”, Industrial Marketing Management, nº 36, págs.
349-359.

Barney J.B. (1991): “Firm resources and sustained competitive advantage”, Journal of Management, vol. 17,
nº 1, págs. 99-120.

Birasnav M. y Rangnekar S. (2010): “Knowledge management structure and human capital development in
Indian manufacturing industries”, Business Process Management Journal, vol. 16, nº 1, págs. 57-75.

Bradley J. (2004): “Individual and organizational learning: a model for reform for public organizations”,
Foresight: the Journal of Futures Studies, Strategic Thinking and Policy; vol. 6, nº 2, págs. 91-103.

Carmona Lavado A., Cuevas Rodríguez G. y Cabello Medina C. (2010): “Social and organizational capital:
Building the context for innovation”, Industrial Marketing Management, nº 39, págs. 681–690.

Caves R.E. (1980): ”Industrial organizations, corporate strategy and structure”, Journal of Economic
Literature, nº 18, págs. 64-92.

Cegarra Navarro J.G. y Sabater Sanchez R. (2005): “E-learning: organizational requierements for successul
feedback learning”, Journal of Workplace Learning, vol. 17, nº 5/6, págs. 276-290.

Cegarra Navarro J.G. y Dewhust F.W. (2006): “Linking shared organizational context and relational capital
through unlearning: An initial empirical investigation in SMEs”, The Learning Organization, vol. 13, nº 1,
págs. 49-62.

Cepeda Carrión G., Cegarra Navarro J.G y Jiménez Jiménez D. (2010): “The Effect of Absortive Capacity on
Innovativeness: Context and Information Systems Capability as Catalysts”, British Journal of Management,
págs. 1-20.

Chang W.S. y Hsieh J.J. (2011): “Intellectual Capital and Value Creation- Is Innovation Capital a Missing
Link?”, International Journal of Business and Management, vol. 6, nº 2, págs. 2-12.

Chen Y.S. (2008): “The Positive Effect of Green Intellectual Capital on Competitive Advantages of Firms”,
Journal of Business Ethics, nº 77, págs. 271-286.
Chesbrough H. (2003): Open Innovation: the New Imperative for Creating and Profiting from Technology.
Boston: Harvard Business School Press.
Cohen W. y Levinthal D.A. (1990): “Absorptive Capacity: A New Perspective On Learning And
Innovation”, Administrative Science Quarterly, nº 35, vol. 1, págs. 128-152.

Costa R. (2012): “Assesing Intellectual Capital efficiency and productivity: An application to the Italian
yacht manufacturing sector”, Expert Systems with Applications, vol. 39, págs. 7255-7261.

Crossan M., Lane H. y White R (1999): “An organizational learning framework: from intuition to
institution”, Academy of Management Review, vol. 24, págs 522-537

Cuganesan S. (2005): “Intellectual capital-in-action and value creation. A case study of knowledge
transformation in an innovation project”, Journal of Intellectual Capital, vol. 6, nº 3, págs. 357-373.
Curado C. (2006): “Organisational learning and organisational design”, The Learning Organization, vol. 13,
nº 1, págs. 25-48.



16

Dahlander L. y Gann D.M. (2010): “How open is innovation?”, Research Policy, vol. 39, págs. 699-709.

De Jong J.P.J. and Freel M. (2010): “Absortive capacity and the reach of collaboration in high technology
small firms”, Research Policy, vol. 39, pp. 47-54

Delgado Verde M., Navas López J.E., Martín de Castro G., y López Sáez P. (2008): “Propuesta de un
Modelo Teórico sobre el Proceso de Innovación Tecnológica Basado en los Activos Intangibles”, Cuadernos
de Estudios Empresariales, vol. 18, págs. 203-227.

Dong Q. y Gao G. (2012): “Knowledge Engineering, Intellectual Capital of Creative Industry Park Based on
Multi-objective Decision-Making and Entropy Methods”, Systems Engineering Procedia, vol. 3, págs. 326-
332.

Drnevich P.L. y Kriauciunas A.P. (2011): “Clarifying the conditions and limits of the contributions of
ordinary and dynamic capabilities to relative firm performance”, Strategic Management Journal, vol. 32,
págs. 254-279.

Fan I.Y.H. y Lee R.W.B. (2012): “Design of a weighted and informed NK model for intellectual capital-
based innovation planning”, Expert Systems with Applications, vol. 39, págs. 9222-9229.

García Álvarez M.T., Mariz Pérez R. y Teijero Álvarez M. (2011): “Structural Capital Management: A Guide
For Indicators”, International Journal of Management and Information Systems, vol. 15, nº 3, págs. 41-52

García Muiña F.E. y Navas López J.E. (2007): “Las capacidades tecnológicas y los resultados empresariales.
Un estudio empírico en el sector biotecnológico español”, Cuadernos de Economía y Dirección de la
empresa, nº 32, págs. 177-210.
Grant R.M. (1988): “On ´dominant logic´, relatedness and the link between diversity and performance”,
Strategic Management Journal, vol. 9, nº 6, págs. 639-643.

Grant R.M. (1991): “The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy”,
California Management Review, vol. 33, nº 3, págs. 114-135.

Guthrie J., Ricceri F. y Dumay J. (2012): “Reflections and projections: A decade of intellectual capital
accounting research”, The British Accounting Review, vol. 44, nº 2, págs. 68-82.

Heffner M.C (2006): Knowledge management for technological innovation in organizations: the fusion
process for creating intellectual capital. University of Maryland. UMI Number: 3213465, ProQuest
Information and Learning Company.

Hormiga E., Batista Canino R. y Sanchez Medina A. (2011): “The Impact of Relational Capital on the
Success of New Business Start-Ups”, Journal of Small Business Management, vol. 49, nº 4, págs. 617-638

Hsu Y.H. y Fang W. (2009): “Intellectual capital and new product development performance: The mediating
role of organizational learning capability”, Technological Forecasting & Social Change, vol. 76, págs. 664–
677.
Intelect (1998): Medición del capital intelectual: Modelo Intelect. Instituto Universitario Euroforum Escorial.
Madrid
Intan Soraya R. y Chew K.W. (2010): “A Framework for Human Resource Management in the Knowledge
Economy: Building Intellectual Capital and Innovative Capability”, International Journal of Business and
Management Science, vol. 3, nº 2, págs. 251-273.
Jonhson W.H.A. (2002): “Leveraging intellectual capital through product and process management of human
capital”, Journal of Intellectual Capital, vol. 3, nº 4, págs. 415-42.

Kao M.C. (2007): “Applying Analytic Hierarchy Process to Evaluate the Development Strategies of
Intellectual Capital for Fabless Integrated Circuit Design Houses in Taiwan” The Business Review, vol. 8, nº
2, págs. 75-81.

Liao S., Fei W.C. y Liu C.T. (2008): “Relationships between knowledge inertia, organizational learning and
organization innovation”, Technovation, vol. 28, págs. 183-195.

Liu C. (2010): “Prioritizing Enterprise Environment Management Indicators by Intellectual Capital
Perspective”, The Journal of International Management Studies, vol. 5, nº 2, págs. 110- 117.

Maditinos D., Sevic Z. y Tsaidiris C. (2010): “Intellectual capital and Business Performance: an empirical
study for the Greek Listed Companies”, European Research Studies, vol. 13, nº 3, págs. 145-167.

Menor L.J., Kristal M.M. y Rosenzweig E.D. (2007): “Examining the Influence of Operational Intellectual
Capital on Capabilities and Performance”, Manufacturing & Service Operations Management, vol. 9, nº 4,
págs. 559-578.

Moore J.F. (1996): The Death of Competition. New York: HarperCollins.

Nonaka I. y Takeuchi H. (1995): The Knowledge-Creating Company. How Japanese Companies Create the
Dynamics of Innovation. Oxford University Press.



17

Ordoñez de Pablos P. (2003): “Aprendizaje organizativo en un contexto internacional: implicaciones para la
gestión de conocimiento”, Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, vol. 9, nº 2,
págs. 205-216

Ordoñez de Pablos P. (2003): “Intellectual capital reporting in Spain: A comparative view”, Journal of
Intellectual Capital, vol. 4, nº 1; págs. 61-81.

Ordoñez de Pablos P. (2004): “Measuring and reporting structural capital: lessons from European learning
firms”, Journal of Intellectual Capital, vol. 4, nº 1; págs. 61-81.

Peteraf M.A. (1993): “The corner-stones of competitive advantage: a resource-based view”, Strategic
Management Journal, vol. 14, págs. 179-191.

Petty R., Guthrie J. y Johanson U. (2001): “Sunrise in the knowledge economy”, Accounting, Auditing &
Accountability Journal; vol. 14, nº 4; págs. 365-382.

Petty R., Guthrie J. y Ricceri F. (2006): “The voluntary reporting of intellectual capital: Comparing evidence
from Hong Kong and Australia”, Journal of Intellectual Capital, vol. 7, nº 2, págs. 254-271.

Petty R., Ricceri F y Guthrie J. (2008): “Intellectual capital: a user’s Perspective”, Management Research
News, vol. 31, nº 6, págs. 434-447.

Phan P.H. y Peridis T. (2000): “Knowledge creation in strategic alliances: Another look at organizational
learning”, Asia Pacific Journal of Management, vol. 17, nº 2, págs. 201-222.

Porter M.E. (1980): Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York:
Prensa libre.

Porter M.E. (1981): “The contributions of industrial organization to strategic management”, Academy of
Management Reviews, vol. 6, págs. 609-620.

Revilla E. (1996): “Factores determinantes del aprendizaje organizativo”. Un modelo de desarrollo de
productos. Club de gestión de calidad. Madrid.

Seleim A.S. y Khalil O.E.M. (2011): “Understanding the knowledge management-intellectual capital
relationship: a two-way analysis”, Journal of Intellectual Capital, vol. 12, nº 4, págs. 586-614.

Subramaniam M. y Youndt M.A. (2005): “The Influence of Intellectual Capital on the Types of Innovative
Capabilities”, Academy of Management Journal, vol. 48, págs. 450-463.

Stewart T.A. (1997): Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. New York: Currency
Doubleday.

Swart J. (2006): “Intellectual capital: disentangling an enigmatic concept”, Journal of Intellectual Capital,
vol. 7, nº 2, págs. 136-159

Ting K.S. (2012): “How Accumulation of Intellectual Capital of IC Design Firms Listed in Taiwan Impacts
Organization Performances: Organizational Learning Capability as the Mediator”, The Journal of Global
Business Management, vol. 8, nº 1, págs. 60-73.

Venkatraman N. y Subramaniam M. (2002): “Theorizing the Future of Strategy: Questions for Shaping
Strategy Research in the Knowledge Economy”, en A. Pettigrew, H. Thomas and R. Whittington (Eds.),
Handbook of Strategy and Management, London: Sage, cap. 20, págs. 461-474.

Ventura Victoria J. (2008): Análisis estratégico de la empresa. Editorial Thomson Paraninfo (Madrid).

Wang W. y Chang C. (2005): “Intellectual capital and performance using casual models: Evidence from the
information technology industry in Taiwan”, Journal of Intellectual Capital, vol. 6, nº 2, págs. 222-236.

Wirtz J. y Tambyah S.K. (2010): “Organizational learning of customer feedback received by services
empleoyees. A social capital perspective”, Journal of Service Management, vol. 21, nº 3, págs. 363-387

Weerawardena J., O´Cass A. y Julian C. (2006): “Does industry matter? Examining the role of industry
structure and organizational learning in innovation and brand performance, Journal of Bussines Research,
vol. 59, págs. 37-45.
Wernerfelt B. y Karnani A. (1987): “Competitive strategy under uncertainty”, Strategic Manegement
Journal, vol. 8, nº 2, págs. 187-195.

Xie F.T. y Johnston W.J. (2004): “Strategic Alliances: Incorporating the impact of e-business technological
innovations, Journal of Business & Industrial Marketing, vol. 19, nº 3, págs. 208-22.

Yitmen I. (2011): “Intellectual Capital: A Competitive Asset for Driving Innovation In Engineering Design
Firms”, Engineering Management Journal, vol. 23, nº 2, págs. 1-19.



Integración de Iniciativas de Nuevos Productos desde Contextos
no Productivos a Empresas Manufactureras: una Perspectiva

desde el Análisis de Tendencias y las Capacidades de
Innovación

José Javier Aguilar Zambrano
Grupo de Investigación ILLATIO - Escuela de Diseño Industrial – Facultad de Artes,

Universidad Nacional de Colombia, jjaguila@unal.edu.co

Manuel J. Trujillo Suárez
Grupo de Investigación COMUNICA e ILLATIO – Escuela de Posgrados en

Comunicación- Unversidad Sergio Arboleda, manuel.trujillo@usa.edu.co y Escuela de
Diseño Industrial –Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia,

mjtrujillos@unal.edu.co

Juanita Arenas Pedraza
Escuela de Diseño Industrial – Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia,

jarenasp@unal.edu.co

Resumen
Muchos productos resultados de investigación y desarrollo experimental se desarrollan
sin el contexto productivo de quien los va a producir. La relación de diseño de nuevos
productos y su proceso de incorporación en contextos productivos no ha sido lo
suficientemente abordada desde la perspectiva de la gestión de la efectividad de dicha
relación. Este documento presenta un modelo conceptual que plantea el ajuste entre las
capacidades empresariales de innovación de quien podría incorporar el producto
(Industria), y las capacidades asociadas a los atributos de los nuevos productos de quien
ha desarrollado un producto en contextos no productivos (Desarrollo experimental o
investigación aplicada). Para el diseño del  modelo propuesto se utiliza a literatura de
conocimiento-base, recurso-base, las capacidades dinámicas de la firma, y la perspectiva
de análisis de difusión y tendencias de mercado. El documento concluye que las
decisiones de incorporar un nuevo producto tienen tres actores: el entorno, la empresa
productiva, y la entidad desarrolladora del nuevo producto. También se concluye sobre la
necesidad de comprender cómo los empresarios relacionan las decisiones de producción
de nuevos productos con base en información de las necesidades y atributos del producto
que quieren incorporar; las capacidades propias, y la información del entorno definida
por variables de difusión y tendencia del producto específico a incorporar.

Palabras-clave

Capacidades, Diseño, gestión del diseño, capacidades dinámicas, tendencias, modelos de
difusión.

Abstract
Many products resulting of apllied research or experimental development are conceived
outside of  a production context of those who could produced them. The relationship of
new product design with its incorporation in a productive context has not been studied



enough from the perspective of an efficient realation management.This paper presents a
conceptual model, an integration between the innovation business capabilities of those that
could introduce the product in the market (Industry), and the capabilities related to the new
products attributes which have been developed in a non-productive context (Experimental
development or applied research). For the design of the proposed model, knowledge-based
literature, resource-based, dynamic capabilities of the firm, and the prospect of
dissemination and analysis of market trends, were consulted. This paper concludes that the
decision to incorporate a new product has three actors: the environment, the productive
enterprise, and the new product development entity. It also concluds about the need to
understand how managers relate decisions on new product production, based on needs and
attributes information of the product they want to incorporate; organizational capabilities
and environment information defined by diffusion and trend variables of the especific
product to be incorporated.

Keywords
Capabilities, Design, design management, dynamic capabilities, trends, diffusion models.

1 Introducción

Desde la visión del conocimiento-base (Grant, 1996; Nickelson & Zenger, 2004), el
propósito de la organización innovadora es elegir oportunidades que permitan incorporar
o desarrollar productos que generen beneficios sostenidos. Una de muchas de las
opciones de elección que enfrentan las relaciones empresa/entornos de innovación es la
identificación de alternativas que permitan a las empresas incorporar (parcial o
totalmente) resultados de investigación aplicada o de desarrollo experimental surgidos en
contextos no productivos.

En este sentido las empresas se enfrentan a definir los conocimientos, productos o
iniciativas que serán generadoras de valor de la empresa a través de un conjunto de
información que ayude a utilizar y decidir sobre la dinámica de los entornos de sus
mercados específicos; posteriormente escoger el conocimiento que se incorporará a sus
procesos productivos, y, finalmente, ajustar o crear las capacidades pertinentes a la
incorporación de ese nuevo producto o conocimiento para la empresa. De esta manera la
empresa se extiende como un concepto de consolidación de interacciones entre actores
(Teece, Pisano & Shuen, 1997) e información del entorno, que busca apropiar nuevas
capacidades a través del desarrollo e incorporación de nuevos productos.

Este documento está estructurado de la siguiente manera: en una primera parte se
plantean los conceptos básicos de la innovación y el desarrollo de capacidades de las
firmas en relación con sus entornos; luego se plantean los vacíos de las relaciones
universidad-empresa o de emprendimientos-empresa en los procesos de ajuste entre
empresas productivas y productos desarrollados (por ejemplo prototipos) a través de
investigación aplicada o desarrollo experimental.

Posteriormente se analiza la dinámica de la difusión de nuevos productos desde la
perspectiva de Rogers (1985), inicialmente, y las perspectiva de otros autores que
trabajan el concepto de tendencias. Enseguida se analiza un modelo de desarrollo de
producto basado en diseño desde la perspectiva del desarrollo experimental. Luego se
propone el modelo que relaciona las actividades de desarrollo de los entes
desarrolladores de productos junto con las capacidades asociadas de los empresarios
interesados en la incorporación del nuevo producto, teniendo como mediador la dinámica



de difusión del mercado. A través de la propuesta se plantea el desarrollo de capacidades
de la firma desde el punto de vista de sus capacidades productivas y capacidades
tecnológicas; sin embargo se hace énfasis en las capacidades dinámicas. Finalmente se
plantean algunas conclusiones en relación a las perspectivas de uso del modelo y los
avances en su validación.

2 La innovación y los entornos como proceso

En los últimos años, la dinámica de los productos y procesos con sistemas flexibles de
producción; de comunicaciones más sofisticadas, y con la presión por un desarrollo
económico orientado a la sostenibilidad, aceleraron la importancia de la incorporación de
mayor valor agregado a productos y procesos con exigencias de participación por parte de
la demanda y de la provisión de mercados especializados de conocimiento (Howell, 2003).
Estos cambios han llevado a nuevas maneras de construir relaciones productivas, nuevas
formas de incorporar conocimiento en el desarrollo de nuevos productos y nuevos retos en
la búsqueda de conocimientos. A pesar de que la novedad y la innovación se ve desde una
perspectiva sistémica, es en las empresas particularmente en donde emergen las
innovaciones (Robledo, 2010). Y es también en la empresa el centro de atención sobre la
manera cómo enfrentan el desafío del desarrollo de nuevos productos y procesos a través
de dinámicas de aprendizaje permanente en relaciones continuas con otros actores del
entorno. Como resultado de estas relaciones ha habido una extensa inclinación para el
estudio de las organizaciones orientadas a adquirir y utilizar fuentes externas de
conocimiento (Lundvall, 1988; Chiesa y Manzini, 1998; Howell, et al, 2003; Mohrman, et
al., 2003; McCarthy et al, 2006).

Howell et al. (2003) afirman que en la actualidad una proporción creciente de las
innovaciones se producen a través de combinaciones de capacidades y recursos
tecnológicos que pueden estar ubicados en otras organizaciones. De esta manera, una
empresa depende ahora no sólo de las capacidades que puede generar y explotar
internamente, sino en atraer de manera efectiva una gran variedad de conocimientos más
allá de sus límites (OECD, 2005; Robledo, 2010; Teece et al., 1997; Howell et al 2003;
Brown y Eisenhardt, 1995). Esto conlleva a que las organizaciones busquen de forma
permanente nuevos productos y conocimientos en el entorno, pero que los resultados de
esa búsqueda impliquen incorporar esos nuevos conocimientos en sus procesos
productivos.

Esto quiere decir que los empresarios, en su proceso de toma de decisiones para la
introducción o desarrollo de nuevos productos, miran principalmente los procesos de
difusión que sean convergentes a sus sectores industriales o que puedan ser realizadas en
reconfiguraciones de los proceso de producción. Igualmente estas decisiones también están
mediadas desde la visión del marketing, basada en la intención de compra y haciendo
énfasis en los atributos del producto dentro de la creciente demanda de bienes (Robertson
& Yu, 2001, Consoli, 2008).

3 Desarrollo de productos en contextos no productivos

La mayor parte de la literatura de desarrollo de nuevos productos en un contexto
productivo se ha centrado principalmente en la comprensión y búsqueda de demandantes
que estén interesados en su desarrollo (Busch, Gardoni & Tollenare, 2007; Ramírez &
Mayor, 2012); también en la búsqueda del establecimiento de unidades empresariales



que contribuyan a su nacimiento y desarrollo (emprendimientos), o el ajuste entre la
necesidad específica de la demanda con la solución que puede ofrecer quien desarrolla el
productos (European Comission, 2004; Etzkowitz & Goktepe, 2005; D’Este & Patel,
2005). Esto último ha sido común en los estudios de las relaciones universidad/industria
en lo que se denomina como contratos de investigación o de desarrollo de nuevos
productos a través de consultoría especializada.

En este sentido, y como se afirmaba antes, el desarrollo de nuevos productos no sólo
depende de la acción interna del conocimiento generado en las empresas sino también de la
forma en que estas organizaciones interactúan con su entorno, como las universidades,
instituciones de investigación, agencias de transferencia tecnológica o agencias de apoyo a
la innovación, entre otras.

Sin embargo alrededor del desarrollo de las universidades o de las dinámicas mismas del
emprendimiento, existen productos que tienen un carácter novedoso en sus
requerimientos de uso y técnicos, basados en las necesidades humanas. En este sentido
existe un vació entre productos desarrollados sin un contexto productivo específico en el
que se va a desarrollar, y las dinámicas de difusión y tendencias de mercado que son
percibidas por los consumidores como los atributos de un producto y que permiten a las
organizaciones tomar decisiones del posible éxito de estas iniciativas en el mercado. Es
el caso de los desarrollos de investigación aplicada y de desarrollo experimental,
actividades las cuales se realizan como parte de la investigación y la docencia al interior
de las universidades o en las dinámicas que preceden el interés de diseñadores de
productos que luego se constituirían en emprendimientos empresariales.

4 Tendencias y modelos de difusión

Como se afirmaba en el capítulo anterior muchas decisiones de los empresarios
innovadores están mediadas desde la visión del marketing por las tendencias observadas en
el entorno que permitan, por una parte, identificar la intención de compra de los posibles
consumidores de un nuevo producto (Robertson & Yu, 2001, Consoli, 2008).

Las tendencias son patrones de difusión que se repiten de manera creciente o decreciente y
que se orientan en determinada dirección (Cillo, 2005; Raymond, 2010). Estos patrones
permiten diagnosticar alteraciones de corto y largo plazo en determinada actividad,
producto, sector, comportamiento, etc. Este conjunto de patrones circula en los mercados
antes de ser evidente, pues al iniciar una tendencia el grupo poblacional que la adopta va
creciendo conforme se va difundiendo el cambio. De esa manera las tendencias dan cuenta
de los patrones o atributos presentes en los productos, servicios, características de la
cultura, etc. dependiendo del sector o las exigencias del sector al cual pertenezca el interés
del objeto de estudio, con temporalidades en unas más duraderas que en otras. Desde una
lógica de la demanda, las tendencias son la base de la difusión de las innovaciones y ubica
las diferentes dinámicas y actores involucrados en ellas en las curvas relacionadas con la
difusión de la innovación.

Rogers (1983) condiciona el éxito de una innovación a su proceso de difusión y su
aceptación por la sociedad. Es por esta razón que este autor define la difusión como el
proceso por el cual una innovación es comunicada a través de diferentes canales a los
miembros de una organización social. El modelo planteado por este autor se basa en el
tiempo de adopción (apropiación) de una innovación por el consumidor y distingue 5
grupos de consumidores desde su perspectiva temporal: Innovadores, primeros adoptantes,
mayoría adoptante, mayoría tardía, y rezagados.



Las curvas de difusión sirven como elemento de decisión en relación con la dinámica de
los mercados, la generación de nuevos patrones de consumo (Robertson & Yu, 2001), las
perspectivas de difusión de nuevos productos, y factores asociados a las externalidades de
red (Katz & Shapiro, 1986; Shy,1995), diseños dominantes (Suárez & Utterback, 1995) y
trayectorias tecnológicas (Dosi, 1982).

Cuantos más sectores la adopten es más exitosa una tendencia. Desde esta perspectiva el
concepto de externalidades de red (Torrent-Sellens, 2009) está muy relacionado con el
proceso de difusión en los mercados en las cuales se busca obtener beneficio mientras más
cantidad de usuarios existan para un producto o servicio. Al estar muchas veces presente
en varios sectores los usuarios se verán permeados a acogerlo por las ventajas que este
ofrece. De la misma manera, cuantos más ejecutores de un patrón existan más rápidamente
se propaga la tendencia, favoreciendo al grupo de creadores que adoptó los patrones
prematuros propuestos por los autores de la tendencia.

En la dinámica de la irrupción de nuevos paradigmas tecnológicos (Dosi, 1982) (patrones
tecnológicos), la aparición de una tendencia es la respuesta a una ya establecida en
términos de la refutación que se le hace al paradigma ya establecido. De la misma manera
sucede con los diseños dominantes, definidos como aquellos patrones estables que surgen
través de la variación y selección (Murmann & Frenken, 2005) de cualquier producto y
proceso en un mercado y que obtienen la lealtad en la trayectoria de la demanda en la cual
los competidores se adhieren para competir por el mismo mercado. Las características de
estos pueden variar desde innovaciones tecnológicas hasta la publicidad, así como los
sistemas de estandarización técnica, de logística, comercialización y de servicios. De esta
forma, las tendencias funcionan en una dinámica de diseños dominantes pues al aparecer
una tendencia en un sector o mercado particular logra permear a los ejecutores quienes
adoptarán la tendencia debido a que se encuentra cierta ventaja en ella, al generar valor
agregado en los patrones que la componen y no necesariamente ajustado a la eficiencia
técnica. De esta manera, es necesario aclarar que en el concepto de tendencia el hecho
difundido no está asociado al hecho técnico sino también a los patrones de difusión
definidos por los consumidores. Así es pertinente resaltar el proceso de difusión desde el
punto de vista de los actores que están involucrados en el proceso.

A pesar de las limitaciones de los modelos de difusión de Rogers (Frenzel & Grupp, 2006),
en el contexto de este documento la importancia de los modelos de difusión radica en el
carácter explicativo del proceso; por su dinámica dentro de las relaciones sociales para su
definición particularmente en sus etapas tempranas, y finalmente como mecanismo de
toma de decisiones para la selección de nuevos productos para la incorporación en el
sistema productivo de las firmas.

Uno de los objetivos de este artículo es analizar cómo las variables del proceso de difusión
y la definición de tendencias asociadas a los atributos de productos, llevan, en los procesos
de decisión del empresario productor, a la incorporación e implementación de estos nuevos
productos (desarrollados en contextos no productivos) en el sistema productivo de las
empresas; esto es, en los procesos de innovación al interior de las organizaciones que
dinamizan las innovaciones.

Como se explicaba antes, las tendencias tienen una configuración similar al proceso de
difusión de las innovaciones; sin embargo desde la comprensión de las tendencias es más
claro comprender las diferentes etapas de cómo se desarrolla el proceso de definición de la
tendencia más que la definición de los distintos grupos de adoptadores en el proceso de
difusión.



En la dinámica del desarrollo del proceso de difusión inicialmente existen agentes de
cambio, personas creativas que involucran nuevos elementos en su estilo de vida, haciendo
que la variación empiece a emerger. Estas personas pueden ser o no concientes de su acto
creativo, las cuales pueden ser impulsados por influencias culturales que conllevan a la
aparición de cambios en estos patrones.

Estos personajes los llamaremos autores (Figura 1), que son simplemente personas
innovadoras y generadoras de cambio (Raymond, 2010). Son los agentes que dan inicio a
la curva de la tendencia. Por otro lado existen los creadores de la tendencia, personas
conscientes de estos cambios que organizan los patrones de manera tal que respondan a las
variaciones que se están dando, los diseñadores se encuentran en este grupo de personas
que simplemente generan nuevos productos teniendo en cuenta el comportamiento de los
autores. En otras palabras son los visibilizadores de los cambios en los patrones, los que
los vuelven tan evidentes al mercado que estimulan su difusión masiva. Finalmente se
encuentran  los agentes de difusión llamados ejecutores, que son los encargados de replicar
los patrones otorgados por los diseñadores y generar el cambio de manera masiva para
difundir la nueva tendencia. Rogers (1983), en la curva de difusión los denomina primeros
adoptantes. Estos ejecutores o adoptantes son por lo general,  consumidores en potencia
que están siempre atentos a los cambios en el consumo y que siempre están a la expectativa
del mañana. La importancia de estos últimos actores está ligada con la forma en la cual un
elemento involucrado inicialmente por un autor, transformado por diseñador y entregado
como producto al mercado, es masificado por un grupo de personas que son susceptibles al
cambio o que en muchos casos son influenciados por sus aspiracionales siguiendo modelos
de cambio e innovación.

Figura 1: Difusión y definición de tendencias (Basado en Rogers, 1983)

5 Características de patrones de tendencia

La propuesta de la comprensión de los elementos de la difusión a partir del análisis de las
primeras etapas de las tendencias, lleva a la necesidad de caracterizar los patrones que
pueden emerger en las primeras etapas del modelo de difusión. Para este propósito se han
clasificado estos patrones en dos categorías: para la industria y para el desarrollo de
productos basados en diseño (ver Figura 2).

Hay que reiterar que se está planteando un modelo de relación entre empresarios
(interesados en incorporar un producto que fue diseñado en un contexto no productivo) y
un productor (desarrollador del producto).



Figura 2: Patrones de difusión de tendencias

6 Patrones para el desarrollo de producto basados en diseño

Cambios en atributos físicos: estos patrones pueden cambiar de acuerdo con las
variaciones realizadas aleatoriamente como respuesta opuesta a un cambio establecido con
anterioridad.

Cambios en la utilización de los objetos: los objetos inicialmente tienen una funcionalidad
y un modo de empleo, pero muchas veces estos son modificados por algunos autores
convirtiéndose más adelante en tendencias a nivel mundial.

Cambios en el contexto social y en la ideología: Se definen de acuerdo con la situación
socio-cultural que se esté viviendo y con los fenómenos sociales relacionados con la
manera de interpretar y asimilar la realidad.. Por ejemplo, situaciones de conflicto,
implementación de nuevos modelos políticos, cambios en las estructuras sociales,
territoriales, etc. s, etc. Estos cambios determinan un cambio en los patrones de
comportamiento de las personas, lo que desencadena en una tendencia dependiendo de la
influencia social que se viva en la época.

Cambios en los iconos: las celebridades y figuras públicas son generalmente generadores
de tendencias, por lo tanto; generadores de cambio en los patrones.

Cambios naturales: este tipo de cambios se atribuyen principalmente a cambios climáticos,
estacionales o de orden natural.

7 Patrones para la industria

Estos patrones son más cercanos a la dinámica tecnológica y organizacional planteados en
los modelos de difusión de Rogers (1983) y Bass (1969).

Cambios en la tecnología: relacionados con los patrones tecnológicos, por ejemplo si
existe un proceso novedoso que disminuya costos de producción o una nueva tendencia en
los procesos de manufactura.

Cambios en el direccionamiento de la empresa y prácticas empresariales: el cambio de
ideología o la implementación de nuevos modelos organizacionales dentro de las empresas.
También condiciona la aparición de nuevas tendencias y formas de producción.



Nuevas líneas de mercado: por ejemplo, si una empresa dedicada a la manufactura de
calzado decide transformar su estructura interna y solo comercializar insumos para
marroquinería condicionaría un cambio en los patrones de la organización si este nuevo
esquema se evidencia en más empresas pertenecientes a varias industrias.

Nuevos productos en el portafolio: cuando una empresa decide ampliar su portafolio de
productos (bienes y servicios), también está realizando una variación en los patrones. Por
ejemplo, si determinada industria decide incursionar en otro tipo de servicio y esa misma
actitud se ve reflejada en varios sectores la tendencia apuntará a la versatilidad que las
empresas puedan llegar a tener involucrando más productos a su portafolio.

Innovación incremental o radical: la manera de producir, también es un patrón de cambio
importante para las organizaciones, el hecho de centrar sus esfuerzos en crear productos
completamente novedosos (innovación radical).

De esta manera las curvas de difusión de la innovación están muy ligadas con las
dinámicas dadas por las tendencias, pues es aquí donde se puede identificar qué tanto
impacto tienen estos patrones de cambio en diferentes sectores (Raymond, 2010). Las
curvas de innovación involucran el proceso de nacimiento y propagación de una tendencia,
teniendo principalmente unos ejecutores iniciales, que en el caso de las tendencias serían
los autores que dan los primeros visos de estos cambios y posteriormente unos seguidores
que más adelante se llamarán ejecutores finales dentro de las tendencias. De esta manera,
teniendo en cuenta la perspectiva de Rogers (1983), se pueden ubicar las tendencias en una
curva de innovación y así determinar en qué momento estos patrones realmente forman
una tendencia dependiendo del número de ejecutores que los adopten y con qué rapidez se
propaga.

Si bien las tendencias son un fenómeno que se desprende de lo social, es necesario
comprender que la aplicación de una tendencia específica por un productor está asociada al
patrón o patrones específicos descritos, así como al sector en el cual el decisor ve afectados
estos patrones. En este sentido el decisor determina cuál podría ser el comportamiento de
la curva de tendencia; y sobre la base de este comportamiento comprender la factibilidad
de la introducción de un nuevo producto en el sistema productivo de su empresa.

Puesto que las dinámicas de cada sector son distintas habrá patrones que se difundirán con
mas rapidez en los ejecutores tempranos, tardíos o en los mismos creadores. Teniendo esta
información es posible direccionar la adquisición o generación de un nuevo producto al
grupo poblacional que más convenga según la difusión de estos nuevos patrones en la
curva de difusión de la innovación para el sector seleccionado.

Por otra parte el concepto de tendencia es posible asociarlo con otros relacionados con los
mercados económicos y científicos como se verá a continuación.

8 Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos es un compendio de procesos a través de un ciclo de
vida, caracterizado por diferentes decisiones al interior de la organización productiva; estas
decisiones se dan en la intersección de diferentes saberes y perspectivas profesionales;
siendo el marketing, la organización, la ingeniería de diseño (ingeniería / diseño industrial)
y la gestión de operaciones las partes mas representativas del proceso (Krishnan & Ulrich,
2001). Así, un producto es percibido de diferentes maneras por cada uno de estos actores.
Desde el marketing, un producto se define como un conjunto de atributos asociados a las



necesidades y la intención de compra del consumidor (Srinivasan et al., 1997; Krishnan &
Ulrich, 2001); desde la firma es un artefacto resultante de un proceso organizacional de
despliegue de recursos para maximizar beneficios (Griffin & Hauser, 1993; Krishnan &
Ulrich, 2001); desde el diseño industrial/ingeniería es un ensamble complejo de
componentes relacionados, expresados en forma de requerimientos de uso y técnicos, y
desde la gestión de operaciones es una secuencia de procesos de desarrollo y de producción
(Krishnan & Ulrich, 2001).

Tradicionalmente, estas decisiones para el desarrollo de nuevos productos, se dan a través
de dos tipos de procesos, uno divergente y otro convergente; el proceso divergente se
caracteriza por un pensamiento amplio orientado al descubrimiento (Aguilar & Trujillo,
2011), donde el departamento de marketing, a través de análisis sistematizados, de
entrevistas semi-estructuradas, grupos focales y encuestas (Griffin & Hauser, 1993)
establece las necesidades del consumidor para proponer los valores objetivo de los
atributos de mercado que el producto debe incorporar, con el propósito de maximizar la
satisfacción del consumidor (Griffin & Hauser, 1993; Krishnan & Ulrich, 2001); por el
otro lado, el proceso convergente se orienta al hacer, la síntesis y la ejecución permiten al
equipo de diseño establecer el concepto de desarrollo (Aguilar & Trujillo, 2011) basado en
los requerimientos técnicos y de uso, a través de las especificaciones de las características
físicas, técnicas y funcionales, basadas en los atributos propuestos por la unidad de
marketing (Krishnan & Ulrich, 2001) y usando los procesos de prototipado de baja, media
y alta fidelidad, el equipo de ingeniería de diseño se acerca paulatinamente a la satisfacción
de los requerimientos evaluando y validando las ideas de producto.

Una vez desarrollado el testeo y validación de los prototipos, la organización decide los
recursos que se desplegarán, como los son, la selección de proveedores de materias primas,
los procesos de producción y sistemas de distribución que implementará para la producción
del nuevo producto. Por ultimo, se gestionan las operaciones de despliegue de recursos
para implementar la iniciativa en un proceso productivo y las estrategias de
implementación en el mercado, como por ejemplo, la selección de mercados y los tiempos
de lanzamiento.(Krishnan & Ulrich, 2001).

Desde la perspectiva de esta investigación, estas relaciones y decisiones de los diferentes
actores debe reconfigurarse, ya que los equipos de diseño (Diseño industrial e ingeniería)
sin contexto productivo, desarrollan el concepto de diseño de sus productos con base en
requerimientos de uso y técnicos, sin un compendio sistematizado de atributos de mercado
como el que construiría el departamento de marketing en un contexto empresarial
productivo, sino, basados en la ergonomía, la sostenibilidad ambiental, el análisis de la
actividad, las necesidades, requerimientos y determinantes existentes en el mismo instante
en el cual se establece el problema de diseño y algunos elementos de las dinámicas propias
del mercado como son las cadenas de valor, los factores aspiracionales, y los canales de
comunicación e innovación.

Así, la organización interesada en incorporar una iniciativa de producto concebida fuera de
un contexto productivo, debe evaluar a través de sus capacidades asociadas al marketing, el
concepto de diseño en forma de prototipo y percibir un compendio de atributos de mercado
asociadas a las tendencias de difusión, lo cual permitirá disminuir la incertidumbre para
establecer estrategias de despliegue de sus capacidades dinámicas e impactar las rutinas y
competencias existentes con el propósito de poder desarrollar el artefacto dentro de sus
propias prácticas internas y eventualmente implementarlo en el mercado.

Ahora, el desarrollo del producto está parcialmente permeado por el entorno de difusión,
dado que el esfuerzo creativo del producto novedoso normalmente intenta ir más allá de la



tendencia evidente. Esto puede inicialmente ser un riesgo para los equipos de desarrollo de
producto, pero su carácter creativo es en esencia una oportunidad para quien está
interesado en la incorporación de este producto en su proceso productivo.

Estas características plantean varios retos para los dos actores (equipos de diseño y
empresas). Por una parte los empresarios buscan oportunidades de nuevos productos que
favorezcan las capacidades existentes de la firma (saber hacer de la firma); por otra parte,
que implique un carácter novedoso, y por último que las tendencias de los productos
relacionados (en el momento de la decisión) planteen una disminución de la incertidumbre
en el proceso de entrada al mercado de estos productos después de su manufactura. Es
importante insistir que el producto (resultado del equipo de diseño y desarrollo) ha sido
realizado en un contexto no productivo, lo cual no puede ser incorporado al mercado sin
antes pasar por una empresa productiva. En este sentido el rol de la empresa es
fundamental en el proceso de decisión sobre la producción del producto y el éxito de este
producto en el mercado (innovación) (Robledo, 2010).

9 Un modelo de relaciones Empresa/Nuevos productos

De esta manera la propuesta plantea un modelo que explica la interacción equipo de
desarrollo/producto/empresa que permite ajustar los objetivos de ambos actores a través
de propuestas de reconfiguración de capacidades existentes de las empresas a través del
ajuste de los atributos de los nuevos productos con las capacidades de las empresas.

En una lógica de relaciones de la innovación como un proceso de interacciones, aparece la
relación de interés en esta investigación; esto es, la dinámica entre proveedores de
productos desarrollados sin un contexto productivo y unas empresas que están atentas a
aprovechar oportunidades en esta relación.

Desde esta perspectiva relacionada con el interés de construcción de relaciones entre
empresas y desarrolladores de productos, la innovación aparece como un proceso
deliberado de aprendizaje a través de diversas estructuras y relaciones construidas dentro
de las organizaciones y fuera de sí mismos. De esta manera, desde una empresa interesada
en incorporar nuevos productos, la identificación de oportunidades en el entorno
especializado de desarrollo de productos se considera el primer paso en el proceso de
innovación. En la perspectiva del conocimiento-base (Grant, 1996; Zengler y Nickerson,
2004) asume que el objetivo de los tomadores de decisiones (gerentes) es por supuesto la
creación de nuevos conocimientos valiosos; sin embargo, ya que el conocimiento valioso
puede no existir, estos tomadores de decisiones deben elegir iniciativas valiosas que si se
resuelve con éxito, darán nuevos conocimientos y sus capacidades asociadas,  y nuevos
productos.



Figura 3: Interacciones de empresa-productores de nuevos desarrollos y dinámica de
las difusiones

En este sentido, la empresa se enfrenta primero a la heterogeneidad de los mercados basada
en información sobre su dinámica, que representa elementos de decisión para el empresario
(ver b, Figura 3), y a una nueva dinámica de búsqueda de oportunidades en el entorno del
conocimiento (ver a, Figura 3) más especializado.

Es así como las determinantes de los cambios en el consumo definidos a través de la
dinámica de la difusión de los productos nuevos y existentes, así como las oportunidades
que emergen debido a nuevos desarrollos de productos (bienes y servicios) por
proveedores de conocimientos, son características de influencia para los empresarios.

En este sentido, desde el lado del empresario interesado en introducir nuevos productos al
mercado a través de nuevas oportunidades, emergen varias preguntas. Por una parte es
importante analizar cómo se desarrollan las preferencias en el lado del usuario a través del
desarrollo de las difusiones y tendencias de productos existentes. Por otra parte cómo se
traducen esta información en elementos de decisión para el empresario y para los procesos
de diseño de producto con posibilidades de consumo real.

En la perspectiva del análisis que se elabora a partir de la Figura 3, la información obtenida
por parte de los empresarios parte de la comprensión de la dinámica de los consumidores a
través de los patrones de la industria y los productos planteados en párrafos anteriores
sobre la base de los productos existente difundidos o en procesos de difusión temprana;
esto es, en la dinámica de las tendencias definidas por autores, creadores o ejecutores.

De esta manera, para el empresario productor, sus decisiones de incorporación de nuevos
productos se puede asociar a las primeras etapas de difusión que incentiva la incorporación
de productos que se acojan a las iniciativas ya difundidas en etapas tempranas. En esta
perspectiva, ya que en un sistema social las actitudes del consumidor en relación con la
adopción de productos innovadores se manifiesta desde una perspectiva de conformación
de redes; es decir está basado en la existencia de un efecto de imitaciones dentro de los
grupos sociales (Baumgarten, 1975), permite al empresario disminuir la incertidumbre
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asociada a la incorporación de un nuevo producto (Langerak et al, 2004; Calantone et al.,
2003)

De esta manera las necesidades de la demanda y la orientación de las innovaciones a través
de las tendencias predominantes o la dinámica de la difusión de las innovaciones no son
mutuamente excluyentes, y es importante que dentro del proceso de desarrollo y diseño de
producto, las organizaciones y los diseñadores sean capaces de evaluar el alcance de sus
orientaciones en cualquiera que sea la dirección a la que se dirija la demanda o se oriente la
innovación; y que estas nuevas oportunidades estimulen los procesos de diseño y
aprendizaje, y produzcan cambios en la consolidación y reconfiguración sostenible de
capacidades empresariales para la generación de innovación.

En este sentido la Figura 3 muestra en d la manera cómo se incorporan los atributos de los
productos definidos a través de a después de la toma de decisiones a raíz de los entornos
definidos en b.

El paso siguiente es definir cómo es posible incorporar atributos de los productos
(desarrollados sin un contexto productivo) al interior de una firma que ha tomado una
decisión de incorporarlo, a través de información del contexto.

Los estudios sobre capacidades (Tidd, Bessant & Pavitt, 2001; Teece, Pisano & Shuen,
1997) han mostrado cómo los procesos de innovación en las firmas resuelven la
contradicción entre lo que las empresas hacen y lo que las empresas podrían hacer. Teece
et al. (1997) trabaja este concepto acerca de la necesidad de reconfigurar las capacidades
existentes de la firma e incorporarlas a nuevos productos. En esta orientación la empresa
innovadora trabaja permanentemente en la comprensión de lo que posee, y replantea sus
perspectivas futuras en términos de la reconfiguración precisamente de estos recursos y
procesos que posee.

Para esta necesidad de reconfiguración, Collins (1994) clasifica las capacidades en tres
categorías. La primera categoría está relacionada con los procesos de la firma que permiten
realizar operaciones básicas en el presente; son las capacidades existentes, de carácter
estático, es decir lo que sabe hacer la firma ahora para poder competir hoy (Ambrosini &
Bowman, 2009). La segunda categoría, esta relacionadas al mejoramiento dinámico (Teece
et al., 1997), las cuales no son en el estricto sentido una capacidad en términos de su
despliegue como rutina organizacional (Teece, 2012; Aguilar & Robledo, 2011), sino un
conjunto de decisiones asociadas a los perfiles de liderazgo de los gerentes, más cercanas a
habilidades y conocimientos de individuales; sin embargo son procesos que impactan sobre
los recursos de las organizaciones para desarrollar nuevos conocimientos adecuados a las
necesidades de cambio, es decir aprender, adaptarse y renovarse. Este tipo de capacidades
están orientadas al futuro de la organización, una vez re-direccionados los recursos pueden
alterar las capacidades actuales; por lo cual, el criterio dinámico se asocia al impacto sobre
las capacidades en su recurso base para su reconfiguración y/o transformación (Collis,
1994; Ambrosini & Bowman, 2009, Teece, 2012; Aguilar & Robledo, 2011 ). La tercer
categoría, está relacionada a los mejoramientos dinámicos pero a un nivel superior de
meta-capacidad. Collis (1994) citando directamente a Barney dice que este tipo de
capacidades permiten a la firma concebir, seleccionar e implementar estrategias para
reconocer novedades antes que la competencia, con el claro énfasis en la producción de
nuevos recursos y prácticas (p. 145).

A su vez estas capacidades dinámicas se relacionan a tres funciones básicas de la firma
para la incorporación de este tipo de competencias, que Bowman & Ambrosini (2003)
elaborando en el planteamiento de Teece et al. (1997), argumentan que están orientadas a
cuatro procesos principales: la reconfiguración, el aprovechamiento, el aprendizaje y la



integración creativa. La reconfiguración se refiere a la recombinación y transformación de
los bienes y recursos propios de la organización. El proceso de aprovechamiento es re-
direccionar o extender los recursos de la empresa que operan de una unidad de la firma a
otra parte de la firma, o re-orientarlas dentro de nuevos dominios de la empresa. El
aprendizaje se refiere a desarrollar actividades más eficaz y eficientemente desde los
procesos de prueba y error de la experimentación y la reflexión. Por último, la integración
creativa se refiere a la habilidad de la firma de integrar los bienes y recursos para la
configuración de nuevas competencias.

Los factores externos definidos a través de la dinámica de las tendencias desatan un
proceso exploratorio por parte de la organización de monitoreo externo del entorno en
cuanto a rutinas asociadas a la innovación (de incorporación de nuevos conocimientos)
combinado con un monitoreo interno que permiten a la organización escoger el set de
atributos de los nuevos productos (Figura 3, a) que puedan mejorar las capacidades
existentes, evaluando  su complejidad de incorporación y su confiabilidad para una posible
integración dentro del carácter idiosincrático de las competencias de la firma. Esta fase
interna de variación es asociada a experiencias anteriores, las habilidades propias de los
gerentes y el análisis colectivo de las ventajas y riegos de la incorporación de estos
procesos dinamizantes.

10 Conclusiones

El modelo planteado en este documento plantea factores de interacción Equipo-de-
diseño/Producto/Empresa desde una perspectiva conceptual con base en información
secundaria y desde una perspectiva descriptiva.

Los productores buscan oportunidades del mercado a través de información que se ajuste
a factores de cambio emergentes en el entorno y que ayuden a disminuir la incertidumbre
de estos entornos en sus decisiones. Esta información podría resumirse en información
básica sobre el comportamiento de los productos en el mercado, los consumidores, la
utilización de nuevos productos, las nuevas ideologías, los íconos, los cambios naturales,
los cambios tecnológicos, etc. Mucha de esta información está asociada a tendencias y
dinámicas de difusión específicas de productos o procesos en contextos específicos de
ejecución. Esto plantea a los empresarios nuevas oportunidades cuando junto con los
nuevos productos (proyectados por los equipos de desarrollo  experimental y diseño de
productos y procesos por fuera de la empresa), se permiten ajustes a los cambios
emergentes del entorno junto a las capacidades propias existentes. De esta forma son tres
tipos de variables que definirían la decisión para integrar un producto al mercado: las
capacidades internas de la firma, los patrones del mercado a través de las señales
definidas por las tendencias, y los atributos del producto que posibiliten que exista un
ajuste con las capacidades internas de la firma.

El documento propone un marco metodológico que recoge los factores más importantes
de las relaciones entre los requerimientos de uso y los técnicos (resultado de
investigación aplicada o de desarrollo experimental) y las capacidades empresariales de
la firma o sector empresarial que podría incorporar este producto a la dinámica de su
desarrollo productivo propio a través de la identificación de los atributos del producto en
un contexto de mercado.

La propuesta plantea que ni la empresa ni los productos por sí solos pueden garantizar la
incorporación al mercado de un producto desarrollado sin contexto de producción. A su
vez los procesos de decisión relacionados con los contextos de producción para la



introducción de un nuevo producto relacionan las variables de tendencia como un primer
elemento de decisión en la búsqueda de introducción de productos al aparato productivo.
Sin embargo es apenas un disparador de otros procesos relacionados (costos de
producción, y factores financieros y de marketing). Adicionalmente el ejercicio
conceptual planteado muestra que el desarrollo de nuevos productos en contextos no
productivos (investigación aplicada y desarrollo experimental) tal como es llevado a
cabo en la actualidad tendría falencias en su interés estratégico de llevar a cabo su
implementación en el aparato productivo (económico o social), en cuanto a que no se
tiene en cuenta la dinámica de las decisiones de los empresarios productores y cómo esto
determina lo que se podrá producir en el futuro.

Finalmente lo que busca el análisis de las tendencias en los las decisiones de los
productores empresarios es reducir el rango de incertidumbre para las empresas
productoras, valiéndose de los patrones definidos por las tendencias en los procesos de
difusión y que se ajusten a los atributos de los productos que identifican las nuevas
propuestas de producto en contextos no productivos.

Este modelo ha sido planteado para validarlo posteriormente a través de estudios de
casos en el cual se indague sistemáticamente a partir del uso de herramientas cualitativas
el desarrollo de un proyecto de diseño en la dinámica de su posibilidad de incorporarlo a
procesos productivos reales.
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Capacidades regionales de innovación y relaciones de
gobernanza en Tamaulipas, México: un ejercicio taxonómico

Resumen

El artículo discute conceptos asociados al enfoque de los sistemas de innovación,
particularmente la noción de gobernanza y de los alcances de la política pública para
fomentar las capacidades de innovación de un país en desarrollo. El estado de
Tamaulipas en México, sirve para examinar empíricamente el contenido de
aquellos conceptos así como la dinámica y problemas que subyacen al tipo de agentes en
el territorio, y a sus formas de participación en la construcción de un sistema de
innovación en desarrollo.

Nuestra investigación propone que los avances destacados en materia de
vinculación, desarrollo tecnológico e innovación no provienen del establecimiento de
políticas gubernamentales de innovación, sino de procesos histórico-económicos y de
liderazgos emergentes de la comunidad científica y tecnológica local. Al final se propone
una taxonomía sobre las formas de gobernanza y
arreglos que los agentes locales han sido capaces de instrumentar para la dinámica de
innovación del territorio.

Abstract

This paper discusses the concepts associated with the approach of Innovation Systems,
in particular the notion of governance and the performance of the public policy that
promotes innovation capabilities of a developing country. The state of Tamaulipas in
Mexico helps us to examine in an empirical way the content of those
concepts, as well as the dynamic and problems related to the type of agents in the
region, and their participation in the construction of a developing innovation system

Our research indicate that the progress made for inter-organizational
cooperation; technological development and innovation do not come from the
establishment of an innovation policy by the state or federal government, but instead from
an historical economic process and local leadership from the scientific and technological
community. We propose a taxonomy of different
governance forms and arrangements driven by the local agents, which supports the
dynamic of innovation in the territory.

Introducción y Objetivos

En los últimos años se observa en América Latina la promoción de las políticas de
innovación. Los organismos internacionales (OCDE, el BID, Banco Mundial) han
impulsado el interés por incluir en las agendas del desarrollo el uso del conocimiento
científico y tecnológico para su aplicación económica y beneficio social. Estas tendencias
han implicado que en países como México, el marco institucional haya tenido que
incorporar nuevas funciones antes desconocidas como es la política de innovación
(Villavicencio, 2009 y 2012).

La principal meta de dichas políticas es desarrollar capacidades de aprendizaje tecnológico
y absorción de conocimiento por parte de las empresas. Sin embargo, el despliegue de un
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proceso amplio de innovación, también involucra la participación de agentes como las
universidades, centros públicos, instituciones puente, etc. Implica asimismo la existencia
de un marco institucional más amplio, cuyos incentivos e instrumentos de regulación
constituyen el aparato de gobernanza que de manera coordinada coadyuva a la selección de
aptos y ganadores, la construcción de capacidades cognitivas y pautas colectivas de
aprendizaje, todo ello en función de los contextos locales de sus problemáticas y
prioridades.

El presente trabajo discute los conceptos asociados a los sistemas de innovación (Edquist
1997; Cooke, 2004; Malerba, 2004), a la luz de lo que acontece en la región norte de
México. El contexto de marcos institucionales cambiantes, capacidades tecnológicas
asimétricas, concentración/dispersión geográfica, entre otros aspectos, nos permite retomar
el concepto de Sistemas de Innovación para el Desarrollo (Lundvall et. al. 2009; Niosi
2010) como una noción que da cuenta de la fragilidad de los mecanismos de gobernanza de
lo que otros llaman Sistemas Regionales de Innovación; concepto que en nuestra opinión
resulta ser más normativo que explicativo.

Los resultados forman parte de la investigación apoyada por el CONACYT en 2012 que
denominamos FRONCYTEC, donde se  analiza seis estados de en la frontera norte de
Mexico y el desenvolvimiento de las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación
en los últimos diez años. Sin embargo, en este trabajo discutimos particularmente el estado
de Tamaulipas, el cual presenta desacoplamientos entre la política pública y las dinámicas
locales de innovación.

En términos metodológicos la investigación se construye a partir del análisis de
información estadística y documental disponible, de diversas entrevistas realizadas en
instituciones académicas, oficinas de gobierno y empresas. Asimismo se construyeron un
conjunto de indicadores que denotan el estado de las capacidades de innovación en los
estados de la frontera norte. Seguidamente, analizamos desde una perspectiva cualitativa la
dinámica institucional, productiva y de innovación que tiene lugar en Tamaulipas.

La exposición se encuentra integrada en tres apartados. El primero muestra un recuento del
concepto de gobernanza en la política pública y de la noción que hace de ella la literatura
de sistemas de innovación.  El segundo apartado caracteriza el caso de Tamaulipas en
términos de los esfuerzos de política pública y de la dinámica local de innovación; y
propone una taxonomía para analizar la gobernanza en sistemas regionales de innovación.
El tercer apartado expone algunas conclusiones del trabajo.

1.1. Los sistemas de innovación y la intervención institucional

Desde los estudios de la innovación, la empresa es vista como el principal objeto de
análisis, al ser el actor por excelencia del fenómeno de la innovación. Sin embargo, con la
aparición del concepto de sistema de innovación la importancia se traslada hacia el entorno
en que se desenvuelve la empresa como el nuevo factor explicativo de la innovación,
reconociendo así el papel relevante que juegan otros actores dentro del proceso (Lundvall,
Nelson). El sistema se comprende como un conjunto de actores heterogéneos que mediante
mecanismos de interacción y retroalimentación generan, difunden y aplican conocimiento
en forma de innovaciones.

Esta explicación de la innovación de carácter sistémico, supera la explicación anterior de
tipo lineal y plantea que si bien la innovación es un fenómeno de tipo económico que se
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concreta en los mercados, el proceso en que ocurre debe incluir a la empresa pero también
actores de no-mercado en donde pueden participar otros actores tales como: universidades,
centros públicos de investigación, agencias gubernamentales, oficinas de patentes, entre
otros (Niosi, 2010). Con ello, el concepto de sistema de innovación se complejiza pues
incluye múltiples actores persiguiendo muy distintos intereses y que responden a diversos
incentivos tanto de mercado, como de no-mercado.

Al interior de un sistema de innovación el funcionamiento colectivo es posible por la
alineación de intereses que de manera espontánea puedan lograr algunos actores, pero
principalmente depende de la presencia de un marco institucional con cierta capacidad de
intervención sobre el sistema. Ello explica porque a pesar de la diversidad de actores y de
intereses es posible mantener las interacciones y los procesos de aprendizaje en un cierto
nivel de eficiencia colectiva.

Las instituciones constituyen un factor común entre todas las variedades de sistemas de
innovación, ya sean, nacionales (Freeman, 1987; Lundvall, 1992), sectoriales (Malerba,
2004) o regionales (Cooke, 2004; Niosi 2010). Ellas representan el mecanismo de
intervención sobre el sistema  que puede modificar el comportamiento del conjunto de
actores, tanto de mercado como de no-mercado. En general las instituciones se pueden
comprender como el factor del entorno que estimula o restringe el comportamiento de los
actores. Algunos autores han señalado el doble significado del término instituciones,
entendido por un lado como “reglas del juego” con la capacidad para moldear el
comportamiento de los actores del sistema de innovación. Mientras por el otro lado se
concibe en su connotación de organización, la cual al formar parte del sistema también es
capaz de influir sobre él, principalmente sí pertenece aquellas organizaciones que por su
naturaleza tienen funciones de política pública como son los organismos de gobierno.

1.2. Los países en desarrollo y los sistemas de innovación

La literatura de sistemas de innovación también ha discutido la pertinencia de este mismo
enfoque para analizar la situación de los países en desarrollo. Varios autores coinciden en
que el concepto no es transferible directamente a otras realidades (Lundvall, 2009; Niosi,
2010; Edquist, 2001). Los argumentos son múltiples. Los principales apuntan que la idea
de sistema de innovación se acuña para describir y reflexionar el éxito de los países
avanzados cuyo nivel de participación de los actores y la fuerza de sus interacciones
denotan una dinámica funcional para estimular el proceso de la innovación. En este
sentido, los objetivos que persiguen los sistemas de innovación de países avanzados
procuran mejorar las interacciones y acelerar el proceso social de la innovación, además de
enfocarse hacia la creación de innovaciones disruptivas para mantener la hegemonía
económica. Seguir tales objetivos puede ser inapropiado para los países en desarrollo e
inclusive riesgoso al no corresponder con su realidad y les evitan percibir las barreras
estructurales1 que impiden el funcionamiento del sistema. Además en estas economías con
menor grado de industrialización y de mercados sofisticados puede ser suficiente difundir
una nueva tecnología no-avanzada para impactar considerablemente la productividad y la
generación de riqueza, por lo que la orientación hacia las tecnologías de punta debe
tomarse con reserva en estos casos.

El término sistema de innovación representa una mirada a posteriori que muestra el éxito
alcanzado por algunas economías. En cierto sentido se vuelve un concepto normativo o

1 Edquist (2001) menciona que los países en desarrollo pueden presentar la falta de actores, instituciones e interacciones
que resultan necesarias para conformar un sistema de innovación.



4

aspiracional  que visto desde la mirada de los países en desarrollo les muestra el punto de
llegada, pero les omite el camino que deben de seguir. Esta clase de sistemas de
innovación se pueden reconocer con varios nombres2 pero aquí emplearemos el de Sistema
de Innovación para el Desarrollo propuesto por Edquist (2001) 1. En general el conjunto de
autores señala que los países en desarrollo con la inquietud de tener un sistema de
innovación funcional, deben de concentrar sus esfuerzos hacia esta clase de objetivos:

 Construir las interacciones y dinámicas del sistema antes de darlas por un hecho.
 Procurar su orientación hacia la generación de capacidades de aprendizaje y de

absorción de nuevos conocimientos.
 Impulsar la difusión de tecnología y la generación de innovaciones de alto impacto

económico y social por encima de las tecnologías disruptivas.
 Superar las barreras o “fallas sistémicas” que impiden la conformación del sistema

como son: la ausencia o debilidad de actores, instituciones e interacciones
 Perseguir paralelamente con la innovación las metas de desarrollo y de combate a

la marginación, la inequidad y la pobreza

Naturalmente la persecución de los objetivos de un sistema de innovación para el
desarrollo se supone una tarea complicada sin el apoyo de un marco institucional, cuyo
liderazgo y aplicación estratégica de política pública permita implementar los cambios
necesarios.

1.3. El estudio de la gobernanza

La gobernanza es un término cuya difusión ha proliferado en el campo de las ciencias
sociales, principalmente en las dos últimas décadas, donde su rápida adopción ha
contribuido a impulsar los estudios del orden político, económico, espacial y social en
general, pero a su vez esa misma difusión ha trastocado el concepto y ampliado sus
significados Levi-Faur (2012). A pesar de las distintas connotaciones que podemos
encontrar en la literatura,  la gobernanza mantiene la idea general de la existencia de un
sistema regulatorio y de sus mecanismos de control que mantienen un cierto tipo de orden
social, el cual no corresponde a una función exclusiva del estado pues señala que puede ser
de la mano del estado, pero también sin el estado e inclusive más allá del estado.

1.3.1. Descentralización y adelgazamiento del estado

Con el avance de los estudios sobre la gobernanza uno de los conceptos que más sintieron
su progreso fue la noción del estado, principalmente con el cuestionamiento sobre ¿cuál
debería de ser el papel del gobierno en torno a diferentes  fenómenos sociales, como la
economía, el desarrollo, la justicia, la equidad, etc.? Lo cual ha derivado en que el término
de gobernanza sea asociado con los procesos de cambio en materia de política y de
administración pública orientados hacia el  adelgazamiento del aparato gubernamental y la
descentralización del gobierno.

Ideas como “el gobierno sin gobierno” comenzaron a proliferar en la esfera académica y
política, surgiendo en la práctica nuevas formas de gobernanza donde las funciones del
gobierno pronto fueron ocupadas por nuevos actores no gubernamentales como la empresa
y la sociedad civil organizada. Entre las miradas más provocativas está la ofrecida por
Rhodes (1994) que utiliza la frase “the hollowing state” para sugerir la erosión del estado
y la búsqueda de nuevas alternativas de gobierno. El autor argumenta una nueva visión del

2 Sistemas Nacional de Aprendizaje, Sistema Nacional de Aprendizaje Económico
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estado, destinado a convertirse en una colección de redes inter-organizacionales creadas
por actores gubernamentales y sociales sin un actor autónomo capaz de dirigir y regular
por completo su dinámica.

Otras corrientes también señalan que se trata de un rompimiento de la monopolización del
gobierno basada únicamente en el estado, cuyo control cuasi-exclusivo tiende a erosionarse
mediante un proceso de des-gobernalización.  Así la regulación rompe su imagen totalitaria
y es reemplazado por la nueva idea de una gobernanza descentralizada basada en
interdependencia, negociación y confianza. Bajo estas ideas se conforma la noción de la
“nueva gobernanza” cuya connotación en la política pública apuesta por la
descentralización del estado, y el empoderamiento de nuevos actores para substituir las
funciones del gobierno siendo ejecutadas desde la esfera no-gubernamental.

1.4. El gobierno y la inclusión de actores no-gubernamentales

Algunas de las justificaciones de estas iniciativas reposan en que la noción de gobernanza
puede aumentar la capacidad  de intervención del Estado al traer a nuevos actores del no-
Estado a participar en funciones de diseño y ejecución de política pública, siendo así un
modelo más eficiente y menos fallido. La idea de esta doctrina es que el Estado debe
limitarse a conducir y dejar el resto a otros actores. Lo cual implica transitar hacia un
Estado adelgazado en bienes y gasto, pero al mismo tiempo fortalecido en capacidad de
acción por la inclusión de nuevos responsables y ejecutores de la política pública. Los
promotores de estas ideas están conscientes que la gobernanza es un asunto marginal o una
solución temporal a las fallas del Estado que requiere constante renovación y rediseño para
mantenerse acorde a la naturaleza cambiante de las problemáticas sociales, políticas y
económicas de la vida moderna.

1.4.1. La gobernanza en los sistemas de innovación

Con la intención ulterior de revisar los alcances de la gobernanza en el sistema de
innovación de Tamaulipas, se vuelve necesario explorar las afinidades entre el concepto de
sistemas de innovación y el de gobernanza para añadirlas al cuerpo analítico del trabajo. La
tabla 1 muestra una síntesis de las relaciones encontradas. Del lado izquierdo se muestran
las variables asociadas a los estudios de la gobernanza y del lado derecho los aspectos de la
literatura de sistemas de innovación con que mantiene congruencia conceptual.

Algunos autores opinan explícitamente sobre el papel del estado en el desempeño del
sistema de innovación. Edquist (2011) señala que la política pública debe  formular las
reglas del juego que resulten convenientes para cada sistema de innovación en relación con
sus características particulares. La intervención se justifica exclusivamente cuando existe
una problemática que compromete el funcionamiento del sistema debido a la presencia de
“barreras o fallas sistémicas”. Según este autor existen tres tipos de problemáticas
generales que derivan en tres condiciones en que el estado debe intervenir.

 Organizaciones (actores) inapropiados o faltantes.-Actores empresariales y no-
empresariales presentan menores condiciones para interactuar. La vinculación no es
solicitada al ser irrelevante para algunos actores en sectores económicos maduros o
debido a capacidades incipientes de asimilación de conocimiento para aprovechar los
beneficios de la colaboración.

 Instituciones inapropiadas o faltantes.- Ocurre por la generación de “reglas del
juego” comprendidas como: leyes, reglas sociales, normas culturales, hábitos,
estándares técnicos, etc. que restringen el desempeño de la innovación.
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 Interacciones inapropiadas o faltantes.- La falla se origina por la falta de vínculos
que soporten el aprendizaje interactivo, como también por la rigidez de vínculos
previos que evitan la creación de nuevas relaciones e interacciones con otros agentes,
lo que provoca un efecto de “lock-in3”.

Tabla 1. Componentes de Gobernanza del Enfoque Sistema de Innovación

Componente de
Gobernanza

Descripción del enfoque de Sistema de Innovación y sus variantes

Intervención
institucional

Desde su origen el concepto de Sistema de Innovación con Freeman en 1987 señala la
importancia de la creación y coordinación del aparato institucional del caso Japonés, el
Ministerio de Ind. y Comercio (Miti).
Cooke en 1992 anota el concepto de Sistema regional de innovación a partir de regiones que
destacan por su innovación gracias al aparato institucional de apoyo de transferencia
tecnológica. En ese mismo trabajo el autor reconoce su afinidad con Aglietta sobre la idea de
intervención gubernamental en la dinámica de la economía capitalista.

Gobernanza
Multinivel

Howells (1999) y Asheim (2003) mencionan de forma general dos modos de gobierno en que
surgen y se  constituyen los sistemas de innovación de “arriba hacia abajo” y de “abajo hacia
arriba”. El primero se liga a iniciativas y formas de coordinación determinadas por jerarquías
superiores de gobierno por encima de las regiones, mientras el segundo comprende el proceso
como un fenómeno emergente de las relaciones y dinámicas locales.
El modelo de gobernanza de Cooke identifica 3 modalidades de sistemas regionales de
innovación según el grado de influencia externa del  aparato institucional de apoyo a la
transferencia tecnológica. Cada uno varía según su origen histórico, estructura de poder y fuente
de recursos.
 “Grassroot”.- La necesidad de transferencia de tecnología atiende una necesidad local,

muestra baja coordinación hacia otros organismos externos, las competencias de los
centros de investigación son cercanas al mercado y de importancia para empresas locales.
Surge por el liderazgo de una universidad, centro público o empresa con nicho de mercado
y cuentan con fuerte apoyo municipal.

 Red.- Comparte elementos del anterior pero tiene iniciativas de política generadas
externamente,  combina políticas y financiamiento de nivel regional y nacional. Existe un
cierto grado de control superior (nacional) para dar guía y dirección a la red. Las
competencias de los centros tecnológicos pueden variar desde aquellas cercanas a la
investigación hasta las cercanas al mercado, sin embargo hay poco nivel de información y
de acompañamiento hacia las empresas.

 Dirigido.-Antagoniza con la modalidad “grassroot”, la iniciativa de transferencia
tecnológica proviene de niveles superiores del estado, localmente la iniciativa puede
considerarse débil o  inapropiada. Aunque puede ser resultado de descentralización el
gobierno federal es el principal administrador y financiador. Suelen ser centros altamente
especializados, siendo fuente importante de conocimiento a nivel mundial pero no siguen
las necesidades de organismo locales, alto grado de coordinación al exterior. A su vez cada
modalidad puede corresponder a empresas con distinto alcance de negocios desde el nivel
local hasta el de tipo global que  influyen en sus condiciones de innovación.

 Localizado.- Dominado por empresas grandes, alto nivel de asociacionismo entre
organismo facilitando la investigación y el desarrollo. Suelen tener mayor actividad de
investigación y resultados por organismos públicos que privados.

 Interactivo.-Presencia balanceada entre empresas locales y extranjeras. El peso varia por
el acceso a investigación local o extranjera. Alto grado de asociacionismo expresado en
redes locales, foros y cámaras empresariales.

 Globalizado.-Dominado por grandes corporaciones y articulado con empresas proveedoras
locales. La investigación es interna de tipo privado por encima del público, las necesidades
de la gran empresa tiene fuerte influencia en la localidad.

Inclusión de actores
no gubernamentales

En general se reconoce que la dinámica del sistema puede ser apoyada por actores heterogéneos,
de tal suerte no toda la responsabilidad recae solamente en el gobierno

Descentralización
publica y
empoderamiento
regional

Los sistemas regionales de innovación reconocen la importancia de la dimensión local en la
innovación, promoviendo el empoderamiento regional y su participación en la política pública
en la materia. Este enfoque representa una solución teórica a la preocupación que plantea la
globalización para las regiones y su desarrollo en la década de los noventas. El enfoque ha sido
retomado por la OECD en su colección de estudios “Reviews of Regional Innovation” cuyos
análisis y recomendaciones de política abarcan diversas regiones alrededor del mundo.

3 Lock in es el término empleado para situaciones de alta irreversibilidad donde las condiciones para que suceda un
cambio implican costos elevados de aprendizaje y cambio en las rutinas dominadas.
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Fuente: Elaboración propia

2. El caso de Tamaulipas

En este apartado mostramos la caracterización del caso de Tamaulipas resultado de la
investigación documental y de entrevistas con actores clave del sistema de innovación, en
el marco del proyecto FRONCYTEC para discutirlos en conexión con los elementos de
gobernanza planteados en el capítulo anterior4. Previo a la discusión sobre los alcances de
la gobernanza para la innovación, aquí se presentan las condiciones económicas y de
conocimiento asociadas a los principales sectores productivos de Tamaulipas, que de cierta
manera representan las fuerzas sobre las cuales debe operar el aparato institucional para
fomentar los procesos del sistema de innovación local (Villavicencio, Carrillo et al., 2012)

El estado de Tamaulipas se localiza al norte de México. A diferencia de otras entidades del
país, la entidad se caracteriza por la dispersión de su población y de sus actividades
económicas que pueden categorizarse en 5 subregiones o polos de crecimiento. En
cualquier territorio, tal dispersión y diversidad representa de inicio un reto para los
alcances de coordinación del aparato institucional de apoyo a la innovación como también
para la interacción con actores de otras regiones.

La industria eléctrico electrónica se localiza en Nuevo Laredo, mientras la de autopartes se
encuentra repartida entre la ciudad de Reynosa y Matamoros. Ambas subregiones se han
industrializado de la mano de la Industria Manufacturera de Exportación (IED) proveniente
en su mayoría de Estados Unidos y que utiliza los beneficios de localización de la frontera
para instalar sus plantas. Al sur aprovechando las condiciones naturales de yacimientos de
petróleo y del puerto marítimo se encuentra la industria química y petroquímica en la zona
de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, un territorio conformado por tres ciudades que
comparten una misma zona metropolitana. Hasta aquí se encuentran las vocaciones
productivas de mayor grado de industrialización en la entidad, cuyos sectores están
conformados principalmente de empresas medianas y grandes altamente tecnificadas.

Cabe destacar que ambos sectores compiten en el mercado internacional y ofrecen sus
productos en varios países. Con la diferencia que la industria petroquímica no está
conformada exclusivamente de empresas extranjeras y tiene empresas de capital nacional5,
las cuales además de su capacidad exportadora atiende buena parte del mercado local6, por
lo que se percibe una combinación balanceada de empresas extranjeras y mexicanas en co-
existencia. Si bien ambos sectores deben estar actualizados tecnológicamente para afrontar
las presiones competitivas del mercado internacional, existe una diferencia en la manera en
que se apropian de sus recursos tecnológicos. Mientras las empresas de manufactura de
exportación reciben su tecnología de proveedores especializados alrededor del mundo con
quien la casa matriz mantiene acuerdos para suministrar todas sus plantas. Por su parte las
empresas de química secundaria al pertenecer a un sector basado en la ciencia e intensivo
en la demanda de conocimiento (Pavitt, 1984), tienen acceso a los avances de investigación
de sus propios centros de investigación y desarrollo, algunos ya instalados en la localidad y
que suelen ser complementados con proyectos de cooperación con los centros públicos

4 Se trata de un proyecto en el que participamos denominado “Plan Estratégico y Transversal de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo de la Frontera Norte de México”. La investigación fue realizada bajo la coordinación del Dr. Jorge
Carrillo V. del Colegio de la Frontera Norte. Véase www.froncytec.info
5 El sector lo conforman 45 empresas del ramo entre ellas firmas extranjeras como BASF, Dupont, G.E. M&G, Repsol,
Iberdrola y también  firmas mexicanas como Industrias NegroMex, Dynasol, Mexichem, Kaltex entre otras.
6 En efecto el polo petroquímico de Tamaulipas, según datos de la Secretaria de Economía Estatal produce el 30% del
total de productos químicos del país y el 80% de resinas termoplásticas.
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regionales. Por todo esto podríamos decir que en términos de la gobernanza económica
planteada por Cooke, (2004), la región industrializada del norte y sur-este del estado
combina un tipo de gobernanza globalizada con poca relación hacia la localidad y otra del
tipo interactivo con una mezcla de empresas locales y extranjeras satisfaciendo su demanda
de conocimiento de manera local.

Por otro lado, en Tamaulipas también existen vocaciones productivas de tipo tradicional.
Al sur se encuentra la zona del Mante de perfil agrícola que se dedica a la producción de
alimentos y de productos agroindustriales. Mientras en el centro de la entidad, se encuentra
Ciudad Victoria la Capital del Estado que concentra las actividades comerciales y de
servicios, aunque cabe señalar que actualmente el gobierno local pretende transitar el perfil
productivo de la región hacia las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICS).

Bajo estas condiciones cada polo económico demanda distintos tipos de conocimiento y
con distinta intensidad en relación con sus propias trayectorias de  especialización y  las
oportunidades del régimen tecnológico del sector en que se desarrolle (Malerba, 2004)2.
Con la intensión de satisfacer las necesidades de vinculación, investigación aplicada y
desarrollo tecnológico de cada territorio, en Tamaulipas han surgido distintas clases de
organismos para cumplir esa función

En los territorios de fuerte presencia manufacturera de exportación, las universidades e
institutos tecnológicos de carácter aplicado mantienen vinculación con la gran empresa
para realizar estancias en empresas y ajustar los planes de estudio a los requerimientos de
recurso humano de las plantas extranjeras7. En el caso de la industria química y
petroquímica se han desarrollado importantes centros de infraestructura de investigación y
desarrollo tecnológico. El Centro de Investigaciones en Ciencia Aplicada y Tecnología
Avanzada-CICATA realiza investigaciones en cooperación con las empresas de la
localidad, asimismo el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM) con quien llevan
una larga relación desde su fundación en 1954 representa uno de los organismos con mayor
vinculación hacia el sector privado, desarrollando tecnología e investigación acorde a las
necesidades productivas de la región.

Con este mismo Instituto se genera el Parque Tecnológico TECNIA para concentrar en un
mismo espacio unidades de investigación pública y privada para el sector petroquímico
secundario. Por su parte la investigación dedicada al campo y los recursos naturales la
realiza el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias INIFAP,
así como también por el Centro de Biotecnología Genómica, con la particularidad que
ambas instituciones se encuentran localizados la región fronteriza de Reynosa y
Matamoros en lugar de la zona del Mante al sur del estado, donde la principal vocación es
agrícola y podría lograr mayor número de vinculaciones con el sector productivo. Por
último el interés del gobierno por impulsar el sector de TICS en la entidad ha derivado en
la creación de un Parque denominado TECNOTAM donde la Universidad Politécnica
forma técnicos en informática, mientras las labores de investigación recaen en el Centro de
Investigación de Estudios Avanzados CINVESTAV con fuertes capacidades en ciencias
computacionales.

7 Las empresas multinacionales demandan vinculaciones de baja intensidad tecnológica al localizar en los países en
desarrollo procesos intensivos en mano de obra mientras sus labores de investigación y desarrollo tecnológico las realizan
en países avanzados donde se encuentra sus centros de diseño e innovación.
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Cabe resaltar que el conjunto de organismos públicos de investigación representan sedes de
otros sistemas nacionales de investigación que en su labor de descentralizar sus actividades
hacia el interior del país, generaron nuevos centros en acuerdo con los estados para apoyar
la modernización de las distintas industrias. En el caso del ITCM que en principio es una
institución de educación superior pero que ha desarrollado capacidades de investigación
tampoco difiere del resto al pertenecer al sistema nacional de institutos tecnológicos. En
conjunto la totalidad de organismos de investigación sectorizados depende de presupuestos
federales y deben acatar las disposiciones generales que de manera centralizada decidan
sus respectivos sistemas.  Estas características nos hacen pensar que las relaciones de los
centros de investigación y desarrollo tecnológico por su carácter externo recuerdan al tipo
de gobernanza de red señalado por Cooke (2004)3, donde se atienden necesidades locales
pero el control sobre los organismos proviene de fuera del sistema de innovación.

2.1. Las capacidades de desarrollo tecnológico e innovación

Una forma de explorar la dinámica de innovación de un territorio es mediante la medición
de sus capacidades de desarrollo tecnológico e innovación. En el caso de Tamaulipas como
en general en México existe una dificultad para contar con indicadores efectivos y
oportunos para medir las actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la
innovación. De manera particular en Tamaulipas existen algunas dificultades derivadas de
fallas en la gobernanza para medir tales actividades, pero eso se muestran más adelante en
el próximo apartado donde se señalan algunos “espacios vacíos de gobernanza”. En
consecuencia elaboramos una aproximación métrica a partir del número de proyectos de
Desarrollo Tecnológico e Innovación (DTI) en programas de tipo federal, por ser la
principal fuente de financiamiento para la ciencia, la tecnología y la innovación de
Tamaulipas y en general del interior del país4. Para ello medimos un periodo de 10 años de
participación de las empresas de la región en esta clase de mecanismos. Esto permite tener
un indicador parcial sobre el involucramiento de las empresas en actividades de
investigación y desarrollo.

En el caso de Tamaulipas identificamos un conjunto de 11 programas federales en que
existe participación de la entidad8. Para refinar el análisis ponderamos cada programa
según sus distintos impactos y repercusiones sobre los actores y el fomento al sistema de
innovación. Para ellos se hacen tres categorías de alto, medio y bajo impacto donde la
valoración numérica es mayor para aquellos que cumplen alguno de estos criterios:
impulsar conocimientos precursores en nuevas trayectorias tecnológicas, fortalecer la
infraestructura de investigación y desarrollo en empresas y generar proyectos en
cooperación con universidades y centros públicos9.

Existe un aumento en los últimos años de la participación de proyectos de alto impacto, lo
cual tiene que ver con la aparición en 2008 de dos nuevos programas que entran en tal
categoría pero también refleja el interés y la capacidad de respuesta de las empresas locales
a tal tipo de convocatoria. Es importante señalar que en cualquier categoría la empresa
debe participar con al menos el 50% del monto, lo cual implica que las firmas atendiendo
estos programas representan firmas demandantes de investigación y desarrollo y que
además están dispuestas a invertir en ello.

8 Una caracterización más detallada de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de Tamaulipas puede
consultarse en Villavicencio et al, (2012) y en www.froncytec.info
9 Programas de alto impacto: Proinnova, Innovatec, Fondo de Innovación Tecnológica; Programas de Mediano
Impacto:Avance-ultima milla, Aeri, Prosoft, Innovapyme; Bajo Impacto: Fondo Pyme, Fondo emprendedores, Techba.
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Del total de 81 participaciones el 53% recae en proyectos para el sector de TICS que
actualmente constituye uno de los sectores emergentes impulsado por el estado. El resto lo
constituyen otros sectores de tecnología media y media-alta como son eléctrico-electrónico
14% y automotriz 5%, así como sectores basados en ciencia como química y petroquímica
13%. Al ver las participaciones en los programas de alto impacto como son:
INNOVAPYME, INNOVATEC y PROINNOVA destacan los 7 proyectos del sector de
química y plásticos, siendo un sector de larga trayectoria en la región seguido de sectores
emergentes como TICS y Biotecnología.

Ahora bien, retomando el apartado sobre los sectores con mayor peso económico en el
estado y los principales sectores donde ubicamos los proyectos de DTI, encontramos una
coincidencia entre éstos y aquellos. Es decir que las empresas de Tamaulipas que han
demostrado tener capacidad de DTI, medida a través de los proyectos aprobados en los
programas que hemos analizado, se ubican en los sectores de mayor dinamismo económico
en el estado. Esto sugiere una concentración de las capacidades en algunas actividades
económicas específicas, que se pueden ligar a procesos de industrialización anteriores a la
creación de programas DTI. Lo que hoy puede ser considerado como capacidades
tecnológicas y de innovación en la región tiene estrecha relación con la herencia industrial
de un modelo previo, basado en atracción de empresas nacionales e internacionales. La
existencia de nichos de competencias tecnológicas e islotes de innovación refleja el poco
efecto que han tenido las políticas de innovación instrumentadas por los gobiernos del
estado.

2.2. La gobernanza del estado

Una vez explorados los determinantes económicos y la participación sectorial en los
programas de DTI, ahora analizamos la gobernanza del estado sobre las capacidades de
innovación en Tamaulipas. Para ello planteamos un ejercicio taxonómico que se resumen
en la tabla no. 2, la intención es identificar los alcances y límites de la gobernanza del
estado, el empoderamiento de actores locales no-gubernamentales, y los posibles espacios
vacíos de gobernanza. Entendidos como aquellos espacios donde las funciones del sistema
de innovación no son acogidas por ningún organismo de gobierno, ni tampoco por ninguna
organización no-gubernamental

Como se ha visto en el apartado 1.3 a nivel internacional la gobernanza tiende hacia la
descentralización de las funciones del estado, lo cual es una oportunidad para el
empoderamiento de las regiones y de los aparatos locales de gobierno, así como también
permite la inclusión de nuevos actores locales no-gubernamentales apropiándose de
funciones antes exclusivas del estado. En el caso de México la tendencia de la llamada
“nueva gobernanza” no ha sido la excepción. A principios de la década del 2000 el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) siendo el principal responsable
de la política pública en la materia decide descentralizar sus actividades. La intención es
tratar de empoderar las regiones del interior del país con capacidades propias de gestión en
materia de ciencia tecnología e innovación y así generar proyectos acordes a las
necesidades particulares de cada territorio.

La iniciativa dio pie a promover en todo el país la creación de Consejos Estatales de
Ciencia y Tecnología, además de la creación de nuevos programas de financiamiento de
tipo federal como el denominado Fondos Mixtos en donde las regiones pueden impulsar
proyectos de muy diversa índole (ciencia aplicada, desarrollo tecnológico, innovación,
creación de infraestructura de investigación y desarrollo, apoyo a la conformación de redes
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de investigadores, etc.) con ello atender las problemáticas y necesidades locales10. Es así
que se crea Tamaulipas en 2001 el Consejo de Ciencia y Tecnología Tamaulipeco
(COTACYT) que representa el principal órgano de fomento y de coordinación en la región
en materia de ciencia, tecnología e innovación. En los años siguientes se avanza en la
construcción de un marco normativo que busca formalizar las actividades, las
responsabilidades y las operaciones en la materia, por lo que se promulga la Ley Estatal de
Ciencia y Tecnología, la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica. Por
su parte cada administración pública durante su mandato debe elaborar un Plan Estatal de
Desarrollo que sirva como directriz del gobierno en turno, señalando en la última versión
la intención de apoyar la vinculación en materia de Investigación y desarrollo como como
principal estrategia de competitividad sectorial. El COTACYT como principal responsable
local del estado debe dirigir y coordinar los programas de apoyo a la ciencia, la tecnología
y la innovación en la región, sin embargo existen ciertos factores que debilitan su
capacidad institucional y de gobernanza.

En términos de normatividad Tamaulipas tiene avances en la materia, sin embargo a pesar
de contar con este marco regulatorio, los estatutos no cuentan con procedimientos
operativos que garanticen su ejecución. Es aquí donde se explica la falta de indicadores
para medir la dinámica del estado en materia de CTI. Si bien la ley general establece como
responsabilidad del COTACYT la creación de indicadores, se carece de procedimientos
que indique los procesos que se deben de seguir. La falta de reglas operativas genera un
hueco en tal función que repercute además en la imposibilidad de generar reuniones de
planeación, pues se carece de los datos para realizar un análisis, tomar decisiones y
plantear directrices. Bajo esta circunstancia los ejercicios de planeación terminan siendo
cada 6 años con la entrada de una nueva administración.11

La batería de programas que ejecuta el COTACYT proviene principalmente del
CONACYT, por lo que la oficina se ha convertido a grandes rasgos en una ventanilla de
apoyos y programas federales. Por su cuenta el organismo no tiene mecanismos de
autogestión financiera, ni tampoco cuenta con recursos suficientes del gobierno local para
generar sus propias iniciativas de política pública, por lo que su presencia e impacto se
encuentra sumamente restringido. Esto nos remite al factor de gobernanza multinivel
donde en el caso de Tamaulipas es clara la injerencia de la federación sobre los
mecanismos de fomento con que puede contar la región. Bajo este esquema de gobernanza
el COTACYT se vuelve dependiente de las disposiciones federales, mientras el
empoderamiento regional que es la finalidad última de la descentralización se encuentra
disminuido.

Es conveniente mencionar que la capacidad de promoción y coordinación de la ciencia, la
tecnología y la innovación al interior de la entidad también tiene restricciones importantes.
En Tamaulipas, existen 5 subregiones con distintos niveles de actividad productiva,
académica y de investigación como se vio en el apartado 2.1, sin embargo el COTACYT
no tiene sedes, ni tampoco mecanismos que aseguren una presencia institucional en estas
localidades. Tal condición compromete la interacción directa con las empresas y los
organismos de investigación y trasferencia dispersos a lo largo del territorio, lo que se
traduce en menor control y gobernanza institucional.

10 Para una revisión de los cambios en la política de CTI en la última década véase Villavicencio (2008)
11 En un estudio realizado por la OCDE (2009) se analizan y comparan los instrumentos, leyes, reglamentos y planes de
Ciencia y Tecnología de 15 estados del país, incluyendo el caso de Tamaulipas. Del estudio se puede concluir la distancia
entre el discurso de los documentos las metas y objetivos de la política, y los mecanismos de instrumentación de acciones
concretas.
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2.2.1. Liderazgos, redes inter-organizacionales y representatividad de los actores
locales

La gobernanza entendida como la emergencia de nuevos liderazgos por actores no-
gubernamentales ejerciendo funciones que fortalecen el sistema de innovación, bien se
puede ejemplificar con el rol del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM) en
términos de la vinculación-universidad empresa. Se trata de una institución de educación
superior de las más antiguas del país que surge a partir de un Patronato apoyado por
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y que desde 1954, establece fuertes relaciones de
vinculación con empresas químicas y de petroquímica de la región. Actualmente elabora
investigación conjunta con el sector empresarial, involucrando estudiantes y profesores
investigadores, suministra servicios de desarrollo tecnológico y diseña sus programas
académicos en colaboración con la iniciativa privada.

En un sistema de innovación en etapas tempranas de desarrollo y con un aparato
gubernamental limitado ocurre con la figura del COTACYT, el ITCM ha logrado avances
destacados en vinculación universidad-empresa llenando espacios vacíos de gobernanza al
actuar en ocasiones como organismo intermedio entre la academia y el sector productivo.
Inclusive, su proactividad se traduce en la propuesta y promoción del primer parque de
investigación aplicada para el sector de petroquímica básica. La iniciativa surge de una
investigadora con cargos administrativos y académicos que concerta el interés de algunas
empresas locales y en conjunto propone la idea al gobierno del estado. Actualmente el
parque denominado TECNIA ya se encuentra construido y alberga empresas locales que
reúnen en un solo lugar espacios de cooperación en investigación y desarrollo en donde se
estrechen aún más los vínculos entre la academia y el sector petroquímico, una de las
principales actividades económicas de Tamaulipas.

Tamaulipas cuenta con un segundo parque tecnológico denominado Tecnotam, el cual
tiene la intención de impulsar el sector de las tecnologías de la información y conjunta en
un mismo espacio el centro público de investigación CINVESTAV, la Universidad
Politécnica de Ciudad Victoria, y la empresa de Software SVAM. La creación del parque
es resultado de la iniciativa gubernamental, no obstante se carecían de mecanismos de
vinculación y cooperación entre los organismos localizados en el parque. Por cuenta propia
los actores comenzaron a desarrollar proyectos conjuntos de cooperación, los
investigadores reconocidos en ciencias computacionales se ofrecían para dar clases en la
universidad, compartían equipos de laboratorios, así como recursos humanos, con la
empresa se desarrollaron proyectos de investigación y desarrollo en los que además se
incluyeron estudiantes universitarios en el último año de su formación.

En general, el resultado es cooperación y movilidad de recursos humano especializado,
desarrollo de proyectos de investigación y estancias profesionales de alumnos, que han ido
ocurriendo mediante mecanismos exploratorios que los propios actores fueron
estableciendo. De tal suerte se tiene una red inter-organizacional de actores no
gubernamentales de un liderazgo compartido donde ningún actor está por encima del resto
en relaciones de tipo horizontal cuya gobernanza resulta emergente.

Es importante mencionar que así como en el caso del TECNOTAM las funciones de
coordinación y vinculación que no estaban claramente establecidas terminan por abordarse
por los propios actores. De la misma forma existen casos contrarios en los cuales no hay
actores gubernamentales ni tampoco no-gubernamentales ejerciendo las funciones. Es el
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caso de las iniciativas de emprendimiento y de creación de nuevas empresas de base
tecnológica. El sistema de innovación tiene funciones en  muchas otras áreas pero no existe
un actor encargado de tal función, algunas universidades locales han destinado espacios de
incubación pero actualmente no tienen encargados ejecutando tales áreas.

En términos de una gobernanza representativa donde los principales interesados o
“stakeholders” de los programas participen en su diseño y definición.  Tamaulipas elabora
un Plan Estatal de Desarrollo donde se establecen mesas de trabajo con el sector social,
educativo y productivo para escuchar sus inquietudes y plantear líneas de acción a
problemáticas.

2.2.2. Ejercicio Taxonómico de gobernanza

Para detectar los alcances y limitaciones de las estrategias del gobierno del estado y de
otros actores emergentes, de manera resumida presentamos en la tabla 2 los principales
aspectos asociados a la gobernanza identificados en Tamaulipas. Observamos un largo
proceso transitorio de descentralización en materia de ciencia, tecnología e innovación. Por
su parte la región se ha ido empoderando parcialmente con la creación del COTACYT, así
como también por la creación de un marco normativo que cobija el proceso de fomento de
actividades de innovación. No obstante, la gobernanza federal aún tiene fuerte control local
en términos de presupuestos y diseño de programas, mientras la región muestra debilidades
presupuestales y en capacidad de política pública local.

Tabla 2. Taxonomía de gobernanza para sistemas de innovación

Variables de
Gobernanza

Avances Debilidades, Ausencias y “Vacíos de
Gobernanza”

Descentralización
del estado

Descentralización de funciones de
CONACYT, creación del COTACYT y
programas regionales

-Empoderamiento parcial con capacidades
débiles o ausentes:
-Escasos recursos financieros
-Ausencia de política regional de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación
-Centralización intra-regional, débil control y
coordinación al interior de la entidad.

Creación de Normatividad:
-Ley Estatal de Ciencia y Tecnología
-Ley de Fomento a la Investigación Científica
y Tecnológica
-Plan Estatal de Desarrollo durante cada
administración

Condición multi-
nivel

En términos de normatividad existe cierta
alineación de las líneas de apoyo regional con
los intereses y estrategias planteados en el Plan
Nacional de Ciencia y Tecnología

La totalidad de los programas de ciencia,
tecnología e innovación a excepción de
difusión de la ciencia y ferias de creatividad
son programas de diseño federal, ejecutados
con recursos externos a la región.

Liderazgo y
Empoderamiento
de actores no-
gubernamentales

Impulso y gestión del Parque Tecnológico de
Petroquímica Secundaria.
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero,
AISTAC, empresas.

Las iniciativas de emprendimiento y creación
de nuevas empresas de base tecnológica están
prácticamente ausentes tanto por actores
gubernamentales como no-gubernamentales

Programas y mesas de vinculación
universidad- empresa
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero

Redes inter-
organizacionales

El parque tecnológico TECNOTAM, mantiene
relaciones de cooperación entre la Universidad
Politécnica, el CINVESTAV, y la empresa de
software SVAM.

No detectadas

Representatividad
y legitimidad de
los “stakeholders”

Se realiza cada 6 años con la entrada de una
nueva administración un ejercicio de
planeación con actores del sector empresarial,
académico y de gobierno.

La falta de ejecución de la normatividad
impide que las reuniones de planeación con la
inclusión de sectores sociales y económicos
relevantes de la región se ejecute de manera
periódica, además de la dificultad para realizar
monitoreo y planeación con la falta de
indicadores de CTI.
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FUENTE: Elaboración con base en entrevistas y datos proporcionados por el COTACYT

La interacción entre los agentes del sistema de innovación tiene un fuerte carácter
subregional, la dispersión geográfica ha derivado en polos fragmentados que con su
desarrollo encuentran una dinámica y lógica de intercambios al interior de tales
subregiones. De esto se pueden deducir algunos aspectos positivos como la
complementariedad de funciones que ocurren en las redes que alcanzamos a detectar como
la que ocurre en el parque Tecnotam. La cooperación inter-organizacional ha derivado en
interdependencia de recursos humanos, préstamo de equipo de laboratorio, desarrollo de
proyectos de investigación y estancias profesionales de alumnos en empresas. Un proceso
que no es controlado por un único actor, sino en gobernanza compartida.

El ejercicio taxonómico nos permite identificar avances en el proceso de descentralización,
pero espacios vacíos de gobernanza. Como se puede ver en la tabla 2, las funciones que
apoyen la incubación de empresas y la atracción de firmas demandando los conocimientos
generados por las universidades y los organismos de investigación local, es prácticamente
ausente. Asimismo los avances logrados en normatividad por la Ley Estatal de Ciencia y
Tecnología y la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica, se diluyen
bajo la falta de estatutos operativos que marquen los procedimientos para ejecutar algunas
funciones relevantes para la gestión y control de las iniciativas como es la construcción de
indicadores y la captura de información relevante (Villavicencio et al., 2012) Lo que a su
vez afecta el monitoreo y la ejecución de ejercicios de planeación periódica para revisar
avances y en su defecto corregir mediante líneas de acción a seguir.

3. Conclusiones

Los resultados de la investigación permiten apuntar la discordancia entre las políticas de
innovación y la dinámica de innovación propia de los principales agentes locales. Lo que
hoy puede ser considerado como capacidades tecnológicas y de innovación en Tamaulipas,
tiene estrecha relación con la herencia industrial de un modelo productivo de
subcontratación transfronteriza medianamente intensivo en tecnología, que actualmente
permite aprovechar las capacidades acumuladas. Tal es el caso de la industria
petroquímica-secundaria y la industria manufacturera de exportación con mayor presencia
en los programas de apoyo al desarrollo tecnológico e innovación como se vio
anteriormente en el inciso 2.1

La existencia de nichos de competencias tecnológicas e islotes de innovación refleja el
poco efecto que han tenido las políticas de innovación instrumentadas tanto por el gobierno
estatal como el federal. En términos de gobernanza Tamaulipas transita por un largo
proceso de descentralización de la política de ciencia, tecnología e innovación que aún no
concluye con el empoderamiento de las oficinas del gobierno local.  En tal proceso han
surgido nuevos actores que asumen funciones de coordinación y liderazgo dentro del
sistema de innovación.

De esta forma la idea tradicional de gobernanza que señala la existencia de un sistema
regulatorio y de sus mecanismos de control, no reside para Tamaulipas en el Estado como
principal eje articulador de una ambiente propicio para la innovación, sino se trata de un
control distribuido con liderazgos asumidos desde la esfera gubernamental y
principalmente no-gubernamental, siendo la propia comunidad científica y tecnológica
quien en ocasiones asume el control en espacios vacíos de gobernanza pública.
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Para regiones de países en desarrollo similares a Tamualipas resulta importante señalar los
hallazgos de espacios vacíos de gobernanza, en particular aquellos que no son ocupados
por ningún actor público o privado y que remiten a repensar el concepto de gobernanza y
los alcances que debe asumir en regiones que se encuentran en construcción de su propio
sistema de innovación. Es decir, en esta clase de regiones la gobernanza puede cobrar
formas compartidas, donde el Estado no asume todos los mecanismos de control, dirección
y coordinación de las funciones del sistema de innovación, sino son compartidas y
distribuidas entre los agentes que surjan con liderazgo en la localidad.

En el caso de Tamaulipas es evidente que la distribución de la gobernanza se da por un
proceso emergente, que revela una debilitada acción gubernamental por lo que se trata de
un ejemplo con fallas e ineficiencias pero suministra evidencias empíricas para reflexionar
el verdadero lugar que ocupa la gobernanza en países en desarrollo al tratarse de
innovación. En este sentido concordamos con la idea de Sistemas de Innovación para el
Desarrollo sugerido por Edquist (2001) que sugiere la necesidad de identificar las fallas en
el sistema y proponer medidas de corrección, en caso de existir actores, funciones e
instituciones débiles o faltantes, con la intención de mejorar la funcionalidad y
coordinación del sistema en su conjunto.
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A inserção das micro e pequenas empresas na cadeia produtiva
de petróleo: fortalecimento dos arranjos produtivos locais de

Sergipe-Brasil.
Valdice Barbosa de Queiroz (Universidade Federal de Sergipe)

valdiceb@yahoo.com.br

Summary

Globalization and the decline of the industrialized regions brought organizational changes
and emphasis on endogenous development , with a focus on local economic potential . The
research aimed to explain the relationship between the insertion of micro and small
enterprises in the oil production chain and the possible strengthening of local clusters . To
achieve the objective model was used Tiger (2006 ) : Networks and Supply Chains Firms
that lists the networks with the competitiveness of companies and the reasons that induce
cooperation . The method research approach was inductive . As data collection was
qualitative . As to the objectives was explanatory . The subjects were the managers of the
network . Among other results it was possible to infer that the integration of micro and
small enterprises in the oil production chain , strengthened local productive arrangements ,
however , it may have created a degree of exit barriers .

Keywords : Micro and small enterprises . Production chain . Oil .

Resumo

A globalização e o declínio das regiões industrializadas trouxeram mudanças
organizacionais e ênfase no desenvolvimento endógeno, com foco nas potencialidades
econômicas locais. A pesquisa objetivou explicar a relação entre a inserção das micro e
pequenas empresas na cadeia produtiva de petróleo e o possível fortalecimento dos
arranjos produtivos locais. Para a consecução do objetivo foi utilizado o modelo de Tigre
(2006): Redes de Firmas e Cadeias Produtivas que relaciona as redes com a
competitividade das empresas e as razões que as induzem à cooperação. O método de
abordagem da pesquisa foi o indutivo. Quanto a coleta de dados foi qualitativa. Quanto aos
objetivos foi explicativa. Os sujeitos foram os gestores da rede. Entre outros resultados foi
possível inferir que a inserção das micro e pequenas empresas na cadeia produtiva de
petróleo, fortaleceu os arranjos produtivos locais, no entanto, é possível que tenha criado
um certo grau de barreiras à saída.

Palavras-chave: Micro e pequenas empresas. Cadeia produtiva. Petróleo.

1 Introdução

O processo de globalização envolve, quanto as suas consequências, grandes
transformações no tecido social: aspectos econômicos, políticos e produtivos. Diante desse
novo paradigma é possível identificar mudanças nas estratégicas governamentais para a
promoção do crescimento e desenvolvimento e nas estratégicas empresariais, sobretudo na
forma ou nas estruturas organizacionais.
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No campo das estratégias político-governamentais constatam-se novos rumos ou
tendências, baseadas nas, já amplamente discutidas no âmbito acadêmico, teorias do
desenvolvimento endógeno.

Estas teorias estudam as principais capacidades locais, daí a ênfase no desenvolvimento
local.

Vázquéz Barquero ((1993 e 1999), afirma que a busca de soluções de forma compartilhada
conduz ao “desenvolvimento endógeno”.

Quanto às estratégias empresariais os estudos se direcionam ao processo competitivo, isto
é, nas necessidades das firmas diminuírem seus custos e aumentarem a flexibilidade e a
rapidez na produção, isto é, melhorarem a sua capacidade de resposta às exigências do
mercado.

Diferentes estudos veem sendo realizados em função de competitividade, cadeias
produtivas, arranjos produtivos locais, aglomerados e redes. Entre estes, destacam-se:

Porter (1999), que relaciona a busca de competitividade à sinergia quando afirma que as
inter-relações entre empresas e instituições componentes de um dado sistema resultarão em
um todo maior que a soma das suas partes.

Martinho (2001 apud MARTINELLI & JOYAL, 2004, p. 100) asseveram que “ [...] as
redes são um processo de organização social apto a responder às exigências de
flexibilidade, descentralização e democracia do mundo contemporâneo [...]¨.

Martinelli & Joyal (2004), enfatizam o desenvolvimento local e o papel das pequenas e
médias empresas.

Tigre (2006), afirma que as corporações procuram se concentrar nas suas competências
centrais e transferem atividades consideradas periféricas ou não essenciais, do ponto de
vista do lucro, para outras empresas. Surgem então, as redes de firmas. O autor denomina
seu estudo como rede de firmas e cadeias produtivas, no qual destaca o processo de
inovação organizacional coletivo, característico das redes de firmas. Enfatiza a relação
entre rede de firma e competividade, mostrando as razões pelas quais as empresas são
induzidas a redefinirem suas estratégias competitivas incorporando maior cooperação.

Amato Neto (2009) apresenta um modelo de referência denominado de gestão de sistemas
locais de produção e inovação (clusters /APLs), onde especifica conceitos, princípios e
aplicações, sistemas de indicadores e benchmarkings.

Julien (2010) assevera que as redes podem ser diferentes quanto à estrutura; quanto à
ligação; na posição de seus membros; porte; densidade, entre outras características.
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De um modo geral, os estudos destes autores, contribuíram de forma significativa para a
literatura sobre desenvolvimento local, arranjos produtivos, competitividade e redes.

No entanto muitos outros estudos são necessários, em função das consequências da
globalização e das teorias do desenvolvimento endógeno além de estudos sobre
competitividade de integrantes de redes de cooperação.

Diante do contexto inicial, o objetivo geral do trabalho será explicar a relação entre a
inserção das micro e pequenas empresas na cadeia produtiva de petróleo e o possível
fortalecimento dos arranjos produtivos locais através da criação da Redepetrogás do Estado
de Sergipe.

Quanto aos objetivos específicos, i) verificar quais os aspectos legais que motivaram a
inserção das micro e pequenas empresas na cadeia produtiva/ ii) identificar qual o tipo  de
relação que a Petrobrás mantém com a rede; iii) conhecer a estrutura da rede.

Além dessa seção, que contextualizou a questão da pesquisa: a inserção das micro e
pequenas empresas na cadeia produtiva de petróleo do Estado de Sergipe fortaleceu os
arranjos produtivos locais, através da criação da Rede Petrogás? Foram abordados, na
seção dois, o referencial teórico, discutindo-se o modelo de Tigre (2006), que trata
especificamente das redes de firmas e cadeias produtivas e o ambiente regulatório que
criou as condições para a criação da rede.

Na seção três a descrição dos arranjos produtivos locais e sua relação com a rede. A seção
quatro especifica os caminhos metodológicos seguidos. Na seção cinco são apresentados os
resultados da pesquisa e por fim, as considerações finais na seção seis.

2 Redes de firmas e cadeia produtiva

O modelo de redes de firmas e cadeias produtivas de Tigre (2006) baseia-se nos
pressupostos do novo paradigma técnico-econômico que gerou a reespecialização das
grandes empresas em suas competências centrais. Tigre (2006, p. 215) assevera que as
grandes empresas ¨[...] abandonam atividades consideradas periféricas e não essenciais
para a lucratividade e a segurança do negócio, transferindo-as a terceiras empresas¨.

Sobre este aspecto o autor indica algumas vantagens, tais como: ampliação dos mercados;
aceleração do processo de inovação e acesso a competências tecnológicas críticas e ainda:
¨[...] a formação de redes de firmas passou a ser considerada mais do que uma decisão
autônoma de firmas individuais, um imperativo para a sobrevivência das empresas no
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mercado e uma forma de defesa de seus interesses contra firmas rivais¨. (TIGRE, 2006, p.
116).

Os estudos nesse âmbito se dividem, segundo o autor, em dois aspectos ou abordagens: a
abordagem técnico-econômica, que retrata a busca da competitividade por meio da
concentração de recursos produtivos, aglomeração de competências e minimização de
custos, relacionadas nas teorias chamadas de custos de transação – TCT, e a teoria da
dependência dos recursos.

E a abordagem fenomenológica, que considera que fatores políticos, históricos, culturais e
sociais sãs as chaves para o funcionamento das redes. Os autores dessa abordagem de redes
de cooperação, segundo Tigre (2006), consideram que o funcionamento das redes depende
dos aspectos institucionais e culturais que permitirão estabelecer laços de confiança,
interação social, identidade e objetivos comuns.

2.1 O modelo de relação entre redes e cadeias produtivas

Segundo Tigre (2006), as redes de firmas surgem com características intermediárias, isto é,
as relações são voltadas para os regimes de preços e de forma hierarquizada. Os pontos
essências de análise são:

a) A relação entre redes de firmas e competitividade, que implica nos tipos de
estímulos e suas características resumidas no Quadro 1:

Quadro 1 – Estímulos à formação de redes

Fonte: Adaptado de Tigre (2006)

Estímulo/tipologia

•Fusão tecnológica

•Globalização dos mercados

•Tecnologia da informação e da comunicação

•Especialização flexível

Características
• Incorporação de produtos e serviços

•Abertura comercial e consequente
intensificação da competição, estimulando
alianças que permitem a sobrevivëncia das
empresas em mercados mais abrangentes

•criação de ferramentas adequadas para a troca
de informações para coordenação dos fluxos
produtivos e para a cooperação tecnológica

•adequação dos agentes às mudanças de
mercados e nas tecnologias, favorece a
estrutura de sistemas produtivos em rede
dinämicas e flexíveis. As redes costumam
responder à mudanças bruscas na demanda e à
necessidade de inovar do que empresas
isoladas.
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Diante dos estímulos/tipologia: fusão tecnológica, globalização dos mercados, tecnologia
da informação e da comunicação e especialização flexível, com todas as suas
características, é possível identificar qual ou quais foram os estímulos para a inserção das
micro e pequenas empresas na cadeia produtiva de petróleo, através da Rede.

b) A estruturação das redes seguindo diferentes formas de hierarquia e
coordenação

O modelo de verticalização do processo produtivo, onde havia o controle direto das
principais etapas da cadeia produtiva, permitindo minimizar os custos de produção, vem
sendo superado por formas mais estruturadas de cooperação.

Piori e Sabel (1984 apud TIGRE, 2006), asseveram que tal modelo de rede, surge da
necessidade das firmas reduzirem custos de produção, estimular a inovação e obterem mais
ou maior flexibilidade quanto a volume e diversidade de produção. Essa teoria classifica as
redes como hierarquizadas e não hierarquizadas ou horizontais.

Normalmente segundo o autor as redes hierarquizadas têm coordenação definida, a
empresa líder ou empresa âncora, e integra um conjunto de fornecedores de níveis
diferentes.

Há um grau de hierarquização das redes, que varia em função do poder de mercado entre
os vários agentes ou elos da rede. O líder exerce uma posição de força e tem poder para
estabelecer regras e padrões de operação que deverão ser seguidos pelos demais.

O líder procura reduzir custos, sendo uma parte destes custos derivada de atitudes
consideradas oportunistas e outra boa parte pode ser atribuída aos problemas de
coordenação entre empresas, por adotarem sistemas de informação e comunicação
diferentes. (TIGRE, 2006)

As redes hierarquizadas são classificadas quanto à coordenação da seguinte forma:

- redes comandadas por compradores;
- redes comandadas por fornecedoras de insumos críticos.
- Redes comandadas por produtores

Normalmente o funcionamento da rede comandada por produtores, está direcionado a
estratégia de agregação de valor, focada nas competências centrais da empresa âncora que:

i) Atrai fornecedores especializados para assumir etapas ou funções na cadeia produtiva
consideradas de menor valor ou que estejam fora de suas áreas de competência central;
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ii) seleciona parceiros;

iii)realiza contratos de longo prazo, o que os encoraja a investirem em ativos específicos
para fornecimento de partes e componentes e ainda a realização de serviços de
montagem, normalmente junto a empresa âncora.

Outro aspecto importante para o estudo em questão é que esse tipo de rede ¨[...] geralmente
envolve aglomerações espaciais, reunindo em torno da empresa líder um conjunto de
fornecedores de primeira linha. (TIGRE, 2006, p. 221).

Uma rede pressupõe uma ligação entre elos (componentes), de forma que a cadeia pode ser
prejudicada pelo elo mais fraco. Nesse sentido Tigre (2006) afirma que caberá à empresa
líder ou âncora promover a capacitação contínua dos componentes da rede, com programas
de treinamento, entre outras atividades, com o fim de evitar o rompimento da cadeia ou
que a cadeia toda seja prejudicada.

Através da análise teórica de estrutura da rede quanto à hierarquia e coordenação, é
possível identificar qual é a estrutura da Rede Petrogás.

c) a mobilidade na cadeia produtiva e agregação de valor.

Segundo o autor as redes hierarquizadas se dividem em núcleos virtuosos formados por
empresas que atuam nas etapas da cadeia produtiva que agrega mais valor e núcleos
competitivos, que se relacionam a etapa em que as empresas têm pouco poder de barganha.

Os núcleos virtuosos:

- envolvem empresas diferenciadas por uma tecnologia superior;
- uma marca famosa ou
- o acesso favorável a canais de comercialização.

Fornecendo assim vantagens que lhes confere o poder de comandar preços e liderar a rede.

Em relação à cooperação, a rede hierarquizada promove vantagens para toda a cadeia
produtiva, no entanto, Tigre (2006) assevera que é uma atividade que traz riscos e custos,
isto é são instáveis e não eliminam riscos do que ele denomina de comportamentos
oportunistas por parte dos demais. Outro ponto importante ressaltado pelo autor é que as
especificidades dos investimentos em processos integrados dos diversos parceiros da
cadeia produtiva criam as barreiras à saída para as empresas da rede.

O papel da empresa individual seja na agregação de valor e/ou da mobilidade na cadeia
produtiva é que vai determinar os benefícios da integração. Segundo o autor aquelas
empresas que porventura tenham maior acesso às ou à empresa líder, têm melhores
perspectivas de aprimoramento da produção.
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A análise da mobilidade na cadeia produtiva poderá indicar em que tipo de núcleo a rede se
encontra, se virtuoso ou competitivo; as barreiras à saída e se há comportamentos
oportunistas. Também permitirá inferir o fortalecimento dos arranjos produtivos locais.

2.2 A gestão e o ambiente regulatório

É importante ressaltar que tão importante quanto criar os mecanismos de apoio às cadeias
produtivas, arranjos e redes, a gestão de todo esse aparato é fundamental. Queiroz (2012, p.
25) elenca alguns pontos que devem ser levados em consideração na articulação entre os
atores:

a) oportunidades  regionais potencializadas, prospectadas ou exploradas pelo
sistema de inovação; b) capacidade das firmas para inovar; c) links
institucionais à disposição das firmas; d) grau de cooperação entre as firmas,
institutos de pesquisa e governo e e) atividades de pesquisa efetivamente
realizadas e postas à disposição das empresas. Todos estes fatores se
configuram como desafios às instituições que fazem parte do Sistema
Nacional, do Sistema Regional ou do Sistema Local de Ciência e Inovação
Tecnológica.

Sanchez e Paula (2001, apud QUEIROZ, 2012, p. 25) explicitam que o Sistema Nacional
de Ciência e Tecnologia – SNCT “ [...] .não é uma atividade vertical; que ele tem uma ação
horizontal; que não é privilégio de um organismo ou de um setor; e que resulta da ação
concentrada e sistêmica de diferentes organismos, estados, agências e instituições [...]¨.

Os principais marcos regulatórios, que permitiram a criação e a gestão da Rede Petrogás,
pelos diversos atores do Sistema Local de Inovação e Tecnologia - SLIT.

a - A Lei nº 9.478/97, denominada de Lei do Petróleo, estabeleceu diretrizes e políticas
para os operadores do setor, inclusive para a Petrobras. Com o fim do monopólio da estatal
abriram-se as portas para novos entrantes, investidores nacionais e estrangeiros, resultando
num aumento considerável de oportunidades em toda a cadeia produtiva: exploração,
desenvolvimento e transporte de petróleo e gás natural, estimulando a competitividade no
setor. É importante salientar que a Petrobrás, a partir da Lei, passa a desenvolver atividades
econômicas num ambiente de livre competição.

b – A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. Criada em
1998, como órgão regulador e fiscalizador da lei e sua aplicação. A resolução ANP nº 36
impôs à Petrobras exigências quanto ao conteúdo local1 dos bens e serviços que
porventura vierem a ser adquiridos por sua cadeia de fornecimento.

1 O conteúdo local de bens é um percentual obtido pelo quociente de dois fatores. O primeiro corresponde à diferença
entre o valor total de comercialização de um bem (excluídos IPI e ICMS) e o valor da sua respectiva parcela importada.
O segundo é o valor total de comercialização do mesmo bem, excluídos IPI e ICMS. O conteúdo local de serviços é
medido baseado em semelhante metodologia, onde o parâmetro de referência é o custo da mão-de-obra local, entendida
como sendo a mão-de-obra proveniente do emprego de cidadãos brasileiros, ou estrangeiros com visto permanente.
(ANP, 2007).
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c - Os fundos setoriais - que têm como objetivo atrair o interesse e a adesão de empresas
privadas possibilitando assim um aporte de recursos destinados às regiões Norte, Nordeste
e Centro Oeste, consideradas as mais pobres ou menos desenvolvidas do país. São
instrumentos de financiamento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Há dezesseis fundos setoriais, sendo que quatorze deles relacionados a setores específicos
e dois transversais. As receitas dos fundos, segundo o MCT (2013), são oriundas das
contribuições incidentes sobre os resultados da exploração dos recursos naturais
pertencentes à União, sobre as parcelas do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
de alguns setores e das contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)
incidente sobre os valores remuneratórios de usos ou aquisições de conhecimentos
tecnológicos/transferência de tecnologia do exterior.

- O fundo setorial do petróleo – CT-Petro foi criado em 1999. Seus principais objetivos
são: i) Estimular a inovação na cadeia produtiva do petróleo e gás natural, ii) formar e
qualificar recursos humanos e o desenvolvimento de projetos em parceria entre empresas
e universidades, instituições de ensino superior ou centros de pesquisa, com o intuito de
aumentar a produção e a produtividade; reduzir curtos e preços e melhorar a qualidade
dos produtos do setor. As fontes de financiamento do fundo correspondem a 25% do
valor dos royalties que excederem a 5% da produção de petróleo e gás natural.

As empresas públicas ou privadas podem e devem ser sempre estimuladas a participar
técnica e financeiramente da execução dos projetos apoiados pelo CTPETRO,
especialmente demandando o desenvolvimento científico e tecnológico de novos produtos,
processos e serviços às universidades e centros de pesquisa. Nesses casos, as empresas ou
grupos de empresas podem ser signatários dos convênios e, para tanto, devem manifestar o
interesse na parceria com as universidades ou centros de pesquisa e definir formalmente a
contrapartida técnica e financeira.

3 Os arranjos produtivos locais e a rede Petrogás

O conceito de Arranjos Produtivos Locais – APLs pertinente a este estudo é: [...]
aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, com foco em um
conjunto específico de atividades econômicas e que apresentam vínculos e
interdependência. (FRANÇA, 2005, p. 19). Os arranjos produtivos locais são meios ou
mecanismos ideais que satisfazem o novo modelo. Lastres e Cassiolato (2003) afirmam
que são detentores de interação, cooperação e aprendizagem e que se bem articulados são
capazes de potencializar a capacidade inovativa endógena, trazendo competitividade e
desenvolvimento.

Segundo o Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais – GTP APL do
governo federal um APL se caracteriza por apresentar alguns elementos: a) Número
significativo de empreendimentos no território e de indivíduos que atuam em uma
atividade produtiva predominante; b) compartilhem formas percebidas de cooperação e
algum mecanismo de governança, e podem incluir empresas de vários tamanhos. Os APLs
precisam de recursos, tanto humanos como físicos e financeiros. Os fundos setoriais
vieram preencher essa lacuna. (FIES/IEL,2010).



9

3.1 A cadeia produtiva de petróleo e gás de Sergipe

O conceito de cadeia produtiva remete ao sentido de ligação, interdependência, sistema:
¨[...] esta visão sistêmica implica perceber que existe uma forte interdependência entre os
diversos elos da cadeia produtiva [... ]¨. (FIES.IEL, 2010 p. 111).

Portanto seu dinamismo dependerá das relações entre os componentes, da competitividade
e da eficiência das empresas. Envolve diversos segmentos tanto industriais como de
serviços, vultosos investimentos e demanda produtos e serviços, normalmente importados.

Figura 1 - Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás

Fonte: Adaptado de FIES-IEL(2010, p. 115)

A fase de pré-produção, é a fase que envolve maiores custos e que, portanto, mais se
beneficiou da inserção das micro e pequenas empresas.

Normalmente essa fase comporta perfuração/completação e produção que é a instalação do
processo produtivo. Requer equipamentos, materiais e serviços especializados. A
participação das micro, pequenas, médias e grandes empresas nesta fase de pré-produção é
considerável.

Em 2008 a unidade operacional Sergipe/Alagoas - UO/SEAL adquiriu R$ 518 milhões em
bens, aproximadamente 2% destes bens foram comprados em Sergipe. Em 2009 foram
contratados %$ 2,7 bilhões para prestação de serviços sendo que 21% de empresas locais,
demonstrando assim a importância desta atividade para o Estado. (REDEPETRO, 2003).

A atividade mais importante da indústria extrativa do Estado de Sergipe é a produção de
petróleo e gás, sendo responsável por 20% do PIB Industrial em 2007. Do período de 2000
a 2009 houve um crescimento desta atividade da ordem de 30%.
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Quadro 2 – Relação dos principais arranjos produtivos locais e os setores de atividade
do Estado de Sergipe

Fonte: adaptado de FIES-IEL (2010, p. 113)

3.2 A rede Petrogás

O Estado de Sergipe é o menor do país, possuindo uma área de 21.918,354 km2, localizado
na região Nordeste do Brasil. Possui uma população de 2.068.017 habitantes, distribuídos
em 75 municípios e com uma densidade demográfica de 94,3 habitantes por quilômetro
quadrado. Seu crescimento demográfico foi de 1,5 % ao ano e uma população total
corresponde a 1,8 % dos habitantes brasileiros. (IBGE, 2010).

A história da atividade petrolífera em Sergipe começou em 1961 com a descoberta, pela
Petrobras, do campo terrestre de Riachuelo, em 1963 houve uma grande descoberta, o
campo terrestre de Carmopólis, que se estende aos municípios circunvizinhos.  Em
Setembro de 1968, foi descoberto também no litoral o campo de Guaricema, o primeiro
campo marítimo no Brasil. o Estado de Sergipe, produzia uma média de 45 mil barris de
petróleo/dia, nos fim dos anos 1960 já era o quinto em produção no Brasil. De 1999 a 2002
o produto interno bruto alcançou um crescimento de cerca de 75%.

O que talvez tenha contribuído para esse crescimento tenha sido a criação da Agência
Nacional do Petróleo, tendo em vista que houve uma abertura e criação de oportunidades
para novos entrantes, principalmente na área de produção e refino.

Houve uma mudança radical para o setor de petróleo no Brasil, ao final dos anos 90, com a
descentralização do setor, quando foi criada a Agência Nacional de Petróleo – ANP,
possibilitando assim a entradas de novas empresas, o que tornou o mercado mais
competitivo.

As entrevistas realizadas com os gestores da rede trouxeram dados interessantes sobre a
criação da rede, abaixo a síntese dos relatos do processo de entrevistas. Alguns
microempresários já prestavam serviços terceirizados para a Petrobras, estes empresários já
se reuniam desde 1998 e discutiam como poderiam melhorar a qualidade dos serviços
prestados a empresa, tendo em vista seus altos padrões de exigência de qualidade e
produtividade.

Principais arranjos produtivos
APLs

• Petróleo e gás
• Fertilizantes
• Alimentos e bebidas
• Textil e confecções
• Cimento e cerämica
• Construção civil

Principais
setores de atividades

• extrativa mineral
• Química
• Alimentos e bebidas
• Tëxtil
• Produtos minerais não metálicos
• Construção civil
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Participavam também, algumas instituições e entidades que de uma forma ou de outra
estavam na cadeia de petróleo e gás do Estado. Como resultado foi possível identificar
potencialidades e dificuldades. Em 2003, um grupo formado por 10 pequenos empresários,
que eram egressos, isto é, ex funcionários da Petrobrás, se perguntaram: como as pequenas
empresas poderiam se fortalecer para ampliar a participação num segmento tão
competitivo como o de Petróleo e Gás, num ambiente eminentemente de atuação da grade
empresa.

As empresas fornecedoras enfrentavam a concorrência de outros Estados, melhor
posicionados no mercado em termos de experiências e capacitação técnica, em relação ao
setor. Surgiu então a necessidade de união, visando melhor enfrentamento da concorrência,
porque não possuíam conhecimento sobre as possibilidades do setor em franca ascensão;
tinham insuficiência de capital de giro; pouca capacidade de inovação tecnológica e um
dos maiores problemas, a mão-de-obra não especializada.

A Rede de Cooperação da Cadeia Produtiva do Petróleo e Gás em Sergipe surgiu a partir
de uma ação coordenada pelo SEBRAE/SE logo após a realização do diagnóstico da
Cadeia de Petróleo e Gás, que teve como alicerce a experiência vivenciada pela
REDEPETRO/RS2. Foi composta por instituições de fomento, universidades, governos,
grandes e médias empresas lideradas pela Petrobras e pequenas empresas fornecedoras,
todos faziam parte do grupo gestor formado após o seminário “Oportunidade de
Investimentos em Sergipe”, realizado em maio de 2003.

O SEBRAE/SE juntamente com a Petrobrás o Centro Federal de Educação –
CEFET/SE, hoje Instituto Federal de Educação, entre outras entidades,
organizaram o Seminário: Oportunidades de Investimentos em Sergipe, cujo
objetivo foi discutir as alternativas para ampliar a participação das empresas de
Sergipe como fornecedoras das grandes empresas que operam no setor e que
fazem parte da cadeia produtiva. (GESTOR, 2013).

Obeserva-se claramente, as parcerias entre os diversos atores do Sistema Local de Ciência
e Inovação Tecnológica. Ao longo do tempo estas reuniões intensificaram-se resultando
entre outras ações, o projeto nacional com abrangência nos doze estados produtores e
refinadores de petróleo denominada de Programa da Cadeia Produtiva do Petróleo e Gás,
em 2002.

Os principais objetivos foram:

i) Implementar uma ação piloto de capacitação de MPEs para que fossem
inseridas nos cadastros da ONIP e de outras empresas que pertenciam a cadeia;

ii) ii) implementar um fórum para melhoria da competitividade da cadeia
produtiva local, que buscou a parceria das Unidades da Petrobrás e de outras
grandes empresas que pudessem atuar como âncoras. (Redepetrogás, 2013).

2 Rede de empresas fornecedoras da cadeia de suprimento da indústria do petróleo e gás localizada no Rio Grande do Sul.
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3.2.1 Conectividade da rede

Segundo Souza e Oliveira (2012, p. 67) a Figura 2 mostra:

[...] a dinâmica de relacionamento interno e externo adotados pela Rede
Petrogas, seguindo os princípios da não institucionalização, gestão participativa
(não representativa), descentralização de comando, priorizando o fortalecimento
da conectividade entres os atores que integram a cadeia produtiva do petróleo gás
e energia em Sergipe e sua capacidade de ampliação e a dinamização de suas
relações com outras redes locais e nacionais.

Figura 2 - Conectividade da rede: dinâmica de relacionamento interno e externo adotada

Fonte: Redepetrogás, 2013

3.2.2 Governança da rede

1ª Instância : Assembleia Geral - deliberação. 2ª Instância: Conselhos de gestão ou
grupos de trabalhos 3. 3ª Instância: Secretaria Executiva. Tem como finalidade facilitar e
agilizar as operações da rede.

3 São pequenas assembleias, para tratar de assuntos específicos, compostas por determinado número mínimo de
participantes. São áreas especializadas de trabalho por tema ou por processo, que são constituídas
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Quadro 3 – Serviços e bens ofertados à cadeia produtiva pela rede

Fonte; Rede Petrogás, 2013

4 Metodologia da pesquisa

O método de abordagem foi o indutivo, onde foram coletados dados e informações a partir
da Rede Petrogás, e após análise, possibilidades de generalizações para outros processos
semelhantes. A pesquisa foi classificada quanto à natureza, por pesquisa aplicada que tem
por objetivo [...] pesquisar, comprovar ou rejeitar hipóteses sugeridas pelos modelos
teóricos e fazer a sua aplicação às diferentes necessidades humanas. (OLIVEIRA, 1998, p.
123).

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa se classificou como qualitativa, isto é, ¨[...]
não tem a pretensão de numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas. (Op. cit. p.
116). O uso dessa abordagem permitiu analisar aspectos relativos às relações sociais entre
os elos da Rede Petrogás, notadamente entre a grande empresa âncora Petrobrás, as
instituições e as empresas participantes da rede.

Quanto aos objetivos essa pesquisa se classificou como explicativa, ¨[...] é uma
investigação mais complexa, pois, além de fazer o registro de dados, analisar e interpretar
os fenômenos busca identificar suas causas, explicando os porquês que fundamentarão o
conhecimento científico. (GONÇALVES, 2005, p. 99). Desta forma a pesquisa buscou
explicar o porquê da inserção das micro e pequenas empresas na cadeia produtiva e suas
contribuições para o fortalecimento dos arranjos produtivos locais, através da criação da
Rede Petrobrás.

A estratégia da pesquisa foi o estudo de caso: ¨[...] próprio para uma investigação empírica
que pesquisa fenômenos dentro de seu contexto real – pesquisa naturalística - com pouco
controle do pesquisador sobre eventos e manifestações do fenômeno. Sustentada por uma
plataforma teórica [...]¨. (MARTINS 2008, p. 9). Em relação à população e amostra,
segundo Lakatos e Marconi (2001, p. 108) ¨[...] população é um conjunto de seres
animados que apresentam pelo menos uma característica em comum. Nesse trabalho a
população foi composta por dois gerentes da rede, denominados simplesmente de Gestor.
Assim, a amostra que é parte da população, é igual à população.

Serviços

•Desenvolvimento de sistemas
•Construção de estradas e redes de
distribuição de energia

•Projetos e arquitetura
•Consertos
•Montagem de paineis
•Locação de mão-de-obra
•Transporte e outros

Bens

•vendas de peças e serviços mecänicos
•comércio varejista
•suprimento e equipamentos de
informática

•autopeças
•materiais hidráulicos
•peças e acessórios eletrodomésticos e
eletrönicos

•equipamentos e sistemas de
radiocomunicação
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Em relação às técnicas de levantamento de dados ou meios e evidências e por se tratar de
uma pesquisa de cunho qualitativo, partiu-se para a entrevista com perguntas abertas, com
o intuito de ouvir os relatos sobre o processo de criação da rede do ponto de vista das
oportunidades apresentadas, que resultaram na síntese dos relatos das condições de criação
da rede. Quanto aos meios: pesquisa bibliográfica, documental e de campo.

5 Análise e discussão dos resultados

Para melhor entendimento, a análise e discussão dos resultados da pesquisa foram
baseados principalmente no modelo adotado por Tigre (2006), que tem como resultado a
síntese observado na Figura 3.
Figura 3 – Modelo da Rede Petrogas baseado em Tigre (2006)

Fonte: elaborado pela autora (2013).

Comparando-se com os relatos foi possível verificar que um importante estímulo à criação
da rede, foi o marco regulatório de petróleo no Brasil, com a descentralização do setor,
quando foi criada a Agência Nacional de Petróleo – ANP, possibilitando assim a entrada
de novas empresas, o que tornou o mercado mais competitivo.

Do ponto de vista do modelo teórico adotado, o processo de globalização dos mercados e o
consequente aumento da competitividade contribuíram para a inserção das micro e
pequenas empresas e criação da rede.

Os autores dessa abordagem de redes de cooperação, segundo Tigre (2006), consideram
que o funcionamento das redes depende dos aspectos institucionais e culturais que
permitirão estabelecer laços de confiança, interação social, identidade e objetivos comuns.

relação entre a rede  e
competitividade

Estímulos à formação
da rede.

- Globalização dos
mercados

-aumento da
competitividade

estruturação da rede
segundo diferentes formas

de hierarquia e
coordenação

Rede

hierarquizada

- comandada por
produtor

- estratégia de
agregação de valor,

focada nas
competências

centrais da empresa
âncora.

a mobilidade dentro das
redes

núcleo virtuoso
- empresas

diferenciadas por uma
tecnologia superior

- uma marca famosa

- acesso favorável a
canais de

comercialização.

-Empresa âncora com
poder de comandar
preços e liderar a

rede.

- barreiras à

saída
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Deste modo, quanto aos fatores institucionais, observou-se que as instituições integrantes
da rede, tiveram um papel preponderante para a criação, funcionamento e manutenção da
rede, notadamente no que se refere ao processo de capacitação, treinamento, certificações e
relacionamento inter rede.

Quanto aos fatores sociais e culturais, a existência de micro empresários especializados,
na sua maioria ex funcionários da Petrobrás, forjou o florescimento de um ambiente
favorável à inserção das micro e pequenas empresas, devido aos laços sociais e de
confiança que já existiam, além dos marcos legais, permitiram a criação da rede.

Evidencia-se, que a criação da Rede Petrogás foi uma estratégia oportunista, tendo em
vista os fatores apresentados e as evidências relatadas e discutidos pela abordagem
fenomenológica.

Quanto à forma de relacionamento, verificou-se que toda a cadeia é comandada pela
empresa âncora, isto é, as empresas fornecem bens e serviços à empresa líder baseadas em
suas competências: a produção de petróleo e gás, cuja evidência é o fato da Petrobras, ser
no âmbito nacional, caracterizada por uma posição dominante nos aspectos de exploração
e refino, (DATAMONITOR, 2009), o que lhe garante o poder de comandar preços e
liderar a rede.

As demais empresas se encontram no denominado núcleo virtuoso, quando envolvem
empresas diferenciadas quanto a uma tecnologia superior, uma marca famosa e o acesso
favorável a canais de comercialização, e neste caso, foram identificadas as três
características.

A análise das atividades desenvolvidas entre a rede, e as demais redes, principalmente as
redes institucionais e órgãos de fomento, tais como:

- acesso a cadastros de fornecedores nacionais;

- acesso a formação (capacitação e treinamentos);

- estímulos a investimentos em processos integrados com os diversos parceiros da cadeia
produtiva e acesso a serviços financeiros.

Demonstra, entre outros, que estas atividades trouxeram inúmeros benefícios, no entanto
todas estas ações poderão se tornar riscos, pois, segundo Tigre (2006), criam as barreiras à
saída para as empresas da rede, as demais atividades poderão ser observadas no Quadro 4.
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Quadro 4 - Atividades desenvolvidas inter-rede.

Atividades/ações Resultados
Articulação dos stakeholders Empresas âncoras; Instituições; Agentes de

Financiamento; Governos Municipais e Estaduais.
Desenvolvimento Territorial Fórum de Desenvolvimento dos Municípios;

Petrolíferos (Rede MunPetro); Plano de
Desenvolvimento dos Municípios Petrolíferos;
Programa de Desenvolvimento do
Empreendedorismo nos Municípios Petrolíferos de
Sergipe – “Projeto Fincar o Pé” e  Pilotos: Divina
Pastora e Carmópolis.

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Constituição da Rede Petrogás de Sergipe;
Participação na constituição da Rede Petrobrasil – a
rede das redes Petro; entre outras.

Capacitação de Fornecedores: Capacitação nas normas ISO e OSHAS (31
empresas); CAPACITE – Capacitação em Inovação
Tecnológica para Empresários.

Acesso a serviços financeiros Programa Progredir – R$ 27,10 milhões em
empréstimos (até maio/2012); Nordeste Petro – com
mais de R$ 100 milhões em empréstimos.

Desenvolvimento de Mercado Rio OIL&Gas desde 2004 (5 feiras consecutivas);
Brasil Offshore desde 2003 (5 feiras consecutivas);
Argentina OIL &GAS (2 edições); - OTC nos EUA
(nas últimas edições); Rodadas Nacionais e Rodadas
Locais; Oficinas e Seminários sobre Conteúdo
Local.

Apoio ao cadastramento Cadastro Corporativo da Petrobras(CRCC);
Cadastro Simplificado da Petrobras; Compras Por
Catálogo; CADIFOR – Cadastro Geral ONIP: 22
empresas do Projeto; Catálogo Nacional dos
Fornecedores das Redes Petro em elaboração.

Certificações 5 empresas no SGI (ISO 9001, ISO 14001 e
OSHAS 18001); 1 empresa nas normas ISO 9001 e
ISO 14001; 14 empresas na norma ISO 9001; 20
certificações na ISO 9001; 06 certificações na ISO
14001; 05 certificações na OSHAS 18001;31
certificações num total de 20 empresas; 11 empresas
em processo de certificação na ISO 9001; As
empresas da Rede Petrogas participam com 46% de
todas as certificações do Estado de Sergipe.

Fonte: elaborado pela autora, 2013.

Embora a pesquisa não tenha este caráter, é necessário mostrar a evolução em termos
quantitativos da inserção das micro e pequenas empresas à rede, relacionando-as com as
atividades econômicas, a cadeia produtiva de petróleo e os arranjos produtivos locais,
conforme o Quadro 5.
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Quadro 5 – Número de Empresas da rede, por atividade econômica, arranjos produtivos
locais e cadeia produtiva de petróleo.

Número
de MPEs
na rede

Atividade
econômica

Cadeia
Produtiva por etapa de

produção
A P Ls

16
Serviços de Consultoria

e engenharia
Pré-produção

Construção civil

5
Comércio e Utensílios

de informática
Pré-produção e Produção

11
Serviços

de Informática
Pré-produção, produção e

pós-produção

6
Capacitação
empresarial

Pré-produção
Produção e pós-produção

17 Construção civil,
inspeção e engenharia.

Pré-produção
- Construção civil

- cimento
- cerâmica

67
Comércio, produtos e

serviços técnicos
Pré-produção, produção e

pós-produção
Alimentos e

bebidas

6
Serviços Técnicos e

Petróleo
Pré-produção e

produção
Petróleo e gás

56
Serv. Mecânicos,

industriais, peças e
ferramentas.

Pré-produção e
produção

Petróleo e gás

Total 184 - - -
Fonte: elaborado pela autora, 2013

Observa-se um número significativo de micro e pequenas empresas participantes da rede, o
que representa um fortalecimento dos arranjos produtivos locais, principalmente
construção civil, alimentos e bebidas e petróleo e gás.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa respondeu a pergunta inicialmente elaborada. Ficou evidente que a inserção das
micro e pequenas empresas na cadeia produtiva de petróleo fortaleceu os arranjos
produtivos locais, notadamente o de petróleo e gás.

Os dados levantados mostraram o considerável aumento na quantidade de micro e
pequenas empresas inseridas na cadeia produtiva e na rede e os benefícios recebidos o que
fortaleceu as empresas que fazem parte dos demais arranjos. O estudo mostrou a
importância dos marcos legais e seus instrumentos que deram sustentação à cadeia
produtiva de petróleo e gás e um incremento ao setor, bem como a gestão.
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A criação dos fundos setoriais trouxeram inúmeras possibilidades às micro e pequenas
empresas possibilitando acesso a serviços financeiros (Quadro 3). A Lei do Petróleo,
principalmente, indica que a opção pela criação da rede foi motivada pela abertura
comercial da economia brasileira (queda do monopólio estatal), e consequentemente o
aumento da competitividade no setor, estimulando acordos, convênios e alianças.

A adequação dos agentes às mudanças do mercado e às tecnologias, que favorecem as
estruturas em rede (Figura 1) foram fatores estimulantes a considerar. Em relação ao caso
apresentado, pode-se afirmar que os estímulos à inserção das micro e pequenas empresas
na cadeia produtiva de petróleo e a criação da rede, do ponto de vista teórico foram todos
apresentados por Tigre (2006), com maior ou menor intensidade. Donde se conclui que,
para a criação de uma rede de cooperação é necessária a convergência de diversos fatores,
desde as bases legais até questões sociais e culturais favoráveis.

Ficou evidente, ainda, que a inserção das micro e pequenas empresas na cadeia produtiva
foi possível devido à participação de diversos atores tanto dos setores públicos como
privados. A articulação da Petrobrás com os demais sistemas existentes no país como, por
exemplo, o SEBRAE Nacional e o SEBRAE Sergipe (experientes nas questões das micro e
pequenas empresas); SENAI (experiente em questões da indústria) e SENAC (experiente
na questão do comércio), fundamental para que as micro e pequenas empresas se
tornassem aptas a atender às demandas da grande empresa âncora.

Assim, diante do exposto, se reconhece que os arranjos produtivos do Estado de Sergipe
foram fortalecidos (qualitativa e quantitativamente) e que podem ser abordados como
objeto de estudos futuros.

Sugere-se que pesquisas possam ser realizadas visando medir os ganhos de qualidade e
produtividades das empresas que fazem parte da rede e ainda quanto às barreiras à saída.

Cabe destacar que a base conceitual apresentada aqui é relevante para se entender a
verdadeira natureza da criação de redes de cooperação. Entretanto as teorizações e as
evidências aqui analisadas não têm a pretensão de serem definitivas ou acabadas, mas
visam incentivar o debate e a crítica pela comunidade acadêmica.

Referências

ANP-AGËNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS. Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis. Rio de Janeiro: ANP,2007.

ALADIO, A.S.; OLIVEIRA, A. L.N. Inovação tecnológica nas empresas fornecedoras de
bens e serviços da cadeia de petróleo e gás natural de Sergipe. In: SOUSA, ALADIO, A.;
OLIVEIRA, A.L.N; CERQUEIRA, Ariane.; OLIVEIRA, Rosiväncia P. C. (org). Redes de
Cooperação como indutoras da inovação: formação de um ambiente inovador na cadeia
de petróleo, gás e energia de Sergipe. São Cristóvão: Editora UFS, 2012.



19

AMATO NETO, J. Gestão de sistemas locais de produção e inovação (clusters/APLs):
um modelo de referências. São Paulo: Atlas, 2009.

______. Lei nº 9.478, de 6 de Agosto de 1997. Lei do Petróleo. Dispõe sobre: 1997.

______. Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006. Institui o:  2006.

______. PADCT III. MCT. Programa de apoio ao desenvolvimento científico e
tecnológico. Documento básico. 1998.

DATAMONITOR. Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 2009.

FIES-IEL. Sergipe: perfil e perspectivas do setor industrial. Aracaju/SE: Instituto Euvaldo
Lodi, 2010.

FRANÇA, Paulo. Captação de recursos para projetos e empreendimentos. Distrito
Federal: Editora SENAC, 2005.

GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de metodologia da pesquisa científica. São
Paulo: Avercamp, 2005.

JULIEN, P.A. Empreendedorismo regional e a economia do conhecimento. São Paulo:
Saraiva, 2010.

LASTRES, H. M. M.  CASSIOLATO J. E. Micro, pequenas e médias empresas em
Arranjos Produtivos no Brasil, México, Uruguai, Itália e Taiwan. In: LASTRES, H. M. M.;
CASSIOLATO, J.E; Maciel, M. L. Pequena empresa: cooperação e desenvolvimento
local. Rio de Janeiro, Relume Dumará, 2003.

MARTINELLI, Dante P;  JOYAL, André. Desenvolvimento local e o papel das
pequenas e médias empresas. Barueri, SP: Manole, 2004.

MARTINS, Gilberto de Andrade. Estudo de caso: uma estratégia de pesquisa. 2. ed. 2.
reimp. São Paulo: Atlas, 2008.

MCT. http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/725.html. Acesso em maio de 2013.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Fundamentos de metodologia
científica. São Paulo: Atlas, 2001.

OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Tratado de Metodologia Científica: projetos de pesquisa,
TGI, TCC, monografias, dissertações e teses. São Paulo Pioneira, 1998.

PORTER, M.E. Competição = Ou competition: estratégias competitivas essenciais. 10.
ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

QUEIROZ, V.B. A importância da inovação e da gestão da inovação para o
desenvolvimento econômico. In: SOUSA, Aladio A; OLIVEIRA, A.L.N; CERQUEIRA,
A.C.; OLIVEIRA, R.P. C. (org). Redes de Cooperação como indutoras da inovação:



20

formação de um ambiente inovador na cadeia de petróleo, gás e energia de Sergipe. São
Cristóvão: Editora UFS, 2012.

TIGRE, P. B. Gestão da Inovação: a economia da tecnologia no Brasil. Rio de Janeiro,
2006.

REDEPETROBRASUL. http://www.redepetrobrasil.org.br/?page_id=650

SEBRAE BRASIL. http://www.brasil.gov.br/search?Subject%3Alist=Sebrae

SEBRAE-SE. http://www.sebrae.com.br/uf/sergipe/

VÁZQUEZ BARQUERO, Antonio (1999). Desarrollo, redes e innovación: lecciones
sobre desarrollo endógeno. Madrid, Ediciones Pirámide.



1

Tecnológica e inovação: perspectiva da atuação da mulher em
empreendimentos sociais no Brasil.

Edileusa Godói-de-Sousa
Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia - FAGEN/UFU -

Brasil - edileusagodoi@uol.com.br
José Eduardo Ferreira Lopes

Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia - FAGEN/UFU -
Brasil - jeflopes@fagen.ufu.br

Andrea Costa Van Herk Vasconcelos
Faculdade Católica de Uberlândia - FCU - Brasil - andreaherk@gmail.com

Lizandra Ariane Machado de Castro
Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia - FAGEN/UFU -

Brasil - lizandraariane@gmail.com

Sumário

Este estudo propôs discutir sobre os princípios do desenvolvimento social vivenciados na
perspectiva da atuação da mulher em empreendimentos sociais no Brasil. Para a pesquisa
empírica, analisou-se as informações de 21.859 empreendimentos solidários, envolvendo
cerca de 1.650.000 homens e mulheres. A análise foi desenvolvida a partir de estatística
descritiva e estatística inferencial, mais especificamente, médias, medianas, análises de
frequências, testes para diferença de proporção e representação gráfica dos dados, como
forma de resumir uma grande quantidade de dados e mostrar seu comportamento. Os
resultados apontaram que a capacidade da atuação da mulher em empreendimentos sociais
no Brasil ainda é pequena, restringindo-se a uma dimensão comunitária local. Portanto,
para o desenvolvimento social, na perspectiva da atuação da mulher nesses
empreendimentos, é necessário instaurar arranjos organizacionais que proporcionem o
fortalecimento de atividades de formação integral dessas gestoras sociais, além da clareza e
da identificação pessoal com relação a um projeto ético-político emancipatório.

Abstract

This study aimed to discuss the principles of social development experienced from the
perspective of women’s roles in social enterprises in Brazil. For empirical research, we
analyzed information from 21,859 solidary enterprises, involving some 1,650,000 men and
women. The analysis was developed from descriptive statistics and inferential statistics,
more specifically, means, medians, frequency analyses, tests for difference of proportion
and graphical representation of data as a way to summarize a large amount of data and
show its behavior. The results showed that the action capacity of women in social
enterprises in Brazil is still small, being restricting to the local community. Therefore, to
achieve social development, from the perspective of women’s roles in these projects, it is
necessary to establish organizational arrangements that may strengthen integral formation
activities of these social managers, as well as clarity and personal identification in relation
to an ethical-political emancipation project.
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1. Introdução e objetivos
Embora muitos aspectos do desenvolvimento humano tenham experimentando progressos
substanciais nos últimos 20 anos, houve no mesmo período o aumento de desigualdades
entre países e dentro dos países. Para cada país onde a desigualdade foi reduzida nos
últimos 20-30 anos, mais de dois viram a desigualdade aumentar. (BOSSE e GODÓI-DE-
SOUSA, 2012).

A pobreza vivida por milhões de pessoas suscita muitos questionamentos sobre soluções,
caminhos, alternativas e possibilidades que efetivamente tenham potencial para modificar
esse cenário.  Esses questionamentos ganham maior evidência, principalmente, após a
recente crise econômica mundial, gerada a partir dos mercados imobiliário e financeiro dos
EUA. As faces mais visíveis dessa crise estão nas previsões inseridas no relatório
divulgado pelo Banco Mundial - BIRD e pelo Fundo Monetário Internacional - FMI, de
que 1 bilhão de pessoas sofrerá de fome crônica no mundo todo, haverá o crescimento do
desemprego, e que dificilmente serão alcançados os Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio fixados para 2015.

Apesar de o Relatório de Desenvolvimento Humano, lançado em 2013, revelar progressos
consideráveis, observa-se que em 104 países abrangidos pelo Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM), estima-se que cerca de 1,56 bilhão de pessoas - ou mais de 30%
de suas populações combinadas - vivam em situação de pobreza multidimensional. O
Anexo Estatístico do Relatório de 2013 também inclui o Índice de Desigualdade de Gênero
(IDG), projetado para medir as desigualdades de gênero, de acordo com os valores
nacionais relativos à saúde reprodutiva, empoderamento e capacitação das mulheres no
mercado de trabalho. Os resultados apontam altos índices de desigualdade de gênero,
principalmente, na África subsaariana, Sul da Ásia e os Países Árabes.

A mensagem essencial transmitida neste e em anteriores Relatórios do Desenvolvimento
Humano é a de que o crescimento econômico não se traduz, por si só e automaticamente,
em progressos no desenvolvimento humano. O Relatório de 2013 identifica quatro
domínios específicos, com vista à manutenção da dinâmica de desenvolvimento: melhorar
a equidade, incluindo a dimensão do gênero; proporcionar uma maior representação e
participação dos cidadãos, incluindo a dos jovens; enfrentar as pressões ambientais; e gerir
as alterações demográficas.

Nessa direção, observa-se uma proliferação de iniciativas que procuram fazer frente às
estruturas, valores e pressupostos fundantes da economia tradicional. Os empreendimentos
sociais nascem e se consolidam como uma das vias de atenuação da miséria em ações de
potente impacto local, promovendo a melhoria da qualidade de vida de milhões de pessoas.
(BOSSE e GODÓI-DE-SOUSA, 2012).

O Empreendedorismo Social, portanto, emerge como via promissora da renovação da
intervenção social, no sentido de promover o desenvolvimento social. Mais
pragmaticamente, o empreendedorismo social pode se caracterizar pela intervenção social
por meio da criação de formas alternativas de produção econômica associada à
participação social e democrática (GODÓI-DE-SOUSA, 2010). As capacidades de
inovação, de identificação e de aproveitamento de oportunidades para a criação de novos
negócios, novos mercados e capital social, estariam a serviço da geração concomitante de
valores social e econômico. Para tanto, não existe um modelo a ser seguido; a forma
organizativa de um empreendimento social deve ser uma decisão tomada com base no
formato mais eficaz de mobilizar os recursos necessários para enfrentamento dos
problemas sociais. (QUINTÃO, 2004; SEKN, 2006; FISCHER, 2011).
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Nesse contexto, o empreendedorismo social feminino, ainda de forma tímida, vem sendo
objeto de alguns estudos (VALE, SERAFIM e TEODÓSIO, 2011). Todavia, na prática, a
atuação das mulheres ainda permanece invisível do ponto de vista das políticas que
dirigem a economia atual, não permeando os debates em torno de questões como políticas
de geração de emprego, mundo do trabalho e globalização. “[...] não dão visibilidade
àquelas que não têm espaço político e são silenciadas em suas tarefas cotidianas.”
(QUINTELA, 2006, p. 8). Segundo Azevedo et al (2008), o trabalho produtivo das
mulheres aparece mais como uma “ajuda” do que como parte efetiva integrante da renda
familiar, mesmo quando muitas vezes elas se configuram como o único esteio da família.
Mas, para Sales Veras (2012), mesmo na invisibilidade, as mulheres estão plantando,
colhendo, e cultivando o desejo de usufruir da terra com o seu trabalho.

Essa perspectiva é apontada por Nogueira (2004) a partir do desequilíbrio e da
“exploração” do trabalho perante o contingente masculino e feminino. Nesse cenário, a
autora oferece o recorte dos empreendimentos com caráter solidário buscando uma solução
ou minimização para essa desigualdade, uma vez que as organizações que compõem a
emaranhada área do terceiro setor, principalmente as que geram trabalho e renda,
assentam-se no conceito de ajuda mútua e sustentabilidade. Deslumbra-se, nestas
organizações, uma perspectiva de valorização do trabalho feminino, fora do ambiente
doméstico, seguindo a agenda de Cardoso e Teodósio (2011) que traduzem a partir das
dimensões econômica, social e política, a “emancipação” e possibilidades para que grupos
sociais e, principalmente, figuras femininas ganhem mais autonomia e representatividade,
ilustrando uma (re) significação do trabalho.

Essa questão, que já havia sido apresentada por Kaloustian (2000), aportou-se na
contemporaneidade do século XXI para declinar sobre a modificação dos arranjos
familiares, apontando muitas mulheres como chefes de famílias, seja no meio urbano
quanto no rural.

No entanto, são poucos os estudos brasileiros que procuram identificar as relações
existentes entre as atividades executadas por meio de empreendimentos sociais formados
por mulheres (VALE, SERAFIM e TEODÓSIO, 2011) e o desenvolvimento social.

Para avançar nessa construção, que amplia e enriquece o debate sobre gênero na sociedade
brasileira, buscou-se compreender: como os princípios do desenvolvimento social estão
sendo vivenciados na perspectiva da atuação da mulher em empreendimentos sociais
no Brasil? A intenção é apontar o trabalho das mulheres no ambiente dos
empreendimentos sociais, numa perspectiva de transformação dos parâmetros básicos que
dão suporte ao desenvolvimento local e social. Neste sentido, este estudo contempla dupla
relevância: oportunidade de tratar um tema academicamente pouco explorado, mas
relevante para o desenvolvimento de pesquisas correlatas; e por apresentar especificidades
relacionadas à atuação da mulher em empreendimentos sociais no Brasil.

Quanto à estrutura do trabalho, o mesmo se inicia com a construção de um arcabouço
teórico apresentando a noção contemporânea sobre desenvolvimento social. A seguir é
discutido o desenvolvimento social na perspectiva da atuação das mulheres em
empreendimentos sociais. A interface entre a fase teórica e empírica da pesquisa é
composta pela análise do banco de dados do Sistema Nacional de Informações em
Economia Solidária – SIES, com as informações nele contidas sobre 21.859
empreendimentos solidários, envolvendo cerca de 1 milhão e 650 mil homens e mulheres,
segundo um conjunto de prismas de análise estatística.
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2. Referencial teórico
2.1. O desenvolvimento social em debate

O intenso crescimento econômico ocorrido a partir da década de 1950, em diversos países
semi-industrializados, entre eles o Brasil, não se traduziu necessariamente em maior acesso
à saúde, à educação e à bens materiais e culturais. Isto deu origem a um intenso debate
internacional sobre a temática do desenvolvimento. (VEIGA, 2005).

O tema tem ocupado a centralidade nas discussões em diversas dimensões que impactam
nas perspectivas da qualidade futura de vida, tomando aspectos econômicos, políticos,
culturais, geográficos e outros que constituem uma série de interfaces que se comunicam
de maneira indissociável. Contudo, para Teixeira e Peres (2010) os caminhos a se traçar
sobre o desenvolvimento estão longe de ser concordantes.

Em decorrência, apesar das divergências manifestadas, o debate encaminha-se
para a crescente problematização do conceito da qualidade de vida e os
consequentes impactos sociais, ambientais e econômicos para alcançá-la.
Embora, tradicionalmente, a noção de desenvolvimento tenha se associado quase
que exclusivamente à perspectiva econômica baseada no crescimento
econômico. (TEIXEIRA e PERES, 2010, p. 4)

Sachs (2004) vê no sentido do desenvolvimento a maximização de oportunidades que
habilitem os seres humanos a manifestarem potencialidades, talentos e imaginação que
tragam auto-realização e felicidade. Estas oportunidades podem ser criadas em
empreendimentos individuais e coletivos combinados e em tempo dedicado a atividades
não produtivas.

Nessa perspectiva, o termo desenvolvimento social se redefine a cada situação social. Por
meio da análise de todas as mudanças que ocorreram ao longo do tempo pode-se notar
como o conceito de desenvolvimento social é particularmente difícil de ser colocado tendo
Righi, Pasche e Akerman (2006, p.11) dito que,

Promover o desenvolvimento social é refutar a ideia de que somente o
crescimento econômico possa gerar melhorias nas condições de vida através da
teoria do “gotejamento”, ou que, “só com o crescimento do bolo” é que se pode
levar benefícios aos mais pobres. Com isso entende-se o desenvolvimento não só
como melhoria do capital econômico (fundamentos da economia, infra-estrutura,
capital comercial, capital financeiro, etc) e do capital social (valores partilhados,
cultura, capacidades para agir sinergicamente e produzir redes e acordos voltados
para o interior da sociedade).

Uma perspectiva que assume grande importância prática no contexto brasileiro diz respeito
à existência de estratégias de desenvolvimento local. São iniciativas que visam propiciar
transformação social, mobilizando potencialidades e recursos de uma determinada
comunidade ou região, orientada para seu desenvolvimento econômico e social (BROSE,
2012; HADDAD, 2004; LOURENÇO, 2003). Pode-se dizer que é um processo de
desenvolvimento endógeno - enfatiza a mobilização de recursos latentes na região,
privilegia o esforço de dentro para fora, visando favorecer a desconcentração de renda e
adaptar os projetos às condições e necessidades do local. Nesse entendimento, o
desenvolvimento local está atrelado ao combate à pobreza e redução das desigualdades em
uma determinada região.

De um modo geral, seja qual for o ângulo do debate, no cerne da ideia de desenvolvimento
está o dilema da desigualdade. (BOSSE e GODÓI-DE-SOUSA, 2012). Não é objetivo
deste artigo aprofundar ou esgotar esse debate, mas sim buscar evidências que permitam
identificar quais elementos podem ser indicativos de que um grupo de pessoas, uma
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comunidade ou um território experimentam ou experimentaram processos de
desenvolvimento social impulsionados ou fortalecidos pela ação de empreendimentos
sociais no Brasil que vêm tendo expressiva atuação das mulheres.

2.2. Atuação da mulher em empreendimentos sociais sob a perspectiva do
desenvolvimento social

Uma referência interessante para ilustrar a atuação feminina em empreendimentos sociais é
o SIES (Sistema de Informações em Economia Solidária), cujas informações mostram que
os empreendimentos solidários brasileiros empregam 1.687.035 pessoas e, desse total, 63%
são homens e 37% são mulheres, muito embora esse número possa ser justificado pela
grande concentração dos EES (Empreendimentos Econômicos Solidários) na produção
agropecuária (41%). Nesse cenário, as atividades são mais orientadas para o público
masculino. Nos EES, cuja participação feminina é maior, como, por exemplo, as
organizações voltadas para a produção de artefatos artesanais, a concentração masculina é
menor, apenas 17% do total, conforme verificado no banco de dados do SIES.

Essa perspectiva é apontada por Nogueira (2004) a partir do desequilíbrio e da
“exploração” do trabalho perante o contingente masculino e feminino. Nesse cenário, a
autora oferece o recorte dos empreendimentos com caráter solidário buscando uma solução
ou minimização para essa desigualdade, uma vez que as organizações que compõem a
emaranhada área do terceiro setor, principalmente as que geram trabalho e renda,
assentam-se no conceito de ajuda mútua e sustentabilidade. Deslumbra-se, nestas
organizações, uma perspectiva de valorização do trabalho feminino, fora do ambiente
doméstico, seguindo a agenda de Cardoso e Teodósio (2011) que traduzem a partir das
dimensões econômica, social e política, a “emancipação” e possibilidades para que grupos
sociais e, principalmente, figuras femininas ganhem mais autonomia e representatividade,
ilustrando uma (re) significação do trabalho.

Costa (2006) reforça o raciocínio, relatando que, a partir do século XX, os movimentos
feministas conquistaram outros espaços, antes exclusivamente masculinos. No arcabouço
desses movimentos, houve a reivindicação de direitos, a criação de associações com
objetivos de lutar por melhores condições e menores diferenças entre os gêneros, dentre
outros. Todavia, estudos de Piore e Sabel (1984), Giddens (2002), Castells (2003) e
Cappelle et al, (2006), apesar de apontarem para o crescimento da participação feminina no
mercado de trabalho, concomitantemente aos movimentos feministas a partir de 1970,
defendem que ainda persiste a divisão de tarefas entre os gêneros, conforme a natureza de
cada sexo.

Num recorte histórico, os empreendimentos sociais solidários foram criados a partir da
união da sociedade civil sem fins lucrativos com as instituições filantrópicas, conforme
explica Andion (2005). A autora esclarece que a relação entre os membros dessas
organizações não envolve laços de sangue e, sim, reciprocidade, vontade e engajamento
para promover ações de interesse geral. Nessa arena, uma perspectiva interessante é
apontada por Guérin (2005), complementando que, nesses empreendimentos, as mulheres
têm participação maciça e, no geral, as organizações são voltadas para a produção de bens
e a prestação de serviços. Muito embora, como afirma a autora, algumas vezes essa
participação é evidenciada não pela natureza do empreendimento social, mas sim, pela
necessidade de atuação. Todavia, as mulheres possuem uma característica em comum:
primam pela organização coletiva como forma de potencializar a geração de trabalho e
renda, no intuito de buscar certa liberdade e independência econômica em relação aos
homens.
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Buscando mais reflexões acerca do tema, Guerra e Toledo (2010) reforçam as
desigualdades nas relações de gênero em empreendimentos sociais. Os autores mostram
que existe o desenvolvimento de um conceito, pois muitas mulheres inseridas em
organizações que geram trabalho e renda, lá o estão não por opção, mas, sim, por falta
dela. Contudo, parece que encontram, nessa realidade, nos espaços nos quais se espera que
prevaleçam valores como cooperação e solidariedade, a possibilidade de se (re) afirmarem
como sujeitos, donas de suas próprias vidas. Todavia, os autores ainda indicam uma
dificuldade por parte das mulheres, qual seja, conquistar relações mais harmônicas entre
gêneros. Essa dificuldade se potencializa quando essas relações incluem as de âmbito
familiar, contudo, parece que há um caminho a percorrer com possibilidades de
transformação dessas relações.

O retrato de desequilíbrio nas relações faz-se delinear a visão de Kaloustian (2000) que se
valeu da contemporaneidade do século XXI para declinar sobre a modificação dos arranjos
familiares, tornando muitas mulheres chefes de famílias, no meio urbano e no rural.

Costa (2006) expõe a participação feminina no campo político, afirmando que as mulheres
conquistaram mais espaço, criando, por um lado, maneiras de atuar de forma mais
influente, porém, conservadora, e, por outro lado, o surgimento de espaços em que o
profissionalismo e a qualificação se tornaram influenciadores sócio-políticos. Faria,
Silveira e Nobre (2007), complementam que as questões de gênero e a participação das
mulheres no contexto social, devem se aportar na perspectiva econômica, que sirva como
pano de fundo para a reordenação de práticas. Assim, por um lado, a discussão sobre
gênero deve ser foco de espaços direcionados à reflexão de práticas que minimizem as
desigualdades e a exclusão da mulher no campo do trabalho, seja ele qual for.

Por outro lado, Teixeira e Peres (2010) ilustram que o desenvolvimento social faz parte da
evolução de transformações sociais, que envolvidas num contexto socioeconômico,
produzem a materialização da vida concreta, a partir do bem-estar do homem. Em outras
palavras, o desenvolvimento faz parte da somatória de elementos, que em conjunto,
produzem a interdependência necessária para a harmonização e reforço do potencial
presente e futuro.

É nesse sentido, que se faz necessário o debruço sobre uma nova “lógica” do
desenvolvimento social que vislumbre uma maior participação das mulheres no contexto
econômico-social e que favoreça qualquer parte dos empreendimentos sociais, em cujos
olhares de autogestão e produtividade sejam os focos principais (PESSOA; RAMOS e
PEIXOTO, 2008).

3. Metodologia
Quanto à abordagem, este trabalho trata-se de uma pesquisa quantitativa. Quantitativa
porque traduz em números as opiniões e as informações, requerendo o uso de recursos e
técnicas estatísticas (RICHARDSON, 1999). Nesta abordagem, foram analisados os dados
levantados sobre a realidade dos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) que
atuam no Brasil, disponibilizados no Banco de Dados elaborado pela SENAES/MTE.

O mapeamento sobre os EES no Brasil começou a ser realizado em 2004, sendo publicados
os primeiros dados em 2006, com 14.950 empreendimentos pesquisados, constituindo a
primeira base do Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária (SIES). Em
2007, o banco de dados foi ampliado com visita a mais 6.905 empreendimentos,
totalizando 21.858 EES, em todas as unidades da federação, abrangendo 48% dos
municípios brasileiros e envolvendo cerca de 1 milhão e 650 mil homens e mulheres.
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Como o gênero é base para este estudo, optou-se por excluir da amostra empreendimentos
cujos sócios fossem pessoas jurídicas. Assim, a base final para análise foi composta por
21.637 empreendimentos.

Com as informações disponibilizadas neste banco de dados, a pesquisa se ateve em avaliar
a descrição estatística das categorias elaboradas a partir da literatura consultada. As
análises se concentraram na avaliação da atuação da mulher em empreendimentos sociais
no Brasil e suas vivências e perspectivas em relação ao desenvolvimento social.

Para tanto, os empreendimentos foram classificados segundo a participação das mulheres
na sociedade e o resultado é ilustrado na Tabela 1, a seguir.

Tabela 1 - Classificação dos empreendimentos pela participação de mulheres na sociedade

Paticipação da Mulher
Quantidade de

Empreendimentos %
Sem Mulheres (0%) 2.053 9,5
Baixa Participação das Mulheres (Até 40%) 6.781 31,3
Participação Equilibrada das Mulheres (De 40% a 60%) 4.934 22,8
Alta Participação das Mulheres (Acima de 60%) 3.994 18,5
Exclusivamente Mulheres 3.875 17,9
Total 21.637 100,0
Fonte: banco de dados do SIES

Ao analisar os dados da Tabela 1 e da Tabela 2, observa-se que, embora a participação
média das mulheres nas sociedades seja de 50%, a participação total das mulheres nas
sociedades é de apenas 29,13%, representando 630.382 mulheres. Isto se dá pelo fato de
que as mulheres estão muito mais presentes nas sociedades de pequenos empreendimentos
enquanto os homens estão mais presentes na sociedade de empreendimentos de maior
porte. Esses dados se distanciam do que a literatura sinaliza sobre uma maior participação
de mulheres em relação aos homens atuando no Terceiro Setor. Nesse caso, acredita-se que
isso ocorre por se tratar de associações produtivas, voltadas para a geração de rendas as
quais podem, provavelmente, ser constituídas em sua maioria por homens.

Apesar do grande número de sócios, apenas 29% (484.006) deles trabalham no
empreendimento, sendo que em 50% dos empreendimentos (mediana) tem até dois homens
trabalhando e nos outros 50%, mais de dois homens trabalhando e em 50% dos
empreendimentos até três mulheres trabalhando e nos outros 50%, mais de três mulheres
trabalhando. De forma relativizada, a proporção de mulheres sócias que trabalham nos
empreendimentos (35% - 217.439) é superior à proporção dos homens (25% - 266.567).

Estes indicadores podem representar a reprodução de problemáticas vividas pelas mulheres
no mundo do trabalho capitalista, onde as organizações de porte maior também são
dominadas pelos homens. Entre as variáveis que podem justificar esse fenômeno, tem-se a
tendência histórica de serem considerados espaços de atividades “ditas” masculinas, assim,
a dificuldade das mulheres ocuparem espaços de direção nesses empreendimentos.
Contudo, percebe-se a mulher assumindo cada vez mais um papel de geradora de renda,
contribuindo para o desenvolvimento das sociedades em que estão inseridas.
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Tabela 2 - Participação das mulheres na sociedade dos empreendimentos e no trabalho

(A)
Total

(B)
Homens (C) Mulheres

(D)
Total

(E)
Homens

(F)
Mulheres

21.637 21.637 21.637 21.637 21.637 21.637
77,99 48,86 29,13 22,37 12,32 10,05
25,00 13,00 10,00 9,00 2,00 3,00

1 0 0 0 0 0
31.980 25.000 14.391 1.684 999 960

1.687.496 1.057.114 630.382 484.006 266.567 217.439
Máximo
Total

Qtd.
Empreendimentos

Sócios Sócios que Trabalham no Empreendimento

Média
Mediana
Mínimo

Fonte: banco de dados do SIES

Para análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva e estatística inferencial, mais
especificamente, médias, medianas, análises de frequências, testes para diferença de
proporção e representação gráfica dos dados, como forma de resumir uma grande
quantidade de dados e mostrar seu comportamento. Com essas análises pretendeu-se criar
uma visão geral dos dados obtidos.

Todas as afirmações e constatações utilizadas neste trabalho foram estatisticamente
significantes. Para testar a significância, utilizou-se o teste Qui-quadrado para diferença de
proporções com significância de 5%.

As categorias e os indicadores construídos neste trabalho buscaram explorar ao máximo as
informações contidas na Base de Dados sobre os Empreendimentos Econômicos Solidários
(EES). No entanto, talvez não sejam, necessariamente, os melhores do ponto de vista
conceitual, pelo fato da necessidade de adaptação aos dados já disponíveis na Base de
Dados. Esse fato constituiu-se um limite desta pesquisa, sem comprometer os resultados da
mesma, pois acreditou-se que tais categorias e seus indicadores se mostraram relevantes.

4. Resultados e discussão
Os empreendimentos sociais mapeados (2005-2007) estão distribuídos pelas regiões do
Brasil nas seguintes proporções: região Nordeste (9.466 - 44%), Sudeste (3.873 - 18,0%),
Sul (3.526 - 16%), Norte (2.628 - 12%) e Centro-Oeste (2.144 - 10%). A grande maioria
deles teve seu início na década de 1990 com gradativa expansão a partir dos anos 2000.
Quando analisamos os empreendimentos com alta participação de mulheres sócias ou que
sejam exclusivamente compostos por mulheres sócias, observa-se que, apesar do Nordeste
concentrar a maior parte destes empreendimentos, (1.536 – 39% e 1.251 – 32%
respectivamente), estes números estão abaixo da proporção geral de empreendimentos
nesta região (44%). A região Sudeste, proporcionalmente, concentra mais
empreendimentos desta natureza (1.061 – 27% e 1.087 – 28% respectivamente), que a
proporção geral de empreendimentos (18%).

De acordo com os dados da pesquisa, 6.709 (31,6%) das iniciativas em empreender foram
motivadas em primeiro lugar, pela construção de alternativas ao desemprego. Entretanto,
quando se observa a Figura 1, esta alternativa ganha destaque entre os empreendimentos
que tem somente mulheres como sócias (48,4%) ou que, na composição do quadro de
sócios, tenha a predominância de mulheres (40,5%). Em seguida, visualiza-se a opção de
complemento da renda dos sócios em empreendimentos que tenham somente mulheres
como sócias (21,5%) e com predominância de mulheres (16%). As iniciativas em
empreender mudam substancialmente em empreendimentos cuja sociedade é composta na
sua maioria ou exclusivamente por homens, conforme se observa na Figura 1.
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renda para os/as associados/as
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outros apoios

Outra

Sem Mulheres (0%) Baixa Participação das Mulheres (Até 40%)

Participação Equilibrada das Mulheres (De 40% a 60%) Alta Participação das Mulheres (Acima de 60%)

Exclusivamente Mulheres

Figura 1 - Motivos para iniciar o empreendimento
Fonte: banco de dados do SIES

Os dados - Tabela 3 - indicaram que mais da metade (11.3193 – 51,7%) organizaram-se na
forma de associações, 7.946 (36,7%) em grupos informais, 2.073 (9,6%) cooperativas e
422 (2%) distribuídos entre empresas autogestionárias, redes/centrais e outras formas. Ao
observamos estes mesmos dados por grupos de empreendimentos, os dados revelaram que
no grupo dos empreendimentos constituídos somente por mulheres, foi expressiva a
quantidade de iniciativas que ainda permanece na informalidade (2.921 - 75,4%).

Tabela 3 - Forma de organização do empreendimento

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Grupo Informal 775 37,7% 1.085 16,0% 1.298 26,3% 1.867 46,7% 2.921 75,4% 7.946 36,7%
Associação 1.047 51,0% 4.635 68,4% 3.133 63,5% 1.624 40,7% 754 19,5% 11.193 51,7%
Cooperativa 187 9,1% 953 14,1% 396 8,0% 400 10,0% 137 3,5% 2.073 9,6%
Sociedade Mercantil por cotas de responsabilidade limitada 10 0,5% 14 0,2% 11 0,2% 12 0,3% 6 0,2% 53 0,2%
Sociedade Mercantil em Nome Coletivo 6 0,3% 15 0,2% 12 0,2% 9 0,2% 8 0,2% 50 0,2%
Sociedade Mercantil de Capital e Indústria 16 0,8% 38 0,6% 54 1,1% 50 1,3% 30 0,8% 188 0,9%
Outra 12 0,6% 41 0,6% 30 0,6% 32 0,8% 18 0,5% 133 0,6%
Total 2.053 100,0% 6.781 100,0% 4.934 100,0% 3.994 100,0% 3.874 100,0% 21.636 100,0%

Total

Forma de Organização

Composição do Quadro Societal

Sem Mulheres
(0%)

Baixa
Participação
das Mulheres

(Até 40%)

Participação
Equilibrada das
Mulheres (De
40% a 60%)

Alta
Participação
das Mulheres

(Acima de 60%)

Exclusivamente
Mulheres

Fonte: banco de dados do SIES

Tudo indica que essa atuação na informalidade tem dificultado o desenvolvimento desses
empreendimentos, além de comprometer as condições necessárias à continuidade deles.
Isso porque, ao não se formalizarem, tais iniciativas não conseguem viabilizar, entre outros
benefícios, o acesso ao crédito financeiro, na tentativa de mudar a situação de precariedade
em que tais empreendimentos se encontram. Ao saírem dessa condição "Grupo Informal",
vislumbra-se uma perspectiva de valorização do trabalho feminino para que ganhem mais
autonomia e representatividade, ajudando, assim, no desenvolvimento da capacidade da
mulher contribuir para as mudanças sociais e institucionais mais favoráveis para elas
(CARDOSO e TEODÓSIO, 2011).

Observa-se - Tabela 4 – que quase a metade, ou seja, 10.450 (48,4%) dos EES atuam
exclusivamente na área rural, 7.482 (34,7%) atuam exclusivamente na área urbana e 3.647
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(16,9%) têm atuação tanto na área rural como na área urbana. Contudo, os
empreendimentos com predominância de mulheres na sociedade ou exclusivamente de
mulheres, a atuação é predominantemente urbana. Ao analisar estes dados, levando-se em
consideração o tipo de atividade desenvolvida pelo empreendimento - Tabela 5 – verifica-
se que os empreendimentos com predominância de mulheres sócias ou exclusivamente de
mulheres, desenvolvem atividades que justificam a sua predominância urbana, sendo que
sobressaem as atividades de produção de artefatos artesanais, produção têxtil e confecção e
produção de alimentos e bebidas. Estes indicadores podem representar a reprodução de
problemáticas vividas pelas mulheres no mundo do trabalho capitalista (PIORE e
SABEL,1984; GIDDENS, 2002; CASTELLS, 2003; CAPPELLE et al, 2006) em que
ainda persiste a divisão de tarefas entre os gêneros, conforme a natureza de cada sexo.

Tabela 4 - Área de atuação do empreendimento

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Rural 1.073 52,3% 4.514 66,7% 3.117 63,5% 1.000 25,1% 746 19,3% 10.450 48,4%
Urbana 542 26,4% 970 14,3% 1.040 21,2% 2.282 57,3% 2.648 68,5% 7.482 34,7%
Rural e Urbana 435 21,2% 1.285 19,0% 753 15,3% 700 17,6% 474 12,3% 3.647 16,9%
Total 2.050 100,0% 6.769 100,0% 4.910 100,0% 3.982 100,0% 3.868 100,0% 21.579 100,0%

Exclusivamente
Mulheres Total

Composição do Quadro Societal

Ára de Atuação

Sem Mulheres (0%)
Baixa Participação
das Mulheres (Até

40%)

Participação
Equilibrada das

Mulheres (De 40% a
60%)

Alta Participação
das Mulheres

(Acima de 60%)

Fonte: banco de dados do SIES

Contudo, vale ressaltar o importante papel desempenhado pelas mulheres camponesas
cujos empreendimentos compostos exclusivamente por mulheres e exclusivamente rurais
representam 19,3% deste grupo e considerando empreendimentos mistos (rural e urbano),
representam 12,3% dos empreendimentos. Em empreendimentos cuja sociedade é
composta em sua maioria por mulheres, estes números evidenciam ainda mais este papel,
sendo  que os grupos têm representação de 25,1% e 17,5%, respectivamente.

Tabela 5 - Tipo de atividade desenvolvida pelo empreendimento

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(DIVERSOS) 266 13,5% 485 7,4% 316 6,6% 256 6,7% 87 2,3% 1.410 6,8%
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, EXTRATIVISMO E PESCA 959 48,7% 4.113 62,6% 2.508 52,5% 704 18,5% 231 6,1% 8.515 40,8%
PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ARTESANAIS 175 8,9% 254 3,9% 428 9,0% 1.325 34,8% 1.453 38,6% 3.635 17,4%
PRODUÇÃO DE FITOTERÁPICOS, LIMPEZA E HIGIENE 27 1,4% 12 ,2% 39 ,8% 104 2,7% 158 4,2% 340 1,6%
PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTSO E BEBIDAS 309 15,7% 1.193 18,2% 966 20,2% 563 14,8% 546 14,5% 3.577 17,1%
PRODUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS 49 2,5% 92 1,4% 91 1,9% 44 1,2% 37 1,0% 313 1,5%
PRODUÇÃO INDUSTRIAL(DIVERSOS) 64 3,3% 127 1,9% 74 1,5% 72 1,9% 49 1,3% 386 1,8%
PRODUÇÃO MINERAL(DIVERSA) 6 ,3% 10 ,2% - 0,0% - 0,0% 1 ,0% 17 ,1%
PRODUÇAÕ TÊXTIL E CONFECÇÃO 87 4,4% 71 1,1% 185 3,9% 601 15,8% 1.188 31,6% 2.132 10,2%
SERVIÇOS DE COLETA E RECICLAGEM DE MATERIAIS 9 ,5% 92 1,4% 107 2,2% 118 3,1% 10 ,3% 336 1,6%
SERVIÇOS RELATIVOS A CRÉDITO E FINANÇAS 17 ,9% 121 1,8% 63 1,3% 21 ,6% 3 ,1% 225 1,1%
Total 1.968 100,0% 6.570 100,0% 4.777 100,0% 3.808 100,0% 3.763 100,0% 20.886 100,0%

Exclusivamente
Mulheres Total

Tipo de Atividade

Composição do Quadro Societal

Sem Mulheres
(0%)

Baixa Participação
das Mulheres (Até

40%)

Participação
Equilibrada das

Mulheres (De 40%
a 60%)

Alta Participação
das Mulheres

(Acima de 60%)

Fonte: banco de dados do SIES

Um dado que chama a atenção é "o que" os sócios realizam de forma coletiva. Conforme
Figura 2, à medida que aumenta a proporção de mulheres na sociedade dos
empreendimentos, aumenta a intensidade de realizações coletivas pelos sócios, excetuando
apenas a poupança e crédito e prestação de serviços onde são maiores em
empreendimentos em que os homens são maioria nas sociedades.
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54,7%

53,3%

61,6%

68,6%

85,1%

55,0%

50,2%

53,0%

69,6%
77,0%

31,5% 29,4% 28,1%
32,3%

38,7%

16,5% 14,8% 12,8%

20,7% 22,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Sem Mulheres (0%) Baixa Participação das Mulheres
(Até 40%)

Participação Equilibrada das
Mulheres (De 40% a 60%)

Alta Participação das Mulheres
(Acima de 60%)

Exclusivamente Mulheres

Produção Prestação do serviço ou trabalho

Comercialização ou venda Troca de produtos ou serviços

Uso de equipamento(s) (máquinas ,ferramentas, etc.) Uso de infraestrutura(prédios, armazéns, sedes, lojas, etc.)

Aquisição(compra ou coleta) de matérias primas e insumos Obtenção de clientes ou serviços para os/as sócios/as

Poupança ou crédito

Figura 2 - Realização coletiva pelos sócios
Fonte: banco de dados do SIES

Quando se leva em conta os dramas e tramas culturais que se enunciam à condição das
mulheres brasileiras quando se põem em busca da emancipação (NOBRE, 2003), é
possível compreender porque as atividades ligadas à produção e comercialização, por
exemplo, são realizadas por meio do trabalho mais coletivo nas iniciativas que possuem
um número maior de mulheres sócias, enquanto que, a poupança e crédito são atividades
realizadas coletivamente em empreendimentos cujos os homens são em maioria. Para
Godói-de-Sousa (2010), o coletivo, no âmbito desses empreendimentos, articula-se com as
diferentes percepções e valores que configuram o cotidiano de cada um dos associados.
Isso pode implicar que atitudes, como o “compartilhar” responsabilidades e atribuições,
que requer das pessoas doses de confiança e comprometimento - características que
conformam a prática do associativismo - sejam percebidas de forma diferenciada pelas
diferentes pessoas envolvidas, nesse caso, entre homens e mulheres. Guérin (2005) ressalta
que, as mulheres buscam mais uma organização coletiva, como forma de potencializar a
geração de trabalho e renda, na expectativa de alcançarem certa independência econômica
em relação aos homens.

Os dados apresentados na Figura sugerem que as organizações com predominância das
mulheres na sociedade ou exclusivamente de mulheres, a participação dos sócios nas
decisões é menor quando comparado às outras categorias de empreendimentos,
excetuando-se a participação nas decisões cotidianas do empreendimento.
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57,2%

77,7%

67,4%

50,8%

28,4%

64,5%
59,3%

64,6%

72,5%
77,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Sem Mulheres (0%) Baixa Participação das Mulheres (Até
40%)

Participação Equilibrada das Mulheres
(De 40% a 60%)

Alta Participação das Mulheres (Acima de
60%)

Exclusivamente Mulheres

Acesso aos registros e informações do empreendimento

Decisão sobre destino das sobras e fundos em assembléia Geral/ reunião do coletivo de sócios/as

Eleição da diretoria em assembléia geral/ reunião do coletivo de sócios/as

Prestação de contas aos sócios(as) em assembléia geral/ reunião do coletivo de sócios/as

Contratações e remunerações definidas em assembléia geral/ reunião do coletivo de sócios/as

Plano de trabalho definido em assembléia geral/ reunião do coletivo de sócios/as

Participação nas decisões cotidianas do empreendimento

Não existem mecanismos de participação

Figura 3 - Forma de participação dos sócios nas decisões
Fonte: banco de dados do SIES

De acordo com Godói-de-Sousa (2010), para que tais empreendimentos sociais se
desenvolvam e tenham perenidade é necessário existir planejamento com a participação de

todos os envolvidos. Os dados desta pesquisa revelaram que na prática isso não vem
ocorrendo em grande parte desses empreendimentos, principalmente, naqueles com
predominância das mulheres na sociedade ou exclusivamente de mulheres. Há evidências
de que as lideranças dos empreendimentos permanecem dando mais atenção às atividades
técnicas que as administrativas, ou seja, no nível de produção e comercialização, esses
empreendimentos estão sendo capazes de trabalhar de forma coletiva. Entretanto, não têm
a mesma disposição para as atividades administrativas com a democratização dos
processos decisórios.

As organizações com predominância das mulheres ou exclusivamente de mulheres
participam de forma acentuada de fóruns ou redes de economia solidária, redes de
produção/comercialização e ONG, igrejas, pastorais, etc., quando comparadas aos outros
grupos de empreendimentos - Figura .
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5,7% 5,2%

7,6%
8,6% 8,4%8,0%

8,8%

11,4%

20,5% 20,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Sem Mulheres (0%) Baixa Participação das
Mulheres (Até 40%)

Participação Equilibrada das
Mulheres (De 40% a 60%)

Alta Participação das Mulheres
(Acima de 60%)

Exclusivamente Mulheres

Redes de produção/comercialização Complexos cooperativos

Federações de cooperativas Outras articulações ou redes

Fórum ou Rede de Economia Solidária Centrais de comercialização

Movimentos social ou sindical Conselhos de gestão e Fóruns de participação em políticas

ONG, Igrejas, Pastorais, Fundações, SEBRAE, Universidades

Figura 4 - Participação em rede ou fórum de articulação
Fonte: banco de dados do SIES

Fischer (2002) reforça a importância do estabelecimento de parcerias e redes ou fóruns de
articulação, ao apontar que a capacidade de desenvolvimento dos empreendimentos sociais
depende, cada vez mais, das suas relações intersetoriais. Para a autora, os projetos sociais,
realizados por meio de alianças, têm melhores condições de obterem resultados concretos.
Por serem projetos que se mostram mais complexos e que apresentam uma abrangência
muito ampla, dificilmente alcançam resultados significativos se realizados exclusivamente
por uma organização.

Os dados apresentados na Figura mostram a forte participação das mulheres em
movimentos comunitários.

21,1%

25,1%

30,1% 31,1%
29,3%

1,7% 2,0%
3,7%

5,8%

9,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Sem Mulheres (0%) Baixa Participação das
Mulheres (Até 40%)

Participação Equilibrada
das Mulheres (De 40% a

60%)

Alta Participação das
Mulheres (Acima de 60%)

Exclusivamente Mulheres

Movimento de luta pela terra e agricultura familiar  Movimento sindical operário urbano

Movimento comunitário Movimento de luta por moradia

 Movimento de igualdade racial Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens

Movimento ambientalista Mulheres/gênero

Religioso ou pastoral

Figura 5 - Participação em movimento social e popular
Fonte: banco de dados do SIES
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Essa participação das organizações com predominância das mulheres ou exclusivamente de
mulheres em movimentos comunitários, revela que elas não se limitam apenas aos seus
membros internos, mas voltam-se para questões que estão no seu entorno ou na sociedade
mais ampla.

Por fim, o mapeamento mostrou uma maior precariedade ou fragilidade dos
empreendimentos com predominância de mulheres na sociedade ou nos empreendimentos
que só tenham mulheres como sócias. Esta fragilidade pode ser constatada quando se
analisa a situação da sede ou local de funcionamento do empreendimento onde
praticamente a metade dos empreendimentos, 47% e 49% respectivamente estão nesta
condição contra 36%, em média, das outras categorias de empreendimentos. Assim como
as sedes, estes empreendimentos utilizam mais equipamentos arrendados (23% e 27%
respectivamente), contra 16%, em média das outras categorias, a utilização de doações
para iniciar as atividades do empreendimento correspondem a 26% e 30% respectivamente,
contra 17%, em média das outras categorias.

Observou-se, portanto, que a dimensão econômica destas iniciativas apresenta um caráter
restrito no plano dos recursos materiais mobilizados. Esta constatação vai de acordo com a
afirmação de França Filho e Laville (2004) para quem o alcance deste tipo de iniciativas,
na maioria dos casos, não consegue ir além do plano de uma “reprodução simples” - aquele
da sobrevivência dos grupos. Para os referidos autores, tais empreendimentos, ao agirem
apenas nos circuitos populares da economia, marcados pela pobreza das condições de vida,
funcionando em condições precárias, dificilmente conseguem ir além da geração de renda
apenas para os seus membros diretamente envolvidos. Quando o ideal seria gerar ocupação
e renda também para a própria comunidade, ativando um circuito de relações de troca,
produção e consumo de bens e serviços que pudesse reforçar a cadeia socioprodutiva local.

5. Conclusões
A literatura tem apontado que a atuação das mulheres em empreendimentos sociais, a partir
das atividades geradoras de renda, abre a elas um campo para que se tornem proprietárias
dos meios de produção, com as mesmas chances que os homens mediante a propriedade
coletiva. A ideia de solidariedade e coletividade, em contraposição ao individualismo, é
comum a todas as abordagens que referenciam a presença feminina nos empreendimentos
sociais no Brasil. Entretanto, na prática, apesar dos avanços da atuação da mulher nesses
empreendimentos, os resultados desta pesquisa evidenciaram significativos limites para a
integração de ações e a efetividade dos resultados em prol da proposta de desenvolvimento
social com base no equilíbrio econômico, social e político.

Na dimensão econômica, foi verificado que nos empreendimentos sociais que possuem
somente mulheres como sócias (48,4%) ou que, na composição do quadro de sócios, tenha
a predominância de mulheres (40,5%) são orientados, basicamente, pela necessidade de
gerar renda em função do atendimento imediato das necessidades básicas das sócias
envolvidas, que são mulheres inseridas nos estratos socioeconômicos mais baixos da
estrutura social brasileira. O mapeamento mostrou ainda, que maior parte desses
empreendimentos encontra-se em estado de vulnerabilidade e precariedade, com um baixo
nível de estruturação interna e de articulação externa, mesmo participando de forma
acentuada em fóruns ou redes de economia solidária e movimentos sociais. Há ainda,
dificuldades de uma cooperação entre os próprios empreendimentos sociais,
principalmente, com aqueles que possuem a maioria homens em sua composição. Com
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estes limites, mal conseguem gerar renda para aqueles diretamente envolvidos, muito
menos para a própria comunidade, com vistas ao desenvolvimento local.

Para a dimensão social, é possível supor que as iniciativas com predominância de mulheres
na sociedade ou aquelas que só tenham mulheres como sócias, têm demonstrado uma
tendência de desenvolvimento de novas formas de solidariedade. Em outras palavras, o
foco dos empreendimentos sociais parece ser o de combinar “o laço social voluntário que
une cidadãos livres e iguais” (FRANÇA FILHO e LAVILLE, 2004) com a “educação e
conscientização para a cidadania ativa” (TEIXEIRA, 2003), capaz de engendrar ações
transformadoras que resultem na diminuição das desigualdades e da exclusão social. Isso é
evidenciado pela participação expressiva desses empreendimentos em movimentos sociais
voltados para questões que estão no entorno da sociedade mais ampla. Isso mostra um
alinhamento teórico ao que fora argumentado por Quintão (2004), para os quais os
empreendimentos sociais emergem com um potencial de intervenção capaz de criar um
valor social superior. Todavia, faltam ainda respostas eficazes e eficientes às situações
cotidianas marcadas pelas relações de poder, pela hierarquia e pelos conflitos que também
permeiam a realidade desses empreendimentos sociais.

Na dimensão política, apesar de a vocação maior destas práticas organizativas ser a
produção de renda aos seus associados, nas organizações com predominância de mulheres
ou aquelas que só tenham mulheres como sócias, também, ações são empreendidas visando
o enfrentamento de problemáticas específicas, numa perspectiva de institucionalização de
direitos. Porém, ainda é pequena a capacidade que essas iniciativas possuem de chamar
atenção para problemáticas sociais mais gerais por meio de suas ações, restringindo-se a
uma dimensão comunitária local.

Essas constatações levam, portanto, à conclusão de que, tais iniciativas com predominância
de mulheres como sócias têm como um dos principais desafios, o de criar contextos
favoráveis a uma organização socioeconômica e política de mulheres que compartilham
mais carências que recursos para a construção e manutenção de um projeto associativo.
Conclui-se, ainda, que para o desenvolvimento social na perspectiva da atuação da mulher
em empreendimentos sociais no Brasil, é evidente a necessidade de instaurar arranjos
organizacionais que proporcionem o fortalecimento de atividades de formação integral das
sócias, privilegiando habilidades comunicacionais, sensibilidade e atitudes de solidariedade
e respeito aos valores da população local. Além disso, a clareza e a identificação pessoal
das gestoras e das sócias com relação ao projeto ético-político emancipatório mostra-se
relevante. Desafio este, que está longe de ser singelo, pois demanda um rompimento com o
legado histórico de subordinação da mulher, que levou ao abismo ainda existente, dentro
da classe trabalhadora, entre o contingente masculino e feminino.

Enfim, este trabalho contribui com um debate em curso que busca alternativas para o
enfrentamento dos limites de atuação das mulheres num contexto mais amplo de
desenvolvimento social, facilitando o enfrentamento e combate à pobreza, promovendo o
desenvolvimento com inclusão social equitativa, justa e humanizada.
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Sumário
O objetivo deste estudo foi identificar por meio da literatura como empreendimentos
sociais utilizam do conhecimento produzido socialmente, como instrumento para geração
da Tecnologia Social visando combate à pobreza. A pesquisa contextualizou a temática por
meio de revisões da literatura sobre o tema. Quanto ao propósito da revisão este trabalho
foi analítico e temático, centrado em um recorte específico sobre o desenvolvimento do
empreendedorismo social em aspectos práticos e ações históricas. Com relação à função da
revisão o estudo foi histórico e de atualização, pois arrola a literatura retrospectiva de
forma compacta, permitindo a comparação de informações de diferentes fontes e novas
perspectivas. Quanto ao tratamento e abordagem foi bibliográfico permitindo uma seleção
daquelas fontes de maior interesse relativo ao tema. Os resultados apontam que é possível
relacionar os conceitos de conhecimento e de Tecnologia Social com a ideia de
necessidade (carências humanas), buscando suas possibilidades para a inclusão social.

Abstract
The aim of this study was to to identify through the literature as social enterprises make
use of knowledge as a tool for the generation of social technology in order to combat
poverty. The research contextualized the topic through a literature review. As for the
purpose of the review, this work was analytical and thematic, concentrated on a specific
focus on the development of social entrepreneurship in practical and historical actions.
Regarding the review, the study was historical and updated because it condenses
retrospective literature, allowing the comparison of information from different sources and
perspectives. Regarding treatment and approach, it was bibliographic allowing a selection
of those sources of greatest interest concerning the subject. The results show that it is
possible to relate the concepts of knowledge and technology with the idea of social need
(human needs), seeking its possibilities for social inclusion.
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1. Introdução e objetivos
Ao longo do desenvolvimento do Terceiro Setor a visão assistencialista em muito esteve
presente, o que fez com que as organizações pertencentes ao setor fossem dependentes do
vínculo caritativo, necessitando de doações e ajuda do governo, assim como do
voluntariado. Isso fez com que essas organizações dependentes fortemente dos fatores
externos fossem ao longo do tempo fragilizadas por uma precária profissionalização, ou
definição clara tanto legislativa quando para a sociedade de sua atuação. Por muito tempo
foram consideradas somente como uma atividade de auxílio social e com influência apenas
local, não criando perspectivas de inovações e tecnologias que poderiam partir dessas
ações sociais.

Em uma outra perspectiva, para atender as várias formas legislativas que apareceram,
assim também, como as exigências sociais e internas de sobrevivência, as organizações do
Terceiro Setor, com destaque para os empreendimentos sociais, necessitam
profissionalizar, por meio do uso de tecnologias no âmbito computacional ou
administrativo, ou de outras maneiras que as ajudem e facilitem os seus processos. Isso
pode se dar pela quebra de barreiras entre a fonte central de conhecimento, as
universidades, com a sociedade, interpretando que ambas são fontes riquíssimas de
conhecimento e inovação tecnológica.

Mas para o uso de tecnologias por essas organizações é necessários antes de tudo que se
conheça como as mesmas caminham e de que forma reconhecem a necessidade da
utilização de ferramentas como uma forma estratégica de sobrevivência, na criação de um
ciclo independente, cada vez menos assistencialista ou caritativo, para uma perspectiva
mais autossustentável na promoção social.

Nessa direção, estudos recentes apontam o Empreendedorismo Social em pleno
desenvolvimento, tanto nas diversas formas como se expressa na prática, quanto na sua
inserção teórico-conceitual (GODÓI-DE-SOUSA, 2010). Assim, o Empreendedorismo
Social no contexto atual emerge como uma via promissora da renovação da intervenção
social, uma nova proposta de formação do Terceiro Setor, ao gerar tanto valor social
quanto valor econômico, a partir da geração de trabalho e renda, possibilitando novas
maneiras de construção de redes mais profissionalizadas e fortes com o intuito de
contribuição social (BOSCHEE, 2001; MAIR e MARTI, 2006; QUINTÃO, 2004;
AUSTIN et al, 2006).

Para outros autores (BONTEMPO, 2008; ONOZATO e TEIXEIRA, 2008; LEZANA et al,
2008; SCHLEMM e SOUZA, 2012), apesar dos empreendimentos sociais estarem
inseridos em um campo de estudos ainda imaturo em sua produção, algumas discussões
têm sinalizado a necessidade de ampliar o debate de alguns pontos importantes, entre eles:
a natureza e as repercussões do crescimento desses empreendimentos; a necessidade de
aprofundar conhecimentos sobre essas formas de organizações; e de identificar políticas e
ações que possam ajudar a inserir gradualmente essas iniciativas num quadro mais amplo
de desenvolvimento sustentável, por meio do profissionalismo destas organizações, na
utilização de tecnologias diversas, para a utilização eficiente dessa ação social,
contribuindo para o surgimento de novos valores necessários para a sociedade.

Essa profissionalização permitirá novas formações de redes de comunicação entre setores,
e a implementação da inovação e da tecnologia poderá ser um importante fator para o
desenvolvimento da sociedade. Assim, vislumbram-se novas perspectivas por intermédio
da utilização de tecnologias, que fomentam outras tecnologias ligadas a uma atitude mais
social e humanizada. O surgimento da Tecnologia Social (TS), como foco promissor de
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novos estudos e busca de desenvolvimento dos empreendimentos sociais, pode provocar
articulações inovadoras, com foco às contribuições sociais de uma configuração mais
especializada e profissionalizada. O uso das TSs está baseada na disseminação de soluções
para problemas voltados a demandas e carências concretas tais como: resolução de
problemas de alimentação, educação, energia, habitação, renda, recursos hídricos, saúde,
meio ambiente, dentre outras.

As TSs podem aliar saber popular, organização social e conhecimento técnico-científico.
Importa, essencialmente, que sejam efetivas e reaplicáveis, propiciando desenvolvimento
social em escala. Uma TS sempre considera as realidades sociais locais e está, de forma
geral, associada a formas de organização coletiva, representando soluções para a inclusão
social e melhoria da qualidade de vida. (LASSANCE JÚNIOR e PEDREIRA, 2004).

Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi identificar, por meio da literatura, como os
empreendimentos sociais se utilizam do conhecimento produzido socialmente, como
instrumento para a geração da Tecnologia Social visando o combate à pobreza.

Especificamente, preocupou-se em estabelecer uma relação entre a geração e gestão do
conhecimento pelos empreendimentos sociais, na busca de TS, com vistas à promoção de
melhor qualidade de vida para as pessoas.

O estudo possui contribuições sobre as expectativas de desenvolvimento dos
empreendimentos sociais, apontando desafios possíveis e perspectivas, envolvendo o uso
de tecnologia e formação de redes que fortaleçam esses empreendimentos.

2. Metodologia
Em relação aos procedimentos adotados, este estudo contextualizou a temática por meio de
revisões da literatura sobre o tema. Este procedimento, de acordo com Noronha e Ferreira
(2000) apresenta-se como atividade importante para identificar, conhecer e acompanhar o
desenvolvimento da pesquisa em determinada área do conhecimento.

Adotou-se a busca de publicações nacionais e internacionais por meio da plataforma
ProQuest, com a utilização de palavras-chave como: "Empreendedorismo Social", "Social
Entrepreunership", "Terceiro Setor", "Third Sector", "Empresa Social", "Empreendimentos
Sociais", "Tecnologia Social" e " Social Technology" .

Conforme Noronha e Ferreira (2000), as revisões podem ser classificadas segundo seu
propósito, abrangência, função e tipo de análise desenvolvida. Nesse sentido, este trabalho
pode ser classificado da seguinte forma:

 quanto ao propósito da revisão este trabalho é analítico, pois trata-se de uma revisão
sobre um tema específico, agrupando os vários desenvolvimentos ocorridos em uma
área de interesse, no caso, sobre o Empreendorismo Social e os desafios e perspectivas
no uso do conhecimento como instrumento para a geração da TS visando o combate à
pobreza;

 quanto à abrangência da revisão o trabalho é temático, centrado em um recorte
específico sobre o desenvolvimento do Empreendedorismo Social em aspectos práticos,
ações histórico;

 com relação à função da revisão o estudo é histórico e de atualização, pois arrola a
literatura retrospectiva de forma compacta, permitindo a comparação de informações de
diferentes fontes e novas perspectivas;
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 quanto ao tratamento e abordagem dados aos trabalhos analisados da revisão o trabalho
é bibliográfico e objetivou servir como subsídio para comparação das diferentes fontes,
permitindo uma seleção daquelas de maior interesse relativo ao tema abordado.

Para discutir as principais abordagens sobre o Empreendedorismo Social, foram utilizados
como base para análise os estudos realizados por vários autores (BORZAGA e
DEFOURNY, 2001; BOSCHEE, 2001; ALBAGLI; MACIEL, 2002; QUINTÃO, 2004;
OSTER, MASSARSKY e BEINHACKER, 2004; BARENDSEN e GARDNER, 2004;
CHRISTIE e HONIG, 2006; SCHLEE, CURREN e HARICH, 2009; MELO NETO e
FROES, 2002; GODÓI-DE-SOUSA, 2010).

Especificamente procurou-se identificar, dentro das abordagens destes autores as
características que definem o empreendedorismo social e as principais ações de busca de
novas oportunidades de participação social por meio de inovações contínuas. Com base
nesse referencial teórico buscou-se resposta para a seguinte questão: como os
empreendimentos sociais se utilizam do conhecimento produzido socialmente, como
instrumento para a geração da Tecnologia Social visando o combate à pobreza?

Os limites desta pesquisa foram a mobilidade que a bibliografia gera para o tema abordado,
uma vez que, toda categoria teórica está numa permanente construção.

3. Referencial teórico
3.1 O empreendedorismo social: características e multiplicidades

O Empreendedorismo Social ainda é um tema pouco explorado na academia brasileira,
porém, vem ganhando popularidade em diferentes contextos (BARENDSEN e
GARDNER, 2004; CHRISTIE e HONIG, 2006; SCHLEE, CURREN e HARICH, 2009;
MELO NETO e FROES, 2002; GODÓI-DE-SOUSA, 2010). Se apresenta com novos
significados em meio a um conjunto de transformações inter-relacionadas, tais como: a
apologia do autoemprego; o avanço na organização da sociedade civil; e, o
aprofundamento do processo de globalização motivando a busca por inovações contínuas e
por novas oportunidades de participação social e econômica, possibilitadas por ferramentas
e tecnologias que profissionalizam as atividades dos empreendimentos sociais, tornando-os
efetivamente participante da moção social (ALBAGLI; MACIEL, 2002; QUINTÃO,
2004).

Outros autores, como Boschee (2001) e Oster, Massarsky e Beinhacker (2004), consideram
que o Empreendedorismo Social envolve a criação de organizações comercialmente
viáveis e socialmente construtivas, por meio das quais os empreendedores sociais
identificam e exploram oportunidades de mercado por intermédio de produtos ou serviços
que permitam atingir objetivos sociais, ou para a geração de excedentes que sejam
reinvestidos num projeto social.

Nesse ponto de vista como aborda Borzaga e Defourny (2001), os empreendimentos
sociais são vistos como uma maneira de atender o social em amplos aspectos. Coloca-se
como uma forma de minimizar o problema do desemprego estrutural, procurando se
posicionar na transformação da sociedade industrial e da própria natureza do trabalho,
observando e alterando as formas do Estado-Providência, e no intuito de se colocar sobre
as fronteiras que se identificam e separam aquilo que é público, o que é privado, o que é
lucrativo e/ou não lucrativo, onde suas consequências se tornam refletidas em um aspecto
mais amplo de mudança da modernidade no nivelamento das relações de poder social.
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Os empreendimentos sociais vêm atuando em diferentes realidades do país, motivados pela
necessidade de gerar renda em função do atendimento imediato das necessidades básicas
dos envolvidos, que são pessoas e comunidades inseridas nos extratos socioeconômicos
mais baixos da estrutura social (GODÓI-DE-SOUSA, 2010).

É possível interpretar que o Empreendedorismo Social é um novo paradigma, ainda pouco
discutido, de intervenção social sendo, pois um processo e uma tecnologia de gestão social
indutora de auto-organização social na busca de empoderamento e de participação cidadã.

Alguns autores (ELSBACH, 2005; FIOL, 2005; OPHIR; ARGOTE, 2005; WARGLIEN,
2005) que discutem os arranjos intraorganizacionais reconhecem a importância do ato de
transferir e compartilhar conhecimento como recurso fundamental para a auto-organização
na busca dos objetivos organizacionais. De modo geral, a gestão do conhecimento, em seus
diversos níveis e aplicações, tem sido considerada, tanto na prática quanto na teoria, um
mecanismo de compartilhamento entre as pessoas, capaz de potencializar a transferência de
informação entre organizações e indivíduos e de contribuir para a geração de produtos e
processos inovadores no contexto das organizações.

Particularmente, este trabalho teve interesse na epistemologia subjacente à gestão do
conhecimento pelos empreendimentos sociais, como instrumento para a geração da TS,
com vistas à promoção do bem estar social.

3.2 A gestão do conhecimento versos tecnologia nos empreendimentos sociais

As organizações têm buscado, cada vez mais, novas soluções de gestão de produtos,
serviços e tecnologia. Isto ocorre porque elas estão inseridas em ambientes de elevada
volatilidade, nos quais buscam competitividade para lidar com as imprevisões e manter sua
perpetuidade. Estes ambientes exigem gerenciar a inovação e, por decorrência, a produção,
transferência e compartilhamento do conhecimento (NAKATA, 2009).

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2000) entendem o conhecimento como crença verdadeira e
justificada, é explícito e tácito, e sua eficácia e criação depende de contexto capacitante.
Eles afirmam, ainda, que o conhecimento é específico e relacionado a um contexto, pois
apresenta-se dinâmico nas interações entre os indivíduos, no meio e entre as organizações.

Probst, Raub e Romhardt (2002) por sua vez, explicam que o conhecimento é integrado,
sendo individual e coletivo ao mesmo tempo, pois as pessoas constroem-no juntas e
adquirem novo conhecimento do próprio grupo. Davenport e Prusak (1998) ainda
esclarecem que o conhecimento movimenta-se pelas organizações, pois ele é
comercializado, descoberto, gerado e aplicado aos processos de trabalho. Os mesmos
autores afirmam que ele não apenas está contido em documentos ou repositórios da
organização, mas também nas suas práticas, processos e normas.

Para Barros e Miranda (2010), o compartilhamento dos conhecimentos que foram
produzidos por uma comunidade ou organização, em processo interativo, as pessoas
passam a valorizar o que foi construído coletivamente. Passam a valorizar suas práticas,
sua história e reconhecer o conhecimento desenvolvido por elas mesmas. As comunidades
empoderam-se e o capital social se eleva quase que instantaneamente.

Porque percebem que o desafio da mudança é responsabilidade de cada um e
cada uma, e que esse “cada um” e “cada uma” são importantes nos processos.
Percebem, ainda, que a cooperação é fundamental para que os objetivos traçados
sejam alcançados. Sistematizar e compartilhar os conhecimentos produzidos e
aprendidos em uma comunidade ou organização servirá de inspiração para que
outras tantas comunidades e organizações passem a reconhecer e valorizar sua
história e aprendizados. (Barros e Miranda, 2010, p.62).
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Nesse sentido, as organizações criadoras de conhecimento seriam, então, aquelas que criam
novos conhecimentos sistematicamente, disseminam-nos pela organização e rapidamente
os incorporam a novas tecnologias para facilitar seus processos.(TERRA, 2000).

Ao tratar-se do termo “tecnologia”, a tendência é estabelecer uma relação do mesmo com a
informática, o que pode gerar uma visão equivocada de sua definição. Para Silva (2002), o
uso indiscriminado do termo, principalmente, em áreas do conhecimento relacionadas às
ciências humanas e sociais, referindo-se aos setores de serviços e informática, tem
diferenciado seu significado em comparação com a conceituação original, dificultando
muitas vezes o seu entendimento.

De modo simples e direto, por tecnologia pode-se definir: "o conjunto complexo de
técnicas, artes e ofícios (techné) capazes de modificar/transformar o ambiente natural,
social e humano (cognitivo), em novas realidades construídas artificialmente”. (LION,
1997, p. 25). O autor ressalta ainda, que tanto a palavra técnica e tecnologia têm a mesma
raiz no verbo grego tictein que significa “criar, produzir, conceber, dar a luz."

Para Paiva (1999), a maior parte das definições refere-se à tecnologia como algo
relacionado ao produzir, “mas que não é essencialmente o modo, senão uma inteligência
que tanto concebe a organização desses modos articula-os e os otimiza numa relação
objetiva, como também administra o desenvolvimento do processo e dos resultados”
(PAIVA (1999, p.5). Nesse sentido, tecnologia aqui pode ser compreendida como
conhecimento, estando esse termo relacionado a competência não só de produzir, mas de
controle, sobre o ambiente produtivo. O conceito de tecnologia pode ser definido, ainda,
como:

[...] um conjunto de conhecimentos e informações utilizados na produção de
bens e serviços, provenientes de fontes diversas, como a descoberta científica e
invenções, obtidos por meio de distintos métodos, a partir de objetivos definidos
e com finalidades práticas. Ou seja, tecnologia é um meio pelo qual se realizam
as atividades humanas na produção das condições materiais de vida na
sociedade. (CATTANI; HOLZMANN, 2006, p.288).

Lima Filho e Queluz (2005) ainda citam duas matrizes conceituais para tecnologia: a
matriz relacional, que entende a tecnologia como construção, aplicação e apropriação de
práticas, saberes e conhecimentos, e a matriz instrumental, que compreende a tecnologia
como técnica, isto é, como aplicação prática de saberes e conhecimentos.

Ao restringir a tentativa de conceituar a tecnologia como a aplicação de técnicas, estar-se-
ia eliminando o entendimento das relações sociais, culturais e de produção envolvidas
nesse conceito. Para Santos (2001), a tecnologia não pode ser desvinculada das relações
sociais. Ao contrário, as tecnologias são materializações dessas relações sociais. O referido
autor expõe que, há que se considerar que o tipo de tecnologia a ser empregado depende do
tipo de relações sociais existentes entre as classes sociais constitutivas do modo de
produção. Acrescenta, ainda, que o tipo de tecnologia determina a forma do trabalho a ser
desenvolvido. Isto posto definem-se também as condições de utilização da mesma. O autor
destaca que “a função precípua da tecnologia é servir de meio de produção de mais-valia,
como lembra-nos Marx.” (SANTOS, 2001, p. 32).

É nesse cenário que buscou-se relacionar os conceitos de gestão do conhecimento e de
tecnologia no contexto dos empreendimentos sociais. O contexto ambiental dos
empreendimentos sociais, em especial daqueles que geram trabalho e renda, é
caracterizado pelas incertezas em meio a um conjunto de transformações inter-
relacionadas, tais como: a apologia do autoemprego e a busca por inovações contínuas e



7

por novas oportunidades de participação social e econômica (ALBAGLI; MACIEL, 2002;
QUINTÃO, 2004). Tudo isso leva ao aumento da demanda por diversas fontes de
conhecimentos. Tendo em vista a estrutura dos empreendimentos sociais e suas formas
múltiplas de atuação, é crescente a importância do compartilhamento do conhecimento,
tanto de fontes internas quanto externas, contribuindo, mesmo que de forma simples ou
ainda não totalmente identificada, como instrumento de combate à pobreza.

Nesse interim, surgem as TSs que estão baseadas na disseminação de soluções para
problemas voltados a demandas e carências concretas tais como: resolução de problemas
de alimentação, educação, energia, habitação, renda, recursos hídricos, saúde, meio
ambiente, dentre outras. Uma TS sempre considera as realidades sociais locais e está, de
forma geral, associada a formas de organização coletiva, representando soluções para a
inclusão social e melhoria da qualidade de vida (LASSANCE JÚNIOR e PEDREIRA,
2004). Entretanto, desconhece-se atualmente o nível tecnológico em que estão os
empreendimentos sociais e de que maneiras se estruturam para a tecnologia e com ela.

Os empreendimentos sociais, considerando suas características específicas, demandam
conhecimentos e tecnologias adequadas a práticas de produção cooperada, de autogestão
nos processos de trabalho e a outras finalidades orientadas pela solidariedade na partilha
dos resultados, incluindo a valorização dos saberes e da cultura local. Nesse sentido,
destaca-se a importância da TS com a capacidade de promover um novo modelo de
produção da ciência e da aplicação da tecnologia em prol do desenvolvimento social.
Barros e Miranda (2010) compreendem por TSs produtos, técnicas e/ou metodologias
reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem efetivas
soluções de transformação social.

Segundo Maciel e Fernandes (2010), as TSs emergiram como um movimento de “baixo
para cima”, que se caracteriza pela capacidade criativa e organizativa de segmentos da
população em gerar alternativas para suprir as suas necessidades e/ou demandas sociais.

De acordo com Pena (2010, p. 43-44), o conceito de TS percorre as experiências
desenvolvidas nas comunidades urbanas e rurais, nos movimentos sociais, nos centros de
pesquisas e nas universidades que "podem produzir métodos, técnicas ou produtos que
contribuam para a inclusão e a transformação social, em particular quando desenvolvidas
em um processo no qual se soma e se compartilha o conhecimento científico com o saber
popular."

A concepção de TS vai além do enfoque no artefato e agarra-se no contexto e na realidade
concreta dos sujeitos para transformar.

É um posicionamento político, na medida em que é um situar-se no mundo das
pessoas e de seu espaço, sua organização, de forma independente, autônoma e
autogestionária. A TS é um instrumento pedagógico, pelo qual todos aprendem
no construir das soluções. (ALMEIDA, 2010, p.14)

De acordo com Souza (2010), as TSs ocupam um lugar estratégico no Sistema de Ciência,
Tecnologia e Inovação (CTI) no Brasil, graças ao seu DNA possuir três características
importantes: primeiro, a TS é uma possibilidade do exercício do fortalecimento da
democracia e da soberania nacional, pois sua prática, construção e resultados apresentam
baixo custo, alta capacidade de adequação na sua reaplicabilidade; segundo, a sua
abordagem evidencia a estratégia de como as pessoas se envolvem no enfrentamento de
desafios - a TS é uma fotografia da demanda efetiva de uma comunidade e de suas
respostas às suas demandas; terceiro, o fato da atuação das entidades e instituições que
praticam TS ocorrer em uma forma interativa entre si, de acordo com a geopolítica da
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comunidade, motiva a participação dos diversos sujeitos no desenvolvimento social,
político, cultural e econômico, assim como na construção e monitoramento de políticas
públicas dirigidas ao desenvolvimento sustentável.

Contudo, Brito (2013) alerta que o conhecimento gerado por experiências comunitárias
bem-sucedidas, e comprovadas pela prática, ainda não é considerado como tecnologia no
Brasil, sendo assim, as TSs ainda não são consideradas como tal, mas deveriam inclusive
ser pesquisadas, catalogadas e divulgadas, para a reaplicação em diferentes localidades.

3.3 Implicações das abordagens encontradas

Este estudo ao buscar relacionar os conceitos de gestão do conhecimento e de tecnologia
no contexto dos empreendimentos sociais, evidenciou na literatura algumas perspectivas: a
criação de mecanismos de compartilhamento de conhecimentos entre as pessoas, capazes
de potencializar a geração de produtos e processos inovadores no contexto dos
empreendimentos sociais; a construção de novos parâmetros de produção da ciência e da
aplicação da tecnologia em prol do desenvolvimento social; e por fim, destaca-se o
desenvolvimento das TSs que buscam a inclusão social e melhoria das condições de vida
das populações, fortalecendo a promoção do bem viver. Nesse sentido, o tema "Tecnologia
Social" vem ganhando uma importância muito grande na literatura sobre a construção de
uma sociedade mais justa, igualitária, solidária e sustentável.

No entanto, apesar de as TSs já serem hoje uma realidade no contexto dos
empreendimentos sociais, a sua real integração às políticas públicas, conforme evidenciado
por Brito (2013), ainda representa um desafio. É um cenário de contradições, pois ao
mesmo tempo que valorizam-se ideias inovadoras e a geração de novas tecnologias, as
políticas públicas, conforme relatado pelo autor, ainda não conseguiram proporcionar os
meios necessários para que essas novas tecnologias tornem-se acessíveis aos
empreendimentos sociais, valorizando sua função social e econômica.

Com tal finalidade, deveriam ser criadas e ampliadas as políticas, programas e ações de
financiamento público para o desenvolvimento e disseminação de pesquisas e tecnologias;
de democratização das TSs; de identificação, resgate e valorização do conhecimento
acumulado pelos empreendimentos sociais; de criação de Centros Tecnológicos de
Empreendimentos Sociais; de ampliação da participação em fóruns e espaços de formação
em tecnologias e desenvolvimento sociais, estabelecendo uma relação de troca de
conhecimentos, visando à apropriação e à recriação de TSs pela comunidade.

Para isso, faz-se necessário ampliar e fortalecer os processos em curso que disseminam o
conceito de "Tecnologia Social" e constroem espaços coletivos que agregam diferentes
atores sociais, para que se reconheçam como produtores e disseminadores de
conhecimentos capazes de promoverem tal tecnologia. As redes que envolvem
pesquisadores e demais atores relacionados à produção de conhecimento, podem ajudar a
fortalecer tais processos, aprofundando as relações entre coletividade científica e
sociedade, possibilitando, dessa forma, o desenvolvimento de TSs e de inovação social.

Assim sendo, pode-se vislumbrar melhores perspectivas, daquelas apontadas pela
literatura, de estabelecimento da relação entre a geração e gestão do conhecimento pelos
empreendimentos sociais e a busca de TSs, com vistas ao combate à pobreza.
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4. Conclusões
O presente estudo teve como proposta identificar por meio da literatura como os
empreendimentos sociais se utilizam do conhecimento produzido socialmente, como
instrumento para a geração da Tecnologia Social visando o combate à pobreza.

Nesse sentido, a literatura apontou que é possível relacionar os conceitos de conhecimento
e de TS com a ideia de necessidade (carências humanas), buscando suas possibilidades
para a inclusão social.

Entretanto, conclui-se que a tecnologia a serviço da inclusão social deve considerar o
diálogo entre sujeitos e entre teoria e prática e a perspectiva da transformação social que,
necessariamente, inclui a formação de uma sociedade mais humanitária, por meio da
humanização da inovação e das tecnologias.

A partir de então, uma nova fase do Empreendedorismo Social pode emergir, abrindo
espaço para a interação, para o diálogo e para a construção de novos conhecimentos em
direção às formas sustentáveis de produção dos meios de vida e emancipação social. Nessa
nova configuração, novas redes de ajuda mútua podem contribuir para o futuro dos
empreendimentos sociais, fortalecendo-se para a superação de desafios e atuando como
fonte de mudança social.

Sendo assim, este estudo contribui para o debate sobre a utilização e disseminação das TSs
e aponta perspectivas sobre o uso do conhecimento pelos empreendimentos sociais, como
instrumento para a geração de tais tecnologias. Com isso, poderão ser encontrados novos
caminhos em direção a sustentabilidade das ações dessas iniciativas, uma vez que, as TSs
se apoiam na busca e experimentação de formas flexíveis e inovadoras de ação e solução,
redesenhando as abordagens viáveis e as alternativas utilizáveis para o enfrentamento da
pobreza, que ainda permeia várias partes do mundo. Todavia, as TSs precisam ser
esclarecidas e direcionadas estreitamente para a realidade dos empreendimentos sociais.
Isso se configura como uma sugestão para estudos empíricos futuros.
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Políticas públicas para gestão da competitividade no Arranjo 

Produtivo Local da Citricultura – Segmento Tangerina no 

Estado da Paraíba, Brasil 

 

 

ABSTRACT 

This work aims to analyze the implementation of public policies back for Local Productive 

Arrangements – LPAs of the agricultural sector, emphasizing the integration of innovation 

as a competitive factor. Therefore, it was carried out a case study in the LPA of Citrus - 

Tangerine Segment, composed of small farmers in the Paraíba state, Brazil. In this study, 

we analyzed the policies implemented by the governmental institutions and how they are 

perceived by producers. It was also analyzed as the technologies available are absorbed 

and what the bottlenecks that hinder the consolidation of LPA as a facilitator of sustainable 

regional development. The methodology used to evaluate the policies impacts of the 

applied to the sector was the German Development Institute’s model. This analysis 

allowed identifying that such policies should be worked from the intersection of 

government programs, increasing infrastructure projects and encouraging technological 

innovation and governance as inducers of socioeconomic development. 

  

RESUMO  

Este trabalho visa analisar a implementação de políticas públicas voltadas para Arranjos 

Produtivos Locais – APLs do setor agrícola, dando ênfase à inserção da inovação como 

fator de competitividade. Para tanto, foi realizado um estudo de caso no APL da 

Citricultura – Segmento Tangerina, composto por pequenos produtores rurais do Estado da 

Paraíba, Brasil. Neste estudo, foram analisadas as políticas aplicadas pelas instituições 

governamentais e como são percebidas pelos produtores. Analisou-se também, como as 

tecnologias disponibilizadas são absorvidas e quais os gargalos que impedem a 

consolidação do APL como dinamizador do desenvolvimento regional sustentável. A 

metodologia utilizada para avaliar os impactos das políticas aplicadas ao setor foi a do 

modelo do Instituto Alemão de Desenvolvimento. Esta análise permitiu identificar que tais 

políticas devem ser trabalhadas a partir da interseção dos programas governamentais, 

potencializando projetos estruturantes e estimulando a inovação tecnológica e a 

governança como indutores do desenvolvimento socioeconômico. 

 

1. Introdução 

 

A política agrícola brasileira sempre foi seletiva e excludente, privilegiando o latifúndio, as 

grandes agroindústrias e os setores exportadores. O acesso aos instrumentos de política 

agrícola tem sido baseado em uma competição desigual entre os diversos setores rurais, 

colocando no mesmo patamar os agricultores familiares e os patronais, independente de 

sua condição econômica e de trabalho (BITTENCOURT, 1997; BITTENCOURT, 2003). 



Além disso, os investimentos realizados no setor produtivo são centrados na gestão e 

pulverizados na implementação, fazendo com que apresentem dificuldades para atingir os 

objetivos esperados de forma sustentável. Isto ocorre porque tais politicas não consideram 

as particularidades locais e o enfoque sistêmico da matriz social e produtiva de uma região 

(MDA, 2005). 

Para que o processo de crescimento econômico tenha êxito, torna-se necessário a 

elaboração e implementação de políticas públicas que levem em consideração os seguintes 

fatores: o desenvolvimento regional como parte essencial da estratégia do desenvolvimento 

nacional; as vocações econômicas existentes em cada região; a formulação de programas 

que permitam associar as diferentes dimensões do desenvolvimento sustentável; a 

implantação de projetos estruturantes; e a formulação de políticas adequadas às inovações 

tecnológicas, às necessidades das comunidades e às condições das diferentes regiões e 

territórios brasileiros (AQUINO, 2012). 

Na região Nordeste do Brasil, o setor agrícola, apesar de ser forte demandante de 

tecnologias e inovação, ainda não absorveu de forma adequada tais inovações. Isto ocorre, 

devido à ineficiência das políticas públicas aplicadas na região nas últimas décadas. 

A falta de um acompanhamento na transferência de tecnologia e a carência de uma 

assistência técnica continuada para este setor tem contribuído para o baixo 

desenvolvimento regional. Além disso, outro fator que impede o seu crescimento é a 

dificuldade de compreensão e absorção, por parte dos produtores e produtoras rurais, das 

tecnologias disponibilizadas pelas instituições que fazem pesquisa, desenvolvimento e 

inovação. 

A fim de analisar o comportamento do cenário econômico e social do setor agrícola da 

região Nordeste, foi utilizado o conceito de Arranjo Produtivo Local – APL para o estudo, 

pois este conceito permite compreender a forma organizacional desse setor, bem como as 

relações de cooperação entre produtores e produtoras rurais. 

O trabalho proposto visa apontar as dificuldades encontradas na implementação das 

políticas públicas direcionadas aos Arranjos Produtivos Locais – APLs do setor agrícola, 

bem como, descrever as contribuições advindas da transferência de tecnologias e da 

inovação aplicadas ao setor como fatores de competitividade. O estudo de caso 

apresentado como referência é o APL da Citricultura – Segmento Tangerina localizado na 

Mesorregião do Agreste do Estado da Paraíba, Brasil. 

No referido estudo, foram analisadas as políticas públicas aplicadas ao APL pelas 

instituições governamentais, parceiras no arranjo, e como tais políticas vêm sendo 

compreendidas pelos produtores rurais. Para realizar a análise, foi utilizado o modelo do 

Instituto Alemão de Desenvolvimento – IAD (ESSER et al., 1994) que avalia os impactos 

das políticas aplicadas ao setor produtivo.  

Na conclusão deste trabalho, são sugeridas proposições para que políticas sejam 

implementadas e venham fomentar a estruturação e organização de um arranjo produtivo 

local sustentável e competitivo.  

O trabalho em tela é resultado da pesquisa realizada em Aquino (2012) e está organizado 

da seguinte forma: a seção 2 apresenta uma contextualização sobre a importância da 

inovação para o desenvolvimento local. Na seção 3 é apresentada a localização do APL em 

estudo, sua caracterização e estrutura organizacional. Na seção 4, descreve-se a 

metodologia utilizada na pesquisa. Na seção 5 são apresentados os resultados obtidos, bem 

como a análise que norteia este trabalho. A seção 6 descreve as contribuições deste estudo, 

avaliando as necessidades do arranjo a partir de uma visão sistêmica de produção, 



integrada entre produtores rurais e instituições que promovem a inovação dentro do 

arranjo. 

 

2. A importância da Inovação para o Desenvolvimento Local 

 

A globalização vem desempenhando um papel importante dentro do desenvolvimento 

mundial. Segundo Mytelka (2000), a globalização econômica e os avanços tecnológicos 

ocorridos a partir dos anos 1970 têm impulsionado as empresas a utilizarem a inovação no 

desenvolvimento de seus produtos e serviços, bem como nos seus processos tecnológicos e 

organizacionais.  

Além disso, a inovação tecnológica é a grande ferramenta do dinamismo econômico, 

tornando-se indispensável para o processo de competitividade entre países e regiões em 

todo o mundo (SILVA, 2007).  

A inovação pode ser vista também como um processo que se propaga ao longo do tempo, 

consistindo de uma série de ações e decisões. Ela traz consigo novas metodologias 

situacionais e introduz ferramentas que permitem alavancar o conhecimento e o 

mecanismo pelos quais as pessoas interagem com seu ambiente. Tal inovação oferece 

também a oportunidade de construir uma interligação entre produtos e serviços, que são 

aprimorados constantemente mediante o uso de tecnologias disponíveis, visando atender as 

necessidades, desejos e estilo de vida dos clientes (CARVALHO, 2001). 

No cenário atual, as mudanças tecnológicas e econômicas trouxeram à tona o 

questionamento sobre a importância da dimensão territorial e a valorização das diferenças 

socioespaciais. O território, diante dessas novas tecnologias, ganha densidade de 

comunicação e competência técnica, tendo em vista a capacidade de integração entre os 

atores de uma região (ALBAGLI; MACIEL, 2004). 

Neste contexto, os conhecimentos locais e saberes tradicionais ajudam no desenvolvimento 

de práticas altamente tecnológicas, sendo relevantes as interações locais. A capacidade de 

produzir novos conhecimentos e de processá-los e convertê-los em ação possibilita a 

propagação da inovação. Outro fator preponderante nesta dimensão é compreender e 

conhecer os mecanismos endógenos de criação de competências e de transformação de 

conhecimentos genéricos em específicos (ALBAGLI; MACIEL, 2004). 

Sendo assim, o novo paradigma técnico-econômico (PEREZ, 1983; 1988) caracteriza o 

processo de inovação tecnológica como um dos principais instrumentos da estratégia 

competitiva, cuja dinâmica reduz o ciclo de vida dos produtos e busca constantemente 

promover a inserção de novos produtos no mercado.  

Entretanto, segundo Medeiros (2002), o uso da inovação como condicionante de 

crescimento econômico faz com que grupos produtivos de natureza socioeconômica e 

cultural que não possuem tecnologias adequadas aos novos modos de produção venham a 

ser prejudicados por esse novo paradigma. Esta inovação pode reduzir a oportunidade de 

inserção desses grupos em mercados globalizados, tornando-se assim um vetor de exclusão 

social. 

Para tanto, se faz necessário a construção de uma política pública que possa ajudar na 

transferência de tecnologias, capacitando grupos sociais a utilizarem a inovação e os 

conhecimentos tácitos de modo a permitir que tais grupos possam se desenvolver 

coletivamente.  



Esta política necessita de métodos e técnicas que possam ampliar conhecimentos para 

regiões em que a tecnologia ainda não foi disseminada, a exemplo dos arranjos produtivos 

locais de baixa renda. 

 

3. O APL da Citricultura - Segmento Tangerina do Estado da Paraíba – 

Brasil 

 

O Brasil é o maior produtor mundial de laranja, cuja produção foi aproximadamente 19,1 

milhões de toneladas em 2010, seguido dos Estados Unidos da América - EUA com 7,5 

milhões. O Brasil também é o maior exportador de suco de laranja concentrado, tendo 

exportado no ano de 2009 aproximadamente 575 mil toneladas (FAO, 2012). Os principais 

mercados consumidores de suco são a União Europeia comprando 72%, e os Estados 

Unidos, 12,1% (MDIC, 2012). 

A região Nordeste do Brasil é a segunda maior produtora de citros do país. Todavia, essa 

produção não é suficiente para atender a demanda, ou seja, a produção de laranjas, 

tangerinas, limas ácidas e limões é menor que a necessidade do mercado consumidor 

(MAPA, 2009).  

Neste contexto, os estados da Bahia e de Sergipe destacam-se como os principais 

produtores de citros (principalmente laranja). Entretanto, a Paraíba assume o ranking de 

maior produtor de tangerina dentre os nove estados nordestinos (Quadro 1).  

 

Quadro 1. Área plantada, quantidade produzida e valor da produção de Tangerina nos estados do Nordeste 

Estados Nordestinos 

produtores 

Área 

plantada (ha) 

Quantidade 

produzida (t) 

Rendimento 

médio (kg/ha) 

Valor da 

produção 

(1.000 R$) 

Nordeste 3.815 41.267 10.817 17.216 

Maranhão 23 68 2.957 46 

Piauí 22 182 8.273 148 

Ceará 333 2.207 6.628 1.162 

Rio Grande do Norte 20 240 12.000 72 

Paraíba 1.892 14.436 7.630 4.999 

Pernambuco 333 3.366 10.108 2.663 

Sergipe 431 6.586 15.281 2.314 

Bahia 761 14.182 18.636 5.813 

Fonte: IBGE (2010) 

 

A produção de citros na Paraíba (IBGE, 2010) concentra-se no Planalto da Borborema 

(Mesorregião do Agreste Paraibano) com aproximadamente 3.150 ha cultivados, sendo 

1.892 ha de tangerinas, 867 ha de laranjas e 391 ha de lima ácida Tahiti, também 

conhecida entre os consumidores brasileiros como limão Tahiti. 

O APL da Citricultura – Segmento Tangerina, abrange os municípios de Esperança, 

Alagoa Nova, Lagoa Seca, São Sebastião de Lagoa de Roça, Massaranduba e Matinhas 

(Figura 1).  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Mapas com localização do APL da Citricultura - Segmento Tangerina 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na Figura 2 é apresentada a produção colhida em 2010 em cada município pertencente ao 

APL. 

 

Figura 2. Quantidade colhida (t) de tangerina nos municípios produtores da Paraíba em 2010  

Fonte: Adaptado do IBGE (2010) 

 

A região do arranjo possui um importante diferencial competitivo devido a sua safra 

ocorrer nos meses de agosto a dezembro, sendo a Paraíba o único estado brasileiro a 

produzir tangerina dancy na entressafra do Brasil. Essa produção gera forte impacto de 

venda, pois existe uma grande demanda nesse período. 

Este diferencial competitivo é evidenciado por Pozzan e Triboni (2005), onde afirmam que 

a oferta de tangerina no país acumula-se nos meses de abril a setembro, ficando os outros 

meses com uma oferta abaixo da capacidade dos mercados. Nesses meses, os preços de 

comercialização atingem patamares bastantes compensadores devido à baixa oferta de 

produtos de qualidade.  

Nessa região, 80% da população reside na zona rural e tem como principal fonte de renda o 

cultivo da tangerina dancy. A mão-de-obra empregada é basicamente familiar e 

ocasionalmente contratam trabalhadores durante o período de colheita. São 
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aproximadamente dois mil pequenos produtores envolvidos com suas respectivas famílias. 

O setor gera aproximadamente 4.000 empregos diretos (considerando o envolvimento dos 

produtores e seus familiares) e 6.000 empregos indiretos. Os trabalhadores contratados são 

da região e não há muitos empregos formais. A citricultura assume uma grande 

importância para a região e para o Estado devido ao número de pessoas envolvidas e à 

geração de emprego e renda (LOPES; ALBUQUERQUE; MOURA, 2006). 

A citricultura da região apresenta-se como tipicamente de minifúndio e familiar, com 

média de 2,23 ha/proprietário e 83% com um a três membros da família envolvidos na 

atividade. Quanto à experiência com o cultivo da laranja, 68% dos citricultores vivenciam 

a atividade há mais de dez anos (LOPES; ALBUQUERQUE; MOURA, 2007).  

Contudo, este segmento ainda possui diversos problemas que impedem o pleno êxito da 

cultura de tangerina no APL. O principal problema é a baixa produtividade, com 

rendimento médio de 7.630 kg/ha, muito abaixo da produtividade de Sergipe e Bahia com 

15.281 kg/ha e 18.636 kg/ha, respectivamente (Quadro 1). 

Analisando a produção de tangerina nos anos 2008 (IBGE, 2008) e 2010 (IBGE, 2010), 

verifica-se também que houve um crescimento relativamente pequeno considerando a 

existência de diversas ações realizadas por instituições parceiras atuantes no arranjo. Nota-

se inclusive que o rendimento médio caiu 1,05% nesse período. 

Outro ponto importante a ser considerado é a análise do Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD, 2011). Segundo os dados do PNUD, em 2010, o IDH-M dos municípios que 

compõem o APL encontravam-se entre 0,541 e 0,627, todos abaixo dos índices da Paraíba 

(0,718) e do Brasil (0,794), refletindo que o nível socioeconômico da região ainda é baixo.  

Além disso, a população da região não possui uma série de condições que lhe 

proporcionem bem-estar, no que se refere aos níveis educacional (redução da evasão 

escolar), social (oportunidade de inclusão social através de trabalho e renda e de serviços 

de saúde) e cultural (direito à cidadania e lazer).  

Um baixo índice educacional, por exemplo, reflete diretamente na dificuldade dos 

produtores rurais em absorverem tecnologias que venham agregar valor à produção de 

tangerina. 

Desta forma, o APL da Citricultura necessita de políticas que contribuam para a redução 

do analfabetismo, organização produtiva, transferência de tecnologia, absorção de 

tecnologias para os seus plantios, modernização gerencial de suas organizações 

associativas e conscientização dos produtores para o trabalho de forma organizada e 

cooperativa. 

Sendo assim, o trabalho de pesquisa realizado visou identificar os problemas existentes no 

APL e analisar como as políticas públicas estão sendo direcionadas para a resolução desses 

gargalos. 

 

3.1 Estrutura Organizacional existente no APL da Citricultura - Segmento Tangerina 

  

O APL da Citricultura - Segmento Tangerina é composto por órgãos governamentais e não 

governamentais, empresas, associações de produtores rurais e uma cooperativa. As 

relações entre esses órgãos determinam uma estrutura organizacional que define a 

dinâmica do arranjo. 



Na Figura 3 é apresentada essa estrutura organizacional com os níveis de atuação e de 

envolvimento de cada instituição. A Cooperativa dos Citricultores de Matinhas e Região 

Ltda. - Coopertange é responsável pelo diálogo entre os produtores e as instituições 

governamentais e não governamentais, por ser a empresa âncora do APL.  

Esta cooperativa também é responsável pelo fomento à comercialização e inclusão social 

dos seus cooperados. Atualmente, a referida cooperativa vem se estruturando para assumir 

a governança do arranjo. 

No primeiro círculo da Figura 3 são apresentados os municípios que compõem o arranjo, 

caracterizados pela distância entre eles e a Coopertange de no máximo 35 quilômetros e 

por terem como principal atividade a produção de tangerina dancy. Em cada município 

existe uma associação de produtores rurais responsável pelas reivindicações dos seus 

associados que atua como interlocutora junto à empresa âncora e às instituições parceiras. 

 

 

Figura 3. Estrutura do APL da Citricultura - Segmento Tangerina 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No segundo círculo, pode-se visualizar a infraestrutura existente no arranjo, composta por 

instituições de apoio técnico, fomento e inovação. Dentre os apoios mais relevantes 

encontram-se: extensão rural (EMATER
1
), pesquisa e transferência de tecnologia (UFPB

2
, 

UFCG
3
, EMBRAPA

4
, UEPB

5
 e EMEPA

6
), serviço de apoio à capacitação técnica e 

tecnológica (UFPB, Escola Técnica Agrícola de Lagoa Seca e SENAR
7
), fomento e crédito 

rural (BB
8
, BNB

9
 e Caixa Econômica Federal), órgãos governamentais responsáveis pelas 

                                                             
1 EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Paraíba 
2 UFPB - Universidade Federal da Paraíba 
3 UFCG – Universidade Federal de Campina Grande 
4 EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
5 UEPB – Universidade Estadual da Paraíba 
6 EMEPA - Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S. A. 
7 SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
8 BB – Banco do Brasil S/A 
9 BNB - Banco do Nordeste do Brasil S/A 



políticas públicas (Governo do Estado, Prefeituras Municipais, MAPA
10

, MDA
11

, 

EMPASA
12

 e CONAB
13

), organizações sindicais (FAEPA
14

, Sindicatos dos Trabalhadores 

Rurais e Associações dos Produtores Rurais), serviço de apoio à estruturação de micro e 

pequenas empresas (SEBRAE
15

), e o Fórum de Fruticultura da Borborema. Este último 

tem uma atuação importante na organização do APL, pois busca arregimentar todos os 

parceiros visando trazer soluções para o soerguimento do setor. 

No terceiro círculo estão representados os empreendimentos de suporte ao segmento 

(implementos agrícolas e fornecedores de insumo), logística (transporte, armazenamento e 

entrega), manutenção de máquinas e equipamentos (empresas especializadas em metal-

mecânica existente no distrito industrial de Campina Grande), venda de veículos utilitários, 

escritório de design (criação de embalagens, rótulos e programação visual para as 

empresas) e fábricas de embalagens (localizadas em Campina Grande). Na região, 

encontra-se também mão-de-obra qualificada (agrônomos e especialistas em fruticultura) 

para atender as demandas específicas do segmento da citricultura. 

A estrutura organizacional formatada tem como finalidade mapear os principais parceiros 

envolvidos no arranjo e apresentar uma forma estruturada de visualização dos atores com 

potencial para atender às demandas, objetivando a melhoria da produtividade da tangerina, 

o aumento da competitividade do setor e a organização dos produtores para buscar novos 

nichos de mercado. 

 

4. Metodologia aplicada à pesquisa 

 

O modelo utilizado na pesquisa é baseado no conceito analítico formulado pelos 

pesquisadores Klaus Esser, Wolfgang Hillebrand, Dirk Messner e Jörg Meyer-Stamer do 

Instituto Alemão de Desenvolvimento – IAD (ESSER et al., 1994). Para esses 

pesquisadores, a competitividade é entendida de maneira sistêmica, fruto de diálogo e 

tomada de decisões conjuntas pelos grupos de atores envolvidos, contribuindo para o 

desenvolvimento socioeconômico em níveis municipal, regional, estadual ou nacional.  

Ainda segundo os autores, para que ocorra a modernização econômica e a competitividade 

sistêmica, faz-se necessária a formação de estruturas em toda a sociedade. A busca dessa 

competitividade é, portanto, um projeto de transformação social que vai além de uma 

simples correção do contexto macroeconômico, podendo ser impulsionada com a 

implementação de políticas públicas que induzam a consolidação de arranjos produtivos 

locais.  

O papel do governo, neste caso, se faz presente à medida que as políticas nacionais 

incrementam a competitividade e transformam um território em um ambiente 

macroeconômico, político, social e ambiental, fortemente constituído, onde um 

aglomerado de empresas, associações ou cooperativas, atuam com sucesso. 

 

                                                             
10 MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
11 MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário 
12 EMPASA - Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas 
13 CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento 
14 FAEPA - Federação da Agricultura e da Pecuária da Paraíba 
15 SEBRAE - Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas da Paraíba 



No modelo do Instituto Alemão de Desenvolvimento – IAD são aplicados quatro níveis 

para analisar a competitividade sistêmica de uma região.  Esse modelo pode ser 

representado pela Figura 4.  

 

Figura 4. O modelo de Competitividade Sistêmica para o desenvolvimento socioeconômico de uma região 

Fonte: Cândido (2001, p. 119), adaptado de Esser, Hellebrand, Messner & Meyer-Stamer (1994).  

 

No modelo IAD, o primeiro nível (Nível Micro) refere-se aos fatores de competitividade 

ligados à organização interna das empresas, às estratégias empresariais e às relações 

interempresariais. Este nível envolve a capacidade de gestão, a aplicação de best practices 

em todas as etapas do ciclo de produção (desenvolvimento de produtos, produção 

propriamente dita e comercialização), a gestão da inovação, a integração em redes de 

cooperação tecnológica, a logística empresarial e a interação entre provedores, produtores 

e usuários. 

Segundo Pires (2001), existem cinco critérios que devem ser analisados nas empresas e que 

fornecem subsídios para a identificação das prioridades organizacionais. Esses critérios 

são: Gestão, Recursos Humanos, Capital e Informação, Tecnologia e Operações.  

Na Gestão, avalia-se a capacidade das empresas em utilizar tecnologias de gestão em seus 

empreendimentos. Nos recursos humanos, é analisada a qualificação dos colaboradores e a 

formação do capital intelectual da empresa. No critério Capital e Informação, é avaliada a 

capacidade das empresas em obterem capital e informação de qualidade e na quantidade 

necessária para se tornarem competitivas. Para o critério Tecnologia, é analisado como as 

empresas incorporam equipamentos, procedimentos e informação como diferencial 

competitivo. Por fim, no critério Operações, analisa-se como as empresas estão operando 

seus negócios na região e quais ações poderiam aumentar o seu desempenho operacional. 

No segundo nível (Nível Meso) refere-se à organização do espaço em que estão inseridas 

as empresas, à dotação de fatores de produção desses espaços e às políticas implementadas 



que venham contribuir para essa consolidação, tais como a política de infraestrutura física 

(transporte, energia e telecomunicações); a política de infraestrutura industrial; a política 

educacional (qualificação da mão-de-obra); e as políticas ambientais e regionais. Este nível 

abrange também as políticas seletivas de importação e de exportação. 

Segundo Pires (2001), este nível caracteriza-se pela governança em nível local e regional, 

fazendo surgir novas formas competitivas, tais como: integração entre instituições de apoio 

e empresas (existência de um fórum de desenvolvimento local, por exemplo); formação de 

consórcios (desempenhando tarefas importantes de competitividade que não podem ser 

realizadas por empresas isoladas); centros de serviços (instituições especializadas que 

servem de adensamento da cadeia produtiva – instrumentos mais evoluídos em um pacto 

territorial consolidado); e cooperativas de garantia de crédito (existência de uma taxa 

destinada a um fundo, utilizado como garantia para o crédito dos associados). Essas 

estruturas contribuem para garantir a competitividade, podendo existir simultaneamente em 

uma região. 

O terceiro nível (Nível Macro) engloba as políticas macroeconômicas tais como as 

políticas cambial, monetária, fiscal e a política de comércio exterior (evidenciada pela 

conexão da economia nacional em mercados internacionais) e das políticas de 

regulamentação da concorrência entre as empresas, as quais impedem a formação de 

monopólios e cartéis. 

As variáveis de análise e oportunidades desse nível diz respeito à: formação de polos 

tecnológicos; instalação de centros tecnológicos; fundação de agências de 

desenvolvimento; formação de vias de acesso para escoamento da produção; criação de 

estruturas de abastecimento e armazenamento; elaboração de programas de reconversão 

profissional; estruturação de políticas de fomento e incentivos, entre outros (PIRES, 2011). 

Por fim, no quarto nível (Nível Meta), existe um conjunto de fatores que permite a 

formação de um consenso social sobre a necessidade de uma política econômica voltada 

para o mercado mundial, que tenha capacidade de implementar uma estratégia de médio a 

longo prazo visando o incremento tecnológico-industrial orientado à competitividade. 

O Nível Meta possui as variáveis mais lentas da competitividade, como as estruturas 

socioculturais e a capacidade dos atores regionais para formularem visões e estratégias. O 

consenso para o desejo do desenvolvimento industrial e a integração competitiva aos 

mercados são fatores determinantes para a avaliação nesse nível (SOUZA, 2004). 

Segundo Pires (2011), este nível caracteriza-se pela governança, identificando as 

estratégias e a organização dos recursos do território, principalmente as relações entre o 

setor público e o setor privado. É também neste nível que se observa como a sociedade 

poderá gerenciar seu próprio desenvolvimento econômico e social. 

Portanto, o modelo IAD é apropriado para analisar arranjos produtivos que necessitam da 

ação governamental como indutor do desenvolvimento, pois este modelo coloca as 

políticas públicas como um dos fatores determinantes de competitividade das empresas, 

dando ênfase para os aspectos sociais, que incluem a ação do Estado e a mobilização da 

sociedade (DINIZ FILHO; VICENTINI, 2004).  

A análise do APL da Citricultura – Segmento Tangerina, apresentado neste artigo, permitiu 

identificar as relações de cooperação entre os integrantes do arranjo, as práticas gerenciais, 

o nível de transferência de tecnologia utilizada, a integração entre os parceiros e as 

políticas disponibilizadas para o setor. 

 



5. Análise das Políticas Públicas para o APL da Citricultura 

 

Esta seção apresenta os resultados da pesquisa de campo realizada com as instituições que 

apoiam o Arranjo Produtivo Local da Citricultura - Segmento Tangerina e com as 

associações, a cooperativa e os produtores que participam desse APL, analisando as 

contribuições das políticas existentes e os gargalos que ainda persistem no setor. 

Os resultados obtidos foram analisados em duas etapas, ou seja, foram entrevistados dois 

tipos de stakeholders. O primeiro grupo, gestores das Instituições responsáveis pela 

implementação das políticas públicas para o setor. O segundo grupo, formado pelos 

produtores e representantes das associações e da cooperativa dos seis municípios que 

compõem o arranjo produtivo da tangerina.  

Durante a pesquisa, foi possível analisar a efetividade das políticas disponibilizadas para o 

setor sob a ótica dos produtores, das Instituições Públicas e das entidades não 

governamentais atuantes no APL. A partir dessa análise, tenta-se identificar o porquê da 

existência de diversas políticas que não conseguem efetivar seus objetivos junto ao setor 

produtivo. 

 

5.1 Análise da atuação das Instituições na implementação de Políticas Públicas 

 

Ao avaliar a atuação das nove instituições colaboradoras do APL (MAPA, SEDAP
16

, 

EMEPA, EMATER, PMM
17

, UFPB/RedeSist
18

, BNB, SEBRAE e STRM
19

) e que 

contribuíram no período de 2008 a 2011 para consolidação do arranjo estudado, foi 

identificado o nível de envolvimento das instituições, quais os programas implementados 

para o segmento, quais os gargalos existentes e qual a efetividade das políticas 

implementadas na visão de cada instituição.  

Para os stackholders entrevistados, as instituições parceiras têm realizado nos últimos anos 

ações indutoras para o desenvolvimento do setor agrícola na região, como por exemplo, o 

desenvolvimento de inseticidas orgânicos utilizados no controle de pragas, a implantação 

de uma packing house visando melhorar as condições de comercialização do produto final 

e a instalação de unidades demonstrativas para produção de tangerina com alto valor 

agregado. Essas e outras ações citadas pelos entrevistados têm como objetivo promover a 

competitividade do APL. 

Após serem realizadas as entrevistas in loco, pode-se concluir que o suporte institucional 

existente para o APL possui parceiros importantes e com potencial para apoiar a 

organização do arranjo e transferir tecnologias adequadas ao desenvolvimento do setor.  

Entretanto, ficou evidenciado na pesquisa que este suporte institucional ainda não é 

suficiente para atender às demandas dos produtores rurais, pois as ações executadas ainda 

são pontuais, não havendo uma integração sinérgica entre os produtores e as instituições. 

Percebe-se na fala de cada representante, que as ações são realizadas isoladamente por 

cada entidade. Mesmo que estas estejam integradas no APL, as ações continuam 

                                                             
16 SEDAP - Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca 
17 PMM – Prefeitura Municipal de Matinhas 
18 RedeSist - Rede de Pesquisa em Sistemas Produtivos e Inovativos Locais 
19 STRM - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Matinhas 



acontecendo conforme o planejamento institucional de cada uma. Essa ausência de 

cooperação entre as instituições dificulta o processo inovativo, ocorrendo perda de sinergia 

na realização de ações no arranjo.  

Os gestores institucionais ainda não perceberam que as políticas públicas existentes para 

atender às necessidades do APL devem ser trabalhadas a partir de uma interseção dos 

programas governamentais e não governamentais que potencializem projetos estruturantes, 

possibilitando a sustentabilidade da atividade econômica de forma equilibrada em toda a 

região. 

 

5.2  Análise da visão dos Produtores Rurais quanto à importância das Políticas 

Públicas para o Desenvolvimento do APL 

 

Na realização da pesquisa, o universo estudado incluiu como protagonistas os presidentes 

de cinco associações e uma cooperativa, localizadas nos municípios de Matinhas, 

Esperança, Alagoa Nova, São Sebastião de Lagoa de Roça, Lagoa Seca e Massaranduba. A 

escolha dos entrevistados foi devido à vivência desses representantes como interlocutores 

junto às instituições colaboradoras do arranjo e principalmente por serem produtores de 

tangerina e líderes na região. 

Para analisar a visão dos produtores em relação à utilização das políticas públicas ofertadas 

pelas instituições governamentais e não governamentais foi utilizado o modelo IAD, a 

partir dos níveis Micro, Meso, Macro e Meta.  

O nível Micro permitiu a identificação dos problemas mais frequentes dos produtores, que 

apesar de estarem organizados em associações e cooperativa, não possuem o habito de 

resolver os problemas do segmento de modo cooperado.  

Tal constatação recai sobre a falta de diálogo entre os atores fazendo com que um hiato 

seja gerado na comunicação dos participantes do arranjo. Este fato impede os produtores 

de obterem resultados promissores para o segmento e de vislumbrarem a possibilidade de 

investir em inovação, de forma coletiva, e realizar uma comercialização com maior poder 

de negociação de preço e de expansão de mercado. 

Outros fatores importantes detectados nesse nível foram: a baixa capacidade produtiva 

entre as safras apesar de existir uma área expressiva para a produção de citros; falta de 

celeridade nas informações; e descontinuidade nas ações dos parceiros. 

No nível Meso, verificou-se que os produtores desconhecem políticas específicas para o 

segmento da tangerina e questionam a falta de investimentos financeiros para o setor, a 

falta de orientação de normas técnicas de plantio e manejo nos pomares, a falta de 

integração e comunicação entre as instituições governamentais e a falta de projetos que 

qualifiquem jovens e filhos de produtores para atuarem no campo. 

Os produtores enfatizam também a pouca atuação das instituições, realizando ações 

diferenciadas para cada associação, ou seja, não havendo critérios para o atendimento 

coletivo desses atores. 

Ao analisar o APL, segundo o nível Macro, verificou-se que os produtores desconhecem o 

impacto das políticas macroeconômicas (cambial, monetária e fiscal) e a política de 

comércio exterior para o APL. Por ser um arranjo de baixa renda e que utiliza basicamente 

políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, adequadas para uma agricultura 

diversificada e não especificamente para tangerina, tais políticas acabam não incentivando 



a expansão do plantio. Neste caso, o planejamento e a organização produtiva da atividade 

de maior potencial econômico na região não são priorizados. 

Ainda sobre a política econômica brasileira, é notória a carência de esclarecimentos sobre 

como essa política poderia dinamizar o segmento e o desconhecimento sobre os incentivos 

governamentais para formalização de agronegócios. 

O nível Meta analisou a cooperação dos atores dentro de uma visão sistêmica, em que 

estes acreditam que gradativamente o setor estará fortalecido, mas que ainda não 

conseguem interferir na elaboração de planos e programas governamentais voltados para a 

citricultura, segmento tangerina. 

Conforme citado pelos stackholders das instituições, existe um processo de transferência 

de tecnologia para o setor, pautado na inserção da inovação para a produção de citros. Este 

processo tem contribuído para a melhoria da qualidade dos frutos produzidos na região. 

Entretanto, identificou-se nas entrevistas com os produtores que falta uma gestão mais 

eficiente para que a inovação seja compreendida e absorvida por todos os envolvidos. 

Atualmente, apenas uma pequena parte dos produtores tem utilizado essas tecnologias e se 

beneficiado com o aumento da produtividade, tornando-se mais competitivos. 

Sendo assim, a falta de uma política específica que intensifique o uso da inovação como 

fator determinante para o aumento da competitividade, faz com que a produção de citros na 

Paraíba sofra um descompasso entre a grande demanda por esses frutos de mesa e a baixa 

produtividade desse setor. 

 

6. Conclusões 

 

O trabalho proposto teve como finalidade analisar a estrutura organizacional do APL, 

identificar as políticas promotoras do desenvolvimento, avaliar a contribuição das políticas 

disponibilizadas e propor medidas para a redução das falhas oriundas do processo de 

implementação dessas políticas. 

Os stackholders entrevistados acreditam que o referido APL tem impacto na economia 

local e regional, tem mercado favorável para o escoamento da produção, é gerador de 

emprego e renda, apresenta possibilidade de expansão, tem cultura difundida na produção 

de tangerina e é indutor do crescimento socioeconômico da região. O arranjo estudado 

possui também um grande potencial para a implantação de agroindústrias derivadas da 

citricultura. 

Entretanto, os avanços obtidos a partir dos apoios institucionais ainda não são suficientes 

para que o arranjo seja competitivo e desponte nacionalmente como um APL de excelência 

na produção de tangerina.  

Além disso, os produtores do arranjo não investem na modernização dos seus plantios e em 

inovação tecnológica, pois a visão empreendedora para formação de um agronegócio 

sustentável ainda é baixa.  

Neste estudo, foi possível verificar a existência de políticas voltadas para a produção de 

citros, elaboradas por instituições atuantes na região, mas pouco compreendidas e 

utilizadas pelos produtores rurais. Tais políticas, segundo os produtores, são executadas 

pelas instituições sem um planejamento de ações integradas e periódicas, o que dificulta a 

realização de atividades proativas para o arranjo (AQUINO, 2012). 



Sendo assim, é importante que haja a integração das instituições para que seja concebida 

uma política específica direcionada ao setor, visando estimular o empreendedorismo, a 

inovação tecnológica e uma governança proativa para o APL. 

Diante dos resultados obtidos neste estudo, foram elaboradas algumas propostas para 

subsidiarem a formulação de uma política específica para o setor e a readequação das 

políticas praticadas pelas instituições governamentais e não governamentais atuantes no 

APL. Tais propostas são elencadas neste trabalho levando-se em consideração os níveis do 

modelo IAD aplicados na análise das políticas públicas direcionadas ao setor. 

Sendo assim, no nível Micro, faz-se necessário estimular os governos estadual e 

municipais a priorizarem, em seus planos plurianuais, ações de incentivo ao APL da 

Citricultura. Este estímulo deve partir de estratégias que definam um programa que 

padronize as mudas de tangerina no Estado, formalizem um programa de prevenção e 

combate à mosca negra e outras pragas nos plantios de citros, orientem e capacitem os 

produtores a realizarem o manejo de seus pomares seguindo as orientações técnicas e as 

normas ambientais, e formalizem um programa de empreendedorismo visando desenvolver 

a gestão dos agronegócios implantados no arranjo. 

No nível Meso, propõe-se a formatação de uma política governamental específica para a 

produção de citros no APL que induza o aumento da produtividade dos plantios e a 

respectiva comercialização. Esta política deve priorizar o fomento à pesquisa e à inovação 

direcionadas para a melhoria da produção de tangerina e sua transferência para os 

produtores, bem como a assistência técnica e extensão rural realizada de forma 

permanente. 

Ainda para o nível Meso, faz-se necessária a elaboração de uma política de 

acompanhamento da evolução social, educacional, econômica e de inovação para o APL 

em estudo. Esta política deve avaliar o crescimento do arranjo, acompanhando-o por um 

período mínimo de quatro anos, tempo necessário para que o agronegócio da citricultura se 

torne autossustentável. Outra política que deve ser implementada é a de capacitação 

profissional com ênfase em arranjo produtivo local. Com esta política, gestores, 

coordenadores e agentes atuantes no APL da Citricultura devem aprimorar seus 

conhecimentos e difundi-los junto ao arranjo produtivo e as instituições parceiras. A 

política de capacitação também deve induzir na região a formação de jovens protagonistas 

que possam contribuir no processo de sustentabilidade do arranjo.  

No nível Meta, propõe-se a integração de ações entre as instituições governamentais 

atuantes no APL. Esta proposta visa reduzir gastos com atividades em duplicidade, 

fortalecendo o segmento com ações implementadas de forma continuada e aumentando a 

capacidade de atendimento às demandas dos produtores. A atuação de cada instituição, 

com suas respectivas expertises, deve ser direcionada para resolver os gargalos técnicos e 

tecnológicos dentro do arranjo e aumentar o diálogo entre as instituições visando à 

integração de ações conjuntas. 

No nível Macro, deve-se aumentar os incentivos financeiros do Governo do Estado para o 

APL da Citricultura – Segmento Tangerina. Tais incentivos devem priorizar o setor 

produtivo e as organizações coletivas do referido arranjo, mediante planos de ação para 

desenvolver a implantação de agronegócios, o empreendedorismo e a capacitação 

profissional, além de destinar um percentual dos recursos de ciência e tecnologia para a 

realização de pesquisas e inovação. 

Finalmente, considerando as contribuições geradas neste trabalho, o desafio na 

implementação de políticas públicas para a consolidação de um Arranjo Produtivo Local 



do setor agrícola deve ser percebido como vetor de impulsão à inovação e à transferência 

de conhecimentos. Este desafio deve gerar novas reflexões para as instituições e para as 

organizações coletivas, induzindo a uma dinâmica de desenvolvimento socioeconômico 

que seja capaz de elevar à competitividade dentro do APL. 
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Título: Políticas Estratégicas en el Ámbito de la Biomedicina. El
Clúster Bi-nacional Medicon Valley

Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar las políticas implementadas para promover un clúster

biomédico en el caso de Medicon Valley. Con ello, se pretenden obtener recomendaciones

que contribuyan al diseño de políticas más efectivas para la creación y/o consolidación de

un clúster biomédico.

Desde la perspectiva teórica, se utiliza el enfoque evolucionista de políticas estratégicas,

basado en la teoría del ciclo de vida industrial ampliado. El estudio de caso combina la

revisión de la literatura específica con la realización de entrevistas con distintos agentes del

clúster.

Medicon Valley presenta varias singularidades. En primer lugar, se trata de un clúster

binacional, localizado en Øresund, una región transfronteriza entre Suecia y Dinamarca. En

segundo lugar, el origen de este clúster se basa en la importancia de la industria

farmacéutica.

Al analizar la emergencia y desarrollo del clúster, se prestará especial atención a los

principales impulsores de cada fase y su co-evolución.

Palabras clave: políticas estratégicas, ciclo de vida ampliado, biomedicina, clúster, co-

evolución, Medicon Valley

Abstract

The aim of this paper is to analyze the policies implemented to promote a biomedical

cluster in the case of Medicon Valley. In this sense, the analysis provides us suggestions

that help to design more effective policies for the creation and/or consolidation of a

biomedical cluster.

From the theoretical perspective, it is used the evolutionary approach of targeted policies,

which is based on the extended industrial life cycle theory. According to the case-study



methodology, we combine the review of the specific literature with interviews carried out

to key stakeholders of such cluster.

Medicon Valley shows several singularities. Firstly, it is a binational cluster, located in

Øresund, a cross-border region between Sweden and Denmark. Secondly, the cluster arises

from the importance of the pharma industry.

In order to analyze the emergence and development of the cluster, special attention is paid

to the key drivers of each phase and their co-evolution.

Keywords: targeted policies, extended life cycle, biomedicine, cluster, co-evolution,

Medicon Valley

Eje temático: III. Desarrollo académico, científico y tecnológico: tendencias y

perspectivas

1. Introducción

El objetivo de este trabajo es analizar las políticas estratégicas implementadas para
promover la creación y desarrollo de un sector novedoso como la biomedicina, en el caso
de Medicon Valley.

La biotecnología y, en particular, la biomedicina, constituye un sector emergente, intensivo
en conocimiento y de alto valor añadido. Su potencial contribución económica y su
impacto en la mejora de la salud y de la calidad de vida, la convierte en una actividad que
ocupa un lugar preferente en la agenda de crecimiento de muchos países y regiones. La
complejidad que caracteriza a este campo emergente y multidisciplinar implica que
presente retos específicos y adicionales a los propios de los sectores innovadores y del
actual contexto global.

Las políticas dirigidas a la promoción de ese sector se analizan desde el enfoque de
políticas estratégicas (targeted policies), basado en la teoría del ciclo de vida ampliado de
una industria. Ello permite abordar la experiencia de Medicon Valley desde una
perspectiva evolucionista y dinámica, analizando los principales factores impulsores de
cada fase (agentes, elementos o políticas), así como su co-evolución.

Este clúster biomédico consolidado presenta una serie de particularidades que realzan el
valor de su estudio. En primer lugar, se trata de un clúster binacional, localizado en
Øresund, una región transfronteriza entre Suecia y Dinamarca. En segundo lugar, el origen
del clúster se basa en la importancia de la industria farmacéutica.

Siguiendo la metodología del estudio de caso, este trabajo combina la revisión de la
literatura que aborda específicamente el caso de Medicon Valley y de la documentación
sobre los planes y programas políticos, con el trabajo de campo. La realización de



entrevistas personales a distintos agentes del clúster nos permite obtener información de
carácter cualitativo valiosa para una mejor comprensión del origen y evolución del clúster
y, en particular, para evaluar la efectividad de las políticas. Dicha información constituye
un input relevante para el diseño de políticas que puedan aplicarse en otros territorios.

Este trabajo se estructura en cuatro epígrafes. El primero aborda el enfoque de políticas
estratégicas. El segundo epígrafe se refiere al ámbito biomédico y la justificación de la
intervención pública. El tercer apartado se centra en el análisis de Medicon Valley,
siguiendo la teoría del ciclo de vida ampliado y los elementos clave de cada etapa. El
cuarto epígrafe propone algunas recomendaciones para el diseño de políticas, basándose en
el enfoque de políticas estratégicas y el estudio de caso analizado. Finalmente, se presentan
las conclusiones obtenidas de este trabajo.

2. El enfoque de políticas estratégicas

El crecimiento económico solo es sostenible si se apoya en la creación de nuevos sectores.
En ese proceso, las políticas públicas han tenido un papel relevante en muchas ocasiones.
Por eso, las políticas deben centrarse en apoyar nuevas industrias, especialmente en
aquellas actividades de mayor incertidumbre (Rodrik, 2004).

Las políticas estratégicas (targeted policies) representan una nueva perspectiva de la
política tecnológica y de innovación, basada en el concepto desarrollado por Avnimelech y
Teubal (2008). Esta perspectiva sistémica y evolucionista trata de desencadenar, reforzar y
mantener procesos evolucionarios de emergencia de estructuras multiagente conducidos
por el mercado. Se centra en identificar y establecer prioridades estratégicas y articularlas
para el diseño de nuevas políticas y programas.

A diferencia de los programas horizontales que apoyan la I+D y la innovación en el ámbito
empresarial sin especificar a priori el sector, la tecnología o la clase de producto (Teubal,
1997); los programas estratégicamente orientados se centran en un sector o tecnología
particular, siendo su objetivo principal crear una nueva estructura multiagente. Su diseño y
puesta en marcha son complejos, pues sus necesidades específicas son difíciles de
identificar. Además, su impacto puede depender fundamentalmente de la acumulación
previa de condiciones favorables. Por ello, se sugiere que la política de innovación debe
implementar primero programas horizontales y; una vez que se acumule cierta experiencia,
se tenderá hacia programas estratégicamente orientados o programas horizontales más
selectivos (Teubal, 1997; Avnimelech y Teubal, 2008).

Las estructuras multiagente (clúster, sector, mercado, industria, clase de producto,…)
constituyen el fundamento del cambio estructural y del desarrollo económico basado en la
innovación y el conocimiento. Según Porter (1998), el origen del clúster puede ser muy
diferente; pero su crecimiento parte del fortalecimiento de los recursos existentes. La
existencia de masa crítica de recursos, capacidades y actividades que puedan iniciar un
proceso acumulativo de emergencia constituye un elemento crucial para la aparición de
una nueva estructura multiagente. Así, la existencia de buenas precondiciones debe
considerarse condición necesaria para la emergencia de un nuevo sector o de estructuras
multiagente; pero probablemente no sea suficiente para su surgimiento, pues se requieren
otros factores. Los bioclústers se desarrollan a través de procesos acumulativos que llevan
a la concentración de una masa crítica de empresas privadas, de profesionales, de
intermediarios experimentados; y al desarrollo de una infraestructura adecuada para apoyar
actividades de I+D (Rosiello y Orsenigo, 2008). Previamente a la aparición de la industria,



el nivel de interacción, de aprendizaje colectivo entre diversos agentes del mercado y de
spillovers son muy bajos. Para progresar hacia la emergencia, debe existir coordinación
entre las actividades realizadas por el mercado. En la mayoría de los casos, los problemas
de coordinación se abordan directamente por los agentes públicos. Por ello, las
intervenciones públicas se dirigen a corregir los fallos tanto de mercado como sistémicos,
que aparecen en diferentes fases del proceso (Avnimelech y Teubal, 2008). Así, las
políticas estratégicamente orientadas deben considerar la oferta, la demanda, las
condiciones del marco institucional y otras precondiciones.

El enfoque de políticas estratégicas se basa en la teoría del ciclo de vida industrial
extendido, que parte del carácter evolutivo del desarrollo de un sector. Según esa teoría, se
considera que un sector pasa por un ciclo de vida, desde su génesis hasta la madurez, en el
que se podrían distinguir las siguientes cinco fases (Avnimelech y Teubal, 2008; Rosiello
et al., 2011; Target, 2011):

1. Génesis: Constituye la fase previa a la aparición de un sector, en la que las
condiciones previas (precondiciones) están presentes o en proceso de formación.
Las actuaciones de esta fase resultan de gran importancia para crear y unir los
recursos y capacidades necesarios para el desarrollo del sector.

2. Pre-emergencia: Esta fase muestra el comienzo del sector, al aparecer actividades
correspondientes al desarrollo inicial, como una cierta especialización en I+D, el
inicio de alguna actividad comercial y de inversión. Se caracteriza por una base
científica fuerte, su transferencia a la actividad comercial y el desarrollo de la
acción emprendedora.

3. Emergencia: En esta etapa el sector cuenta con masa crítica, tanto en el ámbito
investigador como en el empresarial. Así, la investigación y su comercialización
pierden su carácter excepcional o provisional, representando un paso previo para
que el sector se convierta en estandarizado.

4. Crisis y reestructuración: En esta fase las nuevas condiciones económicas exigen un
cambio en las actividades de un sector asentado.

5. Consolidación: La última fase supone la potencial reestructuración y expansión de
un sector asentado.

La principal diferencia de la teoría del ciclo de vida industrial ampliado con la
convencional no es solo la existencia de cinco fases, sino que la atención se centra
especialmente en las fases previas a la emergencia del sector. También debe destacarse que
en cada fase se desarrollan los elementos o factores impulsores necesarios para la
transición a la siguiente etapa. Por lo tanto, a lo largo de las distintas fases coexisten
diversos factores que pueden impulsar al sector hacia su madurez. Esos factores pueden
considerarse como dimensiones de tipo estratégico o táctico.

Las dimensiones estratégicas contemplan aquellas acciones que van desde el propio
conocimiento sobre la situación y evolución del sector hasta el establecimiento de
objetivos estratégicos realistas. Así, incluye aspectos como la decisión oficial, el
compromiso político de largo plazo, la evaluación realista del sector y la visión. Este tipo
de acciones deberían corresponder al máximo nivel de decisión posible (ministros,
representantes del sector...), pues constituyen elementos clave en la toma de decisiones y el
diseño de políticas eficaces para el desarrollo del sector.

Entre los niveles estratégico y táctico es necesario identificar los agentes que puedan
desempeñar la función de Comité Estratégico. Este Comité sería la organización (o



consorcio) encargada de guiar, evaluar y asesorar sobre las diferentes políticas que se
deberían implementar para conseguir los objetivos establecidos en el mapa de ruta
estratégico.

Las dimensiones de carácter táctico se refieren a los pasos necesarios para poder completar
de forma exitosa el proceso de desarrollo del sector seleccionado. Así, incluye el conjunto
de acciones que deberían considerar los decisores políticos con el objetivo de contribuir al
desarrollo del sector a través de sus diferentes fases. Este tipo de acciones deberían llevarse
a cabo tratando de adaptarse a la visión y evolución del sector en un contexto global
dinámico y cambiante. Entre los aspectos que comprende, se encuentra la identificación de
los agentes involucrados en el sector; la identificación de puntos críticos o debilidades; el
diseño y ejecución de las medidas necesarias para alcanzar objetivos específicos (en el
ámbito de la base científica, los recursos humanos, la financiación o la cooperación) y la
evaluación.

El enfoque estratégico conducirá a un mapa de ruta estratégico que puedan utilizar los
diseñadores de políticas para determinar los cambios, intervenciones y cooperación
necesarios para conseguir un sistema de innovación biotecnológico operativo. Es
fundamental conocer la situación real del sector y si se reúnen las condiciones para pasar a
la siguiente fase. También resulta crucial contar con mecanismos de evaluación de todo el
proceso de desarrollo estratégico. Ello permite el feedback a los decisores políticos sobre la
efectividad de las políticas implementadas.

3. La intervención pública en el ámbito biomédico

La biotecnología es un ámbito de desarrollo reciente, interdisciplinar y muy relacionado
con otras áreas afines, de gran complejidad y con múltiples aplicaciones. Todo ello
dificulta su definición precisa y, la identificación y delimitación clara de las fronteras que
separan los distintos ámbitos.

Biociencias o Ciencias de la Vida es el concepto más amplio, que incluye todos los
ámbitos científicos relacionados con la biología, medicina, veterinaria, bioquímica,
farmacia y otros que hacen uso de todos los métodos y tecnologías tradicionales y
modernas. Comprende las actividades farmacéuticas, biotecnológicas y de tecnología
médica.

La biotecnología es un subconjunto de las biociencias basado en las técnicas
biotecnológicas. La OCDE (2005, p. 9) define biotecnología como “la aplicación de la
ciencia y la tecnología a organismos vivos, así como a partes, productos y modelos de los
mismos, con el fin de alterar materiales vivos o inertes para el desarrollo de conocimiento,
bienes y servicios”1.

La biomedicina puede definirse en sentido tradicional o moderno. En el sentido tradicional
es una ciencia médica, basada en la aplicación de los principios biológicos y de otras
ciencias naturales a la práctica clínica. Dicha ciencia incluye campos como la medicina,

1 Esta definición no solo incluye la biotecnología moderna, sino también la tradicional. Se entiende por biotecnología
moderna el uso de procesos celulares, moleculares y genéticos en la producción de bienes y servicios. Está relacionada
con un conjunto de tecnologías que incluyen el uso del ADN recombinante, fusión de células o la ingeniería de tejido
celular. La biotecnología tradicional se refiere a la fermentación y la hibridación de plantas y animales.



veterinaria, odontología y otras ciencias biológicas2. En el sentido moderno, la biomedicina
comparte el mismo ámbito, pero mediante el uso intensivo de los conocimientos, métodos
y técnicas desarrollados a través de la biotecnología. La biomedicina también se denomina
como biotecnología roja, en referencia a su aplicación a la salud.

La complejidad inherente al sector biotecnológico implica que presente una serie de retos
específicos, que se añaden a los propios de los sectores intensivos en conocimiento. En
primer lugar, destaca la complejidad y diversidad de actividades incluidas en la
biotecnología e incluso en la biomedicina; que pueden variar desde las terapias con células
madre hasta cualquier dispositivo médico. A esa complejidad se une el hecho de ser un
sector muy regulado, con un largo período de maduración, con elevados costes de
desarrollo de nuevos productos y con unos niveles de riesgo y fracaso muy elevados. Al
tratarse de un sector tan novedoso, gran parte de la ciencia es nueva y muchos productos
potenciales están cambiando continuamente. Esa situación de cambio también afecta al
sector empresarial. Debe considerarse tanto el papel de la demanda, pues el tamaño del
mercado potencial es un factor relevante; como el del sector público, por sus funciones
como prestador del servicio sanitario, usuario y comprador.

Aunque las empresas desempeñan el papel central en un clúster (Porter, 1990, 1998), no se
debe excluir a otros agentes. De hecho, el clúster parece ser más eficaz, si además de las
empresas, se implican otros actores, como universidades, centros de investigación,
instituciones públicas y privadas que contribuyan a la creación, difusión y transformación
del conocimiento en actividad económica viable. En ese sentido, para Boschma (2005) un
clúster es un conjunto de agentes (privados o públicos) con un mismo propósito y fuertes
relaciones motivadas por factores cognitivos, organizativos, geográficos, sociales o
institucionales.

En particular, debe destacarse el papel del sector público, que puede actuar de catalizador
para la emergencia y desarrollo de un clúster. El sector biotecnológico, dadas sus
peculiaridades, depende crucialmente de la intervención pública (Stankiewicz, 2002;
Löfgren y Benner, 2005). El papel del gobierno en el desarrollo del sector puede
considerarse global, pues comprende múltiples ámbitos, como la investigación, la
comercialización, el desarrollo industrial, la actitud socio-cultural, la regulación y los
derechos de propiedad intelectual o el fomento de redes y la coordinación entre agentes o
en estructuras de colaboración. El apoyo público a la I+D constituye un activo central para
la evolución de los bioclústers (Löfgren y Benner, 2005); pues las inversiones tienden a
localizarse en las áreas más dinámicas en la actividad de I+D, pudiendo convertirse
también en un territorio atractivo para la localización de inversiones extranjeras (Cooke,
2004). Varios casos exitosos de bioclústers (Washington, Alemania, Dinamarca, Suecia,
Francia, Israel o Singapur) demuestran que la intervención pública ha sido crucial
(Rosiello y Orsenigo, 2008).

2 En otras ciencias biológicas se incluyen bioquímica, química, biología, histología, genética, anatomía, fisiología,
patología, ingeniería biomédica, zoología, botánica y microbiología.



4. La Emergencia y el Desarrollo del Clúster Medicon Valley

4.1. Introducción

Medicon Valley es un clúster de ciencias de la vida binacional, que se localiza en Øresund,
una región transfronteriza entre Dinamarca y Suecia. El clúster se encuentra bien situado
tanto a nivel europeo como mundial3. Entre las fortalezas del clúster destacan las
siguientes: la sólida base científica, tanto de carácter público como privado; la larga
tradición industrial, especialmente en el ámbito farmacéutico; la experiencia en
investigación clínica; el nivel de desarrollo del servicio sanitario público; un ambiente
favorable a la innovación y el empresariado; el desarrollo de la actividad de capital riesgo;
y un alto nivel de colaboración y de transferencia de conocimiento y tecnología entre
universidades, hospitales e industria.

La importancia del clúster en Dinamarca y Suecia difiere notablemente. Así, se estima que
la parte danesa del clúster representa el 92% de la actividad de ciencias de la vida en aquel
país; mientras que la parte sueca (que se corresponde con las áreas de Malmö-Lund) sólo
representa el 19% (Vinnova, 2008; 2011)4. Los dos países presentan un gran desarrollo de
la biotecnología, tanto desde la perspectiva científica como industrial, como muestran los
informes y estadísticas internacionales (Comisión Europea, 2002; OCDE, 2006, 2009;
Ernst&Young, 2002, 2003, 2004, 2008, 2010, 2011). Los indicadores presentan valores
más altos en cualquiera de los dos países que la media europea, situándose en los primeros
puestos en los indicadores relativos. El Scientific American’s Worldview Scorecard indica
que Dinamarca y Suecia están en la segunda y tercera posición, respectivamente, en
ciencias de la vida y biotecnología, tan sólo por detrás de Estados Unidos (Medicon Valley
Alliance, 2011).

La investigación universitaria es de alta calidad en el ámbito internacional, presentando un
elevado número de publicaciones biomédicas (tanto globalmente como en revistas de
impacto) y participación significativa en proyectos internacionales. Dinamarca y Suecia se
sitúan en la segunda y sexta posición, respectivamente, por número de artículos publicados
en el ámbito biomédico por millón de habitantes en 2009 (Danish Ministry of Science,
Technology and Innovation, 2010).

Este clúster representa el 13,5% de la I+D biotecnológica en la UE en 2006. Debe
destacarse que el sector privado invierte en I+D más que el sector público. Los principales
ámbitos de especialización del clúster son diabetes-metabolismo, neurociencias, cáncer e
inflamación y alergias. También se está convirtiendo en referencia en medicina
personalizada y presenta avances significativos en bioinformática y células madre.

3 Está considerado el tercer clúster biotecnológico de Europa, siendo el más denso por la amplia variedad e intensidad de
agentes concentrados en un área pequeña. En el ámbito mundial, estaría entre los 10 primeros, aspirando a convertirse en
una de las cinco biorregiones más atractivas en los próximos años.
4 Esa diferencia está relacionada con la existencia de otros clústers. Así, Estocolmo-Uppsala es el clúster más importante
en Suecia, aunque existen otros (Gotemburgo, Linköping y Umeå). En Dinamarca, además de la region de Copenhague,
surgen bioclústers más pequeños en Aarhus, Odense y Aalborg.



4.2. Medicon Valley: un bioclúster completo desde la perspectiva evolucionista

En esta experiencia coexisten dos tipos de factores impulsores: los de mercado y los
políticos. El surgimiento del clúster está claramente relacionado con la tradicional
presencia de la industria farmacéutica y de tecnología médica. Pero no se trata de un solo
elemento aislado; sino que existen otros factores esenciales relacionados con el desarrollo
del clúster: la sólida base investigadora (en el ámbito académico, empresarial y clínico), el
capital riesgo y el compromiso político (Pålsson y Gregersen, 2011; Rosiello, 2005;
Cooke, 2003, 2007). Medicon Valley puede representar un buen ejemplo de como las
políticas estratégicas pueden reforzar la aparición de un clúster biomédico sobre la base de
unas buenas pre-condiciones.

Este clúster presenta una especial complejidad, debido a su carácter binacional, lo que
implica la necesidad de coordinación entre los diferentes niveles institucionales. La forma
concreta de organización y liderazgo podría cambiar. De hecho, en este caso, las
instituciones de apoyo (público, privado, mixto) que han desempeñado un papel crucial
han cambiado a lo largo del tiempo.

El momento determinante para el surgimiento del clúster y de una estrategia biotecnológica
lo constituye la creación en 1993 del Comité Øresund, como una entidad política para
promover la cooperación transfronteriza. Tras una evaluación de las competencias locales
y las potenciales ventajas de la agrupación y cooperación, dicha institución decide
centrarse en la biotecnología (Nelund y Norus, 2003). En ese contexto, en 1995 se inicia el
proyecto Medicon Valley, liderado por las Universidades de Copenhague y Lund.

Otro elemento crucial lo constituye la creación de Medicon Valley Alliance (MVA) en
1997. Se trata de una red público-privada en la que participan todos los actores interesados
en promover la integración local y la formación de una biorregión. Esta entidad ha sido
muy activa en la promoción de la cooperación y la imagen de marca de la región a nivel
internacional, para atraer nuevas empresas y capital. Su papel de liderazgo ha ido ganando
importancia, hasta convertirse en el actor clave en el proceso de redefinición de la
estrategia del clúster de una forma más estratégicamente orientada hacia la especialización
en determinados ámbitos5.

Las entidades públicas Vinnova6 y VTU7, que se crearon más recientemente, han
desempeñado un papel clave en el desarrollo del sector biomédico. Puede considerarse que
actúan como Comité Estratégico, teniendo en cuenta su capacidad para formular y aplicar
políticas desde una perspectiva sistémica.

A continuación se analiza la evolución del clúster Medicon Valley desde la perspectiva
evolucionista del ciclo de vida industrial ampliado, centrándose en las tres primeras fases.

5 La Iniciativa Beacon lanzada en 2011 trata de identificar una serie de áreas específicas (“beacons”) en las que la región
puede ser un referente mundial.

6 Vinnova es la agencia gubernamental creada en Suecia en 2001 para promover el crecimiento sostenible desde una
perspectiva sistémica. Aunque la mayor parte de sus iniciativas son horizontales, la biotecnología se considera un área
prioritaria. Por lo tanto, tiene programas específicos para promover este campo, lo que representa aproximadamente el
20% de los fondos del gobierno para la investigación en biotecnología.

7 VTU es la Agencia Danesa para la Ciencia, Tecnología e Innovación (DASTI) creada en 2006 para formular e
implementar políticas. Esta entidad financia investigación en biotecnología, invierte en institutos de investigación en el
ámbito biotecnológico y creó Biopeople (la Red Danesa de Innovación en Biotecnología).



1) Los orígenes: la base industrial

Las condiciones previas existentes a principios de los años noventa han facilitado el
desarrollo de un bioclúster completo. Entre esas condiciones, destaca la sólida base
industrial pre-existente. El sector estaba claramente dominado por la industria farmacéutica
(incluyendo multinacionales, entre ellas algunas de las empresas líderes del sector a nivel
mundial), que co-existen con algunas empresas de tamaño medio dedicadas a la actividad
terapéutica o de tecnología médica.

La contribución de la industria farmacéutica ha sido determinante para el desarrollo del
clúster. La literatura (Rosiello, 2005; IRIS Group, 2009; Vinnova, 2001; Boston
Consulting Group, 2002; Cooke, 2007), así como los entrevistados, destacan diversas vías,
relacionadas con la acumulación de talento y base científica, que son las siguientes:

- Ofrecer personal (tanto investigadores como técnicos o ejecutivos) altamente
cualificado para las empresas de biotecnología más pequeñas.

- Invertir en empresas biotecnológicas: una parte importante de las nuevas empresas
se crean como spin-outs de las compañías farmacéuticas.

- Incrementar el nivel de investigación del clúster, a través de diferentes formas:
realizan la mayor parte de la I+D y, mantienen una estrecha colaboración con
grupos de investigación académica y clínica. Indirectamente, las fundaciones
privadas, que son las propietarias de varias grandes empresas farmacéuticas en
Dinamarca, contribuyen a financiar la investigación académica y a su
comercialización.

- Transferir su know-how en el desarrollo de fármacos a las nuevas empresas
biotecnológicas. Este factor resulta determinante para la atracción de inversiones
extranjeras.

Además de la tradición industrial, los esfuerzos realizados en el ámbito de la investigación
(tanto pública como privada) crearon una base científica de alta calidad en el ámbito
biomédico. Al mismo tiempo, la existencia de varios hospitales con experiencia en
investigación clínica también desempeña un papel relevante.

Otros dos elementos importantes para el desarrollo del clúster los constituyen la existencia
de entidades de capital riesgo y la tradición de colaboración entre universidades, industria
y hospitales. Las entidades públicas de capital riesgo han sido actores fundamentales,
asumiendo el riesgo de iniciar el desarrollo de un nuevo sector. La colaboración entre
agentes se ve reforzada por la existencia de cuatro parques científicos e incubadoras,
mayoritariamente de origen público.

A comienzos de los noventa, antes de la creación del clúster, Dinamarca y Suecia ya
implementaran políticas horizontales dirigidas a crear un entorno favorable a la innovación
en general, prestando especial atención a los sectores de alta tecnología. Los dos países
aplicaron políticas de innovación sistémicas, que contemplan todos los elementos del
sistema de innovación y enfatizan la interacción, colaboración y coordinación entre ellos.
Los principales objetivos de las políticas implantadas son la promoción de la investigación
básica, los recursos humanos y la transmisión de conocimiento (Domínguez, 2007; D’Este
y Costa, 2007; Pålsson y Gregersen, 2011). En esta fase, apenas hay medidas orientadas
específicamente a la biotecnología, con la excepción de algunos programas que
contribuyeron a fortalecer la base científica, al promover la investigación y la educación,
financiando proyectos, centros de investigación y la colaboración con la industria. La
creación de entidades públicas de capital riesgo tanto en Suecia (en 1979) como en



Dinamarca (en 1992) constituye un elemento clave para el desarrollo del clúster, debido a
su efecto dinamizador para la creación de nuevas empresas biomédicas. Estas entidades
invierten directamente en empresas y también actúan como inversores en fondos de capital
riesgo.

2) Pre-emergencia: el fortalecimiento del sector

De acuerdo con el ciclo de vida industrial, muchos elementos correspondientes a la fase de
pre-emergencia se pueden encontrar a mediados de los años noventa. En esta fase (1993-
2000), el carácter de las políticas aplicadas es más amplio e intenso, presentando una
mayor orientación hacia el sector biotecnológico. Aunque se mantiene el predominio de las
políticas horizontales, se implementan nuevos programas específicamente biotecnológicos
y biomédicos.

En relación con la investigación, nuevas iniciativas pretenden fortalecer la base científica,
crear centros de investigación de alta calidad y promover la movilidad de los
investigadores entre las universidades y la industria. En el ámbito empresarial y de
comercialización, destaca la creación de incubadoras y de empresas específicamente
orientadas a invertir en actividades empresariales de alto riesgo. Estas entidades también
son muy relevantes al actuar como inversores en la etapa más incipiente del desarrollo de
una nueva iniciativa empresarial. A su vez, aparecen nuevos programas para apoyar la
creación de pequeñas empresas biotecnológicas. La agencia sueca NUTEK (dedicada al
desarrollo industrial y tecnológico) ha desempeñado un importante papel en el fomento del
empresariado. Adicionalmente, las entidades públicas ofrecen créditos y programas de
garantía, que asumen el 50% de las pérdidas de la inversión empresarial, o a través del
capital riesgo. Al mismo tiempo, estimulan al sector financiero a incrementar sus
préstamos para las start-ups. Por otra parte, se implementaron nuevos instrumentos para
mejorar la transferencia del conocimiento entre universidades y empresas y apoyar la
comercialización de la investigación en el ámbito biotecnológico y biomédico.

Como consecuencia de esas políticas, hay que destacar un cambio relevante en el ámbito
empresarial: la aparición de numerosas empresas biotecnológicas (más de cien) de pequeño
tamaño desde mediados de los años noventa como nuevos agentes en el sector. Este
elemento permite identificar la fase de pre-emergencia. Las políticas de apoyo y
financiación al empresariado parecen tener su efecto en el desarrollo de masa crítica de
nuevas empresas biomédicas. Estas nuevas empresas se dedican fundamentalmente al
descubrimiento y desarrollo de medicamentos y al diagnóstico. Aunque las spin-offs
universitarias constituyen la principal vía de creación de esas empresas (55%), una parte
significativa surgen como spin-outs de las grandes empresas farmacéuticas, especialmente
en la parte danesa (Gestrelius, 2008).

3) Emergencia: un bioclúster completo

La fase de emergencia (desde el año 2000) se caracteriza por la existencia de masa crítica
en los ámbitos científico e industrial. Algunos elementos que permiten identificar esa fase
y que muestran el dinamismo del sector son el crecimiento del empleo, la creación de
nuevas empresas, la aparición de empresas gacela, un importante número de productos en
desarrollo, la cotización de la empresa en el mercado de valores a través de OPV o el
establecimiento de alianzas internacionales. Otro hecho muy relevante es el desarrollo del
capital riesgo, tanto desde la perspectiva de la oferta como de la demanda.

Las políticas implementadas en esta fase se centran en nuevos programas específicamente
orientados al ámbito biotecnológico y biomédico para mejorar los recursos humanos, el
empresariado, la comercialización y la colaboración. En el ámbito de las políticas de



investigación, los dos países consideran áreas estratégicas la biotecnología (especialmente
en relación a la salud) y las ciencias de la vida. Se observa una mayor orientación hacia la
investigación aplicada y programas interdisciplinares (que combinan la nanotecnología, la
biotecnología y las tecnologías de la información y la comunicación). La infraestructura de
investigación se ha fortalecido gracias a los esfuerzos realizados, tanto con la creación de
centros de excelencia como con nuevos proyectos de alto nivel8. Además, se refuerzan los
programas de intercambio de personal cualificado entre empresas y universidades.

La promoción del empresariado es otro de los objetivos de las políticas aplicadas en esta
fase. Un instrumento particular lo constituyen los programas de apoyo para la creación de
nuevas empresas y el crecimiento de las ya existentes, que se centran especialmente en las
empresas intensivas en I+D. También hay que destacar el establecimiento en Dinamarca de
un nuevo parque bio-científico (COBIS) en 2009, que representa el primer parque
científico dedicado exclusivamente a la biotecnología. Estos dos elementos refuerzan sus
efectos con la implementación de programas dirigidos a promover la comercialización en
el ámbito biomédico.

En el ámbito financiero, hay que destacar el papel crucial desempeñado por el capital
riesgo, que ha vivido un gran desarrollo en esta fase. Así, crece el número de inversores, el
volumen de activos gestionados y el número de empresas participadas. Se crean nuevas
entidades, propiedad de capital público, de bancos, incubadoras e incluso de empresas
farmacéuticas. Las entidades de capital riesgo, en particular, las públicas creadas
inicialmente, se consideran factores clave en el desarrollo del clúster y, especialmente, en
los períodos en que el capital privado se mostraba más reacio a invertir en el sector.

Como resultado de esta co-evolución entre los impulsores, agentes y actuaciones políticas,
Medicon Valley se ha convertido en un bioclúster completo consolidado, muy bien
posicionado tanto en Europa como a nivel mundial.

En lo referido a la actividad empresarial y el empleo, Medicon Valley cuenta con 350
empresas de ciencias de la vida, lo que supone alrededor de 40.000 empleados en 2009,
concentrados principalmente en Dinamarca (Tabla 1). En el período 2003-2006 el empleo
se incrementó en casi un 9%. Sin embargo, desde 2006 la actividad está disminuyendo
ligeramente, como muestran los datos de empleo (reducción de un 8,5% en 2006-2009).
Esta evolución podría reflejar el efecto de la crisis y los cambios en el modelo de negocio
de la industria farmacéutica. El modelo tradicional consistía en la integración de todas las
actividades bio-farmacéuticas en la misma empresa, mientras que el nuevo modelo se basa
en la especialización vertical o desintegración, lo que implica la externalización de las
actividades de I+D a pequeñas empresas especializadas.

Tabla 1. El sector de Ciencias de la Vida en Medicon Valley (2003-2006-2009)

2003 2006 2009

Dinamarca Suecia MV Dinamarca Suecia MV Dinamarca Suecia MV

Empleo 28.894 6.072 34.966 37.000 6.500 43.500 33.800 6.000 39.800

Empresas 150 105 255 205 145 350 215 135 350

Fuente: Vinnova (2005, 2007, 2008, 2011)

8 Especial mención merecen la Fuente Europea de Espalación y el MAX 4, que están en fase de construcción en Lund.



El tejido empresarial está conformado por empresas que pertenecen a distintos subsectores:
166 empresas de tecnología médica, 84 biotecnológicas y 27 farmacéuticas. También están
presentes otras actividades de apoyo como las 67 Contract Research Organizations9 (CRO)
o las 29 Contract Manufacturing Organizations10 (CMO).Esta estructura empresarial lleva
a que Medicon Valley presente la cadena de valor farmacéutica más completa del mundo,
solo comparable con la de Boston (Pålsson y Gregersen, 2011; Boston Consulting Group,
2002).

En el ámbito universitario, Medicon Valley cuenta con doce universidades, de las que seis
ofrecen formación en el campo de las ciencias de la vida. Ello supone aproximadamente
45.000 alumnos en titulaciones relacionadas con las ciencias de la vida y 7.000 graduados
por año. Además, unos 2.600 estudiantes realizan el doctorado en ciencias de la vida en las
universidades de Lund y Copenhague, las que cuentan con más tradición en ese ámbito
científico.

La investigación universitaria es de gran calidad a nivel internacional, con un elevado
número de publicaciones biomédicas (3.200 artículos publicados y 15.000 artículos
revisados anualmente), casi la mitad de ellas (el 45%) en revistas de alto impacto. La
investigación biomédica pública realizada en las universidades tiene un presupuesto
mínimo de 300 millones de euros por año.

Aunque la investigación pública en biotecnología se realiza mayoritariamente en las
universidades, también se deben mencionar los 10 institutos de investigación y los 12
centros de excelencia11 creados en los últimos años. Además, en el clúster hay treinta y
tres hospitales, once de ellos universitarios. En su mayoría realizan investigación clínica de
gran calidad. Esas competencias clínicas unidas a la calidad de la investigación biomédica
universitaria forman la base para fortalecer la investigación traslacional12.

Medicon Valley presenta una sólida base científica en el sector biotecnológico, tanto en el
ámbito privado como público. Según Medicon Valley Alliance (2009), el clúster representa
el 13,5% de actividad de la I+D biotecnológica en la UE en 2006. El sector privado
invierte más que el sector público en el I+D. Las empresas de ciencias de la vida más
intensivas en I+D invirtieron 2.500 millones de euros en 2010, según el EU Industrial
R&D Investment Scoreboard. Destaca claramente la empresa biofarmacéutica Novo
Nordisk con el mayor gasto en I+D (1.270 millones de euros).

9 Las CRO son organizaciones que prestan servicios de apoyo a la industria farmacéutica y biotecnológica, que permiten
externalizar actividades de investigación clínica.

10 Las CMO son organizaciones que atienden las necesidades de la industria farmacéutica y ofrecen a los clientes
servicios integrales en todo el proceso de desarrollo de un medicamento hasta su producción.

11 Entre ellos destacan el Centro Biomédico (Lund), el Centro de Investigación Clínica (Malmö), el Biocentro
(Copenhague), el Centro para la Investigación de la Diabetes y las Células Madre (Lund), el Centro SweGen-Proteómica
(Lund), el Instituto de Investigación de Copenhague, el Instituto Statens Serum (Copenhague) y el Instituto de
Tecnología de Lund. La Fundación Novo Nordisk creó el Centro para la Investigación de las Proteínas en la Universidad
de Copenhague y financia uno de los mayores biobancos a nivel mundial en el Instituto Statens Serum. Ejemplos de
centros de excelencia son el Centro para la Nanotecnología y Biología de las Células Madre (Lund); Centro para la
Bioinformática y la Biotecnología Microbiana en la Universidad Técnica de Dinamarca; y el Centro para la Genómica y
la Epigenética en la Universidad de Copenhague.

12 La investigación traslacional se basa en la colaboración entre la investigación básica y la clínica, para transferir el
conocimiento desde el laboratorio al paciente. Su objetivo es facilitar la transición de la investigación básica en
aplicaciones clínicas que repercutan en el beneficio de la salud.



Las principales fortalezas del clúster se concentran en la actividad e investigación en las
áreas de diabetes y metabolismo, neurología, cáncer, inflamación y alergias. Además, se
encuentra a la vanguardia de la medicina personalizada y se está convirtiendo en referencia
en bioinformática e investigación con células madre.

También debe mencionarse la infraestructura de alto nivel prevista para el futuro, con dos
proyectos muy ambiciosos en Lund (la Fuente de Espalación Europea y el Max-4 en el
laboratorio Max), que se encuentran en fase de construcción. La existencia de esas
infraestructuras puede constituir un nuevo factor de atracción para investigadores y
empresas.

En relación a la estructura de apoyo, el clúster cuenta con siete parques tecnológicos y seis
incubadoras. Dos de esos parques y tres incubadoras se centran en el sector de
biotecnología/ciencias de la vida. Destaca el parque científico COBIS (Copenhagen Bio
Science Park), el primero dedicado exclusivamente a las biociencias, que inició su
actividad en el año 2009 y que cuenta con su propia incubadora13. Las universidades y los
principales hospitales disponen de sus propias oficinas de transferencia de tecnología, para
ayudar a los científicos a comercializar sus resultados de investigación.

En el ámbito financiero, destaca el desarrollo del capital riesgo, con la existencia de
numerosas organizaciones registradas para actuar en el clúster. El desarrollo y
funcionamiento de este sector en Suecia y, sobre todo, en Dinamarca es de los más
dinámicos de Europa. Diez de las entidades de capital riesgo presentes en el clúster se
dedican específicamente a la biomedicina/ciencias de la vida en Dinamarca y cuatro en
Suecia, gestionando alrededor de 1,6 millones de euros. Aproximadamente la mitad del
capital riesgo procede de inversores extranjeros.

5. Recomendaciones para el diseño de políticas estratégicas en el sector
biomédico

El estudio de caso aquí presentado permite obtener una serie de recomendaciones que
pueden contribuir al diseño de políticas estratégicas de desarrollo del sector biomédico más
efectivas. No obstante, deben considerarse las especificidades (recursos, capacidades,
instituciones) de cada caso y, la consiguiente necesidad de adaptarse al contexto propio.
Así, las políticas que deben aplicarse varían, dependiendo del nivel de desarrollo del
sector. Por ello, resulta determinante analizar la situación real del sector (diagnóstico),
antes de definir la estrategia. Por ejemplo, la presencia de la industria farmacéutica
constituye un factor clave para conseguir un bioclúster completo.
Medicon Valley representa una experiencia exitosa de desarrollo de un bioclúster maduro y
consolidado. Los factores clave que permiten la emergencia y evolución positiva del
clúster son las condiciones previas favorables y el papel activo del sector público.

Es obvio que muchos factores importantes para el éxito de este clúster no se pueden
replicar. Así sucede con la importancia de la industria farmacéutica, con la existencia de
fundaciones que apoyan la investigación o, el entorno favorable a la actividad empresarial
y, en particular, innovadora. Pero también podemos aprender de esta experiencia con el

13 Este nuevo agente es el resultado de la visión política del Ministerio danés de Ciencia, Tecnología e
Innovación y la región da capital, creándose para consolidar las capacidades biotecnológicas de la región.



objetivo de mejorar la efectividad de las políticas estratégicas diseñadas por los policy-
makers en otros contextos. A continuación, se indican algunas de los elementos
relacionados con el diseño de políticas que parecen contribuir a mejorar su efectividad y
que, por lo tanto, deberían considerarse a la hora de diseñar políticas estratégicas de
promoción de bioclústers:

- La existencia de una entidad encargada de la definición, desarrollo y seguimiento
de la estrategia, que cuente con capacidad y competencias para implementar
decisiones, así como para liderar la estrategia. La forma concreta de organización
(pública, privada, mixta) y su liderazgo puede variar según el caso e incluso a lo
largo del tiempo. Así sucede en Medicon Valley, siendo el Comité Øresund la
entidad pionera en la apuesta por el sector biotecnológico. Su protagonismo
disminuye, siendo asumido cada vez con más intensidad por la organización del
clúster Medicon Valley Alliance y también por las agencias Vinnova y DTU.

- La existencia de un compromiso de largo compartido por los agentes involucrados
en el sector (tanto institucionales como políticos). En el caso aquí analizado, los
distintos niveles de gobierno muestran ese compromiso con la innovación, en
general y, con los sectores de alta tecnología (incluyendo la biotecnología), desde
mediados de los años ochenta. El papel de las políticas de promoción se ha ido
reforzando a medida que se va desarrollando el clúster. También puede ayudar la
existencia de una asignación presupuestaria de carácter plurianual. Así sucede con
la mayoría de los programas implementados, que además tienden a permanecer en
el tiempo.

- El seguimiento y adaptación de la estrategia y su evaluación. Hay que tener en
cuenta que esa tarea de valoración y evaluación de la situación real permite
adaptarse a circunstancias cambiantes, como el actual contexto de crisis, la
situación de los competidores o los avances en el propio desarrollo del campo
científico. Esta flexibilidad no debe entenderse de forma contradictoria con el
compromiso de largo plazo centrado en el desarrollo del sector.

- El protagonismo del sector público en la promoción y dinamización del sector. Los
instrumentos que se han revelado críticos para el desarrollo del bioclúster son los
relacionados con la financiación y el apoyo a la creación de nuevas empresas
innovadoras y, en particular, la existencia de entidades de capital riesgo de carácter
público para apoyar la creación de nuevas empresas en actividades de alto riesgo.
Conviene destacar el carácter sistémico de las políticas implementadas, actuando
tanto sobre los distintos elementos que componen el sistema de innovación, como
sobre la interacción entre ellos.

6. Conclusiones

El caso aquí analizado, Medicon Valley, muestra que el factor impulsor inicial del clúster
biomédico ha sido la base industrial en el ámbito farmacéutico. De hecho, el inicio de las
actividades biomédicas, que tuvo lugar a mediados de la década de los noventa, está
claramente relacionado con la diversificación y consolidación de las estrategias de las
compañías farmacéuticas, así como con las competencias acumuladas por esa industria en
los ámbitos de la investigación y cualificación de recursos humanos.



Sobre esa base industrial y unido a otras buenas pre-condiciones (base científica
universitaria, experiencia clínica, eficiencia del sistema sanitario público, desarrollo de
capital riesgo, tradición de colaboración), las políticas públicas han impulsado la
emergencia y desarrollo del clúster. Debe destacarse la existencia de un alto compromiso
con la innovación y los sectores de alta tecnología por los diferentes niveles de gobierno y,
en particular, con la biotecnología.

El proceso de diseño de políticas específicamente orientadas al sector se corresponde con
el enfoque de políticas estratégicas. Otro elemento muy destacable es la perspectiva
sistémica utilizada en el diseño de las políticas. Las políticas públicas que consideran todos
los elementos del sistema de innovación y las interacciones entre ellos parecen ser más
efectivas que aquellas políticas que solo se dirigen a un elemento del sistema de
innovación. Por lo tanto, la combinación de diferentes instrumentos y su coordinación
parece aumentar su efecto

Centrándonos en las políticas de innovación implementadas, cabe destacar la amplia
variedad de instrumentos utilizados, predominando el carácter horizontal, por lo menos en
la etapa inicial. Cada vez adquieren más importancia los instrumentos estratégicamente
orientados a la biotecnología. Las principales políticas orientadas a la biotecnología se
centraron en la investigación básica y aplicada, la movilidad de investigadores entre
universidad e industria, los instrumentos de apoyo financiero a la creación de empresas
(generalmente en forma de capital riesgo), y la colaboración entre industria y academia. El
papel de las políticas públicas para fomentar el espíritu empresarial y, sobre todo, para
desarrollar las actividades de capital riesgo parece ser crucial para la conversión de la
actividad farmacéutica en un bioclúster completo. La actuación conjunta de estos
instrumentos revela la importancia de la perspectiva sistémica para mejorar la eficacia de
las políticas y la cooperación entre los agentes. La coordinación y la co-evolución de estos
instrumentos parece haber sido crucial para el desarrollo del bioclúster.
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The Relation Between Firm’s Export Capacity And Innovation:
The Galician Case

Abstract
The aim of this paper is to provide new evidence about the relation between the firms' innovative performance
and their export activity. In this sense, this case study is based on the bi-directional hypothesis that innovation
has a positive effect on the companies´ competitiveness (opening new markets; productivity increases; new
products...); and that, similarly, the internationalization induces firms to a higher innovation commitment
(competitive context). From a macroeconomic viewpoint, this process leads to an improvement of the trade
balance as well as to higher economic growth. The research question and main goal of the paper is to analyse to
what extent the innovation performance of firms affects their export activity; and likewise how their own
internationalization pushes them to a higher innovation effort.

In addition, this paper takes into account some firms’ structural characteristics (in particular size and sector) and
the lack of a single behavioural pattern. In order to carry out this study, survey data from a sample of 213
Galician firms are analysed. We use in this study a wide range of variables related both to the innovative
performance and their export activity (measured by the share of the foreign markets over total sales). The
conclusions suggest that there is enough evidence supporting the existence of a strong and positive relationship
between the firms´ innovative performance and their export activity.

Keywords: innovation, export activity, firms, Galicia

Resumen
El objetivo de este trabajo es proporcionar nuevas evidencias sobre la relación entre el desempeño innovador de
las empresas y su actividad exportadora. El estudio parte de la hipótesis bi-direccional de que la innovación
influye positivamente en la competitividad de las empresas (apertura de nuevos mercados, aumentos de
productividad, nuevos productos...), y que, a su vez, la internacionalización induce a las empresas a un mayor
compromiso con la innovación (contexto competitivo). Desde una perspectiva macroeconómica, este proceso
conduce a una mejora de la balanza comercial así como a un mayor crecimiento económico. La pregunta de
investigación y principal objetivo del trabajo es analizar en qué medida el comportamiento innovador de las
empresas influye en su actividad exportadora; y, del mismo modo, cómo su propia internacionalización las
empuja a un mayor esfuerzo en innovación.

Además, se consideran otras características estructurales de las empresas (sobre todo tamaño y sector), que
permiten entender mejor los diferentes comportamientos. Se analizan datos de una encuesta realizada a 213
empresas de Galicia y se utilizan diversas variables relacionadas con el desempeño innovador y la actividad
exportadora (medida por la proporción de los mercados extranjeros sobre las ventas totales). Los resultados
apoyan la existencia de una relación fuerte y positiva entre el desempeño innovador y la actividad exportadora.

Palabras clave: innovación, actividad exportadora, empresas, Galicia
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1. Introduction

The aim of this paper is to provide new evidence about the relation between the firms'
innovative performance and their export activity. In this sense, this case study is based on the
bi-directional hypothesis that innovation has a positive effect on the companies´
competitiveness (opening new markets; productivity increases; new products...); and that,
similarly, the internationalization induces firms to a higher innovation commitment
(competitive context). From a macroeconomic viewpoint, this process leads to an
improvement of the trade balance as well as to higher economic growth. The research
question and main goal of the paper is to analyse to what extent the innovation performance
of firms affects their export activity; and likewise how their own internationalization pushes
them to a higher innovation effort.

In addition, this paper takes into account some firms’ structural characteristics (in particular
size and sector) and the lack of a single behavioural pattern. In order to carry out this study,
survey data related to a sample of 213 firms from Galicia (Spain) are analysed. We use in this
study a wide range of variables related both to the innovative performance and their export
activity (measured by the share of the foreign markets over total sales).

The research method bases on the analytical comparison among a set of qualitative and
quantitative variables related to the innovation and trade performance of firms. Moreover,
these comparisons concern both the spatial distribution of turnover (market) and the type of
innovation activity developed by firms.

2. Theoretical Framework

Last decades have witnessed a reconsideration of the theoretical framework of international
trade in light of the advances that have taken place in the Economics of Technological
Change. Indeed, a central issue of the empirical literature in this field has been the
relationship between the trade patterns of different countries and their technological and
innovative behaviour.

Some early studies, such as Soete (1987), Porter (1990) or Dosi, Pavitt and Soete (1990) are
classic references in this topic. Many of these and subsequent studies draw on an aggregated
perspective based on the existing relationship between both realities (innovation and
internationalization) through macroeconomic analyses. Unlike this macroeconomic approach,
others analyse this relationship in a more specific way, via particular case studies and from a
microeconomic perspective. This microeconomic approach, based on the specific analysis of
the business reality is producing countless studies that clearly show the huge complexity of
this relationship.

The theory of resources and capacities provides an explanation of firms´ export behaviour.
This theory, first started by Edith Penrose’s seminal study (1959), and later expanded by
Wenerfelt (1984), Barney (1986, 1991, 2001), Dierickx and Cool (1989) and Amit and
Schoemaker (1993), considers a firm as a set of specific, imperfectly imitable productive
resources that allow it to compete successfully with other firms. The studies following this



3

approach have developed a type of theory of the comparative advantage, as Barney (2001)
underlines. According to this theory, the firm’s capacity to generate sustainable comparative
advantages depends on the possession of certain resources that should meet four conditions.
The first condition is that these results should enable the firm to achieve strategies for
improving its efficiency (they should be valuable). Secondly, these resources should be scarce
(otherwise, any comparative advantage could be easily lost). Thirdly, they should be
impossible to imitate, because of two factors: the difficulty to identify the reasons behind
success or legal protection through patents and brands. Finally, these resources should be
impossible to substitute. Therefore, according to this theory, the availability of resources with
these characteristics gives firms a higher capacity to export.

In this analytical context, intangible resources are of vital importance. The reason is that such
resources, based on information and knowledge meet the above-mentioned criteria more
easily (value, scarcity, impossibility to imitate or substitute), and consequently they seem to
be top candidates for sustaining firms´ comparative advantage (Itami, 1987). Despite the wide
variety of intangible resources (human capital, technological capital, organisational capital…)
higher importance is attributed to technological resources in order to account for firms´
competitive advantage. The reason is that these knowledge-intensive resources are yet more
prone to meet the prerequisites. As the economics of technological change has emphasized on
countless occasions, these resources have simultaneously a significant amount of tacit
character that makes their codification extremely difficult, a certain kind of specificity that
precludes their transfer in the market, as well as a high level of complexity together with their
accumulative and path-dependent nature.

In many cases, these technological resources produce innovations, which are the result of a
process leading to the improvement of the productive activity or the introduction of a new
(differentiated) product into the market. In this sense, the combination of rising globalization,
market segmentation and the emergence of more customized products pave the way for more
competition through differentiation (López and García, 2004). Moreover, a higher
technological capacity is at the same time an important incentive for firms to become more
international and receive better returns on their technological efforts.

3. Hypothetical Remarks

This paper, among other studies, takes part in researching the influence of firms´ structural
and organizational characteristics on their export activity. In this sense, although special
attention is paid to the technological factor, other internal characteristics such as the firm’s
size and sector activity are also included.

The size of a firm is one of the structural characteristics that have received the most attention
in this kind of studies. In general, larger firms have more resources and capacities than small
firms (SMEs). In this sense, size becomes into a prerequisite for export activities (Eusebio,
Andreu, Belbeze 2004). Nevertheless, diverse studies refer to a certain ambiguity. While
some studies highlight the existence of linearity between a firm’s size and its export capacity
(Calof 1994, Alonso and Donoso 2000, among others), others disagree and underline that this
relationship is not as obvious as it may seem (Wolf and Pett 2000, Verwaal and Donkers
2002, among others). In order to provide additional evidence that could clarify this question,
we formulate the first hypothesis:
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H1: A firm’s export effort is positively correlated to its size; or in other words: the larger the
company the greater its capacity to export.

Another interesting aspect is the fact that no all sectors show the same propensity to export.
However, in view of the undergoing globalization, the changes it produces might be changing
the scenario, and hence it may be useful to analyse the particularities of each sector from the
standpoint of their export behaviour. This leads to the second hypothesis:

H2: Manufacturing firms have a higher propensity to export than service ones.

As we mentioned before, there is broad literature on the relationship between the export
behaviour and the technological capacity of an enterprise. In this respect, Rodriguez (1999)
finds a clear connection between the technological and the export activities of Spanish firms.
Labeaga and Martínez-Ros (1994) discover evidence in favour of the reciprocal influence
among employment decisions, propensity to export and innovative activities of a firm.
Alternatively, Martin and Velázquez (1993) reach at the conclusion that the relationship
between the intensity to export and R&D expenditure over sales is a U-inverted one. On the
contrary, other studies suggest that the strategy for internationalization or diversification of
markets positively affects the firms’ innovation activity (Caves 1982, Kamien and Schwartz
1982, Hitt et al 1997). In order to clarify this question we formulate the following hypothesis:

H3: Firms´ exports are positively related to R&D activity; in other words: the larger R&D
efforts, the larger export capacity.

Moreover, the analysis tries to deepen into firms´ innovation patterns (types of innovation
and innovative activities) to determine the specificities of this complex relationship.

4. Empirical Results from Survey

Concerning the relationships hereby presented, a preliminary research into the main
regularities observed from the survey is done. This study searches for empirical evidence in
order to verify the above-mentioned hypotheses and, more specifically, the goal of the paper
is about the relation between the innovation performance of firms and their export activity. As
we said before, the main research question is to what extent, and how, the innovation activity
of firms and the internationalization of sales are related.

The survey considers firms located in the Autonomous Region of Galicia (Spain) that are
included in the ARDAN database (Partnership of the Vigo’s Frank Zone). In particular, we
analyse information about their innovative performance and export activity1. More precisely,
the survey provides information from 213 firms, of which 181 (85%) have provided feedback
on their market activity. This sample is divided into 12 sectors, of which 6 are industrial, 1
construction, and 5 services. The questions are referred to the period 2004-2005.

1 It is important to clarify that the survey provided to the firms embraces a large number of questions not only
related to the variables analyzed in this paper, but also to many other questions dealing with the operation of the
Galician innovation system.
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The first analytical issue deals with the supposed relationship between a firm’s size and its
export capacity. In this sense, the sample of firms is divided depending on the number of
employees into four categories: micro-enterprise (less than 10 employees), small enterprise
(between 10 and 49 employees), medium-sized enterprise (between 50 and 250 employees)
and large-enterprise (more than 250 employees). Data show a positive clear-cut relationship
between a firm’s size and its participation on foreign markets. In this way, while the foreign
markets absorb on average 13% of sales in the case of large enterprises, this figure is 8,8% in
the case of medium-sized firms. Finally, this figure is reduced to 7,9% and 7,7% in the case
of small- and micro- enterprises, respectively. Overall, the average is about 8,4 % of their
turnover from abroad for all the surveyed firms, whereas 67% comes from the domestic
(Galicia) market and about 25% from around Spain; which suggests low levels of sales
internationalization (Table 1).

Table 1. Market distribution of turnover in relation to the size of firms

Size of the firm Galician Market
Spanish Market

(excluding Galicia)
International

Market

Micro
N 40 40 40

Average 81,3 10,8 7,7

Small
N 98 98 98

Average 66,9 25,0 7,9

Medium
N 28 28 28

Average 57,6 33,9 8,7

Large
N 15 15 15

Average 45,4 41,9 12,7

Total
N 181 181 181

Average 66,9 24,7 8,4
Source: Own elaboration from survey.

This result confirms to some extent those of previous studies, although some differences
among small sizes are hardly noticed. In any case, it is true that micro-enterprises tend to be
more oriented towards the Galician market (local and regional), which represents more than
80% of their total sales. In this way, the weight of the local and regional market brings to
light the importance of firm’s dimensions, where the former decreases as the size increases.

Another aspect of scientific interest is the relationship between the type of activity a firm
executes and its export behaviour (Table 2). On one hand, the results clearly show a higher
propensity to export in industrial activities, and even more in textile manufacturing (21,1% of
sales abroad and 76% outside Galicia). Textile manufacturing is followed by food producers
(16,2% on foreign markets and 60% outside Galicia) and, to a lesser extent, manufacturers of
metal products, machinery and metallurgy (16% of their sales on international markets).
Other industrial activities present much lower levels of internationalization, maybe due to the
particular nature of their products. It is the case for example of firms extracting and
transforming non-metallic minerals, together with energy producers and distributors, which
appear to dominate the domestic market.

On the other hand, service enterprises show a very low propensity to export in comparison to
the industries above-mentioned just with the exception of wholesales and transportation
(11,5% of their sales abroad). Really, given the sample, this is the only services branch that
exceeds the average internationalization rate, which is 8,4%. Actually, this observation seems
to be coherent with the concept that has dominated economic literature about services´ non-
tradable character, which is determined by its specific characteristics such as intangible goods
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and the simultaneity of their production and consumption. In fact, other recent studies based
on different samples of firms (PITEC2) have reached similar results (Vence et al 2007).

In this way, the permanence of a traditional gap in the propensity to export in favour of
industrial enterprises is observed, in a context facing the increasing internationalization of
certain knowledge-intensive service activities (firm-related services, engineering,
consultancy, education…). Such a result can be explained by the still relatively scarce
presence of this type of tertiary activities in the area under research, characterized by the
predominance of more established and traditional activities. In this sense, other studies (Rodil
1998, Vence and Rodil 2002) have shown the reduced technological intensity typical of the
Galician foreign trade, which reflects the composition of its productive structure.

Table 2. Market distribution of turnover with respect to the branch of activity

Branch of Activity
Galician
Market

Spanish
Market

(excluding
Galicia)

International
Market

Food Industry
N 14 14 14

Average 40,5 43,7 16,2

Textile
N 9 9 9

Average 23,7 55,3 21,1

Wood and Furniture
N 8 8 8

Average 52,4 38,9 8,8

Editing and Graphic Arts
N 6 6 6

Average 78,0 14,2 7,0
Extraction and Transformation of non metallic

minerals, Production and distribution of Energy
N 7 7 7

Average 82,4 16,3 1,3

Metal Products, Machinery and Metallurgy
N 22 22 22

Average 53,0 31,3 15,8

Construction
N 13 13 13

Average 71,6 28,4 0,0

Retail (including automobiles) and Catering
N 17 17 17

Average 87,7 6,4 5,9
Wholesales and Distribution / Transport and

similar activities
N 29 29 29

Average 61,6 26,5 11,5

Computer-based services and IT
N 15 15 15

Average 78,4 20,3 1,2

R&D
N 4 4 4

Average 63,8 33,0 3,2

Advisors and Consultancy firms of different types
N 33 33 33

Average 82,5 12,7 4,6

Other
N 4 4 4

Average 83,8 13,8 2,5

Total
N 181 181 181

Average 66,9 24,7 8,4
Source: Own elaboration from survey.

The mix of the previously mentioned criteria allows us to confirm in general terms, the
observed empirical regularities. In this way, a similar pattern is observed in most of the
sectors. This suggests the existence of a certain level of influence from the firm’s size and
sector on its export behaviour (Figure 1).

2 The Technological Innovation Panel (PITEC) is a statistical instrument for monitoring the innovative activities
of Spanish firms. It is the result of the joint effort of the National Statistics Institute (INE), the Spanish
Foundation of Science and Technology (FECYT) and the Cotec Foundation.
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Figure 1. Differences in the propensity to export based on size and sector of activity

Propensity to export, Firm's size and sector
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Having found out that firms´ propensity to export depends to some extent on both their size
and sector; it should be asked to what way their behaviour, in terms of innovation, results into
higher or lower levels of internationalization. This hypothesis derives from countless
contributions (some of them already mentioned in the theoretical section) developed both
from microeconomic and macroeconomic perspectives.

One of the most studied variables in the empirical literature on this research field is the
amount of investment in R&D activities. The resources that a firm allocates for improving its
technological and innovative capacities constitute an important factor for its market success.
From the earlier discussion, we can conclude that R&D expenditure is a key condition for
achieving technical progress, actively participating in the creation and diffusion of knowledge
and converting it into a competitive advantage for the enterprise.

Considering this kind of investment as an analytical criterion, data show that out of the 181
firms (with available data on market turnover), 81 (44,8% of the sample) carry out R&D
expenditure. Later, when their market activity is analysed, a higher propensity to export out
of domestic market is observed. In fact, firms investing in R&D sell about 9,6% of their
products on foreign markets, more than two points above than firms that do not it (7,3%).

Moreover, firms that invest in R&D tend to get about 30% of their turnover inside their own
country (Spain), which implies 40% of participation on foreign markets (outside of the own
region). On the contrary, firms without R&D expenditure are much more focused on the
domestic market (regional/local), export only around 28% of their production to other
markets, and very little abroad (Figure 2).
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Figure 2. Relative importance of the different markets with respect to R&D expenditures
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Source: Own elaboration from survey.

This result seems to be coherent with the hypothesis concerning the relationship between the
innovative performance and the export capacity. In this sense, firms that invest resources to
improve their technological capacity show a relatively greater export activity. In other words,
firms with R&D activity depend less on the domestic market. In short, these firms seem to be
more prepared to face globalization and more competitive environment. However, it is also
possible that the own strategy for internationalization or diversification of markets makes
firms pay more attention to innovation activities. Thus, this would have a positive effect on
the R&D expenditure (Caves 1982, Kamien and Schwartz 1982, Hitt et al 1997).

If the innovative performance is analysed more precisely, we should bear in mind that it
embraces many more aspects and not only R&D expenditure. The innovation activities
include all actions since the beginning of the process until the product is launched into the
market. In fact, the final target is the market and it is what gives meaning to innovation.
Therefore, within this process there are diverse activities such as R&D investment (internal
and external), acquisition of machinery, equipment and software, staff training and
commercialization. Some of these activities may seem not to be so important for the success
of an enterprise from an innovative viewpoint; however many times without them it is
impossible to create a competitive advantage.

It should be highlighted that the distribution of firms can vary considerably according to
innovation expenditure. In this sense, and considering all firms from the sample, the number
of firms investing in innovation rises to 153 (71,8% of all)3.

Table 3. Market distribution of turnover based on obtaining innovations
Possession of at least 1

type of innovation Galician Market
Spanish Market

(excluding Galicia) International Market

NO
N 13 13 13
Average 74,6 23,8 1,8

YES
N 136 136 136
Average 66,9 24,1 9,0

Total
N 149 149 149
Average 67,5 24,0 8,4

Source: Own elaboration from survey.

3 This figure contrasts with the lower number of firms (94) that invest in R&D (44,1% of the sample).
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Anyway, this criterion should be used very cautiously, as it considers a relatively high
percentage of firms to be innovative. Therefore, some specificity of firms' innovative efforts
should be detailed. With this aim, both the number of innovative activities and the kind of
innovations are analysed below. These types of innovation can be classified into ten
categories: (1) innovation in goods, (2) innovation in services, (3) methods of production, (4)
logistic or distributional systems, (5) process-supportive activities, (6) systems of knowledge
management, (7) organization of work, (8) changes in the relations with other firms or public
institutions, (9) designing of a product; and (10) innovation in sales.

Considering this variety (10 innovation categories), a firm could be equally considered
innovative if it carries out one or various types of innovation; thus different cases could be
treated similarly. In order to consider this observation, firms were grouped according to the
number of types of innovation developed by them (Table 4). As data show, most of the firms
with innovative activity are grouped within the first five categories. Moreover, results show
that more than 70% of innovative firms carry out from 1 to 5 types of innovation. From that
point onward, the higher the number of categories, the lower the number of firms; a logical
remark due to the greater requirements and efforts that are required to produce more
innovation varieties.

Table 4. Market distribution of turnover with respect to the number of types of innovation
Total number of innovation

types Galician Market
Spanish Market

(excluding Galicia)
International

Market

0
N 13 13 13

Average 74,6 23,8 1,8

1
N 12 12 12

Average 79,5 18,7 1,8

2
N 25 25 25

Average 72,5 16,4 11,1

3
N 16 16 16

Average 75,9 14,0 9,9

4
N 24 24 24

Average 60,5 32,4 7,1

5
N 17 17 17

Average 71,6 21,2 6,6

6
N 14 14 14

Average 53,1 29,9 17,0

7
N 11 11 11

Average 70,5 21,8 7,3

8
N 9 9 9

Average 50,4 37,9 12,2

9
N 7 7 7

Average 64,3 29,3 6,4

10
N 1 1 1

Average 20,0 70,0 10,0

Total
N 149 149 149

Average 67,5 24,0 8,4
Source: Own elaboration from survey.

On the other hand, when the relationship between the innovation variety and the rate of
internationalization is analysed, data show strong differences between firms that produce less
than two types of innovation and those that produce two or more types of innovation. In this
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sense, while the former group show a weak export activity, the firms of the second one (firms
with 2 or more types of innovation) show higher rates of internationalization (Figure 3).

Figure 3. Rate of internationalization with regard to the number of types of innovation
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Source: Own elaboration from survey.

These results show the importance of innovative behaviour on exports, in line with other
studies based on different geographical areas (Rodriguez 1999; Labeaga and Martínez-Ros
1994; Martín and Velázquez 1993; among others). In short, this positive impact contributes to
the creation of competitive advantages, which can be used by the companies in order to
increase their presence on international markets.

An additional step refers to what extent the different types of innovation can influence on the
rate of firms' internationalization. In order to verify this, each type of innovation was
separately analysed. In this sense, it should be underlined a higher relevance of innovations
related to the introduction of new products into the market (innovation in sales, in product
designing) as well as improvements in logistic and distributional systems. In fact, some of
these kinds of innovation correspond to the highest levels of internationalization (Figure 4).
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Figure 4. Propensity to export by type of innovation
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Moreover, there is a significant gap between firms that innovate in particular fields and those
that do not it. These are the cases of product innovation (goods and services), innovation in
productive methods, as well as innovation in product designing and innovation in sales (Table
5).

Table 5. Propensity to export by type of innovation
Type of innovation Achieved? Number Average (%)

Innovation in goods
NO 61 6,5
YES 77 10,9

Innovation in services
NO 56 6,8
YES 77 9,5

Innovation in processes of manufacture of goods or services
NO 70 5,3
YES 68 11,6

Innovation in logistic systems or distribution
NO 93 8,0
YES 44 9,7

Innovation in activities of support for its processes
NO 62 9,2
YES 78 7,2

Innovation in knowledge management
NO 64 9,6
YES 75 7,7

Innovation in labour organization
NO 70 9,4
YES 67 7,4

Changes in relationships with other businesses or public institutions
NO 88 8,4
YES 48 8,0

Significant modifications in the designing of a good/service
NO 103 6,4
YES 35 13,7

Innovation in sales
NO 108 7,4
YES 28 13,9

Source: Own elaboration from survey.

Another interesting issue is how each kind of innovative activity influences on the export
activity. In order to analyse it these activities are grouped into the following seven categories:
(1) internal R&D, (2) acquisition of external R&D, (3) acquisition of machinery, equipment
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and software, (4) acquisition of other external knowledge, (5) training of personnel, (6)
introduction of innovations in the market, (7) other preparation for production and/or
distribution. In this sense, data show a higher propensity to export; particularly concerning
the firms that develop activities of external R&D acquisition (about 14% of their sales go to
foreign markets). These group of firms are followed by others that execute internal R&D
(10,3% of sales become international), and those firms that introduce innovations in the
market (9,6% of sales abroad). The third position is for firms that have carried out other
preparation for production and/or distribution (8,9%). Unlike the above, results are not as
clear with regard to other activities, such as staff training, acquisition of other external
knowledge and the acquisition of machinery, equipment and software (Figure 5).

Figure 5. Propensity to export by type of innovative activity
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Source: Own elaboration from survey.

Comparatively, Table 6 shows the obtained results for firms that execute such kinds of
activities and those that do not them. In brief, we can conclude that firms that conduct
innovation tend to show higher exportation rates.

Table 6. Propensity to export by type of innovative activity
Type of innovative activity Achieved? Nº cases Average (%)
Internal R&D NO 82 7,1

YES 76 10,3
Acquisition of external R&D NO 112 6,5

YES 45 13,9
Acquisition of machinery, equipment and software NO 52 9,7

YES 103 8,0
Acquisition of other external knowledge NO 119 9,1

YES 33 7,2
Staff training NO 62 11,0

YES 89 7,3
Introduction of innovations in the market NO 83 8,6

YES 67 9,6
Other preparation for production and/or distribution NO 92 7,7

YES 51 8,9
Source: Own elaboration from survey.
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5. Conclusions

In order to summarize the survey and research developed, we highlight some of the main
results of the paper. Concerning the research question and main goal of the paper, the results
show evidence supporting the existence of a clear and positive relationship between the
firms´ innovative performance and their export activity.

More specifically, some aspects considered of interest in this paper are, firstly, that a firm’s
innovation intensity, measured approximately by the number of different types of innovations
carried out (reaching a total of ten different types), turns out decisive when it comes to
obtaining a better export conduct. In fact, results show how firms that hardly ever participate
in innovative activities (one or none) are not present on foreign markets, while those that
execute two or more types of innovation show a relatively higher propensity to export.

Secondly, some innovation methods that are closely connected with the firms´ export
capacity are identified, highlighting in particular those activities linked with product design,
sales methods, and improvements of logistic systems.

Thirdly, the types of innovation activities that are strongly related with a higher rate of
internationalization of firms´ sales are identified. In this sense, together with R&D activities
(internal and external), we also find important the activities related to the introduction of
innovations into the market.

Furthermore, data show that firms´ propensity to export is positively correlated with their
size, which is coherent with the conclusions of other studies (Calof 1994, Alonso and Donoso
2000, Eusebio, Andreu, Belbeze 2004).

In addition, the existence of a differentiated behavioural pattern dependent on the branch of
activity where the firm operates is confirmed. In this way, greater rates of exportation are
observed for firms involved in industrial activities (with few exceptions). This contrasts with
the reduced rate of internationalization that service firms show. The above-mentioned
statement seems to be coherent with the traditional explanation of services as non-tradable
goods due to their specific characteristics, such as intangibility and relative simultaneity of
their production and consumption.

In the case of the firms analysed here, what stands out the most is the low propensity to
export of the knowledge-intensive service businesses (R&D, computer services), which are
responsible for the expansion of services worldwide. This fact reveals not only some of the
structural deficiencies that characterize the Galician economy and that are present in the
predominant tertiary activities (traditional and low knowledge intensive activities). It also
shows the inadequate capacities of the knowledge-intensive firms of which one may expect
higher export levels. With regard to this, other studies (Rodil 1998, Vence and Rodil 2002)
have underlined the reduced technological intensity of the Galician foreign trade, which
reflects its specific production structure.

To conclude, it should be mentioned that regardless of other explanatory factors (size,
activity…), there is enough evidence supporting the existence of a clear and positive
correlation between firms´ innovative behaviour and their export activity (measured by the
relative importance of the foreign markets over firms´ total sales). However, this should not
mean that this relationship is easy and linear, but rather that it is extremely complex and
subject to multiple particularities.
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Sumário
O Empreendedorismo Social Rural emerge como um fenômeno de intervenção social, e
como via promissora para o desenvolvimento regional. Esse trabalho propôs aprofundar
essa reflexão, trazendo insumos teóricos e práticos que sinalizem o potencial que os
empreendimentos sociais constituídos no Brasil têm para efetivamente contribuir com o
desenvolvimento regional, e os desafios para concretizar seus ideais. Buscou-se identificar
e analisar as possibilidades, oportunidades e desafios dos Empreendimentos Econômicos
Sociais (EES) em se organizarem em Arranjos Produtivos Locais (APLs). A abordagem
foi quantitativa, a partir de um grupo amostral composto de 10.513 EES, abrangendo todas
as unidades da federação e 48% dos municípios brasileiros. Os resultados revelaram que
há ainda um longo caminho a ser percorrido pelos EES, com oportunidade de se
organizarem em clusters e APLs. A maior parte apresentou práticas pouco adequadas e de
pouca eficiência, levando-se em conta a necessidade de geração de renda da maioria
desses empreendimentos.

Abstract
The Rural Social Entrepreneurship emerges as a social intervention phenomenon, and how
promising avenue for regional development. This paper seeks to deepen this consideration,
bringing theoretical and practical inputs that signal the potential that social enterprises in
Brazil have to effectively contribute to regional development, and the challenges to
accomplish their ideals. We sought to identify and analyze the possibilities, opportunities
and challenges of the Social Economic Enterprises (SEEs) in organizing themselves in
Local Productive Arrangements (LPAs). The approach was quantitative, from a sample
group comprised of 10,513 SEEs, covering all the units of the federation and 48% of
Brazilian municipalities. The results revealed that there is still a long way to go for the
SEEs with the opportunity to organize themselves into clusters and LPAs. Most had
inappropriate practices and low efficiency, taking into account the need to generate
income in most of these ventures.
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1. Introdução e objetivos
Os avanços em prol do desenvolvimento sustentável têm sido bastante discutidos na
academia, nas estâncias governamentais e empresariais, e ainda, em conferências
internacionais. A essência de tais discussões gira em torno de um processo de
transformação, no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a
orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e
reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações
sociais (CMMAD, 1988).

O tema ganha maior evidência, principalmente, após a recente crise econômica mundial.
As faces mais visíveis dessa crise estão nas previsões inseridas no relatório divulgado pelo
Banco Mundial (Bird) e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), de que 1 bilhão de
pessoas sofrerá de fome crônica no mundo todo, haverá o crescimento do desemprego, e
que dificilmente serão alcançados os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio fixados
para 2015.

As consequências da crise gerou impactos também sobre o agronegócio: afetou a irrigação
de capitais, causou a queda da produção de produtos destinados ao mercado mundial, a
redução da taxa de lucro e um elevado desemprego entre os assalariados que, em geral,
trabalham somente nos ciclos agrícolas e em grande parte são migrantes (STÉDILE, 2012).

Contudo, segundo Stédile (2012), os pequenos camponeses continuam resistindo em todo o
mundo aos aspectos negativos da crise. E chegam, inclusive, a tirarem alguns aspectos
favoráveis da situação, ou seja, apesar de operarem em um meio capitalista, continuam a
produzir seus próprios alimentos e conservando seus trabalhos.

Neste cenário, os empreendimentos sociais rurais (associações de pequenos agricultores,
pescadores artesanais, extrativistas, assentamentos rurais, e associações indígenas) também
têm tido uma atuação de destaque na produção de alimentos para a subsistência da família,
além de se destacarem na construção cotidiana de outras formas de sobrevivência, como o
plantio de ervas medicinais e com o artesanato (CORDEIRO e SCOTT, 2007). Portanto, o
Empreendedorismo Social Rural emerge como um fenômeno de intervenção social, e como
via promissora, principalmente, do desenvolvimento regional.

Este trabalho propôs a aprofundar esta reflexão, trazendo insumos teóricos e práticos que
sinalizem o potencial e os desafios que os empreendimentos sociais rurais constituídos no
Brasil têm para efetivamente contribuir com o desenvolvimento social e com o
desenvolvimento regional a partir do desenvolvimento de produtos agropecuários.
Buscou-se identificar e analisar as possibilidades, oportunidades e desafios dos
Empreendimentos Econômicos Sociais (EES) que atuam na área rural em se organizarem
em Arranjos Produtivos Locais - APL.

Para esta discussão, analisou-se a Base de Dados sobre os Empreendimentos Econômicos
Solidários (EES) no Brasil, criada a partir do Primeiro Mapeamento Nacional, e
disponibilizada pela Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES/MTE).

A escolha destes empreendimentos para este estudo se justifica, pelo fato deles
constituírem a primeira Base de Dados de empreendimentos dessa natureza no Brasil. E
ainda, pelo fato dos dados do mapeamento conterem indicadores importantes que podem
ser utilizados para analisar os Arranjos Produtivos Locais – APL no contexto dessas
iniciativas. A proposta de explorações dessa Base de Dados foi no sentido de aferir se as
práticas de produção adotadas por esses empreendimentos evidenciam características de
Arranjos Produtivos Locais – APL como um fenômeno de desenvolvimento local.
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Neste sentido, estar-se-á ampliando o debate realizado até então sobre empreendimentos
sociais rurais, considerando-se que a abordagem sobre esses empreendimentos ainda não
conta no Brasil com o necessário suporte de fatos documentados, o que justifica a
necessidade de pesquisas nessa direção.

Deste modo, a contribuição deste estudo se faz importante na medida em que os
empreendimentos sociais rurais sofrem crescentes influências de fatores do ambiente
externo, tendo que implementar uma gestão que atenda os principais aspectos de produção
e de cadeia logística, no sentido de sobreviverem às novas condições ambientais. Nesse
sentido, espera-se que este estudo sirva como ponto de partida para uma reflexão por parte
dos empreendimentos sociais da importância dos Arranjos Produtivos Locais – APL para o
fortalecimento do terceiro setor.

2. Referencial teórico
2.1. Empreendedorismo social e desenvolvimento regional

O atual momento histórico, caracterizado pelo crescente processo de exclusão social
vivenciado em todo mundo (desigualdades sociais em elevada escala) e agravado pelas
recentes crises econômicas globais evidencia a fragilidade que os governos apresentam
para lidar com as grandes questões sociais. Esses fatores são grandes impulsionadores do
surgimento e crescimento das organizações do terceiro setor e do conceito e da prática do
empreendedorismo social (FISCHER, 2002; OLIVEIRA, 2004).

O Empreendedorismo Social é um fenômeno sociológico e organizacional que se encontra
em construção, tanto nas diversas formas como se expressa na prática, quanto na sua
inserção teórico-conceitual. Manifesta-se de forma multidimensional advinda de seus
aspectos socioeconômicos, políticos, culturais e ambientais. (GODÓI-DE-SOUSA, 2010).
Mas o corte epistemológico deste estudo pretende circunscrevê-lo às organizações
associativas rurais com missão produtiva, que visa promover a transformação social no
sentido do desenvolvimento social e regional.

Os estudos de Lisboa (2009) apontam que na Colômbia, no Equador e na Nicarágua os
empreendimentos sociais chegam a constituir-se como um  setor reconhecido da economia
nacional. Na África, França, Bélgica, Canadá e Estados Unidos grupos informais se
desenvolveram e alcançaram importância macroeconômica. Na América Latina Arruda
(2004) ressalta a presença de agências governamentais dedicadas à promoção desses
empreendimentos, o que parece conferir ao Empreendedorismo Social certo
reconhecimento de que exerce um papel significativo, tanto no que concerne às melhorias
das condições de vida das pessoas, quanto no que diz respeito à ampliação do acesso à
cidadania.

No âmbito das investigações sociológicas e organizacionais, o primeiro foco de interesse
dos estudos sobre estas iniciativas é dedicado a elaborar definições de Empreendedorismo
Social, com ênfase nas características do Empreendedor (DEES, 2001; GRAYSON e
HODGES, 2003; MORT, WEERAWARDENA e CARNGIE, 2003; MELO NETO e
FRÓES, 2002). Estudos mais aprofundados procuraram identificar se e como essas
iniciativas são geradoras de valor social e de valor econômico (BRINCKERHOFF, 2000;
BOSCHEE, 2001; MAIR e MARTI, 2004; AUSTIN, STEVENSON e WEI-SKILLERN,
2006); bem como, o papel das alianças estratégicas intersetoriais no desenvolvimento de
empreendimentos sociais (AUSTIN, 2001; FISCHER, 2002).
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Para Coelho e Godoy (2007), o Empreendedorismo Social envolve setores diversos, e uma
dependência múltipla que se renova espalhando-se e se espelhando de diversas maneiras
para a melhora social em um processo de inclusão.

Mais pragmaticamente, o empreendedorismo social pode se caracterizar pela intervenção
social por meio da criação de formas alternativas de produção econômica associada à
participação social e democrática (GODÓI-DE-SOUSA, 2010). As capacidades de
inovação, de identificação e de aproveitamento de oportunidades para a criação de novos
negócios, novos mercados e capital social, estariam a serviço da geração concomitante de
valores social e econômico. Para tanto, não existe um modelo a ser seguido; a forma
organizativa de um empreendimento social deve ser uma decisão tomada com base no
formato mais eficaz de mobilizar os recursos necessários para enfrentamento dos
problemas sociais. (QUINTÃO, 2004; GODÓI-DE-SOUSA, 2010, FISCHER, 2011).

Do ponto de vista do desenvolvimento regional, o empreendedorismo social pode figurar
como um “agente de desenvolvimento”, conforme proposta de Singer (2004, p.4) para
promoção do desenvolvimento comunitário. Nessa condição, os empreendimentos sociais
deveriam, em esforço conjunto, promover educação política, econômica e financeira,
capacitando toda uma comunidade para o  enfrentamento dos problemas reais, à medida
que eles vão se colocando. Nesse contexto dinâmico, contemplando iniciativas e
organizações de distintas naturezas e formatos, o empreendedorismo social se consolida
enquanto um fenômeno contemporâneo de desenvolvimento social e, principalmente, do
desenvolvimento regional.

A bibliografia, embora recente e ainda exploratória do fenômeno, já traz importantes
contribuições para o entendimento da especificidade das características organizacionais
desses empreendimentos e dos desafios de gestão para assegurar seu desenvolvimento e
perenidade. Contudo, verifica-se que sobre o impacto dessas iniciativas para o
desenvolvimento regional existe uma teoria ainda tímida, pouco se sabe sobre como os
recursos fundamentais paras as organizações sociais são movimentados e gerenciados, e
como estes empreendimentos podem ser organizar em Clusters e Arranjos Produtivos
Locais como forma alternativa ao incremento do desempenho das suas funções econômicas
e sociais.

Nessa perspectiva, surge a necessidade de identificar e discutir quais são as possibilidades,
oportunidades, os desafios para os EES se organizarem em APLs.

2.2. Desenvolvimento Regional, Cluster e Arranjos Produtivos Locais

Quando se analise uma região, deve-se levar em conta o espaço econômico e o contexto
geográfico, considerando que existem interações com outras regiões. A região depende de
variáveis externas e submete-se às exigências da procura para tornar-se competitiva.

Sob o ponto de vista econômico é possível analisar o percurso dos fluxos monetários na
região, visando a máxima retenção dos ingressos de renda como diversificação da estrutura
produtiva na região, intensidade da transação entre os agentes e a distância em relação a
outras regiões e o desdobramento desta renda. Como forma de manter-se competitiva e,
efetivamente reter renda, é necessário que a região mantenha-se atualizada em
conhecimento tecnológico e capital físico e humano (POLÈSE, 1988).

Conforme Haddad (2001), o desenvolvimento regional pode levar à competitividade de
empresas e regiões. Por desenvolvimento regional, pressupõe-se o crescimento econômico
que se caracteriza por mais atividade econômica, renda, emprego e produção, além da
organização social da região. Este autor destaca ainda a diferença entre vantagens
competitivas dinâmicas, duradouras como dotação de recursos de uma região de vantagens
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competitivas espúrias, temporárias como incentivos fiscais e financeiros, uso predatório do
ecossistema e exploração de mão de obra.

Perrin (1974) esclarece que a economia regional possui três elementos centrais: cadeias
produtivas, estruturas de consumo e estruturas de distribuição de renda. Assim, a
capacidade de diversificação das cadeias produtivas e o investimentos em diferentes
setores poderá determinar a intensidade do desenvolvimento regional.

Segundo Schumpeter (1988), o desenvolvimento econômico acontece por meio de
processos cíclicos e estes ciclos se originam da organização dos empreendedores em
grupos e de suas inovações. O referido autor usou o termo cluster para retratar o caráter de
blocos, geradores de ciclos e fases de prosperidade, em que os pioneiros conduzem outros
empreendedores. A estas fases de prosperidade, ele denominou de ondas de inovação.

Para Porter (1999), clusters são concentrações geográficas de empresas inter-relacionadas,
fornecedores especializados, prestadores de serviços, empresas de setores correlatos e
outras instituições específicas que competem, mas também cooperam entre si. Para este
autor, as características do cluster compreendem a abrangência de fornecedores;
ramificação aos canais de distribuição e clientes; presença de instituições governamentais e
de ensino; fomento à produtividade; estímulo à inovação e os novos negócios; acesso a
empregos, informações e conhecimentos; atração de atividades correlatas; incentivo à
qualidade; agilidade e poder de influência e; valorização da localização e do ambiente
circundante.

Cassioto e Lastres (2003) e seus colaboradores da RedeSist criaram o conceito de Arranjos
Produtivos Locais tendo como base a aglomeração territorial de agentes econômicos,
políticos e sociais, com foco em atividades econômicas específicas que apresentem algum
vínculo, ainda que incipientes. Normalmente, envolvem participação e interação de
organizações que vão desde produtoras de bens e serviços finais, até fornecedoras de
insumos e equipamentos, prestadores de consultorias e serviços, comercializadoras,
clientes, entre outros e as mais variadas formas de representação e associação. Incluem
também instituições públicas e privadas voltadas para formação e capacitação de recursos
humanos; pesquisa e desenvolvimento; política, promoção e financiamento.

Assim, o Arranjo Produtivo Local – APL é um método aplicado a contextos de
organizações analisados sob a conceituação de rede para entender como e porque as
aglomerações se desenvolvem.

De acordo com Tahim (2008), a visão sistêmica de arranjos produtivos permite mostrar
pontos bastante positivos, possibilitando maior mobilização do adensamento e das
sinergias, beneficiando os processos de aprendizado. Ademais, estes arranjos também
permitem o ganho de benefícios econômicos e sociais para a localidade onde estão
inseridos, impactando significativamente o desempenho de organizações e a geração de
emprego e renda. O foco em arranjos produtivos é considerado por vários autores como
importante alternativa de promoção do desenvolvimento regional e local.

Em relação aos empreendimentos sociais, um estudo realizado por Godói-de-Sousa (2010),
envolvendo 32 empreendimentos sociais no Brasil, apontou que embora os gestores desses
empreendimentos estejam preocupados com a perenidade e desenvolvimento deles, pouco
se tem realizado em termos de estruturação e planejamento do processo de gestão. A
pesquisa revelou, ainda, o estado de vulnerabilidade e precariedade em que se encontram
tais iniciativas no Brasil: desde a instabilidade financeira, a uma precária estrutura
organizacional e um distanciamento da organização em cluster ou em forma de arranjo
produtivo local.
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Para França Filho e Laville (2004), tais empreendimentos, ao agirem apenas nos circuitos
populares da economia, marcados pela pobreza das condições de vida, funcionando em
condições precárias, com um baixo nível de estruturação interna e de articulação externa,
dificilmente conseguem ir além da geração de renda apenas para os seus membros
diretamente envolvidos. Quando o ideal seria gerar ocupação e renda também para a
própria comunidade, ativando um circuito de relações de troca, produção e consumo de
bens e serviços que pudessem reforçar a cadeia socioprodutiva local. Conforme os
referidos autores, isso é possível quando ocorrer a combinação da cooperação, da
autogestão e da solidariedade na realização de atividades econômicas destes
empreendimentos.

3. Metodologia
Quanto à abordagem, este trabalho trata-se de uma pesquisa quantitativa. Quantitativa
porque traduz em números as opiniões e as informações, requerendo o uso de recursos e
técnicas estatísticas (RICHARDSON, 1999). Nesta abordagem quantitativa foram
analisados os dados levantados sobre a realidade dos Empreendimentos Econômicos
Solidários (EES) que atuam no Brasil na área rural, disponibilizados no Banco de Dados
elaborado pela SENAES/MTE. O mapeamento sobre tais Empreendimentos, começou a
ser realizado em 2004, sendo publicado os primeiros dados em 2006,  constituindo a
primeira base do Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária (SIES). Em
2007, o banco de dados foi ampliado, totalizando 10.513 EES atuantes na área rural, em
todas as unidades da federação, abrangendo 48% dos municípios brasileiros e envolvendo
cerca de 700 mil homens e mulheres.

Com as informações disponibilizadas neste banco de dados, neste trabalho foi avaliada a
descrição estatística das categorias elaboradas a partir da literatura consultada. As
dimensões analisadas abrangeram, respectivamente: (1) Os EES contribuindo para o
Desenvolvimento Regional; (2) A Formação de Clusters de EES; (3) A Organização dos
EES em Arranjos Produtivos Locais.

Para análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva, mais especificamente, análises
de frequências e representação gráfica dos dados como forma de resumir uma grande
quantidade de dados e mostrar seu comportamento. Com essas análises pretende-se criar
uma visão geral dos dados obtidos.

3.1.   Caracterização da Amostra

Os empreendimentos sociais rurais mapeados (2005-2007) estão distribuídos pelas regiões
do Brasil nas seguintes proporções: região Nordeste (5.941 – 56,5%), Sudeste (1.008 –
9,6%), Sul (1.294 – 12,3%), Norte (1.355 – 12,9%) e Centro-Oeste (915 – 8,7%). A grande
maioria deles teve seu início na década de 1990 com gradativa expansão a partir dos anos
2000.

De acordo com os dados da pesquisa, o principal motivo que levou à criação do
empreendimento foi a condição exigida para ter acesso a financiamentos e outros apoios
(2.324 – 22,1%), seguido por uma alternativa ao desemprego (2.116 – 20,1%) e obtenção
de maiores ganhos (2.057 – 19,6%).  Destacam-se ainda: uma fonte complementar de
renda para os associados e desenvolver uma atividade onde todos são donos. Essa situação
modifica-se ligeiramente, dependendo da  região do Brasil.

Os dados sugerem que as motivações na criação destes empreendimentos sociais estão
fortemente associadas ao contexto de crise social gerada pelo desemprego, suscitando a
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necessidade de se organizar a produção social sob outras formas de gestão do trabalho e da
produção, do que de alternativa organizativa para o desenvolvimento local sustentável e
integrado, como defendem alguns autores (ALBAGLI e MACIEL, 2002; QUINTÃO,
2004; OLIVEIRA, 2005; GODÓI-DE-SOUSA, 2010). Isso talvez justifique porque o
desemprego apareceu como segundo maior motivador da criação dos empreendimentos
pesquisados.

Os dados indicaram que a maioria (7.544 – 71,8%) organizaram-se na forma de
associações, 2.271 (21,6%) em grupos informais, 570 (5,4%) cooperativas e 128 (1,2%)
distribuídos entre empresas autogestionárias, redes/centrais e outras formas.

Estão associados nos EES cerca de 700 mil homens e mulheres, resultando numa média de
67 participantes por empreendimento.

Grande parte dos EES que visam o resultado da atividade econômica (9.024) conseguiu
obter sobras em suas atividades econômicas 3.696 (35,2%) enquanto que 1.726 (16,4%)
dos empreendimentos foram deficitários, isto é, não obtiveram faturamento suficiente para
pagar as suas despesas e 3.602 (34,3%), embora não obtendo sobras, conseguiu pagar as
despesas realizadas.

O mapeamento mostrou que a grande maioria dos EES 7.796 (74,2%) teve algum tipo de
apoio, assistência ou assessoria para se constituir, se formalizar ou se consolidar no
mercado. A maior parte 4.914 (46,7%) recebeu assistência técnica e/ou gerencial, 4.318
(41,1%) recebeu qualificação ou assessoria em áreas técnicas e gerenciais, e 2.058
(19,6%), formação sócio-política em autogestão, cooperativismo e economia solidária, e
em menor grau 1.455 (13,8%) ajuda na formalização ou registro. O principal tipo de apoio
aos EES (4.879 – 46,4%) veio de órgãos governamentais. Este dado ainda precisa ser
desagregado para se examinar quais as características deste apoio governamental – por
exemplo, em que regiões ou estados ocorre com mais frequência e em que áreas (produção,
gestão, organização política etc.). Destaca-se o vínculo com ONGs, OSCIPs, Igrejas,
associações e conselhos comunitários (2.116 – 20,1%), seguido pelo Sistema “S” – Sebrae,
Sescoop, etc (1.894 - 18%), Movimento Sindical (1.794 – 17,1%), Cooperativas de
técnicos (452 - 4,3%) e Universidades, Incubadoras, Unitrabalho (304 - 2,9%) e outras
formas (620 – 5,9%).

4. Resultados e discussão
As categorias e os indicadores construídos neste trabalho buscaram explorar ao máximo as
informações contidas na Base de Dados sobre os Empreendimentos Econômicos Solidários
(EES). No entanto, talvez não sejam necessariamente os melhores do ponto de vista
conceitual, pelo fato da necessidade de adaptação aos dados já disponíveis na Base de
Dados. Esse fato constitui um dos limites desta pesquisa, sem comprometer os resultados
da mesma, pois acredita-se que tais categorias e seus indicadores se mostraram relevantes.

Para o Empreendedorismo Social, decisões básicas de gestão como gestão financeira,
gestão de pessoas, iniciativas de marketing, produção, logística e outros, são importantes
na reflexão estratégica de sobrevivência, uma vez que afetarão na estrutura organizacional,
na forma de tratamento de seus recursos que são muitas vezes escassos, mas que, se bem
geridos poderão contribuir para uma menor fragilidade da organização, permitindo maior
controle de incertezas e observação e previsibilidade de possíveis necessidades produtivas
e financeiras para a atuação social saudável.
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Na busca de sobrevivência, parcerias com outras organizações, poderia permitir a criação
de novas redes de contato com fins sociais similares. A produção conjunta e canais de
vendas colaborativas podem surgir, constituindo um conjunto de organizações
interdependentes que divulgam e tornam os produtos e serviços disponíveis entre
Empreendimentos Sociais, por intermédio da utilização dos meios produtivos e transporte
eficiente que também poderão ser vinculados a um empreendimento social na busca de
formação de redes de comunicação, o que poderia facilitar a comercialização e a visão de
escala produtiva.

A organização em APLs então, para o Empreendimento Social, constitui-se uma forma
importante para o desenvolvimento significativo, profissional e racionalizante, das
atividades que ela propõe, sem, no entanto esquecer-se do foco central de promoção de
trabalho e renda e promoção social legítima sem o intuito final de obtenção de lucro, com
foco de atuação adicional e efetiva para e na sociedade.

Contudo, conforme os dados e as análises na sequência apontam, os empreendimentos
sociais que estão representados nesta pesquisa estão distantes das situações supracitadas,
necessitando de esforço e planejamento para mudarem de patamar e, efetivamente,
começarem a usufruir dos benefícios do trabalho colaborativo e conjunto em forma de
APLs.

A atividade econômica dos EES é muito variada. Destacam-se entre os principais produtos
produzidos os do ramo de alimentação (agricultura, pecuária, pesca, doces e outros) e
artesanato. Levantou-se a partir de respostas de 63% dos empreendimentos a cifra de mais
de R$ 270 milhões de valor mensal de produção.

Quando se leva em conta as atividades tradicionais da cultura brasileira, é possível
compreender por que as referidas atividades aparecem em destaque. São atividades
tipicamente desenvolvidas por grupos sociais que, em sua maioria, vivem em condições
precárias. E que vão criando suas estratégias de sobrevivência por meio do trabalho
coletivo. Entretanto, conforme se observa no Gráfico 1, a realização de atividades coletivas
pelos próprios sócios dos empreendimentos, de forma geral, ainda é baixa, com destaque
positivo para o processo de produção coletiva que é realizada por cerca de 60% dos
empreendimentos, o uso de máquinas e equipamentos em 56% dos empreendimentos
seguido por 50% dos empreendimentos que afirmaram comercializar ou vender de forma
coletiva e as atividades de uso de infraestrutura e de equipamentos que atingem
aproximadamente 44% dos empreendimentos pesquisados.

Gráfico 1 - Realização Coletiva pelos Sócios do Empreendimento

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Produção

Prestação do serviço ou trabalho

Comercialização ou venda

Troca de produtos ou serviços

Uso de equipamento(s) (máquinas ,ferramentas, etc.)

Uso de infraestrutura(prédios, armazéns, sedes, lojas, etc.)

Aquisição(compra ou coleta) de matérias primas e insumos

Poupança ou crédito

Obtenção de clientes ou serviços para os/as sócios/as
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Sim

Fonte: banco de dados do SIES
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Em relação à origem da matéria prima ou insumo utilizado pelos EES, verificou-se que a
principal fonte de insumos vem dos próprios associados em 24,9% dos casos, de doações
em 6,6% e 3,4% dos outros empreendimentos. Em cerca de 45% dos empreendimentos, a
principal fonte dos insumos utilizados no processo produtivo é empresas privadas.

Estes resultados apontam a incapacidade dos empreendimentos de se auto sustentarem em
termos da origem da matéria-prima, talvez pela falta de redes de comércio justo ou
desenvolvimento de cadeias de produção.

Quando se verifica a situação da sede do empreendimento, observa-se que 52,4,7% dos
empreendimentos possuem sede própria, enquanto 34,5% dos empreendimentos estão em
sedes cedidas ou emprestadas e ainda 6,7% dos empreendimentos sequer possuem sede.
Em conjunto com a sede, observa-se também um volume considerável (14,8%) de
equipamentos cedidos ou emprestados. Estes resultados sugerem um grau de precariedade
no processo de produção, comprometendo o processo de planejamento e a incapacidade
destes empreendimentos em obter vantagens competitivas dinâmicas, conforme apontado
por Haddad (2001). Contudo, em 74,5% dos empreendimentos pesquisados os
equipamentos são próprios, indicando uma maior possibilidade de competitividade e maior
grau de sustentabilidade.

Dos 83,6% dos empreendimentos que, de alguma forma, comercializam seus produtos, o
fazem diretamente ao consumidor (50,7%) e/ou destinam sua produção aos
revendedores/atacadistas (39,9%). Quando se usa o canal revendedor/atacadista, estes
empreendimentos estão sujeitos aos benefícios como abrangência, escala, capacidade de
distribuição, entre outros, mas também aos ônus, como, por exemplo, sujeitos a preços e
condições estabelecidas. No caso da venda direta ao consumidor, elimina-se o
intermediário, porém, fica-se restrito a um mercado local.

A comercialização dos produtos e serviços é destinada predominantemente aos espaços
locais. Dos empreendimentos que comercializam os produtos, 3.980 (45,5%) realizam as
vendas no comércio local comunitário, 2.648 (30,2%) em mercados/comércios municipais,
1.105 (12,6%) em mercados/comércio regional, 607 (6,9%) o mercado/comércio estadual,
215 (2,5%) tem como destino de seus produtos o território nacional e apenas 54 (0,62%)
realizam transações com outros países. O mesmo se repete em todas as regiões do País.

Como principal espaço de comercialização dos produtos dos empreendimentos que o
fazem, 3.814 (43,5%) entregam seus produtos diretamente aos clientes, 2.384 (27,2%) tem
como feiras livres a principal opção e 1.006 (11,5%) em lojas ou espaços próprios. Estes
dados sugerem a incapacidade de planejamento da produção e distribuição, apontado para
a incapacidade de produção em escala, transporte, parcerias, entre outros.
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Gráfico 2 - Principais dificuldades na comercialização dos produtos ou serviços
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Fonte: banco de dados do SIES

Ao analisar as principais dificuldades na comercialização dos produtos ou serviços,
Gráfico 2, observa-se que uma parte considerável das dificuldades está centrada
diretamente no processo de produção e comercialização em escala, a saber, quantidade
insuficiente de clientes (10,1%), preço inadequado dos produtos (12,2%), transporte /
estradas (10,8%), dificuldade em manter a regularidade do fornecimento (10,8%), falta de
registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal, etc.) (5,8%), agentes do mercado
(concorrentes, atravessadores, monopólios) (6,1%), os compradores só compram em
grande quantidade - escala (4,3%) e,  outras dificuldades, de forma indireta, também estão
associadas à ao porte do EES. Estas dificuldades sugerem que poderiam ser diminuídas
caso os EES se organizassem em APLs e, consequentemente, poderiam ter maior escala,
maior colaboração, mobilização e adensamento das sinergias e o ganho de benefícios
econômicos e sociais, conforme aponta Tahim (2008).

Uma questão chave desta pesquisa que se observa nos dados é a baixa participação em rede
dos empreendimentos sociais, conforme se observa no Gráfico 3. Apenas 44,5% dos
empreendimentos participam de alguma rede ou fórum de articulação, com destaque para a
participação em movimentos sociais ou sindicais (12,4%). A participação em redes de
produção/comercialização, complexos cooperativos, centrais de comercialização,
atividades que poderiam contribuir para maior eficiência produtiva e de comercialização,
juntas não somam 10,7%. Faz-se necessário maior articulação tanto dos empreendimentos
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individualmente quanto em grupos, com vistas a obterem vantagens dos processos
produtivos.

Gráfico 3 - Participação em Rede
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Fonte: banco de dados do SIES

De uma forma geral, as principais dificuldades relatadas pelos EES, são: dificuldades na
comercialização (21%), acesso a crédito (55%) e falta de acesso a acompanhamento, apoio
ou assistência técnica (25,8%). As dificuldades encontradas pelos EES são homogêneas
entre as regiões do Brasil, excetuando a região sul, onde o percentual de EES que relataram
ter alguma dificuldade está bem abaixo das outras regiões, com os seguintes percentuais:
comercialização, 13,4%; crédito, 39,7% e apoio ou assistência, 15,2%. A região Centro-
Oeste destaca-se pelo não acesso a apoio ou assistência técnica (33%).

Estas dificuldades relatadas, e os vários fatores analisados neste artigo, de forma direta ou
indireta, estão associados à escala dos empreendimentos e a incapacidade de organização
de ou especialização de atividades que poderiam ser desenvolvidas de forma conjunta. É
necessário, pois, pensar em um modelo de organização adequado para os EES, e os
Arranjos Produtivos Locais parecem ser uma alternativa viável para tais empreendimentos.

5. Conclusões
Ao analisar a dimensão desenvolvimento regional, verificou-se que, de alguma forma, os
EES estão contribuindo para o desenvolvimento regional, ainda que de forma acanhada,
visto sob a ótica de Haddad (2001) que, para desenvolvimento regional, pressupõe-se o
crescimento econômico que se caracteriza por mais atividade econômica, renda, emprego
e produção, além da organização social da região.

Ao analisar as dimensões capazes de sinalizar as formas de gestão e de agrupamentos
utilizadas pelos empreendimentos sociais no Brasil, percebe-se que estes
empreendimentos ainda têm um caminho a ser seguido, com oportunidade de se
organizarem em clusters e APLs, pois a maior parte apresentou práticas pouco adequadas
e de pouca eficiência, levando-se em conta a necessidade de geração de renda da maioria
desses empreendimentos.

Esse percurso analítico leva a concluir que os principais passos a serem dados dizem
respeito à organização e participação em redes, desde a produção e comercialização até
redes ou fóruns de articulação.

A maioria desses empreendimentos no Brasil encontra-se em estado de vulnerabilidade e
precariedade, com um baixo nível de estruturação interna e de articulação externa. Isso
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pode ser verificado a partir da baixa realização coletiva entre os sócios dos
empreendimentos e pela baixa participação em redes pelos EES.

Apesar disso, eles demonstram valor social. Mesmo sem haver eficiência produtiva e
organizacional, percebe-se o grande número de pessoas e famílias que são empregadas por
tais empreendimentos e o benefício para a comunidade onde estão inseridos.

Em conclusão, os empreendimentos analisados não estão próximos aos patamares
mínimos na gestão eficiente e de organização, nem tampouco ultrapassam a linha média
rumo ao topo de eficiência.

Deve ficar claro é que esses empreendimentos sociais fazem parte de um setor que não é só
de auxílio ou apenas caridade, mas um setor que tem movimentado milhões de dólares em
todo o mundo. Assim como o setor privado, os empreendimentos sociais precisam fazer
uso dos conhecimentos de gestão e organização em arranjos. A proposta deste estudo foi
justamente mostrar que assim como uma empresa mercantil, os empreendimentos sociais
precisam estar capacitados para pensar os projetos não só de forma individual, sem
esquecer o ambiente à sua volta e a possibilidade de se agrupar para mobilizar, adensar as
sinergias e cooperar. Ou seja, serem capazes de pensar o social a partir da possibilidade de
se organizarem em Arranjos Produtivos Locais e de integrar diferentes atores em torno do
desenvolvimento social.

Sendo assim, este estudo contribui para ampliar os conhecimentos relativos à Arranjos
Produtivos Locais, suas características e a necessidade de incorporá-los cada vez mais no
contexto das organizações do terceiro setor. Com isso, poderão ser encontrados novos
caminhos em direção à perenidade e ao desenvolvimento sustentável dessas organizações,
uma vez que, as APLs se apoiam se apoiam na busca e experimentação de formas
inovadoras de ação e solução, redesenhando as abordagens viáveis e as alternativas
utilizáveis para a criação de uma cadeia de valor. Todavia, o método de APL deve ser
esclarecido e direcionado estreitamente para a realidade dos empreendimentos sociais. Isso
se configura como uma sugestão para estudos futuros.
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Resumo: Este artigo tem por objetivo verificar os efeitos das práticas organizacionais de 
P&D (Issues de P&D) na performance da cadeia de valor da inovação, em condições de 
incertezas e imprevisibilidades. O estudo está orientado à indústrias high tech no Brasil e 
centra-se na criação de valor para o negócio.. Para isto foi elaborado um estudo da 
literatura especializada para identificar as variáveis componentes do modelo conceitual. 
Em seguida, foi endereçado um survey junto a especialistas para verificar o efeito das 
práticas de gestão de P&D na performance da cadeia de valor da inovação. Os dados foram 
coletados por meio de um questionário estruturado do tipo escalar. Para reduzir a 
subjetividade nos resultados foram utilizados as técnicas estatísticas da Análise 
Multivariada e Análise Multicriterial. Dos achados, conclui-se que os resultados 
mostraram-se satisfatórios, validando os resultados alcançados. Estilos de equipes e 
liderança do gerente de P&D potencializam as práticas de gestão de P&D e influenciam a 
performance da cadeia de valor.. Há uma limitação na pesquisa, uma vez que os resultados 
foram obtidos à luz de empresas de alta tecnologia no Brasil. Nesta perspectiva, 
recomenda-se aplicar o estudo em outros países para fins de comparação. Evidentemente é 
interessante ampliar a amostra de especialistas. 

Palavras-chave: Cadeia de valor da inovação, Performance, Efeito das práticas de gestão 
de P&D 

Abstract: This paper seeks to identify the effects R&D management practice no the 
innovation value chain performance in high tech industries in Brazil, under uncertainty and 
unpredictability. A research framework is first established through a literature review, and 
is then adjusted according a survey of high-tech companies in Brazil. The results 
concluded that the style of the upper management team and the leadership of the R&D 
manager are the main forces that determine R&D management practice. The findings are 
derived only from the high-tech industry in Brazil. In the future, more regions can be 
investigated and compared. R&D management practice links closely to value chain 
performance. Several support tools were used to formulate the methology in order to 
reduce subjectivity in the results: Multicriteria Analysis-Compromise Programming, 
Electre III and Promethee II,  Analysis Multivariate. The mains results obtained 
demonstrated that 
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1. Introdução 

Recentemente as mudanças relevantes tornaram as fronteiras organizacionais mais 
fluidas e dinâmicas em resposta ao ritmo acelerado da difusão do conhecimento 
(Abrahamson, 1991; Griliches, 1990; Teece, 1986),  da inovação e competição 
internacional (DAMANPOUR, 1996). Isto inspira reconsiderar como ganhar com a 
inovação (TEECE et. al., 1997; TEECE, 1986; WHEELWRIGHT e CLARK, 1992). 
Assim as empresas inovadoras se valem de suas capacidades de apropriar do valor 
econômico gerado a partir de seus conhecimentos e inovações (GRILICHES, 1990; 
TEECE, 1986; 6). Por esta via, a oferta de produtos inovadores se apresenta como um 
padrão de qualidade na disputa por inadiáveis demandas.  

Dá a crer que as empresas que conseguem disponibilizar seus produtos aos clientes 
com maior requinte de eficiência e rapidez estarão provavelmente em melhor posição para 
criar uma vantagem competitiva sustentável à luz do conhecimento e da inovação (TEECE et. 
al., 1997). Nesta dicotomia, a eficiência técnica se apresenta como parâmetro das capacidades 
de desenvolvimento de produtos inovadores, que se traduz em uma das mais notáveis lógicas 
de potencializar e favorecer vantagem competitiva (WHEELWRIGHT e CLARK, 1992). É 
certo que um novo produto ou processo pode representar o fim de uma série de conhecimentos 
e o início de um processo de criação de valor, que, sob condições impostas advindas de 
diversas partes, pode produzir resultados eficientes na performance global da cadeia de valor, 
alcançando não-somente empresas que inovam, mas também empresas co-relacionadas 
(KLETTE et. al., 2000; BEUGELSDIJCK e CORNET, 2001). Clarividente o conhecimento 
transpõe fronteiras da empresa e dos elos da cadeia e influencia os resultados da cadeia de 
valor. As características de uma cadeia de valor diferem muito, sendo objeto de análise 
igualmente diferenciada. Os recortes teóricos divergem no tocante à concepção de uma cadeia 
de valor, a qual deve ser estandardizada em métodos e técnicas de apoio às prioridades de 
conhecimentos, permitindo um valor incremental ao negócio, uma vez que o conhecimento 
representa uma estratégia à capacidade institucional dos empreendedores (FLETCHER, 
YIANNIS, e POLYCHRONAKIS, 2007; HANISCH et. al., 2009;KANNABIRAN, 2009; 
KAYAKUTLU e BUYUKOZKAN, 2010).  

De fato, o conhecimento amplia o potencial de criação de valor do negócio (ROPER, 
JUN DU, LOVE, 2008). No entanto, a capacidade de prospectar o conhecimento é um desafio 
complexo. Os recortes teóricos informam diferentes fontes de conhecimentos, em particular, 
os conhecimentos advindos das equipes de P&D, que respondem pela maior parte dos 
produtos inovadores do negócio e desempenham portanto, um papel crucial na 
sustentabilidade de um negócio. Desta forma, gerenciar uma equipe de P & D para que ela 
alcance um nível elevado de desempenho da inovação e criaçaõ de valor, deve ser uma 
prioridade na agenda de qualquer negócio (BEHESHTI, 2004). Por esta via, P & D requer um 
portfolio único de práticas de gestão, uma vez que influencia toda a cadeia de valor, incluindo 
empresas co-localizadas. Este artigo tem por objetivo verificar os efeitos das práticas 
organizacionais de P&D (Issues de P&D) na performance da cadeia de valor da inovação, em 
condições de incertezas e imprevisibilidades. O estudo está orientado à indústrias high tech no 
Brasil e centra-se na criação de valor para o negócio. Este artigo está estruturado conforme as 
seguintes seções: o estado da arte: um background - modelo conceitual e hipótese- design da 
pesquisa - resultados e análises subjacentes; e conclusões e implicações. 

 

 

 



2. O estado da arte: um bakground  

2.1 Issues da cadeia de valor e criação de valor 

Cadeia de valor remete um conceito dominante na análise estratégica das indústrias, 
uma vez que a cadeia de valor é suportada por um valor particular que cria uma lógica e sua 
aplicação resulta em posturas estratégicas particulares. Projetada em rede configura-se um 
valor econômico para as organizações. A cadeia de valor foi usada durante os últimos 30 anos 
para entender a análise das indústrias (Porter, 1980 e Porter, 1985) e provou ser um 
mecanismo eficiente por retratar o acoplamento encadeado de atividades tradicionais nas 
indústrias. Além disso, também moldou o pensamento sobre valor e criação de valor. Porém, 
valor não tem uma dimensão física (NORMANN e RAMIREZ, 1994, PAROLINI, 1999, 
TAPSCOTT et. al., 2000, HAKANSSON e SNEHOTA, 1989 e CAMPBELL e WILSON, 
1996). (LI e WHALLEY, 2002; EVANS e WURSTER, 2000; RICART-COSTA AL DE ET., 
2004; LI, 2001; WEINER et. al; 1997; VARIAN, 1998; FJELDSTAD et al., 2004).  

A cadeia de valor de uma empresa geralmente está relacionada com as cadeias de 
valor dos fornecedores, canais e clientes, que passam então a ser uma cadeia de valor da 
indústria. Qualquer empresa pode aplicar este modelo de cadeia de valor e reduzir os 
custos ou desenvolver ações estratégicas. Ao mesmo tempo, uma empresa pode realizar 
análises das ligações da cadeia de valor entre seus fornecedores, fabricantes e clientes, a 
fim de encontrar formas de aumentar a competitividade. Para o conceito de rede de valor, 
valor é co-criado por uma combinação de atores na rede  (NORMANN e RAMIREZ, 
1994; JOHN WILEY e SONS, CHICHESTER, 1994; NORMANN e RAMIREZ, 1994). 
Empresas em redes são independentes; caso contrário elas cairiam em um caso de quase-
integração vertical (JARILLO, 1988). Porém, as relações desfrutadas pelas empresas na 
rede são essenciais às suas posições competitivas. A estrutura da rede faz um papel 
importante no desempenho firme e na evolução de indústria (MADHAVAN et al., 1998). 
Entretanto, o relacionamento desfrutado pelas firmas nas redes é essencial para suas 
posições competitivas. A estrutura dos atores na rede é uma regra importante no 
desempenho das firmas e avaliação da indústria (MADHAVAN et al., 1998). Em contraste 
com a lógica de valor, essas funções são executadas simultaneamente e não 
seqüencialmente, e igualmente ajustes simultâneos são requeridos com respeito ao escopo 
da rede, capacidade e propriedades técnicas dos serviços dos concorrentes (STABELL e 
FJELDSTAD, 1998).  

Afinal, como o valor é criado? Resposta tradicional para esta pergunta é 
simplesmente pela cadeia de valor. Numa economia de redes as firmas movem-se 
incrementalmente para um mercado virtual (RAYPORT e SVIOKLA, 1995; RAYPORT e 
SVIOKLA, 1994). A análise tradicional falha na identificação das fontes de valor. O 
elemento central para a criação de valor numa economia em rede é compreender como o 
valor é criado a partir das relações (BLANKENBURG HOLM et. al, 1999;  ANDERSON, 
1995). De uma perspectiva de relacionamentos de um todo maior a rede de 
relacionamentos interdependentes (ANDERSSON et al., 1994). Esses relacionamentos são 
conectados desde que ajudem um relacionamento afetar positivamente ou negativamente 
outros. É necessário um caminho para a criação de valor não somente para a criação de 
valor apenas para uma empresa isoladamente, mas para todo o contexto da rede. Esta rede 
de relacionamento deve prover elementos essenciais para compreender um ambiente de 
vantagem competitiva em uma economia de rede. E um dos mais importantes aspectos da 
economia em rede é a dinâmica natural. Uma ação de um dos participantes pode 
influenciar outros participantes na rede ou requer ações de outros participantes.  Isto pode 
ter significativas implicações. É de fato parte de uma rede que produz sua própria 



mudança. Assim, ao analisar a rede, devem ser incluídos todos os aspectos da rede: 
clientes, provedores, competidores, aliados, reguladores, complementos e qualquer outro 
ator de rede cuja presença na rede pode influenciar para criação de valor da empresa.  
Entendendo as relações de uma empresa com outros atores de rede, estrategistas podem 
entender melhor o seguinte:   onde está o valor e como o valor é criado? Como as 
atividades da empresa afetarão a rede e  como é provável que outros membros possam dar 
respostas? 

2.2 Cadeia de valor da inovação e a questão de P&D na criação de valor 

Em pesquisa desenvolvida por Roper e Love (2008), foi demonstrado, por meio de 
uma modelagem função-produção, o impacto positivo do conhecimento nos resultados dos 
negócios da cadeia de valor da inovação. Em cada caso, o nexo causal do conhecimento 
por meio da inovação no crescimento dos negócios e da produtividade foi clara, embora 
com variabilidade na intensidade. As atividades internas de conhecimento derivado de P & 
D para trás têm efeitos positivos diretos em ambos os produtos e processos de inovação, 
bem como efeitos positivos sobre a complementaridade de outros conhecimentos das 
empresas de terceirização das atividades para frente. E ainda,  o conhecimento horizontal 
tem complementares efeitos similarares com outros conhecimentos das atividades das 
empresas, mas têm uma influência direta apenas na inovação de produtos. Finalmente, o 
conhecimento das atividades de empresas públicas  não teve impactos diretos sobre a 
inovação, mas um efeito indireto positivo sobre a inovação através de complementariedade 
com outros conhecimentos de atividades. Isto remete a necessidade de uma abordagem 
diferenciada do conhecimento adquirido a partir de diferentes fontes - e da capacidade das 
empresas de absorver o conhecimento de diferentes fontes. Por meio da cadeia de valor da 
inovação é possível identificar orientações de comportamento de inovação em si, 
enfatizando o papel da P&D tanto como uma influência direta como indireta em caso de 
sucesso de inovação, mas também o papel de outras importantes fontes de conhecimento 
para a inovação. O elemento central é o papel interno de P&D para maximizar os 
benefícios da inovação de outras formas de conhecimento (ROPER e LOVE, 2008).  

Uma vez que P&D aumenta a capacidade de absorção, espera-se que empresas com 
altos níveis de P&D interno possam ser capazes de receber e absorver mais conhecimentos 
através de transferências (BARTLETT e GHOSHAL, 1989; GUPTA e 
GOVINDARAJAN, 1991, 2000; HEDLUND, 1986; HEDLUND e ROLANDER, 1990; 
ZANFEI, 2000). Fontes de conhecimento P& D (Patel e Pavitt, 1994; Pearce e 
Papanastasiou, 1999) tornaram-se variáveis clássicas na explicação do desempenho da 
inovação. Mairesse e Mohnen (2001) evidenciam a relação entre P & D e desempenho da 
inovação como altamente relevantes, uma vez que inovação é predominantemente 
vinculada à pesquisa e desenvolvimento (P & D) associada à criação de novos produtos. 

Há muitos estudos sobre inovação que revelam que o aumento da P & D leva a 
produtos inovadores e  possibilita às empresas  alcançarem vantagens competitivas e 
ampliar mercados (ARMBRUSTER et. al., 2008; FREEMAN e SOETE, 1997). Nesta 
perspectiva, políticas de investimentos têm sido fortemente orientadas para P&D. P & D 
tornaram-se uma alavanca de desenvolvimento estratégico para empresas que buscam 
alcançar a status de classe mundial (HENDRY, 1998). Por muito tempo P&D são 
considerados indicadores de inovação (TÖDTLING et al., 2009). A presença de P & D cria 
um clima organizacional propício ao questionamento, favorecendo a flexibilidade das 
empresas, a sua capacidade de integrar novos conceitos e sua adaptabilidade às mudanças 
do mercado (FREEL, 2000). Além disso, o conhecimento e a experiência adquirida com 
passado de P & D, bem como a sua existência permanente e não esporadicamente, são 



considerados favoráveis para a inovação (BROUWER e KLEINKNECHT, 1996). 
Investimentos de uma empresa em P & D têm uma influência positiva e consistente sobre o 
valor de mercado da empresa (CHAN et.al., 1990; DUCAS e SUÍÇA, 1992; CHAUVIN e 
HIRSCHEY, 1993; SZEWCZYK et.al., 1996). Hall e Bagchi-Sen (2007) também 
encontraram um forte relacionamento entre P & D, inovação e desempenho na indústria de 
biotecnologia dos EUA e enfaticamente afirmaram que P & D impulsionam a inovação 
baseada em pesquisa. 

2.3 Issues organizacionais de P&D 

As indústrias de alta tecnologia são caracterizadas por rápidas mudanças, intensas 
concorrências e um ambiente repleto de incertezas e imprevisibilidades (AMABILE, 1997; 
HUANG e LIN, 2006). Chakrabarti (1991) definiu a iindústria de alta tecnologia como 
uma indústria que requer um investimento em P&D adequado e que emprega grande 
números de engenheiros. As pessoas são os principais ativos das empresas inovadoras e 
contratar pessoas certas é a sua principal prioridade (GUPTA e SINGHAL, 1993). Nesta 
perspectiva os esforços dessas empresas estão orientados aos recursos humanos para 
avançar rumo às inovações e aperfeiçoamentos de novos produtos e serviços (HAGEL e 
SINGER, 1999). A prioridade é a organização de profissionais para P&D (Kochanski et 
al., 2003), uma vez que a criatividade potencializa a inovação e isto é incorporado em 
investimentos de criatividade. As características desejadas de profissionais de P & D são 
distintas, na medida em que se espera que sejam criativos e preparados para o 
enfrentamento de desafios que requer a indústria de alta tecnologia, que é altamente 
competitiva e dinâmica. Dessa forma, práticas de gestão devem ser colocadas com vistas a 
garantir que pessoas com talentos certos se juntem à equipes (Govindarajulu e Daily, 
2004), em ambientes inovadores. Algumas atividades existem estritamente dentro dos 
departamentos de P&D (Szanonyi, 1994), como o planejamento e controle de projetos de P 
& D e gestão de pessoas. Nesta perspectiva, este trabalho tem um olhar sobre quais as 
práticas organizacionais de P&D estão presentes em empresas de alta tecnologia, como por 
exemplo, organização de postos de trabalhos, recompensas e o ambiente de trabalho para 
os funcionários técnicos (KOCHANSKI et al., 2003). De fato, a equipe de P & D são um 
grupos de trabalhadores do conhecimento técnico, com talentos especiais e sofisticação 
para a criação do produto. São uma espécie rara entre os seres humanos, e por isso, o 
processo de contratação desses profissionais é um desafio para as organizações. Além 
disso, para o pleno desenvolvimento destes profissionais, é fundamental que eles sejam 
expostos a canais de informações externos e seus conhecimentos atualizados de forma 
permanente e recorrente.  

O conhecimento é o facilitador do crescimento econômico nos países em 
desenvolvimento, uma vez que a criação de tecnologia é o resultado da acumulação de 
conhecimento (SHYU e CHIU, 2002). Na economia dos países em desenvolvimento, a 
inovação é impulsionada pela sinergia de investimento em capacidade de absorção e de 
investimento em novas fontes de conhecimento (Liu e Branco, 1997), onde o pessoal de P 
& D representa a capacidade de absorção mais importante, e a tecnologia estrangeira é a 
fonte de conhecimento essencial. Para se tornarem competitivas globalmente, alguns 
desafios devem ser superados pelas indústrias dos países em desenvolvimento. A maior 
parte dos talentos das indústrias desses países é encontrada em empresas de inovação de 
processo, como fundições de circuitos integrados e fabricantes de computadores portáteis, 
onde o foco é a fabricação de produtos com alto nível de precisão. No passado, a 
compensação e recompensa, especialmente na forma de opções de ações, foram 
mecanismos eficientes para atrair talentos. Organizações de P & D devem ter práticas de 
gestão eficazes para garantir sustentabilidade de assistência técnica pessoal, com 



oportunidades de carreiras promissoras e sistemas de compensação adequados.Essa 
configuração pode assegurar o  pensamento criativo e fomentar equipes orientadas à 
inovação. Só então, é que os profissionais de P & D devem ser posicionados rumo à 
inovação (KOCHANSKI et al., 2003). É certo também que a eficácia de P & D se vale da 
eficiência da capacidade de gestão e técnica (PEARSON, 1993). 

3. Modelo conceitual e hipótese 

Nesta seção são apresentados o modelo conceitual (Figura 1) e hipótese do estudo.  

 

                                      Figura 1: Modelo Conceitual 

Variáveis Independentes: A performance de uma empresa é sustentada pelo esforço 
conjunto das práticas organizacionais de P&D que convergem para a criação de valor para 
a organização (negócio). É o reflexo dos produtos inovadores. Práticas de gestão de P & D 
devem ser entendidas como os elementos indutores de retenção do conhecimento na 
organização, como por exemplo, os incentivos, que são as compensações e recompensas; o 
encorajamento: a confiança, o reconhecimento, a afirmação; os ambientes, como os 
processos de contratação, status diferença de supressão, elaboração de relatórios técnicos, 
cultivo ao conhecimento profissional. Dos recortes teóricos, foram extraídas as seguintes 
variáveis independentes (Huang e Lin, 2006): 1 - Estilo de autoridade superior. A 
autoridade superior é descrita de acordo com a sua visão de compromisso. Howell (1988) 
caracteriza autoridade superior por uma atitude pró-ativa ou reativa, que leve a diferentes 
níveis de envolvimento com as atividades de P & D. Os dados dos recortes teóricos e 
experiências em indústrias high tech indicam que a maior autoridade com uma atitude pró-
ativa é mais propensa a oferecer melhores incentivos. 2 - Características do gerente de P 

& D. A maioria dos estudos referenciam a importância de P & D em termos de educação, 
experiência profissional e conhecimentos. 3 - Aliança. Podem ser identificadas três formas 
de alianças: colaboração, transferência de tecnologia e consultores. 4 - Design 

organizacional. Em indústria de alta tecnologia, as estruturas se caracterizam por ser 
descentralizadas. matriciais temporárias. São citadas como um problema, uma vez que é 
um ambiente dinâmico e impulsionado por equipes multidisciplinares. 5 - Suporte interno: 
o apoio é no sentido de suportar e cultivar o conhecimento profissional produzido.  

Variáveis Dependentes: Foi considerada como variável dependente a performance na 
cadeia de valor da inovação à luz da criação de valor para o negócio.  
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Hipótese: As Issues organizacionais de P&D têm um efeito positivo na performance das 
firmas high tech., sob condições de incertezas e imprevisibilidades, na perspectiva do PDP, 
o que possibilita a criação de valor para o negócio. 

4. Design da pesquisa 

Este trabalho centra-se na verificação dos efeitos das práticas organizacionais de 
P&D na performance da cadeia de valor da inovação.  As atividades de P & D 
impulsionam a performance da cadeia de valor, uma vez que permite potencializar a 
inovação. O modelo é confirmado à luz de um amplo espectro de indústrias de alta 
tecnologia em um survey orientado à empresas high tech no Brasil.  

Nesta seção são apresentados os procedimentos metodológicos. A pesquisa foi 
desenvolvida à luz dos recortes teóricos especializados, em que os dados foram extraídos 
dados para a identificação das variáveis que compõem o modelo conceitual. Em seguida 
este modelo foi confirmado (estrutura e conteúdo) por especialistas, com conhecimento 
sobre o objetivo investigado. Esta investigação teve como referência principal o estudo 
desenvolvido por Huang e Lin (2006). Os autores desenvolveram uma pesquisa mostrando 
os efeitos das práticas de gestão de P&D na performance da inovação, à luz das indústrias 
high-tech em Taiwan. Neste estudo, para verificar a factibilidade do modelo conceitual, foi 
aplicado um survey orientado às indústrias high tech no Brasil. Os dados foram coletados 
por meio de entrevistas, mediante a aplicação de um questionário do tipo escalar/matriz de 
julgamento. Foram convidados para entrevistas, especialistas com experiência e 
conhecimento em gestão de P&D; inovação tecnológica; gestão de produtos; gestão da 
inovação; gestão organizacional. A base de amostragem resultou em 61 empresas, com um 
especialista por empresa. Para garantir a confiabilidade do questionário foi aplicada a 
escala de Likert de sete pontos.  

5. Resultados e análises subjacentes 

A análise da relação entre as variáveis práticas organizacionais de P&D e 
performance  da cadeia de valor da inovação, foi verificada com o apoio da técnica de 
análise multicriterial, apropriada para esta aplicação. De posse dos resultados levantados 
dos especialistas, o passo seguinte foi aplicar os métodos Electre III, Promethee II e 

Compromise Programming. Esta técnica permite avaliar os efeitos das variáveis práticas 
organizacionais de P&D na performance da indústria de alta tecnologia. É uma avaliação 
global da importãncia de cada uma das variáveis para assegurar a performance da empresa. 
Num segundo momento, para verificar como as práticas organizacionais de P&D se 
relacionam, foi aplicada a técnica estatística de Spearman, que permite estabelecer o grau 
de correlação entre as referidas variáveis. A seguir estão detalhados estes procedimentos. 

5.1 Efeitos da práticas oganizacionais de P&D na performance da cadeia de valor da 
inovação à luz da criação de valor para o negócio – Método Multicriterial 

Para a consecução deste passo, utilizou-se o método multicriterial Compromise 

Programming, Electre III e Promethe II. A opção pelo método multicriterial deve-se ao 
fato de sua flexibilidade e simplicidade para o caso em questão, sobretudo o caráter 
subjetivo das variáveis envolvidas e do problema a ser resolvido. A aplicação dos métodos 
prevê a inferência de pesos para os critérios de avaliação, expressando a relação de 
importância existente entre eles. A relação de importância entre os critérios de avaliação 
deve refletir a resultante dos valores dos atores presentes no contexto da aplicação do 
estudo, considerando as suas expectativas particulares em relação a cada critério. Neste 
espectro, a definição de pesos dos critérios caracteriza-se como um problema de tomada de 
decisão em grupo, envolvendo a identificação das preferências dos atores e a obtenção de 



um consenso. A definição dos pesos dos critérios de avaliação utilizados nesta proposta de 
trabalho foi elaborada pelos especialistas, mediante matriz de julgamento. De posse dos 
resultados de uma matriz de julgamento, foram aplicados os métodos: Promethee II, 

Electre III e Compromise Programming para avaliar a influência do conhecimento dos 
atores na performance da cadeia de valor considerando cada uma das dimensões de 
performance. Assim, foram identificadas as seguintes práticas de gestão de P&D na 
Performance da cadeia de valor da inovação; suporte interno; design organizacional; 
aliança; estilo de autoridade; características do gestor de P&D, consideradas aqui as 
variáveis independentes. Por outro lado, foi considerada a performance global da cadeia de 
valor da inovação como variáveis dependentes. Os resultados mostraram a seguinte 
classificação: 

Tabela 1: Desempenho dos conhecimentos dos atores em relação à performance da cadeia 
de valor da inovação -: Compromise Programming, Electre III e Promethe II 

Ranking 
ISSUES DE P&D 

 
 Promethee II 

Compromise 
Programming Electre III 

Práticas de gestão de P&D / Estilo de autoridade 1ª 1ª 1ª 

Performance da cadeia de valor da inovação 1ºª 1ºª 3ª 

Suporte interno 3ª 3ª 2ª 

Design Organizacional 4ª 4ª 2ª 

Aliança 2ª 2º 3º 

Características do gestor de P&D 2º 2º 3º 

Os dois métodos (Compromise Programming and Promethee II) indicam as 
práticas de gestão de P&D e estilo de autoridade como as mais relevantes o alcance da  
performance da cadeia de valor da inovação no PDP. P&D tem sido referenciado nos 
recortes teóricos ao longo dos tempos como um potencializador econômico, uma vez que a 
inovação é predominantemente vinculada à P & D associada à criação de novos produtos. 
Estudos sobre inovação revelam que o aumento de P & D leva a ganhos competitivos 
(ARMBRUSTER et. al., 2008; FREEMAN e SOETE, 1997). P & D tornram-se uma 
alavanca de desenvolvimento estratégico para as empresas que buscam alcançar o status de 
classe mundial (HENDRY, 1998). É certo que as atividades de P & D estão sendo 
consideradas para se relacionar intimamente com a inovação. P & D visam a criação de 
algo novo. Evangelista et ai. (1997) consideram as atividades de P & D como um 
componente central das atividades de inovação tecnológica das empresas. Na verdade, 
muitos estudos de inovação usam P & D como os indicadores de inovação tecnológica P & 
D são consideradas fundamentais para as atividades de inovação. Caloghirou et al. (2004) 
confirmaram em sseus estudos, que quanto maior o nível dos esforços de P & D, maior a 
capacidade da empresa criar valor. Bougrain e Bernard (2002) verificaram que as 
capacidades de P & D induzem a empresa a cooperar de forma mais apropriada e realizar 
projetos de inovação bem sucedidos. Os recortes teóricos referenciam que a intensidade de 
P & D está fortemente associada à inovação (SOUITARIS, 2002; ZAIRI, 1996).  

À luz dos recortes teóricos e resultados alcançados, há uma forte correlação entre 
P&D e performance da firma, o que permite confirmar a hipótese do estudo: as práticas 
organizacionais de P&D têm um efeito positivo na performance das firmas high tech. Isto 
elevado o potencial de criação de valor. Crê-se que P & D melhoram a taxa de retorno de 
novos produtos. Esforços de P & D muitas vezes requerem a colaboração entre pessoas 
com diferentes formações tecnológicas e conhecimentos distintos. Por outro lado, a 
eficiência na performance da inovação requer uma liderança igualmente eficiente. Os 



líderes respondem pelas realizações do objetivo de um projeto dos membros de uma equipe 
multidisciplinar.  

Nesta perspectiva, ao comparar os resultados em termos de desempenho, os 
métodos Compromise Programinng e Promethee II não apresentaram diferenças em suas 
classificações.  Já em relação ao Electre III, os resultados foram divergentes. E isto deve-se 
aos limiares de veto p, q e v, respectivamente, de indiferença, preferência forte e veto ou 
incomparabilidade, há uma discrepância na estrutura de seus resultados (classificação). O 
Electre III apresenta um grupo de solução com estrutura hierárquica mais flexível. Isto 
evidencia a própria concepção do método, como também a consideração bastante explícita 
do aspecto da indiferença e incomparabilidade entre alternativas. Como vantagem dessa 
estrutura de resultados, pode-se concluir por uma maior facilidade de consideração de 
aspectos mais difíceis de serem tratados e uma análise, permitindo uma hierarquização 
final menos rígida, em torno de um reduzido grupo de alternativas que podem ser 
igualmente classificadas como melhores opções. As alternativas que apresentaram alguma 
incomparabilidade foram classificadas através de outras alternativas, que não evidenciaram 
a mesma característica, que se posicionaram em uma situação de desvantagem, em relação 
a outros critérios. Observa-se que tais alternativas não são comparáveis com nenhuma 
outra alternativa, da mesma forma que a incomparabilidade, outra característica importante 
dos métodos Electre III e Promethee II é a intransitividade. Considerando que o 
Compromise Programming baseia-se na distância da alternativa avaliada a um vetor 
“solução ideal”, conclui-se que esse método tenha características transitivas. Sendo assim, 
os métodos que apresentaram melhor desempenho para assegurar o desempenho da cadeia 
de valor da inovação no PDP são:  Compromise Programinng e “Promethee II, que 
resultaram na seguinte classificação apresentada na Tabela 1.  

5.2 Efeitos das Issues de P&D na performance da cadeia de valor da inovação: 
correlação de Spearman   

Para verificar a correlação das práticas organizacionais de P&D na performance da 
cadeia de valor da inovação, calculou-se o grau de correlação de Spearman. Os resultados 
mostraram que as variáveis dependentes, de uma forma geral, não estão significativamente 
correlacionadas entre si. Dos resultados produzidos é possível afirmar com toda certeza, 
que não há qualquer correlação entre as Issues de P&D e alianças. É certo afirmar ainda 
que a variável aliança não tem qualquer correlação com a performance da cadeia de valor 
da inovação. Mas não é possível afirmar, com base nos resultados produzidos, que as 
alianças impactam ou não a criação de valor. No entanto, é possível verificar uma forte 
correlação entre liderança e práticas organizacionais de P&D. Sendo assim, os esforços 
devem ser concentrados na performance global, considerando que em conjunto os 
resultados são fortemente significativos.  Contudo, o efeito das práticas organizacionais de 
P&D é mais intensivo quando a performance considera o conjunto das dimensões, ao invés 
de considerá-las individualmente. A correlação de Spearman é freqüentemente usada para 
descrever a relação entre duas características ordinais, por isso, é apropriada para esta 
aplicação. Portanto, um conjunto da análise de correlação de Spearman foi conduzida  para 
identificar relações entre as variáveis independentes: Aliança; Performance da cadeia de 
valor da inovação; Suporte interno Design Organizacional; ; Práticas de gestão de P&D; 
Estilo de autoridade; e Características do gestor de P&D. 

Seja como for, a inovação é predominantemente vinculada à P & D associada à 
criação de valor à luz de uma forte liderança, o que por conseguinte, representa um efeito 
positivo na performance da cadeia de valor da inovação. Neste espectro, o estado da arte 
segue o estado da prática, uma vez que a gestão de práticas organizacionais de P&D 



influenciam em maior grau a performance da cadeia de valor, o que confirma a hipótese 
investigada. O gerente de P & D responde pela implementação das práticas de gestão de 
P&D, bem como o desenho organizacional da divisão de P. Nesta perspectiva, qualificar 
um gerente de P & D é fundamental para a criação de valor em uma organização, uma vez 
que há um impacto direto na performance da inovação (HUANG e LIN, 2006).  No 
entanto, a capacidade do gerente de P & D conduzir é moldada pela educação e experiência 
profissional (HUANG e LIN, 2006) 

Tabela 2: Matriz de correlação de Spearman entre as variáveis independentes e 
variáveis dependentes 

  
  

  
Performance da Firma  
  

 Issues de P&D 
 Variables             

  1 2 3 4 5 6 7 

Aliança 
          

1,00              

Performance da cadeia de valor da 
inovação 

         
(0,30) 

       
1,00            

Suporte interno 
         

(0,50) 
               
-   

          
1,00          

Design Organizacional 
         

(0,62) 
          

0,19  
          

0,37  
          

1,00        

 
Práticas de gestão de P&D 

         
(0,40) 

               
-   

   
0,32  

          
0,39  

          
1,00      

Estilo de autoridade 
          

0,10  
         

(0,49) 
               
-   

               
-   

          
0,65  

          
1,00    

Características do gestor de P&D 
          

0,37  
         

(0,11) 
          

0,19  
         

(0,35) 
               
-   

          
0,23  

          
1,00  

De fato, um aumento substancial em P&D  pode levar a produtos inovadores e por 
conseguinte, possibilitar vantagens competitivas por parte das empresas, além de abrir um 
gap para novos mercados (ARMBRUSTER et. al., 2008; FREEMAN e SOETE, 1997). 
Investimentos em P & D tornaram uma alavanca de desenvolvimento estratégico para as 
empresas que buscam alcançar o status de classe mundial (HENDRY, 1998). Neste 
espectro, há um gap de possibilidades de criação de valor para as empresas localizadas ou 
co-localizadas na cadeia de valor a partir das relações de colaboração entre os atores que 
produzem conhecimentos e inovações dependentes de P&D (BLANKENBURG HOLM et. 
al, 1999;  ANDERSON, 1995).  

Os recortes teóricos informam que a internacionalização de P & D industrial tem 
sido interpretada como uma estratégia das empresas para explorarem vantagens 
competitivas derivadas da inovação e competirem em ambientes complexos e incertos. Há 
evidências empíricas que a maioria das empresas multinacionais investe substancialmente 
em P&D internacionais na perspectiva de reduzir os custos e melhorar a eficiência em seus 
projetos inovadores. Ao mesmo tempo essas empresas reconhecem que o potencial de 
P&D internacional é subestimado e pouco explorado. Neste espectro, algumas empresas 
estão adotando uma cultura na qual os funcionários percebem que a cooperação além das 
fronteiras regionais e departamentais combinam a experiência interna e know-how de alto 
desempenho em todo o mundo ( DAIMLER- BENZ, 1997). 

6. Conclusões e implicações 

Este artigo tem por objetivo verificar os efeitos das práticas organizacionais de 
P&D (Issues de P&D) na performance da cadeia de valor da inovação, em condições de 
incertezas e imprevisibilidades. O estudo está orientado à indústrias high tech no Brasil e 
centra-se na criação de valor para o negóciol. Esta investigação foi baseada inicialmente 



nos recortes teóricos, com lastro principalmente na investigação desenvolvida por Huang e 
Lin (2006), em que foram identificados os efeitos das práticas organizacionais de P&D na 
performance da inovação. Uma vez identificadas as variáveis componentes do modelo 
conceitual, o passo seguinte foi verificar o efeito das referidas variáveis na performance da 
firma.  

Este procedimento foi possível por meio de consulta a especialistas com 
conhecimento sobre o objeto de investigação. Foram utilizados os métodos da análise 
multicriterial Electre III, Promethee II e Compromise Programming, e a técnica estatística 
correlação de Sperman.  Dessa forma, Os resultados mostraram uma forte relação entre as 
dimensões práticas organizacionais de P&D e estilos de (liderança) autoridade (Tabela 2). 
Por outro lado, verifica-se um forte efeito entre práticas de P&D e performance da firma, 
uma vez que P&D é indutor de inovação. Porém, uma vez que P&D e Estilos de 
Autoridade são fortemente correlacionados, então Estilos de Autoridade/Liderança 
influenciam em conjunto a performance das firmas high tech. 

Poucos estudos têm investigado o efeito das práticas organizacionais de P&D na 
performance da firma. Espera-se que este estudo sirva de estímulos a um amplo debate 
sobre o tema e reconhece-se que mais estudos são necessários para construir resultados 
cada vez mais robustos.em um futuro próximo. Além disso, o estudo limita-se à empresas 
de high tech no Brasil, abrindo possibilidades de vieses nos resultados alcançados. Além 
disso, a mensuração de variáveis qualitativas é um fator altamente subjetivo. Todos os 
dados foram coletados de forma transversal, e, portanto, tudo o que se pode concluir é que 
as variáveis e seus efeitos estão relacionadas a um único ponto no tempo, o que revela um 
fator de restrição. Por fim, erros podem ser de diversas origens como bases de amostragens 
incompletas, entre outras. Algumas grandes prioridades são propostas para futuras 
pesquisas. Reconhece-se a importância de replicar este estudo e repetir este procedimento 
metodológico , utilizando uma amostra completamente nova a partir de outros setores. 
Comparações  interessantes poderiam também ser realizadas, como por exemplo aplicar o 
procedimento aqui adotado em outro país, comparando-se os resultados.  

Seja como for, os espaços nos achados da literatura para avaliar os efeitos da 
práticas organizacionais de P&D na performance da cadeia de valor cedem espaços para 
reforçar a importância de seu papel, dando um salto para estudos mais inovadores e livres 
de riscos de errar. Não está substituindo um Poder de Polícia de controle das atividades e 
ações e nem desprivilegiando o que já deu certo, mas fomentando o pragmatismo em 
evidenciar a performance da cadeia de valor por vias mais plausíveis e factíveis.  Além do 
mais, medir a performance é uma questão importante porque permite a detecção e 
acompanhamento da eficácia e falhas de eficiência.  
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Resumo: Este artigo tem por objetivo investigar as principais dimensões (características) 
do processo de inovação de produtos e serviços de pequenas empresas que têm seu 
processo de inovação orientado ao desempenho em nichos de mercado. A pesquisa foi 
realizada num primeiro momento à luz dos achados na literatura especalizada e em 
seguida, para confirmar os procedimentos metodológicos e recortes teóricos, foi realizado 
um estudo de múltiplos casos em pequenas empresas do segmento de especialidades 
quimicas no Brasil,  que operam em nichos de mercado B2B. A pesquisa contou com a 
intervenção de especialistas com conhecimento sobre o objeto de pesquisa, selecionados 
por critérios técnico-científicos. Os dados foram extraídos por meio de um questionário 
estruturado, junto a especialistas do referido segmento investigado. Os resultados 
mostraram-se satisfatórios validando os procedimentos metodológicos apresentados. 

Palavras-chave: Inovação em produtos e serviços; nichos de mercados; pequenas 
empresas de especialidades químicas no Brasil. 

Abstract: This article aims to investigate key dimensions (characteristics) of the 
innovation process for products and services of small businesses that have their innovation 
process oriented to niche markets. The research was carried out initially on specialized 
literature and to demonstrate the feasibility and plausibility of methodological procedures 
and literature review. It was performed a multiple case study in small business specialty 
chemical segment in Brazil, operating in niche B2B market. Data were collected through a 
structured questionnaire, in which interviews were conducted with experts in that segment. 
The results were satisfactory, validating the methodological procedures presented. 

Keywords: Product and Services Innovation, niche markets, small business specialty 
chemical segment in Brazil 

1. Introdução 

Recentemente as mudanças relevantes tornaram as fronteiras organizacionais mais 
fluidas e dinâmicas em resposta ao ritmo acelerado da difusão do conhecimento 
(Abrahamson, 1991; Griliches, 1990; Teece, 1986),  da inovação e competição 
internacional (DAMANPOUR, 1996). Isto inspira reconsiderar como ganhar com a 
inovação (TEECE et. al., 1997; TIDD et.al., 1997; TEECE, 1986; WHEELWRIGHT e 
CLARK, 1992). Assim as empresas inovadoras se valem de suas capacidades de apropriar 



do valor econômico gerado a partir de seus conhecimentos e inovações (GRILICHES, 
1990; TEECE, 1986). Por esta via, a oferta de produtos inovadores se apresenta como um 
padrão de qualidade na disputa por inadiáveis demandas.  

Dá a crer que as empresas que conseguem disponibilizar seus produtos aos clientes 
com maior requinte de eficiência e rapidez estarão provavelmente em melhor posição para 
criar uma vantagem competitiva sustentável à luz do conhecimento e da inovação (TEECE 
et. al., 1997). Nesta dicotomia, a eficiência técnica se apresenta como parâmetro das 
capacidades de desenvolvimento de produtos inovadores, que se traduz em uma das mais 
notáveis lógicas de potencializar e favorecer vantagem competitiva (WHEELWRIGHT e 
CLARK, 1992). Presume-se que um dos principais desafios é desenvolver produtos em 
ambientes de alta complexidade. Respostas vêm sendo dadas a esses desafios à luz de 
potencialidades técnicas igualmente inovadoras, maior agilidade, produtividade e alta 
qualidade por parte das empresas (WHEELWRIGHT e CLARK, 1992).  

Tradicionalmente a literatura referencia dois tipos principais de atividades de 
inovação: interna e externa (VEUGELERS E CASSIMAN, 1999; CASSIMAN, 2004; 
CASSIMAN e VEUGELERS, 2006). Atividades externas estão relacionadas com o acesso 
ao conhecimento de licenciamento por meio de fontes externas, terceirização de P & D, 
contratação de pesquisadores qualificados e com conhecimento relevante (Arora e 
Gambardella, 1990), entre outras. Atividades de inovação interna têm lastro na utilização 
das capacidades internas da firma (Vega-Jurado et al., 2009), onde a produção do 
conhecimento é internalizada (FRENZ e IETTO-GILLIES, 2007). Recentemente o estado 
da arte apresentou uma terceira via de atividade de inovação, a cooperação com outros 
parceiros para o desenvolvimento de inovações (Navarro Arancegui, 2002; Hull, 2003; 
Chen e Yuan, 2007), que pode ser considerada uma forma híbrida entre a inovação interna 
e externa (PISANO, 1990).  

O estado da arte remete recortes significativos sobre os avanços em estudos sobre 
como as firmas inovam. Nesta perspectiva, as empresas do setor de especialidades 
químicas estão se orientando cada vez mais para práticas ágeis e inovadoras para tornarem-
se mais competitivas no mercado global. O incremento deste segmento de empresas tem 
sido cada vez mais oportunizado não somente pela competição global, mas também pela 
necessidade dessas empresas entrarem em mercados de nichos, sem investimentos muito 
significativos. Por esta via, estas empresas estão orientando seus esforços em melhores 
práticas para se tornarem competitivas (GUISINGER e GHORASHI, 2004), como por 
exemplo, entrando em nichos de mercado por meio de fabricação sob encomenda de 
produtos químicos;  melhorando o relacionamento com os fornecedores; formando 
parcerias estratégicas; e adaptando tecnlogia avançada e pesquisa. No entanto, as pequenas 
empresas de especialidades ainda enfrentam sérios desafios, uma vez que não conseguem 
reduzir de forma significativa seus custos de produção,  quando se compara aos grandes 
conglomerados (D'AMICO, 1996). Em outras palavras, as pequenas empresas não 
possuem as economias de escala e de escopo que os grandes conglomerados desfrutam.  

Nesta perspectiva, este estudo centra-se na indústria química brasileira. É um 
segmento que tem apresentado significativa relevância para a economia brasileira, com 
cerca de 3,1% em 2008 e 10,3% do Produto Interno Bruto Industrial, considerada a terceira 
maior participação industrial (ABIQUIM, 2011). São empresas que se caracterizam por 
elevado grau de especialização no processo produtivo, com grande parte endereçada à 
manutenção de inovação de produto via pesquisa e desenvolvimento (P&D) contínuo, 
como parte integrante de sua estratégia competitiva. Mas, como será discutido neste 
trabalho, uma das sub-divisões ou grupo desta indústria dedica-se não somente à inovação 



por meio do desenvolvimento de tecnologia de produto, mas também à inovação através de 
tecnologias de aplicação cada vez mais sofisticadas. É o caso das empresas dedicadas a 
produzir e aplicar especialidades químicas em processos produtivos ou de conservação em 
outras empresas (abordagem típica empresa-empresa). Estas empresas inovam por meio de 
desenvolvimento de formulações complexas e de sofisticados métodos de monitoramento 
através de automação.  Dentre estas, destacam-se as empresas que produzem produtos e 
serviços para tratamento de águas industriais, produtos domissanitários, desengraxantes 
industriais e produtos que atuam otimizando o processo de outras indústrias, como 
especialidades químicas para os segmentos de açúcar e àlcool, petróleo, petroquímica, 
tratamento de combustíveis, indústria alimentícia, celulose e papel e mineração.  

Neste espectro, este artigo tem por objetivo  investigar o processo de inovação de 
produtos e serviços em pequenas empresas que têm seu processo de inovação orientado ao 
desempenho em nichos de mercado, suas características de desenvolvimento de produtos e 
serviços de alta complexidade para fins específicos e projetados para atender às 
necessidades de um determinado grupo de consumidores em um ambiente de baixa 
concorrência. Para demonstrar a factibilidade e plausibilidade dos procedimentos 
metodológicos, foi realizado um estudo exploratório de múltilplos casos em pequenas 
empresas de especialidades quimicas  que operam em nichos de mercado B2B. Tem como 
problema de pesquisa a ser resolvido: Quais são as particularidades (características 
principais) identificadas no processo de inovação em empresas de pequeno porte que 
atuam em nichos de mercado orientados ao segmento de pequenas empresas de 
especialidades químicas no Brasil? O artigo está estruturado conforme as seguintes seções: 
Issues da inovação, metodologia, resultados e análises subjacentes e conclusões e 
implicações.  

2. Issues da inovação e nichos de mercado em empresas industriais  

2.1 Inovação em serviços de empresas industriais: O que diz a literatura? 

Ao analisar o desenvolvimento de produtos e serviços, aliados à entrega ao cliente, 
Davenport (1993) enfatiza que estes fatores se apresentam como críticos para que uma 
empresa industrial que presta serviços seja bem sucedida.  Seguindo esta lógica, Teboul 
(2008) ao estudar os serviços industriais, mostra que as empresas podem pagar pela 
abordagem inicial de produto mais um valor incremental durante o ciclo de vida do 
produto. Porém, em seguida o foco volta-se para o próprio serviço, vinculando à 
expectativa de benefícios futuros. O autor afirma que pode ser mais interessante desagregar 
serviços dos produtos e vender o próprio serviço, exemplificando casos de empresas 
industriais que incluíram em sua estrutura organizacional uma divisão de serviços de 
campo.  

No entanto, em empresas cujos produtos são intensivos em tecnologia, as pesquisas 
sugerem que a competição inicial seria com base em tecnologia, preço e qualidade, porém 
após a nivelamento nestes aspectos, o campo de serviços associados ao produto seria o 
fator de diferenciação entre os concorrentes (GIANESI, 1996). Lovelock (2001) referencia 
que as receitas estão reduzindo de forma significativa, considerando que a ênfase em 
qualidade e confiabilidade faz com que essas máquinas se tornem obsoletas antes de 
necessitarem de reparos maiores. O ritmo com que a tecnologia é desenvolvida e 
substituída nessas empresas é um dos fatores que também favorece este processo. Porém 
em empresas como a de especialidades químicas, o produto é consumido e rapidamente re-
comprado (baixos estoques), favorecendo assim, a implementação de novos serviços 
associados à geração contínua de tecnologia de produto. 



2.2 Nichos de mercado e pequenas empresas 

Para alcançar uma vantagem competitiva, muitas empresas de especialidades 
químicas estão usando estratégias inovadoras para entrar em nichos de 
mercado.(GUISINGER e GHORASHI, 2004). Produtores de especialidades químicas 
podem manter uma vantagem competitiva através de suas capacidades de inserirem em 
novos mercados mais facilmente. Dada a concorrência no setor de produtos químicos 
tradicionais e ao crescente número de participantes, a questão reside na forma como essas 
empresas inovam. A capacidade de processo tem sido uma das mais notáveis formas de 
inovação dessa categoria de empresas. As empresas de especialidades tentam melhorar de 
forma significativa o tempo de resposta ao cliente por meio de práticas inovadoras e ágeis 
(GUISINGER e GHORASHI, 2004). 

É factível informar que as empresas que atuam desenvolvendo e fornecendo 
produtos e serviços que têm por objetivo melhorar o desempenho dos processos industriais 
de seus clientes, enfrentam o desafio de adaptar-se a um ambiente com rápidas mudanças 
(automação, inovação em processo, cuidados com o meio ambiente, sustentabilidade, etc.) 
e um número crescente de variáveis mercadológicas, como o desmembramento de 
segmentos em sub-segmentos e nichos de mercado que requerem alta especialização. 

Hannan e Freeman (1977) em seu estudo clássico sobre a ecologia de empresas, 
aplicam a teoria da ecologia da população para estudar as relações no ambiente 
organizacional, questionando por que existem tantos tipos de organizações que aplicam 
modelos formais de analise dos efeitos das variações ambientais na estrutura 
organizacional. Com relação a atuação em nichos, definido pelos autores como local de 
espaço restrito com características próprias, os autores ainda argumentam que em 
ambientes instáveis, as organizações deveriam desenvolver uma estrutura generalista e, em 
ambientes mais estáveis, organizações mais especializadas, com pouca necessidade de 
excesso de capacidade.  

Cooper (1996) não recomenda que empresas de pequeno porte atuem em segmentos 
dominados por empresas líderes, mas em produtos especializados, operações de negócios 
localizadas e que forneçam produtos que requeiram alto grau de habilidades específicas 
(COOPER, 1986). Nesta perspectiva, o autor enfatiza que, de forma incremental, estas 
pequenas empresas se beneficiam em fornecer serviços aos consumidores, customização de 
produtos e outros fatores que levam a uma produção em baixa escala. 

Crê-se que em pequenos mercados não resolvem as necessidades de crescimento de 
grandes empresas (Christensen, 2001), uma vez que esta categoria de empresas precisam 
crescer, pois à medida que expandem, é necessário um aumento do volume de novas 
receitas para manter a taxa de crescimento. Também não é viável que empresas maiores 
entrem em mercados mais novos e menores, mesmo quando existe a possibilidade de se 
tornarem grandes mercados. Reafirma-se ainda que pequenos mercados são alvos para 
pequenas empresas, pois têm agilidade na tomada de decisões (menor burocracia) e maior 
foco no ganho de conhecimento específico, além de conseguirem manter um portfolio de 
projetos de desenvolvimento menor, não só pelo menor montante investido em novas 
tecnologias, mas também porque suas despesas fixas são menores quando  comparadas 
com as despesas das grandes empresas.  

Concretamente, Drucker (1987) evidencia que para se conseguir um nicho de 
especialidades sempre se requer algo novo, uma inovação genuína. O autor referencia que 
um nicho de habilidade especializada é raramente encontrado por acidente, mas resulta de 
uma busca sistemática de oportunidades inovadoras e requer uma habilidade única e 
inovadora. Nesta lógica, Hedley (1977) afirma que mesmo uma empresa que opera em 



uma área restrita de negócios, na prática envolve-se em um certo número de segmentos de 
mercado que são distintos economicamente. Crê-se ainda que em muitas empresas de 
pequeno porte, o número total de possíveis combinações de estratégias de negócios 
individuais pode ser grande.  

De fato, uma das maiores vantagens reivindicadas pela implementação de uma 
estratégia de nichos de mercado é o aumento da lucratividade. E uma das razões pelas 
quais os nichos de mercado são tão lucrativos, apesar do pequeno tamanho do mercado, é 
que a empresas conhecem tão bem as necessidades dos clientes que se posicionam de 
maneira mais vantajosa para ir ao encontro destas necessidades (PARRISH, 2004). O autor 
evidencia que os nichos de mercado, por sua especialização, atraem poucos concorrentes e 
melhoram a competitividade, mas que também existem riscos inerentes à escolha de 
desenvolver produtos em nichos,  como por exemplo os ataques de pequenos competidores 
que também têm interesses em participar dos referidos nichos; erosão do nicho pela 
mudança de preferência dos clientes em mercados de consumo e riscos de canibalização.  

3. Metodologia 

Os procedimentos metodológicos aplicados nesta pesquisa foram orientados a 
resolver o problema de pesquisa e alcançar o objetivo pretendido. Desta forma, a pesquisa 
foi desenvolvida num primeiro momento a partir de uma vasta revisão da literatura 
especializada, e em seguida, para confirmar o estado da arte e os procedimentos 
metodológicos apresentados, foi realizado um estudo de múltiplos casos em pequenas 
empresas do setor de especialidades químicas no Brasil. A pesquisa contou com a 
intervenção de especialistas com conhecimento sobre o objeto investigado, selecionados 
por critérios técnico-científicos. Os dados foram extraídos por meio de um questionário 
estruturado. Os dados foram analisados individualmente, num primeiro momento, em 
seguida, foi realizada uma análise combinada de todas as empresas pesquisadas (análise do 
conjunto). Por fim, foi desenvolvido um estudo comparado entre o estado da arte e o 
estado da prática para verificar o quão longe está a teoria da prática.  A seguir apresenta-se 
o escopo da pesquisa. 

3.1 O Escopo da Pesquisa 

As empresas brasileiras high Tech são muito sensíveis aos avanços tecnológicos e 
demonstram elevado crescimento de inovação. Essas indústrias são caracterizadas por 
elevado nível técnico, processos de produção complexos e grandes investimentos em P&D. 
Além disso, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM, 
2010), o segmento tem forte participação na economia e responde por expressiva geração 
de empregos. Estima-se que o faturamento líquido da Indústria Química em nível mundial 
seja aproximadamente US$ 3,7 trilhões e o Brasil (nona colocada a nível mundial), com 
US$ 122 bilhões (3,1% do Produto Interno Bruto brasileiro em 2008 e 10,3% do Produto 
Interno Bruto industrial brasileiro – terceira maior participação). No entanto, recentemente, 
os investimentos do setor mantiveram-se aquém das necessidades do país e a produção 
manteve-se abaixo das expectativas da demanda e as possibilidades de crescimento em 
tecnologia não foram aproveitadas de forma satisfatória. O déficit comercial de produtos 
químicos cresceu de US$ 1,2 bilhão em 1990 para US$ 6,6 bilhões em 2000 e US$ 23,2 
bilhões em 2008. nesta perspectiva, houve uma retração do déficit em 2009 para US$ 15,7 
bilhões. A Indústria Química pode ser dividida, segundo a perspectiva do produto final 
produzido em (Freitas, 1992): 



•  Indústrias Químicas de Base: onde existe uma tecnologia de produto de 
conhecimento público e o produto final produzido possui um certo número de 
especificações conhecidas. Não é, por definição, um produto diferenciado. 

•  Indústrias de Química Fina: existe um grande investimento em tecnologia de 
produto, além da necessidade de um intensa pesquisa laboratorial de base e estes 
prévios em sistemas-piloto de produção. Os produtos são produzidos em pequenos 
volumes e o processo produtivo dotado de certa flexibilidade e com grande número de 
operações unitárias. 

•  Indústrias de Especialidades Químicas: neste tipo de indústria são produzidos 
produtos diferenciados, em pequeno volume e que visam solucionar problemas 
específicos de campo dos consumidores.  

3.2 A questão da inovação na indústria química e empresas de especialidades 
químicas 

É factível dizer que a inovação na indústria química geralmente está associada pelo 
mercado a grandes empresas petroquímicas e de petróleo. Por esta via, os investimentos 
em desenvolvimento de produto são limitados nas empresas de menor porte. Ao classificar 
as empresas baseadas em tecnologia, a Indústria Química é considerada como um setor 
típico de base científica, sensível a preço e performance de produto (aplicação), com 
atividade tecnológica dirigida a redução de custo/melhoria de produto, com P&D 
corporativo, pesquisa básica e engenharia de produção e tecnologias relacionadas a 
produtos ((Bell e Pavitt (1993) apud Barbieri (2003)). Além disso, as empresas químicas 
apresentam elevado grau de especialização no processo produtivo e grande parte 
direcionada à manutenção de inovação de produto via pesquisa e desenvolvimento 
contínuo, como parte integrante de sua estratégia competitiva.  

Cooper (1994) ao analisar o desenvolvimento de produtos em 21 indústrias 
químicas (103 novos produtos), referencia que uma das características principais é a forte 
orientação e análise do mercado e foco nos consumidores, sendo característicos os testes 
com os consumidores em campo antes do lançamento ao mercado. Sobre às características 
de relacionamento internas nas indústrias químicas, o autor ressalta que um time inter-
departamental forte, com potencialidades de liderança e comprometimento da gerência em 
projetos de desenvolvimento de produtos é um fator-chave para a redução do tempo de um 
projeto de novo produto ou serviço. Uma das características mais notáveis das indústrias 
químicas é o envolvimento entre funcionários de departamentos diferentes orientados para 
o desenvolvimento tecnológico e de serviços.  

Nas indústrias de especialidades químicas o desenvolvimento de produtos se dá 
concomitantemente com o desenvolvimento de serviços, que apoiarão a introdução e 
aplicação das tecnologias a serem lançadas ao mercado. Ungev (1993) define 
especialidades químicas como materiais/produtos diferenciados que são produzidos 
normalmente em baixos volumes, geralmente de matérias-primas compradas, com 
formulações sem reações químicas, produzidos por vários fornecedores com especificação 
de performance e geralmente em baixo volume por cliente. As indústrias de especialidades 
químicas dedicam-se não somente à diferenciação através do desenvolvimento de produto, 
mas também através de tecnologias de aplicação cada vez mais sofisticadas. É o caso das 
empresas dedicadas a produzir e aplicar especialidades químicas em processos produtivos 
ou de conservação em outras empresas (abordagem típica empresa-empresa).  

Estas empresas inovam através do desenvolvimento de formulações complexas e de 
sofisticados métodos de monitoração da performance dos produtos através de automação.  



Dentre estas, podemos destacar as empresas que produzem produtos e serviços para 
tratamento de águas industriais, produtos domissanitários, desengraxantes industriais e 
produtos que atuam otimizando o processo de outras indústrias, como produtos para os 
segmentos de açúcar e álcool, petróleo, petroquímica, tratamento de combustíveis, 
indústria alimentícia, celulose e papel e mineração. Ungev (1993) resume as estratégias a 
serem adotadas pelas empresas de especialidades químicas em seu ambiente: encontrar e 
satisfazer as necessidades dos clientes, focar nas necessidades específicas dos clientes e 
nas formulações (e não na síntese de moléculas), focar no serviço e em clientes com menor 
conhecimento técnico sobre seus produtos, ser único e atender a necessidades específicas 
especializadas. 

Em um ambiente complexo e de rápida mutação, as empresas de especialidades 
químicas, particularmente as de pequeno porte, devem adaptar-se desenvolvendo soluções 
inovadoras e atendimento de campo para implementação destas inovações (serviço de 
campo), o que demanda investimentos em capacitação, automação e visão holística do 
processo do cliente como um todo. Segundo Miron (2005),  a inovação é a principal 
ferramenta no setor químico para manutenção de sua competitividade e para seu 
crescimento, seja através da melhoria da qualidade de seus produtos, de seus processos e 
serviços, da redução de seus custos de produção e, fundamentalmente, do lançamento de 
novos produtos ou produtos customizados atendendo a requisitos definidos.  

Algumas características relevantes podem ser elencadas na gestão da inovação em 
empresas de especialidades químicas: 

•  A inovação não se dá pelo desenvolvimento de novas moléculas químicas, como é 
o caso de empresas de química fina (farmacêutica, etc.), mas pelo ajuste de uma 
formulação com um certo número de compostos químicos diferentes e que irão atuar 
de maneira pontual em determinado problema específico, dentro de um processo de 
produção de determinado cliente.  

•  Empresas de especialidades químicas atuam em quase todos os segmentos da 
indústria e alguns segmentos de serviços (tratamento de águas, petróleo, petroquímica, 
açúcar e álcool, tratamento de combustíveis, lavanderias, hotéis, etc.).  

•  A presença do binômio produto/serviço é importante para o ganho de 
competitividade. 

•  A atuação em nichos de mercado tem sido fator de diferenciação em relação à 
concorrência.  

•  Com relação aos aspectos internos, é fator preponderante para o desenvolvimento 
de novas tecnologias a utilização de capacitação contínua e incentivo à criação de 
competências técnicas por segmento de mercado, com especialização no processo do 
cliente. 

Nani (1989) enfatiza que um programa de desenvolvimento de produto e aplicação em 
uma empresa de Especialidades Químicas é operacionalizado em 3 fases, onde existe a 
formação de equipes com integrantes de diversos departamentos envolvidos em 
determinado segmento de mercado, com inter-relação de equipes de desenvolvimento, 
suprimentos, serviços de campo, marketing e produção:  

• Fase de Planejamento de Projeto (solicitação de projeto, informações não 
bibliográficas, pesquisa bibliográfica e elaboração do plano de projeto) onde estão 
envolvidos os departamentos de Desenvolvimento de Produtos e Pesquisa Analítica, 



Marketing/Consultoria Técnica e Suprimentos (matérias-primas que serão utilizadas no 
desenvolvimento). 

•  Fase de Desenvolvimento em Escala de Laboratório (ensaios preliminares, 
desenvolvimento do trabalho experimental e processo em escala de laboratório) onde 
estão envolvidos o Laboratório de Síntese, Laboratório Instrumental, Laboratório de 
Pesquisa Analítica e Laboratório de Aplicação. 

•  Fase de Desenvolvimento em Escala Piloto/Industrial (escala piloto industrial, 
processo industrial e aplicação de campo) onde estão envolvidos o Departamento de 
Produção e Laboratório de Aplicação.  

•  Fase de Aplicação do Novo Produto em Campo (desenvolvimento de programas de 
campo, análise de resultados de campo) onde estão envolvidos o Laboratório de 
Aplicação, Departamento de Marketing/Consultoria Técnica e Departamento de 
Assistência Técnica de Campo. 

De fato, há uma necessidade de uma equipe multidisciplinar em desenvolvimentos 
típicos de novos produtos/serviços na indústria de especialidades químicas, desde o 
desenvolvimento da molécula até a aplicação do produto final em campo, com re-
alimentação de informações visando adequar o desenvolvimento à necessidade final do 
cliente em campo. E ainda, a equipe formada demanda inter-relacionamentos que 
abrangem competências diversas e que demandam de seus componentes uma visão 
periférica, nem sempre aprofundada, do projeto como um todo, inclusive de áreas que não 
são de sua expertise. Este envolvimento tem sido relatado como importante para o 
atendimento à necessidade do cliente usuário final.  

Em sua análise sobre processo de pesquisa, Davenport (1993) exemplifica que 
indústrias de especialidades químicas no segmento de agricultura precisam testar produtos 
químicos promissores em experimentos de campo altamente controlados (tecnologia de 
aplicação). Utilizam tecnologia de informação na coleta de dados de campo e enviam ao 
escritório para análise e interpretação, ou ainda melhor, os computadores de campo podem 
analisar os resultados in loco, reduzindo o número de experimentos que podem falhar nas 
condições locais. 

Paulinyi (1980) ao investigar o processo de inovação técnica, o caso da experiência 
brasileira no setor químico, afirma que a baixa produção inovativa observada nesta 
indústria não advém das incapacidades internas para o processo inovativo, mas 
principalmente de fatores conjunturais. Na pesquisa efetuada por Paulinyi, a maior parte do 
objeto das inovações foram relacionados a processos, matéria-prima e equipamentos, sendo 
a minoria (cerca de 8%) relacionada a inovações em produtos (que foi o objeto do presente 
estudo). Assim, observa-se que a divulgação da inovação tecnológica deste tipo de 
indústria está mais relacionada a área de processos e desenvolvimento de moléculas, 
insumos ou parâmetros relacionados à produção, típicos de empresas de quimica de  base 
ou quimica Fina. A diferenciação da indústria de especialidades quimicas está 
intrínsicamente ligada a uma grande variedade de matérias-primas que formarão a 
formulação final, que tem por objetivo principal a melhora da produtividade da empresa 
cliente final. O processo produtivo neste tipo de indústria é relativamente simples e 
raramente está relacionado ao desenvolvimento de uma nova molécula, porém o serviço 
associado à aplicação do produto final é determinante para o sucesso da inovação. 

3.3 O Estado da Prática: Estudo de Múltiplos Casos 

Para confirmar o estado da arte e demonstrar a factibilidade e plausibilidade dos 
procedimentos metodológicos, foram investigadas três empresas do referido segmento. O 



estudo de múltiplos casos em empresas de pequeno porte são classificadas como empresas 
que produzem e aplicam produtos químicos classificados como especialidades químicas. É 
um estudo exploratório que teve por objetivo conhecer os principais 
elementos/dimensões/características que norteiam o processo de inovação nesta categoria 
de empresas. Buscou-se verificar como o processo de inovação de produtos harmoniza-se 
com o processo de inovação em serviços associados à aplicação da tecnologia 
desenvolvida e a estrutura organizacional envolvida no processo de implementação da 
inovação. A pesquisa contou com a intervenção de especialistas com conhecimento sobre o 
objeto pesquisado. Os dados foram extraídos por meio de um questionário estruturado  
previamente testado. A seguir são apresentadas as empresas, os resultados e análises 
subjacentes.  

4. Resultados e Análises Subjacentes 

Nesta seção são apresentadas as empresas objeto de investigação. Para facilitar a 
compreensão e interpretação, os resultados foram analisados por empresa, considerando o 
seu tipo e porte, as etapas para o desenvolvimento de produtos inovadores; serviços 
inovadores associados a aplicação e monitoramento dos produtos desenvolvidos, 
importância dos serviços para aprovação dos produtos em campo; e estrutura envolvida na 
prospecção de mercado, desenvolvimento de produtos e prestação de serviços inovadores.  
Por fim, são apresentadas as implicações para a prática da gestão à luz dos recortes teóricos 
e dos resultados produzidos. Detalham-se a seguir estes procedimentos. 

Empresa 1 

Quanto ao tipo e porte: a empresa está orientada à comercialização e distribuição de 
especialidades químicas (Brasil) na área de produtos para processos industriais. É 
caracterizada por ser de pequeno porte. 

Etapas para o desenvolvimento de produtos inovadores, a empresa contempla as seguintes 
características: 

• estudo de demanda de mercado (oportunidades existentes) e/ou estudo de novas  
tecnologias de produtos/processos/serviços (oportunidades potenciais a serem 
estimuladas) 

• elaboração de projeto de desenvolvimento com definição do escopo do trabalho e 
avaliação de viabilidade técnico/econômica 

• desenvolvimento de bancada e testes em sistema piloto e definição de processo de 
produção ou formação de equipe de serviço 

• testes de campo para definição de parâmetros finais em escala real e retomada do 
desenvolvimento de laboratório para ajuste fino. 

• treinamento da equipe de aplicação e comercialização 

• liberação para comercialização 

Departamentos que participam em cada etapa:  

•  diretoria técnica e diretoria de mercado 

•  gerência de aplicação e comercialização 

•  suprimentos 

Serviços inovadores associados a aplicação e monitoramento dos produtos desenvolvidos: 
Verifica-se o desenvolvimento de novos produtos e/ou serviços com ganhos potenciais 



para a empresa e clientes. A diferenciação amplia a possibilidade de atendimento de 
demandas não cobertas pelas ofertas, garantindo a competitividade. Já os serviços 
inovadores são decorrentes da inovação de um novo produto ou aplicação e aceleram o 
retorno sobre o investimento. Os serviços de monitoramento estão associados à fase de uso 
prático, visando garantir o desempenho alcançado em laboratório e não ganho de 
lucratividade.  

Importância dos serviços para aprovação dos produtos em campo: É parte do processo de 
aprovação e garantia do desempenho final. O diferencial do serviço dependerá do perfil do 
cliente, e quanto maior a especificidade  do novo desenvolvimento, maior será a percepção 
de diferenciação. 

Estrutura envolvida na prospecção de mercado, desenvolvimento de produtos e prestação 

de serviços inovadores: Os times de desenvolvimento não são formados por projetos, há 
uma interação permanente entre todos os departamentos como característica da operação 
(time permanente de desenvolvimento de produtos e serviços). 

Empresa 2 

Quanto ao tipo e porte, a empresa apresenta as seguintes características: fabricação, 
comercialização e distribuição de especialidades químicas (Brasil) na área de produtos para 
tratamento de águas industriais. É uma empresa de pequeno porte. 

Etapas para o desenvolvimento de Produtos Inovadores:  

•  identificação da necessidade comercial 

•  solicitação do desenvolvimento/adaptação de produto (incluindo informações  
       técnicas, preços e potencial de vendas 

•  desenvolvimento de produto 

•  suprimentos (matérias-primas e custos) 

•  publicação do perfil de produto, especificações, embalagens e preços 

•  venda do novo produto 

Departamentos que participam em cada etapa:  

•  área comercial 

•  diretoria técnica 

•  laboratório de desenvolvimento 

•  gerencia de compras 

•  área comercial 

Serviços inovadores associados a aplicação e monitoramento dos produtos desenvolvidos: 
Não é possível afirmar com toda certeza a existência de serviços inovadores associados a 
aplicação e monitoramento, uma vez que a empresa está mais orientada à importação e 
venda de matérias-primas. 

Importância dos serviços para aprovação dos produtos em campo: verifica-se que esta 
etapa é parte integrante do processo de aprovação e garantia do desempenho final. O 
diferencial do serviço dependerá do perfil do cliente, e quanto maior a especificidade  do 
novo desenvolvimento, maior será a percepção de diferenciação. 



Estrutura envolvida na prospecção de mercado, desenvolvimento de produtos e prestação 

de serviços inovadores: Os times de desenvolvimento não são formados por projetos, há 
uma interação permanente entre todos os departamentos como característica da operação 
(time permanente de desenvolvimento de produtos e serviços). 

Existência de formação de times inter-departamentais quando um projeto de inovação 

produto/serviço é elaborado: Os times de desenvolvimento não são formados por projetos, 
há uma interação permanente entre todos os departamentos como característica da 
operação (time permanente de desenvolvimento de produtos e serviços). 

Empresa 3 

Quanto ao tipo e porte, a empresa fabrica e comercializa especialidades químicas (Brasil) 
na área de produtos para lavanderias industriais e domésticas. Quanto ao porte, caracteriza-
se por ser de pequeno porte. 

Etapas para o desenvolvimento de produtos inovadores:  

•  identificação da oportunidade de mercado (geralmente nicho de mercado) 

•  coleta de dados em campo sobre a aplicação 

•  identificação de produtos concorrentes, se houver e seu desempenho 

•  coleta de informações bibliográficas em bancos de dados internacionais 

•  desenvolvimento do maior número de formulações possível para cobrir 
características de campo 

•  seleção de no máximo 3 formulações 

•  solicitação de amostras a fornecedores (caso não sejam já utilizadas pela empresa) 

•  testes em sistema piloto (que imita a condição de campo), a nível laboratorial 

•  seleção de 1-3 formulações finais para testes de campo 

•  confecção de lote piloto (geralmente 5 kg) 

•  testes de campo com retro-alimentação ao laboratório 

•  aprovação do produto final e viabilidade custo/benefício 

•  desenvolvimento de serviços associados a monitoração do produto desenvolvido 

•  produção de lote piloto industrial 

•  comercialização ao cliente final 

Departamentos que participam em cada etapa:  

•  área comercial 

•  área de consultoria de campo 

•  laboratório de desenvolvimento e aplicação 

•  gerencia de compras 

•  área comercial, consultoria de campo e laboratório de desenvolvimento de   
 produtos 

Serviços inovadores associados a aplicação e monitoração dos produtos desenvolvidos: 
Após a aprovação final do produto, existe um serviço permanente de capacitação do cliente 



e monitoração dos resultados de campo como parte integrante e inseparável do processo de 
continuidade de suprimento. 

Importância dos serviços para aprovação dos produtos em campo: São importantes, uma 
vez que sem os serviços, os produtos não são aprovados pelo cliente. 

Estrutura envolvida na prospecção de mercado, desenvolvimento de produtos e prestação 

de serviços inovadores: área comercial, consultoria de campo, laboratório de 
desenvolvimento e aplicação, área de suprimentos. 

Existência de Formação de Timers Inter-Departamentais quando um projeto de inovação 

produto/serviço é elaborado: Sim, requer comunicação intensiva durante o processo de 
desenvolvimento do produto/serviço até a aprovação final. 

Implicações para a prática da gestão 

Dos resultados produzidos, reconhece-se que as empresas investigadas não 
praticam ou incluem atividades que requerem o uso de capital intensivo, os stakeholders 

são parceiros eficazes na criação de valor incremental `para o composto 
produto/aplicação/monitoração de resultados (técnico-econômicos) e os seus investimentos 
são centrados em oportunidades específicas com ganhos significativos na dicotomia 
cliente-fornecedor. Por esta via, estas empresas combinam produto e serviço de forma 
significativa para o “produto expandido”. Diferentemente da visão tradicional praticada 
nos de 1970 e 1980, que privilegiavam o serviço de forma complementar ao produto, 
recentemente, a visão contemporânea traduz esta dicotomia como um conjunto 
indissociável que combina aplicação e monitoração de resultados. Neste sentido, o 
desenvolvimento do produto passou a ser parte do serviço, que tem início na concepção de 
uma nova formulação, por exemplo.  

Na perspectiva do processo de desenvolvimento de novos produtos, as idéias 
inovadoras são sempre derivadas das necessidades do mercado, e em seguida, tem-se a 
avaliação da capacidade de geração de uma solução. Este procedimento é elaborado após 
verificar as possibilidades de possíveis adaptações aos produtos já existentes. Uma vez não 
reconhecer na linha atual soluções favoráveis, recorre-se ao conhecimento pré-existente em 
busca de possíveis alternativas inovadoras: processos similares que possam indicar uma 
solução e matérias primas cujas características indiquem potenciais  para o uso em uma 
nova formulação. Logo após este procedimento, procede-se à fase de testes de laboratório 
e/ou desenvolvimento de sistemas piloto simples, possibilitando reproduzir e replicar de 
forma razoável as condições práticas. Uma vez encontrada uma fórmula ou um conjunto de 
fórmulas alternativas, inicia-se a fase de testes em campo para seleção final. O produto é 
então apresentado ao cliente, e por fim, dissemina-se a solução encontrada para outros 
potenciais consumidores, que possuem características similares ao cliente que 
originalmente criou a oportunidade.  

A gestão de projetos de desenvolvimento é orientada a nichos específicos. A 
decisão de iniciar ou não um novo projeto é decorrente da constante avaliação da 
capacidade de diferenciação, caso a caso. Em se tratando de projetos que demonstrem 
baixo potencial de geração de produtos e/ou serviços de alto interesse para o cliente, e 
consequentemente bom potencial para aplicação de margens atrativas na fase de 
comercialização, estes são rapidamente descontinuados ou colocados no banco de soluções 
para eventual uso futuro.  A comercialização de produtos de uso comum é normalmente 
decorrente da presença anterior no cliente, fornecendo um produto para algum nicho 
específico. Isto é decorrente de uma ação visando melhorar a relação custo operacional do 
cliente/potencial a ser explorada. Produtos de uso comum somente são comercializados 



como “porta de entrada” rumo a novos clientes ou em casos que sejam identificadas 
oportunidades de venda que não requeira investimentos em desenvolvimento, nem desvio 
do foco principal. 

De fato, algumas evidências verificadas na pesquisa de campo são relevantes 
quando comparadas com os recortes teóricos. Neste espectro, a conexão imediata é 
diretamente do setor de desenvolvimento de produtos, que de forma similar, apresenta 
características singulares, com foco no cliente e aplicação, fatores que norteiam o processo 
de desenvolvimento. Este ponto diferencia as indústrias de especialidades químicas das 
indústrias químicas de base (cujo foco é melhora de processo ou equipamentos – chamados 
de operações unitárias) e das indústrias de química fina, cuja meta principal está focada no 
desenvolvimento de moléculas com objetivo bem específico e alta sofisticação em 
desenvolvimento químico e de processo. A pesquisa de campo corrobora este aspecto, com 
a ressalva de que nas empresas pesquisadas, o setor de desenvolvimento de produtos está 
diretamente alinhado com o cliente, não havendo portanto, a presença de um departamento 
que estabeleçam intermediações nesta relação, como por exemplo, o departamento de 
marketing em empresas de maior porte. 

As evidências empíricas mostram que não existe a necessidade específica de 
compor um time para um projeto específico de desenvolvimento e aplicação, uma vez que 
a estrutura organizacional já é ajustada, como parte das características do negócio, para 
atender desenvolvimentos com aplicação direta em campo. O laboratório de 
desenvolvimento tem seu foco em pesquisar formulações multi-variadas que contemplem 
por si, as características do problema de campo que está sendo solucionado. A interação 
entre os departamentos comercial, consultoria de campo, laboratório de desenvolvimento e 
suprimentos é natural e parte integrante do ganho de competitividade. Esses fatos são 
evidenciados nos achados da literatura, porém nas pequenas empresas, a conexão entre as 
áreas de produção e desenvolvimento de produtos é mais estreita, já que a agilidade na 
obtenção de produtos finais que serão testados no campo é fator de diferencial competitivo.  
Neste espectro, a presença de uma área de desenvolvimento de serviços orientada ao 
monitoramento de campo é considerada pela maior parte das empresas, parte do processo 
de aprovação de campo, embora não seja fonte de lucro, uma vez que, ao adquirir um 
produto inovador, o cliente já espera capacitação e acompanhamento contínuo, como parte 
integrante do processo. Aqui esta contribuição ganha ênfase, uma vez que o estado da arte 
não enfatiza a necessidade do desenvolvimento de inovação em serviços como parte 
integrante e necessária à introdução das inovações em campo. Crê-se que esses elementos 
possam de alguma forma, subsidiar a gerência de desenvolvimentos de novos produtos.  

5. Conclusões e Limitações 

Este artigo tem por objetivo identificar e analisar as principais dimensões 
(características) do processo de inovação de produtos e serviços de pequenas empresas que 
têm seu processo de inovação orientado ao desempenho em nichos de mercado. A pesquisa 
foi realizada num primeiro momento à luz da literatura especalizada e em seguida, para 
confirmar os procedimentos metodológicos e recortes teóricos, foi realizado um estudo de 
múltiplos casos em pequenas empresas do segmento de especialidades quimicas no Brasil,  
que operam em nichos de mercado B2B.. O estudo procurou cobrir um espaço existente na 
literatura sobre nichos de mercado nas pequenas empresas do referido segmento no Brasil. 

A análise da literatura consultada conjugada com a especificidade das indústrias de 
especialidades químicas, que aliam desenvolvimentos concomitantes de produtos e 
serviços rumo à aprovação final do desenvolvimento, permitiu uma contribuição partindo 



do estudo das relações inter-departamentais com foco no cliente final como condição sem a 
qual não há introdução de novas tecnologias neste segmento. 

Dos recortes teóricos e resultados obtidos na pesquisa de campo, permitem 
estabelecer as seguintes conclusões: 

•  A identificação da oportunidade de desenvolver um produto inovador parte da área 
comercial e consultoria de campo, que tem uma aguçada competência em prospectar 
áreas promissoras para introdução de novas tecnologias. 

•  De um modo geral, a conexão imediata é diretamente a setor de desenvolvimento 
de produtos, que igualmente tem características singulares, com foco no cliente e 
aplicação, fatores que norteiam o desenvolvimento. Este ponto diferencia as indústrias 
de especialidades químicas das indústrias quimicas de base (cujo foco é melhora de 
processo ou equipamentos – chamados de operações unitárias) e das indústrias de 
quimica fina, cuja meta principal está focada no desenvolvimento de moléculas com 
objetivo bem específico e alta sofisticação em desenvolvimento químico e de processo. 

•  Nas empresas pesquisadas, observou-se não existir a necessidade específica de 
compor um time para um projeto específico de desenvolvimento e aplicação. A 
estrutura organizacional já é ajustada, como parte das características do negócio, para 
atender desenvolvimentos com aplicação direta em campo. O laboratório de 
desenvolvimento tem seu foco em pesquisar formulações multi-variadas que 
contemplem per si as características do problema de campo que está sendo 
solucionado. A interação entre os departamentos comercial, consultoria de campo, 
laboratório de desenvolvimento e suprimentos é natural e parte integrante do ganho de 
competitividade. 

•  A presença de uma área de desenvolvimento de serviços voltados à monitoração de 
campo é considerada pela maior parte das empresas como parte do processo de 
aprovação de campo, se bem que não seja fonte de lucro, pois quando o cliente adquire 
o produto inovador já espera capacitação e acompanhamento contínuo como parte do 
bem adquirido. 

•  Também importante é a presença da área de suprimentos, que recebe informações 
contínuas sobre o andamento do processo de desenvolvimento de produtos em campo, 
atuando através de seus fornecedores com aquisição de amostras para confecção das 
formulações e já trabalhando na área de custos variáveis, que serão utilizados pela área 
de desenvolvimento e comercial para precificação. 

•  Não observamos uma participação ativa do departamento de produção como parte 
integrante do time inter-departamental nas empresas de especialidades químicas, 
provavelmente pelo aspecto até simples da manufatura dos produtos finais, com poucas 
operações unitárias envolvidas e pouca sofisticação de processos. 

•  Não foi igualmente citado pelas empresas a importância da área de TI e 
Automação como parte integrante do processo de implementação de uma nova 
tecnologia em campo. Entendemos que estes fatores são mais relevantes em empresas 
de maior porte e com clientes de igual tamanho, onde o custo da mão-de-obra para 
utlização das tecnologias desenvolvidas é relevante. 

•  Quando as empresas atuam em nichos de mercados, geralmente a competição com 
empresas de maior capacidade de investimento é mais baixa (pelos baixos volumes e 
elevada complexidade/especialização envolvidos) e a interação com o cliente é maior 
na resolução do problema, pois existe o interesse mútuo no encontro de uma solução 



rápida. O grau de incerteza é manifestado principalmente na possibilidade de se 
encontrar uma tecnologia que possa solucionar o problema específico e, a depender do 
caso, na velocidade do desenvolvimento desta tecnologia. Esta suposta segurança pode 
levar a um direcionamento do investimento em inovação em poucos projetos com 
demandas pequenas e pontuais geralmente aliados à lucratividade mais elevada, até 
pela menor presença de competidores. 

•  Existe uma certa dificuldade em se classificar os projetos de empresas que atuam 
em nichos em inovação radical ou melhoria contínua. A tecnologia de produto em si 
pode não ser de ruptura ou uma inovação radical, já que pode utilizar um conjunto de 
tecnologias conhecidas (ou não) para atingir o objetivo final de melhoria do processo 
do cliente. Porém a tecnologia de aplicação ou de serviços associados e necessários à 
aplicação pode ser radical, já que pode demandar o desenvolvimento de novos 
equipamentos, processos de automação ou conhecimentos específicos totalmente 
novos.  

Dos achados no estado da arte e no estado da prática, é razoável dizer que esta 
pesquisa é vulnerável à críticas. Este estudo teve uma série de limitações, que também 
contribui para identificar áreas potenciais para futuros estudos. Da pesquisa, dados 
transversais utilizados no presente estudo podem não ser apropriados para estabelecer 
relações fundamentais entre as variáveis. Além disso, foi desenvolvido um estudo de 
múltiplos casos orientado à empresas brasileiras, num contexto estático, o que pode 
representar um fator de limitação. Por isso, recomenda-se a reprodução e replicação do 
estudo exploratório em empresas de outros países para fins de confirmação de resultados. 
Evidentemente permanecem diversas questões a serem aprofundadas em outros estudos do 
gênero e espera-se ter contribuído para uma primeira discussão e contribuição plausível 
mas, que ainda possa ser bastante explorada. Crê-se na importância de entender o 
desenvolvimento de produtos  no sentido de que as necessidades dos diversos estratos da 
sociedade são melhores atendidas quando tratadas de forma coletiva e colaborativa. Este 
estudo não tem a pretensão de ser completo, mas sim, de ser gerador de elementos que são 
estratégicos para o desenvolvimento de produtos. Evidentemente não pretende ser uma 
“camisa de força”, que venha prestar uma contribuição, mesmo que por caminhos mais 
livres. 
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ABSTRACT

This article discusses the Informatics Law (Lei de Informática) of Brasil, the main fiscal
benefit for information technology firms in the country. By trying to conciliate three
objectives (innovation, minimum of national content and regional development) a mixture
of exigencies is created, turning the law into unnecessarily complicated, pushing away
small and medium enterprises. The Informatics Law also does not consider the
heterogeneity in the activities of research and development of the firms, and their position
in the productive chain. In addition, there are delays in the approval of the projects by the
government, as well as in the evaluation reports. The firms that benefit from the law do not
innovate more, nor does their productivity grow faster than those that don’t. These
inefficiencies seem to derive from the fact that the Informatics Law is a “defensive” law,
mainly fulfilling a political function as a compensation to the firms that are not located in
the Tax-free zone of Manaus (Zona Franca de Manaus) for the tax exemptions given to the
firms located in the aforementioned zone. Its efficiency, in this context, is viewed as a
secondary issue by the government.

RESUMO

O artigo discute a Lei de Informática, principal benefício fiscal para as empresas de
tecnologia da informação no Brasil. Ao tentar conciliar três objetivos (inovação, conteúdo
local e desenvolvimento regional), cria-se uma mistura de exigências, tornando a lei
desnecessariamente complicada, afastando pequenas e médias empresas. A Lei também
não considera a heterogeneidade nas atividades de P&D das empresas e a posição destas na
cadeia produtiva. Há longos atrasos no exame dos processos de entrada e dos relatórios de
resultados. As empresas que auferem os benefícios da lei não inovam mais nem sua
produtividade cresce mais do que as que não recebem. Essas ineficiências parecem advir
do fato de que a Lei de Informática é uma lei “defensiva”, principalmente preenchendo a
função política de servir de compensação às empresas fora da Zona Franca de Manaus aos
incentivos dados naquela Zona. Sua eficiência, nesse sentido, é deixada em segundo plano
pelo governo.

1 Autor correspondente
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1 Introdução
O artigo analisa a Lei de Informática, principal benefício fiscal para as empresas de tecnologia da
informação no Brasil. A Lei busca, através de desonerações do IPI, estimular o aumento do
conteúdo local na produção e uma maior atividade de P&D.

O artigo resenha as pesquisas já realizadas sobre esta lei. Esta resenha é um artigo original porque
os trabalhos discutidos não avaliam todos os aspectos relevantes da Lei de Informática. Nenhum
faz comparações com as políticas de estímulo a P&D de outros países, leva em consideração a
origem política da Lei ou discute a organização do governo para gerenciar a concessão de
incentivos fiscais.

O artigo também é original em relação a grande parte da literatura internacional sobre programas
governamentais de incentivo à P&D. Esta literatura avalia a eficiência de políticas públicas,
geralmente relevando seus determinantes políticos - uma exceção é Perez (2011). Os trabalhos
internacionais discutem se as políticas de incentivo ao P&D levam, ou não, a um efeito crowding
out, isto é, se induzem investimentos novos em P&D, ou se subsidiam investimentos que já seriam
feitos. No trabalho proposto, destoando desses estudos internacionais, puramente econométricos, é
feita uma revisão detalhada da Lei de Informática, sua concepção, aplicação, evolução,
aproximando o estudo econômico da Lei tanto das questões políticas envolvidas na sua elaboração
quanto das questões relacionadas à operação da concessão de benefícios.  Também são
apresentados os dois estudos econométricos feitos sobre a Lei de informática.

Este trabalho, portanto, contribui tanto para o melhor entendimento das qualidades e limitações da
política brasileira, quanto para a literatura internacional, dado que há poucos trabalhos sobre
políticas de incentivo à P&D em países em desenvolvimento. Yang (2012) é uma exceção,
avaliando o caso de Taiwan..

2 A evolução da lei de informática
A lei de informática foi aprovada em 1991, para vigorar até 1999. Em 2001 uma nova lei deu
continuidade ao marco legal anterior. Esta foi substituída por uma terceira lei, em 2004.
Usualmente, chama-se de lei de informática a estas três leis que se sucederam.

Lei de 1991 (Lei n° 8.248/1991): esta lei, vigente até 1999, veio com dois objetivos, sendo o
primeiro o de acabar com as restrições a importações e abrir o mercado brasileiro para empresas
estrangeiras. Para isso, foi decidido o fim das reservas de mercado2, a revogação das competências
da Secretaria Especial de Informática – responsável pelo controle das importações -, e a mudança
no conceito de empresa nacional, que passou a ser definido como qualquer empresa que tivesse
51% do capital com direito a voto pertencente a residentes, e nenhuma restrição quanto ao capital
social, o que permitiu a entrada de empresas estrangeiras logo após o fim da reserva. Essas medidas
foram tomadas de forma abrupta, sem período de transição e sem preocupação com as possíveis
consequências para a indústria nacional.

O segundo objetivo, visto como uma forma de compensar os prejuízos à economia nacional
decorrentes do fim da reserva de mercado, foi o de desenvolver a atividade de P&D no setor de
informática brasileiro. (Cukierman et al, 2012)

Inicialmente, a Lei de Informática oferecia desonerações fiscais – isenção ou redução de IPI (que é
da ordem de 15% para a maioria dos produtos) - para os produtos cujos projetos de produção
tivessem sido aprovados e para as empresas que investissem em P&D. A aprovação era concedida
se o projeto atendesse aos critérios do Processo Produtivo Básico (PPB). O Processo Produtivo
Básico é uma norma, elaborada por agências do governo para cada produto em que haja interesse
em sua fabricação. Ao determinar que etapas do processo produtivo devem ser feitas no país, os

2 O artigo não discute a Lei 7.232/1984, a lei que criou a reserva de mercado para produtos de informática.
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critérios do PPB constituem uma política de conteúdo local. A segunda contrapartida era o dever da
empresa de investir em P&D no mínimo 5% do faturamento bruto, dos quais 2% deveriam ser
aplicados em convênios com centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino
(Cukierman et al, 2012, p. 7).

Lei de 2001 (Lei n° 10.176/2001): o período que se seguiu ao fim da vigência da lei de 1991 (anos
2000 e parte do ano 2001), foi caracterizado por muita pressão por parte dos segmentos
empresariais e políticos externos à Zona Franca de Manaus, com destaque especial para a bancada
das empresas de TI instaladas em São Paulo, pois os benefícios da Lei de Informática eram e ainda
são julgados essenciais para contrabalançar as vantagens concedidas às empresas sediadas naquela
Zona Franca. Seguiu-se um imbróglio político com a bancada amazonense de um lado, afirmando
que a continuação da Lei prejudicaria a competitividade das empresas instaladas em Manaus, o que
levaria a não atratividade da Zona para a instalação de novas empresas, e a bancada paulista do
outro, pressionando pela prorrogação da lei. Nesse contexto, a nova Lei, exprimindo a vantagem
política da Região Sudeste sobre a Zona Franca de Manaus, foi aprovada às pressas, em apenas
dois meses, em votação em turno único na Câmara e em sessão extraordinária (CUKIERMAN ET
AL, 2012).

Assim, foi criada a “nova Lei de Informática”, com vigência até 2009. Houve alguns
aprimoramentos, como a obrigatoriedade de credenciamento das instituições de pesquisa e um viés
de desenvolvimento regional, exigindo que determinadas proporções dos investimentos em P&D
fossem feitas em regiões específicas do país:

“Para gozar plenamente dos benefícios previstos em lei, a empresa deve investir no mínimo 5% de
sua receita bruta em P&D, obedecendo à seguinte distribuição: a empresa pode investir
internamente 2,7% de seu faturamento. O restante (2,3%) deve ser alocado em centros ou
institutos de pesquisa ou educação (1%), sendo, uma parte, obrigatoriamente, nas regiões
Nordeste, Amazônica ou no Centro-Oeste (0,8%) e parte, depositado no Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT.” (Garcia e Roselino, 2004, p. 180)

Também foi estabelecida uma redução gradual nos incentivos fiscais e nas exigências de P&D.

Lei de 2004 (Lei n° 11.077): Em 2004, os benefícios da Lei de Informática foram estendidos até
2019. Uma peculiaridade interessante da promulgação dessa lei foi o contexto político em que se
deu: ocorreu no processo de reestruturação tributária feita pelo governo Lula, e conseguiu sua
extensão por mais 10 anos por pressão do PSDB, partido cuja base e força eleitoral estão situadas
em São Paulo, após os benefícios à Zona Franca de Manaus terem sido estendidos também por
mais 10 anos. Também houve algumas pequenas alterações no marco institucional com as Leis n°
11.077 de 2009 e n° 12.249 de 2010, mas a estrutura básica da legislação manteve-se a mesma.

3 A estrutura da Lei de Informática
Em última análise, a Lei de Informática é uma política que abriga em si seis aspectos centrais:
desoneração fiscal, conteúdo local, investimento em P&D, integração entre empresas e
universidades/institutos de pesquisa, fomento ao desenvolvimento regional e prioridade nas
compras públicas. Essa última quase não é mencionada na literatura e caiu em desuso - (Gutierrez,
2010).

As isenções até 2014 são de 80% do IPI para empresas das regiões Sul e Sudeste, e 95% para as
demais regiões. A exigência de P&D para as regiões Sul e Sudeste é de 4% do faturamento líquido,
e 4,35% para as demais regiões.

As tabelas que determinam a redução das exigências de P&D e das porcentagens de renúncia fiscal
para os próximos anos são duas: uma para empresas situadas no Sul e Sudeste e outra para outras
regiões. Os valores nas tabelas são decrescentes, isto é, com o passar do tempo, as exigências de
P&D gradativamente diminuirão e o mesmo ocorrerá com as desonerações fiscais. (Gutierrez,
2010)

Há três exceções na Lei de Informática. Uma relativa a produtores com faturamento menor do que
R$ 15 milhões, que podem fazer seus investimentos em P&D apenas internamente. A segunda
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exceção é o aumento da isenção de IPI e a redução da exigência de P&D dada aos produtores de
microcomputadores portáteis e de unidades centrais de processamento – CPUs baseados em
microprocessadores com valor até R$ 11 mil, incluindo os fabricantes de partes e subconjuntos
desses produtos (valor estabelecido pela medida provisória 100 de 30/12/2002). Para esse
segmento, a isenção de IPI é de 95%, e a exigência de P&D 3%. Porém, se for produzido nas
regiões que não as Sul e Sudeste, a isenção do IPI é 100% e a exigência de P&D 3,26% (Gutierrez,
2010).

Essa segunda exceção se justifica, pois a participação do investimento em P&D em relação ao
faturamento é, em média, menor na indústria de informática. Garcia e Roselino procuram mostrar
que a participação do P&D em relação ao faturamento também é, em média, significativamente
menor do que 5% para empresas voltadas para apenas algumas etapas da produção, como é o caso
das empresas de manufatura de equipamentos eletrônicos (CEMs – Contracting Equipment
Manufacturers). Isto recomendaria tratamento igualmente diferenciado, o que é discutido adiante.

A terceira exceção está ligada à produção de bens de informática e automação de tecnologia
nacional, isto é, cujas especificações, projetos e desenvolvimentos tenham sido realizados no País 3.
As exigências de P&D são equivalentes às demais, porém as isenções de IPI são iguais à exceção
dos microcomputadores – 95% para Sul e Sudeste, 100% para demais regiões. (Gutierrez, 2010).

4 Revisão da literatura internacional em comparação com a Lei de
Informática brasileira
Esta seção faz uma resenha da experiência internacional em políticas de incentivo ao P&D, não
encontrada em trabalhos anteriores sobre a Lei de Informática. É mostrado que, sob a luz da
experiência internacional, características da versão brasileira, antes tidas como normais ou apenas
idiossincráticas, mostram-se ser extremamente limitantes do ponto de vista da eficácia do
incentivo.

Incentivos fiscais para P&D privado vêm sendo utilizados cada vez mais pelo mundo,
principalmente devido à importância que se dá às inovações para o crescimento e desenvolvimento
de um país e à percepção de falhas de mercado no processo de investimento em P&D, notadamente
os problemas de apropriabilidade das inovações e de restrições de financiamento dos projetos.

O problema da apropriabilidade refere-se ao fato de que o conhecimento tem um caráter de bem
público, isto é, as empresas que fazem inovações não conseguem se apropriar inteiramente dos
benefícios trazidos por elas, havendo a geração de externalidades positivas para outras empresas,
muitas vezes suas concorrentes.

O problema de restrições de financiamento está relacionado às assimetrias de informação entre o
credor e a corporação que fará a P&D, e ao grau de incerteza relativo à P&D, que contribui para
que métodos tradicionais de controle do risco não funcionem bem – há indícios de que a
distribuição de lucros provenientes de inovações é tal que não é possível calcular sua variância
(Hall e Lerner, 2010). 4

Por esses motivos, ambas falhas de mercado referentes ao processo de P&D podem levar a um sub-
investimento em P&D em relação ao ponto que seria o melhor para a sociedade, o que justifica o
incentivo fiscal por parte do governo. 5

A ideia de que incentivos públicos tem efeito positivo sobre o investimento privado em P&D tem
sido bastante aceita, e, por esse motivo, o número de países que utilizam esse tipo de política vem
crescendo. Dentre os países da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento

3 artigo primeiro da Portaria MCT nº 950,de 12.12.2006

4 Para evidência empírica robusta do problema das restrições ao financiamento, ver (Kasahara et al., 2012).

5 Trabalhos seminais a respeito: Nelson (1959) e Arrow (1962).
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Econômico), o número de países que dão incentivos públicos a P&D privada passou de doze em
1996 para 19 em 2005. Desses 19 países, 18 concedem incentivo fiscal pelo valor de P&D feito – a
exceção é os Estados Unidos, que dá incentivo apenas à P&D incremental, isto é, acima de um
nível base –, e oito concedem incentivo fiscal com base no crescimento dos gastos em P&D. Sete
países aplicam os dois tipos ao mesmo tempo (double deduction system) - (DUGUET, 2010/
BOND AND GUCERI, 2012). O número de países que atualmente concede incentivos fiscais ao
investimento em P&D é bem maior. Três trabalhos recentes de empresas de consultoria, sem
pretensão de abranger todos os países que têm leis de incentivo fiscais, avaliam os incentivos dados
por 24 países da OCDE e 14 outros- (DELOITTE, 2012X), (ERNST YOUNG, 2012) E (KPMG,
2012).

Embora haja um crescente uso desses incentivos, não há consenso na literatura quanto aos efeitos
das políticas de incentivo ao P&D. Bronzini e Ianchini (2011) examinaram onze trabalhos sobre o
efeito de subsídios para P&D e encontraram efeitos positivos apenas em seis. Já o trabalho de
David et al. (2000), que analisou trabalhos econométricos sobre o efeito de subsídios para P&D nos
35 anos anteriores ao seu trabalho, descobriu que de 19 trabalhos, metade não encontrou efeito
positivo significativo.

Há ainda uma discussão sobre qual seriam os efeitos dos diferentes tipos de incentivo: incentivos
fiscais e subsídios - (BUSOM ET AL., 2012), (HALL E VON REENEN, 2000), (DAVID ET AL.,
2000, P. 502). Esta discussão é importante para caracterizar a Lei de Informática, o que é feito
posteriormente.

A diferença básica entre esses incentivos fiscais e subsídios é que o primeiro normalmente está
associado a um incentivo dado a todas as potenciais empresas executoras de P&D, independente da
qualidade dos projetos, enquanto no segundo o incentivo depende da aprovação de um projeto de
P&D pelo governo. Outra diferença é que os incentivos fiscais normalmente estão associados,
como o próprio nome já diz, a reduções, isenções ou créditos nos tributos pagos pela empresa,
enquanto os subsídios geralmente são transferências diretas, ou empréstimos a taxas subsidiadas.

(Busom et al, 2012) apontam três aspectos de distinção entre incentivos fiscais e subsídios:
elegibilidade, magnitude e certeza do incentivo e “timing ”.

Subsídios: i) elegibilidade: o critério de elegibilidade para esse tipo de incentivo é mais rigoroso
do que para os incentivos fiscais, pois há necessidade de aprovação do projeto de P&D pelo
governo, que irá observar características como: nível de qualidade, a possibilidade de inovações
radicais e não apenas incrementais, externalidades, capacidade da firma de fazer aquele projeto e se
há colaborações com institutos de pesquisa ou universidades. Dessa forma, subsídios podem
viabilizar projetos que não seriam lucrativos na sua ausência. No entanto, como o nível de
discricionariedade é alto por parte do governo, esse tipo de incentivo fica sujeito à influência de
lobbies.

ii) magnitude e certeza do incentivo: com os subsídios, as empresas sabem exatamente o tamanho
do incentivo que receberão, pois são entregues diretamente à empresa via transferências diretas, e
estes são proporcionais ao valor do P&D feito, enquanto com os incentivos fiscais, a magnitude do
incentivo fica dependente da quantidade de impostos paga. Subsídios podem ainda ser
customizados para atender ao tipo de dificuldade encontrada pela empresa.

iii) “timing”: subsídios geralmente são dados antes do início do projeto, permitindo o
financiamento do projeto, enquanto incentivos fiscais são apenas recebidos depois que os projetos
já foram financiados pelas empresas. Isso é um grande benefício, relativamente maior para
pequenas e médias empresas (PME), e para novas empresas, que podem deixar de investir em P&D
por não conseguirem financiar seus projetos. Além disso, os subsídios poderiam ser um sinal para o
mercado de que aquele projeto de P&D é confiável e, assim, atrair investidores. Por esse motivo,
os subsídios teriam  um caráter indutor do investimento em P&D, o que é confirmado pela pesquisa
empírica de (Busom et al, 2012) e de (Arqué e Mohnen, 2012).

Incentivos fiscais: i) elegibilidade: como a escolha do projeto é deixada para o mercado, as firmas
são mais propensas a escolher projetos em que a taxa de retorno privada seja a mais alta possível,
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em detrimento de projetos que teriam altas externalidades positivas, e menor retorno privado
relativo. Esse tipo de incentivo geralmente é mais simples e menos custoso para a empresa, pois
independe da elaboração de um projeto para o governo, e, logicamente, da aprovação deste.

ii) magnitude e certeza do incentivo: a magnitude do incentivo geralmente é definida como uma
porcentagem de algum determinado imposto, geralmente o imposto de renda, que depende do
desempenho da empresa no período, e, portanto a empresa não pode calcular exatamente de quanto
será o incentivo, aumentando a incerteza. Por outro lado, um fator atenuante dessa incerteza é a
independência da aprovação do projeto pelo governo.

iii) “timing”: por ser apenas um desconto sobre algum imposto, os projetos de P&D das empresas
que recebem esse benefício devem primeiramente ser financiados pela empresa. Desse modo,
empresas que possuem restrições ao financiamento – principalmente empresas novas e PME -,
podem não usufruir tão bem desses benefícios quanto dos subsídios.

Os resultados econométricos de (Busom et al, 2012), além de mostrar o caráter indutor de P&D dos
subsídios, mostram que os subsídios também são mais propícios a serem utilizados por empresas
com restrições ao financiamento. Afirmam, no entanto, que essas duas políticas são
complementares, e não substitutas entre si. Dados apresentados por este autor também mostram
haver grandes variações no uso desses incentivos entre os países, mostrando que ainda não há
consenso na sua utilização.

Analisando a diferença entre ambos os tipos de política, percebe-se que a política brasileira
analisada, a Lei de Informática, não corresponde perfeitamente a nenhum dos dois tipos de política.
No caso brasileiro, as empresas que desejam o incentivo precisam apresentar um projeto de
produção de um produto que corresponda a requisitos básicos de conteúdo local (o chamado
Processo Produtivo Básico), e simultaneamente devem investir aproximadamente 4% do seu
faturamento bruto em P&D, deste modo, são elegíveis para uma redução do Imposto sobre Produto
Industrializado (IPI) que varia de 80% a 100%.

Desse modo, a Lei de Informática se assemelha aos subsídios por exigir a apresentação de um
projeto ao governo (embora não seja um projeto de P&D e sim de produção), e dos incentivos
fiscais por conceder um desconto sobre um imposto.

Com respeito às regras dos programas de incentivo em outros países, podem-se perceber grandes
diferenças com relação ao caso brasileiro. A primeira delas é a maneira como os descontos são
calculados. Nesses países, o tamanho do desconto é proporcional à quantidade de P&D feita pela
empresa (e em alguns casos ao seu crescimento), o que dá incentivo para que as empresas façam o
máximo de P&D que puderem.

No Brasil, como visto, a isenção é pré-determinada e sobre um imposto sobre as vendas, o IPI, e há
um mínimo de P&D, que deve ser feito impreterivelmente como condição para o recebimento do
desconto - 4% do faturamento líquido da empresa (com variações). Isso retira a discrição que as
empresas podem ter com respeito ao nível de P&D mais adequado ao seu negócio e ainda não
diferencia, por exemplo, o incentivo dado a uma empresa que investe 4% do seu faturamento em
P&D, e uma que investe 15%, e que, segundo os objetivos da política, deveria ser mais incentivada.
Esta questão é retomada na seção 5.3.

Um aspecto relevante das políticas de incentivos fiscais dos países aqui descritos é que, na maioria
deles, caso a empresa não pague imposto ou o imposto pago por ela seja menor do que o desconto
oferecido, há a possibilidade de reembolso da empresa, isto é, o governo literalmente dá o dinheiro
para a empresa como compensação pelo esforço de P&D. Não que isso seja tão importante do
ponto de vista do desenho da política, mas é uma peculiaridade interessante, pois nem o fato de a
empresa já ser isenta de impostos impede que ela receba o incentivo. Evidentemente há limites para
tal ação, que varia de país para país. No Brasil, isso não existe, a desoneração da Lei de Informática
é feita sobre o IPI, e, caso os produtos da empresa não paguem IPI ela não é elegível para o
benefício embora seja possível que a empresa se candidate a outros benefícios, como os da Lei do
Bem.
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Por fim, a experiência internacional mostra que as políticas de incentivo a P&D normalmente são
mais eficazes se focadas em pequenas e médias empresas, justamente pelos problemas de
financiamento normalmente encontrados por essas empresas (Duguet, 2010; Cappelen et al., 2012;
Bond and Guceri, 2012; Lokshin and Mohlen, 2009). Em contradição com o caso brasileiro, em
que, segundo dados de (Prochnik, Ribeiro e DeNegri, 2011), a maior parte das empresas
beneficiárias da Lei de Informática é de grande porte.

O estudo da experiência internacional, através da leitura da literatura técnica a respeito dos
incentivos fiscais para P&D traz algumas conclusões importantes para a política brasileira. Mas os
trabalhos internacionais sobre esse tipo de política em grande parte são puramente econométricos e
buscam verificar a existência ou não de um efeito crowding out. Esse tipo de trabalho aborda os
efeitos dessas políticas nos contextos específicos nos quais estão inseridas, porém, não abre espaço
para uma comparação com outros tipos de formulações, pois perdem-se de vista os mecanismos
que efetivamente trazem os resultados encontrados. Análises mais qualitativas poderiam
proporcionar mais insights sobre o melhor tipo de política para as peculiaridades de cada país, e é
nesse sentido que a política brasileira é abordada.

5 Avaliações da Lei de Informática
5.1 Introdução

Em 1999, na primeira avaliação do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI), foi
destacada a importância da Lei para a competitividade das empresas beneficiadas, e no seu impacto
positivo sobre o P&D das empresas. No entanto, também foram percebidos falhas e problemas de
formulação na Lei de Informática. Por exemplo, mostrou-se uma preocupação com a não
abrangência do software no PPB6, com a necessidade de um maior esforço para atrair fabricantes
mundiais de componentes, e a revisão do Imposto de Importação, pois haveria discrepâncias que
favoreceriam a importação de produtos acabados, inibindo a realização de atividades de maior
valor agregado no país. (MCT, 1999)

5.2 Importância da Lei de Informática

A avaliação da Lei de informática de Garcia e Roselino (2004) destaca, como efeitos positivos da
política, que os incentivos possibilitaram a formação de capacitações técnicas nas empresas,
através das interações com institutos de pesquisa locais. Também ressaltaram que a Lei de
Informática foi importante na atração de grandes empresas internacionais do complexo eletrônico
e, também, pelo estabelecimento de uma rede de fornecedores locais. Afirmam, ainda, que a Lei de
Informática teve efeitos positivos na balança comercial, pois algumas empresas beneficiadas
começaram a exportar.

Concluíram, no entanto, que houve “... insuficiências dos incentivos sobre a atividade produtiva,
especialmente sobre sua incapacidade de adensar a cadeia produtiva brasileira (...), e sobre os
esforços tecnológicos” (Garcia e Roselino, 2004, p. 1).

Gutierrez (2010) também destaca a importância da Lei de Informática no desenvolvimento da
indústria. Afirma que, em muitos casos, os benefícios fiscais concedidos geram um diferencial de
preço para o consumidor final – “Isso acontece com os produtos que atingem uma escala local
mínima tal que a diferença entre os custos associados à importação e aqueles vinculados à
produção local é inferior ao valor dos benefícios.” (Gutierrez, 2010, p. 20).

Para reforçar a importância da Lei de Informática, afirma: “Vale observar que o faturamento total
das empresas beneficiadas pela Lei de Informática correspondeu a aproximadamente 70% do
faturamento das associadas da Abinee dos segmentos de TICs no mesmo ano, o que dá uma medida
da importância de tal lei para esses segmentos” (Gutierrez, 2010)

6 A preocupação com o software é mais antiga, remetendo aos debates na formulação da Lei de Informática
de 1984. Ver (Cukierman et al, 2012)
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5.3 Conteúdo Local

Prochnik (2013) faz uma resenha da literatura internacional sobre conteúdo local e analisa o caso
da política de conteúdo local para o setor de petróleo e gás do Brasil. Para fins deste artigo, o
resultado mais importante é que existe uma contradição entre este tipo de política e o incentivo à
P&D, pois a estratégia das empresas frente a uma política de conteúdo local é a de comprar, no
país, os insumos menos intensivos em tecnologia e a de importar os insumos mais complexos.
Como estes últimos são, em geral, os mais importantes para a atividade de inovação, sua
importação diminui em muito as possibilidades de programas de P&D no Brasil.

Este efeito também é encontrado nos requisitos de conteúdo local presentes na Lei de Informática
(isto é, o cumprimento do PPB). “... [A] obrigatoriedade dos investimentos em P&D e o PPB
constantes na lei não têm sido suficientes para internalizar partes mais relevantes da cadeia
produtiva, principalmente no que se refere à produção de componentes em território nacional.”
(Garcia e Roselino, 2004, p. 182). Segundo os autores isso está em parte relacionado ao fato de que
apenas a montagem de placas e equipamentos já é o suficiente para cumprir o PPB. Neste sentido, a
Lei de Informática não incentiva o adensamento da cadeia produtiva.

Em adição, segundo Gutierrez (2010), ao se fazer apenas a montagem – que atualmente é feita em
linhas automáticas importadas, com tempo de transferência de um país para o outro menor do que
um mês –, a relação entre a empresa e o país torna-se muito frágil. A política responsável pelo
maior enraizamento das empresas no país é a exigência de P&D. (Gutierrez, 2010, p. 21)

5.4 A fixação de um percentual de investimento em P&D

A fixação de um percentual de investimento em P&D é uma questão recorrentemente mencionada
na literatura. Por um lado, há firmas dos setores de TIC cuja estratégia não envolve gastos
significativos em P&D, como as contracting equipment manufacturers. Nem em seus países sede
essas empresas gastam 5% do faturamento em P&D. Por outro lado, há firmas que usualmente
gastam mais de 5% do seu faturamento em P&D.

O caso das CEMs é examinado primeiro: as CEMs não apenas investem pouco em P&D como,
também, tendem a serem contratadas para a realização de atividades tecnicamente pouco
significativas (Garcia e Roselino, 2004). Por essas razões, a Lei de Informática não é adequada para
esse tipo de empresa e há outras contrapartidas que essas empresas poderiam fornecer que
poderiam contribuir mais para a economia nacional do que o esforço de inovação inócuo que lhe é
exigido.

Essas questões são agravadas pela observação de Gutierrez (2010) de que as CEMs –estão, em
geral, nas pontas finais das cadeias produtivas e, portanto, são as responsáveis pelo pagamento do
IPI, podendo ser elegíveis para a Lei de Informática. Dessa forma, destaca a autora, diversas
empresas donas de grandes marcas não investem em P&D localmente, enquanto empresas CEMs,
que normalmente não são inovadoras, são obrigadas a investir grandes volumes.

Quanto às demais empresas, note-se que o gasto em P&D em relação ao faturamento não é
determinado apenas pelo segmento de atuação. Por exemplo, a Apple rotineiramente gasta bem
menos do que 5% do seu faturamento em inovação (3,6% em 20097 e 2,7% em 20118, por
exemplo). Já a Microsoft investe bem mais. Em 2009, por exemplo, a empresa investiu 14,6% do
seu faturamento em P&D9. A Lei de Informática do Brasil, portanto, não é adequada nem para o
padrão de investimento em P&D da Apple nem para o da Microsoft.

Também já aqui é possível fazer uma observação original, que não foi encontrada nem na literatura
técnica sobre a lei nem em documentos oficiais: a lei obriga a empresa a gastar em P&D depois que
ela apresenta um projeto do processo de produção. Mas, se ela tem um projeto de produção, é

7 http://www.technologyreview.com/article/416834/apple-inc/ em 16/10/2012
8 http://battelle.org/docs/default-document-library/2012_global_forecast.pdf?sfvrsn=2 em 16/10/2012
9 http://www.forbes.com/sites/adamhartung/2011/04/08/apple-is-better-managed-than-microsoft/ em
16/10/2012
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porque a maior parte do esforço de P&D para aquele produto já foi realizado. Assim, há um
descompasso na legislação, a obrigatoriedade de investimentos em P&D incide sobre produtos a
serem desenvolvidos em etapas posteriores ao desenvolvimento do produto incentivado.

Esta observação tem diversas consequências: primeiro, se uma empresa aprovou o PPB de um
produto que é um campeão de vendas e pretende, por um período, apenas aperfeiçoar e diferenciar
este produto, ela passa a ser obrigada a encontrar projetos de P&D em que gastar 4% do
faturamento. Também, outra empresa, que queira assumir um risco tecnológico significativo, por
apostar em um projeto de inovação radical, que exija investimentos significativos em P&D em
relação ao seu porte atual, não consegue financiar este projeto apenas com os 4% do faturamento
que é obrigada a gastar em P&D. Portanto, a legislação não incentiva empreendimentos arrojados.

Assim, a perfeita operação da legislação implicitamente pressupõe um grau de estabilidade do
faturamento das empresas beneficiadas e, também, da relação “gastos em P&D em relação ao
faturamento”. Por exemplo, a legislação não é flexível para se adequar a casos como o de uma
empresa cuja estratégia, em um período, seja a de adquirir tecnologia do exterior e, em outro
período, desenvolver tecnologia no país.

O descolamento temporal entre as atividades de P&D geradoras do produto incentivado e as que
são realizadas para receber a isenção de impostos também dificulta a fiscalização e impede uma
análise do custo/ benefício da legislação. Se o governo oferece um incentivo para um projeto
específico, é mais fácil fiscalizar e avaliar as vantagens sociais desta medida. A defasagem
temporal entre P&D realizado no desenvolvimento do produto incentivado e P&D a ser
obrigatoriamente executado torna mais complexos tanto os critérios de fiscalização como os de
avaliação do impacto da Lei de Informática e mais obscuros os resultados desta última.

Por isto, não é se surpreender que muitas empresas se aproveitavam da frouxidão das definições e
da falta de fiscalização para incluir em seus demonstrativos atividades que nada tinham que ver
com o processo de P&D. Segundo matéria de 2010, publicada pelo Valor Econômico, presente no
trabalho de Cukierman et al, 2012:

“[n]os cálculos do ministério, (...) 52 companhias acumularam nos últimos oito anos uma dívida de
R$501 milhões em investimentos não realizados. Há situações em que elas gastaram menos do que
a lei mandava e casos mais complicados, em que despesas apresentadas pelas empresas não foram
reconhecidas como investimentos em pesquisa e desenvolvimento pelo governo.”

Também se observa diversos outros casos de descolamento entre o projeto de P&D e a produção,
como mostram (Garcia e Roselino, 2004, p. 183) e (Gutierrez, 2010, p. 34). Um exemplo apontado
por Garcia e Roselino é do CenPRA (Centro de Pesquisa Renato Archer), que faz atividades
conveniadas com a Motorola no desenvolvimento de protótipos de circuitos integrados, e que são
mandados ao exterior para serem produzidos em série, sem quase nenhuma apropriação de
benefícios para o local ou para a balança comercial (Garcia e Roselino, 2004, p. 183). A
dissociação entre as atividades de P&D e a industrialização de bens e componentes eletrônicos abre
uma oportunidade para que o país se inclua na cadeia internacional de P&D, o que é facilitado pela
própria Lei de Informática, de acordo com relatórios do MCT (Gutierrez, 2010).

Na avaliação de Garcia e Roselino (2004), os esforços tecnológicos oriundos das exigências da Lei
de Informática eram, em sua maioria, investimentos em laboratórios de desenvolvimento de
software , em detrimento do hardware. Isto por serem investimentos com menor custo de saída,
uma vez que são laboratórios de fácil desmobilização. Predominavam investimentos no
desenvolvimento de softwares de baixo valor agregado, principalmente atividades de programação
e codificação.

Gutierrez (2010), por sua vez, analisando dados do MCT para 2008, percebeu que os projetos que
eram feitos internamente pelas empresas beneficiadas priorizavam o hardware e os projetos
conveniados priorizavam o software. O principal fator por trás desta divisão era a proximidade
geográfica o que, no caso do hardware, muitas vezes é uma necessidade. Quanto ao nível de
complexidade dos projetos, os dados mostraram que os projetos de mais alta complexidade são
feitos através de convênios, enquanto a média complexidade é priorizada nos projetos próprios.
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No período estudado por Salles et all , a inovação estimulada pela Lei de Informática foi
direcionada principalmente para o desenvolvimento de produtos, com destaque para o
desenvolvimento de software embarcado, em detrimento de inovações que visassem à abertura de
novos nichos. Ou seja, nas palavras dos autores: “A Lei de Informática proporcionou aumento da
capacidade de inovação, porém com densidade científica e tecnológica relativamente baixa” (Salles
et all., 2011, p. 213)

5.5 Os impactos da Lei de Informática sobre a produtividade.

Dois dos estudos já realizados sobre a Lei de Informática seguem metodologias econométricas
rigorosas. Ambos complementam seus estudos com análises qualitativas, feitas através de
entrevistas com empresários dos setores envolvidos. Esta seção apresenta o trabalho de Ribeiro et
all (2011). A próxima seção aborda o estudo de Kannebley e Porto (2012) e também procura
relacionar os dois trabalhos.

Ribeiro et all (2011) analisam os impactos da Lei de Informática sobre o crescimento da
produtividade do setor de informática (ISIC 30). Através de cálculos econométricos os autores
concluem que os benefícios da Lei de Informática não induziram aumento da produtividade nas
empresas que os receberam maior do que o crescimento da produtividade nas empresas que não se
beneficiaram da Lei.

Os autores levantam a questão de se essa menor produtividade estaria relacionada à exigência de
conteúdo nacional, que culminaria no uso de insumos e instrumentos de qualidade inferior ao de
produtos estrangeiros, ou se seria causada pelo fato de que as empresas menos produtivas
buscariam com mais afinco os benefícios da Lei para poderem sobreviver no mercado. Os autores
apontam mais na direção da segunda opção, porém afirmam que isso é um assunto que merece
mais estudos. Neste caso, a Lei de Informática tem um papel positivo, pois os incentivos são
procurados por empresas menos produtivas e o resultado é a sua sobrevivência e aprimoramento.

Se aceitarmos a hipótese de que a exigência de conteúdo local prejudica a produtividade das
empresas, abrem-se questionamentos sobre efeitos da política no adensamento da cadeia produtiva
ao qual se propõe. Mas os dois casos podem estar ocorrendo ao mesmo.

5.6 A Lei de Informática como estímulo à inovação

Um dos aspectos mais importantes da Lei de Informática é o seu caráter de política de incentivo à
inovação. (KANNEBLEY E PORTO, 2012) estimam um modelo de regressão em que a variável
dependente é o pessoal ocupado técnico-científico, representando os gastos em P&D&I. Os autores
não encontram diferença significativa entre as firmas que recebem benefícios da Lei de Informática
e as que não recebem. Com isto, concluem que a Lei é anacrônica, dada sua “... notória
incapacidade de elevar os dispêndios em P&D&I, ao menos os internos, dessas firmas ....”. Para
eles “A sua expressão de fracasso mais notória é a de que um instrumento que busca afetar a
competitividade do produto, não é capaz de alterar ao longo de vinte anos a capacidade competitiva
dos setores de Tecnologia da Informação e Comunicação no Brasil” (Kannebley e Porto, 2012, 48).

Um problema é que há uma indicação haver auto-seleção entre as empresas que têm direito aos
benefícios da Lei de Informática. Ribeiro et all (2011) encontraram que as firmas que solicitam os
benefícios da Lei são, em média, menos produtivas do que as que não solicitam. A Lei é positiva,
se ela auxilia as empresas menos produtivas a aumentarem sua taxa de inovação ao nível das que
não solicitaram. Também, como este artigo mostra, a Lei de Informática pode ser criticada em
diversos aspectos. Quais deles, se solucionados, levariam a uma melhora significativa nos
resultados? Por fim, há a questão política. A Lei de Informática foi feita com o objetivo de dar
acesso, a empresas fora da Zona Franca de Manaus, a benefícios semelhantes aos das empresas
localizadas nesta Zona Franca. Portanto, a formulação de alternativas deve levar em consideração
esta realidade política. Nossa sugestão, na seção de conclusões, é a de segmentar a Lei de
Informática em várias leis, cada uma procurando atingir um dos objetivos da Lei atual.
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5.7 Impacto sobre o desenvolvimento regional

Estimativas feitas nessa avaliação do MCT mostraram que entre 1993-2000 o montante de
investimentos em P&D atingiu R$ 3 bilhões, sendo que 2/3 desses foram concentrados no Estado
de São Paulo, o que deu ensejo para a inclusão de critérios geográficos na Lei. Os benefícios,
segundo esse estudo, ficaram concentrados em poucas empresas: 83% do volume total de
incentivos foram dados a 30 empresas, sendo que 61% deles foram dados apenas as 10 que mais
receberam incentivos. (MCT, 2000; IN: Garcia e Roselino, 2004)

Posteriormente, houve desconcentração da aplicação de recursos. Por exemplo, entre 1998 e 2008,
53% dos valores conveniados com instituições de pesquisas em projetos de P&D foram recebidos
por instituições nas regiões Nordeste/Centro Oeste (40%) e Sul (13%). Das 15 ICTs que mais
receberam investimentos, sete foram da Região Sudeste, seis das regiões Nordeste/Centro-Oeste, e
duas da Região Sul. (Salles et all, 2011). Dentre as dez instituições de pesquisa que receberam
investimentos de mais de R$ 10 milhões devido à Lei de Informática, quatro situavam-se em áreas
de tratamento prioritário. (Gutierrez, 2010)

Mas a simples observação de que mais recursos estão sendo investidos nessas regiões não nos
permite afirmar que está havendo um desenvolvimento efetivo das regiões em decorrência desses
processos. Por exemplo, Ramalho e Fernandes mostram que a Lei de informática é ineficiente para
o desenvolvimento regional na região de Campina Grande, estado da Paraíba, pois não estimula a
criação de laços entre as multinacionais e as empresas locais.

“...empresas multinacionais beneficiárias .... utilizam os recursos disponibilizados pela lei em
projetos de P&D realizados em parceria com laboratórios dos departamentos de Sistemas e
Computação e de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande. A cooperação
é sistemática, envolve um número expressivo de pesquisadores e alunos, mas não desencadeia
desdobramentos positivos claros no conjunto do sistema local. Entrevistas realizadas com
representantes das empresas de software de capital local e dos grupos de pesquisa envolvidos em
projetos financiados pelos instrumentos da Lei revelaram que não ocorre interação entre estes
agentes, nem projetos em cooperação envolvendo o capital local e o capital externo.” (Ramalho e
Fernandes, 2010)

Em síntese, o relacionamento das empresas beneficiárias se dá exclusivamente com a Universidade
local e a cooperação não se estende para o sistema local de inovação. Os recursos do governo
permitem que as empresas beneficiadas monitorem a pesquisa local e estimulam a emergência de
cérebros e ideias, no entanto, o que se observa é a saída do pessoal mais qualificado da região, sem
trazer vantagens para o seu desenvolvimento.

5.8 A organização do governo para administrar a concessão de incentivos fiscais

A literatura econômica sobre avaliação de políticas de incentivos fiscais para P&D usualmente
apenas compara a efetividade dos resultados em relação às normas legais. Mas há pelo menos duas
outras possibilidades: os resultados podem estar respondendo a alguma motivação política e/ou
podem depender da qualidade e orientação da implantação e acompanhamento do governo às
atividades privadas. A importância da motivação política para a Lei de Informática e seus
resultados é vista na seção seguinte e a qualidade da gestão dos incentivos fiscais é discutida a
seguir.

A aplicação da Lei de Informática deixa muito a desejar. No trabalho de Kanneley e Porto, ainda,
há uma seção com resultados de entrevistas feitas com empresas que fazem atividades de P&D,
mas não utilizam os incentivos públicos. , e foram destacados algumas razões para o não uso
desses benefícios: i) a necessidade de opção pelo regime fiscal do lucro real, o que impede o acesso
das empresas menores aos benefícios da Lei; ii) desconhecimento dos incentivos; iii) a necessidade
de regularidade fiscal; iv) o tamanho dos benefícios, julgados pequenos,que leva as empresas a
buscarem outras linhas de crédito de inovação; iv) os custos com a preparação do projeto a ser
apresentado ao governo; v) a burocracia e os riscos jurídicos associados ao pedido. Segundo elas,
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devido à complexidade das exigências é necessário contratar serviços jurídicos especializados para
o enquadramento da empresa nos quesitos, o que decorre em altos custos e tempo. Entre os riscos,
o maior é o da Receita Federal ter uma interpretação diferente da empresa e do MCT sobre que
atividades podem ser classificadas como P&D – (KANNEBLEY E PORTO, 2012).

Outro problema, possivelmente mais grave, é a qualidade da gestão governamental da concessão de
incentivos. O gerenciamento das atividades previstas na Lei compreende a análise dos projetos e
relatórios enviados pelas empresas, visitas a empresas, relatórios para o governo, apresentação dos
mecanismos legais para empresas potencialmente interessadas etc. Mas, em meados da década de
2000, todo este trabalho era feito por apenas quatro técnicos. Consequentemente, a análise de
projetos demorava meses, podendo chegar a anos, e a dos relatórios chegou a atrasar mais de dois
anos o que facilitou o descumprimento da Lei, sistematicamente denunciado, às vezes abrangendo
um número significativo de empresas. O problema ainda persiste, em escala menor. A demora na
aprovação dos PPB é confirmada pelo secretário da SEPIN, em abril de 2013
(http://www.prodeb.ba.gov.br/modules/news/article.php?storyid=1114). Outra reportagem afirma
que os atrasos podem chegar a um ano e meio.(
http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=33422&sid=5#.UXl7RrW
krV4).

6 A concepção política do programa
A Lei de Informática pode ser interpretada como uma lei “defensiva” e não “ofensiva”, isto é,
como apenas uma medida compensatória feita para atender às reivindicações de empresas que não
estão na Zona Franca de Manaus, de modo a impedir a concorrência desnivelada com as empresas
instaladas naquela Zona. O caráter de medida compensatória da Lei de informática fica claro em
dois trabalhos de cientistas políticos sobre a tramitação da Lei de Informática. A dissertação de
Costa (2007) analisa as renovações da Lei de Informática em 2001 e 2004 e conclui que “ A
tramitação da Lei de Informática nesses dois momentos foi pautada por questões regionais que
opuseram a bancada do Amazonas, contrária a aspectos da lei, e a bancada de São Paulo, que mais
tinha interesse na renovação do benefício fiscal concedido pela lei. O resultado, de modo geral, foi
desfavorável à bancada do Amazonas...” (COSTA, 2007,IX). Ver também (Cukierman et al.,
2012).

7 Sugestões para a Lei de Informática
1. Uma crítica que pode ser feita à Lei de Informática é sobre a sua multiplicidade de objetivos. É
ao mesmo tempo política de incentivo à inovação, adensamento da cadeia produtiva nacional
(conteúdo local) e desenvolvimento regional. Aparentemente, ao tentar atingir todos esses objetivos
ao mesmo tempo, a lei não atinge nenhum com eficácia. Cria-se uma série de inconsistências e
ainda tornam os critérios de elegibilidade mais complexos e burocráticos, aumentando a incerteza
do incentivo, e fazendo com que menos empresas se candidatem para recebê-lo.

Seria interessante uma divisão da Lei de Informática em leis com objetivos mais restritos e bem
definidos. Essa divisão também seria benéfica para as políticas de adensamento da cadeia produtiva
nacional (conteúdo local) e de desenvolvimento regional, uma vez que os tipos de política voltados
para cada um desses objetivos também possuem peculiaridades que seriam mais bem contempladas
em políticas separadas. Essas peculiaridades fogem ao escopo desse trabalho, e estudos mais
específicos para esses aspectos seriam necessários para se compreender as reformas necessárias.

2. Uma vez tendo simplificado a Lei de Informática em leis de objetivos mais restritos, seria mais
fácil elaborar uma política de inovação mais consistente. Uma política de inovação bem estruturada
deveria ter alguns quesitos que não constam na lei atual, ou constam de uma forma inconsistente.
Tais quesitos são: i) A exigência de apresentação de um projeto de P&D, e não de produção, como
é feito atualmente visando atender aos critérios de conteúdo local. Isso resolveria o problema de
falta de geração de benefícios sociais, isto é, falta de externalidades positivas dos projetos de P&D
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atualmente feitos no Brasil, ii) O incentivo deveria ser proporcional ao montante de P&D feito pela
empresa, levando em conta, assim, as heterogeneidades no uso do P&D por cada empresa, e não
uma proporção fixa em relação às vendas, como é feito atualmente. iii) Mecanismos de subsídio
direto, e não apenas desonerações fiscais, tendo em vista o que foi destacado no trabalho de
(Kennebley e Porto, 2012) e em toda a literatura internacional, de que a razão pela qual muitas
empresas não fazem investimentos em inovação é por restrições no financiamento.

3. Outra sugestão é a alteração do imposto sobre o qual a desoneração é feita na Lei de Informática,
o IPI, pois este recai somente sobre a ponta final da cadeia, ou seja, somente para as empresas que
entregam o produto pronto para o mercado. O problema disso é que, em grande parte dos casos,
quem entrega o produto final para o mercado são empresas de manufatura (CEMs), recaindo sobre
estas uma grande exigência de esforço de P&D, enquanto empresas com grandes marcas, cujo
esforço tecnológico seria mais frutífero, continuam sem exigência de investimento em P&D
(Gutierrez, 2010). A Foxconn, por exemplo é uma empresa que presta serviços para grandes
marcas como Apple, HP, Nokia, Dell, e, em grande parte dos contratos, ela é a ponta final da
cadeia, sendo responsável pela entrega dos produtos ao mercado. Seguindo a lógica da política de
desoneração vigente, nenhuma dessas empresas teria obrigatoriedade de investimento em P&D
como contrapartida para o incentivo dado aos seus produtos, a contrapartida cairia inteiramente
sobre a Foxconn, uma empresa de manufatura, e, como foi visto, os esforços tecnológicos desse
tipo de empresa geralmente não são tão interessantes do ponto de vista da inovação.

4. A quinta observação baseia-se na visão de Baldwin (2012) que mostra que, devido à nova
situação de maior dispersão espacial e fragmentação da produção, a atenção dos policy makers do
século XXI deve estar mais voltada para os estágios de produção, no lugar das tradicionais políticas
voltadas para os setores. Isto porque, devido às tendências mundiais de desconcentração produtiva,
mais frequentemente parte das etapas produtivas de um setor podem estar fora do país, não estando
ao alcance da política, assim, uma análise por estágio fornece uma visão mais rica e granular.
Seguindo esta linha, uma diferenciação das exigências da Lei de Informática dependendo do
posicionamento das empresas beneficiadas na cadeia de produção seria um passo na direção da
maior compatibilidade da política com as atuais mudanças das características do setor
manufatureiro mundial.

Sob esse olhar, a segunda exceção da Lei de Informática, que dá taxas de isenção e de investimento
em P&D diferentes para empresas que produzam microcomputadores, pode significar um esforço
no sentido dessa diferenciação, pois, para a maioria das empresas desse segmento, apenas a
montagem é feita no país, há, portanto, forte presença de CEMs, que, como visto, merecem
tratamento diferenciado. Uma interpretação alternativa para essa exceção poderia afirmar que ela
foi feita apenas para estimular a maior inserção digital da sociedade, através da venda de mais
computadores.

De qualquer modo, uma flexibilização das exigências de P&D seria interessante para abranger as
mudanças que se apresentam. Poder-se-ia, por exemplo, permitir a substituição do esforço
tecnológico por um esforço de exportação, valorizando, assim, a inserção das empresas no mercado
externo. Isso, além de estimular o crescimento da produtividade, por haver competição com as
concorrentes estrangeiras, estimularia a maior inserção em cadeias globais de valor. Com esse tipo
de flexibilização, a Lei de Informática deixaria de ser uma política voltada basicamente para o
mercado interno – como apontam Gutierrez e Salles et al. -, e atenderia à questão das CEMs
beneficiárias, trocando esforços tecnológicos inócuos por maior inserção externa, atenuando, assim,
o problema do grande déficit comercial do complexo eletrônico.

5. O quinto ponto a ser discutido se refere ao atual contexto, citado tanto por Gutierrez quanto por
Garcia e Roselino, de dissociação entre as atividades de P&D e as atividades de produção
propriamente ditas. Segundo Gutierrez, isso pode vir a ser benéfico, pois permite a inserção do país
nas cadeias globais de P&D, porém há que se atentar para o tipo de inserção do país no mercado
internacional, e de que maneira o país irá se beneficiar dessa inserção. Usando as palavras de
Gereffi e Stark: “…[I]t is not only a matter of whether to participate in the global economy but how
to do so gainfully” (Gereffi e Stark, 2011,2).
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Nesse sentido, as abordagens de Garcia e Roselino (2004), e também de Ramalho e Fernandes
(2010) são importantes, pois explicitam que há um caminho mais longo a ser percorrido para
efetivamente colherem-se os frutos da maior participação no mercado global, isto é, o maior
investimento em P&D não estimula de forma automática os estágios adjacentes de produção, e sim
cria uma propensão a isso que pode ser explorada pelas políticas.

O papel do Estado é central na configuração de cadeias globais de valor, principalmente no que diz
respeito às trajetórias de aprimoramento. Staritz (2012), em uma análise da utilização de cadeias
globais para o desenvolvimento, afirma:

“In particular the role of the state is central in understanding the configuration of GVCs and
upgrading prospects. Although it is often argued that states have lost power vis-à-vis firms, the
actual situation is far more complex and contingent and states remain key actors in value chains
and influence upgrading trajectories through a variety of policy areas, including trade, investment,
industrial, innovation, education and labor market policies” (Coe et al. 2008; Plank/Staritz 2011)”
(Staritz, 2012)

E quanto aos programas de upgrading nas cadeias, afirma:

“Such programs need to include strategic state policies to maximize local value added, embed lead
firms in the local business environment, and improve the distribution of gains and power in favor
of local firms and the host country (Altenburg 2007)” (Staritz, 2012)

Nessa linha, é possível afirmar que por mais que a inserção na economia global nas atividades de
P&D possa ser viável, as perspectivas de upgrading – aprimoramento –, sem políticas compatíveis
e estimuladoras do governo, são pequenas.

Assim, como foi apontado nas considerações, um dos objetivos que devem ser buscados é um
maior enraizamento das empresas, que gere uma maior integração com as empresas e instituições
locais. Ramalho e Fernandes (2010) chamaram atenção para isso, e para a importância de uma
revisão do marco regulatório: os autores sugerem que se criem mecanismos que estimulem as
parcerias entre as empresas locais e estrangeiras: “Uma revisão dos instrumentos, no sentido de
premiar projetos que contemplem interações com o tecido produtivo local para transferência de
tecnologia e aprendizagem pela interação entre agentes locais e externos, pode propiciar
importantes resultados para o efetivo desenvolvimento regional” (Ramalho e Fernandes, 2010). Em
reforço, note-se que Nelson (1984), discutindo o desenvolvimento de empresas intensivas em
tecnologias de países em catch up, dá grande importância à estratégia de alianças com empresas
estrangeiras.

Enfim, mesmo que os pormenores não sejam discutidos neste trabalho, a ideia geral, presente em
Garcia e Roselino (2004), Ramalho e Fernandes (2010) e em Prochnik, Ribeiro e DeNegri (2011), é
a necessidade de maior observância em relação aos resultados dos investimentos em P&D, e não
apenas no seu montante.

Alinhado a essa proposta, Salles et al (2012) propõem que sejam criados mecanismos que
valorizem as empresas bem sucedidas nos seus esforços tecnológicos, e ainda que os incentivos
possam ser diferenciados dependendo da densidade tecnológica dos investimentos e dos resultados
e impactos alcançados.

Ao final de 2011, um representante da Sepin (Secretaria de Política de Informática) informou
durante o fórum AbineeTec 2011 que a secretaria faria algumas mudanças na forma de analisar
projetos da Lei de Informática, baseado no estudo feito por Salles et al. Segundo ele: "Vamos
verificar nessas propostas das empresas o que vai sair em termos de P&D e de inovação, queremos
entender como aquele projeto contribui no processo de inovação e não apenas verificar se os
quesitos [obrigatórios da lei] estão presentes".
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Nivel de innovación y capacidad creativa. Un estudio de casos
de spin-offs de origen universitario con base en ciencias

veterinarias

Resumen

Se trata de un estudio exploratorio, con un enfoque cualitativo de casos múltiples, y de
tipo holístico. El objetivo planteado es la identificación y el análisis comparado del nivel
de innovación y la capacidad creativa de los líderes empresariales en dos casos de spin-offs
universitarios con base en ciencias veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

Se propone una herramienta específica para la identificación del Nivel de Capacidad
Creativa (NCC) y se aplica el Índice de Nivel de Innovación (INI) resultante de
investigaciones previas del grupo de investigación (Camio, et al., 2008; Romero, et al.,
2010). Se analiza en forma comparada el nivel de innovación y la capacidad creativa
identificados en los casos en estudio. Se identifica una asociación positiva entre los niveles
de innovación y de capacidad creativa. Los hallazgos son compatibles con los marcos
conceptuales utilizados.

Abstract

This is an exploratory qualitative research, with a holistic, multiple-case design. The aim
of this study is to identify and comparatively analyze the innovation degree and the
business leader´s creative capability in two cases of university spin-offs with a basis on
Veterinary Sciences of the Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires (UNICEN)

A tool to identify the Creative Capability Degree (NCC) is proposed and the Innovation
Degree Index (INI) resulting of earlier research of the group is applied (Camio, et al.,
2008; Romero, et al., 2010). Innovation degree and creative capability degree are
comparatively analyzed in the cases in study. A positive association between  innovation
and creative capability degrees is identified in these cases. The findings are compatible
with the theoretical framework used.

1. Introducción y objetivos

El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación denominado “Innovación y
Modalidades de Gestión” del Centro de Estudios en Administración (CEA) de la Facultad
de Ciencias Económicas de la UNICEN, Argentina. Su principal objetivo radica en el
estudio exploratorio del nivel de innovación y de capacidad creativa de los líderes en dos
casos de spin-offs de origen universitario con base en ciencias veterinarias.

En la sociedad del conocimiento, la ciencia y la innovación adquieren una importancia
determinante como factores clave para el desarrollo productivo y la integración
socioeconómica (Lundvall y Maskell, 2000; Yoguel y Boscherini, 2001). Ciertas formas y



arreglos institucionales desarrollan y expanden la estructura competitiva de una región
actuando como colectores o repositores de conocimiento especializado y favorecen el
intercambio de ideas para el aprendizaje y la innovación.

Una fuente central de aprendizaje e innovación lo constituyen las universidades y centros
científico-tecnológicos. La creación de estructuras dinamizadoras de la innovación permite
facilitar la transferencia de tecnologías de las universidades y centros de investigación a la
industria fomentando un entorno favorable para la creación de empresas y de vocaciones
empresariales entre los miembros de la comunidad universitaria (Camacho, 1999). Es decir
que la Universidad puede contribuir aún más a desarrollar la capacidad de innovar y  crear
nuevos productos o procesos productivos a través de proyectos empresariales derivados de
la formación académica o la investigación científica, técnicamente conocidos como
spillovers (Rearte et al., 2006).

En dicho contexto, las empresas de base tecnológica (EBT) constituyen la clave del nuevo
proceso de industrialización, en el que la actividad científica y tecnológica es un
componente esencial. Dichas empresas se caracterizan por la aplicación sistemática de
conocimientos científicos y técnicos al diseño, desarrollo y producción de
productos/procesos innovadores (Office of Technology Assessment, 1992); generalmente,
se desarrollan en sectores tales como la informática, las comunicaciones, la biotecnología,
la electrónica, la instrumentación, entre otros.

La UNICEN ha asumido un papel activo en la promoción de iniciativas empresariales a
partir de la conformación de un Parque Científico Tecnológico como herramienta clave
para favorecer el espíritu emprendedor en el ámbito académico-científico, entre otros fines.

A partir del compromiso con el desarrollo local y regional, la UNICEN ha impulsado el
desarrollo y consolidación de su Parque Científico Tecnológico conformado inicialmente
con empresas productoras de software; recientemente se ha extendido a otros en campos de
actividad en donde la Universidad cuenta con importantes capacidades científicas y
tecnológicas -tales como, software, producción y sanidad agropecuaria, biotecnología,
genética y física de materiales-. De tal modo, se ha procurado generar las condiciones
propicias para crear, radicar y/o fortalecer empresas innovadoras y facilitar los procesos de
transferencia de tecnologías al medio social y productivo.

Se busca afianzar la vinculación universidad-empresa y brindar infraestructura tecnológica
y servicios compartidos en hábitats propicios para el aprovechamiento de sinergias e
intercambios productivos entre miembros de la empresa y miembros de la comunidad
universitaria, con capacidad de aportar sus conocimientos en la identificación y solución de
demandas concretas. Asimismo, se promueve la cultura innovadora y el espíritu
emprendedor en el ámbito científico-tecnológico, facilitando las condiciones para la
creación de empresas intensivas en conocimiento -spin-offs y start-ups-.

En particular, se puede afirmar que, en ambos casos, la UNICEN se constituyó en un
entorno relativamente favorable aportando novedosos instrumentos de apoyo tales como la
posibilidad de participar en concursos de proyectos para el financiamiento etapas
importantes (validación de la idea, estudio técnico, de viabilidad y para el desarrollo del
plan de empresa), facilitación de acceso a ángeles inversores y programas públicos de
financiamiento de capital de riesgo, entre otros lo cual podría calificarse como un proceso



de incubación ad hoc de las iniciativas empresariales bajo análisis (Rébori, A., et al., 2009,
Cap. 6).

En dicho contexto, el presente trabajo se orienta a la identificación y análisis de la
relaciones entre la capacidad creativa de los líderes de los emprendimientos de origen
universitario  y los niveles de innovación de los casos empresariales estudiados. En este
sentido, los aspectos conceptuales abordados se refieren a la conceptualización de
creatividad y sus vínculos con la innovación empresarial.

Mihaly Csikszentmihalyi, (2011, p. 21), sugiere que “… la creatividad es el resultado de
un sistema compuesto por tres elementos: una cultura que contiene reglas simbólicas, una
persona que aporta novedad al campo simbólico y un ámbito de expertos que reconocen y
validan la innovación. De la muestra estudiada se destaca que, entre los individuos
creativos predominan aquellos para los que los años de estudios superiores fueron un
momento culminante en su carrera, ya que en este período vislumbraron clara su vocación.
Por otra parte, se  destaca que la creatividad alcanza su apogeo en ellos en la tercera
década de la vida (Mihaly Csikszentmihalyi 2011, pp. 215 y 216).

Resulta un llamado de atención lo expuesto por J. Conger “Es un error pensar que los
líderes son los genios creativos detrás de sus ideas. Muchas veces su creatividad deviene
de su apertura  a la creatividad de los demás y la comprensión de las implicaciones
prácticas” (Conger J. A., 1989, citado por Ford Cameron M., p. 58).

En la actualidad, la innovación es considerada una capacidad dinámica; refiere a “la
capacidad de la organización de crear, extender o modificar su base de recursos
intencionalmente” (Helfalt et al., 2007, p.4) por la adición de nuevo conocimiento en los
nuevos productos, servicios, procesos, tecnologías o métodos de gestión.

Es importante aclarar, que la innovación como una operación empresarial que impregna a
toda la empresa y no se restringe a un área específica e involucra la interacción con el
entorno. En particular, se entiende a la innovación empresarial como un proceso de
cambio, tanto incremental como sustancial, en productos, procesos, organización y/o
mercadotecnia (Cotec, 2006).

Hirvikoski, T. y Diz, H. (2009) llevando el tema al ámbito laboral, agregan que, al
contratar personas, los empleadores buscan a aquellos que poseen potencial de innovación,
y trabajan sólo de forma activa en el fomento de un entorno en que el pensamiento creativo
se nutre  del potencial de innovación.

Chesbrough, H. (2003) introdujo la idea de innovación abierta en el año 2003, como un
modo de aumentar el número de ideas utilizando la capacidad de innovación que existe
fuera de la propia organización. Durante la era moderna de la innovación abierta, las
personas en diferentes roles, por ejemplo como visionarios, innovadores, líderes,
empleados, clientes e incluso el ciudadano común han sido considerados, como creativos si
tienen el potencial para desarrollar ideas innovadoras (Hirvikoski, T. y Diz, H., 2009); por
otra parte, también se destaca el rol relevante de las redes de contacto en las distintas
etapas del proceso emprendedor (Kantis Hugo, 2004, pág. 48).

En su obra (Hirvikoski, T. y Diz, H., 2009) afirman que se  puede ser creativo sin ser
innovador, pero no se puede ser innovador sin ser creativo.



Por otra parte, la creatividad empresarial se relaciona a una concepción que la  asocia con
la innovación. En este sentido Morcillo señala que la “creatividad permite  usar de manera
original el conocimiento disponible con el propósito de obtener unas  innovaciones que
mejoraran el posicionamiento competitivo de las compañías” (2007, p. 106). En este
sentido, para estimular la creatividad es primordial contar con una  cultura empresarial, con
un entorno de trabajo que facilite la innovación ya que “quien disfruta de lo que hace,
quien ama su trabajo y goza con el aprendizaje tiende a la creatividad y no a la rutina”
(Morcillo, 2007, p.135).

Los individuos creativos, como tal, tienen algunas características indicativas universales, y
algunas de estas características son típicas para un dominio determinado y de campo. Por
ejemplo, Roe (1983) halló que los individuos creativos que trabajaban en las ciencias
físicas particularmente eran observadores, abiertos a la experiencia,  con complejidad
independiente, autosuficientes, perseverantes, curiosos y agradecidos.

También, resulta relevante el rol  de las redes de contacto en el proceso emprendedor. La
investigación consideró tres instancias fundamentales en las cuales la interacción con otras
personas juega un papel destacado: la captación de oportunidad del negocio en la cual se
basa el proyecto (etapa de gestación), el acceso a los recursos (etapa de puesta en marcha)
y los primeros momentos de la vida de la empresa (etapa de desarrollo inicial), período en
el cual se consideraron sus redes comunicacionales y el apoyo para enfrentar los problemas
y desafíos de la gestión. Así mismo se consideraron las redes sociales (por ejemplo:
parientes, amigos, conocidos), las redes de negocio o de producción (proveedores y
clientes), así como las institucionales (por ejemplo: instituciones empresariales,
universidades) (Kantis Hugo, 2004, pág. 48).

En Argentina, las redes sociales y las de producción son las más importantes y favorecer su
desarrollo debe constituir un eje de las iniciativas de desarrollo emprendedor (Kantis
Hugo, 2004).

Específicamente en el ejercicio profesional del Médico Veterinario Veterinario  y/o
Zootecnista se destacan dos elementos que guardan estrecha relación con el presente
trabajo: creatividad para incentivar la generación de nuevos servicios, productos, bienes,
procesos, tratamientos y métodos relacionados con el sector agropecuario, que le permitan
acrecentar o acceder a nuevos mercados y la formación investigativa que le permite
acceder al conocimiento de las oportunidades de desempeño y desarrollo de las últimas
tecnologías científicas, relacionadas con la Medicina Veterinaria y Zootecnia (Serrano
Novoa y César Augusto, pp. 2 y 3).

Se ha trazado una clara distinción entre los profesionales que pueden ser buenos para la
generación de nuevas ideas y las profesionales que tienen un fuerte deseo y la capacidad
para tomar o explotar las buenas ideas y perseverar con ellos hasta que se han
comercializado en el mercado (Katz 2004).

Se plantean como objetivos del presente trabajo:

Objetivo general: Identificar y analizar en forma comparada el nivel de innovación y de
capacidad creativa de los líderes empresariales en dos casos de spin-offs universitario con
base en ciencias veterinarias.



Objetivos específicos:

- Describir los aspectos generales de dos casos de spin-offs universitario con base en
ciencias veterinarias.

- Proponer las variables a tener en cuenta para identificar el nivel de capacidad creativa en
líderes de empresas.

- Identificar el nivel de capacidad creativa de los líderes de los casos estudiados.

- Identificar el nivel de innovación en dos casos de spin-offs universitario con base en
ciencias veterinarias.

- Comparar el nivel de innovación y la capacidad creativa identificada en los casos
estudiados.

2. Método

Se trata de un estudio cualitativo exploratorio de casos en profundidad de tipo holístico,
(Yin (2003), Eisenhardt (2003) y Villarreal L, O. y Rodríguez, J, (2010). Los dos casos
estudiados son spin-offs de origen universitario con base en ciencias veterinarias de la
UNICEN.

En cada una de las empresas, se obtuvieron los datos necesarios mediante entrevistas en
profundidad al director gerente o equivalente mediante un protocolo confeccionado ad-hoc.
Se completa la recogida de datos con el análisis de la comunicación institucional y la
observación directa sistematizada. Las unidades de análisis son el emprendedor para la
variable creatividad y la empresa para la variable innovación.

El nivel de capacidad creativa (NCC) en líderes de empresas no puede relevarse en forma
directa, sino que debió construirse a través de un conjunto de dimensiones que actúan
como aproximaciones para determinar su nivel (Baranger, 1995). Las dimensiones
escogidas son: carrera profesional, influencia del entorno, hábitos de trabajo, estructuras de
la atención, valores y actitudes del emprendedor. Por otro lado, se definen los indicadores
que permiten ponderar cada dimensión y sus componentes para identificar  el grado o nivel
de capacidad creativa de los emprendedores entrevistados. En la Tabla 1 se ilustran las
dimensiones, indicadores y sus componentes:

A continuación se explica la manera en la que fue valorizado cada indicador para permitir
arrojar resultados acerca de la creatividad de los líderes de cada empresa en estudio

Tabla 1: Nivel de capacidad creativa (NCC). Subvariables e indicadores. Asignación
de grados

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO
1. CARRERA ACADÉMICA /PROFESIONAL1.1. Nivel de estudiosalcanzados Doctorado Maestría y/oespecialización Estudio degrado Secundario Primario1.2. Formación continua Muy alto grado Alto grado Mediano grado Bajo grado Muy bajo1.3. Actividades eninvestigación Dedicacióncompleta/ Dedicacióncompleta/ Dedicacióncompleta  o Dedicaciónparcial/ No realizainvestigación



(Dedicación/antecedentes) muy buenos Buenos Semi/buenos Medios aBajos
2. INFLUENCIA DEL ENTORNO2.1. Influencia decompañeros y colegas En laconstrucción deidentidadpersonal yprofesional

En laconstrucción deidentidadprofesional opersonal
En proyectosconcretos Enidentidadpersonal Noinfluyentes

2.2. Reconocimiento delnivel de creatividad delgrupo de trabajo
Reconoce ypromueve lacreatividadmedianteaccionesconcretas

Reconoce ypromueve lacreatividad perolas acciones noresultanconcretas
Reconoce lacreatividadpero no lapromueve

Noreconocenivel decreatividadni lapromueve
Sedesestimulala creatividad

2.3. Preferencia enmodalidad de trabajo Trabaja enequipo y enocasiones deforma individual Siempre trabajaen equipo Trabaja porigual en equipoy de formaindividual
Trabajageneralmente de formaindividual yenocasionesen equipo

Nuncatrabaja enequipo
3. HABITOS DE TRABAJO3.1. Nivel de aporte delos diferentes estímulospara la creatividad Muy alto gradode utilización Alto grado deutilización Grado mediode utilización Bajo gradodeutilización Muy bajogrado deutilización

3.2. Grado de uso de lasmultidimensionalidad enla toma de decisiones Racional +intuitivo Racional + aveces intuitivo Racional ointuitivo
Otradimensiónconsiderada (ni razónniintuición)

Ninguno
4. ESTRUCTURAS DE LA ATENCIÓNCoherencia entre energíadestinada a lasactividades y grado deimportancia de lasmismas

La mayor energíaes destinada a laactividadprincipal
Destino parcialde energía  a laactividadprincipal

En proceso dedestinar lamayor energíaa la actividadprincipal
Sinposibilidadde destinarla mayorenergía a laactividadprincipal

Sin intenciónde destinar lamayorenergía a laactividadprincipal
5. VALORES Y ACTITUDESResolver con simplicidadDisfrute del aprendizajeGrado de aceptación delllamado de su vocaciónDisposición de darMarca, huella que deja

Grado en que se identifican
Fuente: Elaboración propia con base en Csikszentmihalyi, 2011, ítem (1.1.) pp. 215-216, (1.2.) p.
230, (1.3.) p. 225, (2.1.) pp. 215-218, 448, (2.2) pp.170, (2.3) p. 449, (3.1.) p. 448, (3.2) p. 449, (4)
pp. 450, 241-242; Kastika, 2007 pp.25-49 (5); Damasio, 2001, (3.2.) p.182 y Averill, 1999 (3.2.) .

Para la medición del nivel de innovación se aplicará el INI (Índice de Nivel de
Innovación), surgido del trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación
citado, el cual se ha aplicado a la investigación en otros sectores de negocios,
especialmente software y servicios informáticos (Camio, et al., 2008; Romero, et al.,
2010). Se ilustran a continuación las dimensiones a considerar en el cálculo del INI.

Tabla 2: Nivel de innovación (INI). Subvariables e indicadores

DIMENSIONES SUBVARIABLES

DESEMPEÑO Venta de productos innovados / venta de productos totales.



ECONÓMICO

ACTIVIDADES

- Realización de diferentes actividades innovativas (I&D, diseño, adquisición detecnología y otras, las que fueron jerarquizadas y ponderadas según su importancia).- Asignación de recursos a cada una de estas actividades.- Existencia de departamentos de I&D y de otras actividades de innovación.- Porcentaje de inversión de la empresa de tipo interno y a través de contratosexternos.
RESULTADOS

- Introducción de productos nuevos al mercado y tipo de mercado (internacional,nacional, o sólo para la empresa).- Solicitud u obtención de patentes, licencia de tecnología, posesión de procesos yproductos certificados.
Fuente: Elaboración propia en base a Romero, et al., 2010.

Debido a las características de las empresas en estudio, para el cálculo del nivel de
innovación se pudo trabajar sólo con dos de las dimensiones, Actividades de innovación y
Resultados de la innovación. La dimensión referida  Desempeño Económico no pudo ser
calculada porque el Caso I se refiere a una empresa en formación, la cual a la fecha del
estudio no había efectuado ventas y en el Caso II no se pudieron obtener los datos
necesarios para su cálculo. La misma razón impidió la consideración en la dimensión
Resultados, las pregunta  acerca de si la innovación afecta a las características principales
del producto, si es central al proceso y el impacto de la introducción de innovaciones de
procesos, producto y/o organizacionales en los últimos 5 años.

En la última etapa de tratamiento de los datos, se analizan, en forma comparativa, los dos
casos estudiados en profundidad, a fin de identificar aspectos recurrentes y/o diferencias
significativas entre ellos.

3. Resultados y discusión
3.1. Aspectos descriptivos generales
3.1.1. CASO I

Empresa en formación, que tiene como objetivo ofrecer soluciones vinculadas al manejo
de información en empresas agropecuarias en general, y ganaderas en particular.
Actualmente se encuentra conformada por un grupo emprendedor compuesto por:

 Médico Veterinario. Master en Producción Animal- Universidad de Chile y
Doctor –PhD- en Ciencia animal, Universidad de Massey, Nueva Zelanda.
Docente-Investigador de Facultad de Cs. Veterinarias, UNICEN.

 Ing. Agrónomo. Master BA. Docente-Investigador de Facultad de Cs.
Veterinarias, UNICEN, Tandil. Especialista en sistemas productivos y
economía agropecuaria.

 Dos Analistas Programador Univ. (APU) e Ingenieros de Sistemas, doctorandos
de Ciencias de la Computación, de la Facultad de Cs. Exactas, UNICEN,
Tandil.

La producción ganadera enfrenta una situación de dinamismo e innovación debido a un
entorno cada vez más complejo, lo que requiere el uso de tecnologías de gestión que



permitan desarrollar el capital intelectual y la capacidad de análisis,  procesando e
integrando información en todas las etapas productivas para orientar la toma de decisiones.

En palabras de uno de sus fundadores: “nace la idea de formar una empresa, con fuerte
base interdisciplinaria, sustento académico (incubada institucionalmente y con marca
UNICEN) y vocación para la integración al medio que permita ofrecer productos y
servicios que contribuyan a mejorar los procesos de información de los potenciales
clientes, con una visión integral” “….Es una innovación incremental…, de producto que
apunta a mejorar procesos en empresas ganaderas e instituciones educativas.”

El equipo avanza en cuatro productos iniciales desarrollados completamente con software
libre, más consultorías asociadas al uso del producto:

 Simulador WEB de empresas agropecuarias (campo mixto): un producto con
destino principal al mercado conformado por académicos y profesionales asesores
del sector. Realiza simulaciones día a día de los sucesos ocurridos en un campo
mixto.

 Planificador ganadero: una herramienta de planificación que permite modelar la
actividad de cría-invernada, variando parámetros de manejo y las tasas productivas
y reproductivas del rodeo de animales, mostrando resultados físicos y económicos
de las diferentes estrategias aplicadas.

 Riesgo Agropecuario: una herramienta para facilitar  la evaluación y el
gerenciamiento del riesgo físico de base climática que son causantes de variabilidad
productiva y riesgos ecológicos en relación con la sustentabilidad ambiental del
sistema.

 Calculadora Nutricional Económica: una herramienta para la nutrición ganadera
que realiza el cálculo de cambio de peso vivo y de producción de leche. Permite
realizar el cálculo con diferentes parámetros de entrada de acuerdo a los
conocimientos que posea el usuario.

Adicionalmente, están previstos otros productos, orientados específicamente al
fortalecimiento del proceso educativo, de nivel terciario y escuelas de orientación
agropecuaria Simuladores de una planta Quesera y de un Criadero de cerdos.

La empresa ha sido evaluada en el ámbito nacional y recibido financiamiento para  un
perfil de emprendedorismo (FONCYT PICT Start Up  y FONSOFT Emprendedores).
Estos desarrollos iniciales se orientan a distintos aspectos productivos-económicos para el
apoyo en toma de decisiones y el aprendizaje de asesores privados, docentes-
investigadores y alumnos de grado.

El mercado fue segmentado según el uso que se le dará a los productos: segmento  pre
universitario (Escuelas Medias Agro-técnicas,  Institutos terciarios con carreras con perfil
agropecuario, y docentes de dichas instituciones), Segmento académico (docentes
universitarios de grado y posgrado del área agropecuaria, Facultades y entidades de
capacitación del sector); segmento de profesionales: (asesores agropecuarios) y segmento
de productores (productores agropecuarios, individuales o agrupados, de mediano tamaño).

3.1.2. CASO II

La empresa ofrece una solución para la gestión productiva de bovinos de carne, concebida
a partir de las necesidades y experiencias de productores y veterinarios dedicados a esta
actividad, desarrollados en conjunto con la UNICEN.



El responsable de la empresa es Médico Veterinario egresado de la UNICEN; realizó su
residencia en Estados Unidos donde trabajó con aplicaciones de software tanto de leche
como de carne. Continuó su formación y trabajó en un laboratorio de calidad de forrajes.
De regreso al país, su experiencia como capacitador de médicos veterinarios graduados en
el programa denominado Educación Continua que reúne más o menos a 30 / 40
profesionales anuales de todos los puntos del país resultó un elemento importante para el
desarrollo de productos de la empresa. En la empresa, trabajan 14 personas, asignadas a las
siguientes funciones: Desarrollo (5 personas), Aplicaciones móviles (1), Técnica (2),
Comercialización (4) y Administración (2).

El producto de la empresa en estudio es utilizado como herramienta informática oficial,
por gran número de veterinarios del país. El sistema permite ingresar todos los eventos
productivos (reproductivos, sanitarios, manejo, económicos y otros) que se realizan en los
establecimientos ganaderos para luego evaluar y comparar los resultados de los principales
indicadores de producción de carne, teniendo como objetivo, unificar todas las planillas de
cálculo en una sola aplicación. Permite la emisión de documentos oficiales y reportes
marco de las Jornadas de Educación de productividad y trazabilidad. El producto se
comercializa en dos versiones: Productores 3.0, el que permite aumentar la productividad
ganadera  gestionando el trabajo diario bajo un sistema simple y eficiente y, Veterinarios
3.0: el que permite aumentar los ingresos ofreciendo a los clientes informes, calendarios,
hojas de trabajo y herramientas simples y eficientes. En ambos casos se pueden registrar
todas las actividades de: Cría / Invernada / Feedlot / Ciclo completo / Cabañas. Las
licencias en las cuáles se enmarcan dichas actividades son denominadas: base, estándar,
estándar pendrive, full, cabañas, comercial ganadero y Feedlot.

La empresa comercializa sus productos en varias provincias de Argentina y a su vez cuenta
con clientes en el exterior de país: Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay. El monto de
ventas anual en el año 2012 fue de $400.000.

3.2. Nivel de capacidad creativa de los líderes

En este apartado se exponen los resultados obtenidos en ambos casos de forma comparada,
señalando las particularidades de cada uno de ellos en las diferentes variables bajo análisis.

Tabla 3. Nivel de capacidad creativa (NCC). Líder CASO I

Líder CASO I Indicadores   y Resultados Resultados
de las variablesCarrera académica/profesional Nivel de estudios alcanzados - MUY ALTOFormación continua - ALTOAntecedentes en investigación - MEDIO ALTO

Influencia delentorno
Influencia de compañeros y colegas – MEDIOReconocimiento del nivel de creatividad del grupo detrabajo- MUY ALTOPreferencias sobre modalidad de trabajo (individual-grupal) - MUY ALTO ALTO / MUY ALTO



Hábitos de trabajoEstímulos para eldesarrollo de lacreatividad
Nivel de aporte de los diferentes estímulos para lacreatividad - MUY ALTOGrado de uso de la multidimensionalidad en la toma dedecisiones - MUY ALTO MUY ALTO

Estructuras de laatención Coherencia entre energía destinada a las actividades ygrado de importancia de las mismas – MEDIO MEDIO
Valores y actitudes Resolver con simplicidad, disfrutar del aprendizaje,aceptación del llamado de su vocación, disposición dedar y huella que deja – ALTO ALTO

Nivel de capacidad creativa (NCC) ALTO

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Nivel de capacidad creativa  (NCC). Líder CASO II

Líder CASO II Indicadores   y Resultados Resultados
de las variablesCarrera profesional Nivel de estudios alcanzados - MEDIOFormación continua - MEDIOAntecedentes en investigación - BAJO BAJO/ MEDIO

Influencia delentorno
Influencia de compañeros y colegas - MUY ALTOReconocimiento del nivel de creatividad del grupo detrabajo - MUY ALTOPreferencias sobre modalidad de trabajo (individual-grupal) – MEDIO

ALTO / MUYALTO
Hábitos de trabajoEstímulos para eldesarrollo de lacreatividad

Nivel de aporte de los diferentes estímulos para lacreatividad - MEDIOGrado de uso de la multidimensionalidad en la toma dedecisiones - MEDIO MEDIO
Estructuras de laatención Coherencia entre energía destinada a las actividades ygrado de importancia de las mismas – ALTO ALTO
Valores y actitudes Resolver con simplicidad, disfrutar del aprendizaje,aceptación del llamado de su vocación, disposición dedar y huella que deja - MEDIO MEDIO

Nivel de capacidad creativa (NCC) MEDIO/ ALTO

Fuente: Elaboración propia

A continuación se ilustran los resultados de ambos casos en cada una de las variables del
Nivel de capacidad creativa (NCC). Los perfiles detectados se pueden considerar
aplanados, ya que presentan proximidad hacia uno de los niveles de las subvariables (Ver
Figura 1).



Figura 1: Perfiles de los líderes de las empresas en estudio.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Variables del Nivel de Capacidad creativa. Síntesis de resultados

Caso I Caso IICarrera profesional ALTO BAJO/ MEDIOInfluencia del entorno ALTO / MUY ALTO ALTO / MUY ALTOHábitos de trabajo MUY ALTO MEDIOEstructuras de atención MEDIO ALTOValores y Actitudes ALTO MEDIO
NCC ALTO MEDIO/ALTO
Fuente: Elaboración propia

3.3. Nivel de innovación (INI) en los casos en estudioDebido a las características de las empresas en estudio, para el cálculo del nivel deinnovación se pudo trabajar sólo con las siguientes dimensiones: actividades deinnovación y resultados de la innovación. Se pueden identificar las siguientesrespuestas extraídas de los casos para el análisis de la dimensión: Actividades de laInnovación (AI):
RAI- Realización de diferentes actividades innovativasCASO I: 1- I+D del producto, 2-proyectos concretos de cambio organizacional y 3-actividades decomercialización diferentes a las habituales en su industria.CASO II: 1-Diseño, 2-Investigación y desarrollo, 3-Actividades de comercialización diferentes a lashabituales de su industria, 4-Capacitaciones en innovación y creatividad.
RI Asignación de recursos a cada una de estas actividades.CASO I: 1- I+D del producto (30%), 2-proyectos concretos de cambio organizacional (30%) y 3-actividades de comercialización diferentes a las habituales en su industria (40%).



CASO II: 1. Diseño 40%, 2. I+D 10%, 3.  Actividades de comercialización diferentes a las habitualesde su industria 40%, 4. Capacitaciones en innovación y creatividad 10%.
D. Existencia de departamentos de I&D y de otras actividades de innovaciónCASO I: I+DCASO II: Diseño   + Control de calidad  + Ingeniería
NP. Cantidad de personas dedicadas a I+DCASO I: 4 personas dedicadas a I+D (100%). Total de personas dedicadas a actividades innovativas= 4.CASO II: 1 persona realiza innovación en comercialización (50%) y 1 persona realiza innovación enla gestión organizacional (50%).
TAI. Tiempo dedicado a actividades innovativas (20 % corresponde a part-time y el 80% a
full-time):CASO I: 2 personas trabajan part-time en proyectos de I+D (20%)  y 2 personas trabajan full-timeen proyectos de I+D  (80%).CASO II: 1 persona trabaja full-time en innovación en comercialización (80%) y  persona trabajapart-time en la gestión organizacional (20%).
IIE. Porcentaje de inversión de tipo interno y a través de contratos externosEn los dos casos el total de inversiones son de tipo interno (100%).
Tabla 6. Resultados de la dimensión Actividades de la innovación del INI de los casos
en estudio.

RAI RI D NP TAI IIE AI

CASO I MEDIO BAJO ALTO MUYALTO MUYALTO MUYALTO ALTO

CASO II ALTO BAJO ALTO MUY BAJO MUYBAJO MUYALTO BAJO/
MEDIO

REFERENCIAS:
Actividades de innovación (AI)

RAI: Realización de diferentes actividades innovativas-Prioridad.
RI: Asignación de recursos a cada una de estas actividades;
D: Existencia de departamentos de I&D y de otras actividades de innovación;
NP: N° de personas dedicadas a I+D;
TAI. Tiempo dedicado a actividades innovativas;
IIE. Porcentaje de inversión de tipo interno y a través de contratos externos.

Fuente: Elaboración propia

RI- Resultados de la innovaciónCASO I: 1- I+D del producto, 2-proyectos concretos de cambio organizacional y 3-actividades decomercialización diferentes a las habituales en su industria.
Tabla 7. Resultados de la la innovación del INI de los casos en estudio

PNM II SOI RI
CASO I MUY ALTO ALTO MEDIO ALTO

CASO II ALTO ALTO MUYALTO ALTO/
MUY ALTO



REFERENCIAS:
Resultados de la innovación (RI)

PNM: Grado de novedad y Nivel del mercado de las innovaciones de producto de la empresa.
II: Impacto en la introducción de innovaciones en procesos, productos, organización y comercialización.
SOI: Solicitud u obtención de patentes, licencia de tecnología, posesión de procesos y productos certificados.

Fuente: Elaboración propia

PNM. Introducción de productos nuevos al mercado y tipo de mercadoCASO I: Ha introducido productos nuevos para el mercado internacional y nacional.CASO II: Ha introducido productos nuevos para el mercado nacional y la empresa.
II. Impacto en la introducción de innovaciones en procesos, productos,  organización y
comercializaciónCASO I: Innovación central al proceso de trabajo nuevo, innovación que afecta las característicasprincipales del producto e innovación en comercialización en proceso.CASO II: Innovación central al proceso de trabajo nuevo, innovación en las característicasprincipales del producto e innovación en comercialización.
SOI. Solicitud u obtención de patentes, licencia de tecnología, posesión de procesos y
productos certificados.CASO I: Solicitó patentes. Obtuvo patentes. No licenció tecnología. No certificó procesos. No certificóproductos.CASO II: Solicitó patentes. Obtuvo patentes. Licenció tecnología. No certificó procesos. Certificóproductos.
Tabla 8. Nivel de innovación (INI) de los casos en estudio

DESEMPEÑO
ECONÓMICO ACTIVIDADES RESULTADOS INI

CASO I No se calcula ALTO ALTO ALTO

CASO II BAJO/MEDIO ALTO/MUYALTO MEDIO

Fuente: Elaboración propia

4. Conclusiones

En este trabajo se describieron los aspectos generales de los dos casos de spin-offs
universitarios con base en ciencias veterinarias. Se señalaron particularidades con respecto
a sus características generales y la relación producto-mercado que se plantean en cada
caso. Además, se identificaron los elementos que, desde la historia de ambos casos
vinculan las ideas de los fundadores, sus experiencias profesionales/académicas anteriores,
con la idea cristalizada en sus proyectos de negocios. En cuanto a la vida de ambos
emprendimientos, el Caso I se encuentra en la etapa inicial y cuenta con un importante
apoyo de Programas del Estado para el fomento de iniciativas empresariales de origen
universitario. La empresa del Caso II está establecida en el mercado hace 9 años.

Por otra parte, se propusieron las variables para identificar el nivel de capacidad creativa
en líderes de empresas. Se destaca que en la construcción del indicador (NCC) se
consideraron las variables y sus indicadores en función del marco teórico receptado
(Csikszentmihalyi, 2011; Kastika, 2007; Damasio, 2001y Averill, 1999) a partir de lo cual,



se diseñó un protocolo que fue aplicado en las entrevistas en profundidad. Para la síntesis
de los datos y la atribución de las categorías a las variables se consideraron las respuestas a
cada uno de los niveles considerados en el cálculo del índice.

En el análisis comparativo del Nivel de Capacidad Creativa de los líderes se observó un
mayor nivel para el Caso I (ALTO)  pero cercano al Caso II (MEDIO/ALTO). El análisis a
nivel de variables componentes permite identificar que para ambos casos el entorno
(compañeros y colegas, grupo de trabajo, impacto de la modalidad de trabajo) contribuyó
en un grado ALTO/MUY ALTO.

En el Caso I resulta con alto nivel de influencia positiva la carrera profesional de líder (en
este orden: el nivel de estudios, la formación continua y, sus antecedentes en
investigación). Contribuyen en muy alto grado los hábitos de trabajo y los estímulos para
el desarrollo de la creatividad; se destaca, en este punto, el uso de la multidimensionalidad
(intuición-razón) en la toma de decisiones. Los valores y actitudes en relación con la
innovación relevados contribuyen en alta medida al NCC.

En forma comparativa, se destaca un orden diferente en la contribución de las variables al
NCC. En este sentido, la carrera profesional, los hábitos de trabajo y los estímulos para el
desarrollo de la creatividad y los valores y actitudes contribuyen con valores medios. En
cambio, se destaca la variable estructura de atención (coherencia entre energía destinada a
las actividades y grado de importancia de las mismas) en su contribución al NCC.

En el Caso I se identificó un nivel de innovación (INI) ALTO, y para el CASO II,
MEDIO. Al no incluirse en el cálculo la variable Desempeño Económico surge la
comparación en las dos variables restantes. Los resultados de la variable Actividades de
Innovación presentan resultados diferenciales en ambos casos estudiados, ALTO (CASO I)
y BAJO/MEDIO (CASO II). Dicha dimensión resulta determinante en las diferencias en el
resultado final de INI entre ambos casos.

Del análisis a nivel de cada una de las dimensiones, puntualmente en la referida a
Actividades de Innovación resultan algunas subvariables con respuestas de igual nivel para
ambos casos, la Asignación de recursos a cada una de las actividades (RI) con nivel BAJO,
la existencia de departamentos para actividades de innovación (D) con nivel ALTO, el
Porcentaje de inversión interna/externa (IIE) de nivel (MUY ALTO).

Las diferencias  surgen por impacto de la variable Realización de diferentes actividades de
innovación (RAI) con nivel MEDIO en el CASO I y nivel ALTO en el CASO II, por otra
parte, contrarrestan en más las diferencias de grado las variables Cantidad de personas
dedicadas a I+D (NP) y Tiempo dedicado a actividades innovativas (TAI) las que resultan
de nivel MUY ALTO para el CASO I y MUY BAJO para el CASO II. Las diferentes
etapas en las que se encuentran ambas empresas, guardan relación con el mayor porcentaje
de asignación de personas a actividades de Investigación y desarrollo en mayor porcentaje
para el CASO I.

En la dimensión Resultados de la Innovación ambos casos estudiados obtienen altas
contribuciones al INI con diferencias solo de grado, ALTO para el CASO I y MUY ALTO
para el CASO II. La variable Grado de novedad y Nivel del mercado de las innovaciones
de producto de la empresa (PNM) resulta con nivel MUY ALTO para el CASO I y ALTO
para el CASO II.  Esta diferencia de grado resulta en parte equilibrada con los resultados
de la variable Solicitud u obtención de patentes, licencias, etc. (SOI) con nivel ALTO para
el CASO I y nivel MUY ALTO para el CASO II.



De la comparación del nivel de innovación y la capacidad creativa identificada en los casos
estudiados surge que el ordenamiento de los casos en relación a ambas variables resulta
coincidente: Caso I (INI=Alto, NCC=Alto); CASO II (INI= Medio, NCC=Medio). Se
detecta una asociación positiva entre los niveles de innovación y de capacidad creativa, lo
que coincide con las afirmaciones surgidas de otros estudios en la temática (Hirvikoski, T.
y Diz, H., 2009).

Los hallazgos son compatibles con los marcos conceptuales utilizados referidos a
capacidades creativas de los líderes empresariales y su impacto en la innovación en casos
de iniciativas intensivas en uso de conocimiento. También, con el impacto resultante de las
infraestructuras de apoyo generadas a nivel de la Universidad para la gestación, nacimiento
y evolución de empresas de origen universitario (Rearte et al., 2006).

A partir de la investigación realizada, surgen posibles líneas futuras de trabajo. Una de
ellas referida a la exploración de las relaciones entre subvariables del NCC y del INI, como
es el caso de la relación entre el Grado de novedad y Nivel del mercado de las
innovaciones de producto de la empresa (PNM - subvariable del INI), y el grado obtenido
en  la variable Carrera Académica/Profesional (NCC).

Por otra parte, resulta de interés estudiar adecuaciones al INI que permitan mayor ajuste al
tipo de empresa y estadio de su evolución como paso previo a un estudio comparativo
entre un mayor número de casos de spin-offs de origen universitario con base en ciencias
veterinarias surgidos de Universidades Latino-Iberoamericanas.
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Resumo:
Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) para a gestão tecnológica de bens protegidos pelo direito autoral
– que integram o núcleo da indústria criativa – como veículos de difusão de suas
tecnologias. A metodologia conta com análise da lei de direito autoral e da política de
propriedade intelectual da Embrapa. São discutidos os procedimentos de proteção às obras
de direito autoral das categorias: a) produção técnico-científica (obras literárias – artigos e
livros); b) desenvolvimento de tecnologia (software, serviços de informação Web, imagem
de satélite e mapa); c) obras para produção da imagem institucional (programas de TV,
DVD, vídeo, fotografia e programa de rádio). A conclusão aponta que a implementação da
política de propriedade intelectual da Embrapa confere segurança jurídica para a difusão de
suas tecnologias protegidas pelo direito autoral, possibilitando maior acesso da sociedade
brasileira aos resultados de pesquisa gerados pela empresa.
Palavras-chave: indústria criativa, direito autoral, propriedade intelectual, Embrapa

Abstract:
This paper aims to report the experience of the Brazilian Agricultural Research
Corporation (Embrapa) for the management of technological goods protected by copyright
- that comprise the core of the creative industry - as diffusion vehicles their technologies.
The methodology relies on analysis of copyright law and analysis and Embrapa intellectual
property policy. We have discussed procedures for the protection of copyright work in
these categories: a) technical and scientific production (literary work - articles and books)
b) development of technology (software, Web information service, and satellite image, as
well as maps); c) work for the production of corporate image (TV, DVD, video,
photography and  radio). The conclusion shows that the implementation Embrapa of
intellectual property policy creates legal law insurance for the diffusion of their technology
protected by copyright, allowing greater access from Brazilian society to search results
generated by the company.
Key words: creative industries, copyright, intellectual property, Embrapa
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1. Introdução e Objetivos

O contexto da economia capitalista atual é permeado pelo uso intensivo do conhecimento
para produzir bens e serviços resultantes da inventividade humana. Os frutos da
criatividade do ser humano gerados nos férteis terrenos das artes, ciência e literatura
transformaram-se em ativos intangíveis que podem ser protegidos por direitos de
propriedade intelectual. No elenco de tais frutos encontram-se as obras literárias, artísticas
e científicas, tais como livro, artigo, filme, cinema, fotografia, teatro, software, música,
programas de TV, rádio transmissão, artes em geral, enfim obras de cultura (ou bens
culturais) que integram a indústria criativa.

Como apresentam Buainain et al. (2011), a dinâmica da indústria criativa (creative
industries) está em parte associada à produção de intangíveis que são ou podem ser objeto
de propriedade intelectual, na maioria dos países regulada pelo instituto jurídico dos
direitos de autor, ou direitos de cópia (copyright). Por esta razão a Organização Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI) utiliza a denominação indústria de direitos de autor
(copyright industries) para indicar o conjunto de atividades de produção, reprodução e
distribuição de bens protegidos pelos direitos de autor.

A indústria de direito de autor incorpora a indústria criativa, mas inclui outras atividades
interrelacionadas, articuladas e parcialmente dedicadas a dar suporte à criação e circulação
de bens protegidos e/ou sujeitos à proteção dos direitos de autor.

Os bens culturais são gerados tanto por organizações de privadas e públicas. Um exemplo
desta última é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)1, que utiliza
obras de direito de autor como instrumentos de divulgação dos resultados de suas
pesquisas. De fato, parte do conhecimento técnico-científico produzido na Embrapa é
protegido pelo direito autoral, que é usado tanto para garantir a condição de patrimônio
público e como para assegurar a integridade dos conhecimentos gerados. E se tratando de
conhecimento técnico, a integralidade da condificação é essencial para proteger o próprio
público usuário de distorções que são comumente introduzidas na distribuição e divulgação
por terceiros de conhecimentos gerados em instituições públicas e de circulação não
onerosa. A proteção visa, portanto, tornar as obras acessíveis ao público, no formato
adequado, oque corresponde ao mandato da Embrapa como instituição pública de P&D.

O avanço tecnológico – em especial das tecnologias da informação e comunicação –,
possibilitou a popularização do uso e do acesso à informação e aos bens culturais, digitais
ou não, principalmente com a Internet.

Para a Embrapa, a Internet é um importante espaço para difusão dos resultados de suas
pesquisas. Isto porque, para uma instituição pública de P&D agrícola, o cumprimento de
sua missão passa pela imprescindível ação de difundir e transferir suas tecnologias geradas,
como forma de possibilitar o acesso público ao acervo de conhecimento científico e
tecnológico produzido.

Conhecer e compartilhar as ações implementadas pela Embrapa para a gestão de
tecnologias de seus ativos que integram a indústria criativa justifica a realização deste
trabalho. A tentativa de contribuição do artigo é apresentar a indústria criativa a partir de
da perspectiva de um agente público que atua com atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação na agricultura e que gera e disponibiliza obras de direito de
autor como instrumentos de difusão de seus resultados de pesquisa. Há poucos relatos na

1 www.embrapa.br
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literatura sobre a discussão da indústria criativa a partir do ponto de vista deste tipo de
agente (uma instituição pública de P&D agrícola).

Pelo exposto, o objetivo do trabalho é relatar a experiência da Embrapa para a gestão
tecnológica de bens protegidos pelo direito autoral – que integram o núcleo da indústria
criativa – como instrumentos de difusão de suas tecnologias geradas. Além desta
introdução, seguem mais três seções. A seguinte apresenta a metodologia utilizada no
trabalho. Assunto da próxima seção é, num primeiro momento, caracterizar a indústria
criativa e, na sequência, relatar a experiência da Embrapa para a gestão tecnológica de
obras autorais. Enfeixando, seguem considerações finais.

2. Metodologia
A metodologia conta com um estudo de caso sobre a gestão de obras de direito de autor
produzidas e difundidas pela Embrapa. Para apresentar e contextualizar o estudo de caso,
são utilizados os seguintes procedimentos técnicos: revisão bibliográfica, consulta
documental e aplicação do marco legal pertinente à matéria.

A revisão bibliográfica é utilizada para caracterizar, brevemente, a indústria criativa, em
especial com base nos métodos utilizados pela Organização Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI) e pela Conferência das Nações Unidas para Comércio, e
Desenvolvimento (UNCTAD) para delimitar a importância socioeconômica desta indústria
(WIPO, 2003 e UNCTAD, 2004).

Uma vez apresentada a indústria criativa, é realizado um recorte sob duas dimensões: as
atividades do núcleo e a função de um de seus agentes, uma instituição de produção de
conhecimento e de desenvolvimento tecnológico. O recorte contribui para relatar a
experiência de uma destas instituições públicas – a Embrapa –, para a gestão de bens
protegidos pelo direito autoral. Para tanto, dois procedimentos técnicos são aplicados
concomitantemente: consulta documental e aplicação da legislação pertinente.

Os documentos consultados referem-se às políticas institucionais da Embrapa atinentes à
gestão da propriedade intelectual, de tecnologias de obras protegidas pelo direito autoral e
de privacidade e condições de uso dos sites da empresa (EMBRAPA, 1996, 2001, 2008 e
2011). São relatados os mecanismos usados pela Embrapa para proteção às obras de direito
autoral – que integram o núcleo da indústria criativa – das seguintes categorias: a)
produção técnico-científica (obras literárias – artigos e livros); b) desenvolvimento de
tecnologia (software, serviços de informação Web, imagem de satélite e mapa); c) obras
para produção da imagem institucional (programas de TV, DVD, vídeo, fotografia e
programa de rádio).

Permeia o relato do estudo de caso a aplicação do marco legal brasileiro, no que couber,
em especial da lei no. 9.610, de 19/02/1998, que regulamenta os direitos autorais e
conexos, e a lei no. 9.609, de 19/02/1998, que trata da proteção da propriedade intelectual
de programa de computador (BRASIL, 1998a e 1998b).

3. Resultados e discussão
Esta seção é dividida em duas partes. A primeira caracteriza, brevemente, a indústria
criativa apresentando sua definição, bens protegidos e agentes que a integram. Na
sequência, é relatada a experiência da Embrapa para a gestão de obras de direito autoral,
sob a sua perspectiva na qualidade de um agente público de P&D agrícola.
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Indústria criativa: breve caracterização

A definição da indústria de direitos de autor provoca polêmicas e entra em uma zona de
incerteza sobre os seus limites, as atividades que devem ser incluídas e com base em que
critérios. As respostas não são únicas, pois cada estudo adota metodologia própria que
dificulta a comparação entre países2. A partir de 2003, a Organização Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI ou WIPO na sigla em Inglês) definiu alguns contornos da
indústria de direitos de autor no Guide on surveying the economic contribution of the
copyright-based industries (WIPO, 2003).

A abordagem utilizada pela OMPI para delimitar a indústria criativa baseia-se no nível de
proteção dos direitos de autor (copyright) e conexos, considerando que a indústria de
direitos de autor inclui as atividades voltadas, direta e indiretamente, para a criação
fabricação, produção, transmissão e distribuição de trabalhos protegidos por aqueles
direitos. São quatro os grupos que, compõe a indústria de direitos de autor (Tabela 1):

Tabela 1 – Grupos que integram a indústria de direitos de autor
Atividades

Núcleo

Indústrias
interdependentes

Indústrias
parcialmente
relacionadas

Indústrias não
dedicadas

Engloba as
atividades que são
objetos direto e
integral de
proteção do direito
de autor: música,
filme, software,
publicações,
televisão, rádio
artes cênicas, arte
gráfica e visual.

São diretamente
vinculadas ao núcleo,
produzindo insumos
ou equipamentos
necessários para o
funcionamento do
núcleo. Inclui material
de gravação,
impressão, fotocópias,
equipamento de foto e
instrumentos
musicais.

Incluem as atividades
sobre as quais incide o
direito de autor, mas
não como fator
determinante. Como
arquitetura, vestuário,
calçado, desenho,
moda, bens
domésticos e
brinquedos.

Contribuem para a
produzir, distribuir
e consumir bens e
serviços. Exemplo:
transporte e
comércio não
especializado,
além dos serviços
de Internet e
telefonia.

Fonte: WIPO (2003)

Por seu turno, para a Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento
(UNCTAD na sigla em Inglês) a concepção da indústria criativa não se restringe às
atividades com forte componente artístico e cultural. Segundo estudo da UNCTAD (2004),
a indústria criativa incorpora qualquer atividade econômica produzindo produtos
simbólicos com dependência da propriedade intelectual e para mercados tão amplos quanto
possível. A metodologia da UNCTAD separa as atividades da indústria criativa em: a)
atividades a montante: que compõem aquelas que tradicionalmente estão envolvidas com a
cultura, como música, cinema, teatro; e b) atividades a jusante: incluem as mais próximas
dos mercados, como propaganda e publicidade.

Há vários agentes que integram a indústria criativa. O Quadro 1 representa alguns destes
agentes e suas respectivas funções.

2 Apresentar as metodologias para delimitar a indústria criativa foge do escopo deste artigo. Para mais informações a
respeito, ver Buainain et al. (2011).
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Quadro 1: Agentes da indústria criativa e funções
Agentes Exemplos Função

Autor

Criador, escritor, artista,
desenvolvedor de
software, roteirista,
letrista, compositor etc.

É o criador da obra, por iniciativa própria
ou por contrato de prestação de sérvios
ou vínculo empregatício.  Seus direitos
constituem fator fundamental para o
funcionamento do complexo cultural.

Produtor

Editor de livros,
periódicos, fonogramas,
videogramas, filmes,
produtor de espetáculos
etc.

Utiliza a matéria-prima criativa e
melhora sua qualidade (por meio de
apresentações ou imagens), organiza a
produção contratando serviços técnicos e
industriais. O produtor pode figurar
como o empregador de pessoa física,
autor da obra intelectual.

Instituições de
produção do
conhecimento e
de
desenvolvimento
tecnológico

Universidades e institutos
públicos de pesquisa e
desenvolvimento.

Mantém vínculo empregatício com
professores e pesquisadores que geram
resultados de seus conhecimentos e de
suas pesquisas que são protegidos por
direitos de autor, tais como publicações
técnico-científicas (livros e artigos);
desenvolvimento de tecnologia
(software e serviços de informação Web)
e produção de programas de TV, DVD,
vídeo e rádio.

Intérprete
Músico, cantor, ator,
bailarino etc.

Executa uma obra de outro autor ou
própria.  Adquire direitos conexos aos de
autor.

Empresário Empresário artístico
Gerencia os contratos dos artistas.
Normalmente recebe um percentual dos
contratos assinados.

Gestor cultural

Instituições culturais,
departamento de cultura de
instituições públicas e
privadas.

Articula e organiza agentes para realizar
as atividades culturais; se assemelha ao
produtor.

Industrial

Fabricante de discos,
reprodutor de cópias,
processamento e
impressão de textos,
laboratórios de filmes,
estúdios de som,
duplicador de vídeos,
produtos de insumos
básicos etc.

É o industrial propriamente dito, que
controla, principalmente, a tecnologia e
os bens de capital.
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Proprietário dos
meios de
comunicação

Proprietário de periódicos,
concessionário de rádios e
TVs.

Sintetiza as funções do produtor e do
industrial.

Editor-produtor
Empresas independentes
de rádio e televisão.

Realiza programas para os veículos de
comunicação (próprio ou de terceiros).

Distribuidor/

atacadista

Distribuidor
cinematográfico,
videográfico, televisivo,
editorial etc.

Promove e vende o produto nos
diferentes mercados em grande escala.

Comerciante/

varejista

Salas de cinema, comércio
dos vídeos pré-pagos,
livrarias, lojas de discos,
quiosques etc.

Relaciona-se diretamente com o público
que demanda o serviço ou com os
compradores de produtos culturais.

Instituições
culturais

Bibliotecas públicas,
sociedades literárias,
associações culturais,
sociedades de gestão
coletivas etc.

Oferecem serviços culturais específicos,
organizam atividades culturais etc.
Alguns administram os direitos (de autor
etc.).

Consumidor
Leitor, ouvinte de rádio, de
televisão, espectador etc.

Sujeito e objeto indispensável à
existência de quaisquer atividades
culturais ou de comunicação.

Anunciante
Empresas, instituições,
Estado.

Financia a produção e difusão de
produtos culturais adquirindo
publicidade.

Agências de
publicidade

Agências de publicidade

Intermedia entre os anunciantes e os
meios de comunicação.  Orienta a
estratégia publicitária dos anunciantes.
Organiza a produção de propagandas.

Fundações Fundações
Instituições sem fins lucrativos que
financiam a produção ou divulgação de
determinados produtos culturais.

Fonte: Buainain et. al. (2011, p. 234) com adaptações.

Como exposto, a indústria de direitos de autor engloba um conjunto de agentes e de
atividades cujos produtos e serviços estão direta ou indiretamente vinculados à proteção da
legislação de direitos autorais. Reúne as agentes e indústrias que produzem bens protegidos
por direitos de autor, tais como publicações (livros, artigos, obras literárias em geral),
filmes, músicas e softwares, e também aquelas indústrias que não existiriam sem esses
bens tais como teatros, cinemas, concertos e publicidade. Além das atividades mais
vinculadas à produção dos bens protegidos por direitos autoralistas, há muitas outras
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vinculadas, em alguma medida, à indústria da cultura. Como esclarecem Buainain et al.
(2011),  neste rol encontram-se as atividades de produção de equipamentos para a geração
e uso dos bens protegidos, construção e manutenção de instalações, serviços de
distribuição como livrarias, bibliotecas, videoclubes etc.

A partir da breve apresentação da indústria criativa aqui realizada, os recortes que servem
aos objetivos deste trabalho referem-se às atividades núcleos e à função de um dos agentes
que a integra, uma instituição de produção do conhecimento e tecnologias. A seguir, tais
recortes são apresentados a partir do estudo de caso de uma destas instituições públicas, a
Embrapa.

Gestão tecnológica de obras autorais na Embrapa

A Embrapa, criada em 1973, é uma empresa pública de direito privado. Estrutura-se por
unidades administrativas e por 47 unidades descentralizadas de pesquisa e de serviços
distribuídas pelo Brasil3. A empresa conta com quase 10 mil empregados, dos quais 2.392
são pesquisadores (18% com mestrado, 74% com doutorado e 7% com pós-doutorado).

No âmbito de uma instituição de pesquisa – como a Embrapa – a geração de
conhecimentos e tecnologias cria um ciclo virtuoso ilustrado pela Figura 1. Neste contexto,
a criatividade é considerada como um processo de interações e efeitos de propagação entre
os diferentes processos inovadores, intersetorial e multidisciplinar, conforme concebido
pela KEA European Affairs (2006).

Figura 1. Criatividade na economia de hoje
Fonte: KEA European Affairs (2006, p. 42)

Pela natureza da atividade da Embrapa – pesquisa agrícola –, seus empregados são
incentivados a gerar conhecimento científico e tecnológico aplicável à agricultura
brasileira, resultando em tecnologias, produtos e processos passíveis de proteção à
propriedade intelectual.

Para efetuar a gestão das tecnologias geradas por este ciclo virtuoso, a partir da revisão do
marco legal brasileiro atinente aos direitos de propriedade intelectual, em 1996, a Embrapa
observou a necessidade de implementar uma criteriosa gestão tecnológica de seus ativos

3Mais informações em: http://www.embrapa.br/a_embrapa/unidades-de-pesquisa-e-de-servicos
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intangíveis, em conformidade com as novas prerrogativas legais. No mesmo ano, a
empresa aprovou sua política de gestão da propriedade intelectual – que institucionaliza a
proteção dos resultados de pesquisa por meio da Deliberação no. 22/96, e, a partir deste
ano, foram editadas resoluções normativas específicas para proteção de cultivares e obras
de direito autoral.

A citada deliberação criou no âmbito de todas as unidades de pesquisa da Embrapa o
Comitê Local de Propriedade Intelectual que tem por finalidades: a) examinar os processos
ou produtos gerados pela atividade de pesquisa da empresa, isoladamente ou em parceria,
em qualquer das formas de registro de direitos autorais, registro de software, patente de
invenção, patente de modelo de utilidade, registro de desenho industrial, registro de
marcas, registro de indicações geográficas e proteção de cultivares; e b) atuar
consultivamente e assessorar a direção do centro de pesquisa no estabelecimento de
normas relativas à propriedade intelectual (EMBRAPA, 1996).

As obras intelectuais passíveis de proteção autoral – e que também integram o núcleo da
indústria criativa –, geradas e difundidas pela Embrapa4 estão elencadas no Quadro 1.

Quadro 1. Obras protegidas pelo direito autoralista

Categorias Obras

Produção técnico-
científica

obras literárias: artigos (em anais de congresso e em
periódicos), livros, série Embrapa (boletim de pesquisa,
documento, circular e comunicado técnico)

Desenvolvimento de
tecnologias e produtos

software, serviços de informação Web, imagem de satélite,
mapas de gestão ambiental e agroclimatológico

Produção da imagem
institucional

programas de TV/DVD/vídeo, fotografia, material didático
de cursos, programa de rádio (Prosa Rural)

Fonte: elaboração própria com base nas políticas da Embrapa.

Como os objetos de investigação deste trabalho são as obras autoralistas, é feito um recorte
na política de propriedade intelectual da empresa para analisar apenas a Resolução
Normativa no. 14, de 2001, e seus desdobramentos, a qual regulamenta, no âmbito da
Embrapa, as questões de direitos de autor e daqueles que lhe são conexos. A citada norma
visa atender as necessidades da instituição e de seus autores, ao mesmo tempo resguardar
os interesses públicos e da pesquisa agropecuária.

Concernente à autoria, a obra gerada na Embrapa pode ser: a) individual – produzida
somente por um autor; b) em coautoria: desenvolvida por vários autores; e c) coletiva:
aquela cuja a criação teve a iniciativa da Embrapa, dela participando vários autores com
contribuições que se fundem numa criação autônoma. Aqui, verifica-se a participação de

4 Aqui, cabe explicar a razão de uso do termo difusão e não transferência de tecnologia. Rogers (1995)
esclarece que a difusão de tecnologia é o processo em que uma inovação é comunicada por intermédio de
canais de comunicação, em determinado espaço de tempo, entre os membros de um sistema social. Esta
definição não contempla, porém, ações específicas de capacitação para adoção. Por seu turno, a transferência
de tecnologia é um conceito mais abrangente, como apresenta Walter (2000), caracterizada como um
processo dinâmico, completo e demorado, e o seu sucesso é influenciado por vários fatores oriundos de
diferentes fontes. Como neste trabalho aborda-se principalmente o uso de obras autorais enquanto veículos
para comunicar a inovação tecnológica – seja por meio de uma obra literária, de um serviço web, de um
software, de um programa de rádio ou TV –, utiliza-se o termo difusão e não transferência de tecnologia que
nos parece mais adequado para o fim que se destinam as obras autorais aqui estudadas.
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outro agente da indústria criativa: o autor/criador. Neste caso, o autor/criador, pessoa
física, é empregado da Embrapa com a qual mantém vínculo empregatício.

Por seu turno, o Quadro 2 elenca os tipos de instrumentos protetivos aos direitos autorais
utilizados para cada tipo de obra desenvolvida.

Quadro 2 - Instrumentos protetivos por categoria de obra

Obras

por

categorias

Instrumentos Protetivos

Termo de
direito autoral

Registro

no órgão
competente

Licença

de uso

Política de privaci-
dade e condições de
uso obras na Web

Produção técnico-
científica

 livro

 artigos

 série Embrapa

sim, para todas
as obras

para livros,
registro do
ISBN

são celebradas
licenças para
publicação ou
utilização por
terceiros

sim, para todas as
obras

Desenvolvimento de
tecnologias e produtos

 software

 serviços de
informação Web

 imagem de satélite e
mapas

sim

sim

não

sim, no INPI*

não

não

sim

não

não

sim, para todas as
obras

Produção da imagem
institucional

 fotografia

 programa de TV

 programa de rádio

sim

caso haja
alguma obra
passível de
proteção dentro
dos programas
de TV e rádio,
são firmados
termos de
direito autoral

não

não

não

não

licenciamentos
para exibição ou
execução  de
programas de
rádio e TV  são
celebrados entre
a Embrapa e
terceiros

sim, para todas as
obras

* no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), em alguns casos em se tratando de software cuja
licença de uso será onerosa.

Fonte: elaboração própria com base nas políticas da Embrapa.

Nos itens a seguir, são apresentadas algumas especificidades de proteção nas categorias de
obras protegidas. Os instrumentos protetivos utilizados variam para cada tipo de obra,
conforme Quadro 2. São eles: 1) celebração de termo de cessão de direito autoral entre a
Embrapa e os autores; 2) solicitação de registro da obra no órgão competente; 3)
elaboração de licença de uso, em se tratando de software livre ou proprietário; 4)
elaboração de política de privacidade e condições de uso de  obras disponíveis na web.
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A) Produção técnico-científica

Nesta categoria são incluídas as obras literárias de caráter técnico ou científico,
principalmente artigos publicados em anais de congresso, em periódicos, os livros e a série
de publicação Embrapa (boletim de pesquisa, documento, circular e comunicado técnico).

Para a disponibilização das obras para o público em geral, a citada Resolução Normativa
14/2001 estabelece a necessidade de celebração de termos de cessão de direitos
patrimoniais específicos, de acordo com o tipo da obra (EMBRAPA, 2001).

Em se tratando de obra individual, a Embrapa celebra com o autor um termo de cessão
temporária de direitos patrimoniais. Neste instrumento jurídico, o autor cede à Embrapa,
total e temporariamente, nos termos da Lei n.º 9610/1998, os direitos patrimoniais sobre a
obra (BRASIL, 1998a).

A cessão dos direitos patrimoniais confere à Embrapa exclusividade para exercer os
direitos de atualização, edição, tradução, adaptação e modificação da obra. E, mais
vinculados à difusão da obra, a empresa exerce os direitos de divulgação, publicação,
distribuição – onerosa ou gratuita – e disponibilização na Internet.

Para difusão da produção técnico-científica na Web, a Embrapa mantém dois repositórios
institucionais para divulgação gratuita das pesquisas geradas: 1) Infoteca: voltada
principalmente para o agricultor; e 2) Alice: direcionado para a comunidade científica
(Figura 2).

Figura 2. Páginas iniciais dos repositórios Infoteca-e e Alice

O primeiro repositório, denominado serviço de Informação Tecnológica em Agricultura
(Infoteca-e)5, reúne e permite acesso a informações sobre tecnologias produzidas pela
Embrapa por meio de seus centros de pesquisa. Os conteúdos do repositório estão
disponíveis em forma de livros para transferência de tecnologia, cartilhas, programas de
rádio e televisão. O público-alvo da Infoteca-e é formado por produtores rurais,
extensionistas, técnicos agrícolas, estudantes e professores de escolas rurais, cooperativas e
outros segmentos da produção agrícola. Objetivando a maior facilidade em assimilação dos
conteúdos pelo público-alvo, a linguagem do repositório é adaptada para possibilitar a
apropriação de tecnologias geradas pela empresa.

5 Disponível em: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/
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O segundo é o repositório Acesso Livre à Informação Científica da Embrapa (Alice)6.  O
repositório reúne, organiza, armazena, preserva e difunde, na íntegra, informações
científicas produzidas pela empresa e editadas em obras protegidas pelo direito autoral, tais
como capítulos de livros, artigos em periódicos indexados, artigos em anais de congressos,
teses, dissertações e notas técnicas. Este serviço web utiliza tecnologias padronizadas
adotadas pela comunidade científica mundial, sendo interoperável com os demais sistemas
de acesso aberto, integrando uma rede global de informação científica. O público alvo do
conteúdo do Alice é a comunidade científica.

Além da disponibilização gratuita na Internet de obras de produção técnico-científica, a
Embrapa também comercializada livros por meio de sua Livraria Virtual7.  Neste caso, a
empresa remunera o autor principal (obra individual) na quantia de 10% do valor unitário
de venda constante da nota fiscal, de cada exemplar efetivamente vendido. Em se tratando
se obra coletiva, a remuneração será dividida em partes iguais, salvo se houverem os
autores estipulado proporção diferente para cada um.

Como o registro das obras autorais é facultativo, a Embrapa opta apenas pelo registro do
ISBN (International Standard Book Number)8 na Fundação Biblioteca Nacional.

A Embrapa também utiliza como instrumento de proteção ao direito autoral de sua
produção técnico-científica uma política de privacidade e condições de uso da produção
disponibilizada na Web.

A esse respeito, o item seguinte traz mais informações ao tratar também da
disponibilização de serviços pela Internet.

B) Desenvolvimento de Tecnologias e Produtos

Nesta categoria encontram-se software, serviços de informação Web e disponibilização de
imagem de satélite e mapas agroclimatológicos.

Os softwares desenvolvidos pela Embrapa podem ser licenciados tanto como proprietário
ou como software livre.  Como a lei de proteção à propriedade intelectual do software
estabelece que pertence à empresa o software desenvolvido em suas dependências, sob
contrato de trabalho, a Embrapa celebra com seus empregados desenvolvedores um termo
de reconhecimento, pelo autor, de direitos patrimoniais da Embrapa e de reconhecimento,
pela Embrapa, da contribuição do autor.

O software pode ser encaminhado para registro no Instituto Nacional de Propriedade
Industrial caso haja perspectiva de comercialização de sua licença de uso.

A licença de uso é outro instrumento utilizado – tanto para software com código fonte
fechado como para software livre – para estabelecer os direitos e obrigações dos usuários,
nos termos da lei 9.609/1998 (BRASIL, 1998b).

A Embrapa mantém a Rede de Software Livre para Agropecuária – AgroLivre, que visa
atender à demanda do setor agropecuário nas áreas de sistemas de apoio à tomada de
decisão, de apoio à pesquisa científica e de apoio a projetos de inclusão digital. A Rede
AgroLive possui um repositório9 de software livre para uso do setor agropecuário, tanto de
software gerado pela Embrapa, como de outras instituições de pesquisa. O repositório

6 Disponível em: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/
7 Disponível em: http://vendasliv.sct.embrapa.br/liv4/principal.do?metodo=iniciar
8 O ISBN é um sistema que identifica os livros, de forma numérica, segundo o título, o autor, o país e a
editora, individualizando-os inclusive por edição.
9 http://repositorio.agrolivre.gov.br/
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permite o gerenciamento, via Internet, de projetos de desenvolvimento de software,
viabilizando a construção de programas de forma distribuída e colaborativa.

No caso de software livre gerado pela Embrapa, sua disponibilização na Rede AgroLivre
ocorre com a utilização de licenças de uso assemelhadas à Licença Pública Geral (GPL)10.
No entanto, esta difusão não ocorre sem polêmicas.

O software livre desenvolvido originariamente e difundido por órgãos da administração
pública apresenta alguns questionamentos jurídicos quanto à titularidade e à disposição de
bens públicos. Como afirmam Mendes e Buainain (2006 e 2008), o licenciamento de
software livre desenvolvido por órgãos da administração pública não configura disposição
de bens públicos, não havendo renúncia aos direitos autorais e a titularidade continua
sendo dos mesmos. Pela característica do software – bem imaterial e não-rival –, a sua
utilização não exclui o uso do mesmo por outras pessoas.  Em se tratando de um órgão
público, principalmente de pesquisa e desenvolvimento, cuja missão seja transferir
conhecimentos, tal como é o caso da Embrapa, o software livre pode ser um dos
instrumentos que contribui para o cumprimento desta missão.

Além da disponibilização de software livre gerado pela Embrapa via Rede Agrolivre – não
sem acalorados debates, como citado –, a Embrapa também difunde serviços web. Um dos
exemplos é a Agência de Informação Embrapa11.

Por meio deste serviço web, a Embrapa permite o acesso à informação tecnológica e ao
conhecimento gerado não apenas pela empresa, mas também por outras instituições de
pesquisa e de ensino. A Agência disponibiliza obras intelectuais que versam sobre  temas
específicos, seja um artigo, um vídeo ou um livro. Os assuntos abordados são de três
categorias: a)  cultivo vegetal, como açaí, batata e feijão; b) manejo animal, como ovinos
de corte e suínos;  c) temáticos, como bioma Cerrado e sistema de plantio direto.

Como esclarecem Souza et al. (2009), os conteúdos das diversas Agências de Informação
são constituídos de hipertextos elaborados por especialista a partir de informações,
tecnologias e conhecimentos disponíveis nas instituições públicas de pesquisa e de ensino.
Esses conteúdos são redigidos em linguagem simples e objetiva, contendo ilustrações,
como figuras, gráficos e fotografias. Os hipertextos são complementados por informações
que visam a ampliar a compreensão do conteúdo descrito, na forma de recursos eletrônicos
na íntegra, como vídeos, programas de rádio, texto HTML, pdf, doc e planilhas eletrônicas.

A Agência de Informação Embrapa difere dos repositórios Alice e Infoteca-e – retro
citados – em dois aspectos: a) suas obras autorais textuais são adaptadas para uma
linguagem mais acessível para o público alvo (produtores rurais, profissionais de
assistência técnica, consumidores finais e agentes envolvidos na cadeia produtiva daquele
produto específico); b) as obras autorais são de titularidade e autoria não apenas da
Embrapa, mas também de outras instituições de pesquisa e ensino.

No tocante aos conteúdos inseridos no website, uma das precauções da Embrapa é com o
estrito cumprimento da lei autoral no que concerne ao reconhecimento da autoria e à prévia
autorização dos autores para uso das obras.

Verifica-se que o processo de produção de conteúdo hipertexto do website é caracterizado
pelo uso de obras autorais, tanto para a consulta bibliográfica, como para o fornecimento

10 O trabalho de Mendes (2006) aborda os aspectos de inovação tecnológica e de propriedade intelectual
tendo como objeto de análise o software livre. Também realiza um estudo de caso baseado na Rede
AgroLivre.
11 Disponível em: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/index.html
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de recursos ilustrativos para os textos como as tabelas, figuras, gráficos, fotos. Os outros
recursos eletrônicos (vídeos, áudio, arquivos pdf, html, planilhas) também são utilizados na
complementação das informações dos hipertextos.

Souza et al. (2009) explicam que para cada recurso ilustrativo extraído de obra protegida e
utilizado na elaboração dos hipertextos, bem como os recursos eletrônicos complementares
inseridos nos conteúdos hipertextos, são solicitadas autorizações de uso das obras no
website junto aos respectivos autores e titulares. A partir da autorização, é celebrada uma
licença de uso por meio da qual os autores e titulares concedem permissão para que a
Embrapa, a título gratuito, efetue adaptação, publicação, distribuição e comunicação ao
público da sua obra, no website da Agência ou por outro meio que no futuro vier a
substituí-lo. Esses instrumentos jurídicos apresentam elementos essenciais para seu objeto,
bem como as condições de exercício do direito quanto ao tempo, lugar e gratuidade de uso
das obras. Além da licença de uso, a Embrapa também indica a autoria e a fonte da obra
em cada obra utilizada.

No que concerne à disponibilização de obras na Internet, os websites citados – Alice,
Infoteca-e, Livraria Virtual, Rede AgroLivre e Agência de Informação Embrapa – também
utilizam uma Política de Privacidade e Condições de Uso dos Sites da Embrapa
(EMBRAPA, 2008). A política prescreve:

a) garantias: a garantia de proteção de informações contidas em seus sites, em
conformidade com o marco regulatório autoralista, bem como da propriedade
intelectual, principalmente em se tratando das marcas da Embrapa;

b) direitos: todos os textos, imagens, sons e aplicativos exibidos nos sites são protegidos
por direitos autorais, sendo vedado modificá-los, reproduzi-los, armazená-los,
transmiti-los, copiá-los, distribuí-los;  enfim: utilizá-los, por qualquer que seja a forma,
para fins comerciais, sem o prévio e formal consentimento da Empresa;

c) proibições: aos usuários de sites da Embrapa de prejudicar direitos e/ou interesses de
terceiros; violar, ou tentar violar, os meios técnicos de proteção do conteúdo dos sites;
utilizar conteúdo dos sites com finalidade comercial de venda de serviços; modificar,
alugar, vender, distribuir ou criar obras derivadas de aplicativos e de serviços, no todo
ou em parte, disponíveis nos sites; reproduzir, duplicar, copiar ou explorar, com
finalidade comercial, qualquer parte dos aplicativos, dos serviços ou dos produtos
oferecidos nos sites.

Outras obras também disponibilizadas pela Embrapa são as imagens de satélite e mapas
agroclimátológicos. Como estas obras são produzidas por equipamentos, a discussão da
literatura foca na questão da autoria. Apenas a pessoa física pode ser autor da obra, e nunca
a pessoa jurídica ou mesmo um equipamento, ainda que dotado de inteligência artificial
(BARBOSA, 1999). Como a lei autoral apresenta uma lacuna sobre a obra criada em
equipamento automático, a Embrapa buscou a opinião de doutrinadores para estabelecer
uma regra de como proceder nestes casos.

Segundo Cabral (2000), não se pode atribuir um direito autoral a um ente não existente – a
máquina –, que se limita a executar procedimentos técnicos. A lei autoralista perde seu
objeto pela inexistência do autor do trabalho protegido, pois o autor foi substituído pela
máquina que produz algo para seu proprietário que não contribuiu com nenhuma atividade
criativa para o produto final: a imagem de satélite. É obra sem autor.

Compartilha o mesmo posicionamento Barbosa (1999) explicando a inexistência de direito
autoral sobre o resultado de um funcionamento automático captador de imagens por
satélite. Os comandos para direcionar a captação de imagens não são resultantes da decisão
humana, mas sim meramente técnica e não importa em criação autoral.
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Em se tratando de processamento de imagens obtido por satélite, a doutrina estabelece que:
a) deve ser denominado o satélite; b) explicitada a empresa a qual pertence o equipamento;
c) indicado o projeto de P&D vinculado à obtenção da imagem (EMBRAPA, 2011).

Esta interpretação segue a adotada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) – NBR 6023 – ABNT75 –, que confere o mesmo tratamento para imagens de
satélite, para mapas e documentos cartográficos similares (ABNT, 2002).

Considerando o posicionamento da doutrina sobre o assunto em tela, sumarizado acima, e
apesar da pessoa jurídica não ter requisitos essenciais para ser titular do direito moral de
autor, ela fará jus à proteção patrimonial concedida pela lei autoral. Não há nenhum
impedimento de que seja indicada a fonte da imagem (e não a autoria o que não se aplica).
Da indicação da fonte depreende-se a possiblidade da pessoa jurídica ter o direito de
explorar comercialmente as imagens (EMBRAPA, 2011).

C) Produção da imagem institucional

Os programas de rádio e TV, vídeo e fotografia são as obras inseridas na categoria de
produção da imagem institucional.

O programa de rádio Prosa Rural é distribuído gratuitamente para rádios de todo o Brasil e
veicula matérias sobre tecnologias e produtos de baixo custo e de fácil adoção
desenvolvidos pela Embrapa. Por seu turno, o Dia de Campo na TV disponibiliza
resultados dos trabalhos desenvolvidos Embrapa, em linguagem de fácil compreensão para
um público diversificado, como agricultores, técnicos, estudantes, donas de casa,
empresários e interessados nas tecnologias geradas ou adaptadas pela empresa e parceiros.
As reportagens destacam algumas novidades sobre a agropecuária, meio ambiente, manejo
vegetal e animal, biotecnologia, agricultura familiar e agroenergia (Figura 3).

Figura 3 – Tela inicial do programa de rádio Prosa Rural e do Dia de Campo na TV

A Embrapa autoriza terceiros a transmitirem os programas de TV e de rádio por meio de
licenciamentos para exibição. A política de uso destes programas de rádio e de TV é a
mesma adotada para obras disponibilizadas na Internet.

No caso da fotografia, é celebrado termo de direito autoral entre o autor da foto e a
Embrapa. Também é firmada uma licença de uso entre a empresa e terceiros para
veiculação desta foto em publicações da Embrapa. Igualmente se aplica a política de
privacidade e condições de uso de obra fotográfica disponível na Web.
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4. Conclusões
As aplicações do conhecimento e da criatividade humana constituem-se a base para a
produção de obras literárias, artísticas e científicas integrantes da indústria criativa.

Tanto os agentes privados como os públicos – dentre os quais universidades e institutos de
pesquisa – são importantes atores da indústria criativa que, com um foco mais na
disseminação de investigação acadêmica e de pesquisa, buscam compartilhar com a
sociedade seus trabalhos. Neste sentido, o estudo de caso relatou a experiência da Embrapa
em utilizar obras de direito de autor como instrumentos para difundir seus resultados de
pesquisa junto à sociedade brasileira.

Pelo relato, percebe-se que a Embrapa desempenha papéis de alguns dos agentes da
indústria criativa: a) como instituto público de P&D, empregando diversos autores e
criadores de obras autorais com os quais mantém uma relação de emprego; b) como
produtora (de livros, periódicos, publicações em geral); c) como editora (de programas de
rádio e TV). Por outro lado, seus empregados desempenham o papel de autores/criadores
das obras autoralistas.

No andamento da atuação destes papéis – da Embrapa e de seus empregados – destacam-se
três aspectos. O primeiro refere-se à relação de emprego com os autores/criadores das
obras intelectuais. Cabe aos seus empregados – que são os detentores originais da
criatividade humana – a produção de obras intelectuais passíveis de proteção pelo direito
autoralista. Para regular tanto as relações de titularidade (da pessoa jurídica) e de autoria
(da pessoa física) que surgem do vínculo empregatício, e para a gestão tecnológica de seus
ativos intelectuais, a Embrapa implementa políticas institucionais de direitos de
propriedade intelectual. Tais políticas possibilitam instrumentalizar a empresa de
mecanismos legais para difundir seus resultados de pesquisa.

Neste ponto evidencia-se o segundo aspecto que é pertinente à missão da Embrapa. A
difusão dos resultados contribui para o cumprimento do mandato da empresa que é o de
disseminar e viabilizar soluções de P&D e inovação para a sustentabilidade da agricultura,
em benefício da sociedade brasileira. Para tanto, a Embrapa protege seus ativos intangíveis
de direitos autorais para disponibilizá-los à sociedade, exercendo seu papel de empresa
pública.

O terceiro aspecto que se evidencia é que, por meio das políticas institucionais da empresa,
são realizadas a gestão tecnológica de suas obras autorais e a viabilização de acesso aos
seus públicos destinatários, tais como os produtores rurais, extensionistas, técnicos
agrícolas, estudantes e professores de escolas rurais, cooperativas, outros segmentos da
produção agrícola e comunidade científica.

A implementação da política de propriedade intelectual e a gestão tecnológica na Embrapa
conferem segurança jurídica quanto à proteção de seus ativos intelectuais de
conhecimentos gerados. Trata-se de estratégia institucional visando promover a circulação
e a difusão de tecnologias e resultados de pesquisa.
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Modelos para la evaluación de política pública en CTI: lecciones
de los programas de innovación en México

Resumen:

Este trabajo analiza una muestra de empresas innovadoras en México de distintas
industrias para los años 2007-2009, que fueron apoyadas por el Fondo de Innovación
Tecnológica (FIT) de la Secretaría de Economía. El objetivo es construir una taxonomía
que permita caracterizar los hechos estilizados de las empresas, identificar los factores que
subyacen a su comportamiento y concluir en términos de recomendaciones de política
pública. Las preguntas que se busca responder son ¿en qué medida las capacidades en CTI
que poseen las firmas contribuyen al desempeño de los proyectos? Y ¿cómo pueden
evaluarse dichas capacidades? Se concluye que existe poca convergencia entre las
capacidades CTI de las firmas y el impacto innovativo del proyecto, y que el problema de
la divergencia puede deberse a factores estructurales del mercado, a factores de
información o a fallas institucionales.

Abstract

One of the challenges of the Economics of Innovation is the construction of models to
describe and explain the firms’ behavior when they develop R+D activities, and to use
them for the creation of S&T and Innovation policies. This paper analyses a sample of
innovative firms in Mexico belonging to different industrial sectors, who were granted by
the Technological Innovation Program of the Ministry of Economy and CONACYT. Our
aim was to build up a classification in order to explain the innovation capabilities of the
granted firms, and to assess the performance of their R+D projects. For this purpose, we
used two multivariable analysis techniques: conglomerates and correspondences. The
taxonomy we obtained describes stylized facts and the links between the scientific,
technological and innovation capabilities of firms and the impact of their granted projects.
We conclude that the problem of convergence or divergence can be related to structural
factors of the market, lack of information, or even to institutional failures.

1. Introducción

Un aspecto central del crecimiento económico son los procesos de innovación y el cambio
tecnológico (Dosi, 1988). Conforme se difunden los beneficios en términos de generación
de nuevos mercados, rendimientos crecientes, flujos de conocimiento, etcétera, la
evidencia empírica sugiere que la economía de un país depende, cada vez más, de la
incorporación de conocimiento científico y tecnológico al mercado. Sin embargo, la
naturaleza de los procesos de innovación contiene incertidumbre1 en distintos niveles: las
tendencias en el mercado, la dinámica de las tecnologías insumo necesarias para la
producción, el estado del arte del conocimiento, la apropiabilidad de las rentas, etcétera.
Todo esto puede limitar las motivaciones de las firmas para generar innovación.

Existe evidencia teórica que sugiere que para que un país o una región genere un ambiente

1 Con incertidumbre se refiere a la definición clásica de la economía: en dónde no es posible otorgar alguna distribución
de probabilidad a las variables aleatorias necesarias para la toma de decisiones.
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propicio para el desencadenamiento de este tipo de procesos es necesaria la coordinación y
la interacción de diversos agentes que permitan potenciar las motivaciones y reducir los
riesgos que enfrentan las firmas. A nivel de la empresa, podríamos dividir este proceso en
dos. Uno de ellos es el conocimiento que se requiere para modificar las técnicas actuales
de producción. Y el otro, que las modificaciones en esquemas de productos y procesos
tengan una implementación o aceptación exitosa en el mercado.

Por lo tanto, es necesario crear incentivos y generar políticas adecuadas para que los
agentes a nivel micro y otras instituciones asistan al encuentro del esfuerzo compartido por
generar procesos de cambio tecnológico. Además, es necesario construir mecanismos de
evaluación informativos.  Debido a lo anterior, una de las principales preocupaciones en
política económica en general y científica y tecnológica en particular es el otorgamiento de
estímulos de innovación al sector empresarial. En México, la Secretaría de Economía (SE)
en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) han creado,
desde hace más de 5 años, el Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) para promover
dichas actividades en las empresas2. Tiene el propósito de apoyar, a las Micro, Pequeñas y
Medianas empresas, así como a Personas Físicas con actividad empresarial que desarrollen
o adopten actividades de Innovación y Desarrollo Tecnológico3. Uno de los retos que en
términos de política presenta la aplicación de estos estímulos es eficientar el uso de los
recursos asignados a las empresas que presentan su candidatura para el programa FIT. Es
decir, ¿es el proyecto de la empresa X lo suficientemente robusto para reportar resultados
adecuados según las expectativas de la SE y CONACYT? Adecuado se define como aquel
proyecto que permita obtener beneficios económicos y flujos de conocimiento que se
derramen al interior de la firma así como hacia el exterior vía el encadenamiento
productivo, el aprendizaje hacia sus proveedores o usuarios y en términos más generales
hacia la región e industria a la que pertenece.

Pero, ¿cómo identificar dichos proyectos de manera a priori ? ¿De qué manera el
conocimiento sobre el pasado puede ser una guía para dirigir los esfuerzos de la política de
CTI en el futuro? En este sentido, existe una preocupación por encontrar mecanismos que
permitan medir, identificar y construir categorizaciones útiles para mejorar nuestro
conocimiento sobre el campo innovativo en contextos específicos. Se asume que al hacerlo
es posible contar con una guía que permita asignar de mejor manera el fondo en los
siguientes años.

De tal manera, si el comportamiento de los proyectos a los que se les ha otorgado el
financiamiento sirve para el descubrimiento de patrones válidos entonces la evaluación de
los proyectos a los que se les ha asignado el fondo es un mecanismo viable para eficientar
el proceso de asignación en el futuro cercano4. En la literatura sobre el cambio tecnológico
el uso de entrevistas y ejercicios estadísticos es común para hacer este tipo de evaluaciones
(Nelson y Winter, 1982, Pavitt, 1984). Los modelos evolucionistas asumen que uno de los
caminos más viables para incorporar las variables de CTI es generar modelos empírico-
inductivos. Uno de los hitos en este tipo de ejercicios es la taxonomía de Pavitt. El objetivo
consistió en clasificar firmas sobre la base de sus competencias tecnológicas, para
determinar la naturaleza y complejidad de las determinantes de la actividad innovativa. Su
taxonomía permitió  obtener mapas del comportamiento industrial con base en
características de IDT de las empresas, y a su vez generar modelos estáticos o evolutivos

2 Es un fideicomiso público creado entre la Secretaría de Economía y en particular la Subsecretaría para la Pequeña y
Mediana Empresa (SPYME) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
3 Preferentemente con propuestas sujetas a patente.
4 Aunque como es bien sabido en la literatura de economía de la innovación, la aparición de nuevas tecnologías y la
incertidumbre sobre su distribución obliga a tomar con cierto cuidado tal afirmación
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de las industrias.

No obstante, como lo señalan algunos autores. Una dificultad muy seria es la enorme
variabilidad que existe dentro de los grupos que conforman la taxonomía, sobre todo si se
intenta agrupar a las firmas  primero con respecto a su industria y posteriormente con
relación a su régimen tecnológico (Archibugi, 2001). Esta dificultad para capturar el
impacto de la innovación en las empresas y fuera de ellas5 es una observación común
dentro del cuerpo teórico que los estudia.

El problema fundamental es bifronte, primero porque muchas veces el impacto económico
no es inmediato y segundo porque la variabilidad en los sectores o industrias ocasiona que
el efecto en términos de derramas y flujos de conocimiento sea sumamente elusivo. En este
sentido es necesario continuar en la búsqueda de herramientas que nos permitan evaluar el
comportamiento y el impacto económico de las innovaciones. Este trabajo es un intento
por explicar dicho comportamiento aplicando diversas técnicas  multivariadas.

Los objetivos particulares son:

1.Caracterizar a las empresas que participan en el fondo a través de una taxonomía que
permita identificar las variables relevantes que se involucran con el desempeño de
los proyectos de innovación.

2.Identificar los factores que subyacen a dicho comportamiento.
3.Concluir en términos de recomendaciones de política sobre la asignación de recursos

para el FIT

2. La innovación y su contexto

De acuerdo con varios autores, el desempeño de la Política de Ciencia y Tecnología en
México se ha caracterizado por una falta de continuidad institucional (por cambios
políticos y crisis económicas), insuficiencia de recursos y carencia de instrumentos para
evaluar el impacto de las políticas en términos del incremento en las capacidades
científicas, tecnológicas y de innovación, del crecimiento económico y el bienestar social.6

Varios estudios muestran la ausencia de capacidades de innovación en México coinciden
en que a pesar de los esfuerzos institucionales de los últimos años, la brecha tecnológica en
varios sectores en relación a los competidores extranjeros aún es grande (FCCYT 2006;
ADIAT 2006; OCDE 2009). La creación de capacidades de innovación ha sido posible en
pocos casos y en la mayor parte de las empresas del país predominan inercias estructurales
asociadas a los rezagos tecnológicos, ineficiencias organizacionales y pautas
idiosincrásicas heredadas de un marco institucional caracterizado por los subsidios directos
a los costos de producción y el proteccionismo de los mercados.

Los cambios ocurridos en la última década tanto en el contexto macroeconómico como en
las formas de gobierno, coadyuvaron a un rediseño institucional que cambió las reglas del
juego en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. En este marco
aparecieron instrumentos de fomento a la innovación con diversas características, y entre
ellos el que hemos analizado en estas páginas. Consideramos que el Fondo de Innovación
Tecnológica ha ofrecido incentivos a las Pymes para mejorar sus capacidades tecnológicas,
incursionar en trayectorias de desarrollo tecnológico y en algunos casos proponer
innovaciones con potencial de impacto sectorial en el mercado nacional. Para medir su

5 En términos no sólo de distribución de recursos en la industria sino sobre todo de flujos de conocimiento en la región y
en las cadenas productivas de las cuales forman parte de la empresa.
6 Véase los trabajos publicados en Valenti et al. (2008)



4

impacto es necesario incorporar al análisis herramientas que permitan, de manera integral,
abordar la complejidad y las múltiples dimensiones institucionales que atraviesan los
procesos de IDT de las empresas (OECD, 2008).

Este estudio propone la evaluación integral y sistémica de los proyectos del FIT, en
oposición a una visión de la innovación y el desarrollo en función exclusivamente de las
capacidades de la empresa y algunas características del entorno ampliamente señaladas en
la literatura tradicional de la economía evolucionista (Archibugi, 2001). Es necesario
incorporar otras variables en las cuales se expresan los sectores, las áreas tecnológicas, la
dinámica del mercado específica al nicho industrial y territorial al que pertenecen, entre
otras. El evaluar los proyectos de IDT con énfasis a si pertenecen o no a áreas ubicadas
como potencialmente innovadoras como lo han sido la biotecnología, la nanotecnología o
las tecnologías de la información (TICS) es insuficiente.

Tal situación revela la dificultad de escoger una herramienta que permita incorporar
mayores dimensiones al procesamiento de los datos, y superar la enorme diversidad que
supone dicha adición de variables.

3. Técnicas multivariadas alternativas como vía para la
generación de modelos y taxonomías.

La regresión lineal múltiple y la aplicación de series de tiempo (en especial las construidas
de modelos markovianos) son herramientas ampliamente usadas en la economía de la
innovación para generar modelos predictivos. No obstante, la predicción para el caso de
procesos de cambio  e incertidumbre puede no ser siempre el mejor camino. Existen
diversas técnicas capaces de lidiar con la interacción de muchas variables y explicar su
compleja relación. Para los fines que nos ocupan utilizamos dos técnicas. El análisis de
conglomerados y el de correspondencias.

3.1 Análisis de conglomerados

Según Hair, Anderson, Tatham, & Black (2005) el análisis de cluster es la denominación
de un grupo de técnicas multivariantes cuyo principal propósito es agrupar objetos
basándose en las características que poseen. Clasifica objetos o sujetos, es decir, a las
instancias a las cuales se les mide alguna propiedad. Se pretende que los objetos agrupados
en un sub conjunto sean lo más parecidos entre ellos y que a su vez sean lo más disímiles
con respecto a los objetos que se encuentran en otros subconjuntos. En este caso la técnica
está dirigida a realizar la taxonomía de las empresas del FIT.

El análisis de cluster es una técnica estadística y de programación que define, a partir de
algún tipo de algoritmo, cómo se separan los objetos de alguna población. Sin embargo, la
presencia de observaciones atípicas y variables no contempladas que afectan el
comportamiento de los datos pueden surgir graves problemas en la construcción de los
conglomerados.

Debido a lo anterior, diversos autores Miyamoto (1990); Roberts, Husmeier, Rezek, &
Penny (1998); y Watanabe (2007) afirman que cuando los datos provienen de poblaciones
mezcladas en distintas proporciones, emergen muchos problemas de estimación para
distintas técnicas multivariadas. Para esos casos es conveniente utilizar una técnica que se
llama Algoritmo de esperanza-maximización (EM). El cual es una estimación bayesiana
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más robusta que permite lidiar con el ruido y los datos atípicos. Este acercamiento permite
calcular un número  óptimo de componentes sólo para datos continuos (Roberts et al,
1998).

Con este algoritmo es posible estimar parámetros de proximidad inclusive si existen datos
perdidos, variables latentes o cuando los datos provienen de una mezcla o combinación de
distribuciones distintas. En este sentido la técnica EM explota una estructura específica de
problemas particulares, e.g. inconvenientes en la recolección de los datos.

Si se tienen observaciones multivariadas en un conjunto de n objetos que forman un
arreglo, X1 , X2 , . . . , Xn donde cada Xj es un vector de dimensión p. Cada Xj emerge de
una superpoblación G, que es una mezcla de un número finito g de poblaciones G1 , G2 , . .
. , Gg en proporciones π1 , π2 , . . . , πg

Donde la sumatoria sobre las proporciones es 1, por tanto tenemos que:∑ = 1, ≥ 0 ; = 1 … (i)f(x; ̅) = ∑ (x; ̅) (ii)

De la ecuación (ii) tenemos del lado derecho una distribución compuesta. Es decir, una
función que depende de los datos x y de un vector de parámetros ̅ que definen el
comportamiento de cada sub población que se encuentra en la muestra. Esta distribución es
multimodal. Es decir, el parámetro de interés no se encuentra alrededor de un solo
máximo. Por tanto, la estimación de los parámetros por medio del método de máxima
verosimilitud no es aconsejable. A diferencia de lo que sucede cuando se maximiza un
parámetro en una distribución unimodal donde fácilmente se obtiene un máximo, en este
tipo de distribuciones existen muchos puntos críticos.

Como señala Watanabe (2007), la función compuesta de la ecuación (ii) pertenece a la
familia exponencial, por lo que la técnica EM se puede usar para calcular el máximo valor
del parámetro de una distribución binomial, normal, exponencial etcétera. De lado
izquierdo de la ecuación (ii) tenemos el vector de parámetros asociados a las formas
paramétricas adoptadas por los gi densidades que lo componen. Pero como no conocemos
las proporciones verdaderas, entonces la estimación  estaría dada por:= ∑ = {1, … , } (iii)

En donde ̃ es la probabilidad de pertenecer al grupo i∑ ∑ ( ; )
(iv)= (φ , φ ) = E {⟨L(φ)|X ; φ⟩} (v)

En (v) se reduce el problema a una función Q, que depende del parámetro φ para un valor
inicial φ0 y para un valor en el tiempo φt que es igual a la esperanza del logaritmo de la
distribución conjunta dados los valores. El siguiente paso es maximizar dicha función. Con
la igualdad de la ecuación (v) es factible maximizar una función Q (cuando no era posible
maximizar una distribución multimodal). La razón por la que en la práctica estos modelos
son ampliamente usados es que se satisface que, sin importar con que valores se comience
en φ0, se convergerá a valores cada vez más altos de verosimilitud conforme el número de
iteraciones crezca. Esto  sin duda es una razón empírica de peso para evaluar, en el caso
que nos ocupa, procesos de aglomeración vía EM para mezcla de distribuciones de la
familia exponencial, el cual es un proceso de aglomeración no jerárquica. En este caso se
toman en cuenta sólo distribuciones gaussianas.
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3.2 Análisis de correspondencias

Las pruebas de Ji-cuadrada para tablas de contingencia son sumamente usadas para
corroborar la independencia estadística entre dos variables. No obstante, esta técnica sólo
puede confirmar estadísticamente si dos variables son dependientes o no, entre ellas. No
establece la relación que existe entre las diferentes dimensiones de cada una de esas
variables. El análisis de correspondencias es una excelente herramienta analítica para
esquematizar la asociación entre los renglones y las columnas de una tabla de
contingencia. Estas medidas indicarán, de manera simultánea, que categorías de las
columnas tienen un mayor peso en los renglones y viceversa. Cada renglón y cada columna
en la tabla representan una categoría de una variable. La entrada Xij en la tabla χ (con
dimensiones n x p) es el número de observaciones en una muestra que simultáneamente
cae en la categoría i-ésima (renglones) y en la j-ésima (columnas), para i = 1, . . . , n y j =
1, . . . , p

De manera gráfica las relaciones entre los renglones y las columnas de una tabla de
contingencia χ se basan en la idea de representar todas las categorías de los renglones y las
columnas e interpretar sus posiciones relativas de los puntos en términos de sus pesos
correspondientes a los renglones y las columnas.

Los puntos correspondientes a los renglones con una gran masa y grandes coordenadas en
la K-ésima dimensión, contribuirán más a dicha dimensión. Las categorías de renglones
que tienen un perfil similar, deben aparecer cercanos en la representación bidimensional.
La distancia entre renglones y columnas no representa ninguna similitud entre los mismos.

A pesar de los beneficios de ambas técnicas, la limitación más grande consiste en la
carencia de un modelo estadístico. De tal manera, sólo cumplen con un aspecto descriptivo
y no predictivo.

4. El ejercicio estadístico

Se aplicó una encuesta electrónica a las empresas cuyos proyectos fueron aprobados en las
convocatorias del FIT de 2007 a 2009. La encuesta permitió recabar información de (1) las
variables económicas que definen el comportamiento de la empresa y (2) el impacto que ha
tenido el proyecto aprobado en relación a las estrategias tecnológicas de la propia empresa.
La encuesta se envió a los responsables técnicos de los proyectos a partir del mes de enero
de 20117, y se divide en 4 partes. Dos de ellas recaban los datos más generales de la
empresa, mientras que las otras dos recogen su perfil económico y tecnológico y el
impacto del proyecto. Para fines de este trabajo se utilizan sólo éstas últimas dos partes. A
continuación se presenta la cantidad de proyectos en la muestra por rama industrial en el
cuadro 1.

Cuadro 1. Encuestas recibidas por rama industrial

Rama Industrial Proyectos

Aeronáutica 4

Alimentaria y agroindustrial 23

7 Si bien el universo de proyectos comprendía 172 empresas al inicio del estudio, de acuerdo con las bases de datos
proporcionadas por la S. de Economía y Conacyt, los datos se modificaron a 92 empresas porque resultó que varias no
firmaron sus respectivos convenios de asignación de recursos, y aquellas que si lo habían hecho no facilitaron la
información de manera clara y concisa.
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Automotriz y de autopartes 7

Celulosa, Papel y sus derivados 2

Cuero, calzado y curtiduría 1

Eléctrica y electrónica 8

Farmacéutica y ciencias de la salud 5

Metalmecánica y bienes de capital 8

Metalurgia 4

Química y petroquímica 13

Tecnologías de la información 16

Total general 91

Fuente: Elaboración propiaLas áreas tecnológicas a las que pertenecen estos proyectos se encuentrandistribuidas de la siguiente manera:Gráfico 1. Proyectos en la muestra por área tecnológica

Fuente: Elaboración propia

Como se puede ver en la tabla 1 y en el gráfico 1 se tienen proyectos en cada uno de los
sectores y áreas, sin embargo, hay una tendencia de aceptar proyectos en los sectores de
agroalimentaria, tecnologías de la información e industria química y en las áreas de
biotecnología y diseño de manufactura avanzada.

4.1 Taxonomía de las empresas del FIT

Se realiza una taxonomía utilizando solamente la parte del perfil económico y tecnológico
de las empresas. Se trata de responder, de qué manera su desempeño económico, tipo de
usuarios, tipo de proveedores y esfuerzo innovativo caracterizan el comportamiento de las
empresas anterior al proyecto sometido al FIT. Utilizando el algoritmo de esperanza-
maximización se obtuvo una taxonomía de tres grupos. En la figura 1 a 3 se muestran las
gráficas de los hechos estilizados. En la parte horizontal derecha se muestra una escala que
va de -1.5 a 1.5. Esto representa una medida estandarizada. Una distancia sobre la cual
podemos analizar cada variable.

En el lado horizontal izquierdo se utiliza una escala ordinal, declarada subjetivamente, para

Biotecnología24%
Dispositivosbiomédicos2%

Diseño ymanufacturaavanzada24%
Electrónica ytelecomunicaciones8%

Ingenieríamecánica3%

Ingenieríaquímica yMaterialesAvanzados15%
TIC´s14%
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dividir en 5 grados la escala. Aquellos promedios entre -1.5 y -1.0 son denominados como
muy bajo, entre -1.0 y -0.5 bajo, entre -0.5 y 0.5 como medios, y los mismos intervalos se
mantienen hacia los signos positivos para las categorías alto y muy alto. Las variables se
agrupan en las siguientes categorías: para el desempeño económico se consideran la media
de las ventas, la media de las exportaciones y la diversificación de producto. La etiqueta de
usuarios mide los porcentajes de tipo de cliente: usuarios finales, intermedios y gobierno.
Para proveedores se agrupan los relacionados a insumos: diversificación, uso de insumos
especializados e insumos extranjeros. Por  último, la etiqueta de esfuerzo innovativo mide
el presupuesto asignado a I+D.

I. El primer grupo: dominado por usuarios intermedios, regularmente otras empresas. Las
ventas y las exportaciones tienen un valor bajo, y en promedio son caracterizados por una
pobre diversificación en proveedores, y valor medio y bajo para una de las variables más
reconocidas en la literatura sobre esfuerzo innovativo, a saber, el presupuesto asignado a
un departamento de ID. Una caracterización importante de este grupo es que tiene valores
medios altos de insumos extranjeros y proveedores especializados lo que les podría dar un
fuerte incentivo a explorar  áreas del conocimiento fuera de su vecindad tecnológica lo que
podría redundar en innovaciones con impacto.

Figura 1. Hechos estilizados del grupo 1

II. Dominado por usuarios identificados, de manera general, como sector gubernamental.
Tienes los valores más altos para ventas y exportación por que en ese grupo fueron
asignados el mayor número de proyectos que pertenecen al tipo de empresa grande.
Seguramente por lo mismo, también se caracteriza por altos valores en presupuesto
asignado al departamento de investigación y desarrollo. Es significativo que no tenga
valores altos para proveedores especializados, pero si para insumos extranjeros. Como se
vio en el apartado anterior apoyar a empresas grandes no es una condición sine qua non de
proyectos innovadores a nivel mundial, más bien las empresas grandes mantienen un
mayor número de innovaciones a nivel país. Seguramente por la mayor posibilidad de las
economías a escala y de alcance, este sector tienen el valor más alto de diversificación de
producto.

Figura 2. Hechos estilizados del grupo 2
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El tercer grupo está dominado por empresas que venden principalmente al consumidor
final, está caracterizado por una alta diversificación de proveedores, pero una muy baja
diversificación de productos. Este grupo tiene un mayor valor para el presupuesto en ID
que el grupo I pero sigue siendo muy bajo.

Figura 3. Hechos estilizados del grupo 3

El grupo dos presenta la caracterización más cercana a las expectativas que el tomador de
decisiones en materia científica y tecnológica le gustaría encontrar con mayor frecuencia
en un aspirante para la obtención de estímulos de innovación. Es la variable exportación la
que identifica con mayor claridad a este grupo y, en segundo lugar, aquellos con la
necesidad de comprar algún insumo en el extranjero.

Como se mencionó en el apartado 3.2, la técnica EM sólo puede ser usada para variables
continuas, por lo que se utilizó una técnica de aglomeración que soporta datos categóricos
a fin de explotar otras variables de la encuesta. Así, se realizaron diversos ejercicios
taxonómicos que analizaban el comportamiento de la empresa anterior al proyecto con el
impacto posterior al mismo. Se encontró que las capacidades tecnológicas de las empresas
no se encuentran correlacionadas con el impacto económico e innovativo del proyecto. Es
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decir, a pesar de que existen empresas con altas o medianas capacidades tecnológicas
instaladas, realizan proyectos con poco impacto mediante innovaciones incrementales.
Mientras que hay empresas que con menor capacidad instalada tienen proyectos con mayor
potencial de innovación, derrama, y frontera tecnológica. Otro hallazgo interesante es que
los mecanismos institucionales y legales a los que tienen acceso no son suficientes para
apropiarse de los retornos que devienen de los proyectos. Resulta contra intuitivo pensar
que si realizan de manera rutinaria actividades de innovación no hayan incorporado a sus
procesos organizacionales acciones encaminadas a protegerlas. Pero, de ser así, se debería
ser aún más estricto al pedir a las empresas que especifiquen o detallen cuáles serán los
mecanismos de protección intelectual que utilizarán.

Se puede afirmar que las empresas que han participado en el FIT se clasifican en tres
grupos. Dos de ellos exhiben desempeños alrededor de la media y por debajo, mientras que
sólo un grupo muestra un comportamiento por arriba del promedio. Es interesante observar
que este grupo está dominado en su mayoría por empresas de tamaño Mediano, que
cuentan con una infraestructura importante en actividades de I+D, y sus proyectos se
encuentran áreas de alto valor agregado como por ejemplo en Diseño y Manufactura
avanzada. Además, en este grupo se encuentran la mayoría de las empresas  que
pertenecen a sectores con las mayores tasas de innovación, de acuerdo al desempeño del
proyecto en el FIT.

Por ejemplo, las empresas de aeronáutica, a pesar de ser una quinta parte de los proyectos
en la muestra, tienen una tasa de innovación casi tres veces mayor a la tasa de innovación
que hacen en su conjunto las empresas del sector agro industrial que conforman el 25 % de
los proyectos en la muestra. La estructura del sector en aeronáutica incentiva el
comportamiento de las empresas hacia actividades con una mayor competitividad,
inserción en cadenas de proveeduría globales y el uso de insumos especializados que en su
mayoría no son nacionales. Estas actividades motivan a las empresas a explorar en
espacios tecnológicos más alejados, o a incluir actividades de vigilancia o forecasting que
les permitan ampliar su frontera de conocimiento para la creación de nuevos productos,
procesos o sustituir el uso de insumos especializados. Por el contrario, la dinámica del
sector agro industrial responde a una estructura de menor competitividad, donde los
insumos y los requerimientos tecnológicos son en su mayoría regionales, y donde los
agentes exploran en espacios científicos de la biotecnología, más que en ámbitos
tecnológicos.

Al menos para el análisis de los proyectos en la muestra, parece que estas consideraciones
sobre la lógica del sector tienen un peso importante al momento de definir las capacidades
tecnológicas y de innovación de las empresas; pero sobre todo, del impacto innovativo de
los proyectos del FIT. Si analizamos el comportamiento del grupo taxonómico III, el cual
tuvo el peor desempeño, veríamos que se encuentra dominado por empresas del agro, en el
área de la biotecnología, y por empresas en tecnologías de la información.

Se sabe que dichas áreas tienen un amplio potencial de innovación debido a su aplicación
transversal a lo largo de diferentes industrias y su capacidad de potenciar nuevo
conocimiento. Sin embargo, se podría cometer el error sistemático de suponer que es una
variable que funciona de manera independiente en la selección de los proyectos que
postulan al FIT.
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4.2 Caracterización de las actividades tecnológicas y tipos de innovación
de las empresas

Además de las variables continuas con las que se realizó el ejercicio taxonómico anterior,
se contaba con tablas de contingencia que permiten establecer las rutinas organizacionales
y patrones de aprendizaje tecnológico y de innovación de las empresas anterior al
proyecto. Para realizar la tabla de contingencia se decidió filtrar por tamaño de empresa. A
continuación se hace el análisis de correspondencias para las rutinas de las empresas antes
del proyecto.

Cuadro 2. Actividades que se desarrollaban en las empresas antes del proyecto

Micro Pequeña Mediana Grande Total

Adaptaciones menores a los procesos 17 25 15 7 64

Mejoras incrementales de producto 17 21 18 5 61

Ingeniería de reversa 9 10 11 2 32

Licenciamiento de tecnología patentada 7 3 2 4 16

Diseño de procesos novedosos 17 19 13 3 52

Desarrollo sistemático de productos
nuevos 15 17 15 3 50

Diseño de equipos para el proceso
productivo 10 10 12 1 33

Adquisición de BC de origen nacional 7 11 7 2 27

Adquisición de BC de origen extranjero 4 12 11 3 30

Vigilancia tecnológica 11 6 9 3 29

Contratación de consultores y servicio
tecnológico especializado 12 18 11 6 47

Figura 4. Relación entre tamaño de empresa y rutinas organizacionales
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La longitud en las flechas demuestra la diferencia en intensidad y su contribución relativa.
En la figura 4 se aprecia que las flechas de las categorías de tamaño son ortogonales entre
ellas, esto quiere decir que el tamaño de las empresas define actividades de aprendizaje y
gestión de la tecnología escala específicas.

También se aprecia que las actividades relacionadas con aprendizaje de procesos
productivos se encuentran a la derecha del eje vertical. Así, las empresas medianas están
asociadas con tareas de alto valor agregado y complejidad tecnológica como lo son: el
diseño de procesos novedosos,  la ingeniería de reversa, el desarrollo sistemático de nuevos
productos, el diseño de equipos para el proceso productivo y mejoras incrementales de
producto. Las firmas de tamaño pequeño se vinculan con procesos productivos menos
complejos como lo son la adquisición de bienes de capital nacional y extranjero.

En el lado izquierdo del eje horizontal se encuentran las actividades relacionadas a la
obtención y la explotación del conocimiento. Se observa que ningún tipo de empresa está
asociado a actividades de licenciamiento de tecnología. Es interesante observar la relación
que existe entre la categoría micro y las actividades de vigilancia tecnológica. Finalmente,
las firmas de gran tamaño se vinculan con actividades de consultoría.

A continuación se presenta el ejercicio de análisis de correspondencias para el caso de
grado de innovación por tamaño de empresa.

Cuadro 3. Tecnologías utilizadas en los procesos productivos de las empresas antes del
proyecto

Genéricas
Nuevas en el
mercado

Nuevas en el
país

Nuevas en el
mundo Maduras

Micro 6 12 18 18 6

Pequeña 6 16 16 11 10
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Mediana 2 13 10 8 7

Grande 0 5 6 3 3

TOTAL 14 (8%) 46 (26%) 50 (28%) 40 (23%) 26 (15%)

Figura 5. Relación entre tamaño de empresa e innovaciones organizacionales

Como se puede ver en la figura 5, sólo existe asociación entre tres tamaños de empresa y
dos grados de innovación. En los cuadrantes que se encuentran por debajo del eje
horizontal se encuentran los grados de menor novedad. Si bien la categoría de pequeña
empresa se localiza en este sector, no se está asociado a ninguno. Es interesante observar
que las innovaciones para el mercado se encuentran en los cuadrantes de baja innovación.

En los cuadrantes que se ubican por encima del eje horizontal se aprecian dos grupos. En el
primer grupo se aprecia que las empresas de tamaño micro están asociadas con el grado de
innovación más alto. Este hallazgo es interesante puesto que, como se observó en el
apartado anterior, este tipo de empresas realizan actividades de vigilancia tecnológica
como actividad primordial anterior a la ejecución del proyecto del FIT. Sin duda esto es
una característica de perfil muy importante de estas empresas en la muestra, aunque no
necesariamente quiere decir que dichas empresas puedan o tengan la capacidad para
optimizar los recursos para el FIT.

En el segundo grupo se muestra que existe relación entre firmas de tamaño grande y
mediano con tecnologías nuevas en el país. Un aspecto que resalta sobre el ejercicio
pasado es que los tamaños de empresa no se encuentran en cuadrantes distintos. Es decir,
mientras que para las actividades de aprendizaje en procesos y productos es primordial la
escala, para los productos de esos procesos de aprendizaje no.

Si se analizan detalladamente los procesos de aprendizaje de las empresas y su
capitalización en actividades de innovación se podrían construir esquemas que expliquen
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ex ante, de qué manera las empresas que postulan al FIT pueden eficientar los recursos que
se les asignan. Si definimos los procesos de aprendizaje de las empresas como las causas o
precondiciones necesarias para la emergencia de innovaciones, y a la generación de
productos y procesos como el efecto o resultado de dichos procesos, se observa entonces
que los elementos causales de la innovación se encuentran estrechamente vinculados con la
escala de las empresas y los efectos de la innovación con la lógica del sector a la que
pertenecen y el mercado en el que se desempeñan.

Por otro lado,   las prácticas organizacionales que identifican a las micro empresas se
encuentran relacionadas a la obtención de conocimiento sobre el estado del arte del
conocimiento como la vigilancia tecnológica. Los esfuerzos tecnológicos que realizan estas
empresas son variables importantes puesto que es una forma de sobreponerse a los
problemas de escala o de barreras a la entrada existentes en la industria a la que
pertenecen. De tal manera, se observa que algunas empresas micro logran consolidar sus
actividades de vigilancia tecnológica innovando en productos a nivel mundial.

En términos generales, las empresas logran capitalizar sus procesos de aprendizaje e
innovación, al abocarse a mejoras de proceso, generación de bienes de capital y diseño de
manufactura avanzada. La escala y la infraestructura instalada con la que cuentan se los
permite. En este sentido, es un acierto continuar apoyando a empresas de esta escala que
necesiten fortalecer su encadenamiento productivo, en especial aquellas que busquen
sustituir insumos especializados que todavía se importan al país.

Por otro lado, las grandes empresas se encuentran muy relacionadas a sectores maduros y
de baja innovación. Esta observación es importante ya que las empresas grandes cuentan
con el  cociente más bajo de esfuerzo innovativo (ventas destinadas a la inversión I+D), y
si bien muchas de ellas se encuentran en el grupo II de mejor desempeño económico y
mayor gasto en I+D, los efectos en términos de innovación no son los esperados. Lo
anterior podría deberse a que su producción se encuentra inserta en una lógica de
proveeduría global, y las decisiones sobre el tipo y grado de innovación son realizadas en
las oficinas centrales de las empresas multinacionales. Así que en términos de política para
el FIT, un criterio de selección es que las grandes empresas deberían mostrar el rumbo de
sus innovaciones y que éstas se encuentren, o bien en la cresta de la ola o con una
capacidad articuladora de proveeduría mayor, y con esto aprovechar su escala.

5. Conclusiones

Una de las conclusiones más importantes de este trabajo es acerca del perfil de las
empresas que ha apoyado el FIT. En la dimensión tecnológica y de innovación, podemos
decir que las capacidades y la predisposición a innovar de las empresas son homogéneas.
Sin embargo, al incluir la dimensión de desempeño económico y variables sobre el
entorno (áreas tecnológicas, dinámica de mercado, instituciones, etc.), el comportamiento
de las empresas se vuelve sumamente heterogéneo.

La taxonomía nos señala algunas características particulares de las empresas que deberían
ser tomadas en cuenta para futuras convocatorias, pero también apuntala la necesidad de



15

incorporar algunas particularidades que se encuentran fuera del ámbito de las mismas,
como lo es la lógica del sector o mercado al que pertenecen, y deberían ser tomadas en
cuenta en los criterios de selección. En este sentido, se confirma la idea presentada en el
capítulo dos, al asumir que un ejercicio de evaluación que integre mayores dimensiones al
análisis de los procesos de IDT de las empresas, permite generar información sobre el
comportamiento de las empresas que debe ser tomada en cuenta en términos de política
científica y tecnológica.

En este sentido, lo que se pretende es que más allá de los requisitos administrativos y
técnicos de una solicitud, se profundice en las características competitivas y tecnológicas
de los sectores a los que pertenecen. Para ello, es necesario profundizar en el conocimiento
del sector, y en  la mejor comprensión de los procesos de aprendizaje como resultado de la
trayectoria específica de la empresa y su capitalización en innovaciones con impacto en el
mercado nacional y también mundial.

En cuanto al impacto innovativo del los proyectos apoyados por el FIT, hemos encontrado
aspectos interesantes. Se encontró que el grado innovativo del proyecto no se distribuye de
manera homogénea. Es decir, al igual que cuando se hace la taxonomía de las empresas, se
observa un grupo pequeño que tiene un impacto muy alto del proyecto; otro grupo, muy
nutrido, con un impacto medio y por último un conjunto de empresas con un desempeño
muy pobre. No obstante un análisis estadístico reporta que, consistentemente, las
capacidades de las empresas y el desempeño del proyecto en términos innovativos, no
están necesariamente relacionados relacionados, dado que hay aspectos del sector y los
mercados que intervienen en la relación causal.

Lo anterior quiere decir que con regularidad podríamos confundir el verdadero potencial
que una empresa tiene para aprovechar los recursos del FIT en términos de aquello que las
empresas reportan que tienen o que realizarán con el proyecto. Por ejemplo, para el caso de
las empresas que cuentan con altas capacidades tecnológicas y no generan desempeños
sobresalientes en innovación, puede deberse a que los mecanismos financieros no les
permitan trascender las limitaciones del mercado o del sector en el que se encuentran. Otro
factor podría ser el comportamiento propio del sector o de la región, e.g., altos costos de
materia prima,  de energéticos o de distribución; o incluso ausencia de proveedores
eficientes y confiables. O simplemente porque no hay clientes suficientes y disponibles con
quienes comercializar una innovación de mayor alcance.

Por tanto, el problema de la divergencia entre las CTI de las empresas y el impacto
innovativo de los proyectos puede deberse a factores estructurales del mercado, a factores
de información o a fallas institucionales (reglamentaciones) que impiden aprovechar todo
el potencial de un producto o proceso nuevo o mejorado. Los primeros se refieren a
elementos de la estructura económica, financiera y productiva del entorno de las empresas.
Los segundos a las asimetrías de información, es decir, a pesar de que se encuentran los
elementos en la estructura para lograr un mejor desempeño, no hay las vías de
comunicación y canales de divulgación suficientes para vincular la oferta y la demanda.
Finalmente, los terceros se refieren al marco regulatorio del comercio, de la propiedad
industrial, de la transferencia de tecnología, de la vinculación con la academia, entro
muchos otros aspectos, que son generales para el conjunto de agentes de la economía, pero
que afectan de manera diferenciada a las empresas de acuerdo al sector de pertenencia.
Así, mientras que para algunas empresas en sectores emergentes alguna dispositivo
regulatoria (certificaciones ambientales por ejemplo) se convierte en un incentivo para
innovar, en sectores maduros el mismo dispositivo se convierte en una traba.
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La recomendación es que en la medida en que los diversos programas del CONACYT y la
SE no se articulen de manera sistémica, y generen mecanismos integrales de incentivos, se
tendrán resultados atípicos donde una empresa con bajas capacidades tenga buenos
desempeños o viceversa. Es necesario que la Secretaría de Economía genere estudios del
comportamiento de los mercados nacionales, regionales, sectoriales y globales, no
únicamente en términos de los precios y sus índices, sino de la incorporación de
conocimiento y la dinámica tecnológica. Es decir, urge la creación de índices tecnológicos
y de innovación que permitan medir o fungir como factor de discriminación para la
aceptación de proyectos para el FIT.

En este sentido, el diseño de las políticas de innovación en muchos países muestra desde
fines de los 90 la importancia de fomentar la participación de diversas instituciones
públicas y privadas en la definición de objetivos e instrumentos. En países desarrollados se
observa que el apoyo a las empresas en su esfuerzo por adquirir y mejorar las tecnologías e
incrementar las actividades de I+D, ha sido posible mediante la combinación de
instrumentos enfocados hacia las diferentes dimensiones que implica la innovación:
recursos humanos calificados, infraestructura de I+D, redes de colaboración, absorción y
transferencia tecnológica, etcétera. De tal manera, las políticas no se encauzan únicamente
a concebir programas para la solución de la visión particular de las empresas, sino para
promover el aprovechamiento de oportunidades que genera el uso de nuevas tecnologías,
para su difusión y apropiación, y para la innovación colaborativa entre la amplia gama de
actores que concurren en la producción del conocimiento.
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Abstract

This study evaluates the interaction university-firm, from the experience of partnership
between the University of Brasilia, through the Institute of Geosciences, and Petrobras.
This research was theoretically analyzed according to the Triple Helix approach,
proposed by Henry Etzkovitz and Loet Leydesdorff (1990), by considering that the
scientific and technological development in a knowledge-based economy is viable by
the interaction among government, universities and companies. we carried out a case
study in order to verify the return of this interaction from the University’s perspective,
from nine projects, infrastructure and R&D, developed between UNB and Petrobras, in
the period from 2004 to 2010. The data demonstrated the motivations, barriers,
facilitators and the main results, in terms of science, technology and laboratory
infrastructure development involved in the interaction.

Resumo

O presente estudo avaliou a interação universidade empresa (U-E), a partir da experiência
de parceria estabelecida entre a Universidade de Brasília, por intermédio do Instituto de
Geociências, e a Petrobras. A pesquisa foi analisada teoricamente segundo a abordagem da
Hélice Tripla, proposta por Henry Etzkovitz e Loet Leydesdorff (1990), ao considerar que
o desenvolvimento científico e tecnológico, em uma economia baseada no conhecimento, é
viabilizado pela interação entre governo, universidade e empresa. Foi realizado um estudo
de caso com o intuito de verificar o retorno dessa interação, na perspectiva da
universidade, a partir de nove projetos, de infraestrutura e de P&D, desenvolvidos entre a
UnB e a Petrobras, no período de 2004 a 2010. Os dados evidenciaram motivações,
barreiras, facilitadores e resultados, em termos de ciência, tecnologia e desenvolvimento de
infraestrutura laboratorial, envolvidos na interação.

Introdução

No mundo econômico contemporâneo - marcado pela geração e disseminação de
informações em volumes, rapidez e abrangência sem precedentes - informação,
conhecimento e aprendizagem possuem papel estratégico na difusão de inovações,
caracterizando a Economia Baseada no Conhecimento. Tal expressão denota a maior
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dependência por conhecimento, informação e altos níveis de especialização e a crescente
necessidade de pronto acesso a esses fatores, pelos setores público e privado (OCDE (2005).

Em outros termos, produção, disseminação e uso de informações/conhecimentos passam a
ser considerados processos essenciais em prol do desenvolvimento econômico e social de
um país. A inovação, por sua vez, tende a ser vista como resultante de uma complexa
interação entre vários atores e instituições, deixando de ser, necessariamente, um processo
linear (NOVELI; SEGATTO, 2012). Observa-se, assim, a ampliação da visão tradicional
de inovação tecnológica linear, baseada nos conceitos de science push e technology pull e a
sua possível substituição por uma apreciação mais complexa, marcada por um processo
interativo e sistêmico. Em conformidade com uma análise evolucionária ou neo-
schumpeteriana, o processo de inovação passa a ser determinado pelo comportamento das
firmas, pela sua capacidade de absorver conhecimento e de aprender a partir de
experiências exógenas e endógenas, individuais e coletivas, e de interações com outras
organizações (SOUZA; ARICA, 2006).

Nesse contexto, alguns autores como Dagnino (2003) e Plonski (1999) destacam o
argumento da Hélice Tripla, no qual governo, universidade e indústria se unem em prol do
desenvolvimento tecnológico nacional. Esse modelo permite que as empresas tenham
acesso ao conhecimento e à tecnologia que elas não estariam aptas a utilizar sozinhas
(OCDE, 2005).  E propicia um reposicionamento da função desempenhada pelas
universidades, que passam a ser vistas como fonte de incentivo ao processo inovativo, em
“contínuo processo de geração de conhecimentos relevantes para a inovação tecnológica,
mediante pesquisa livre ou dirigida” (PLONSKI, 1999, p. 9).

Dessa forma, as empresas que muitas vezes não têm conseguido acompanhar a evolução
tecnológica apenas com recursos internos, tendem a desenvolver parcerias com
universidades, visando à geração de novos conhecimentos científicos e tecnológicos
(ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000). De tal modo, essa interação entre instituições de
ciência e tecnologia e o setor produtivo tem se demonstrado como uma questão estratégica
relevante, ao ser entendida como uma forma de aprimoramento das atividades de P&D,
que propicia o aumento da competitividade tecnológica das empresas e o avanço científico
das instituições de pesquisa (NOVELI; SEGATTO, 2012).

No caso brasileiro, é incipiente a interação entre governo, academia e empresa, e os atores
institucionais se encontram em um processo de aprendizado para a criação de uma nova
dinâmica inovativa. Incentivos fiscais e programas de governo, com enfoque na interação
entre universidade e setor produtivo, passaram a ser mais explorados, a partir da década de
1990. No campo petrolífero a flexibilização do monopólio do petróleo, a partir da Lei Nº
9.478/1997, e a instituição do marco regulatório do setor, que previu a obrigatoriedade da
realização de investimentos em P&D, vem alavancando a interação entre as empresas do
ramo e universidades/institutos de pesquisa e desenvolvimento. Tal política teve como
objetivo buscar um aumento da capacidade de inovação tecnológica no setor de petróleo,
seguindo o exemplo de outros países industrializados.
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Neste cenário, a presente pesquisa buscou verificar como se dá a interação entre
universidade e setor produtivo, considerando, para tanto, a parceria estabelecida entre uma
universidade pública federal, a Universidade de Brasília (UnB), e uma empresa de energia
reconhecida mundialmente, a Petrobras, no período de 2004 a 2010. Observando, sob a
ótica da universidade, quais os fatores motivadores, as barreiras, os facilitadores e os
resultados envolvidos na realização dessa parceria. A partir da constatação de que a
unidade acadêmica que mais recebeu investimentos da companhia petrolífera, durante o
período analisado, foi o Instituto de Geociências (IG/UnB), surgiu o seguinte
questionamento: Qual o retorno dos projetos desenvolvidos pelo IG/UnB em parceria com
a Petrobras, para a Universidade de Brasília?

A metodologia utilizada consiste na realização de um estudo de caso, visando o
aprofundamento da temática. Para obtenção dos dados, realizou-se análise documental, em
registros e documentos internos da UnB, aliada à aplicação de um formulário, por meio de
entrevistas individuais com os gestores dos projetos, a fim de identificar a percepção dos
pesquisadores acerca do objeto em estudo.

1. Inovação e a Universidade

Compreender a dinâmica da evolução científica e tecnológica das economias capitalistas é
fundamental quando se procura entender a dinâmica inovativa dos países desenvolvidos e
de desenvolvimento tardio. Neste sentido, o embasamento teórico utilizado para
fundamentar este estudo encontra-se pautado nas abordagens relacionadas à: Inovação,
Hélice Tripla e a Interação Universidade-Empresa, englobando aspectos relativos a
motivações, barreiras, facilitadores e o processo de transferência de tecnologia.

A abordagem teórica da econômica evolucionista considera que o crescimento econômico
em qualquer economia, desenvolvida ou menos desenvolvida, é um processo de
desequilíbrio, em que se tem uma combinação de firmas empregando diferentes safras de
tecnologias. Tais combinações se modificam ao longo do tempo. Suas distinções podem
ser explicadas pelas diferenças nas combinações de tecnologias e pela proporção de fatores
produtivos1 (NELSON; WINTER, 2005).

Desta forma, para a teoria evolucionista, o conhecimento e o aprendizado individual,
organizacional, interorganizacional e a cooperação entre os atores são importantes para que
a inovação ocorra. Essa visão reconhece, ainda, que para melhorar a potencialidade das
firmas e possibilitar ganhos de competitividade, é essencial um conjunto de políticas
públicas conscientes e coordenadas, que promovam atividades intensivas em conhecimento
em todos os setores. A inovação passa a ser considerada um processo dependente da
trajetória, em que o conhecimento e a tecnologia são desenvolvidos a partir da interação

1 Para entender essa teoria, três princípios-chave são elencados: i) a dinâmica econômica é baseada em inovações em produtos,
processos e nas formas de organização da produção, sendo atribuída grande importância à interação entre agentes econômicos,
articulados em clusters de produção; ii) é descartada a ideia de racionalidade invariante dos agentes econômicos, sendo
estimulada uma visão da firma constituída de indivíduos distintos e dotada de características cognitivas próprias; e iii) rejeita-se
qualquer tipo de equilíbrio de mercado, conforme proposto pela teoria convencional, sendo considerada a propriedade de auto-
organização da firma, como resultado das flutuações do mercado (TIGRE, 2005).
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entre vários atores e fatores, denotando o caráter sistêmico da inovação (NELSON;
WINTER, 2005; POSSAS,1999; FREEMAN, 2002).

Assim, a inovação passa a ser gerada por meio de sistemas de inovação. Esses sistemas
incorporam redes de inter-relação entre empresas, universidades e institutos de pesquisa,
que constituem a base da nova sociedade do conhecimento (BRISOLLA et al, 1997). É
nesta concepção que surge o modelo de Hélice Tripla2, como um arranjo organizacional
mais evoluído que considera a interação entre universidade, governo e empresa, na criação
de um sistema de inovação sustentável. Aqui, as universidades possuem um reconhecido
papel nos sistemas de inovação, que tem sofrido evoluções no sentido de torná-la capaz de
encontrar o seu lugar como elemento importante da economia do conhecimento.

A abordagem da Hélice Tripla tem seu foco principal na universidade (ETZKOVITZ;
LEYDESDORFF, 2000), visão que difere da abordagem do sistema nacional de inovação,
que considera a empresa como líder no processo de inovação, e do modelo do Triângulo de
Sábato, que privilegia o papel do Estado. Importante destacar que o argumento Hélice
Tripla encontra-se associado a duas correntes de pensamento, originadas nos países
avançados, que permitem uma melhor visualização do papel da universidade e a
compreensão do fenômeno em questão. A primeira corrente refere-se especificamente à
relação universidade-empresa e indica a existência de um processo sinérgico de ampliação
quantitativa e qualitativa em sua dinâmica, caracterizado pelo aumento no número de
contratos formalizados entre empresas e universidades com vistas ao desenvolvimento de
atividades conjuntas (ETZKOWITZ, 1989) e pela ocorrência de fenômenos com crescente
resultado econômico, indicando a ampliação qualitativa da relação (ETZKOWITZ;
PETERS, 1991). A segunda corrente, fundamentada na Teoria da Inovação (TI), considera
a empresa como o locus privilegiado da inovação e o empresário como agente direto do
progresso técnico (DOSI, 1982), conferindo maior importância aos fatores de
competitividade sistêmica do entorno em que a empresa atua, onde ocorre a difusão da
inovação, em sua integralidade. Nessa concepção, embora a universidade não seja
percebida como desencadeadora da inovação, ela é identificada como elemento
privilegiado do ambiente inovativo, indispensável fator de competitividade sistêmica,
responsável pela formação do egresso demandado pela empresa (DAGNINO, 2003).

Alguns trabalhos têm apontado para o surgimento de uma dinâmica inovativa, marcada
pelo forte sinergismo entre instituições acadêmicas e empresas (WEBSTER,
ETZKOWITZ, 1991; PAIS, 2007), em resposta à necessidade da indústria de produzir
P&D em um ritmo acelerado e com a qualidade necessária para manter-se competitiva.
Assim, a universidade começa a assumir, além de suas clássicas atividades de ensino e
pesquisa, a função de agente de desenvolvimento econômico, local e regional,
transformando os professores em empresários de pesquisa.

Cumpre ressaltar que no caso latino-americano observam-se algumas especificidades em
relação ao papel desempenhando pelas universidades nos países centrais, uma vez que em
muitos países ou regiões a pesquisa ainda não foi incorporada, de forma relevante, às

2 O Modelo Hélice Tripla, termo cunhado por Henry Etzkovitz e Loet Leydesdorff, no início da década de 1990, propõe uma
relação dinâmica entre o governo, a ciência realizada na universidade e a tecnologia desenvolvida na empresa. Os autores
sugerem que apenas por meio da interação entre governo, universidade e empresa é possível criar um sistema de inovação
sustentável e durável, em uma economia baseada no conhecimento (ETZKOVITZ; LEYDESDORFF, 1995; 2000).
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atividades da universidade (KUNZ, 2003). Nesse sentido, Zeledón (1998) propõe um
modelo de universidade, baseado em uma instituição mais dinâmica e participativa, com
um papel mais ativo na implementação de mecanismos de transferência de conhecimento
para a sociedade, que eleve a produtividade em áreas estratégicas selecionadas, por meio
da utilização efetiva de seu potencial, em termos de capacidade produtiva e capital
humano. Para tanto, faz-se necessária a transformação no modo de atuação da
universidade, que deverá buscar a readaptação urgente dos papeis desempenhados nos
sistemas de ensino, de qualificação para o trabalho, de produção de Ciência e Tecnologia,
entre outros, sendo a vinculação com o setor produtivo um dos aspectos mais destacados
deste processo (BRISOLLA, 1999).

2. O processo de cooperação Universidade – Empresa (U-E)

O processo de cooperação U-E pressupõe uma variedade de interações, que objetivam o
crescimento da base de conhecimento de ambos os participantes, em um processo de
transferência e transformação de produtos e serviços (SEGATTO, 1996). Para Plonski
(1999), esse processo pode ser categorizado a partir de três dimensões: conteúdo
transacional, forma e estrutura da interface.

O conteúdo transacional corresponde ao tipo de projeto que será desenvolvido em
conjunto. Envolve, portanto, o alcance dos objetivos inerentes à cooperação. A forma irá
definir se a cooperação é bilateral (uma empresa cooperando com uma universidade) ou
multilateral (mais de uma empresa e/ou mais de uma universidade); se ocorre em uma
mesma microrregião ou envolve a cooperação internacional; se é pontual ou constitui uma
parceria de longo prazo, em que os projetos específicos são desenvolvidos de acordo com o
progresso da relação, refletindo um alto grau de maturidade dos cooperantes; e, se a
cooperação envolve ou não recursos financeiros externos. Por fim, as estruturas de
interface se caracterizam por mecanismos institucionais desenvolvidos para promover e
facilitar a cooperação, geralmente localizados no ambiente acadêmico, como parte da
própria universidade ou como entes distintos, tais como os escritórios de transferência de
tecnologia e as fundações conveniadas, respectivamente (PLONSKI, 1999).

Dentro dessa categorização, destaca-se ainda, o papel dos atores envolvidos. A universidade
exercendo a função de agente produtor de conhecimento, com participação ativa na geração e
difusão do conhecimento. Sendo, a geração um processo conjunto que envolve todos os agentes
do sistema de inovação e a difusão, um processo de transferência do conhecimento para o
mercado, facilitado pelo empreendedorismo acadêmico. E a empresa, caracterizada pela
constante necessidade de inovar e melhorar seus produtos e processos para tornar-se competitiva
(MATEI et al, 2012; ETZKOWITZ, 2004; OECD, 1999).

Dessa forma, as universidades passam a servir de inspiração para a empresa, no desempenho de
suas tarefas criativas, uma vez que a criação de valor adicional e riqueza estão crescentemente
associadas à produção de conhecimento. E as universidades, em decorrência das dificuldades em
obter fundos de financiamento para suas tarefas básicas de ensino e pesquisa, buscam nas
empresas soluções para conseguir benefícios comerciais de suas atividades intelectuais.
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3. Estudo de caso: U-E (UnB/Instituto de Geociências – Petrobras)

Com o objetivo de avaliar a interação Universidade-Empresa, a partir da experiência de parceria
estabelecida entre a UnB, por intermédio do IG, e a Petrobras, realizou-se uma pesquisa
descritiva, com uma abordagem essencialmente qualitativa. O método de pesquisa adotado foi o
estudo de caso. Optou-se por concentrar a pesquisa em nove projetos desenvolvidos entre a UnB
e a Petrobras, no período de 2004/2010, caracterizando o recorte transversal do estudo.

Para levantamento dos dados e observação das evidências foi realizada uma entrevista
preliminar, de caráter exploratório, que antecedeu e subsidiou a elaboração de um formulário,
aplicado por meio de entrevistas individuais a atores diretamente envolvidos na execução
dessas parcerias. Aliada aos formulários e às entrevistas foi realizada pesquisa documental em
registros e documentos internos da UnB, possibilitando a complementação das informações
obtidas pelas outras técnicas, e ainda, a revelação de aspectos novos do problema.

Considerando que a pesquisa buscou avaliar a parceria, na perspectiva da UnB, foram
entrevistados pesquisadores da UnB, diretamente envolvidos na execução dos nove projetos
selecionados. A escolha da amostra foi intencional, pois todo projeto que implique na
formalização de um instrumento legal pela UnB, deve conter a indicação de um gestor e de um
gestor substituto, pertencentes ao quadro funcional da universidade, formalmente nomeados
como responsáveis pela execução físico-financeira dos projetos.

A primeira etapa da pesquisa consistiu na realização de pesquisa na base de dados fornecida
pela Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos (DPA/UnB), área responsável pelo registro e
controle de tais informações, para identificar o histórico do relacionamento entre a UnB e a
Petrobras, até o ano de 2010. Nesse momento, foram identificados 32 registros: 1986 (1); 1990
(1); 2000 (1); 2003 (4); 2004 (3); 2006 (6); 2007 (4); 2008 (6); 2009 (4); 2010 (2). Tendo em
vista que houve uma intensificação dessa parceria apenas a partir de 2003, delimitou-se, como
foco de análise, o período de 2003 a 2010. Dentre os projetos propostos nesse intervalo de
tempo, observou-se que vinte deles eram de competência de unidades acadêmicas e que treze
estavam sob a gestão do IG/UnB, representando quase 80% dos recursos investidos pela
Petrobras. Fato que chamou a atenção e implicou na delimitação do objeto da pesquisa. Após
finalização dessa triagem, foi realizada análise documental restrita aos treze ajustes firmados
entre a UnB e a Petrobras, por intermédio do IG, em que se constatou a existência de quatro
acordos de cooperação para inserção da UnB em Redes Temáticas (sem repasse de recursos) e
nove ajustes para desenvolvimento de projetos de infraestrutura e de P&D.

Dessa forma, o estudo ficou adstrito à observação das particularidades desses nove projetos,
que envolveram a realização de investimentos pela empresa, na universidade. Em um segundo
momento, com o objetivo de contextualizar a informação obtida, foi efetuada nova consulta ao
banco de dados, para verificar quantos instrumentos foram formalizados pela universidade
como um todo, no período de 2003-2010, envolvendo o repasse de recursos financeiros. A
pesquisa identificou 1.651 ajustes celebrados, tanto com a esfera pública quanto com a privada,
sendo 644 parcerias celebradas apenas pelas unidades acadêmicas (644 registros).
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A segunda etapa caracterizou-se pela realização de entrevista exploratória, com o objetivo de
verificar a viabilidade de realização do presente estudo e captar maiores informações sobre o
universo da pesquisa. Esse primeiro contato foi realizado com um ator chave para a
compreensão do processo como um todo, envolvido na execução de quatro projetos diferentes.
Nesse momento, foram expostos a finalidade e os objetivos da pesquisa e o entrevistado foi
convidado a explicar como se deu o início da cooperação UnB-Petrobras, por intermédio do
IG/UnB, e quais as principais características dessa parceria. Assegurou-se que as informações
coletadas seriam utilizadas exclusivamente para fins de pesquisa, sendo consentida pelo
pesquisador, a gravação da entrevista. Essa etapa possibilitou a extração de especificidades a
respeito do objeto em estudo. Para finalizar a coleta de dados, utilizou-se um formulário,
aplicado diretamente pela pesquisadora, mediante entrevistas individuais, com o objetivo de
possibilitar uma discussão mais aprofundada a partir das respostas concedidas.

4. Análise dos dados

Para análise e interpretação dos dados, o conteúdo proveniente da pesquisa documental e das
entrevistas realizadas foi reunido de acordo com os objetivos específicos estabelecidos:
motivações, barreiras e facilitadores, resultados, eficácia e propostas de melhorias para o
processo de cooperação. Os dados quantitativos foram consolidados separadamente em uma
planilha e auxiliaram na interpretação dos dados qualitativos a eles vinculados. A partir
desses, foi retirada a ideia principal de cada discurso que continha aspectos relevantes para
a pesquisa. Tais dados foram agrupados em quadros para facilitar a visualização de
aspectos convergentes e divergentes a respeito de um mesmo assunto.

Para melhor visualização dos resultados advindos da parceria foi desenvolvida uma matriz,
denominada “matriz de outputs”, que agrupou os dados em três macro níveis, de acordo
com os itens especificados no formulário aplicado:

1. Ciência – buscou verificar os resultados gerados em termos de artigos publicados e
de conhecimento gerado (teses e dissertações);

2. Tecnologia – buscou identificar a presença de resultados em nível de criação de
protótipos de novos processos e de novos produtos; softwares; técnicas
desenvolvidas e patentes registradas;

3. Infraestrutura laboratorial – considerou a construção, a reforma e as melhorias de
edificações para abrigar instalações físicas; a aquisição de máquinas e
equipamentos, necessários à implantação e o funcionamento dos laboratórios.

4.1 Resultados

Esta seção apresenta os resultados da pesquisa, em atenção ao objetivo proposto de avaliar
a interação Universidade-Empresa, a partir da experiência de parceria estabelecida entre a
Universidade de Brasília, por intermédio do Instituto de Geociências, e a Petrobras.
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a) Fatores Motivadores

Nesse item da pesquisa buscou-se identificar que fatores motivaram a universidade a
estabelecer parcerias com a Petrobras. Apesar de alguns aspectos apresentados aos
entrevistados terem sido avaliados com um grau de concordância menor, todos os fatores
listados podem ser considerados como motivadores na interação UnB-Petrobras (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Motivadores à interação UnB-Petrobras

Fonte: Dados da Pesquisa (2012).

Segundo os pesquisadores, com tanta escassez de recursos, os itens financiamento para
pesquisa e equipamentos e materiais laboratoriais realmente são motivadores, uma vez
que eles não conseguiriam equipar os laboratórios se não fossem esses financiamentos.

Nos projetos de P&D, no entanto, a motivação principal é o fomento à ciência, já que a
parcela de recursos para equipamentos é mais restrita e a maior parte do orçamento é
utilizada para a realização dos trabalhos de campo.

A visão dos entrevistados corrobora com a literatura apresentada ao considerar a
possibilidade de obtenção de novas fontes de recursos financeiros para realização da
pesquisa universitária, em complemento ao escasso aporte de verbas públicas, como uma
das motivações mais importantes para os pesquisadores interagirem com o setor produtivo.

No entanto, ao serem perguntados se a geração de renda adicional para o pesquisador
seria um fator que impulsiona a realização dessas parcerias o grau de concordância não foi
tão elevado e alguns entrevistados discordaram da afirmativa. Para eles, apesar de
acontecer, esse não é o objetivo principal da cooperação.

Meio para manter grupos de pesquisa foi outro aspecto amplamente considerado pelos
entrevistados, ao destacarem a possibilidade de consolidação de grupos de pesquisa e a expansão
das perspectivas para realização de pesquisas, a partir dos projetos desenvolvidos em parceria
com a Petrobras. Contudo, não há uma prática consolidada que possibilite a criação de
indicadores para avaliar a qualidade científica dos trabalhos acadêmicos, o que poderia ser
explorado a partir das publicações realizadas e daquelas que surgirão dessas parcerias.
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O item obtenção de experiências práticas, úteis para o exercício da docência também
foi considerado um motivador por todos os entrevistados.  O conhecimento adquirido pelo
pesquisador ao lidar com necessidades da indústria ou da sociedade, poderá ser utilizado na
sala de aula, impactando diretamente na prática e na qualidade do ensino.

Por consequência, outro fator considerado pelos pesquisadores refere-se à inserção dos alunos
no mercado de trabalho. Conforme observado nos relatos, os docentes acabam levando
experiências práticas para a sala de aula, que podem favorecer os alunos da graduação e da
pós-graduação. Apesar de não ter um número consolidado, parte dos entrevistados afirmou que
há um bom índice de alunos do IG aprovados em concursos da Petrobras.

No entanto, alguns pesquisadores apontaram um aspecto negativo a partir desse motivador: o
esvaziamento da pesquisa. Segundo eles, a empresa acaba virando concorrente da
universidade. Ao ser aprovado em um concurso, o aluno que já estava em fase de conclusão de
curso, deixa a pesquisa em desenvolvimento para assumir o cargo, o que implicará em tempo
adicional para realização de treinamento/capacitação de um novo pesquisador no projeto.

Em continuidade, chamou atenção a baixa concordância dos entrevistados em relação ao
quesito obtenção de invenções patenteáveis, tendo em vista que um dos motivadores
reforçados na teoria encontra-se ligado à aproximação das universidades com o setor
privado em busca da aplicação comercial dos resultados de suas pesquisas. Todavia, os
entrevistados esclareceram que a área de geologia denota o início do processo; a pesquisa
básica. Já o desenvolvimento das tecnologias, tradicionalmente, fica a cargo da engenharia,
que possui mais invenções passíveis de patenteamento.

Por fim, pode-se afirmar que todos esses projetos são desenvolvidos visando divulgar a
imagem da universidade, fator considerado motivador pela maioria dos entrevistados.
Segundo eles, a vontade de fazer com que a universidade tenha uma boa visibilidade está
sempre presente, já que a qualidade da produção científica dos trabalhos realizados coloca o
nome da universidade em evidência. Nesse sentido, o pesquisador também conquista maior
prestígio no meio acadêmico, o que pode aumentar suas perspectivas profissionais e a
obtenção de insights para pesquisa própria, além de atrair a realização de novos projetos.

Além dos motivadores apresentados, um dos entrevistados acrescentou que a possibilidade de
aprender e trocar experiências com a Petrobras, por ela ser referência em algumas áreas tão fortes
quanto a própria academia, impulsiona o pesquisador a procurá-la. Outro aspecto mencionado
refere-se à obtenção de recursos para aquisição de bases de dados científicos/bibliográficos, que
são adquiridos por um projeto, mas utilizados por todos os pesquisadores.

Diante do exposto, observa-se que os principais fatores que impulsionaram o Instituto de
Geociências a estabelecer parcerias com a Petrobras referem-se à possibilidade de
aquisição de recursos financeiros adicionais, equipamentos e materiais laboratoriais; à
oportunidade de criação de grupos de pesquisa e a consequente divulgação da imagem da
universidade; e, ainda, por possibilitarem a aquisição de experiências que serão
transmitidas em sala de aula, possibilitando a união da teoria com a atividade prática.
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b) Barreiras e Facilitadores

Nesse momento buscou-se identificar as principais barreiras e os facilitadores percebidos
pelos participantes para operacionalização da parceria UnB-Petrobras. Foram apresentados
dez itens, os quais receberam a avaliação constante no Gráfico 2.

Gráfico 2 - Barreiras e Facilitadores da interação UnB/IG-Petrobras

Fonte: Dados da Pesquisa (2012).

De acordo com a maioria dos entrevistados, a questão da carga horária dos docentes não
influenciou o processo, uma vez que a pesquisa faz parte de suas atribuições ordinárias,
que preveem a participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade
de Brasília. Além disso, segundo um dos gestores, os recursos disponibilizados e a
infraestrutura obtida, por meio desses projetos, facilitam a realização de pesquisas e os
resultados passam a ser alcançados de forma mais rápida.

No que tange à propriedade dos resultados da pesquisa e de patentes, apesar de a literatura
apontá-la como conflito frequentemente observado na interação entre universidade e empresa,
nem todos os entrevistados a consideraram assim. Foi ressaltado o fato de geologia participar
do início do processo, não havendo, portanto, casos de patentes registradas.

Os aspectos descontinuidade de projetos em decorrência de problemas políticos e/ou
trabalhistas e diferenças culturais, de valores, atitudes e formas de trabalho, por sua vez,
foram considerados tanto barreiras quanto facilitadores. Segundo a maioria dos entrevistados,
problemas políticos e trabalhistas, apesar de grandes barreiras, não influenciaram o andamento
da cooperação. Em relação ao segundo item, os gestores confirmaram a existência de
diferenças entre quem trabalha na indústria e quem trabalha na universidade, mas isso não
influenciou o processo, tendo em vista o aprendizado mútuo vivenciado entre as partes, que
permite a redução de diferenças identificadas no início da interação.

Já no que se refere à localização geográfica da universidade, ainda que a proximidade
geográfica seja indicada como um importante estímulo à cooperação, observou-se uma
divisão de opiniões entre os entrevistados.  Alguns consideram que esse aspecto não
influenciou a interação, pois o que “vale é o prestígio da universidade e de seus
pesquisadores”. Para outros, o fato de a UnB estar localizada no centro do país a deixa em
desvantagem em relação às universidades que estão fisicamente mais próximas à Petrobras
(Rio de Janeiro/RJ), tendo em vista o foco offshore da companhia. Os demais, porém,
consideraram que a localização da UnB, no centro do país, foi um fator motivador à parceria.
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Em contrapartida, ao serem questionados sobre qual seria o maior entrave identificado na
parceria UnB-Petrobras, a maioria dos entrevistados citou a burocracia universitária.
Grande parte dos gestores percebe o processo como dotado de uma burocracia excessiva,
dentro de uma estrutura inflexível, a qual dificulta e desestimula a execução de novos
projetos na universidade. Nesse sentido, a burocracia atrasa a execução dos projetos que
precisam ser renovados com frequência para cumprimento das metas previamente
estabelecidas. Tais aspectos corroboram com a visão de Vieira e Vieira (2004, p. 184) ao
afirmarem que “a complexidade da estrutura organizacional dificulta a eficiência da gestão
e a eficácia dos procedimentos”. Na visão dos gestores, existe uma distância muito grande
entre a administração e a pesquisa, já que a burocracia faz com que o pesquisador diminua
o tempo que seria disponibilizado à pesquisa para acompanhar a tramitação processual, na
tentativa de conferir maior celeridade ao processo administrativo.

Ainda segundo eles, esse atraso decorre também da falta de regulamentações na instituição; da
inexistência de normas internas bem definidas; da divergência de opiniões entre gestores,
técnicos e procuradores envolvidos na formalização desses projetos; e da forma como são
operacionalizadas as leis. Nesse sentido, o item regulamentações vigentes, também foi
apontado como uma barreira pela maioria dos entrevistados.

Por fim, outro fator crítico identificado pela maioria dos entrevistados, refere-se à baixa
disponibilidade de recursos humanos qualificados. Segundo eles, torna-se uma barreira
a necessidade constante de capacitação do pessoal envolvido para a realização das
pesquisas e operacionalização dos equipamentos adquiridos.

c) Resultados da interação

Compreende-se que, ao cooperarem com as universidades, as empresas buscam o acesso a
uma base de conhecimentos gerados e disponibilizados pela academia que possam assegurar
as informações necessárias à solução de problemas internos, que elas não seriam capazes de
resolver sozinhas. Nesse sentido, a presente pesquisa buscou levantar a produção científica
(em termos de artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, teses e
dissertações) ligada aos projetos, atendo-se ao aspecto quantitativo dos dados, sem analisar
qualitativamente a produção e a sua contribuição para o campo da ciência.

Todavia, por ser uma amostra composta, predominantemente, por projetos de infraestrutura,
o que se observou foi um avanço em termos de laboratórios e equipamentos e uma
dificuldade em se quantificar a geração de ciência/conhecimento vinculada. Conforme
explicado por um dos pesquisadores, é difícil mensurar a produção científica de cada projeto,
tendo em vista que a infraestrutura gerada a partir dessas cooperações passa a ser utilizada
por várias áreas da universidade e até mesmo por instituições externas, não se restringindo
apenas à produção do IG/UnB, tampouco às produções geradas a partir de um único projeto.
Além disso, alguns entrevistados afirmam que a produção principal ainda irá ocorrer.

A “matriz de outputs” (Figura 1) compila os principais resultados advindos dos nove projetos
em evidência, em termos de ciência, tecnologia e infraestrutura laboratorial. Os dados
evidenciam que os projetos de P&D possuem maior impacto científico, resultando na
formação de estudantes e pesquisadores. Já para os projetos de infraestrutura torna-se mais
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difícil associar às produções aos projetos, tendo em vista que ela passa a ser utilizada por toda
a instituição, envolvendo, vários projetos. Nesse sentido, observa-se uma produção científica
expressiva vinculada ao projeto I, tendo em vista que o Laboratório de Geocronologia, como
explicado pelos pesquisadores, concentra grande parte da produção do IG/UnB, mas é
utilizado, também, na produção de outros departamentos/institutos e universidades. Dessa
forma, no período de 2004 a 2012, o IG/UnB registrou um total de 293 publicações (130 em
periódicos internacionais e 163 em periódicos nacionais), que se valeram de análises realizadas
no laboratório. Desse total, 70 referem-se a publicações de pesquisadores do IG, sendo 28 em
periódicos nacionais e 42 em periódicos internacionais. Além disso, foram citados como
resultados: dois eventos internacionais na área de geologia, organizados a partir desses
projetos, considerados excelentes fontes de difusão, integração e discussão de conhecimento.

Os demais itens identificados pelos entrevistados referem-se a participações em congressos e
realização de seminários e treinamentos, que envolvem a participação de alunos e
pesquisadores, em busca da atualização do conhecimento. Foi relatado que a Petrobras
costuma propor a realização de seminários, tanto em Brasília, quanto em sua sede, no Rio de
Janeiro (RJ), a fim de verificar o andamento dos projetos, identificar as principais dificuldades
e acompanhar a consecução dos objetivos propostos.

Assim, como resultados da parceria estabelecida entre a UnB e a Petrobras, por intermédio
do IG, observa-se tanto a geração de ciência (artigos publicados) quanto de conhecimento
(teses e dissertações), advindos do estímulo à realização de pesquisas, no âmbito da
universidade. Tais pesquisas que antes eram encaminhadas ao exterior, passam a ser
realizadas internamente, com o envolvimento de alunos de graduação e pós-graduação, em
nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado, e, também, por meio do estabelecimento de
redes de cooperação entre a UnB e outras universidades do país e do exterior. O que, na
visão dos entrevistados, alavanca a imagem da universidade e possibilita a consolidação de
diversos grupos de pesquisas.

Em relação aos recursos disponibilizados para “equipamentos e material permanente” e
“obras e instalações” há uma diversidade de itens, que variam “desde uma balancinha até
um equipamento de grande porte”, passando por materiais de escritório e caminhonete –
utilizadas na realização de trabalhos de campo. Há previsão, também, de edificações e
melhorias na rede elétrica dos laboratórios.

Nesse sentido, além de proporcionarem a formação de pesquisadores, professores e alunos, essas
parcerias possibilitaram o avanço na infraestrutura do IG/UnB, alavancando a sua imagem.
Observa-se, assim, que existe uma integração entre os projetos de infraestrutura e de P&D, os
quais permitem o desenvolvimento de pesquisas de ponta em várias áreas de conhecimento e irão
resultar na criação de um parque tecnológico no IG/UnB.

Em alguns projetos, foi possível a observação de inovações incrementais, decorrentes da
criação de novas técnicas e procedimentos analíticos, que levaram ao aperfeiçoamento do
processo e à realização de análises de forma mais ágil. Por outro lado, todos os
entrevistados relataram que nenhum dos projetos gerou resultados passíveis de depósito de
pedidos de patentes, tendo em vista que a geologia encontra-se no início do processo, na
prospecção. Dessa forma, os resultados apresentados não possuem potencial
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mercadológico para a UnB, mas resultam em maior destaque para a instituição, por meio
dos estudos realizados e dos laboratórios construídos.

Por fim, cumpre destacar outros resultados apontados pelos entrevistados, gerados a partir dos
projetos desenvolvidos entre a UnB e a Petrobras: i) criação de modelos que retratam a
evolução de estrutura geológica e permitem a elaboração de mapas geológicos, geofísicos e de
seções geológicas, utilizados como fontes de informações científicas, pela Petrobras; ii)
inclusão de alunos em estágios de campo e laboratório e em projetos de iniciação científica e
estágio de alunos/estudantes; e iii) levantamento de dados inéditos.
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Figura 1 - Matriz de outputs da Interação UnB/IG-Petrobras
Fonte: Dados da Pesquisa (2012).
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No que tange à utilização dos resultados pela Petrobras, todos os entrevistados afirmaram ser
este o objetivo da companhia, a qual aproveita os resultados dos projetos e o conteúdo
científico das dissertações, das teses e dos artigos na elaboração e desenvolvimento de novas
abordagens para o estudo dos sistemas petrolíferos. Nesse sentido, os resultados são direta e
indiretamente utilizados pela Petrobras, a qual, apesar, de não possuir centros de pesquisa
abrigados na UnB, utiliza-se do conhecimento gerado em termos de análises e técnicas,
denotando uma parcela de contribuição para a indústria do petróleo.

Diante do acima exposto, os resultados mais significativos, na visão dos entrevistados, referem-
se à infraestrutura, à capacitação laboratorial (equipamentos) e ao incentivo à pesquisa,
proporcionados pelo montante de recursos repassados pela Petrobras, que elevaram a UnB a um
novo patamar no campo da Ciência e Tecnologia, tornando-a referência em nível mundial em
determinadas áreas do conhecimento. A Rede Geochronos, por exemplo, alterou
significativamente o cenário de geração de dados geocronológicos na América do Sul e o
laboratório de laminação (Lablitos), com equipamentos de automatização de fazer lâminas, é
único entre as universidades brasileiras.

5. Conclusões

A presente pesquisa teve como objetivo avaliar a interação Universidade-Empresa, a partir
da experiência de parceria estabelecida entre a UnB, por intermédio do Instituto de
Geociências, e a Petrobras. Os dados coletados permitiram a identificação de aspectos
motivadores, barreiras, facilitadores e resultados, envolvidos na cooperação.

Do ponto de vista teórico, o presente estudo pautou-se na análise da interação
universidade-empresa, a partir do modelo Hélice Tripla, proposto por Henry Etzkovitz e
Loet Leydesdorff (1990), ao considerar que o desenvolvimento científico e tecnológico,
em uma economia baseada no conhecimento, é viabilizado pela interação entre governo,
universidade e empresa.

É importante destacar que o marco regulatório vigente tem favorecido e ampliado a interação
entre universidade e empresa. Como exemplo, pode ser citada a cláusula de Investimentos em
Pesquisa e Desenvolvimento, regulamentada pela ANP, a qual prevê que os concessionários de
campos petrolíferos invistam o equivalente a 1% do faturamento bruto em pesquisa e
desenvolvimento (P&D), com aplicação de, pelo menos, 50% desse valor na contratação de
projetos e programas junto a universidades e institutos de pesquisa.

No caso em questão, a intensificação da interação entre a UnB e a Petrobras, foi propiciada
pela citada regulamentação e pela consolidação do programa Redes Temáticas da
Petrobras. A formalização da parceria se deu a partir da celebração de instrumentos
jurídicos específicos, que caracterizaram uma aliança estratégica entre universidade e
empresa, com o intuito principal de dotar a universidade de uma infraestrutura de ponta
para o desenvolvimento de projetos de P&D.
A partir do exame da literatura nacional e internacional relacionada ao tema e da realização
do estudo de caso pode ser identificado o retorno dessa interação, na perspectiva da
universidade. Os principais resultados revelados pela pesquisa, que envolveu a análise de
nove projetos desenvolvidos entre a UnB e a Petrobras, no período de 2004 a 2010, são
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observados a partir da figura 2, que sintetiza o processo de cooperação, conforme modelo
proposto por Segatto (1996).

A presente sistematização não teve a intenção de esgotar todos os fatores envolvidos no
processo de interação entre a Universidade de Brasília e a Petrobras, mas tão somente
destacar os principais aspectos identificados no estudo.

Figura 2 - O processo de cooperação UnB / Petrobras, por intermédio do Instituto de Geociências

Fonte: Dados da Pesquisa (2012).

Diante dos resultados, percebeu-se que a parceria encontra-se em fase de consolidação e
gera resultados significativos não só para o IG, mas para a UnB, como um todo. Os
recursos investidos, até o momento, foram destinados à instalação de laboratórios robustos,
equipados com alta tecnologia, que propiciam a realização de pesquisas em várias áreas do
conhecimento. Essa infraestrutura é utilizada pelo IG, por outros departamentos da UnB,
por universidades e empresas, nacionais e internacionais, gerando uma capacidade
inovativa na área de C&T. Segundo relato dos entrevistados, esse desenvolvimento não
teria sido possível se dependente apenas dos recursos disponibilizados pela universidade e
por outras fontes de financiamento. Além disso, a aquisição de equipamentos, para
utilização em pesquisas de campo, possibilitou a participação de alunos da graduação e da
pós-graduação.  Tal ampliação do conhecimento, propiciada por experiências práticas,
diferencia a mão de obra formada pela universidade e gera uma aproximação com o
mercado de trabalho.

Nesse sentido, é consensual entre alguns autores do assunto, que as universidades passam a
ocupar um papel privilegiado no desenvolvimento da mudança tecnológica, decorrente de sua
contribuição indireta no avanço das fronteiras da ciência, por meio da sistematização do
conhecimento técnico e da capacitação de seus estudantes e pesquisadores.

No que tange às barreiras para realização da parceria, foi identificada a existência de problemas,
tanto na proposição dos instrumentos jurídicos, quanto na execução física e financeira dos
projetos. O primeiro decorrente da inexistência de procedimentos claros, bem definidos e
amplamente divulgados, que facilitem o processo burocrático. O segundo, resultado de uma
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infraestrutura decadente, dotada de um sistema de compras arcaico e sucateado, em função,
principalmente, da inexistência de uma solução sistêmica eficaz.

Como proposta de melhoria para as principais críticas realizadas pelos entrevistados, sugere-se
que, em um primeiro momento, a Universidade verifique como se dá a formalização de
projetos de pesquisa em outras instituições públicas de ensino superior, nas quais o processo
ocorra com maior celeridade. É de fundamental importância que se busquem alternativas para
facilitar a formalização de tais instrumentos, quando benéficos para a instituição e para o
desenvolvimento local, regional e nacional. Seria interessante, também, a ampliação da
pesquisa, de modo a identificar as motivações, barreiras, facilitadores e a aplicabilidade dos
resultados, na visão da Petrobras.

Além disso, recomenda-se a realização de um estudo com foco no processo
administrativo/burocrático que envolve a formalização de projetos na Universidade de
Brasília, com o objetivo de identificar os gargalos existentes e as possibilidades de
melhorias. O estudo buscaria verificar, entre outros aspectos, o fluxo organizacional; o
conhecimento dos pesquisadores sobre a tramitação processual; e as dificuldades
operacionais envolvidas na formalização e na execução de um projeto acadêmico.

Por fim, acredita-se que a interação universidade-empresa, tal qual a parceria UnB-
Petrobras, deve ser incentivada por ter se demonstrado eficaz e por possibilitar benefícios
para a universidade, para a empresa e para o desenvolvimento científico. No entanto, há
que se ter clara a necessidade de compatibilização entre os interesses acadêmicos e os
interesses empresariais, para o adequado fortalecimento desses projetos de cooperação.
Além disso, mecanismos eficazes de controle precisam ser estabelecidos, a fim de tornar a
interação mais efetiva e relevante, sem afetar a missão dos envolvidos. A observância a
esses aspectos torna-se indispensável, para que a universidade não perca suas
características essenciais, referentes à capacidade de produzir conhecimento e de priorizar
a pesquisa básica em preterição à aplicada.
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Enriquecimento cognitivo e aprendizagem organizacional como
fator de inovação: um estudo exploratório em empresas

Abstract

Seeking to understand how cognitive enrichment of tasks and organizational learning can
contribute to innovation for sustainability, this paper presents an exploratory study to
identify the organizational factors with potential to promote both the organization's
competitiveness and the quality of life at work. A model was developed with nineteen
organizational factors grouped into four variables (independent variables in the study):
organizational environment, cognitive enrichment of tasks, investments in training and
awareness of employees of their belonging to the group. Seven other factors are grouped
into four variables (response variables): two associated with competitive performance -
innovation and individual learning ability - and two related to quality of working life:
personal satisfaction, and health and safety. Data from one hundred fifty-six questionnaires
were analyzed statistically, showing the existence of a significant linear correlation for
most of the sixteen studied relationships. After, it was used regression analysis to evaluate
among the nineteen factors those that have more impact in the organizational
sustainability. Preliminary results indicate the feasibility of organizing certain
organizational factors - including the organizational climate, investment in training and the
integration of learning into work processes - such that they can contribute to the
sustainable development of the organization, improving at the same time the
competitiveness and the quality of working life.

Resumo

Buscando compreender como o enriquecimento cognitivo das tarefas e a aprendizagem
organizacional podem contribuir com a inovação para sustentabilidade, é apresentado um
estudo exploratório visando identificar os fatores organizacionais com maior potencial para
promover, simultaneamente, a competitividade da organização e a qualidade de vida no
trabalho. Foi desenvolvido um modelo com dezenove fatores organizacionais agrupados
em quatro indicadores (variáveis independentes no estudo): ambiente organizacional, nível
de enriquecimento cognitivo das tarefas, investimentos em capacitação e percepção do
trabalhador sobre seu pertencimento ao grupo. Outros sete fatores são agrupados em quatro
indicadores (variáveis respostas): dois associados ao desempenho competitivo –
capacidade de inovação e capacidade de aprendizagem individual – e dois indicadores
associados à qualidade de vida no trabalho: satisfação pessoal e, saúde e segurança. Os
dados dos cento e cinquenta e seis questionários respondidos foram analisados
estatisticamente, evidenciando a existência de correlação linear significativa para a maioria
das dezesseis relações estudadas. Em seguida, utilizou-se análise de regressão para avaliar
entre os dezenove fatores, quais os que mais impactam a sustentabilidade organizacional.
Os resultados preliminares sinalizam para a viabilidade de organizar determinados fatores
organizacionais - entre eles o clima organizacional, o investimento em capacitação e a
integração da aprendizagem aos processos de trabalho - de modo tal que possam contribuir
para o necessário desenvolvimento sustentável da organização, melhorando de forma
integrada o desempenho competitivo e a qualidade de vida no trabalho.



1. Introdução e Objetivos

Aprendizagem organizacional e suas contribuições para as organizações e colaboradores
são assuntos em foco no atual mundo empresarial. Não somente seus benefícios, como
também as maneiras de alcançar objetivos que contribuam para a evolução do trabalhador
e, como consequência, agregar valor em organizações à procura de excelência. A
aprendizagem ligada ao trabalho, o trabalho reflexivo, o enriquecimento cognitivo das
tarefas, o significado do trabalho, as abordagens utilizadas na inserção da aprendizagem, os
resultados positivos no mercado, as dificuldades encontradas dentro e fora das empresas, o
ambiente organizacional, além dos fatores psicossociais, todos participam e têm grande
importância na geração de conhecimento dentro das organizações.

O enriquecimento cognitivo, sendo resultado de um processo de aperfeiçoamento do
conhecimento, em que ocorre a incorporação de elementos e mudanças nos processos do
meio à estrutura do indivíduo, é peça fundamental para aprendizagem organizacional, além
de contribuir para a satisfação e motivação dos trabalhadores. Processos psicológicos como
memória, atenção, emoção e motivação estão diretamente ligados à aprendizagem; eles são
responsáveis pela integração de fatores contextuais e internos que podem tanto favorecer
como afetar de maneira negativa o processo de aprender.

O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo exploratório sobre os fatores
organizacionais com maior potencial para promover simultaneamente a competitividade da
organização e a qualidade de vida no trabalho. Em especial, busca-se aumentar o
entendimento sobre como os fatores ligados ao enriquecimento cognitivo e à aprendizagem
organizacional impactam a inovação para a sustentabilidade organizacional.

A importância desse estudo se deve ao fato que, o investimento em fatores com tal
característica tende a gerar o desenvolvimento sustentável da organização com base no
enfoque triple botton line – isso é, a busca de equilíbrio no atendimento a demandas
econômicas, ambientais e sociais - uma vez que irá beneficiar diretamente os dois
principais stakeholders da organização (os seus proprietários e trabalhadores), reduzir a
probabilidade de conflitos capital-trabalho, entre outros benefícios socioeconômicos. Os
procedimentos empregados na condução da pesquisa, bem como outros detalhes referentes
ao estudo feito são descritos na seção 3, após serem apresentados fundamentos teóricos dos
fatores escolhidos.

2. Fundamentos

2.1. Trabalho com Reflexão

2.1.1. Significado do trabalho

Para Hackman (1975), o sentido no trabalho efetuado é importante, útil e legítimo para o
trabalhador e, segundo o autor, para que o trabalho realmente tenha sentido para aquele que
o pratica são necessárias três características fundamentais: i. identificação do colaborador
com a tarefa a ser realizada; ii. um trabalho não alienado, ou seja, que permita o
conhecimento da atividade desempenhada com a identificação do significado real do
trabalho, o agrupamento dos resultados com o ambiente vivido, e autonomia para a
realização das atividades; iii. ter um retorno sobre o seu desempenho, permitindo que o
trabalhador possa identificar prováveis erros e corrigi-los da melhor maneira.



A partir disso, Morin (1996) caracteriza o sentido do trabalho como um esquema formado
a partir de três partes: o significado, a orientação e a coerência. Sabendo que, o significado
representa o valor que é atribuído ao trabalhador através da atividade realizada; a
orientação é o que se busca através de suas ações; já a coerência é caracterizada pela
harmonia entre o homem e o trabalho nas suas relações internas.

Segundo a equipe de investigação Meaning of Work International Research Team (1987),
mesmo que as pessoas tenham condições mais do que suficientes para viverem sem o
trabalho, não o fariam, pois acreditam que além de ser uma forma de se manterem
financeiramente, o trabalho é uma maneira íntima de relação com as pessoas. A vontade de
estar em um grupo e a busca de um objetivo em uma sociedade são fatores regados
positivamente através de um trabalho com sentido e significado para o colaborador. De
acordo com Fleury (2000) o trabalho organizado de maneira eficiente, aceitável, que
conduza a resultados úteis, garantindo a segurança e a autonomia do trabalhador é
considerado um trabalho com significado e de grande valor, pois estimula as necessidades
para o crescimento da pessoa e seu senso de responsabilidade.

A maior habilidade e sabedoria naquilo o que faz leva o colaborador a sentir-se mais
autônomo na realização de suas atividades, a confiança depositada nele juntamente com o
acompanhamento necessário para a concretização de suas tarefas leva a autoconfiança que
se torna característica de um profissional com excelência naquilo que realiza. O
fortalecimento das competências individuais, relacionadas com as atividades atribuídas ao
profissional são fontes de conhecimento, eficiência e eficácia, pois uma atividade realizada
por quem a conhece e busca as melhores maneiras de realizá-la será geradora de melhores
resultados e menores custos organizacionais.

O senso de pertencimento dentro do grupo que realiza o trabalho leva o trabalhador a um
maior desenvolvimento pessoal (MORIN, 2001), as relações interpessoais no ambiente de
trabalho contribuem para o desenvolvimento de suas identidades. Pesquisas relatam que o
trabalho com sentido é aquele que pode ser realizado com pessoas as quais possa haver
identificação das mesmas com os trabalhos que realizam pessoas que mesmo com as
dificuldades do dia a dia, trazem prazer no trabalho conjunto. O fato de trabalhar com
outras pessoas resulta a uma maior cooperação, além de funcionar como estimulante
próprio para o trabalhador, o que o faz crer no trabalho com sentido afirmado em suas
relações no ambiente de trabalho.

Somando as características pessoais, grupais, organizacionais, é possível chegar à
conclusão que o trabalho com sentido é possível. Para Tolfo e Piccinini (2007) o mesmo
pode ser alcançado através da transformação do sofrimento no trabalho em prazer nas
atividades que realiza, principalmente através da utilização de competências e autonomia.
O real sentido e significado do trabalho tende a beneficiar colaboradores, administradores,
organizações, ambos aliados na busca de um trabalho reflexivo, que representem uma
forma de crescer e ganhar com todos os benefícios que as experiências e investimentos
podem acrescentar.

2.1.2. Prazer no trabalho

A satisfação no trabalho tem sido estudada desde a década de 30, e o interesse nesse
assunto decorre, principalmente, pela grande influência que a satisfação pode exercer sobre
o trabalho realizado podendo afetar a saúde física e mental e intervir no comportamento do
trabalhador trazendo consequências para a vida pessoal do individuo e para as
organizações. (MARTINEZ, 2002)



Pelas várias influências que a satisfação no trabalho pode ter, é difícil ter um conceito
exato sobre a mesma. De acordo com Fraser (1983) a satisfação pode sofrer interferências
tanto internas quanto externas ao trabalho, o que caracteriza a mudança constante da
satisfação. Segundo Martinez (2002) a satisfação no trabalho pode ser comumente
conceituada como motivação, mas alguns consideram satisfação como o oposto de
insatisfação no trabalho e outros ainda acreditam que satisfação e insatisfação são
fenômenos distintos.

Para a autora, a satisfação tem suas vertentes de congruência, ou seja, há possibilidades de
sinônimos para a satisfação, que nem sempre significam igualdade ao todo. São
estabelecidas relações específicas como a satisfação e motivação, atitude, insatisfação e
estado emocional, autores como Herzberg (1971) e Locke (1976) concluem as divergências
entre os sinônimos apresentados, muitas vezes especificados pelo sentimento presente no
trabalhador, como característica única de cada um. O que se pode destacar dentre tantas
definições é que ambos sofrem grande influência do seu sentido representativo a partir da
vivência no ambiente de trabalho.

No lado oposto da satisfação, a insatisfação como caracteriza Dejours (1992), a
insatisfação pessoal no trabalho determina o sofrimento, tanto por o trabalho não
acrescentar ao homem uma forma de demonstração de suas capacidades e personalidade de
modo afetivo, como também relacionado a desejos e motivações pessoais. O trabalhador ao
confrontar a realidade, busca um real sentido para as atividades que realiza na organização.
Quando há conflitos em relação a estas atividades existe uma insatisfação gerada além da
sobrecarga mental e comportamental. Estes acontecimentos e a realidade de o trabalhador
estar presente em uma organização onde realiza trabalho influenciam diretamente seu
comportamento mental, pois necessita da submissão a ela para sua sobrevivência na
maioria dos casos. Sendo assim, o sofrimento não é causado por realidades interiores do
trabalhador, mas sim pelas relações exteriores nas quais é imposto.

Já o prazer, como caracterizado por Mendes (1995), está relacionado à satisfação de
necessidades representadas em alto grau pelo sujeito, tornando-se desta forma, uma
manifestação episódica, tendo em vista as contrariedades impostas pela civilização. A esse
conceito, acrescenta-se a afirmação de Dejours in Betiol (1994), de que o prazer do
trabalhador resulta do uso de energia psíquica que a tarefa permite.

As energias psíquicas, ou cargas psíquicas, podem ser negativas e positivas. Dejours
(1992) simplifica-as como: quando há no trabalho um aumento de cargas psíquicas, essas
sendo causada por automatizações, sistematizações, diminuição das atividades dinâmicas,
tornando-se fontes de desprazer e tensões para o trabalhador; o trabalho torna-se fatigante,
com fontes de cargas psíquicas negativas. Já as cargas psíquicas positivas são
caracterizadas pela livre escolha do trabalho, ou um trabalho livremente organizado, o que
torna das atividades um meio de relaxamento, como quando o término da atividade é mais
prazeroso do que não tê-la começado, são os casos de atividades de pessoas que estão
satisfeitas com o seu trabalho, especificando assim o trabalho equilibrante.

“A atividade profissional constitui fonte de satisfação, se for livremente escolhida, isto é, por
meio de sublimação, tornar possível o uso de inclinações existentes, de impulsos instintivos
(pulsionais) persistentes ou constitucionalmente reformados. No entanto, como caminho para a
felicidade, o trabalho não é altamente prezado pelos homens. Não se esforçam em relação a ele
como o fazem em relação a outras possibilidades de satisfação. A grande maioria das pessoas só
trabalha sob pressão da necessidade, e esta aversão humana ao trabalho suscita problemas sociais
extremamente difíceis.” (Freud, 1974, p. 174).

Para Mendes (1995), o trabalho como parte externa com ligação ao sujeito e suas relações
internas e sociais, representa uma fonte de sofrimento ou prazer, contanto que as premissas



externas atentam ou não aos anseios, vontades e desejos inconscientes. Desta forma, é
considerado que a fuga do sofrimento e a busca pelo prazer são um desejo contínuo do
trabalhador em meio aos processos e organizações de trabalho. Tais organizações muitas
vezes não colaboram e só oferecem posições contrárias aos anseios do indivíduo, o que
gera o sofrimento e transforma o trabalho em apenas uma forma de sobrevivência.

Dejours (1992) explica que, no conteúdo significativo do trabalho quando as atividades
exigidas não correspondem às competências exercidas pelo trabalhador pode ocorrer a
desvalorização espontânea das atividades laborais, com um forte risco de fracasso. Tal
fracasso relaciona-se diretamente tanto com as atividades realizadas e sua resposta junto à
organização, quanto ao campo social envolvido no setor de trabalho.

Quando uma atividade laboral é bloqueada, ou seja, a empresa não permite a participação
do colaborador, demonstrando características de uma organização autoritária, impedindo
sua liberdade de uso das aptidões psicomotoras, psicossensoriais e psíquicas, acontece
então o acúmulo de cargas psíquicas negativas, o que pode desencadear,
consequentemente, perturbações e fadigas físicas (DEJOURS, 1992). Quando o
trabalhador é impedido de expor suas características no trabalho que exerce, começam a
surgir conflitos entre os anseios do colaborador e objetivos esperados pela empresa, o que
por isso, torna difícil a liberação de tais particularidades no ambiente de trabalho.

2.1.3. Aprendizagem Organizacional

A aprendizagem organizacional é baseada em ações planejadas ou não para o funcionário,
com o funcionário e do funcionário.

De acordo com Antonello (2005) aprendizagem é um conceito variável que abrange as
mudanças continuadas integrando vários níveis. Segundo a autora, a aprendizagem em seu
estágio inicial recorre às práticas novas na organização, como experiências técnicas e
práticas. O resultado final da aprendizagem dependerá, principalmente, da forma com que
a organização enxerga a inovação e tem capacidade de modificar padrões
comportamentais.

Seguindo o conceito das “organizações que aprendem” (SENGE, 1990), empresas que
seguem tal representação são caracterizadas pelo estímulo ao aprendizado e transformação
contínua das pessoas, o que soma à organização conhecimentos que postos em prática são
fontes de sucesso organizacional. Através de renovação das competências, procurando
sempre a inovação tanto pessoal quando profissional, busca-se uma atividade que agregue
sentido ao que o trabalhador sabe e está apto a fazer, a aprendizagem organizacional
relacionada a essas competências levam a uma maior fonte de experiências e sabedoria
para aquele que o realiza.

As atividades empresariais voltadas à capacitação profissional e ao desenvolvimento
pessoal agregam valor à atividade executada pelo colaborador, pois incentiva a capacidade
profissional, valoriza as competências do trabalhador e traz sentido ao trabalho realizado.
Além disso, melhora o bem-estar e o ambiente de trabalho. Em uma sociedade onde o
trabalho se torna cada vez mais automatizado, e as atividades consideradas “braçais” se
tornam repetitivas e cansativas para o trabalhador, o conhecimento se torna um diferencial
que influencia diretamente na organização. O conhecimento leva à geração de inovação, as
ferramentas, os equipamentos, as máquinas e até mesmo as informações que ficam
disponíveis para todos.



2.2. Ambiente organizacional

2.2.1. Fatores Psicossociais

Apesar de ser um termo muito amplo, pois engloba a descrição das características da
pessoa, compreendendo a personalidade, os mecanismos de defesa, os estados emocionais
e cognitivos e os fatores sócios ambientais, como as situações indutoras de estresse,
(CARAN, 2007), há algumas definições de conceito para os fatores psicossociais. De
acordo com a Organização Internacional do Trabalho - OIT (1984) fatores psicossociais
são as interações entre ambiente, conteúdo, condições de trabalho, necessidade,
habilidades, capacidades do trabalhador e elementos pessoais. Essas interações podem, por
meio de percepções e experiências, influenciar a saúde física e mental, o desempenho e a
satisfação no trabalho. De acordo com Guimarães (2006) e Caran (2007) os fatores
psicossociais podem ainda interagir com a dimensão biológica e se chocar com as
características do individuo, trazendo consequências para a saúde do trabalhador.

A pressão do tempo, a complexidade das tarefas, o excesso de trabalho, a liderança
inadequada, a falta de autonomia são exemplos de fatores de riscos no trabalho que trazem
desgaste físico e mental para os indivíduos. De acordo com Seligmann-Silva (1994), para
compreender a origem do desgaste mental, que se traduzem em adoecimentos individuais é
preciso conhecer a organização do trabalho e as condições de tensão vivenciadas
coletivamente pelos trabalhadores. O estresse ocupacional é a resposta do trabalhador
quando este não possui conhecimento ou habilidade para lidar com as exigências e
pressões no trabalho que provocam a capacidade de adaptação do colaborador. O ritmo
para alcançar a eficiência e cumprimento das exigências dos gestores gera um excesso de
carga nos aspectos físicos, psíquico e cognitivo.

Segundo Agencia Europeia (2003) os fatores psicossociais afetam a saúde psicológica da
pessoa por meio de neuroses, ansiedade intensa, distúrbio de sono, depressão,
manifestações obsessivas, síndrome de esgotamento (burn-out), irritabilidade, falhas de
desempenho, conflitos interpessoais, assédio moral, conflitos familiares, estresse,
violência, fadiga, tensão, diminuição da motivação. Os fatores psicossociais trazem riscos
para à saúde do trabalhador e para as organizações. Podem provocar um aumento nos
custos gerados pelos afastamentos e dificuldades de retorno ao trabalho, diminuição do
desempenho, acidentes de trabalho e absenteísmo. Esses custos afetam diretamente os
custos de produção e trazem como consequência a diminuição na rentabilidade, na
competitividade e elevação nos preços.

2.2.2. Clima Organizacional

Clima Organizacional é a condição do ambiente interno da organização que orienta o
comportamento dos seus integrantes, servindo como fundamento para interpretar a
situação, agindo, também, como fonte que direciona as atividades. (RAMACCIOTTI,
2007). O clima, afeta a produtividade, a qualidade do trabalho e a satisfação pessoal no
trabalho e de acordo com Luz (2003) alguns elementos dimensionam a negatividade do
clima que a empresa vivencia no período como: absenteísmo, turnover, faltas, atrasos, falta
de comprometimento, falta de qualidade nos serviços prestados, greves, conflitos
interpessoais e interdepartamentais, desperdício de material. Há ainda fatores dentro da
organização que influenciam o ambiente organizacional, como: a liderança, as condições
de trabalho, a motivação, o relacionamento e a comunicação entre os membros da
organização.  (FERNANDES, 2001).



Trabalhadores submetidos a condições inadequadas, com grande volume de trabalho, um
rigor excessivo, com pouco poder de decisão, que não possuem segurança no emprego, não
são aproveitados ou desenvolvidos profissionalmente e sem incentivos financeiros
adequados, trazem consequências negativas a organização. Colaboradores condicionados a
esses fatores podem estar insatisfeitos e desmotivados e contaminar o ambiente de
trabalho.

A falta de transparência e clareza no processo de comunicação da empresa, o
relacionamento interpessoal, a falta de ética são alguns dos fatores que podem levar ao
estresse laboral dentro da empresa. O estresse dentro da organização pode trazer
consequências para o individuo como reações cognitivas, emocionais, comportamentais e
psicológicas.

2.3. Enriquecimento Cognitivo

2.3.1. Ergonomia Cognitiva

A ergonomia cognitiva surgiu com o objetivo de analisar os aspectos cognitivos e de
conduta na relação entre o homem e o trabalho, visando identificar a expressão da
cognição no trabalho e como influencia e afeta o mesmo. Busca uma compreensão de
como a pessoa gerencia a situação de trabalho e as informações que recebe. (ABRAHÃO
et al., 2009). Não se restringe a entender a atividade humana nos processos de trabalho de
uma ótica simplesmente física, entende que os trabalhadores não são apenas simples
executantes, são capazes de detectar sinais e indícios importantes, são operadores
competentes e são organizados entre si para trabalhar, e que, nesse contexto, podem até
cometer erros. (ABRAHÃO et al., 2009).
A ergonomia cognitiva procura entender como a cognição humana afeta e é afetada pelos
processos de trabalho e também compatibilizar soluções técnicas às características e
necessidades dos usuários. (ABRAHÃO et al., 2009). Aplicar métodos que identifiquem
problemas relativos à carga e conteúdo de trabalho, viabilizando a implementação de
recomendações para otimizar o desempenho humano. O papel da ergonomia cognitiva é
fazer com que as soluções tecnológicas sejam compatíveis com as necessidades dos
usuários. (MARMARAS, 2001).

2.3.2. Processos Psicológicos

A aprendizagem envolve uma integração de fatores contextuais e internos que podem tanto
favorecer como afetar de maneira negativa o processo de aprender. Alguns fatores
influenciam nas estruturas perceptivas, eles dependem das condições externas e internas;
como principal elemento externo da percepção o próprio ambiente em que se localiza o
indivíduo é capaz de afetar o senso perceptivo do ser humano. A memória, a atenção, a
emoção e a motivação atuam diretamente na aprendizagem e no desenvolvimento
cognitivo dos indivíduos.

Segundo Piaget (1973) memória é a capacidade de conservação do passado da pessoa e da
permanência de informações que possam ser utilizadas nas ações e conhecimentos atuais.
É através da memória que se codifica, armazena e recupera determinados processos.
(ABRAHÃO et al., 2009). Já atenção consiste no foco de um aspecto limitado de ambiente,
depende totalmente da vontade do indivíduo e encontra-se vinculada à consciência. É um
processo cognitivo que permite controlar os estímulos irrelevantes, perceber estímulos
importantes e passar de um estímulo para outro. A emoção é um complexo estado de



sentimentos que estão relacionados ao afeto e ao humor. Pode afetar as sensações, fazendo
com que as reações ocorram mais facilmente e que variem de pessoa para pessoa,
dependendo dos estímulos e da capacidade individual de captá-los. (KAPLAN, 1993). A
motivação é uma necessidade ou um desejo que dá força para o comportamento e
determinação, pode ser entendida como um processo psicológico que faz com que as
pessoas se esforcem para alcançar seus objetivos, resultados e metas.

3. Metodologia

Um estudo abrangente como aqui proposto, direcionado para o entendimento de relações
entre diversos fatores de alta complexidade, requer o levantamento e a organização de um
número considerável de dados. Para tanto, foram adotados os seguintes procedimentos
iniciais:

 agregação dos vinte e seis fatores a serem pesquisados em oito indicadores, cada
um deles associado a uma dimensão de avaliação, como apresentado na seção 3.2;

 quatro desses indicadores foram tratados como variáveis independentes e quatro
como variáveis respostas;

 transformação das variáveis qualitativas em quantitativas (através do método
scoring).

A seguir serão apresentados os métodos empregados para a coleta dos dados, a sua
organização e o tratamento estatístico dos dados.

3.1. Coleta de dados

A coleta de dados foi feita através de uma pesquisa survey com 156 profissionais que
atuam em diferentes empresas e, para tanto, foi elaborado um questionário com perguntas
fechadas, utilizando-se uma escala de Likert de quatro níveis, cujas possíveis respostas (em
função da pergunta) são as seguintes:

 sempre / frequentemente / às vezes / nunca

 muito melhor / melhor / pior / muito pior

 alto / médio / baixo / inexistente

Em todas as opções existe a alternativa “não sei responder” e, neste caso, a questão é
descartada para aquele respondente.

Seguindo a recomendação de vários autores, foi feito um pré-teste desse instrumento de
pesquisa, que se constituiu em um prova preliminar para evidenciar possíveis falhas. Esse
pré-teste foi fundamental para se chegar ao questionário final, pois várias questões foram
suprimidas, incluídas ou alteradas.

Para o tratamento dos dados utilizou-se o método scoring, o qual possibilitou tratar
quantitativamente as variáveis estudadas, que são de natureza qualitativa. O método
scoring constitui-se na atribuição de pontos visando transformar uma variável qualitativa
qualquer em qualitativa ordinal ou, mesmo, quantitativa. Dessa maneira, torna-se possível
definir escalas de medida (para mais detalhes veja, por exemplo, a seção Measurement
Scales em Hayes: 1997). Por simplicidade, foram atribuídos os seguintes valores: 5 (para
as respostas “sempre”, “muito melhor” e “alto”), 3 (“frequentemente”,“melhor” e



“médio”), 2 (“às vezes”, “pior” e “baixo”) e 0 (“nunca”, “muito pior” e “inexistente”). A
pontuação atribuída para as questões de escala com diferentes níveis (5-3-2-0 pontos) foi
estabelecida por analogia à ponderação utilizada em matrizes de correlação, enfatizando às
diferenças entre os níveis intermediários e os dois níveis extremos.

As classificações derivadas dessas escalas de medida e dos valores obtidos para os
diferentes coeficientes são arbitrárias, em que o único propósito é servir de instrumento
para organização dos dados pesquisados, fazendo sentido somente dentro do âmbito do
estudo desenvolvido.

Até o presente momento foram obtidas cento e dezoito respostas; para que se tenha uma
maior significação estatística, a meta é obter até julho/2013 um total de 500 respostas, e
utilizar o método estatístico de projeto de experimentos.

3.2. Organização dos dados: a construção dos indicadores

Os vinte e seis fatores pesquisados foram agrupadas em oito indicadores, como mostrado
no quadro 1. Alguns desses fatores receberam um peso maior, para ressaltar a sua
importância na construção dos indicadores.

Uma vez que se consegue quantificar as variáveis estudadas e, estando as mesmas
organizadas de acordo com as dimensões de análise desejadas, cada um dos sete
indicadores é calculado somando-se o produto dos pontos atribuídos ao fator (5, 3, 2 ou 0)
pelo peso (1 ou 2) e, em seguida, dividindo esse total pela quantidade de pontos possíveis
nessa dimensão. Portanto, esses indicadores podem assumir qualquer valor entre 0 e 5;
matematicamente:

Indicador =   _ Produto “pontos”x”peso” do fator “n”

 Total de pesos

3.3. Tratamento dos dados: estudo inicial de correlação

A Análise de Correlação e a Análise de Regressão são métodos estatísticos amplamente
utilizados para estudar o grau de relacionamento entre variáveis. A Análise de Correlação
fornece um número, indicando como duas variáveis variam conjuntamente, além de medir
a intensidade e a direção da relação linear ou não-linear entre duas variáveis. É um
indicador que atende à necessidade de se estabelecer a existência ou não de uma relação
entre essas variáveis sem que, para isso, seja preciso o ajuste de uma função matemática.

“O estabelecimento da existência de uma correlação entre duas variáveis pode
constituir o objetivo precípuo de uma pesquisa (...). Mas também representar
apenas um passo, ou estágio, de uma pesquisa com outros objetivos, como, por
exemplo, quando empregamos medidas de correlação para comprovar a
confiabilidade de nossas observações". (Siegel,1975:220)

Diferentes formas de correlação podem existir entre as variáveis. O caso mais simples é a
correlação envolvendo duas variáveis, X e Y, que será linear quando o valor de uma pode
ser obtido aproximadamente por meio da equação da reta. Neste primeiro momento foi
estudada apenas a existência de correlação linear entre os fatores estudados através do
cálculo do coeficiente de correlação de Pearson (r), que mede o grau de relacionamento
linear entre os valores emparelhados “x” e “y” em uma dada amostra (Triola, 1999).



3.4. Tratamento dos dados: significância dos fatores componentes

Em muitas pesquisas conduzidas em áreas do conhecimento como a Medicina e as
Ciências Sociais Aplicadas, a variável resposta (no caso deste estudo INOV, QPRO, SSTR
e SPES) é do tipo ordinal e geralmente uma escala de pontos é utilizada para se definir k
categorias referentes a algum fenômeno. A análise de regressão Probit, método
originalmente proposto por Aitchison & Silvey (1957), é uma alternativa interessante para
tais estudos por permitir se estimar P(Y=K | X ), ou seja, a probabilidade de se obter cada
categoria de resposta em função de variáveis preditoras ou independentes de interesse. Este
será o método empregado neste estudo para avaliar a significância do impacto dos fatores
componentes das variáveis independentes (AMB, CAP e COO) e, também, para avaliar a
proposta de modelo para construção dos indicadores, como apresentado no quadro 1, sob o
ponto de vista da sensibilidade e da capacidade de discriminação.

Quadro 1: Fatores componentes de cada indicador, com os respectivos pesos atribuídos

Indicador Fatores Componentes do Indicador Peso

AMB: AMBIENTE
INTERNO

amb1: Clima organizacional 2
amb2: Oportunidades para crescimento profissional 1
amb3: Oportunidades para desenvolvimento pessoal 1
amb4: Qual é o nível da sua carga de trabalho mensal? 1
amb5: O ambiente interno estimula a inovação e aprendizagem? 1
amb6: Há possibilidades de crescimento na empresa? 1
amb7: Há pressão excessiva para alcançar metas? 1
amb8: O processo de comunicação da empresa é claro e

transparente? 1

COG: NÍVEL DE
ENRIQUECIMENTO
COGNITIVO DAS
TAREFAS

cog1: Suas atividades são rotineiras e repetitivas? 2
cog2: Você tem autonomia nas atividades que realiza? 2
cog3: Você desenvolve novos conhecimentos através do seu

trabalho? 2

cog4: Existe aprendizagem integrada com as atividades que você
desenvolve? (training-on-the-job, learning-by-doing)

1

cog5: A empresa oferece estímulo para criar, melhorar e inovar? 1
cog6: O ambiente interno estimula a inovação e aprendizagem? 1

CAP: INVESTIMENTO
EM CAPACITAÇÃO

cap1: Investimento nos funcionários (salários, benefícios etc) 1
cap2: São oferecidos cursos e treinamentos? 2
cap3: Incentivo para participação em eventos relacionados ao

trabalho? 1

PTC: SENSO DE
PERTENCIMENTO Á
EQUIPE

ptc1: Você se sente fazendo parte de uma equipe? 1

ptc2: Você se sente acolhido e respeitado pelos seus colegas? 1

INOV: CAPACIDADE
DE INOVAÇÃO

Capacidade de inovação organizacional 1

APRD: CAPACIDADE
DE APRENDIZAGEM

Capacidade de aprendizagem individual 1

SPES: SATISFAÇÃO
PESSOAL NO
TRABALHO

Ausência de problemas trabalhistas 1
Você sente prazer em realizar o seu trabalho? 2

Você se sente bem no seu ambiente de trabalho? 2

SSTR: SAÚDE E
SEGURANÇA NO
TRABALHO

Quantidade de acidentes de trabalho 2

Problemas emocionais (como depressão, stress, alcoolismo etc) 2

Fonte: Dados da pesquisa



4. Resultados e discussão

A Análise de Regressão PROBIT que o modelo utilizado no estudo tem alta sensibilidade,
isso é, uma boa capacidade para separar corretamente as variáveis (com 81% a 97% de
chance de identificar a existência de relações entre variáveis) e baixa probabilidade de
indicar ausência de correlação, quando essa existe (20% a 3% de probabilidade de indicar
um “falso negativo”). No entanto, é preciso melhorar a capacidade de discriminação do
modelo, principalmente no sentido de diminuir a probabilidade de indicar correlações
inexistentes (39% a 74% de indicar um “falso positivo”). Esses dados estão resumidos na
tabela 1.

Tabela 1 – Avaliação das características do modelo proposto em função das variáveis respostas

Indicador
(Variável Resposta)

Características do Modelo Proposto

Sensibilidade Capacidade de
Discriminação

Probabilidade de
FP/”Falso Positivo”

Probabilidade de
FN/”Falso negativo”

INOV 80,5% 51,4% 49% 20%
SPES 97,4% 53,3% 47% 3%
SST 97,1% 26,5% 74% 3%
APRD O modelo não foi analisado para esta variável resposta

Fonte: Dados da pesquisa

É grande a quantidade de dados coletados neste trabalho, podendo ser analisados e
discutidos diferentes aspectos relacionados com os sete indicadores pesquisados e os vinte
e oito componentes que o formam. Como se trata de uma versão preliminar do trabalho foi
feita apenas uma análise a respeito da existência de correlação (linear) entre os indicadores.

Na tabela 2 são apresentados os valores dos coeficientes de correlação de Pearson (r)
obtidos para a amostra pesquisada.

Tabela 2 - Valores dos Coeficientes de correlação de Pearson (r) para a amostra pesquisada

Indicadores
Valores de “rx,y” (coeficiente de Pearson)

AMB. Ambiente
interno

COG. Enriquec.
cognitivo

CAP.
Investimento em

capacitação

PTC. Senso de
pertencimento

INOV. Capacidade de
inovação da empresa

0,451 0,400 0,301 0,237

APRD. Capacidade
de aprendizagem 0.373 0,387 0,142 0,318

SPES. Satisfação
pessoal no trabalho

0,581 0,465 0,223 0,431

SSTR. Saúde e segur.
no trabalho

0,352 0,241 0,202 0,218

Fonte: Dados da pesquisa

Da tabela de valores críticos de “r” extrai-se que para 156 pares de dados amostrais
(número de profissionais pesquisados) os valores críticos de “r” são 0,196 e 0,256,
respectivamente para  = 0,05 e  = 0,01 (vide, por exemplo, Triola,1999, p.364). Assim,
considerando os valores de “rx,y” apresentados na tabela 1, podem ser destacadas as
seguintes conclusões principais para a amostra pesquisada:

 Não existe nenhuma evidência da existência de correlação linear significativa entre
os indicadores CAP (investimento em capacitação) e APRD (Capacidade de



aprendizagemCapacidade de aprendizagem), uma vez que o valor de “r” calculado
para este caso (rcap,Aprd=0,142) é menor que o valor crítico mínimo (isso é, 0,196);

 Uma vez que r3,7==0,223 para a correlação existente entre o indicador CAP
(investimento em capacitação) e o indicador SPES (Satisfação pessoal no trabalho),
conclui-se que existem, simultaneamente, 95% de chance de haver uma correlação
linear positiva entre esses dois indicadores (pois o valor de “r3,7” calculado é maior
que 0,196) e 1% de chance de que não haja correlação linear significativa entre eles
(pois, o valor de “r3,7” é menor que 0,256);

 Raciocínio análogo pode ser feito na análise da correlação entre os indicadores PTC
(senso de pertencimento à equipe) e INOV (capacidade de inovação da empresa),
uma vez que o coeficiente r4,5 calculado é igual a 0,237;

 Para as outras nove correlações investigadas entre os indicadores AMB, COG,
CAP, PTC e os indicadores INOV, APRD, SPES, pode-se afirmar que existem
evidências estatísticas de correlação linear positiva entre elas.

A seguir serão discutidos preliminarmente alguns dos principais resultados acima
mencionados. O intuito é ilustrar o potencial deste estudo para subsidiar o entendimento
dos fenômenos complexos relacionados com as interações dos indicadores, e dos fatores
associados, que estão sendo aqui investigados.

4. Resultados e Discussões

4.1. Impactos do ambiente interno (indicador AMB)

Os resultados apresentados na tabela 2 indicam a existência de evidências estatísticas de
que o indicador AMB tem, simultaneamente, uma forte correlação com a capacidade de
inovação na empresa (INOV), capacidade de aprendizagem dos trabalhadores (APRD), a
saúde e segurança no trabalho (SSTR) e a satisfação dos trabalhadores (SPES). Esses
resultados, até certo ponto esperados, sinalizam para o estudo de alguns aspectos
interessantes, como os exemplos abaixo.

A análise de regressão revelou o fator amb1 (clima organizacional) como o mais
significativo do AMB para SSTR, influenciando ainda a predisposição para a cooperação
dos trabalhadores, sendo esta também influenciada fortemente por amb4 (carga de
trabalho).

Sendo a relação entre AMB e SPES a mais forte entre as dezesseis investigadas
(ramb,Spes=0,581), é de se destacar a grande influência dos fatores subjetivos existentes na
empresa sobre a satisfação dos trabalhadores. Outro aspecto a ser destacado é que o
desenvolvimento de um ambiente organizacional adequado favorece, simultaneamente, o
desempenho competitivo da empresa (revelado por INOV) e seus trabalhadores (avaliado
através de APRD, SSTR e SPES).

4.2. Impactos do enriquecimento cognitivo das tarefas (indicador COG)

Um dos principais resultados a ser destacado é a forte correlação existente entre o
enriquecimento cognitivo (COG) e a Satisfação pessoal no trabalho (SPES), a qual
apresentou o segundo maior coeficiente (rcog,Spes=0,465). Destaque-se também que o nível
de enriquecimento cognitivo tem uma forte relação com a capacidade de inovação
(rcog,Inov=0,400) e com o Capacidade de aprendizagem dos trabalhadores (rcog,Aprd=0,387).



O enriquecimento cognitivo é alcançado através de soluções que valorizam o trabalhador e
de muito baixo custo para a empresa como, por exemplo, aumento da autonomia e do
empoderamento (empowerment) do trabalhador, organização das tarefas aumentando os
desafios cognitivos aos trabalhadores, de modo a diminuir a existência de rotinas
entediantes e desestimulantes (a mera existência de uma gestão mais aberta e participativa
já é um mecanismo eficaz para isso) o estimulo à inovação e melhoria em todos os níveis
da empresa, valorizando a contribuição dos trabalhadores nesses processos, entre outros

Destaque-se que enquanto o indicador COG influencia positivamente a capacidade
individual de aprendizagem (APRD), o investimento em cursos e treinamentos (fator cap2)
tem pouca influência. Isso parece indicar que promover o enriquecimento cognitivo das
tarefas tem uma relação custo-benefício mais favorável que o investimento em cursos e
treinamentos convencionais.
Os fatores com impactos mais significativos na SPES são desenvolvimento de novos
conhecimentos através do trabalho (cog3), estimulo oferecido para criar e inovar (coog5) e
autonomia nas tarefas que realiza (coog2). A autonomia afeta significativamente também
APRD, enquanto que a aprendizagem integrada ao trabalho (cog4) aumenta a
predisposição dos trabalhadores para a cooperação, que é um importante fator para
inovação na empresa.

4.3. Impactos do investimento em capacitação (indicador CAP)

O indicador que apresentou menores coeficientes de correlação, quando comparado com
AMB, COG e PTC foi o indicador CAP. Mesmo assim, foi evidenciada a existência de
correlação significativa de CAP com a INOV (rcap,Inov=0,301), indicando a importância do
desenvolvimento das competências internas para o bom desempenho competitivo da
empresa.

Já a baixa correlação existente entre CAP e os três indicadores mais ligados aos
trabalhadores, a saber, APRD (rcap,Aprd=0,142),  SSTR (rcap,Sstr=0,202) e SPES
(rcap,Spes=0,223) pode ser explicada pelo fato de os fatores que compõem este indicador
serem de natureza intrínseca ao trabalhador, os quais não são influenciados pelas
capacitações tradicionalmente oferecidas pelas empresas. As capacitações oferecidas
normalmente pelas empresas visam ao desenvolvimento de competências instrumentais,
como o aumento de conhecimento sobre determinado tema ou o aprimoramento de
habilidade técnicas. Quanto à SSTR, é de se esperar que se for investigada a relação deste
indicador com a capacitação específica em temas afetos à SST/”Saúde e segurança no
trabalho”, a correlação será bem mais significativa.

O indicador que apresentou menores coeficientes de correlação foi o investimento em
capacitação (CAP), sendo que somente foi evidenciada correlação significativa com a
capacidade de inovação (r3,5=0,301).

A inexistência de evidência estatística de correlação positiva entre CAP e o Capacidade de
aprendizagem (r3,6=0,142) pode ser explicada pelo fato serem investigados aspectos de
natureza intrínseca ao Capacidade de aprendizagem, como criatividade, atenção,
cooperação, os quais não são influenciados pelas capacitações tradicionalmente oferecidas
pelas empresas. As capacitações oferecidas normalmente pelas empresas visam ao
desenvolvimento de competências instrumentais, como o aumento de conhecimento sobre
determinado tema ou o aprimoramento de habilidade técnicas.



A análise de regressão indicou o fator cap2 (oferta de cursos e treinamentos) como o fator
mais significativo de influência tanto em INOV como em APRD.

4.4. Impactos do senso de pertencimento à equipe de trabalho (indicador PTC)

É bastante significativa a correlação evidenciada entre PTC e SPES (rptc,Spes=0,431),
derivada provavelmente da importância que a socialização tem para a maioria das pessoas.
E, vale frisar, a socialização tem importância fundamental para a conversão do
conhecimento individual em conhecimento organizacional, etapa chave para
consubstanciação dos processos de inovação na empresa.

A APRD também tem uma forte relação com PTC (rptc,Aprd=0,318). Já a correlação com
INOV ficou no valor limite (rptc,Inov=0,237) de modo que, existem, simultaneamente, 95%
de chance de haver uma correlação linear positiva entre esses dois indicadores (pois o valor
de “r” calculado é maior que 0,196) e 1% de chance de que não haja correlação linear
significativa entre eles (pois, o valor de “r” é menor que 0,256).

Mesmo diante dessa pequena incerteza estatística sobre a correlação do PTC e INOV, os
resultados obtidos indicam que buscar desenvolver nos trabalhadores a socialização e o
espírito de equipe é uma alternativa bastante interessante para alavancar o desempenho da
empresa de modo integrado com a satisfação dos trabalhadores.

5. Conclusões

O propósito desta pesquisa, que é de caráter exploratório, é fazer um levantamento inicial
da realidade vivida nas empresas-alvo, subsidiando trabalhos investigativos posteriores
para aprofundamento de questões. Ela faz parte de um estudo mais amplo que se propõe a
esclarecer como os fatores organizacionais e humanos interagem, influenciando tanto o
desempenho organizacional (inovação, qualidade, produtividade e custos) como o
trabalhador (satisfação, saúde e segurança no trabalho).

Em relação ao modelo proposto para construção dos indicadores, como se trata de um
modelo de aplicação para estudos de campo na área das ciências sociais aplicadas, um
valor acima de 50%  para a sensibilidade e a capacidade de discriminação já pode ser
considerado razoável.

Guardando-se os devidos cuidados nas conclusões derivadas desses estudos preliminares,
um dos aspectos mais importantes a ser destacado desses resultados é a constatação de que
o enriquecimento cognitivo das tarefas (COG) e os fatores psicossociais (presentes em
AMB e PTC) exercem forte influência positiva tanto no desempenho da empresa (revelado
pelo indicador INOV) como no desempenho e na satisfação dos trabalhadores
(respectivamente APRD e SPES). Isso mostra um caminho a ser melhor estudado para o
desenvolvimento de empresas que tenham, ao mesmo tempo, bons níveis de
competitividade e de qualidade de vida para os seus trabalhadores.

Destaque-se, em especial, a importância de uma maior atenção das empresas para o
desenvolvimento de tarefas que tenham um nível adequado de estímulo cognitivo aos
trabalhadores. Isso irá beneficiar ao mesmo tempo o desempenho competitivo da empresa
e os trabalhadores, aumentando a sua satisfação e a qualidade de vida no trabalho. E isso
pode ser obtido com soluções de custo muito baixo para a empresa.

Empresas com uma maior valorização do funcionário, com investimentos na geração de
conhecimento e a contínua busca de inovação tecnológica e organizacional possuem seu



lugar à frente dos concorrentes na corrida da vantagem competitiva. Vantagem essa que
garante as constantes buscas por melhores processos e maior capacidade de inovação e,
consequentemente, melhores resultados, agregando valor à empresa e incentivando a
geração de conhecimento compartilhado entre funcionários.
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Relações cooperativas e socialização do conhecimento:
Fundamentos da inovação e da sustentabilidade organizacional

Abstract

To deepen the understanding on how cooperative relations and socialization of knowledge
influence the innovation for organizational sustainability, in this paper is presented an
exploratory study whose objective is to identify the organizational factors with the greatest
potential to promote both the organization's competitiveness and the quality of working
life. It was developed a model with eighteen organizational factors grouped into three
variables (independent variables): organizational environment, investments in training and
cooperation in the team work. Eight other factors are grouped into four variables (response
variables): two associated with competitive performance - innovation, and quality and
productivity - and two associated with the quality of working life: personal satisfaction of
the employees, and health and safety. Data from 156 questionnaires completed by
professionals from different organizations were statistically analyzed using correlation
analysis and regression analysis. The results, although preliminary, indicate the viability of
organizing various organizational factors - such as good organizational climate, workload
appropriate, host by colleagues and integrated information access common - such that
contribute to sustainable development of the organization, improving at the same time the
competitiveness and the quality of working life.

Resumo

Visando aprofundar o entendimento sobre como as relações cooperativas e a socialização
do conhecimento contribuem com a inovação para sustentabilidade organizacional, é
apresentado um estudo exploratório cujo objetivo é estudar os fatores organizacionais com
maior potencial para promover, simultaneamente, a competitividade da organização e a
qualidade de vida no trabalho. Foi desenvolvido um modelo com dezoito fatores
organizacionais agrupados em três indicadores (variáveis independentes): ambiente
organizacional, investimentos em capacitação e cooperação nas equipes. Outros oito
fatores são agrupados em quatro indicadores (variáveis respostas): dois associados ao
desempenho competitivo – capacidade de inovação e qualidade e produtividade – e dois
associados à qualidade de vida no trabalho: satisfação pessoal e, saúde e segurança. Os
dados dos 156 questionários respondidos por profissionais de diferentes organizações
foram analisados estatisticamente através de análise de correlação e análise de regressão.
Os resultados, ainda preliminares, sinalizam no sentido da viabilidade de organizar
diversos fatores organizacionais – como bom clima organizacional, carga de trabalho
adequada, acolhimento pelos colegas e informações integradas com acesso comum - de
modo tal que contribuam para o desenvolvimento sustentável da organização, melhorando
de forma integrada o desempenho competitivo e a qualidade de vida no trabalho.

1- Introdução e Objetivos

Durante décadas, as premissas que norteavam o campo da ciência e tecnologia tinham
como base a ideia de que inovação era um processo linear, no qual as fases de
desenvolvimento/pesquisa, produção e comercialização de novas tecnologias constituíam
uma sequência de processos bem definidos ao longo do tempo. No entanto, estudos mais
recentes sobre os fenômenos relacionados (Kline e Rosenberg, 1986; Dosi, 1988; David e



Foray, 1995; Nonaka e Takeuchi, 1997 e 2006; Hasegawa, 2001) revelaram que interações
e feedbacks contínuos são características intrínsecas aos processos inovadores.

Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é apresentar um estudo exploratório sobre os
fatores organizacionais com maior potencial para promover simultaneamente a
competitividade da organização e a qualidade de vida no trabalho. Em especial, busca-se
aumentar o entendimento sobre como os fatores ligados à cooperação interna e à
socialização do conhecimento impactam a inovação para a sustentabilidade organizacional.

A importância desse estudo se deve ao fato que, o investimento em fatores com tal
característica tende a gerar o desenvolvimento sustentável da organização com base no
enfoque triple botton line – isso é, a busca de equilíbrio no atendimento a demandas
econômicas, ambientais e sociais - uma vez que irá beneficiar diretamente os dois
principais stakeholders da organização (os seus proprietários e trabalhadores), reduzir a
probabilidade de conflitos capital-trabalho, entre outros benefícios socioeconômicos. Os
procedimentos empregados na condução da pesquisa, bem como outros detalhes referentes
ao estudo feito são descritos na seção 5, após serem apresentados fundamentos teóricos dos
fatores escolhidos.

2- Visão geral da cooperação no Trabalho

Entendida como ação coletiva essencial para a integração da sociedade, a cooperação ainda
é um conceito polissêmico, analisado sob diversos ângulos. Considerando as premissas que
divergem dentro das diferentes visões e autores, relações e processos cooperativos —
principalmente no ambiente laboral — frequentemente admitem a existência de “conflitos
de interesses”, mesmo com estudos/teorias preconizados em épocas diferentes.

Sob a égide do olhar marxista, todas as estruturas organizadas socialmente evidenciam
desigualdades. No sistema capitalista, o trabalho coletivo organizado nas fábricas encontra-
se no contraponto da propriedade privada de bens e da obtenção de lucro, centralizados nas
mãos de poucos a partir do trabalho cooperativo. Somente com uma nova ordem de
superação do sistema capitalista é que seria possível a consolidação de uma sociedade
justa, com interesses harmônicos, sem conflitos de classe e genuinamente cooperativa
(Bourdieu, 1989 e Lima,2006).

Max Weber, por sua vez, entende que os homens não sustentam entre si apenas relações de
amizade, confiança e concórdia, mas também se colocam em divergências uns com os
outros, experimentando conflitos e antagonismos diversos, capazes de desencadear desde a
luta bélica, a concorrência erótica ou a emulação (rivalidade). Conforme defende Weber,
conflitos e antagonismos são intrínsecos à experiência humana, pois no mundo, a
multiplicidade de valores e finalidades podem gerar confrontos sustentados por uma
irracionalidade diante da qual a própria racionalidade sucumbe (Freund, 1987)

No entanto, como ressalta Lima (2006), ainda que a cooperação seja priorizada dentro de
tradições que se preocuparam com a ordem e o equilíbrio dos sistemas sociais, as
abordagens marxista e weberiana abriram caminho para análises que vêm daquilo que
parece contrariar a própria idéia de cooperação, por exemplo, as trocas insatisfatórias e
desiguais que se instauram entre os agentes numa relação cooperativa. “Ou ainda, as
situações em que as trocas e poder de barganha encontram-se assimetricamente
constituídas, fazendo com que a cooperação resulte em drásticas rupturas ou em relações
de dominação” (Lima, 2006:7-8).



Sobre essa visão de que o conflito e/ou desordem são fenômenos negativos dentro da
concepção de uma unidade social, Simmel (1983) parece apontar um caminho inverso. De
acordo com o autor, não existe formação de grupos totalmente centrípeta e harmoniosa, já
que o social, visando alcançar uma determinada configuração, necessita de aspectos
antagônicos: da harmonia e da desarmonia, da associação e da competição. Esta visão
permite compreender que a “unidade” pode ser entendida tanto como um
“acordo/consenso” quanto como um compêndio de energias nos quais se fazem presentes
oposições e discordâncias. Simmel (1983:127) enfatiza que:

“Mesmo quando dificilmente tenha qualquer efeito prático, [nossa oposição]pode
ainda conseguir uma equilíbrio interior (às vezes até por parte de ambos os
parceiros da relação), pode exercer uma influência tranquila, pode produzir um
sentimento de poder virtual e desse modo preservar relacionamentos, cuja
continuidade muitas vezes atordoa o observador”.

Para uma maior compreensão sobre as relações cooperativas e conflitantes entre os atores
sociais em micro e macro contextos, vale trazer à tona também, algumas contribuições
aportadas por Pierre Bourdieu — mais especificamente as que advêm de sua teoria dos
campos sociais. Para o autor, o universo social funciona como espaços que abrigam
movimentos de diferentes espécies de capital e de lutas, fazendo emergir relações de poder
capazes de aglomerar os diversos agentes em torno de interesses específicos.

Conforme destaca Bourdieu (1989), os atores que detêm posições hierarquicamente
reconhecidas como superiores num determinado grupo ou esfera, além do prestígio
diferenciado, apresentam o poder de impor aos subordinados aquilo que julgarem mais
conveniente. Institui-se entre eles relações de dominação, nas quais, tendo os agentes
consolidado e interiorizado um conjunto de visões, segmentações, crenças, valores e
representações, por meio de seus discursos e ações, a racionalidade do funcionamento dos
campos tenderá a se reproduzir de forma relativamente imprevisível, mas sem atingir as
premissas de poder que o constroem.

2.1- Grupos nas instituições

A organização não pode criar conhecimento por si só, sem a participação ativa dos
indivíduos e dos processos interativos que ocorrem dentro dos grupos. Tais processos de
interação, no entanto, transpassam por uma infinidade de processos psicológicos, que em
sua grande maioria vão além da fronteira do consciente de cada um.

Há um entendimento no campo dos estudos organizacionais que tanto características
estruturais e culturais quanto psicológicas, são fatores que influenciam o comportamento
cooperativo. Nessa perspectiva, dentre os vários intelectuais que teorizaram a temática dos
grupos — ex: Chatman e Barsade (1995); Steiner (2006); Le Bon (2008), Freud (2011); —
apontamos neste item, algumas contribuições da psicologia, pautadas principalmente pelo
psiquiatra e psicanalista inglês Wilfred Bion (1975).

Bion (1975) entende que qualquer grupo transita em dois planos: um denominado “grupo
de trabalho” e o outro “grupo de supostos básicos”. O “grupo de trabalho” é sempre regido
pela razão, caracteriza-se pela determinação em cumprir certo objetivo para o qual o grupo
se reuniu. É a ação do consciente. Segundo Grimberg, Bianchedi e Sor (1973:35), a
terminologia grupo de trabalho é usada por Bion para fazer referência a um tipo particular
de mentalidade grupal e à cultura que dela se origina; o grupo de trabalho solicita de seus
membros “capacidade de cooperação e esforço; isso não se dá por valência e sim por
certo amadurecimento e treinamento para participar dele. É um estado mental que requer
contato com a realidade, tolerância à frustração, controle de emoções...”.



Já o “grupo de supostos básicos” é voltado a um nível emocional mais primitivo, que se
manifesta em todo grupo. Conforme destaca o autor, a “atividade do grupo de trabalho é
obstruída, desviada e ocasionalmente ajudada por certas outras atividades mentais que
possuem em comum o atributo de poderosos impulsos emocionais” (Bion, 1975:134).

De modo geral, o que se observa é que a figura do líder no grupo, para Bion (1975), parece
ter uma função diferente da teorizada por Le Bon (2008). Para Le Bon, a existência da
liderança no grupo é algo natural e que, quanto mais veementemente o líder defender suas
ideias, mais respeito e lealdade lhes serão impelidos. Segundo ele, “um grupo é um
rebanho obediente, que nunca poderia viver sem um senhor. Possui tal anseio de
obediência que se submete instintivamente a qualquer um que se indique a si próprio como
chefe“(Le Bon, 2008:91). Na perspectiva de Le Bon, o líder deve ser arrebatado por uma
intensa fé, a fim de despertar a fé do grupo; “tem de possuir vontade forte e imponente,
que o grupo, que não tem vontade própria, possa ela aceitar”.

Já, para Bion (1975), o líder é alguém que pode ajudar o grupo, mas que não
necessariamente será seguido. Para o autor, o “líder não precisa ser identificado como
qualquer indivíduo do grupo; não necessita nem mesmo ser uma pessoa, mas pode
identificar-se com uma ideia ou um objeto inalterado” (Bion, 1975:142).

3- Socialização do conhecimento no processo inovativo intrainstitucional

O aprendizado individual e organizacional, considerado insumo importante e necessário ao
processo inovativo, pressupõe a existência de um fluxo de conhecimento, centrado na
interação entre os conhecimentos tácito e explícito. De acordo com Nonaka e Takeuchi
(1997) o conhecimento tácito é visto como pessoal, específico a cada contexto e com alto
grau de dificuldade para ser formulado e comunicado; já o conhecimento explícito é
objetivo e mais facilmente transmissível em linguagem formal e sistemática.

Como apresentam Foray e Lundvall (1996) e Hasegawa (2001), o conhecimento tácito tem
se tornado cada vez mais importante para a performance e o sucesso econômico, visto que
ele está no cerne das capacidades desenvolvidas pelos indivíduos (e instituições), quando a
intenção é selecionar informações relevantes; reconhecer padrões; interpretar e decodificar
informações complexas e adquirir novas habilidades.  Sob essa égide, a importância das
relações cooperativas e do ser humano se torna também, cada vez mais, evidente às
organizações. Para que as organizações consigam desenvolver relações cooperativas
eficientes — que estimulam um fluxo do conhecimento capaz de proporcionar ganhos reais
aos indivíduos e à instituição — é necessário um maior entendimento sobre as diferentes
variáveis que compõem essas relações, em especial as que envolvem ganho e
compartilhamento de conhecimento (explícito e tácito).

Dentro do conhecimento tácito, como ressalta Hasegawa (2001), há uma subdimensão
formada pela percepção do ambiente ao redor do indivíduo; as sensações, sutilezas
captadas por meio dos sentidos humanos no dia-a-dia do local, dos objetos e do espaço que
compõem o “campo de circulação rotineira da pessoa”. As diferentes sensações
experimentadas em cada lugar, as percepções diárias sobre um ambiente e tudo que faz
parte dele, suas pequenas mudanças “formam um conhecimento tácito espacial, locacional,
que corresponde à visão pessoal, intuitiva (e não consciente) que um indivíduo possui de
um ambiente e das coisas que o habitam” (Hasegawa, 2001:14). Para gerar conhecimento,
no entanto, o aprendizado que vem dos outros e as habilidades compartilhadas com outros
precisam ser internalizados, isto é, “modificados, enriquecidos e traduzidos de modo a se
ajustarem à identidade e auto-imagem da empresa” (Nonaka e Takeuchi, 1997:10).



Partindo do pressuposto de que o conhecimento humano é criado e expandido através da
interação social, Nonaka e Takeuchi (1997,e 2006) focam sua análise no processo de
criação e transformação do conhecimento dentro da organização, propondo uma
abordagem inicialmente baseada na experiência de empresas japonesas, conhecida como
“espiral do conhecimento”. O conceito de espiral advém do movimento associado ao fluxo
do conhecimento, entendido como resultado de uma interação contínua e dinâmica entre os
saberes tácitos e explícitos — principalmente, do âmbito individual para o organizacional.
Conforme trabalham os autores, a construção do conhecimento institucional é um processo
em espiral, que começa no nível do indivíduo e vai subindo, expandindo comunidades de
interação, que cruzam os limites entre seções, departamentos, divisões e organizações
(Nonaka e Tackeuchi, 1997). A espiral do conhecimento ilustra o processo de transferência
de conhecimento tácito individual para conhecimento tácito organizacional, revelando
quatro fases de conversão (transformação) do conhecimento: Socialização, Externalização,
Combinação e Internalização. Nesta perspectiva, a socialização é a fase que gera
conhecimento compartilhado, a externalização transforma-o em conhecimento conceitual,
a combinação dá origem ao conhecimento sistêmico e a internalização é momento em que
se produz conhecimento operacional (Gardim, Cartoni e Caballero, 2011).

Um dos grandes desafios é a externalização, conversão do conhecimento tácito (subjetivo)
para conhecimento explícito (objetivo). De acordo com Nonaka e Takeuchi (2006), essa
conversão envolve a formação de um modelo mental compartilhado e articulado por
diálogo, construído e mantido por diversas variáveis dentro da organização. A fase de
combinação, no entanto, é a etapa em que o conhecimento individual explícito é convertido
em conhecimento explícito para o grupo e para a organização. O conhecimento explícito
do indivíduo pode ser compartilhado, por exemplo, em reuniões, através do uso de
relatórios, documentos ou por meio de programas de educação corporativa.

Já no processo de internalização, no qual se dá a transferência de conhecimento explícito
em tácito, as interações tendem a ocorrer mais intensamente por um processo de tentativa e
erro. “É preciso sentir [...] o conhecimento deve ser construído por si mesmo, muitas vezes
exigindo uma interação intensiva e laboriosa entre os membros da organização...”
(Nonaka e Takeuchi, 1997:10).  Diante desta questão, a gestão do conhecimento, apoiada
no princípio da disponibilização de conhecimento crítico quando necessário, dando suporte
à sua criação e disseminação, torna-se um importante instrumento para a sustentabilidade
organizacional e o processo de inovação (Gardim, Cartoni e Caballero, 2011).

3.1- Importância da construção de confiança na transferência de conhecimento

No nível empresarial, as redes sociais informais – seja ela formada por interações pessoais
diretas ou mediadas por computador – se constituem em fontes importantes para a
promoção da atividade inovativa, pois mantêm canais e fluxos de informação, no qual a
confiabilidade e o respeito entre os atores os aproximam e os levam ao compartilhamento
do conhecimento  (Gardim, Cartoni e Caballero, 2011). Assim, para a construção de
relações fortes — principalmente nas que visam cooperação —, um elemento central é a
confiança estabelecida entre os interlocutores das informações veiculadas.

Cabe lembrar, no entanto, que “confiança” é um conceito multidimensional e é percebido
de maneiras diferentes por diversos agentes de uma relação, evoluindo ao longo da
construção de um relacionamento. Em linhas gerais, a confiança pode ser gerada,
cultivada, mantida e reforçada, por vezes quebrada, e muito dificilmente revitalizada.
Nessa perspectiva então, por que é que dentro de uma organização (ou numa rede on-line)



as pessoas confiariam (e confiam) uma nas outras logo num “primeiro encontro”? Sobre
este ponto, Marinho (2002:83-84) destaca que:

“Apesar dos atores não se conhecerem, reconhecem-se como representantes
legítimos de sistemas em cuja fiabilidade acreditam e precisam acreditar, para
desempenharem as suas funções e se integrarem socialmente [...] Podemos falar
de um estado de ‘suspensão de descrença’ no outro, um estado em que não há
desconfiança e sim um ‘pé atrás’, um estado mais atento e avisado, um ato de
confiança vigilante”

No âmbito organizacional, a função mais importante dos gerentes é organizar e direcionar
a criação do conhecimento, ajudando o processo de construção da credibilidade sobre a
informação veiculada entre indivíduos, grupos, departamentos e diretoria. Nonaka e
Takeuchi (1997:16-17) enfatizam que tanto os gestores seniores quantos os gestores de
nível médio contribuem para a criação de conhecimento novo, provendo os funcionários de
uma estrutura conceitual que os auxilie a dar sentido a sua própria experiência. “Os
gerentes seniores proporcionam senso de direção criando conceitos gerais para identificar
as características comuns, que associam atividades ou negócios aparentemente díspares,
em um todo coerente”. Por sua vez, “os gerentes de nível médio são mediadores entre a
mentalidade de `o que deveria ser´ da alta gerência e a mentalidade de `o que é´ dos
funcionários da linha, criando negócios de nível médio e conceitos de produto”.

4- Práticas que potencializam relações cooperativas e a sustentabilidade
organizacional

A informação e o conhecimento são elementos que, quando bem gerenciados, tendem a
promover redução de custos, aumento de receitas, melhor atendimento aos clientes, maior
capacidade inovadora. Isto faz com que as empresas despertem para importância dos
ambientes positivos, onde os trabalhadores possam encontrar condições favoráveis para
trabalhar mais eficazmente, aliando-se a isso à oportunidade de efetivos estímulos para o
desenvolvimento e sustentabilidade organizacional.

4.1- Atenção à pessoa, à saúde da mente e ao nível de comprometimento individual

Conforme abordam Areias e Comandule (2006:187), “a grande maioria dos trabalhadores
sofreu, sofre ou sofrerá situações de descontentamento, de desgaste emocional, de
sentimentos de injustiça e conflitos interpessoais na situação de trabalho”. Segundo os
autores, a frustração, a monotonia e a raiva comum aos empregados insatisfeitos
constituem um problema complexo no âmbito organizacional, principalmente pela
dificuldade de isolar e de identificar todos os fatores que influenciam a qualidade de vida
do trabalhador. Sob esse olhar, a mudança no que é considerado um direito para o ser
humano nas organizações e na sociedade em geral, é entendida como decorrente de
transformações de valores de longo prazo, nos quais atuam dimensões como a família, a
educação e a concepção que as pessoas fazem de si mesmas (Gutierrez e Almeida, 2006).

A busca pela sobrevivência das organizações tem mudado os paradigmas organizacionais
no sentido de que se antes era necessário motivar os funcionários, hoje, precisa-se buscar
seu comprometimento. A respeito dessa temática, Meyer e Allen (1991) entendem o
comprometimento organizacional como um estado psicológico de natureza atitudinal, isto
é, que indica o que as pessoas pensam sobre seu relacionamento com a organização. Tal
indicação se processa a partir de um eixo tridimensional: comprometimento afetivo
(affective); comprometimento instrumental (continuance); e comprometimento moral ou



normativo (normative). Para eles, “pessoas com um forte comprometimento afetivo
permanecem na organização porque elas querem, aquelas com comprometimento
instrumental permanecem porque elas precisam e aquelas com comprometimento
normativo permanecem porque elas se sentem obrigadas” (Meyer, Allen,1993:3)

Em outras palavras, a dimensão afetiva seria uma derivação de quatro categorias
principais: características pessoais, características estruturais, características relacionadas
às funções organizacionais e experiências gerais no trabalho (Maciel e Camargo, 2011).
Como resultado da influência das características organizacionais na avaliação geral que o
indivíduo faz do seu trabalho, a satisfação parece como um “potencial preditor”
significativo do comprometimento afetivo, já que a satisfação das necessidades da pessoa
pode atuar como meio de reforço das ligações emocionais do indivíduo com a organização
(Schwepker, 2001). Já, a dimensão instrumental reflete a intenção da pessoa em continuar
fazendo parte da organização, em decorrência dos custos associados a sua saída, que são
entendidos de diferentes formas pelas pessoas — contudo, nessa dimensão, é normal que o
indivíduo faça comparações do custo-benefício em continuar a fazer parte de determinada
instituição. Sobre a dimensão normativa, especificamente, o sentimento de “obrigação” do
indivíduo em se manter na empresa é construído por um conjunto de fatores, muitas vezes
criados pela própria empresa (Bastos, 1994). Conforme destacam Simon e Coltre (2012:7)
alguns dos indicadores de comprometimento normativo são: 1- “o fato de não achar certo,
mesmo sendo vantajoso para ele, deixar a organização no presente momento”; 2- “o
sentimento de culpa caso deixasse a organização agora”; 3- “a lealdade do  individuo
perante a  ela”; 4- “a obrigação moral do individuo com as pessoas do seu  trabalho”; 5-
“o  sentimento de dever muito a organização”.

Para Meyer e Allen (1997), é possível encontrar numa mesma pessoa dimensões  diferentes
de comprometimento como,  por exemplo, uma forte necessidade (instrumental), uma forte
obrigação (normativo) e um baixo desejo (afetivo) de permanecer na organização,
indicando a existência de combinação das três dimensões na composição de um estado de
comprometimento organizacional.

Contudo, como aponta a pesquisa brasileira realizada por Maciel e Camargo (2011:450),
“toda a influência do comprometimento sobre a cooperação do indivíduo centra-se nos
mesmos aspectos morais que condicionam o sentimento de obrigação em permanecer na
organização”. Segundo os autores, as normas de reciprocidade não operam num “vácuo
social”, mas são frutos de crenças racionalizadas na sociedade, “que orientam o
comportamento do indivíduo na sociedade como um todo, e principalmente no interior das
organizações, que amplificam o poder de coerção, definindo padrões esperados de
comportamento e ações consideradas legítimas” (Maciel e Camargo, 2011:450).

4.2- Ambientes e ferramentas interativas para gestão do conhecimento
Um contexto organizacional que favorece a criação do conhecimento, como um espaço
compartilhado em movimento, favorece “as situações relacionais que energizam as
pessoas tornando-as criativas, dentro de uma interação positiva e dinâmica” (Nonaka e
Tackeuhi, 2006:94), e colabora com o comprometimento e cooperação do indivíduo no
grupo. Esse espaço/contexto pode ser físico (como um escritório ou outros locais de
trabalho), mental (experiências compartilhadas, idéias ou ideais), virtual (uso de recursos
tecnológicos como grupo de discussão na Internet e ferramentas colaborativas) ou a
combinação deles, sendo o aspecto mais importante a condição de favorecer a circulação
de idéias para criação do conhecimento (Gardim, Cartoni e Caballero, 2011)



A definição de uma clara e apropriada estratégia de gestão do conhecimento apoiada por
uma tecnologia da informação bem estruturada, com as ferramentas adequadas, é a chave
para prover os fundamentos para a inovação e o compartilhamento do conhecimento
prevalecer em toda organização (Senge, 2004).

A evolução da gestão do conhecimento pode, segundo Sveiby (2005), ser dividida em três
fases principais. A primeira caracteriza-se por uma forte ênfase na utilização dos sistemas
de gerenciamento de bancos de dados, no qual a intenção principal seria obter ganhos de
produtividade para as empresas. A segunda fase, embora destaque a relevância dos
sistemas de informação, é focada em aprimorar o direcionamento e o atendimento ao
cliente. A última e atual fase, surgiu no fim dos anos 1990, e privilegia o uso de recursos
para a interação entre pessoas e empresas por meio de páginas web.

A gestão do conhecimento, apoiada no princípio da disponibilização de conhecimento
crítico quando necessário, dando suporte à sua criação e disseminação, é um importante
instrumento para a sustentabilidade organizacional e o processo de inovação. Preocupações
com a gestão do conhecimento tendem a incentivar e potencializar o desenvolvimento de
relações cooperativas no âmbito organizacional; assim como, o estímulo à criação de
relações cooperativas auxiliam uma maior “aderência” (aceitação e uso) dos esforços na
implementação das ferramentas que dão suporte à gestão do conhecimento.

5. Metodologia

Um estudo abrangente como aqui proposto, direcionado para o entendimento de relações
entre diversos fatores de alta complexidade, requer o levantamento e a organização de um
número considerável de dados. Para tanto, foram adotados os seguintes procedimentos
iniciais:

 agregação dos vinte e seis fatores a serem pesquisados em sete indicadores, cada
um deles associado a uma dimensão de avaliação, como apresentado na seção 5.2;

 três desses indicadores foram tratados como variáveis independentes e quatro como
variáveis respostas;

 transformação das variáveis qualitativas em quantitativas (através do método
scoring).

A seguir serão apresentados os métodos empregados para a coleta dos dados, a sua
organização e o tratamento estatístico dos dados.

5.1. Coleta de dados
A coleta de dados foi feita através de uma pesquisa survey com 156 profissionais que
atuam em empresas de vários setores econômicos. Para tanto, foi elaborado um
questionário com perguntas fechadas, utilizando-se uma escala de Lickert de quatro níveis,
cujas possíveis respostas (em função da pergunta) são as seguintes:

 sempre / frequentemente / às vezes / nunca
 muito melhor / melhor / pior / muito pior
 alto / médio / baixo / inexistente



Em todas as opções existe a alternativa “não sei responder” e, neste caso, a questão é
descartada para aquele respondente. Seguindo a recomendação de vários autores, foi feito
um pré-teste desse instrumento de pesquisa, que se constituiu em uma prova preliminar
para evidenciar possíveis falhas. Esse pré-teste foi fundamental para se chegar ao
questionário final, pois várias questões foram suprimidas, incluídas ou alteradas.

Para o tratamento dos dados utilizou-se inicialmente o método scoring, o qual possibilitou
tratar quantitativamente as variáveis estudadas, que são de natureza qualitativa.O método
scoring constitui-se na atribuição de pontos visando transformar uma variável qualitativa
qualquer em qualitativa ordinal ou, mesmo, quantitativa. Dessa maneira, torna-se possível
definir escalas de medida (para mais detalhes veja, por exemplo, a seção Measurement
Scales em Hayes, 1997). Por simplicidade, foram atribuídos os seguintes valores: 5 (para
as respostas “sempre”, “muito melhor” e “alto”), 3 (“freqüentemente”,“melhor” e
“médio”), 2 (“às vezes”, “pior” e “baixo”) e 0 (“nunca”, “muito pior” e “inexistente). A
pontuação atribuída para as questões de escala com diferentes níveis (5-3-2-0 pontos) foi
estabelecida por analogia à ponderação utilizada em matrizes de correlação, dando maior
ênfase às diferenças entre os níveis intermediários e os dois níveis extremos.

As classificações derivadas dessas escalas de medida e dos valores obtidos para os
diferentes coeficientes são arbitrárias, tendo como único propósito servir de instrumento
para organização dos dados pesquisados, fazendo sentido somente dentro do âmbito do
estudo desenvolvido.

5.2. Organização dos dados: a construção dos indicadores

Os 26 fatores pesquisados foram agrupados em sete indicadores, apresentados no Quadro
1. Alguns desses fatores receberam um peso maior, para ressaltar a sua importância na
construção dos indicadores.

Uma vez que se consegue quantificar as variáveis estudadas e, estando as mesmas
organizadas de acordo com as dimensões de análise desejadas, cada um dos sete
indicadores é calculado somando-se o produto dos pontos atribuídos ao fator (5, 3, 2 ou 0)
pelo peso (1 ou 2) e, dividindo esse total pela quantidade de pontos possíveis nessa
dimensão. Portanto, esses indicadores podem assumir qualquer valor entre 0 e 5;
matematicamente:

Indicador =   _ Produto “pontos”x”peso” do fator “n”
 Total de pesos

5.3. Tratamento dos dados: estudo inicial de correlação
A análise de correlação e a análise de regressão são métodos estatísticos amplamente
utilizados para estudar o grau de relacionamento entre variáveis. A análise de correlação
fornece um número, indicando como duas variáveis variam conjuntamente, além de medir
a intensidade e a direção da relação linear ou não-linear entre duas variáveis. É um
indicador que atende à necessidade de se estabelecer a existência ou não de uma relação
entre essas variáveis sem que, para isso, seja preciso o ajuste de uma função matemática.

“O estabelecimento da existência de uma correlação entre duas variáveis pode
constituir o objetivo precípuo de uma pesquisa (...). Mas também representar apenas
um passo, ou estágio, de uma pesquisa com outros objetivos, como, por exemplo,
quando empregamos medidas de correlação para comprovar a confiabilidade de
nossas observações". (Siegel,1975:220)



Diferentes formas de correlação podem existir entre as variáveis. O caso mais simples é a
correlação envolvendo duas variáveis, X e Y, que será linear quando o valor de uma pode
ser obtido aproximadamente por meio da equação da reta. Neste primeiro momento foi
estudada apenas a existência de correlação linear entre os fatores estudados através do
cálculo do coeficiente de correlação de Pearson (r), que mede o grau de relacionamento
linear entre os valores emparelhados “x” e “y” em uma dada amostra (Triola, 1999).
Quadro 1: Fatores componentes de cada indicador, com os respectivos pesos atribuídos

Indicador Fatores Componentes do Indicador Peso

AMB: AMBIENTE INTERNO

amb1: Clima organizacional 2
amb2: Oportunidades para crescimento profissional 1
amb3: Oportunidades para desenvolvimento pessoal 1
amb4: Qual é o nível da sua carga de trabalho mensal? 1
amb5: O ambiente interno estimula a inovação e
aprendizagem? 1

amb6: Há possibilidades de crescimento na empresa? 1
amb7: Há pressão excessiva para alcançar metas? 1
amb8: O processo de comunicação da empresa é claro e
transparente? 1

CAP: INVESTIMENTO EM
CAPACITAÇÃO

cap1: Investimento nos funcionários (salários, benefícios etc) 1
cap2: São oferecidos cursos e treinamentos? 2
cap3: Incentivo para participação em eventos relacionados ao
trabalho? 1

COO: COOPERAÇÃO
INTERNA

coo1: Você se sente fazendo parte de uma equipe? 2
coo2: Você se sente acolhido e respeitado pelos seus colegas 2
coo3: Projetos multidisciplinares? (com várias áreas de
conhecimento) 1

coo4:  Estímulo para trabalho inter-departamentos? 1
coo5: Recompensa financeira para o sucesso da equipe? 1
coo6: Intranet para relacionamento interno? 1
coo7: Banco de dados integrados de acesso comum a
gestores de diferentes áreas? 1

INOV: CAPACIDADE DE
INOVAÇÃO

Capacidade de inovação organizacional 1

QPRO: QUALIDADE E
PRODUTIVIDADE

Qualidade dos processos 1

Produtividade dos processos 1
SSTR: SAÚDE E SEGURANÇA
NO TRABALHO

Quantidade de acidentes de trabalho 2
Problemas emocionais (depressão, stress, alcoolismo etc) 2

SPES: SATISFAÇÃO
PESSOAL NO TRABALHO

Ausência de problemas trabalhistas 1
Você sente prazer em realizar o seu trabalho? 2

Você se sente bem no seu ambiente de trabalho? 2

Fonte: dados da pesquisa

5.4. Tratamento dos dados: significância dos fatores componentes

Em muitas pesquisas conduzidas em áreas do conhecimento como a Medicina e as
Ciências Sociais Aplicadas, a variável resposta (no caso deste estudo INOV, QPRO, SSTR
e SPES) é do tipo ordinal e geralmente uma escala de pontos é utilizada para se definir k
categorias referentes a algum fenômeno. A análise de regressão Probit, método
originalmente proposto por Aitchison & Silvey (1957), é uma alternativa interessante para
tais estudos por permitir se estimar P(Y=K | X ), ou seja, a probabilidade de se obter cada
categoria de resposta em função de variáveis preditoras ou independentes de interesse. Este



será o método empregado neste estudo para avaliar a significância do impacto dos fatores
componentes das variáveis independentes (AMB, CAP e COO) e, também, para avaliar a
proposta de modelo para construção dos indicadores, como apresentado no quadro 1, sob o
ponto de vista da sensibilidade e da capacidade de discriminação.

6. Resultados e discussão

A Análise de Regressão Probit revelou que o modelo utilizado no estudo tem alta
sensibilidade, isso é, uma boa capacidade para separar corretamente as variáveis (com 81%
a 97% de chance de identificar a existência de relações entre variáveis) e baixa
probabilidade de indicar ausência de correlação, quando essa existe (20% a 3% de
probabilidade de indicar um “falso negativo”). No entanto, é preciso melhorar a capacidade
de discriminação do modelo, principalmente no sentido de diminuir a probabilidade de
indicar correlações inexistentes (39% a 74% de indicar um “falso positivo”). Esses dados
estão resumidos na tabela 1.

Tabela 1 – Avaliação das características do modelo proposto em função das variáveis respostas

Indicador
(Variável Resposta)

Características do Modelo Proposto

Sensibilidade Capacidade de
Discriminação

Probabilidade de
FP/”Falso Positivo”

Probabilidade de
FN/”Falso negativo”

INOV 80,5% 51,4% 49% 20%
SPES 97,4% 53,3% 47% 3%
SST 97,1% 26,5% 74% 3%
QPRO 92,2% 60,5% 39% 8%
Fonte: Dados da pesquisa

É relevante a quantidade de dados coletados neste trabalho, podendo ser analisados e
discutidos diferentes aspectos relacionados com as dimensões avaliadas. Na Tabela 2 são
apresentados os coeficientes de correlação de Pearson (r) obtidos para a amostra.

Tabela 2 - Valores dos Coeficientes de correlação de Pearson (r)

Indicadores

Valores de “rx,y”
AMB.

Ambiente
interno

CAP.
Investimento em

capacitação

COO.
Mecanismos

para cooperação
INOV. Capacidade de inovação da empresa 0,451 0,301 0,361
QPRO. Qualidade e produtividade dos
processos

0,436 0,324 0,428

SSTR. Saúde e segurança no trabalho 0,352 0,202 0,305
SPES. Satisfação pessoal no trabalho 0,581 0,223 0,451
Fonte: Dados da pesquisa

Da Tabela de valores críticos de “r” extrai-se que para 156 pares de dados amostrais
(número de profissionais pesquisados) os valores críticos de “r” são 0,196 e 0,256,
respectivamente para  = 0,05 e  = 0,01 (vide, por exemplo, Triola,1999:364). Assim,
considerando os valores de “rx,y” apresentados na Quadro 2, podem ser destacadas as
seguintes conclusões principais para a amostra pesquisada:



 Uma vez que rCap,Sstr=0,202 para a correlação existente entre o indicador CAP
(investimento em capacitação) e o indicador SSTR (saúde e segurança no trabalho),
conclui-se que existem, simultaneamente, 95% de chance de haver uma correlação
linear positiva entre esses dois indicadores (pois o valor de “ rCap,Sstr” calculado é
maior que 0,196) e 1% de chance de que não haja correlação linear significativa
entre eles (pois, o valor de “ rCap,Sstr” é menor que 0,256);

 Raciocínio análogo pode ser feito na análise da correlação entre os indicadores
CAP e SPES, já que o coeficiente calculado ( rCap,Spes) é igual a 0,223;

 Para as outras dez correlações investigadas entre os indicadores AMB, CAP, COO,
INOV e os indicadores QPRO, SSTR, SPES, pode-se afirmar que existem
evidências estatísticas de correlação linear positiva entre elas.

A seguir serão discutidos preliminarmente alguns dos principais resultados acima
mencionados. O intuito é ilustrar o potencial deste estudo para subsidiar o entendimento
dos fenômenos complexos relacionados com as interações dos indicadores e dos fatores
associados que estão sendo aqui investigados.

6.1. Impactos do ambiente interno (indicador AMB)

Os resultados apresentados na tabela 2 indicam a existência de evidências estatísticas de
que o indicador AMB tem, simultaneamente, uma forte correlação com a capacidade de
inovação na empresa (INOV), a qualidade e produtividade dos processos (QPRO), a saúde
e segurança no trabalho (SSTR) e a satisfação dos trabalhadores (SPES). Esses resultados
sinalizam para o estudo de alguns aspectos interessantes, como os exemplos abaixo.

A análise de regressão revelou o fator amb1 (clima organizacional) como o mais
significativo do AMB tanto para SSTR como para QPRO, influenciando ainda a
predisposição para a cooperação dos trabalhadores, sendo esta também influenciada
fortemente por amb4 (carga de trabalho). O indicador QPRO é influenciado de modo
bastante significativo também pelos fatores amb2 (oportunidade para crescimento
profissional) eamb8 (comunicação interna clara e transparente).

Sendo a relação entre AMB e SPES a mais forte entre as doze investigadas
(ramb,Spes=0,581), é de se destacar a grande influência dos fatores subjetivos existentes na
empresa sobre a satisfação dos trabalhadores. Outro aspecto a ser destacado é que o
desenvolvimento de um ambiente organizacional adequado favorece, simultaneamente, o
desempenho competitivo da empresa (revelado por INOV e QPRO) e seus trabalhadores
(avaliado através de SSTR e SPES).

6.2. Impactos do investimento em capacitação (indicador CAP)

O indicador que apresentou menores coeficientes de correlação, quando comparado com
AMB e COO foi o indicador CAP. Mesmo assim, foi evidenciada a existência de
correlação significativa de CAP com a capacidade de inovação (rcap,Inov=0,301) e com a
qualidade e produtividade dos processos (rcap,Qpro=0,324). Estes resultados mostram a
importância do desenvolvimento das competências internas para o bom desempenho
competitivo da empresa.

Já a baixa correlação existente entre CAP e os dois indicadores mais ligados aos
trabalhadores, a saber, saúde e segurança no trabalho (rcap,Sstr=0,202) e satisfação dos
trabalhadores (rcap,Spes=0,223) pode ser explicada pelo fato de os fatores que compõem este
indicador serem  de natureza intrínseca ao trabalhador, os quais não são influenciados pelas
capacitações tradicionalmente oferecidas pelas empresas. As capacitações oferecidas



normalmente pelas empresas visam ao desenvolvimento de competências instrumentais,
como o aumento de conhecimento sobre determinado tema ou o aprimoramento de
habilidade técnicas. Quanto à SSTR, é de se esperar que se for investigada a relação deste
indicador com a capacitação específica em temas afetos à SST/”Saúde e segurança no
trabalho”, a correlação será bem mais significativa.

A análise de regressão indicou o fator cap2 (oferta de cursos e treinamentos) como o fator
mais significativo de influência em INOV. e em APRD.

6.3.  Impactos dos mecanismos para cooperação (indicador COO)

Um dos principais resultados a ser destacado é a forte correlação existente entre o
indicador COO simultaneamente com a qualidade e produtividade dos processos
(rcoo,Qpro=0,428) e a satifação pessoal no trabalho (rcoo,Spes=0,451). Há também uma forte
correlação entre COO e a capacidade de inovação da empresa (rcoo,Inov=0,361) e a saúde e
segurança no trabalho (rcoo,Sstr=0,305).

Esses resultados sinalizam no sentido do potencial que os mecanismos de cooperação
parecem ter para contribuir com a melhoria em todos os aspectos de desempenho
investigados (INOV, QPRO, SSTR e SPES).

A existência de intranet para relacionamento interno (fator coo6) teve destaque tanto para
SPES como para QPRO e para APRD. Outros fatores com bastante significância são senso de
pertencimento à equipe de trabalho (coo1) e recompensa para o sucesso da equipe (coo5),
com forte impacto respectivamente em SPES e INOV. Vale destacar que a maior
influência de coo5 na capacidade de inovação da empresa, indica a importância da
socialização para a geração de conhecimento organizacional, como preconizado pelo
modelo de Nonaka e Takeuchi.

7. Conclusões

O propósito desta pesquisa, que é de caráter exploratório, é fazer um levantamento inicial
da realidade vivida nas empresas-alvo, subsidiando trabalhos investigativos posteriores
para aprofundamento de questões. Ela faz parte de um estudo mais amplo que se propõe a
esclarecer como os fatores organizacionais e humanos interagem, influenciando tanto o
desempenho organizacional (inovação, qualidade, produtividade e custos) como o
trabalhador (satisfação, saúde e segurança no trabalho)

A relevância deste estudo que se propõe a estudar os fatores presentes numa organização
com maior potencial para promover simultaneamente a competitividade da organização e a
qualidade de vida no trabalho, se deve ao fato que o investimento em fatores que melhoram
tanto os indicadores econômico-financeiros como os indicadores humanos-sociais tende a
gerar o desejável desenvolvimento sustentável da organização segundo os fundamentos da
sustentabilidade com enfoque triple botton line, uma vez que irá beneficiar diretamente os
dois principais stakeholders da organização (os seus proprietários e trabalhadores), reduzir
a probabilidade de conflitos capital-trabalho, entre outros benefícios socioeconômicos,

Os resultados preliminares obtidos neste estudo, mesmo requerendo um maior
aprofundamento para sua validação, sinalizam fortemente no sentido da viabilidade de
organizar diversos fatores organizacionais de modo tal que possam contribuir
significativamente para o desenvolvimento sustentável da organização, melhorando de
forma integrada o desempenho competitivo e a qualidade de vida no trabalho. Nessa
perspectiva, os resultados apresentados são bastante significativos, destacando-se que



ações bem planejadas, como o desenvolvimento de um ambiente organizacional adequado,
pode favorecer, simultaneamente, tanto o desempenho competitivo da empresa (revelado
por INOV e QPRO), como os seus trabalhadores (SSTR e SPES).

Guardando-se os devidos cuidados nas conclusões derivadas desses estudos, um outro
aspecto a se destacar é o impacto positivo da promoção de ambiente e mecanismos
cooperativos, os quais possuem bom potencial para incrementar o desempenho da empresa
em seus múltiplos aspectos. Isso mostra um caminho a ser estudado para o
desenvolvimento de empresas que tenham, ao mesmo tempo, bons níveis de
competitividade e de qualidade de vida para os seus trabalhadores.

É importante ressaltar que a grande maioria dos mecanismos para promoção da cooperação
interna possui uma relação custo/benefício bastante favorável para a empresa, uma vez que
os custos para sua implantação são relativamente baixos quando comparados com os
retornos potenciais para várias dimensões organizacionais. São exemplos desses
mecanismos o estímulo ao trabalho envolvendo vários departamentos, a promoção de
projetos multidisciplinares, o desenvolvimento de ambiente que contribua para o
acolhimento e respeito aos trabalhadores e o reconhecimento ao desempenho em equipe (e
não só ao desempenho individual).
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Una experiencia didáctica en la cultura de la innovación.

Nuestra ponencia aborda la descripción y evaluación de un curso en línea cuyo título es
“Introducción a una cultura de innovación” , implementado por nosotros que ha sido
impartido en su etapa piloto a un grupo de 35 alumnos que tienen un empleo profesional. El
marco de nuestra iniciativa  es la idea emergente entre entidades como la OCDE y en
asociaciones  especializadas nacionales, de  promover una “cultura de innovación” como
una de las palancas de desarrollo de la innovación en las naciones y las empresa. El
objetivo de esta ponencia es analizar una iniciativa educativa en línea en el marco de dicha
preocupación. Para ello analizamos la estructura didáctica del curso (basada en la evolución
de la innovación como proceso  creador y compleja)  , las actividades de evaluación de
acuerdo a la tipología de Bloom y los resultados de aprendizaje relevantes.  Concluimos
que el curso ha de ser mejorado en  aspectos menores y estará listo para ser el núcleo de
una plataforma en línea para cursos de formación de cultura de la innovación.

Our focus is to describe and evaluate an line-course implemented by us, whose name is
“Introduction to a Culture of Innovation ” and has already been tested in his pilot step with
35 students which are employed in professional activities . The frame of our initiative is to
match with an emerging idea shared by entities as OECD and specialized local associations,
that seeks to promote a culture of innovation as  a lever for innovation development in
nations and firms. In this paper we show the didactic structure of the course (based in the
innovation´s evolution as a creative and complex process)  , the evaluation activities
according to the Bloom´s typology  and the relevant learning results . We conclude that the
course has to be upgraded in some minor aspects and it will be ready for being the nucleus
of an online platform for training courses on innovation culture in the University in which
we work.

1. Introducción y  objetivos

En los tiempos actuales de crisis,  la innovación ha sido foco de creciente atención en los
análisis académicos (Micheli, Medellín, et al. ,2008) y en las recomendaciones de políticas
públicas, desde las perspectivas de organismos internacionales innovación (OCDE,2009)
hasta las de asociaciones representativas de la comunidad de ciencia y tecnología. En el
caso mexicano, la Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, de 2012,
elaborada por los actores significativos de la ciencia y la tecnología , plantea los objetivos
más avanzados hasta el momento , en cuanto a la innovación como palanca de desarrollo
nacional.



En este marco de preocupaciones proponemos que es posible aterrizar iniciativas de
formación basada en conocimientos  de la cultura de innovación, cosa que intentamos en el
curso piloto que vamos a describir y cuyos resultados vamos a analizar, como objetivos de
este paper.

Las preguntas de investigación son: ¿Cómo entender una cultura de innovación e incidir en
ella?, ¿ cuales son los alcances y las mejoras de la metodología de enseñanza del curso?, ¿
cuál es el resultado que los alumnos expresan después de haber tomado el curso?

El método que emplearemos es tradicional en este tipo de experiencias didácticas en línea:
se establece el modelo  didáctico que se pretende hacer operativo mediante la secuencia de
actividades de aprendizaje y las formas de evaluación. Los resultados dan un primer
acercamiento al proceso didáctico, el cual deberá ser replicado bajo nuevas  condiciones en
cursos mejorados. La limitación es por tanto, el horizonte temporal al cual está referido.

2. Una cultura de innovación

En nuestra interpretación, una cultura de innovación (Barretta et. al, 2004; Bueno y
Morcillo, 2003) debería ser concebida como un contexto que promueve respuestas,
conocimiento e interacción,  de forma continua y dinámica, para las necesidades básicas de
los actores de la innovación, entendiendo que tales actores no son entidades fijas sino que
los procesos de innovación son ya actualmente apropiables por diversos actores, capaces de
innovar en un amplio espectro de actividades de la vida económica y social. De hecho, esta
es la base de las tendencias analíticas actuales, como es el Manual de Oslo de 2005
(Sánchez, Castrillo, 2006)1.

Para la empresa  y las organizaciones2 lo relevante es cómo emprender y gestionar
eficazmente procesos de  innovación;  para los gobiernos y entidades “puente” 3 , cómo
generar políticas de apoyo a la innovación  y movilizar recursos para tal fin, y para las
instituciones educativas,  cómo apoyar la formación de capacidades de innovación en las
personas. Dar respuestas a estos  tres “cómos” constituye la puesta en marcha de la
construcción de una cultura de innovación, pero todo lo anterior está fundamentado en la
actitud de las personas y el significado que le den a la innovación (Nonaka, Takeuchi,
1995;  Perry-Smith, Shalley, 2003; Medellín, 2008).

Se debe tomar en cuenta que el tema de la cultura de la innovación ha sido ya ampliamente
abordado desde una perspectiva organizacional.

1 Una visión simple y poderosa del significado de una  cultura de innovación puede encontrarse en el siguiente video:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=93SgXeu-SeY

2 Una empresa que busca ser innovadora requiere contar con todos los elementos que componen una cultura y un
ambiente favorables a la innovación. La cultura imperante puede obstaculizar o apoyar  ésta última en la empresa.  Si se
quiere que una empresa sea innovadora, es importante contar con una cultura y un contexto que favorezcan la innovación
y sus diversas expresiones organizacionales (Barretta et al., 2004; Tushman y O´Reilly III, 2004; Lafley, 2008).

3 Villavicencio (2012) muestra los débiles y poco específicos  apoyos gubernamentales a la innovación en México, en una
tendencia opuesta a la internacional.



La siguientes características culturales de las organizaciones innovadoras han sido
resaltadas por Hurley y Hult (1998), a partir de una amplia revisión de la literatura sobre el
tema: Enfoque de mercado, aprendizaje individual y desarrollo (capacidad de
entendimiento de nuevas ideas, mejora de la creatividad, mejora en la solución de
problemas), diferencias de status –que inhiben la innovación-, toma de decisiones
participativa, apoyo y colaboración, poder compartido (que facilita la colaboración y el
intercambio de información y de recursos necesarios para la implementación),
comunicación, tolerancia al conflicto y a la toma de riesgos. Todo lo anterior ayuda a que
haya una mayor receptividad a la innovación (Hurley y Hult le llaman ”innovatividad”),
misma que facilita su implantación y adopción (lo que ellos denominan: capacidad de
innovación). De acuerdo con estos autores, “Las organizaciones cuyas culturas enfatizan la
innovación cuando los recursos están disponibles tienden a implementar más innovaciones
y a desarrollar ventaja competitiva”.

Otras características de una cultura organizacional en pro de la innovación han sido
señaladas por Twiss (1986): un ambiente de trabajo que impulse la creatividad, una actitud
favorable a la innovación, un clima organizacional favorable a la colaboración una
estructura organizacional que permita la fácil comunicación entre el innovador y los
directivos de la empresa, y un gerente de I+D que sea el principal agente de cambio.

Además de las anteriores características, Cormican y O´Sullivan (2004) han propuesto otros
elementos sobre cultura y clima que favorecen la gestión de la innovación, en este caso de
producto. A saber: La organización permite la emergencia de intra-emprendedores o
campeones de producto; la organización proporciona soporte en términos de autonomía; el
dinero está disponible para proyectos internos; recursos adecuados están disponibles y
comprometidos para lograr los objetivos del proyecto; todos los empleados participan en la
generación de ideas; los directivos están comprometidos en la toma de riesgos para la
innovación de producto; se toleran las fallas y errores y no se castigan; el intercambio de
conocimientos se tolera y se premia; todas las operaciones son impulsadas por las
necesidades de los clientes; se cuenta con un proceso formal de generación de ideas en el
lugar.

3. Una iniciativa educativa dentro de la cultura de innovación.

En ese contexto, asumimos que una oferta de formación on line, convenientemente
enfocada y con un contenido didáctico de nivel apropiado, puede ser un instrumento
formativo que aporte bases para una cultura de la innovación. Este primer curso tiene el
propósito de servirnos de prueba piloto.

El tema general del curso se enuncia como sigue:

La innovación es una actividad de raíz económica que produce  cambios en el modo de
producir y consumir bienes y servicios, y cuya comprensión ha ido evolucionando en
precisión y en complejidad, hasta convertirse en la actualidad en un campo amplio que



abarca varias manifestaciones de la vida económica y social, constituyendo una actividad
prioritaria para el desarrollo de empresas y países.

Los objetivos particulares del curso son:

 Comprender que la naturaleza del proceso de innovación es utilización de
conocimiento bajo una motivación económica.

 Conocer la versión clásica del significado de la innovación y la versión moderna
que es más amplia. Eso lleva a entender la innovación tecnológica , de procesos y
de servicios.

 Conocer la importancia del Manual de Oslo como instrumento moderno para
cuantificar el esfuerzo que se hace en innovación en los países y las empresas.

 Conocer el significado e importancia de los gastos en investigación y desarrollo,
como concepto tradicional de la inversión en innovación.

 Conocer las características básicas de una nueva corriente de gestión de empresas
que se enfoca a la innovación en un sentido más amplio y moderno.

 Poder llevar a cabo una revisión crítica de la Ley de Ciencia, Tecnología e
Innovación del DF, publicada en 2013, como ejemplo de un instrumento que busca
promover la innovación, al lado de la ciencia y la tecnología, pero que no alcanza
aún a  recuperar el carácter específico de la innovación.

 Realizar diversas navegaciones en sitios que contienen información relevante sobre
el contenido del curso, y realizar un conjunto de ejercicios de análisis y
autoevaluación para ayudar a fijar el contenido del curso. Se analizan, de modo
guiado,  casos diversos que se encuentran disponibles en la www.

Los 6 elementos de la taxonomía de Bloom se encuentran presentes en el conjunto de
actividades de este curso.

4. Metodología de enseñanza del curso

En esta sección vamos a describir el método del curso. Para ello, dividimos la descripción
en las partes siguientes:

 El instrumento  pedagógico virtual
 Los componentes del instrumento
 La secuencia de enseñanza-aprendizaje.

4.1 Características técnico-pedagógicas del instrumento on line

El curso on line está estructurado como una unidad u objeto de aprendizaje que tiene
como eje argumental la transformación de la idea de innovación desde la concepción
clásica hasta la de nuestros  días, en que se reconoce la amplitud de actores y procesos de
innovación.

La técnica didáctica del curso es la de webquest y  de objetos de aprendizaje, se pretende
generar un pensamiento superior a través de una exploración guiada por la www,



incluyendo los materiales en el aula virtual , resolución de problemas, enunciación de
juicios, análisis y síntesis. Está montado en un ambiente Moodle, instalado en el campus
virtual de la UAM A http://camvia.azc.uam.mx, Tiene una duración de 15 horas, está
dirigido a personas con actividad laboral, en campos diversos de la vida profesional.

4..2 Componentes del curso

El contenido del curso está constituido por textos, infografías, sugerencias de navegación y
actividades de aprendizaje. A continuación se da una explicación de cada uno de ellos:

Los textos son de dos tipos: los producidos por los autores y aquellos que son de dominio
público y constituyen el material complementario a los primeros. Ambos tipos de textos
vertebran la secuencia de información bajo la idea de que  la innovación es una actividad de
raíz económica que produce  cambios en el modo de producir y consumir bienes y
servicios, y cuya comprensión ha ido evolucionando en precisión y en complejidad, hasta
convertirse en la actualidad en un campo amplio que abarca varias manifestaciones de la
vida económica y social, constituyendo una actividad prioritaria para el desarrollo de
empresas y países.

Lo textos complementarios son:  “Ley de Ciencia  , Tecnología e Innovación del Distrito
Federal”, de fecha 29 de enero de 2013) ; el documento “ Hacia una Agenda Nacional en
Ciencia, Tecnología e Innovación” , de septiembre de 2012; el documento  “The Global
Innovation Index” del INSEAAD, año 2012; el documento “Estrategia  de Innovación en la
OCDE: Llevarle ventaja al mañana” , de 2010;  una parte del blog de  Enric Barba “Los 10
tipos de innovación. El ejemplo de Red Bull”;  la pagina web de la organización
Fondeadora;   una nota periodística en la web del periódico en línea Vanguardia Industrial,
llamada  “  “Pañales ecológicos, ejemplo de innovación textil “ del  30 de octubre de 2012
y el documento interactivo en línea:
http://www.wikinvest.com/metric/Research_and_Development_Expense ,

Las infografías constituyen un apoyo informativo a la secuencia didáctica anterior, y se
emplean para representar a la evolución de las ideas de innovación desde Shumpeter hasta
nuestros días, y para representar las ideas de Peter Drucker sobre innovación.

Las sugerencias de navegación conducen a páginas web que posibilitan ampliar el
contenido de información para alumnos  interesados: llevan  a páginas de la biografía de
Shumpeter, al Manual de Oslo; a un texto de Peter Drucker; a la página de la empresa
consultora de innovación Doblin, a un texto sobre el Diamante de Porter y a un texto sobre
Nonaka y Takeuchi.

Finalmente, las actividades de aprendizaje constituyen el aspecto central de la estrategia de
enseñanza4, y ellas llevan a utilizar la Taxonomía de Bloom, para  evaluar la apropiación de
los objetivos educacionales propuestos (conocimiento, comprensión, aplicación, análisis,
síntesis y evaluación)

4 Son ejercicios o supuestos  prácticos que pretenden que el alumno esté constantemente  aplicando los conocimientos
con la finalidad de que los convierta en algo operativo y dinámico y deben conducir a controlar el  aprender, a asimilar
nuevas ideas, a favorecer la síntesis, aplicar a la realidad, y en general motivar el aprendizaje ( García Aretio,  2001).



4.3 Secuencia didáctica

El curso inicia con una constatación: la exposición pública del término innovación suele
darse en conjunción o unión con el binomio ciencia y tecnología, de forma que se forma
una fórmula común: ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo, es esperable que el
alumnos pueda reconocer lo que de particular tiene la innovación.

La idea que se tiene sobre la innovación ha evolucionado, pero sus fundamentos son
sencillos: Si bien el concepto de innovación ha sufrido una evolución y el sentido general
de dicha evolución ha sido convertirla en un proceso más  rápido, democrático,
colaborativo, multidisciplinario y global.

Los fundamentos que deben ser conocidos por los alumnos son las ideas de Shumpeter y las
que se expresan en el manual de Oslo. Ambas tienen en común el poder definir qué debe
observarse para saber que se está frente a un proceso de innovación y ello es lo que se
propone al alumno.

Por ello es posible pasar a presentar al alumno diversas alternativas de definición de la
innovación, todas las cuales tienen en realidad los mismos elementos comunes.  Eso lleva al
contraste entre la sencillez de la definición de una innovación y la complejidad del proceso
de innovación.

La incertidumbre caracteriza al proceso de innovación, pero ésta es también una  actividad
programada con fuertes recursos económicos. Simultáneamente, es una  actividad amplia ,
que se abre en posibilidades y que abarca productos y servicios, intereses privados e
intereses sociales.

La innovación forma parte de las actividades del management empresarial, de modo que la
gestión empresarial gana en complejidad y la misma innovación se ve envuelta en las
actividades habituales de competitividad de la empresa. Ello da lugar a la aparición de
nuevas formas de innovación, como la guiada por los consumidores o la llamada
innovación frugal.

En la Figura 1 se muestra la infografía y la secuencia didáctica mencionadas.



Figura 1: Secuencia didáctica  del curso

1.Ciencia, tecnología e innovación 4.Las ideas de Shumpeter
2.Lo específico de la  innovación 5.Definiciones del Manual de Oslo
3. Evolución de la innovación 6. Definiciones de innovación



1.Innovación e incertidumbre 3.innovación y management 5.Innovación y el consumidor
2.Los gastos de I+D 4.Innovación frugal

5. Resultados: valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje

Los resultados del curso se valoran a partir de los objetivos implícitos según la taxonomía
|de Bloom en las diversas  actividades de aprendizaje  y de modo explícito según la
participación de los alumnos en las actividades y el análisis de sus respuestas, conclusiones,
análisis, etc.

Las actividades de aprendizaje son en total ocho, y la lista de ellas es la siguiente:

 Un cuestionario inicial y final de conocimientos básicos sobre la innovación
(“memoria“ y “comprensión”, en la taxonomía de Bloom)

 Un cuestionario para distinguir innovación de producto y de proceso (“análisis”)
 Un análisis matemático simple, a partir de un ejemplo dado,  que integre  costos,

precios y ganancias para distinguir el papel de la innovación  (“aplicar”)
 Producir un texto contestando una pregunta sobre cómo se establece el modelo de

negocios de las apps (“comprensión”)
 Producir un texto sobre las características de la ID en grandes empresas (“síntesis”)
 Producir un texto sobre la innovación frugal (“comprensión”)
 Producir un texto sobre el papel de la innovación en la Ley de Ciencia, Tecnología e

Innovación del Distrito Federal (“evaluación”)



Para fines de esta ponencia, vamos a mostrar el análisis que hacemos de la actividad de
producir un texto sobre el papel de la innovación en la Ley de Ciencia, tecnología e
Innovación del DF; y sobre el cuestionario inicial y final. Finalmente, veremos la
evaluación del alumno.

5..1 Observar la innovación dentro de una ley específica

La primera es exige observar un caso concreto y cercano a la vivencia de las personas, se
solicita la lectura de la Ley  y que se elabore una respuesta de formato libre a la pregunta
siguiente: “Lee la ley de Ciencia , Tecnología e Innovación del D. F., ¿qué opinas sobre la
efectividad que puede tener en cuanto a la innovación? Puedes optar por contestar a la
pregunta de si ¿sientes que esta Ley refleja adecuadamente lo que es la innovación, como
algo distinto a la ciencia y la tecnología?”. En esta respuesta se espera que se vea reflejado
cuánto se asimiló del contenido del curso en su conjunto.

Para nuestra propia observación sobre cómo se desarrolló esta actividad,  se descompuso el
texto producido por el estudiante en las siguientes preguntas:

1. ¿Se contesta a la pregunta de si la innovación está bien representada con lo que
tiene de específico, dentro de la Ley, o si por el contrario no está representada y más
bien está mencionada sin atender  su especificidad?

2. ¿Se argumenta la respuesta que se da?
3. ¿Se enriquece la argumentación con detalles, por ejemplo, citar artículos de la Ley,

citar textos vistos en el curso, etc.?
4. ¿Se enriquece la argumentación con alusiones al contexto institucional?
5. ¿Se elaboran juicios de valor sobre la Ley y sus efectos, en sentido positivo o

negativo y/o se lanzan preguntas para subrayar un juicio negativo?
6.

A continuación, se presenta en el Cuadro 1   el porcentaje que corresponde a cada factor
sobre el universo de respuestas de los alumnos

Cuadro 1: contenido de las respuestas a la pregunta sobre el papel de la innovación en la
Ley de Ciencia, tecnología e Innovación del DF

FACTOR % RESPECTO AL
TOTAL DE

RESPUESTAS
La innovación está bien
representada con lo que tiene
de específico

33

La innovación no está  bien
representada con lo que tiene
de específico

56

No contestó esa pregunta 11
Argumenta la respuesta que se 78



da
Enriquece la argumentación
con detalles

61

Enriquece la argumentación
con el contexto institucional

50

Hace juicios de valor sobre la
Ley y sus efectos

94

El comentario sobre este patrón de factores es que  prácticamente todos los alumnos emiten
un juicio de valor, y la gran mayoría ha sido capaz de argumentar y enriquecer su
argumentación con la información y las actividades anteriores del curso. El tema de
reconocer si la innovación está o no bien representada en la ley es el de menos
contundencia.

5.2 Cambios  en el conocimiento del alumno

El cuestionario de inicio y cierre del curso pretende observar si se ha dado algún cambio en
el conocimiento de los alumnos sobre algunos aspectos básicos de la innovación. La
evidencia muestra que si se lleva a cabo un cambio.

El Cuadro 2  muestra la proporción de alumnos que responden afirmativamente a la
pregunta sobre lo que conocen.

Cuadro 2: Respuestas positivas a las preguntas  sobre Innovación el cuestionario de inicio y
el final

PREGUNTA CUESTIONARIO
DE INICIO

CUESTIONARIO
DE CIERRE

¿Conoces y podrías explicar la
diferencia que existe entre
innovación del producto e
innovación del proceso?

Si 76 % 100%

¿Podrías explicar la diferencia
entre innovación e invento?

SI 88 100

¿Podrías en este momento
identificar dos  innovaciones en
servicios?

SI 85 100

¿Podrías en este momento
identificar una innovación social?

SI 50 95



Como se ve en el cuadro precedente, el valor que más se eleva es el relativo al
conocimiento de la innovación social, lo cual no es raro, ya que la innovación social es un
tema emergente.

En el Cuadro 3 siguiente, se aborda el conocimiento que afirman tener sobre una
caracterización habitual y  errónea, sobre la innovación: que ésta es una actividad del
ámbito de la ciencia, primordialmente.

Cuadro 3: Respuestas a la pregunta sobre actividades ligadas a la innovación

En términos generales, ¿cuál o cuáles de
estas actividades profesionales están más
ligadas a generar innovaciones?

Inicio
%

Cierre
%

Científicas 42 23
Empresariales 35 65

Ingenieriles 23 12
Total 100 100

Como puede verse, un resultado del curso es que los alumnos modifican su jerarquización
de las actividades científicas y las empresariales en torno a la innovación.

Sobre los factores que propulsan la innovación, se hace una pregunta, cuya frecuencia de
respuestas muestra la siguiente evolución, en el Cuadro 4:

Cuadro 4: Factores ligados a la innovación.

¿Con cuál o cuáles de los siguientes
conceptos identificas la innovación?

Inicio
%

Cierre
%

Competencia 51 56
Necesidad 30 19

Incertidumbre 14 26
Moda 5 0

Total 100 100

Como se advierte, ganan peso las respuestas que privilegian a la competencia y la
incertidumbre como factores asociados a la innovación, en detrimento de la necesidad y la
moda.

5..3 Evaluación del alumno sobre la experiencia del curso



Las respuestas anteriores se ven confirmadas en una pregunta en que se pide al alumno si
ha sufrido una modificación su visión inicial sobre innovación:

Cuadro 5: respuesta al cambio de visión del alumno sobre la innovación

¿Este Curso ha cambiado la visión que
tenías inicialmente sobre la innovación? %
Mucho 57
Medianamente 29
Poco 14
Nada 0
Total 100

Finalmente, en el cuadro siguiente se advierte que los alumnos valoran de modo positivo la
experiencia del curso y la duración adecuada, aunque existe un margen de mejora que
deberemos tomar en cuenta:

Cuadro 6: evaluación del alumno sobre experiencia y duración del  curso

¿Estás satisfecho/a con la
experiencia del curso para ti?

%
La duración del curso te
pareció:

%

Mucho 86 Adecuada 67
Medianamente 14 Corta 33
Poco 0 Excesiva 0
Nada 0

100 100



Conclusiones

El análisis del método didáctico y  las pautas de evaluación de actividades de aprendizaje
en esta fase piloto del curso en línea , nos brindan un punto de partida para generar las
mejoras que son necesarias. Buscábamos evaluar si esta iniciativa cumple con requisitos
didácticos como base para construir una plataforma de formación en línea que apoye la
creación de una  cultura de innovación.

El curso es evaluado positivamente por el grupo piloto de alumnos y las actividades de
aprendizaje realizadas muestran una modificación de  ideas preestablecidas  y una
apropiación de conocimiento sobre aspectos básicos y actuales de la innovación, en los
marcos que los diseñadores del curso se plantearon, en los términos de la tipología de
Bloom. Las mejoras deben ir en dirección de precisar objetivos de enseñanza en fases del
curso y mostrar los vínculos de este  curso con las condiciones de una cultura de
innovación.
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La administración pública  ha empezado a incorporar la gestión del conocimiento en sus
actividades, para transformar la información y el conocimiento en un activo para la
gestión administrativa y las políticas gubernamentales (Martínez, et al, 2006), de
manera de complementar el conocimiento con la experiencia de los diferentes actores.
Con ese propósito en  el trabajo se muestra hasta donde en México, una red gestionada
desde la administración pública  como Rendrus (Red Nacional de Desarrollo Rural
Sustentable)  posibilita la creación de un espacio para  la cooperación y la posibilidad de
establecer contactos entre las microempresas rurales a través de la gestión del
conocimiento generado por ellas, con el propósito de que compartan sus conocimientos.
Cuando hablamos de conocimientos hacemos referencia tanto a los conocimientos
tácitos como explícitos generados de manera endógena al interior de las empresas
(Nonaka, 1991).

The public administration has begun to incorporate knowledge management into their
activities, to transform information and knowledge into an asset for the administrative
and governmental policies (Martinez, et al, 2006), in order to supplement the knowledge
with experience of different actors. With that purpose in the paper shows a managed
network far from the public as Rendrus (National Network for Sustainable Rural
Development) in Mexico enables the creation of a space for cooperation and the
possibility of establishing contacts between rural microenterprises through management
of knowledge generated by them, in order to share their knowledge. When we speak of
knowledge we refer both tacit and explicit knowledge generated endogenously within
companies (Nonaka, 1991).

Introducción

En la sociedad del conocimiento, este ha pasado a ser un recurso tan significativo como
el capital y la mano de obra (Drucker, 1993). Además autores como Nonaka (1991) y
Foray y Lundvall (1996) han establecido que el conocimiento explícito, su



transformación en conocimiento tácito y el desarrollo de nuevas habilidades, han
generado un círculo virtuoso en la producción de conocimiento que se constituye como
uno de los recursos de la economía. De manera que, las comunidades, las empresas y
todas las organizaciones en general, avanzan gracias a la difusión, asimilación,
aplicación y sistematización de conocimientos creados u obtenidos social o
externamente. Además de que su proceso de aprendizaje, se fortalece a través de las
redes, entre individuos, empresas y comunidades. En México, como en otras latitudes,
el conocimiento en todos los ámbitos ha cobrado una gran importancia en los últimos
años, debido a factores como el desarrollo de las TIC, el incremento en el avance
científico y la competencia a nivel global. En el  caso de las empresas, cada vez más se
considera como el recurso que aporta mayor valor agregado, pero al mismo tiempo el
más difícil de transferirse, apropiarse y ser absorbido.

La administración pública tampoco ha permanecido aislada de este fenómeno y ha
seguido el ejemplo del sector privado, estableciendo nuevas vías de interacción con los
ciudadanos, las empresas y otras organizaciones. De tal manera que, ha empezado a
incorporar la gestión del conocimiento en sus actividades, para transformar la
información y el conocimiento en un activo para la gestión administrativa y las políticas
gubernamentales (Martínez, et al, 2006). De tal forma que, el conocimiento
complementado con la experiencia de los diferentes actores, pueda resultar en una
herramienta de gran trascendencia para las organizaciones públicas.

Un ejemplo de lo anterior, lo constituye la Red Nacional de Desarrollo Rural
Sustentable (Rendrus)  establecida desde 1996 por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA) creada "con la finalidad de fortalecer la
identificación, sistematización e intercambio de las experiencias empresariales exitosas
que los habitantes rurales están desarrollando en todo el país. Se trata, entonces de un
instrumento para que los empresarios rurales aprendan de los aciertos y errores de otros
empresarios y sobre todo para que reflexionen sobre su propia experiencia e
identifiquen procesos de mejora" (www.rendrus.org).

Con ese propósito, en el trabajo se muestra hasta donde una red gestionada desde la
administración pública  como Rendrus, posibilita la creación de un espacio para  la
cooperación y la posibilidad de establecer contactos entre las microempresas rurales a
través de la gestión del conocimiento generado por ellas, con el propósito de que
compartan sus conocimientos y expongan algunos de sus resultados derivados de su
experiencia. Cuando hablamos de conocimientos, hacemos referencia tanto a los
conocimientos tácitos como explícitos generados de manera endógena al interior de las
empresas (Nonaka, 1991). Para ello  abordaremos en una primera parte, la manera en
que la nueva administración pública en la medida que está replanteando la forma de
relacionarse y  de  brindar sus servicios, ha tenido que reinventarse, a través de nuevas
formas de gestionar el conocimiento que poseen los actores a los que tiene que atender.
En una segunda sección se narra el origen de Rendrus y cómo esta red constituye un
ejemplo de las nuevas prácticas de gestión del conocimiento en la administración
pública. En la tercera parte, hacemos un recuento del  propio proceso es decir, de la
captura, elaboración, transmisión, almacenamiento del conocimiento y  de cómo lo
comparten los microempresarios durante su participación en la red. La última parte, está
dedicada a una reflexión y conclusiones.

La gestión del conocimiento



La emergencia de la nueva administración pública (NAP) ha replanteado un nuevo
estilo administrativo y una nueva gestión de lo público, a través de involucrar a los
actores públicos y no públicos, apoyada en iniciativas que impliquen una mayor
participación de la sociedad, la creación de una infraestructura y el control social de la
administración. De tal manera, que así como las  organizaciones privadas lo han hecho,
las públicas han tenido que reinventar su oferta de servicios y sus formas de
funcionamiento. En los nuevos espacios económicos, los ciudadanos, las organizaciones
y los grupos organizados, emergen como nuevos actores, lo que lleva a que las prácticas
de gestión atiendan cada vez más a la demanda que a la oferta, apoyándose en gran
medida en las TIC (Arostegui, 2004).

Las organizaciones públicas están llamadas cada vez más, a inscribir la reinvención de
sus estructuras y prácticas en el contexto de la economía del conocimiento y la
innovación; entendida esta última, como la transformación de los conocimientos en
objetos, procesos productivos, formas de organización etc., que otorgan valor agregado
a la sociedad, léase ciudadanía, organizaciones, productores, etc.

Entre las nuevas prácticas ligadas a la gestión del conocimiento de acuerdo con  Prusack
(apud Jacob:2001 ) están:

-Crear diversas posibilidades para permitir que las personas colaboren entre ellas y
generen nuevas ideas.

-Contribuir a crear espacios para compartir los conocimientos y la información.

-Impulsar la creación de equipos de trabajo para fomentar la interacción y el compartir
responsabilidades

- Fomentar la  capacidad de intercambio de conocimientos, en particular los tácitos.

Para que los diferentes grupos puedan capitalizar los conocimientos de una
organización, la administración pública debe promover una nueva infraestructura
organizacional, que sostenga la gestión del conocimiento en donde se favorezca la
interacción.

Para ello, es necesaria la gestión del conocimiento sustentada en procesos que tienen
que ver con capturar, elaborar, transmitir, almacenar y compartir el conocimiento, por lo
que las instituciones públicas deben promover entre sus empleados, y entre éstos y los
actores no gubernamentales redes institucionales para la gestión del conocimiento y la
innovación. Un ejemplo de ello es la Rendrus.

La dinámica de Rendrus

Desde que  fue establecida la Rendrus en 1996 en cooperación SAGARPA y  el
Colegio de Posgraduados de Ciencias Agrícolas (COLPOS) se pensó en que esta fuera
una red que posibilitara tanto a  los organizadores tener conocimiento sobre las
microempresas rurales, pero sobre todo facilitar a los microempresarios un espacio de
aprendizaje de colaboración y de intercambio, no solo de las diferentes experiencias y
conocimientos, sino también compartir responsabilidades. Para ello, desde el inicio, se
ha fomentado que cada una de las empresas que participe, sea capaz con o sin ayuda de
los prestadores de servicios profesionales (PSP) de hacer una presentación de su
empresa, con ayuda de las herramientas tecnológicas de las TIC, aunque puede ser
también una simple narración, que dé cuenta de sus principales características:
antecedentes, objetivos, organigrama, proceso de producción, apoyos, comercialización,
impactos, factores de éxito y adversos, etc. El ejercicio implica para muchas de las



empresas, explicitar sus conocimientos y habilidades por una parte, y por otra, abrir la
posibilidad de intercambiar éstos con otras empresas, de compararse, de colaborar o de
generar nuevas ideas. Esto es, de codificar los conocimientos tácitos diseminados por
toda la empresa y a lo largo de su historia.

Dicho ejercicio es llevado a cabo cada año por diferentes microempresarios a lo largo y
ancho del país (solo algunos han participado en varias ocasiones).  Para reunir a las
empresas que participan, las delegaciones distritales de SAGARPA, invitan a las micro,
pequeñas y medianas empresas que reúnen ciertos requisitos de las 32 entidades del país
a las reuniones, primero a nivel estatal y después a una  reunión nacional. Las empresas
son organizadas en mesas de trabajo, en donde los mismos productores eligen a los
mejores proyectos, a partir de una serie de criterios establecidos por la red: innovación
tecnológica productiva, organización y administración,  calidad, valor agregado y
desarrollo del mercado,  capacitación y asistencia técnica, el impacto social y
económico y  sustentabilidad y medio ambiente. De manera que al final de las
presentaciones de las empresas, quedan tres productores finalistas de cada una de las 32
entidades, que posteriormente asisten a la reunión nacional en donde los tres mejores
proyectos reciben un reconocimiento. En ambos eventos, las mesas de trabajo son
monitoreadas por funcionarios de la SAGARPA y de COLPOS quienes se encargan de
establecer las reglas y de auxiliar a los productores en las presentaciones de los
proyectos de cada una de las empresas. Sin embargo, los interesante de estas reuniones
es el  impulso que se da a la creación de equipos de trabajo para fomentar la interacción
y  compartir responsabilidades, donde son los propios productores quienes hacen las
preguntas cuando tienen dudas o comentarios sobre alguna de las presentaciones y son
también ellos quienes califican y toman la decisión sobre quiénes son los mejores
proyectos.

A la par de las mesas de trabajo, el conjunto de los participantes muestra sus productos
en una pequeña feria, junto a la cual algunos organismos federales presentan sus ofertas
de financiamiento y capacitación; además, de que tienen ocasión de intercambiar entre
ellos contactos e información. A partir de 2012, y después de que los organizadores
identificaron  como problemas principales a la comercialización, la fiscalización, la
búsqueda de mercados y el establecimiento de alianzas estratégicas,  se han empezado a
ofrecer talleres intensivos para los asistentes a las reuniones nacionales.

Si bien, la duración de estos eventos es limitada, la reunión estatal es de un día y la
nacional de dos a tres días, se puede decir que es una forma de contribuir a crear
espacios para compartir los conocimientos y la información entre los microempresarios,
que conlleva varios elementos, que forman parte de la gestión del conocimiento y de
poner en práctica los cambios en las políticas de la  nueva administración pública. En
primer término, un intercambio de conocimientos fundamentalmente tácitos entre los
productores; en segundo lugar, una forma de acercamiento entre los dueños de las
microempresas para compartir experiencias; en tercer lugar, buscar un acercamiento y
mayor  comunicación con los organismos gubernamentales encargados de los
programas para el desarrollo rural sustentable del país. Y finalmente, nuevas formas de
trabajo donde los productores asumen y comparten responsabilidades que generalmente
están a cargo de las agencias gubernamentales. Los proyectos ganadores de los eventos
nacionales desde 1996 pueden ser consultados por los productores en la página de la
Rendrus: www.rendrus.org/ y desde 2001 en un disquete que es distribuido en las
reuniones nacionales. La dinámica seguida en las reuniones, es una muestra de cómo la
nueva administración está buscando nuevas formas de relacionarse con los actores a los



que tiene que brindar servicios como son los microempresarios rurales, cambiando de la
oferta a la demanda como lo muestran la inclusión de los talleres.

Metodología

Para mostrar la manera cómo participan los microempresarios en la red y las diferentes
formas en cómo se hacen de los conocimientos recurrimos a los datos cualitativos
recopilados para el proyecto “El papel de las redes sociales en el desarrollo de las
microempresas rurales en México”, en el que se hizo un seguimiento de empresas
rurales que han participado de las actividades de la Rendrus y que, se encuentran
localizadas a lo largo de 7 estados de la República Mexicana.  En el trabajo de campo se
llevó a cabo primero una encuesta  y después, entrevistas a profundidad con los
empresarios que habían participado en la red para conocer hasta donde ésta ha servido
como un espacio de intercambio e intercambio de conocimientos.

La participación de los microempresarios en la red

Como mencionábamos anteriormente, la Rendrus tiene como propósito contribuir a
gestionar el conocimiento de las diferentes microempresas entendido como un proceso
donde se facilite y se posibilite que en las reuniones de trabajo donde se reúnen los
empresarios para la presentación, discusión y muestra de sus empresas y sus productos,
encuentren espacios de oportunidad para tener un contacto constante que permita la
captura, desarrollo,  transmisión, acumulación y el compartir conocimientos. La idea
central de la red de acuerdo con Jacob (2001: 65) sería entonces, contribuir a " la
creación de comportamientos que llevan a las personas a transformar la información en
resultados de negocios".

La captura de los conocimientos entre las empresas

La participación en las mesas de trabajo donde pueden escuchar y observar las
diferentes formas y estilos de presentación de las empresas, que pueden ser de
producción primaria, de transformación y comercialización de producción primaria y de
servicios e industria rural no agropecuaria, además de pertenecer a diferentes entidades,
les permite tener una diversidad de formas de capturar y de apoderarse de
conocimientos e información, de asimilarlos y aún de comprenderlos de distintas
maneras. Así por ejemplo, el caso de una empresa de Chihuahua dedicada a la
producción y cosecha de miel, su propietario narraba que su participación en la red le
sirvió "para darse cuenta de otras formas...", mientras que para otra empresa dedicada a
la producción de quesos también de Chihuahua, el dueño mencionaba que le fue útil
para "darse cuenta de que su empresa está más adelante al observar otras
exposiciones"; semejante impresión tuvo el dueño de la empresa de deshidratados
también de Chihuahua , pues en la entrevista relataba que aprovechó para compararse
también con otras empresas "que igual que ellos batallan sobre cuáles son sus pros y
sus contras". Para una antigua empresa de dulces tradicionales de Puebla su
participación le permitió asimilar " hasta donde es posible llevar a tu empresa". Para un
rancho eco turístico de Puebla, uno de los dueños asentaba que su participación " le
sirvió para afinar algunos aspectos del proyecto". Para unos productores que procesan
nopal en el DF su asistencia fue útil "al principio la parte de la experiencia y saber de
otros proyectos que estaban en puerta y pues ver como estábamos nosotros a medirnos



con otros productores". Otro empresario fabricante de Blocks para construcción de
Coahuila fue todavía más allá:

"no ganamos el primer lugar, le aseguro que no lo ganamos porque yo pienso que el
otro proyecto tenía un carácter social mucho más grande porque era un proyecto que
también era de Torreón, ese fue el que se llevo el segundo lugar, y ese era acerca de
una máquina para extraer aceite de orégano y en un lugar muy delicado, en una flor, y
pues nosotros lo entendimos de esa manera pues fue un proyecto que va ayudar a más
gente de bajos recursos".

A partir de los conocimientos se pueden desarrollar otras ideas

Los conocimientos que logran obtener los empresarios en este intercambio, pueden
servir también para  desarrollar nuevos proyectos e ideas para aprovechar en sus
empresas. Como bien señalaba el dueño de Lácteos de Conchos de Chihuahua que en
las reuniones "hay mucha información para desarrollar un micro o un negocio". Por su
parte, en la empresa Dulces Don Juan de Puebla, uno de los entrevistados señalaba que:

"A través de Rendrus, como ya se dijo documentamos algunos aspectos administrativos
de la empresa como la misión, la  visión, la línea de productos, los mercados en los que
participamos, los orígenes de la empresa.... a partir del acercamiento que hubo con
Rendrus, aprendimos la importancia que tiene el documentar todo. Así como para
saber hacia dónde llevar a la empresa”
De igual manera como señalaba otra empresaria también de dulces pero del Distrito
Federal, su participación: “me ha dado ideas pues, de los pasos a seguir, de los trámites
del código de barras, buscar con quien han mandado a hacer algunas cosas de diseño,
de empaque, etc.

Para la mayoría, de diversas formas la participación en las  reuniones les ha servido para
la transferencia de conocimientos tácitos, que solamente se pueden aprehender en
intercambios de este tipo.

La transferencia de conocimientos clave del intercambio de la red

Tanto en las diferentes presentaciones como en los espacios de comentarios y dudas que
tienen lugar en las mesas de trabajo, los empresarios logran transmitir e intercambiar
conocimientos de diferentes tipos. Para algunas empresas como la de Blocks para
construcción de Coahuila uno de ejidatarios de la empresa opinó que:

“ la principal, yo creo que fue el poder mostrarle a la gente que si se pueden hacer
cosas grandes de un recurso pequeño que se tiene, porque yo le voy a decir que de las 6
personas que nos metimos al proyecto, pues no contábamos con muchos recursos, y yo
venía de una situación de un fracaso personal en el ejido, que perdí mis tierras, unas
tierras que había comprado hace tiempo y `estaba sufriendo las de Caín`, cuando se
vino ese problema, entonces juntamos un poquito dinero de las 6 partes y pues
SAGARPA y el programa federal, los apoyos cubrieron como el 70% del proyecto,
entonces fue muy importante porque pues la maquina también era carita”.

Para otro empresario, como el de la deshidratadora de manzana Nanines de Chihuahua
su participación en las mesas:



“fue una retroalimentación… a mí me gustaría que me volvieran a invitar porque
simplemente te abre el panorama de todos los productos que puedes hacer, que
productos se están usando en la región, como los están comercializando, como
empezaron las experiencias, las vivencias, las desavenencias,  o sea así como tuve que
vender un carro… ni modo son parte  del aprendizaje; quieres crecer te va a costar”.

Mientras que para otras, como para unos productores de jugos de Xochimilco, a pesar
de que negaron que el haber participado les hubiera servido… afirmaron:

“que no les sirvió para nada… únicamente para intercambio de experiencias de cada
empresa, de cada proyecto. Pues es que uno sólo va a exponer, de cómo empezamos,
cómo estábamos antes, cómo estamos ahora, entonces es un intercambio nada más y
uno va  a escuchar también a los demás…. pero la gente con la que convives está igual
que nosotros, incluso a veces están hasta más atrasados  que nosotros….”
La apropiación de conocimientos, pueden ser útiles a corto y mediano plazo y
transformarse en valor agregado para las empresas como lo señalaron algunos de los
productores que participan en estas reuniones.

La acumulación de conocimientos

En general, una gran mayoría de las microempresas entrevistadas, aunque no todas lo
reconozcan, lograron acumular  conocimientos a partir de su participación en las
reuniones de Rendrus, que les han servido para diferentes aspectos, como por ejemplo
reproducir procesos de trabajo, identificar el papel de los profesionistas en las
microempresas, y aún posibilidades de desarrollar nuevas actividades en otras. Por
ejemplo, un productor de miel de Chihuahua comentaba que al encontrar otros
proyectos apícolas le ayudó a darse cuenta de cómo funcionan otras empresas
semejantes. Mientras que para el dueño de la deshidratadora de frutas Nanines de
Chihuahua:

“En el caso del mango deshidratado, a mí me sirvió ver que hay casos como la señora
de Colima como le hizo,…. los de mango como lo están trabajando usted viera como lo
están trabajando tienen el disquete de Rendrus  ahí lo tienen el de mango bueno si ven
el de mango deshidratado ven las tarimas ahí dicen que las mujeres son las que pelan
el mango hay una mujer que pela el mango en treinta segundos sin ver con cuchillo  o
sea  las mujeres del pueblo están adiestradas no tienen maquinaria fíjate, están pelando
manual pero ya sin ver están platicando ven el aprendizaje el hombre gana más que la
mujer y decían porque una de las preguntas era ¿ por qué gana más el hombre que la
mujer si están en el mismo horario, pues no porque ellos hacen el trabajo pesado y yo
decía bueno el riesgo es que se lleven un dedo no lo  comente pero es algo que me
quedaba a mí el riesgo de trabajo es otro. Me sirvió para aplicarlo a mi empresa. Son
habilidades pero son parte de que a mí me sirvieron por qué, porque yo en el  riesgo de
trabajo que traigo la manzana al estarla cortando con la rebanadora a mí me sirve yo
como parte de cómo le voy  a pagar a uno y como le voy a pagar a otro”.
En cambio uno de los dueños de una empresa que procesa productos de amaranto del
DF, explico que esta experiencia puede ser aprovechada porque:

“ nos pudimos percatar de que hay muchos profesionistas, que salen de las escuelas y
que están haciendo su propio negocio, eso es importante porque digo ahora sí, no
nomás es decir 2x2 son 4, manos a la obra, entonces pues entraron unos proyectos, por
ejemplo unos veterinarios que estaban produciendo quesos de cabra y otro amigo de



San Salvador Cuautenco….  Son cosas de jugo, eso me gustó mucho, saber que mucha
gente se está metiendo, cuesta mucho trabajo eh, desde la producción luego la
transformación y la comercialización, cuesta mucho trabajo…., hay mucha gente,
estudiantes, profesionistas…”.
En contraste, para los dueños de una granja acuícola en Veracruz, el conocimiento
obtenido será almacenado para ser utilizado en el futuro:

“si conocí mucha gente, como empezaron y todo, pero… porque por ejemplo el
proyecto de muchas personas era de hacer tejidos, talleres. El que si me gustó
muchísimo es de una señora que expuso lo del iguanario, que a lo mejor ese algún día
hagamos uno así.”

El compartir los conocimientos  y los contactos

A pesar de las disparidades y diferencias entre las empresas participantes en las
reuniones de trabajo de la red, en ellas se logra que los microempresarios compartan
conocimientos que han logrado documentar en sus presentaciones y también tácitos, que
en algunos casos puedan ser adaptados a diferentes realidades y necesidades.

El dueño de la Vinata Gilberto de Chihuahua se interesó en varios productores de la
región con la idea de conformar una red y estableció contactos con el productor de
Sotol para producir un nuevo licor entre los dos, en la medida en que el primero cuenta
con la maquinaria y la licencia para llevarlo a cabo.

Los productores de miel también de Chihuahua les atrajeron otros métodos de
producción y establecieron contactos también con personas de material de equipo
apícola.

El productor de Blocks para construcción por ejemplo, puso en contacto a los
productores de orégano de su región con un comprador externo, el que empezó a
comprarles a un precio mejor del que pagaban los compradores locales, después de
conocerlos en una reunión de Rendrus.

Los productores de cosméticos Vitamoril de Puebla por su parte, tuvieron la
oportunidad de intercambiar información con otros productores de moringa de
Tamaulipas sobre el precio del aceite, por ejemplo.

Los que procesan nopal en el DF señalaron que:

“obtuvieron algunos tips y por ejemplo había muchos que estaban deshidratando
frutas lo que les sirvió para ver la dimensión de a dónde podemos llegar también con
ellos. Tuvieron algunos contactos con los productores que estaban haciendo un poco de
lo mismo que eran frutas deshidratadas; nos dimos los correos nos mandamos un poco
de  información y hasta ahí o sea ya a la semana dejamos de obtener… ya no hubo
como más detalle sobre todo muchas personas que nos comentaron mucho el
deshidratado podemos hacer  una cadena entre todos y abastecer una canasta con
algún empleado..".

Algunos problemas de y con la red

La  idea de la Rendrus desde sus inicios, se planteó ser un espacio de aprendizaje  para
posibilitar que entre los propios productores intercambien y aprendan de sus
experiencias y conocimientos y por ello la dinámica de trabajo está organizada de esa



manera. Es decir, en la perspectiva de  la nueva gestión de lo público, a través de
involucrar a los actores públicos, apoyada en iniciativas que impliquen una mayor
participación de los actores, reinventando su oferta de servicios y sus formas de
funcionamiento. Sin embargo, existen todavía una serie de prácticas derivadas de la
vieja administración y que los diversos actores reproducen, como de otra, de problemas
de la propia red, que impiden que ésta funcione como tal.

Sobre el primer aspecto, nos referimos a las diversas formas en cómo son invitados los
microempresarios a participar , en donde se reproducen viejas prácticas donde no
siempre se les explica cuáles son los objetivos de la red y porque es importante
participar, y también de parte de muchos de los dueños de las empresas, entre quienes
priva la idea de que está de por medio un financiamiento, o en otros casos de que se
trata de  un foro más para  dar a conocer a la empresa y buscar clientes y mercados.

Como lo muestran los comentarios que siguen a continuación de varios productores:

“ si es una red nacional, pero a lo que voy es como un foro, donde van los que tienen
comercio, los que tienen alguna empresa pequeña y exponen como empezó, como fue
creciendo, como todo, comparten y se retroalimentan. Bueno esperábamos darnos a
conocer y que alguien de gobierno se interesara en nosotros, que vieran que somos
productivos, que es viable este negocio y bueno que nos dijeran vamos a darles un
proyecto para apoyarlos, pero no…”
“Participamos con la idea de conseguir un apoyo, que si obtuvimos de Sagarpa, no
establecimos ningún contacto…”
“A nosotros lo que nos ha servido es que nos han proyectado a llevar el producto a
otras partes del estado para buscar comercializar” y a otra más “lo que me aportó al
participar con el proyecto fue publicidad”.
Por otra parte, como muchos de los propios microempresarios lo señalan,  no existe un
seguimiento de las empresas que resultaron ganadoras en las diferentes reuniones
nacionales a través de una comunicación efectiva apoyada en una verdadera red tanto
física  como podría ser la de los CADER1 (quienes en una gran mayoría dan
seguimiento a los productores rurales a nivel local; y, por otra, a través de una
verdadera red virtual apoyada en la página de la Rendrus. Ello teniendo en cuenta que
una buena parte de los microempresarios que han participado ya han incursionado con
estas herramientas o por que por lo menos algún miembro de la familia lo utiliza. Ya
que como lo como mencionaba un entrevistado de una granja acuícola de Veracruz:
“…pero todo está en Internet, cualquier cosa que quieras buscar”.

A manera de conclusión
La sociedad del conocimiento ha introducido nuevas formas de aprendizaje y de
compartir el conocimiento. Si bien para las microempresas rurales siguen funcionando
sus redes sociales, muchas veces informales, aquellas no pueden permanecer aisladas

1 Los CADER (Centros de Apoyo al Desarrollo Rural) dependen de la SAGARPA actúan como mecanismos de
coordinación y concertación entre los productores, los gobiernos estatales y municipales, y las diferentes áreas de la
Secretaría; así como otorgar información y orientación de manera oportuna, referente a los programas y servicios que
ofrece a los productores del sector agropecuario y pesquero.



de los proyectos de gestión pública del conocimiento como Rendrus. La que aun cuando
presenta algunos problemas, constituye un importante espacio de cooperación y
comunicación donde los intercambios de conocimiento e información. En primer
término, es una forma de adaptación a las nuevas necesidades y expectativas del sector
rural como respuesta a los cambios del entorno, es decir, un acercamiento de la
SAGARPA a "que está pasando entre el sector de las microempresas rurales ", y a partir
de ello la modificación de sus políticas. En segundo lugar, cierto movimiento a
estructuras más horizontales, expresado por ejemplo en la mecánica de las reuniones, en
donde las decisiones sobre los mejores proyectos las toman los propios productores. Un
tercer aspecto, tiene que ver con el  Portal en Internet y las presentaciones en power
point, herramientas que responden a las nuevas expectativas de los sectores y su
relación con la administración. También, en los dos últimos años, se han empezado a
atender algunas demandas de los productores, gracias al desarrollo del capital social y
conocimientos que han integrado los funcionarios públicos. Nos referimos a cursos de
capacitación que se integraron en la última reunión nacional a raíz de la identificación
de las necesidades màsmás importantes de los productores.

Por otra, respecto a los microempresarios, el solo esfuerzo de participar,  ha implicado
en principio el intercambio de conocimientos, de diferentes tipos que van desde cómo
armar un organigrama para administrar su empresa, pasando por el ejemplo de alguna
maquinaria que puede ser de utilidad  o del uso de materias primas, hasta la posibilidad
de establecer contactos. En segundo lugar y no menos importante, el impulso entre los
microempresarios de nuevas formas de participación y de interacción entre ellos y con
las agencias gubernamentales, que implican el compartir responsabilidades, donde no
todas recaen en el gobierno, como también en el fomento a   las capacidades,
conocimientos y recursos sociales de los microempresarios y no solamente el que los
problemas de las empresas se resuelven con  asistencia financiera gubernamental.

Finalmente, el aprendizaje de 187 años que ha tenido la Rendrus desde 1996, ha
conducido a que para 2013, se haya decidido dar inicio a su reformulación. De tal
forma que a partir de ahora el punto clave alrededor del se organizarán las reuniones
será el seguimiento de las empresas –una demanda expresada continuamente por los
productores. Con ello, si bien se continuará con una mecánica operativa de reuniones
estatal y nacional entre los productores, donde se proseguirá con el intercambio de
conocimientos y experiencias, el cambio es que habrá una oferta de capacitación para
solucionar problemas y escalar capacidades. A partir de ello,  como mencionábamos al
inicio, la Rendrus como parte de las nuevas prácticas de la administración pública
intenta reinventar sus estructuras, establecer nuevas formas de relacionarse y de brindar
servicios para coadyuvar en la transformación del conocimiento de los productores en
objetos, procesos productivos y formas de organización, agregándoles valor a éstos.
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RESUMO 
A obra de Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) mostra que uma empresa que queira inovar 
seu negócio deve olhar a organização sob 12 dimensões denominadas radar da inovação. A 
questão proposta foi: quais dimensões da capacidade de inovação adotadas por quatro 
empresas do segmento de autopeças de Sorocaba? O objetivo foi identificar as dimensões 
que compõem o constructo capacidade de inovação neste segmento. A pesquisa foi 
qualitativa, de caráter exploratório. O método utilizado foi o estudo de múltiplos casos. O 
instrumento de coleta de dados foi entrevista. Foram utilizados dados secundários e 
institucionais. Os resultados permitiram compreender a capacidade de inovação e 
possibilitaram a construção da estrutura teórica conceitual adaptando o radar de inovação 
para a realidade das empresas do segmento de autopeças. Foram identificadas mais três 
dimensões: pessoas, aprendizagem organizacional e qualidade de vida no trabalho. Além 
da identificação do eixo de sustentabilidade permeando todas as dimensões do radar.  
 

ABSTRACT 

The research of Sawhney, Wolcott and Arroniz (2006) shows that when a company wants 
to innovate its business, people should look at the organization in 12 dimensions called 
Innovation Radar. The research question used for this article was: Which dimensions of 
innovation capability are adopted by four companies in the auto parts industry located in 
Sorocaba? The aim was to identify the dimensions that comprise the construct of the 
capacity of innovation in this segment. The research was qualitative and exploratory. The 
method used was a multiple case study. The instrument for data collection was interview, 
secondary data and institutional. The results obtained from this study allowed the 
understanding of innovation capacity and made it possible to build the conceptual 
theoretical structure and also to adapt the Innovation Radar to the companies’ reality in 
the auto parts industry. In addition, the study also identified three new dimensions: people, 
                                                        
1 Este trabalho teve o apoio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – PIBIC/CNPq 



organizational learning and quality of life at work. Finally, the study of the Innovation 
Radar in four companies of the auto parts industry, located in Sorocaba, permitted the 
identification of the sustainability axis permeating all the other radar dimensions. 

 

INTRODUÇÃO 

No contexto organizacional, a inovação é vista como elemento essencial para a 
competitividade das empresas. Entende-se por inovação a implementação de um produto 
(bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, um processo, um novo método de 
marketing ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do 
local de trabalho ou nas relações externas da empresa (OCDE, 2005). A capacidade de 
inovação de uma empresa pode ser compreendida como o seu potencial para gerar 
resultados inovadores (NEELY e HII, 1999).  

Uma forma de promover a capacidade de inovação dentro de uma organização é analisá-la 
e gerenciá-la sob diferentes perspectivas de forma a contemplar todas as áreas 
organizacionais. A obra de Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) permite uma análise ampla 
da organização no que se refere a inovação. Os autores propõe uma análise a partir do que 
eles denominam radar de inovação.  
Para a realização deste estudo, identificou-se na cidade brasileira de Sorocaba, interior do 
estado de São Paulo, a predominância de empresas do setor metal mecânico, em especial 
empresas do segmento de autopeças. Além disso, a cidade vem mostrando crescimento 
significativo em infraestrutura e na área de ciência e tecnologia. A instalação do novo 
campus da Universidade Federal de São Carlos contribui para um incremento na oferta de 
mão de obra qualificada e especializada. O governo municipal também vem promovendo 
ações para consolidação da cidade como um polo de desenvolvimento e inovação. Além de 
uma incubadora de empresas de base tecnológica, foi inaugurado o Parque Tecnológico de 
Sorocaba (PTS) que deverá atrair empresas de pequeno, médio e grande porte para a 
cidade. Diante deste contexto, o problema de pesquisa que se apresenta é: quais as 
dimensões da capacidade de inovação adotadas por quatro empresas do segmento de 
autopeças de Sorocaba? O objetivo deste artigo foi identificar as dimensões que compõem 
o constructo capacidade de inovação no segmento de autopeças a partir da identificação 
dos elementos que caracterizam cada dimensão nos casos analisados. O artigo está dividido 
em 6 seções: capacidade de inovação; método; os casos analisados; análise dos resultados 
dos casos estudados; considerações finais; e referências. 
 

2 - Capacidade de Inovação 
Para elaborar um embasamento teórico conceitual para esta pesquisa, recorreu-se a 
literatura para identificar a capacidade de inovação e os componentes organizacionais que 
virão a compor a estrutura conceitual de análise.   
A inovação está no cerne da mudança econômica. Schumpeter (1991) propôs, na primeira 
metade do século XX, algumas formas de inovação: a introdução de um novo produto ou a 
mudança de alguma característica em um produto já existente; um novo processo de 
produção numa determinada indústria; a entrada ou criação de um novo mercado; o 
desenvolvimento de uma nova fonte de fornecedores de matéria prima; e mudanças na 
própria organização industrial. É importante saber por que as mudanças tecnológicas 



ocorrem e por que as empresas inovam. De acordo com os escritos do autor, uma das 
razões é a busca de receitas pelas empresas. 
“Inovação é a introdução de um produto, processo ou serviço novo no mercado. A 
inovação resulta de uma exploração comercial do conhecimento no mercado. Os benefícios 
econômicos da invenção ocorrem a partir da inovação” (BETZ, 1998, p. 4). 

Entende-se por inovação a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, um processo, um novo método de marketing ou um novo 
método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas 
relações externas da empresa (OCDE, 2005) 

De acordo com Bastos e Bueno (2002, p. 184) “capacitar é tornar capaz, habilitar, pois o 
conceito apoia-se no potencial das pessoas e na qualidade que cada um possui para 
exercitar uma determinada habilidade, aptidão, que precisam ser valorizadas na empresa 
para tornar o processo mais eficaz.” 

A capacidade de inovação das empresas depende de muitos fatores, entre eles: os esforços 
para criar novos produtos; a melhoria dos processos de produção; a extensão da capacidade 
da mão de obra; a habilidade para aprender e o ambiente geral dentro do qual as empresas 
operam (PAPACONSTANTINOU, 1997). 

A capacidade de inovação de uma empresa pode ser compreendida como o seu potencial 
para gerar resultados inovadores (NEELY e HII, 1999).  

Nas palavras de Molina-Palma, 
a capacidade de inovação como o potencial interno de uma empresa para gerar 
novas ideias, identificar novos mercados e oportunidades tecnológicas, 
alavancando recursos e competências. Adota-se a premissa que a capacidade de 
inovação está determinada pelas inter-relações da cultura organizacional, pelos 
processos internos e pelas relações interorganizacionais (MOLINA-PALMA, 
2004, p. 57). 

O mesmo autor afirma que empresas que trabalham com inovação são aquelas que 
capturam ou geram novas ideias constantemente. Necessidades práticas, tecnologias 
disponíveis, introspecção, infraestrutura, problemas, oportunidades levam a descoberta de 
novos conhecimentos. Esses conhecimentos podem ser transformados em invenções, novas 
tecnologias ou melhorias que podem ser incorporadas ao produto ou aos processos 
(MOLINA-PALMA, 2005). 

Para o entendimento do que é capacidade de inovação, recorre-se a Tidd, Bessant e Pavitt 
(1997, p. 305-337) que caracteriza a empresa inovadora. A partir da caracterização da 
empresa inovadora, é possível identificar alguns componentes que tornam a empresa 
capacitada para a inovação.  A empresa inovadora é composta por dez componentes que 
podem ser interligados internamente com sucesso: visão e liderança partilhada para 
inovação; estrutura apropriada; indivíduos chaves; times de trabalho efetivo; 
desenvolvimento individual contínuo; comunicação extensiva; alto envolvimento em 
inovação; foco no cliente; ambiente criativo; aprendizagem organizacional. Destes 
componentes, pode-se identificar como dimensões para retratar a capacidade de inovação 
apenas Estrutura; Indivíduos chaves (pessoas); Clientes; Ambiente organizacional (cultura 
organizacional); Aprendizagem organizacional.  
Os autores destacam que a inovação não é simplesmente influenciada pela estrutura, mas 
por muitas outras dimensões do processo organizacional, tais como liderança, grupos de 
trabalho e participação. É também importante reconhecer que a inovação organizacional 



não está confinada dentro da empresa, mas cada vez mais sendo aplicada nas relações 
interfirmas.  
Complementando estes autores, Dobni (2010) afirma que a orientação da organização para 
a inovação é definida num contexto multidimensional. Este contexto inclui: o interesse da 
organização em ser inovadora, a infraestrutura para sustentar a inovação, o comportamento 
do pessoal de nível operacional para influenciar a orientação para o mercado e o ambiente 
para sustentar a implementação da inovação. 

A obra de Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) mostra que uma empresa que queira inovar 
seu negócio deve olhar a organização sob 12 perspectivas ou dimensões que os autores 
denominam radar da inovação. As 12 dimensões têm quatro eixos principais: oferta, 
clientes, localização da empresa e processos. Outras oito dimensões aparecem como 
suporte às anteriores. Essas dimensões são: plataforma onde são produzidos os produtos; 
soluções - criação de produtos customizados que geram valor para o cliente; a experiência 
do cliente que contribui para modificações no produto ou geração de novos produtos. A 
empresa aproveita todas as oportunidades para descobrir os interesses do cliente; captura 
de valor - redefine como a empresa adquire ou cria novos fluxos de rentabilidade a partir 
das inovações; processos – redesenhar processos essenciais para aumentar eficiência e 
eficácia; organização – muda forma, função ou escopo de atividade da empresa; cadeia de 
suprimentos – pensar diferentemente sobre a origem e o desempenho da matéria prima; 
presença ou localização – definir novos canais de distribuição ou pontos de localização 
inovadores, incluindo espaços onde o produto possa ser comprado ou consumido pelo 
cliente; networking – criar uma rede central inteligente e integrada de oferta de produtos; 
marca – alavancar a marca dentro dos novos domínios. O radar proposto pelos autores 
pode ser observado na figura 1, a seguir.  
 

 

 

 
Figura 1: Radar da Inovação 
Fonte: Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006, p. 77) 

 

O sucesso na inovação de um negócio requer cuidadosa consideração de todos 
os aspectos do negócio. Um ótimo produto com um canal de distribuição ruim 



falhará tão espetacularmente como uma ótima tecnologia nova que não 
apresenta um valor de aplicação para o usuário final. Por isso, quando inova, 
uma empresa deve considerar todas as dimensões do sistema de negócio 
(SAWHNEY, WOLCOTT e ARRONIZ, 2006, p. 4) [tradução dos autores] 

Goswami e Mathew (2011) desenvolveram um arcabouço teórico e identificaram nove 
competências que foram utilizadas para um estudo sobre as competências organizacionais 
que promovem a inovação. Este estudo foi realizado em empresas de tecnologia da 
informação, na Índia. As competências identificadas pelos autores foram: aprendizagem 
organizacional; recursos humanos estratégicos, recursos humanos efetivos, 
desenvolvimento de novos negócios; rede de conhecimento social; aquisição tecnológica 
diversificada; adaptabilidade para inovação; variedade de produtos para diferentes clientes; 
processo de produção eficiente.  
Os resultados do estudo destes autores mostraram que o sucesso da inovação requer uma 
cuidadosa identificação de um desenho organizacional que permita a construção destas 
competências. É muito importante criar um equilíbrio entre estratégia organizacional, 
visão, gerenciamento da mudança, cultura do trabalho e práticas de recursos humanos. As 
lideranças do topo, a equipe de recursos humanos, os gerentes de P&D, os estrategistas de 
negócios e os consultores de mudança podem traduzir a estratégia do negócio dentro de um 
novo aprendizado e de um novo desempenho que facilite a busca por inovação. Partindo 
das obras apresentadas, é possível identificar algumas dimensões que podem ser estudadas 
para caracterizar a capacidade de inovação dentro de uma organização, como mostra o 
quadro 1.  

Das obras apresentadas no quadro 1, a obra de Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) 
apresenta o conjunto de dimensões mais completo que os demais. Porém, nas demais obras 
percebem-se outras dimensões importantes e não consideradas pelos primeiros.   
Papaconstantinou (1997) apresenta dimensões como: mão de obra; aprendizagem; e 
ambiente. 
Partindo dos estudos de Tidd, Bessant e Pavith (1997) que concluem que as organizações 
não aprendem, mas as pessoas que trabalham nela aprendem, constata-se a importância das 
pessoas dentro da organização para a geração de inovação. Logo, a dimensão pessoas 
torna-se importante dentro do estudo da capacidade de inovação. Os mesmos autores 
também apresentam as dimensões estrutura; ambiente organizacional (cultura 
organizacional); e aprendizagem organizacional que não estão contempladas no Radar de 
Inovação proposto por Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006). 

Pelos estudos de Molina-Palma (2004), pode-se agregar a dimensão cultura organizacional 
ao estudo da capacidade de inovação.  

Analisando a obra de Dobni (2010), percebe-se as dimensões infraestrutura para sustentar a 
inovação; comportamento do pessoal de nível operacional; ambiente para sustentar a 
implementação da inovação. 
A partir de Goswami e Mathew (2011), é possível identificar mais duas importantes 
dimensões para analise da capacidade de inovação: aprendizagem organizacional; 
Recursos humanos. 

De acordo com as obras analisadas, pode-se entender que, para analisar a capacidade de 
inovação de uma organização são necessárias as seguintes dimensões: produto; plataforma 
de produtos; soluções customizadas; clientes; experiência do cliente; captura de valor; 
processos (redesenho) para aumentar eficiência/eficácia; organização do processo 



produtivo;cadeia de suprimentos; localização da empresa; networking; marca; pessoas; 
aprendizagem; ambiente organizacional (cultura); estrutura/ infraestrutura. 
 

Quadro 1 – dimensões da capacidade de inovação 
Autor Dimensões identificadas 
Papaconstantinou 
(1997). 

1. Novos produtos;  
2. Melhoria dos processos de produção;  
3. Mão de obra;  
4. Aprendizagem; 
5. Ambiente. 

Tidd, Bessant e 
Pavith (1997) 

6. Estrutura 
7. Indivíduos chaves (pessoas) 
8. Clientes 
9. Ambiente organizacional (cultura organizacional) 
10. Aprendizagem organizacional 

Molina-Palma (2004) 11. Cultura organizacional 
12. Processos internos 
13. Relações interorganizacionais  

Sawhney, Wolcott e 
Arroniz (2006) 

14. Produto 
15. Plataforma de produtos 
16. Soluções customizadas 
17. Clientes  
18. Experiência do cliente 
19. Captura de valor 
20. Processos (redesenho) para aumentar eficiência/eficácia 
21. Organização do processo produtivo 
22. Cadeia de suprimentos 
23. Localização da empresa 
24. Networking – rede central inteligente e integrada de oferta de produtos 
25. Marca 

Dobni (2010) 26. Infraestrutura para sustentar a inovação 
27. Comportamento do pessoal de nível operacional 
28. Orientação para o mercado (Clientes) 
29. Ambiente para sustentar a implementação da inovação. 

Goswami e Mathew 
(2011) 

30. Aprendizagem organizacional 
31. Recursos humanos estratégicos e efetivos 
32. Desenvolvimento de novos negócios 
33. Rede de conhecimento social 
34. Aquisição tecnológica diversificada 
35. Adaptabilidade para inovação  
36. Variedade de produtos 
37. Clientes 
38. Processo de produção eficiente 

Fonte: quadro elaborado pelas autoras a partir da literatura. 
 
No contexto deste artigo, serão utilizadas, inicialmente, as doze dimensões do radar da 
inovação proposto por Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006), por ser esta a obra mais 
completa em relação à quantidade de dimensões para estudo da capacidade de inovação. 
Os resultados da pesquisa poderão identificar outras dimensões específicas para o 
segmento em estudo, autopeças da região de Sorocaba. 

 



3 - Método 
A pesquisa foi do tipo qualitativa e de caráter exploratório. A pesquisa qualitativa, de 
acordo com Malhotra (2006), proporciona melhor visão e compreensão do problema. A 
pesquisa qualitativa é apropriada para situações de incerteza, quando os resultados 
conclusivos diferem das expectativas. Para Triviños (1987, p. 109) “os estudos 
exploratórios permitem ao investigador aumentar sua experiência em torno de determinado 
problema”. O método de pesquisa utilizado foi o estudo de múltiplos casos. De acordo com 
Yin (2001, p.27), 

o estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos 
contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos 
relevantes. [...] O estudo de caso permite uma investigação para se preservar as 
características holísticas e significativas dos eventos da vida real. 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista em profundidade, não estruturada e 
análise de conteúdo de dados secundários. Os dados foram analisados de acordo com a 
perspectiva dos autores estudados na literatura e foi realizado um comparativo entre os 
casos em estudo. Foram analisados quatro casos. Os casos foram escolhidos por 
conveniência. Tendo em vista algumas adversidades enfrentadas, optou-se por três estudos 
de caso in loco, das empresas que já haviam sido entrevistadas e um estudo de caso com 
base em dados secundários como o site institucional e relatório anual da empresa. A partir 
dos resultados da análise dos casos, foi realizado um aprimoramento da estrutura teórica de 
referência, considerando as peculiaridades encontradas nas empresas estudadas. As 
empresas que participaram da pesquisa não autorizaram a divulgação de seus nomes para 
publicação. Diante deste fato, os nomes das empresas foram substituídos por nomes 
fictícios e as caracterizações das mesmas foram reescritas de forma a preservar o 
anonimato das empresas sem prejudicar a análise dos dados para elaboração deste artigo. 

 

4 - Os Casos Analisados 
Esta seção apresenta o relato dos casos analisados, considerando o referencial teórico que 
embasa esse artigo. Foram entrevistados executivos das empresas Energia, Reflexo e 
Automotiva. A empresa Chassi foi analisada a partir de dados do site institucional e dos 
relatórios anuais, disponíveis no site institucional da empresa. 

4.1 Caracterização da Automotiva 
A Automotiva possui sua sede na Europa e está ha 50 anos no Brasil. É uma das líderes 
mundiais em componentes de seu segmento. Desenvolve soluções para o segmento 
automotivo e industrial baseadas em inovação, criatividade e constante foco no cliente. 
Está presente nos setores Automotivo, Industrial e Aeroespacial através de sua marca. A 
indústria automotiva é o principal cliente da empresa, representando mais de 50% de suas 
vendas. Possui mais de 70 mil colaboradores, distribuídos em suas fábricas internacionais e 
subsidiárias de vendas. 

A empresa desenvolve, junto aos clientes, uma grande quantidade de soluções especiais, 
com as quais é possível solucionar tarefas funcionais e ao mesmo tempo de forma rentável. 
No total já foram desenvolvidas mais de 200.000 produtos. Além disso, também oferece 
um programa de serviços aos clientes, como consultas, diagnósticos, manutenção e 
montagem de peças.  



A Automotiva une objetivos estratégicos a métodos de gerenciamento modernos. 
Considera que esse é um diferencial que pode gerar vantagem perante a concorrência. Os 
colaboradores são incentivados a buscar sempre o aprimoramento profissional. Seja dentro 
da empresa ou em intercâmbio com o mercado, o profissional tem diversas possibilidades 
de crescimento dentro da empresa, bem como um plano de carreira sólido. Atrelado a isso, 
a empresa, defende a preservação do meio ambiente e apoia ações voltadas à comunidade.  
A Automotiva possui programas de incentivo à criatividade. Os colaboradores estão 
inseridos num ambiente que propicia a inovação com liberdade para expressar suas ideias. 
Além disso, a empresa possui diversos programas que tem por fim melhorar a qualidade de 
vida dos colaboradores, entre eles o programa de ginástica laboral e o programa de 
correção postural. 

A empresa possui forte parceria, em sistemas e engenharia, com clientes e propõe, 
constantemente, novas ideias e produtos extraordinários. Também os fornecedores são 
parceiros que garantem o sucesso do grupo, pois compartilham da mesma visão. 
Trabalham juntos, otimizando continuamente os produtos, incorporando ideias inovadoras, 
conciliando estrutura de custos e, dessa forma, mantendo a posição de destaque no 
mercado. Junto com os fornecedores, a empresa busca o melhor desempenho, para atender 
às necessidades e superar as expectativas dos clientes. 
São princípios e valores da organização: proteção ao ambiente; responsabilidade 
ambiental; segurança do trabalho; responsabilidade social; comprometimento em cumprir 
os direitos humanos de sexo, raça, cor, crenças religiosas, idade, nacionalidade, deficiência 
física; ou respeito à diversidade, procurando oferecer um local de trabalho sem 
discriminação da orientação sexual. Segundo informações do site institucional da empresa, 
os funcionários merecem respeito mútuo; reconhecimento das necessidades de 
remuneração dos colaboradores; respeito ao direito de liberdade de associação de nossos 
funcionários, liberdade de expressão; incentivo à criatividade e inovação; respeito à vida 
em família, incentivo à qualidade de vida; respeito à saúde e segurança no ambiente de 
trabalho; valorização do desenvolvimento e especialização técnica e social dos 
colaboradores. 

4.2 Caracterização da Energia 
A Energia é uma empresa global líder em tecnologia que atende a clientes em mais de 150 
países. De acordo com as informações disponíveis no site institucional, a empresa possui 3 
divisões conforme o tipo de produto ou serviço que oferece ao cliente. São elas: eficiência, 
solução e experiência.  
A empresa mantém seu foco em crescimento e desenvolvimento. Para isso, promove um 
ambiente aberto à diversidade de opiniões, ideias e experiências, onde seus colaboradores 
possam expressar suas opiniões, mostrar sua capacidade de liderança, buscar alternativas 
para inovar e melhorar seus produtos, serviços e soluções. 
A Energia demonstra compromisso com a sustentabilidade desde o início de sua criação. 
Hoje, a empresa mantém essa preocupação com a produção de produtos ambientalmente 
sustentáveis que minimizam os efeitos destes ao meio ambiente. Além disso, a empresa 
promove a educação, a preservação do meio ambiente e o atendimento a comunidades 
carentes. 

A empresa possui uma estrutura descentralizada. As pessoas têm autonomia para ir atrás 
das informações e tomar as decisões em seu setor. A estrutura é flexível, com poucos 
níveis hierárquicos. No caso da área de planejamento e controle da produção e engenharia 
de processos, as estruturas são mais centralizadas. 



Temos as equipes de alto desempenho. Existe um canal totalmente aberto desde 
o colaborador até a diretoria. Se um operador tem um ideia para ser 
implementada, ele pode pedir para a empresa para fazer orçamento, chamar 
quem ele achar necessário, conversar com os gerentes. Todos podem falar com 
qualquer chefia. As pessoas têm total liberdade para desenvolver suas ideias e 
procurar as pessoas que achar necessárias (Coordenadora da Equipe de alto 
Desempenho da Energia) 

Segundo a entrevistada, a empresa promove reuniões semanais ou quinzenais para 
apresentação da evolução dos projetos, avaliação dos mesmos e definição do que precisa 
ser feito e por quem. A empresa contempla todas as dimensões propostas por Sawhney, 
Wolcott e Arroniz (2006) para o radar da inovação e percebe-se que a empresa enfatiza a 
questão da sustentabilidade em todas as dimensões. 
 

4.3 Caracterização da Reflexo 
A Reflexo é uma empresa de origem europeia que fabrica componentes para veículos 
comerciais e agrícolas. Todos os produtos produzidos no Brasil são fabricados com 
modernas tecnologias. Algumas ações identificadas na empresa são: criação de novas 
tecnologias; soluções e produtos visando a satisfação de seus clientes; investimento em 
pesquisa e desenvolvimento, mas esses esforços estão concentrados na Europa e nos 
Estados Unidos; investimento em infraestrutura, equipamentos e máquinas injetoras com 
tecnologia de ponta da Europa; busca do aprendizado através das experiências dos 
colaboradores, garantindo assim a qualidade de seus produtos; treinamento contínuo de 
seus colaboradores; produção de produtos customizados de acordo com o que o cliente 
quer oferecer no seu produto.  
A Reflexo fornece componentes para montadoras, que definem todas as características que 
desejam no produto. A parte interna de como esse componente deve ser para atender a 
necessidade do cliente é decidida internamente pela empresa. 

A empresa demonstra bom relacionamento com clientes e fornecedores, valorizando a rede 
de suprimentos como importante para o bom atendimento de seus clientes. O contato com 
clientes é frequente para saber o que ele pensa sobre a empresa e sobre o produto. Além 
disso, a empresa participa de feiras do setor. “É nessas feiras que os clientes procuram o 
que temos de novidade” (Gerente de Projetos da Reflexo). A empresa entende que a boa 
relação com os agentes externos é importante para o fortalecimento de sua network. 
Anualmente, é realizada uma pesquisa de satisfação com os clientes para saber qual a 
percepção destes em relação à Reflexo e quais as possibilidades de produção de novos 
produtos. O cliente percebe o valor da empresa pela qualidade da tecnologia que recebe. 
Inovação para a empresa é desenvolver um produto ou solução que supra uma necessidade 
existente. 

4.4 Caracterização da Chassi 
A Chassi é uma empresa líder mundial no fornecimento de sistemas de transmissão e 
tecnologia de chassis para o setor automotivo, possui unidades em mais de 20 países, 
garantindo a presença de seus produtos no mundo todo. De acordo com o site institucional 
da empresa, suas operações estão distribuídas em oito Divisões, Unidades de Negócio e 
Joint Venture.  
Todas as divisões e unidades de negócio operam de forma independente e flexível, visando 
atender às necessidades do mercado cada vez mais dinâmico e em constante movimento. A 
empresa cria produtos que oferecem conforto, agilidade e segurança para os clientes, nos 
meios de transporte. Para atender às necessidades dos clientes, através da excelência de 



seus produtos, a Chassi cria uma rede de relacionamentos com seus clientes e 
fornecedores, mostrando sua atuação na cadeia de suprimentos. Com a atuação na cadeia 
de suprimentos, a Chassi minimiza os erros e as falhas nos seus processos. Isto demonstra 
uma atenção para melhoria contínua de seus processos. A empresa promove o trabalho em 
equipes. Essas equipes estão compromissadas com a qualidade total desde o atendimento 
até a entrega do produto final. Para garantir a qualidade e a melhoria contínua de 
processos, a empresa promove a qualidade com ações de conscientização das equipes, 
treinamento constante e suporte aos fornecedores. Desta forma, a empresa cria um valor 
que é percebido em todos os processos. Entre os projetos desenvolvidos para promover a 
melhoria contínua de processos, o site institucional da Chassi permite que se identifiquem 
ações como: trabalho em equipe, padronização, incentivo de ações que promovam a 
segurança, organização, limpeza, incentivo ao zero defeito, redução sustentável dos custos, 
otimização dos processos, promoção da qualidade pelos fornecedores, incentivo para a 
inovação, estímulo à pró-atividade e formação de lideranças.  
É possível notar que a organização valoriza a preservação do meio ambiente e o 
relacionamento com a comunidade. Para isso, concentra diversos esforços que contribuem 
para o uso racional de recursos, para a redução do impacto ambiental de suas atividades e 
da geração de resíduos e apóia diversas ações nas áreas de educação, saúde, meio ambiente 
e utilidade pública. A coleta seletiva de lixo, a realização de uma semana do meio 
ambiente anual, o tratamento de efluentes e equipamentos de controle de emissão de gases 
estão entre as ações realizadas pela empresa. Neste contexto, a empresa mostra que 
compartilha a ideia de que a inovação está nas pessoas, pois são elas que motivam a 
inovação e fazem uma empresa crescer. 

 

5  Análise dos Resultados 
O radar de inovação proposto por Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) mostra 12 
perspectivas que devem ser observadas por empresas que desejam inovar seus negócios. 
Quando aplicado aos casos analisados do segmento de autopeças da cidade de Sorocaba é 
possível perceber que há dimensões com maior prioridade e outras menos observadas.  
Nas perspectivas plataforma, soluções e experiência do cliente a empresa Energia preza 
pela satisfação do cliente, trabalhando de acordo com suas exigências e buscando satisfazê-lo 
através da oferta de soluções práticas e inovadoras que possam gerar valor percebido. Na 
fabricação do principal produto, por exemplo, a empresa procura usar menos material 
pesado. Segundo a gerente de produção da Energia, há um gerente de desenvolvimento que 
trabalha em conjunto com engenharia de produto e também com os laboratórios 
envolvendo engenharia, qualidade, manutenção, operadores, área comercial e qualidade.  

Na visão da Chassis, os produtos inovadores são a fonte de vantagem competitiva. Os 
clientes são vistos como parceiros e a empresa busca atendê-los criando produtos que 
ofereçam mais conforto, agilidade e segurança nos meios de transporte. 
Nas dimensões soluções, networking, pessoas e produto, a Automotiva oferece soluções 
tecnológicas para seus clientes (produtos customizados), que são desenvolvidos através de 
cooperação entre ambas as partes, que visam atender as necessidades atuais ou mesmo 
futuras. Para a empresa, as pessoas são fonte de inovação. Por isso, a empresa busca 
reconhecer, desenvolver e proporcionar maior qualidade de vida aos colaboradores. 
Também acredita que as parcerias com clientes, fornecedores e universidades propiciam a 
agregação de ideias e novas tecnologias aos seus produtos tornando-os cada vez mais 
inovadores. 



Na Reflexo, o foco dos produtos é atender as necessidades dos clientes e para isso há 
realização de pesquisa daquilo que está sendo vendido através do acompanhamento das 
vendas e para quem são essas vendas. A empresa realiza também pesquisas anuais de 
satisfação do cliente e preza pelo feedback do pós venda, assim surgem novas ideias para 
inovar na produção e gerar mais valor ao produto final. 

A dimensão captação de valor está associada com a qualidade do produto oferecido ao 
cliente. Esta qualidade é adquirida quando as equipes são envolvidas nas soluções de 
problemas e desenvolvimento de soluções que agregam valor ao produto. É importante 
propor mudanças que criem valor para o cliente. 

Nas empresas estudadas, pode-se perceber uma atenção para a melhoria de processos. Essa 
melhoria de processos gera resultados na cadeia de suprimentos e na própria organização 
do ambiente para a produção. Organizações flexíveis, trabalhos em equipes 
multidisciplinares e organização em células permitem proposta de melhorias e inovações 
incrementais que resultam na qualidade do produto oferecido ao cliente. Este percebe o 
valor do produto pelas melhorias agregadas. O cliente percebe o valor da tecnologia 
adquirida. 
Na maioria das empresas, os laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento estão localizados 
nas ‘matrizes, em seus países de origem. Os investimentos em P&D são realizados nestes 
laboratórios. Conforme declaração de um dos executivos entrevistados:  

a empresa tem um aparato tecnológico que permite desenvolver produtos de 
ponta, mas o que determina esse investimento é o mercado. Na Europa e Estados 
Unidos, a inovação é vista pelas empresas como investimento. No Brasil, a 
inovação é vista como custo. Isto faz muita diferença na hora de decidir sobre os 
investimentos em inovação (Diretor Geral da Reflexo). 

Na dimensão networking, observa-se que as empresas estudadas se preocupam em 
estabelecer contatos e relacionamentos tanto com os clientes para identificar suas 
necessidades, quanto com os fornecedores para encaminhar as especificações necessárias 
aos seus produtos. A dimensão marca é vista como fundamental para as quatro empresas 
que têm nesta dimensão um ponto forte de vantagem competitiva. 

A adoção de ferramentas como 5S, a formação de grupos por célula de produção para 
propor melhorias aos processos produtivos, reduzindo tempo e custo, surgiram de uma 
necessidade apontada pelos próprios colaboradores. Na Reflexo, os colaboradores 
manifestaram que se eles estivessem num ambiente de trabalho mais agradável, o resultado 
de seus esforços seriam melhores e que eles desempenhariam suas atividades com maior 
eficiência graças ao ambiente de trabalho mais limpo e organizado.  

A seguir, apresenta-se o quadro dois, identificando as 12 dimensões do radar da inovação 
estudas nas empresas pesquisadas. 

 



Quadro 2 - Caracterização das Dimensões do Radar da Inovação nas Empresas Estudadas 
Dimensões Automotiva Energia  Reflexo Chassis 

Produtos - Programas que incentivam à 
criatividade dos colaboradores; 
- Possui uma área de pesquisa e 
desenvolvimento dentro da 
organização; 
- Programas que estimulam a 
qualidade dos produtos, com 
meta de defeitos zero; 

- Existe uma área de pesquisa e 
desenvolvimento, que trabalha em 
conjunto a área de engenharia de 
produtos; 
- Envolvimento das diversas áreas 
na elaboração de amostras de 
novos produtos; 

- Possui uma área de 
desenvolvimento local, e 
laboratórios mais completos de 
P&D na matriz (USA) e 
Alemanha; 
- Estimula o desenvolvimento de 
novos produtos a partir de linhas 
já existentes; 

- Possui 6 centros de 
desenvolvimento, com registro 
de mais de 600 patentes; 
- Acompanha o progresso da 
indústria automotiva; 
- Investe em novas tecnologias 
para atender a novas 
necessidades dos clientes; 

Plataforma - Máquinas e equipamentos 
modernos; 
- Ambiente produtivo que 
estimula a criatividade; 

- Desenvolvimento de máquinas 
especializadas para cada produto; 
- Trabalho em equipe para 
melhoria de máquinas e 
processos; 

- Compartilha máquinas e 
equipamentos entre os diversos 
produtos; 
- Estímulo à parceria entre 
colaboradores; 

 

Soluções - Criação de produtos 
customizados; 
- Soluções integradas de 
problemas; 
- Ajuda mútua no 
desenvolvimento do produto, 
logística, comercial e técnica; 
- Pesquisas indiretas na busca 
por identificar necessidades 
latentes;  

- Desenvolvimento de produtos a 
partir das necessidades dos 
clientes; 
- Solução integrada dos 
problemas; 

- Estímulo à solução integrada de 
problemas; 
- Estímulo à busca de novas 
tecnologias; 
- Desenvolvimento de produtos a 
partir das necessidades dos 
clientes; 
- Produtos customizados; 

- Oferece soluções que vão além 
das necessidades dos clientes, 
priorizando a qualidade e a 
inovação tecnológica, criando 
produtos com mais conforto, 
agilidade e segurança; 
- A empresa investe 5% das 
vendas em P&D; 
- A empresa oferece produtos 
diferenciados que se adequem 
às necessidades locais; 

Clientes - Parcerias com clientes; 
- Ambiente da empresa aberto 
aos clientes e vice-versa; 
- Pesquisas de satisfação; 

- Parcerias com clientes, para 
atendê-los com as especificações 
de que eles precisarem; 

- Parcerias para 
codesenvolvimento junto aos 
clientes; 
- Pesquisa de vendas e 
segmentação de mercado; 
- Pesquisa de satisfação é feita 
anualmente com os clientes; 

- Parcerias com clientes, 
visando sempre atender as 
expectativas dos mesmos; 
- Grande quantidade de clientes 
no ramo automotivo; 
- Parcerias com clientes para 
codesenvolvimento de produtos; 

Fonte: quadro elaborado pelas autoras a partir da coleta de dados. 

 

 



Quadro 2 - Caracterização das Dimensões do Radar da Inovação nas Empresas Estudadas (Cont.) 
Dimensões Automotiva Energia Reflexo Chassi 

Experiência do 
Cliente 

- O cliente participa do processo de 
criação dos produtos; 
- Prestação técnica de Serviços aos 
clientes; 
- Abertura da empresa às ideias e 
sugestões dos clientes; 
- Pesquisas com as montadoras; 
- Exposição das novas tecnologias 
em seminários e congressos 
específicos da área; 

- O cliente pode solicitar à empresa 
produtos com as especificações que ele 
desejar; 
- Objetivo de inovação e melhorias nos 
serviços prestados aos clientes;  
- experiência do cliente contribui para 
geração de novos produtos; 

- O cliente participa do 
desenvolvimento dos produtos, 
pode sugerir ideias e melhorias; 
- Divulgação em Banners, 
feiras e site institucional; 

 

Captação de Valor - Captura de valor através da 
agregação de tecnologia e inovação 
aos produtos;  

- Através de ideias de seus 
colaboradores, que chegam a gerar 
retorno de até 15%;  
- Solicitações dos clientes e novas 
tecnologias também influenciam na 
captura de valor; 
- atendimento às necessidades dos 
clientes; 

- Tecnologias que tragam 
segurança e conforto para o 
cliente; 
- Geração de tendência; 
- Produtos de qualidade 
garantida; 

- Captura valor através da 
criação de novas 
tecnologias, que atendam às 
necessidades dos clientes, 
gerando qualidade e 
conforto; 

Processos - Constantes programas, como 
Kaizen e MOVE, estimulam os 
próprios colaboradores a 
reformularem seus ambientes de 
trabalho; 
- Os processos são constantemente 
reformulados a fim de melhorar a 
forma de trabalho e obter ganhos na 
produção; 

- A empresa inova em seus processos, 
através das ideias de seus próprios 
colaboradores.  
- Programas de melhoria contínua dos 
processos; 
- Programa 6 Sigmas (possui 1 Black 
belt para cada área);   
- Incentivo à solução de problemas 
através das equipes de alto 
desempenho; 

- Incentivo à melhoria contínua 
através de sugestões dos 
próprios colaboradores; 
- Incentivo à solução integrada 
dos problemas; 
- Apoio em relação a assumir 
riscos em melhorias de 
processos; 

- A empresa prioriza a 
inovação em todos os 
processos de fabricação; 
- A inovação está presente 
em todas as atividades da 
empresa; 
- Incentivo à melhoria 
contínua em todas as áreas 
organizacionais; 

Organização - A busca do novo permite a 
antecipação de perspectivas futuras e 
readequação de atividades e 
produtos; 
- O ambiente organizacional permite 
a criatividade;  

- Ambientes totalmente abertos; 
- Possui uma estrutura organizacional 
aberta e flexível; 
- Permite e incentiva os trabalhos em 
grupo; 

- Estrutura enxuta, que permite 
maior autonomia na tomada de 
decisões e maior inovação; 

- Estrutura organizacional 
aberta, permitindo a livre 
expressão de ideias sobre 
questões cotidianas e 
estratégicas; 

Fonte: quadro elaborado pelas autoras a partir da coleta de dados. 



Quadro 2 - Caracterização das Dimensões do Radar da Inovação nas Empresas Estudadas (Cont.) 
Dimensões Automotiva Energia Reflexo Chassi 

Cadeia de 
Suprimentos 

- Parcerias com fornecedores; 
- Cooperação entre os agentes da 
cadeia de suprimentos; 
- Compartilhamento de informações 
sobre as diversas matérias-primas, 
através de sugestão dos 
fornecedores, que melhoram os 
resultados; 

- Parcerias com fornecedores, onde já 
existem pedidos programados; 
- Co-desenvolvimento com 
fornecedores para o desenvolvimento 
de novas máquinas e insumos; 
- Formação de joint venture com 
montadoras; 

- Co-desenvolvimento de 
produtos junto às montadoras; 
- Existe participação da cadeia 
de suprimentos na geração de 
inovação através do co-
desenvolvimento; 

- Parceria com 
fornecedores, a fim de 
garantir a qualidade dos 
produtos; 

Localização - Localização permite a redução dos 
custos; 
- Facilidade quanto ao suporte 
técnico e em relação ao intercâmbio 
pessoal; 

- Considera os custos de transporte e 
facilidade para entradas e saídas das 
mercadorias; 

- Sempre próximos às 
montadoras para reduzir custos; 

 

Networking - Formação de rede de 
relacionamentos com clientes e 
fornecedores; 
- Parcerias com universidades para 
pesquisas específicas e formação de 
mão-de-obra; 
- Política interna para a manutenção 
da rede de relacionamentos; 

- Constrói e mantém a rede de 
relacionamento através de instituições 
como FIESP, CIESP, APRH, entre 
outras; 
- Mantém contato semanal ou 
quinzenal com os clientes para 
acompanhamento; 
- A empresa atende às comunidades 
carentes;  

- Mantêm a rede de 
relacionamentos através de 
visitas constantes aos clientes e 
fornecedores e destes à 
empresa; 
- Busca de novos clientes em 
feiras e exposições; 
- Parceria com universidades 
para o desenvolvimento de 
colaboradores; 

- Forte relacionamento com 
os clientes; 
- Atua em conjunto com 
universidades clientes e 
parceiros, para a criação e 
desenvolvimento de novas 
tecnologias; 
- Trabalha em conjunto com 
os principais centros de 
desenvolvimento mundiais, 
para alinhar as pesquisas e 
descobertas; 

Marca - Possui um histórico de inovação 
em seus produtos; 
- Empresa trabalha para manter a  
liderança de mercado; 
- Grande quantidade de aplicações 
existentes dos produtos para cada 
cliente; 
- Associação da marca corporativa à 
marca dos produtos. 

- A empresa é líder global em seu 
segmento; 
- A marca das baterias da empresa 
varia de montadora para montadora, 
porém a qualidade é item essencial em 
todas elas; 
- Associam a marca à qualidade dos 
produtos. 

- Mantém a liderança mundial 
no segmento de retrovisores;  
- Associação da marca 
corporativa à marca dos 
produtos. 

- Mantém a liderança 
mundial no segmento de 
transmissão e tecnologia de 
chassis; 
- Associação da marca 
corporativa à marca dos 
produtos. 

Fonte: quadro elaborado pelas autoras a partir da coleta de dados. 



Portanto, a partir da análise das quatro empresas estudadas, além das 12 dimensões 
propostas por Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006), foram identificadas mais três dimensões 
de inovação: pessoas, aprendizagem organizacional e qualidade de vida no trabalho. A 
dimensão pessoas é apontada por Tidd, Bessant e Pavith (1997); Papaconstantinou (1997); 
Dobni (2010); e Goswami e Mathew (2011). A dimensão aprendizagem organizacional foi 
apontada por Tidd, Bessant e Pavith (1997); Papaconstantinou (1997); e Goswami e 
Mathew (2011). A dimensão qualidade de vida no trabalho não foi apontada por nenhum 
dos autores pesquisados, sendo uma contribuição dos resultados dessa pesquisa. 
A dimensão pessoas aborda todas as ações ligadas ao indivíduo dentro da organização 
como elemento essencial para a geração de novas ideias que venham a desenvolver novos 
produtos para os clientes, além dos programas de desenvolvimento pessoal. São as pessoas 
que criam e aprendem dentro da organização.  
A aprendizagem organizacional é uma dimensão que diz respeito ao incentivo dado aos 
colaboradores quanto a assumir os riscos pelas ideias, aos treinamentos específicos, 
parcerias com universidades, intercâmbios culturais e de colaboradores, entre outros. 

A dimensão qualidade de vida no trabalho está associada com a necessidade de melhoria 
do ambiente de trabalho percebida pelos próprios colaboradores, além de programas 
específicos visando saúde e segurança no trabalho. Em uma organização com qualidade de 
vida no trabalho, as pessoas têm mais condições de desenvolver um bom trabalho e criar 
novas oportunidades para os clientes e para a melhoria de processos. 

Além dessas três novas dimensões, todas as empresas estudadas manifestam a preocupação 
com a sustentabilidade, que permeia todas as dimensões do radar. A sustentabilidade 
possibilita que a empresa encontre soluções ambientalmente corretas para o descarte de 
seus resíduos e também gere novos produtos que sejam ecologicamente sustentáveis.  
A sustentabilidade faz parte da política de todas as empresas entrevistadas, está presente 
em seus processos, produtos, clientes, na cadeia de suprimentos, e também tem relação 
com as ações de gestão de pessoas. 

A caracterização das três novas dimensões identificadas neste estudo podem ser 
observadas no quadro 3 a seguir.  

 



Quadro 3 – Caracterização das novas dimensões propostas para o Radar de Inovação. 
DIMENSÃO Automotiva Energia Reflexo Chassi 
Pessoas - Pessoas são estimuladas a assumir 

riscos. Estes são avaliados por 
equipes internas. 
- Estímulo à criatividade; 
- A empresa oferece um amplo 
programa de treinamento aos 
colaboradores; 
- Programa de formação para 
gerentes e executivos. 

- Incentivo ao trabalho em equipe; 
- Estímulo à geração de novas 
ideias; 
 - colaborador é estimulado a 
correr riscos; 
- Incentivo à criatividade dos 
colaboradores, através de metas 
de ideias (metas cumpridas as 
equipes ganham prêmio). 

- Treinamento e 
desenvolvimento dos 
colaboradores. 

- Incentivo ao trabalho em equipe; 
- Práticas de reconhecimento individual. 

Aprendizagem 
organizacional 

- Parcerias com universidades para 
programas de formação, como 
mestrado e doutorado; 
- Convênios com instituições para 
promover intercâmbio cultural; 
- Treinamentos específicos para os 
profissionais de linha de frente; 
- Projeto Formare para formar 
pessoas de comunidades carentes 
que podem ser efetivadas. 

- Através das equipes de alto 
desempenho, a empresa permite 
aos colaboradores que tem uma 
ideia, que assumam o risco e 
aprendam com ela; 
- Programas de treinamento e 
desenvolvimento junto ao RH da 
empresa; 
- Programas de reciclagem para 
colaboradores mais antigos; 
- Parcerias com universidades 
para o desenvolvimento dos 
colaboradores. 

- Treinamento dentro e fora 
do Brasil; 
- Intercâmbio de 
colaboradores da matriz para 
as diversas unidades e vice-
versa. 
  

- Programas de aprimoramento e 
desenvolvimento dos colaboradores; 
- Possui a universidade corporativa; 
- Projeto Pescar; 
- Aprendizes Senai (que vai além de atender 
a legislação vigente; 
- Projeto de desenvolvimento de novos 
talentos. 

Qualidade de 
vida 

- Programas de ginástica laboral; 
- Programa de correção postural; 
- Possui um clube para os 
colaboradores, com academia, 
quadras de esportes; 
- Incentiva a participação dos 
colaboradores em campeonatos; 
- Possui equipes de futebol, natação, 
etc. 

- Programa de apoio a saúde; 
- Melhoria contínua em saúde e 
segurança no trabalho. 

- Propostas dos próprios 
funcionários para melhorar a 
qualidade de vida no 
ambiente de trabalho. 

- Valorização do relacionamento com as 
comunidades locais, através de apoio a 
diversas áreas, como educação, saúde, meio 
ambiente e utilidade pública; 
- Conquistou o estágio mais avançado de 
classificação entre as empresas com o maior 
número de ações de responsabilidade social. 

Fonte: Quadro elaborado pelas autoras a partir da coleta de dados. 

 



 

Com base nesta pesquisa e nas novas dimensões encontradas, apresenta-se a figura 2 com o 
novo modelo proposto para o radar da inovação. 

 

 
Figura 2 – Radar da Inovação Proposto (elaborado pelas autoras) 

Fonte: elaborado pelas autoras a partir de Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) e dos 
resultados encontrados. 

 

6. Considerações Finais 
O artigo se propôs a responder a questão de pesquisa “quais as dimensões da capacidade de 
inovação adotadas por quatro empresas do segmento de autopeças de Sorocaba”. O 
objetivo proposto foi identificar as dimensões que compõem o constructo capacidade de 
inovação no segmento de autopeças a partir da identificação dos elementos que 
caracterizam cada dimensão do radar de inovação, nos casos analisados. 

A partir dos dados coletados, foi possível identificar que a inovação para as empresas 
estudadas é do tipo incremental e, predominantemente, em processos. A inovação ocorre a 
partir de propostas de melhoria, ao longo do processo de produção, pelos trabalhadores. 
Estes são incentivados a propor melhorias em seu ambiente de trabalho ou em etapas de 
processo produtivo que participam. Também são desenvolvidas ações para diminuir a 
geração de resíduos, gerando redução de custos de produção. As empresas buscam 
desenvolvimento de produtos e processos sustentáveis através de melhoria de processos. A 
inovação é vista como um caminho para atender as necessidades dos clientes. É a partir da 
necessidade do cliente que as empresas determinam as inovações necessárias para a 
produção do novo produto solicitado. O que determina a inovação nas empresas estudadas 
é o mercado.  
Os resultados desta pesquisa permitiram a caracterização das 12 diferentes dimensões do 
Radar, a compreensão da capacidade de inovação e possibilitaram a construção de uma 
estrutura teórica conceitual adaptando o radar de inovação de  Sawhney, Wolcott e Arroniz 
(2006) para a realidade das empresas do segmento de autopeças analisadas neste artigo.  



Foram identificadas outras três dimensões diferentes daquelas propostas por Sawhney, 
Wolcott e Arroniz (2006), no radar de inovação, são elas: pessoas, aprendizagem 
organizacional e qualidade de vida no trabalho. Além da identificação do eixo de 
sustentabilidade permeando todas as dimensões do radar. As dimensões pessoas e 
aprendizagem organizacional foram apontadas por Tidd, Bessant e Pavith (1997); 
Papaconstantinou (1997); Dobni (2010); e Goswami e Mathew (2011).  
Como contribuição teórica, os resultados da pesquisa permitiram a proposição do Radar de 
Inovação com mais três dimensões apresentadas acima. Além disso, os resultados 
permitem identificar que a sustentabilidade é um elemento importante que permeia todas as 
dimensões de todas as quatro empresas analisadas, sendo a mesma um importante objeto 
de estudo para pesquisas futuras. 

Como contribuição prática, foi possível aplicar o radar de inovação e identificar suas 
dimensões na gestão das empresas estudadas. A visualização das dimensões do radar 
dentro das empresas permite que seus gestores reconheçam todos os aspectos que 
envolvem ações para promoção da inovação. A identificação de todas essas dimensões 
proporcionam ao gestor uma visão ampla e o mapeamento da inovação, tornando a gestão 
da inovação um processo mais eficiente.  
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Perspectivas para a implantação do veículo elétrico no Brasil:
uma análise a partir do Sistema Nacional de Inovação e das

redes colaborativas de C&T

Abstract

This article speculates on the possibilities of technology development and production of
electric vehicles in Brazil. The market for electric vehicles, although still in consolidation,
coexists with challenges to their commercial viability in view of the technological
uncertainties and choices for technical routes. From another angle, it creates a "window of
opportunity", which makes imperative to question the possibilities of Brazil come to
occupy a position of prominence in this scenario. From the analysis of the actions taken by
the main agents that comprise the Brazilian System of Innovation – Government, ICT and
Enterprises –, it can be noted that the current stage of technological development of the
electric vehicle in Brazil has only conducted to incremental developments. There are,
however, efforts in creating specific competencies in R&D and of human resources related
to electric vehicle technologies that deserve mention.

Resumo

Este artigo faz uma reflexão sobre as possibilidades de desenvolvimento de tecnologias e
da produção de veículos elétricos no Brasil. O mercado para veículos elétricos, embora em
fase de consolidação, convive com desafios para sua viabilidade comercial haja vista as
inúmeras indefinições tecnológicas e de escolhas por rotas técnicas. Por outro ângulo,
configura uma “janela de oportunidades”, o que torna imperativo questionar quais as
possibilidades do Brasil vir a ocupar alguma posição de destaque neste cenário. A partir da
análise das ações empreendidas pelos principais agentes que compõem o Sistema
Brasileiro de Inovação – Governo, ICTs e Empresas –, observou-se que o atual estágio de
desenvolvimento tecnológico do veículo elétrico no Brasil conta apenas com a realização
de desenvolvimentos incrementais e de certa forma bastante pontuais. Há, entretanto,
esforços na criação de competências específicas em P&D e na formação de recursos
humanos em tecnologias vinculadas ao veículo elétrico que merecem destaque.

1. Introdução
O debate acerca da relevância do desenvolvimento de tecnologias ambientalmente
sustentáveis aplicáveis à indústria automobilística tem se adensado nos últimos anos.
Dentre os motivadores está a atualidade do tema que se reveste de relativa urgência em
encontrar soluções para problemas ambientais agravados pelo impacto dos seus produtos
(veículos). Um dos alvos desta crítica tem sido o motor a combustão interna que tem, como
fonte de energia, os combustíveis fósseis, os quais são poluentes e contribuem com o efeito
estufa. O cerne da discussão está na nova fonte de energia que alimentará os veículos, com
destaque para a possível transição do motor de combustão interno para outra tecnologia.
Ocorre que são várias as rotas tecnológicas e indefinições estratégicas quanto à
motorização que prevalecerá na indústria automotiva (Freyssenet, 2011). Entre as apostas,
está o desenvolvimento do veículo elétrico.
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Várias empresas, em especial as multinacionais (EMNs), têm se envolvido com o projeto
de desenvolver o veículo elétrico, fortemente apoiadas por seus países de origem (Barbosa
et al., 2010). É uma aposta ainda em aberto, considerando que o mercado para carros
elétricos não está consolidado. Ademais, trata-se de uma tecnologia permeada por várias
indefinições (Velloso, 2010; Rocco, 2010). A complexidade relativa às tecnologias
aplicadas ao veículo elétrico torna-se maior se considerarmos que tal desenvolvimento
envolve não só a indústria automobilística, mas também o setor de energia e o
eletroeletrônico. Além do que, a implementação do veículo elétrico também requer
mecanismos de incentivos e de fomento por parte dos governos, o que implica, entre outras
coisas, a instalação de infraestrutura para recarga e troca das baterias.

Embora os desafios para a viabilidade desta tecnologia sejam inúmeros, trata-se de uma
“janela de oportunidade” ainda em aberto. A questão que se coloca é: o Brasil teria
condições de conquistar algum tipo de liderança neste mercado? Quais ações têm sido
implementadas no sentido de viabilizar o desenvolvimento de tecnologias voltadas ao carro
elétrico no Brasil?

Este artigo propõe uma reflexão acerca destas questões a partir de uma investigação focada
nos atores do Sistema Nacional de Inovação (SNI) e das redes colaborativas que se formam
no Brasil voltados ao desenvolvimento de tecnologias para o veículo elétrico. Considere
que a função de um SNI é gerar, difundir e utilizar tecnologia, e a sua performance
depende da capacidade dos atores em desempenharem essas atividades, gerando valor
econômico, o que faz com que tal referencial de análise seja o recomendado para o projeto
que aqui se pretende desenvolver. Ademais, sabe-se que os SNI em países em
desenvolvimento são tipicamente ineficientes ou inefetivos em termos de produção e
exploração de conhecimento, o que traz para este estudo um desafio adicional.

Nesta perspectiva, para buscar respostas às perguntas de pesquisa, foi realizada uma
investigação sobre a estrutura existente e as ações implementadas pelos agentes do tripé do
SNI em prol da viabilidade da consolidação de expertise no Brasil no desenvolvimento de
tecnologias vinculadas ao desenvolvimento do carro elétrico. Trata-se de olhar para o tripé
do SNI composto por: governo (órgãos de fomento e instituições reguladoras); Instituições
Científicas e Tecnológicas (ICTs) (institutos de pesquisa e universidades); e empresas
(montadoras de automóveis; fabricantes de autopeças; empresas do setor eletroeletrônico,
empresas de energia; fabricantes de pilhas e baterias).

Este artigo encontra-se estruturado em quatro seções, incluindo esta Introdução. A seção
seguinte apresenta o debate teórico sobre SNI e redes colaborativas de C&T. A seção três
traz os resultados desta investigação, apresentando as ações que têm sido implementadas
no Brasil considerando as três dimensões do SNI: governo, ICTs e empresas. O artigo é
finalizado com considerações sobre a consolidação, ou não, de um SNI voltado ao
desenvolvimento do veículo elétrico no Brasil.

2. O papel do SNI na configuração de redes colaborativas

Este artigo parte do conceito de SNI como dinâmico e exposto constantemente à
introdução de novos atores e saída de outros, bem como sofrendo mudanças na natureza e
na intensidade de suas ligações. Assim, o grau desse dinamismo depende, em muito, do
feedback e do direcionamento das interações entre os atores. Igualmente importante para o
dinamismo do sistema, é a capacidade e a flexibilidade dos agentes de responder às
mudanças do meio ambiente (Carlsson et al., 2002).
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A literatura de teoria de sistemas, em diversas de suas abordagens, destaca, além das
empresas, o papel de estruturas institucionais no surgimento de inovações tecnológicas.
Esses componentes, em conjunto, se relacionam entre si, de acordo com seus atributos.
Sendo assim, as propriedades e o comportamento de cada componente do sistema
influenciam em suas demais partes, moldando o sistema como um todo. Portanto, uma
característica fundamental do sistema é a interdependência entre suas partes, não sendo
possível dividir os seus componentes em subconjuntos independentes.

Partindo desta concepção, um sistema de inovação tecnológica pode ser definido como
uma rede de agentes que interagem em uma área específica, com uma infraestrutura
institucional particular, envolvidos na geração, difusão, e utilização de tecnologia
(Musiolik e Markard, 2011). Assim, os sistemas de inovação têm sido concebidos como
redes de agentes, a fim de facilitar a aprendizagem interativa e o intercâmbio de
conhecimento e informação entre eles (Lundvall, 1992; Edquist, 1997).

De maneira geral, pode ser feita uma diferenciação entre as redes formais e informais, no
sentido das primeiras serem propositadamente estabelecidas por razões estratégicas, e as
segundas, estabelecidas de forma menos planejada, através da interação das organizações.
Ou seja, as redes informais são conjuntos de laços dentro do amplo contexto de atores
sociais e regionais, envolvidos na concepção de uma determinada tecnologia. Elas
geralmente não são dirigidas por um objetivo específico, nem possuem claros limites da
participação dos atores na rede. Já as redes formais são normalmente configuradas para
resolver uma tarefa específica, destinadas, portanto, a um objetivo comum. Apesar das
redes informais serem fundamentais para o desenvolvimento de tecnologias emergentes, as
redes formais possuem um papel a mais do que aquelas, no sentido de concretizar as
estratégias das empresas inovadoras e de influenciar o processo de acumulação e difusão
de conhecimento tecnológico de um sistema (Musiolik e Markard, 2011).

As características que são cruciais para a compreensão das redes colaborativas, sejam elas
formais ou informais, estão relacionadas à função ou a finalidade do sistema em que estão
inseridas, bem como as suas dimensões de análise. Como decorrência, existem diversos
enfoques possíveis na teoria de sistemas e de redes. Por vezes, o foco está em um
determinado país ou região. Em outros casos, a principal dimensão de interesse é um setor
ou tecnologia; neste caso, por exemplo, a determinação dos limites geográficos relevantes
é, em si, uma questão teórica ou metodológica.

Este artigo explora o desenvolvimento do veículo elétrico no Brasil por meio do enfoque
de SNI e da consolidação de redes colaborativas entre os agentes do sistema a partir da sua
dimensão nacional. Tal abordagem inclui não apenas indústrias e empresas em seu modelo,
mas também outros atores tais como as organizações de forma geral além das políticas.
Quanto maior a convergência entre tais atores, maior tende a ser as chances de se
configurar redes cooperativas que contribuam com a concretização de determinados
projetos, neste caso, da viabilidade de desenvolvimento do veículo elétrico no Brasil. Vale
dizer que para tal propósito, a abordagem por meio do enfoque de Sistemas Setoriais se
mostraria imprecisa, dado que o desenvolvimento de tecnologias voltadas ao veículo
elétrico envolve não somente indústrias pertencentes ao setor automotivo, o que incluiriam
as montadoras de veículos, os fornecedores de peças, e as distribuidoras e prestadores de
serviços de assistência técnica e manutenção, mas também o setor eletroeletrônico e de
energia.

Soma-se ao fato de que, a configuração de tal sistema depende da competência
tecnoeconômica dos agentes, definida como as suas capacidades de identificar e explorar
oportunidades de negócios. Esse processo envolve transferência ou aquisição de
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tecnologia, seja via mercado ou não. De qualquer maneira, mesmo a transferência
tecnológica “acidental” só acontece em decorrência de um considerável investimento de
tempo e esforço por parte do destinatário, para atingir a competência necessária.

Do ponto de vista do aprendizado tecnológico a partir de redes, a noção de aprender
interagindo (learning by interacting) de Lundvall (1988; 1992) permite analisar a mudança
tecnológica como o resultado de processos interorganizacionais, ou seja, resultado da
interação entre diversos atores. As capacidades alcançadas através da trajetória tecnológica
requerem algum tipo de interação de produtores com fornecedores e clientes locais e
estrangeiros. Considere que a troca de informações tecnológicas, para aumentar a
realização de atividades de inovação, vai depender do tipo de relação usuário-produtor.  No
entanto, como pensar a implantação do veículo elétrico no Brasil, se ainda não há
fabricação local de veículos com tal tecnologia no país? Como atrair investimentos em
pesquisa e desenvolvimento (P&D) sem a formação de uma rede robusta de pesquisa que
dê suporte às demandas tecnológicas colocadas?

Sabe-se que a disseminação do co-desenvolvimento pode contribuir para o incremento de
capacidades tecnológicas. Nesse sentido, uma dimensão importante associada tanto ao
processo de acúmulo de capacidade tecnológica como ao processo de internacionalização
de atividades inovativas está relacionada aos fluxos de conhecimento decorrentes das
atividades diretas e indiretas de P&D. Esses fluxos podem se deslocar não apenas na
direção da matriz para subsidiárias de EMNs, ou de subsidiárias para fornecedores, mas
também para outras empresas especializadas em serviços técnicos intensivos em
conhecimento, universidades e institutos de pesquisa.

Por outro lado, o Brasil pode primeiro criar competências específicas em P&D de veículos
elétricos, a exemplo do que fez a Japão para implantação do veículo elétrico no país
(Åhman, 2006), que sejam capazes de atrair e sustentar a fabricação local. Considere que o
aumento da competição global tem levado as EMNs a buscarem recursos e capacidades
externas à corporação através da subcontratação (outsourcing/ offshoring), do co-
desenvolvimento (co-design) e do estabelecimento de parcerias e da formação de redes
globais.

Para tanto, é importante enxergar as interações e a distribuição das atividades, tanto
produtivas quanto tecnológicas, dentro do contexto das redes globais, pois a crescente
complexidade dos produtos, compreendendo um número cada vez maior de sistemas,
subsistemas, componentes e relações com fontes variadas de conhecimento para sua
produção, têm aumentado o custo e a dificuldade das empresas em manter internamente
todas as competências necessárias para a inovação (Pavitt, 2003, p. 80-81).

Essa complexidade tecnológica é um incentivo para que as empresas adotem uma
estratégia de externalização e dispersão da cadeia de valor, com o claro objetivo de
adquirir acesso a recursos e capacidades com custo mais competitivo ou mesmo
complementares, através de distribuição de funções em regiões onde encontrem maior
eficiência. Contudo, mesmo com a contratação externa do desenvolvimento e da
manufatura de componentes e subsistemas, é fato que as empresas buscam preservar suas
competências críticas e estratégicas (Quinn, 1999).

O modelo de rede de produção global e o de flagships1 (Ernst, 1999; Ernst e Kim, 2002),
desenvolvidos para estudar a indústria eletrônica, traz uma visão que dá um passo na

1 O conceito de flagship é usado para designar a empresa líder (da rede ou cadeia), mais especificamente a
matriz.
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direção de uma conceituação mais abrangente do fenômeno, já que exploram a
transferência de conhecimentos e a formação de capacitação de fornecedores locais. A
principal característica desse tipo de rede é a centralização e controle das capacidades e dos
recursos por uma única empresa líder. Nesse tipo de relação, a estratégia adotada pela
empresa que coordena a cadeia influencia diretamente todos os membros da rede, até
mesmo os aspectos de aquisição e retenção de conhecimento por parte das empresas para
obter capacidades tecnológicas. As novas funções e vínculos distribuídos dentro da rede de
produção global dinamizam as capacidades dos que fazem parte dela, pois o conhecimento
tende a fluir para além das fronteiras da empresa líder.

Como já mencionado, a cadeia de valor do veículo elétrico não envolve apenas os
fabricantes de autopeças mas também outros importantes setores produtivos. Por exemplo,
essa oportunidade se refletiria nas empresas do setor de eletroeletrônico voltadas a
concepção das baterias e empresas de energia, dedicas à solução de fontes de alimentação.
Nesse sentido, sem dúvida a implantação do veículo elétrico no Brasil, requer a reunião
dos atores Universidade-Empresa-Governo, como preconiza a teoria de hélice tríplice
(Etzkowitz, 2002-2011), pois a interação desses atores pode ser chave para promover as
condições de produção de inovação.

Entre o papel dos atores do SNI e sua atuação em prol ao desenvolvimento do veículo
elétrico, cada vez mais as ações governamentais buscam o alinhamento entre as políticas
de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e Industrial. Nesse sentido, o cenário de CT&I
vem ganhando novos contornos a partir de 2004, com a criação de um novo Marco Legal
para a PD&I, alicerçado na Lei de Inovação (no 10.973, de Dez/ 2004). A Lei trouxe
incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, através
de vários instrumentos de fomento a inovação no país, principalmente no aproveitamento
de resultados de P&D das ICTs. A este respeito, a lei regulamentou e legitimou o
envolvimento entre trouxe pesquisadores das ICTs e a iniciativa privada. O governo
brasileiro também buscou ampliar o leque de incentivos fiscais voltados a P&D nas
empresas, no âmbito da Lei do Bem (no 11.196, de Nov./ 2005).

Do ponto de vista das empresas, o processo de implementação da inovação tecnológica
requer investimentos e tempo, o que faz crescer a necessidade de estruturação de áreas
voltadas à P&D dentro das empresas. Os principais benefícios sentidos pela inovação estão
na melhoria da competitividade, aumento do market-share, distanciamento dos
concorrentes, dificuldade de entrada de novos concorrentes, possibilidade de permanência
no mercado e liderança de processos de mudança. Para tanto, as empresas precisam, além
de recursos internos, também buscar recursos externos a elas, tais como incentivos a
inovação e conhecimento. Ademais, a organização e a formalização interna da P&D na
empresa é o que permite o uso dos instrumentos de incentivo criados pelas políticas
públicas.

Como no Brasil grande parte do conhecimento científico e tecnológico ainda é criado pelo
governo, por meio de suas universidades e ICTs, as empresas podem utilizar a parceria
com tais agentes. Esta seria uma forma de alavancar a inovação através da agregação de
conhecimentos complementares, promoção de pesquisas aplicadas que agregam valor,
compartilhamento de recursos e minimização de riscos, alavancagem de fontes adicionais
de fomento à inovação e recrutamento de recursos humanos de excelência.

Em termos gerais, nesse caso, poderíamos dizer que o SNI contribuiria para a formação de
recursos humanos especializado em baterias e motores elétricos, bem como no apoio ao
processo de P&D de fornecedores locais. O desenvolvimento prévio de competências
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locais operaria, então, como um incentivo para as subsidiárias desenvolverem tecnologias
para veículos elétricos no Brasil, conjuntamente.

Se por um lado, do ponto de vista da implantação do veículo elétrico, as montadoras de
fato cumprem um papel central no SNI, por outro o Governo também tem papel importante
através da conformação de política públicas que atendam os diversos interesses dos atores
envolvidos, gere a infraestrutura necessária para atrair fábricas de veículos elétricos e
forneça os incentivos fiscais e de inovação necessários para dar impulso inicial a tal
dinâmica.

A seção seguinte descreve as principais iniciativas já em andamento no país, analisadas na
perspectiva do tripé do SNI: Governo, Empresas e ICTs.

3. Governo, Empresas e ICTs: iniciativas (des)coordenadas para a
implantação do veículo elétrico no Brasil

Entende-se por veículos elétricos aqueles que se utilizam de pelo menos um motor elétrico
para seu deslocamento, ainda que não exclusivamente. Há no mercado duas versões de
veículos elétricos. Os puros, ou seja, totalmente dependentes do motor elétrico para seu
deslocamento, possuem emissão zero de poluente e por esta razão são vistos como aliados
na busca por redução das emissões de CO2 na atmosfera. Já as versões híbridas incluem a
presença em simultâneo tanto de um motor elétrico quanto de um motor a combustão
interna que intercalam o seu funcionamento para a obtenção da energia necessária.

Segundo estimativa da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE, 2012), a
utilização de veículos elétricos já é uma realidade no mercado internacional, que acumula
uma frota aproximada de 4,5 milhões de veículos em circulação. Deste total, os veículos
híbridos representam praticamente 95%. A expectativa é que em 2028, metade da frota de
veículos em circulação nas cidades europeias será composta por veículos elétricos, sendo
que em 2035 ela irá superar a frota de carros com motor a combustão, segundo estudo
organizado pela Comissão Europeia (Van Essen e Kampman, 2011). No Brasil, a frota de
veículos elétricos, puros ou híbridos, é mínima e limitada a veículos corporativos ou de
propriedade do Estado, com destaque para os ônibus comerciais híbridos, inclusive a base
de etanol, e de taxis.

No estágio atual de desenvolvimento, problemas como o elevado preço das baterias e a
baixa autonomia em termos de quilometragem rodada, dificultam a expansão nas vendas
de veículos exclusivamente elétrico, o que explica o predomínio dos híbridos. Trata-se
ainda de uma corrida tecnológica em aberto, sendo que países como Japão, Estados Unidos
e alguns da Europa estão entre os que têm avançado no aprimoramento desta tecnologia.

As próximas subseções deste artigo têm por meta analisar o SNI brasileiro e as iniciativas
destes atores em prol ao desenvolvimento do veículo elétrico no Brasil, conforme expostos
na Figura abaixo:
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Figura 1: Atores do SNI envolvidos na produção do veículo elétrico no Brasil
* ABVE - Associação Brasileira do Veículo Elétrico
Fonte: Elaboração própria

3.1 Iniciativas a partir da dimensão Governo

Do ponto de vista dos governos federal e estaduais, há uma completa ausência de política
pública direcionada ao desenvolvimento e/ou a produção de veículos elétricos no Brasil. O
que se observam são algumas medidas de incentivo isoladas e em determinados
Ministérios, porém sem a robustez e a integração necessárias para consolidar o mercado de
produção e consumo de veículos elétricos no país.

Dentre as iniciativas em curso, pode-se destacar: 1) A isenção do IPVA para proprietários
de veículos movidos a motor elétrico (ou de força motriz elétrica) nos estados do Ceará,
Maranhão, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul; 2) A
não aplicação do sistema de rodízio para veículos elétricos em São Paulo; 3) O incentivo
do BNDES para compra de ônibus urbanos no Brasil e a produção de veículos leves de
passageiros para exportação2 (ABVE, 2013).

No âmbito do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a atuação tem se
dado em duas frentes: na formação de recursos humanos, com aporte do CNPq, e no apoio
às empresas, institutos tecnológicos e outras instituições públicas e privadas, a partir da sua
agencia brasileira de inovação, a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).

Entre os diferentes mecanismos, a FINEP conta com o Sistema Brasileiro de Tecnologia, o
SIBRATEC, para fomentar a articulação entre as empresas e a comunidade científica no
Brasil, por meio da promoção de atividades de P&D de processos ou produtos inovadores.
Para tal, o SIBRATEC conta com 14 redes temáticas que formam os seus Centros de
Inovação, que são unidades ou grupos de desenvolvimento pertencentes às ICTs brasileiras
que acumulam experiência no desenvolvimento de produtos ou processos em parceria com
empresas.

No que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico voltado ao veículo elétrico, o
programa conta com uma rede temática específica formada em 2010, denominada
“Tecnologias para Veículos Elétricos”, cujo objetivo é:

“[...] desenvolver, aperfeiçoar e identificar matérias primas e materiais aplicáveis
à cadeia produtiva de veículos elétricos; sistemas de abastecimento de energia a
veículos provenientes de fontes de energia externa; sistemas embarcados de
conversão de energia, excetuando-se a reforma de combustível; motores elétricos

2 Dados coletados do site http://www.abve.org.br/incentivos.asp em 17/04/2013.

Projeto:
veículo
elétrico

ICTs:
Grupos de
Pesquisa,
Laboratórios

Governo:
InovaAuto,

BNDES, MCTI/
FINEP, SIBRATEC

Empresas:
ABVE*, Setores:

automotivo,
elétrico, energia,
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e seus componentes, sistemas mecânicos como chassis, suspensão, engrenagens,
sistemas de freios, transmissão aplicáveis aos veículos elétricos; sistemas
eletroeletrônicos, inversores, controladores, supervisores, acumuladores de
energia elétrica, medidores, softwares, protocolos e interfaces de diagnóstico de
componentes e demais sistemas eletroeletrônicos aplicáveis à cadeia produtiva
de veículos elétricos” (REZENDE et al., 2010, p. 28)

Esta rede é formada por 14 instituições (Figura 2) e conta com um valor destinado de R$
10 milhões, sendo até R$ 2,5 milhões para a gestão da rede e, no mínimo, R$ 7,5 milhões
para execução dos projetos cooperativos demandados pelas empresas (site do SIBRATEC).

Figura 2: Rede de centros de inovação em tecnologias para veículos elétricos do SIBRATEC
Fonte: Site SIBRATEC (2012)

De acordo com a coordenação da rede, estão sendo desenvolvidos quatro projetos,
conforme Tabela 1.

Tabela 1- Projetos da Rede de Centros de Inovação em Tecnologias para Veículos
Elétricos do SIBRATEC

Empresa Principal Atividade Econômica Objetivo do projeto

Electrocell

Empresa fabricante de
componentes e equipamentos

para geração e armazenamento de
energia elétrica.

Em parceria com o IPEN (Instituto de
Pesquisas Energéticas e Nucleares), busca-se
o desenvolvimento tecnológico integrado de
baterias de lítio-íon com unidade autônoma
de carregamento por meio de células a
combustível, para propulsão de veículos
elétricos urbanos.

Frenovaveis
Fabricação de biodiesel exceto

álcool

Desenvolver o mecanismo de um sistema de
troca rápida de baterias para veículo elétrico
de uso urbano, bem como análise do protótipo
desenvolvido com revisão do design e
sugestão de soluções tecnológicas para a
propulsão elétrica.

VEZ
Fabricação de automóveis,

camionetas e utilitários.
Lançar um carro elétrico no mercado
brasileiro, com tecnologia nacional. O acesso
a rede foca na consultoria técnica na área de
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baterias e motores de indução.

2B Design Serviços de Design de Produtos
Desenvolvimento experimental de um veículo
elétrico tipo triciclo híbrido (energia elétrica e
humana).

Fonte: Informações obtidas junto ao coordenador da Rede (nov. 2012.)

A “Electrocell” empresa abrigada no Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia
(Cietec/USP), recém concluiu o primeiro modelo de bateria de íons de lítio produzida o
Brasil, sendo que o produto se encontra em estágio pré-comercial.

A “Frenovaveis” construiu um mock up com inovações no campo mecânico e
elétrico/eletrônico. Entre as suas parceiras, de acordo com dados anunciados em seu
website, estão: o Instituto Interdisciplinar Rio Carioca (IIRC), a PUC-Rio, a Universidade
Católica de Petrópolis, o Grupo Pão de Açúcar e a FAPERJ. Ou seja, não se observa
nenhuma montadora de veículos dentre os parceiros deste projeto.

A Vez do Brasil é uma empresa start-up, fundada em 2011, e entre os seus parceiros estão:
a Intel Semicondutores (desenvolvem em conjunto o projeto codinome Andrômeda,
utilizando o processador automotivo Intel de última geração: ATOM Tunnel Creek); a
Freescale Semicondutores (desenvolvem em conjunto veículos do modelo SEED,
utilizando o processador automotivo Freescale de última geração: IMX53); o Centro
Internacional de Tecnologia de Software do Paraná/ CITS (acordo de cooperação para o
desenvolvimento da plataforma de software embarcado high-end, do Projeto de
Andrômeda); Johnson Controls ( apoiam o desenvolvimento da tecnologia da bateria de
fluxo); e o Hercules Motores (apoiam o desenvolvimento da tecnologia de Motor
Diferencial para o projeto Andrômeda). O encaminhamento deste projeto depende da
identificação de uma ICT que se encaixe com os propósitos colocados.

Quanto à 2B Design, a empresa decidiu procurar outros meios de parceria e financiamento,
uma vez que a rede SIBRATEC não financia diretamente a empresa, e sim a ICT parceira,
com transferência de tecnologia ao fim do projeto.

De forma geral, observa-se que os fabricantes envolvidos na Rede SIBRATEC são, em sua
maioria, incubadoras e start-ups que, apesar da existência de parcerias com universidades e
outras EMNs do setor de baterias, por exemplo, não possuem cooperação com as
montadoras de veículos sediadas no Brasil.

Além da Rede SIBRATEC, o BNDES participa da rede colaborativa de tecnologias para
veículos elétricos no Brasil. Na esfera não financeira, o banco apoia e realiza diversos
eventos e oficinas, além de participar de grupos de trabalho no setor público e de reuniões
com organizações que congregam as empresas do setor automotivo (Coutinho et al., 2010).

Já em termos creditícios, o Banco conta com alguns instrumentos. A Linha de Inovação
Tecnológica do BNDES provê agentes voltados ao desenvolvimento de tecnologia não
existente no Brasil, sendo, no caso do veículo elétrico, os produtores de baterias os seus
principais beneficiados.

Outra possibilidade é a Linha de Capital Inovador, a qual apoia empresas no
desenvolvimento de capacidade para empreender suas atividades inovativas, seja por meio
de capitais tangíveis ou intangíveis, bem como a implementação de centros de P&D
(Coutinho et. al, 2010). Após essa tecnologia alcançar maior maturidade, a pesquisa
passaria por processos de adaptação e melhorias; junto a isso, está previsto que as
montadoras iniciem a concepção de seus modelos. Essa etapa prevê o apoio do Banco, por
exemplo, com o Programa BNDES Proengenharia e/ou a Linha de Inovação Produção.
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Quanto aos veículos comerciais, de acordo com Coutinho et al. (2010), a tendência é
contar com o apoio à comercialização por meio do BNDES Finame e do Cartão BNDES,
desde que o índice de nacionalização mínimo do produto seja de 60%. Já para a exportação
de componentes, as empresas podem contar com as linhas do BNDES Exim. O Banco
prevê, igualmente, linhas voltadas à entrada de novos players no Brasil, por meio da
BNDESPar.

Por fim, vale mencionar a iniciativa recente do governo brasileiro no âmbito do Novo
Regime Automotivo de agosto de 2011, com o lançamento do Programa de Incentivo à
Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, o
“Inovar Auto”, no âmbito do Plano Brasil Maior. São três os objetivos almejados com esta
política, tais como: aumentar o estímulo ao investimento e a inovação, a proteção à
indústria e ao mercado local. A principal diferença do InovarAuto é que, pela primeira vez
na história das políticas destinadas ao setor automotivo, a questão do estímulo à inovação é
colocada com centralidade e como meta a ser alçada.

Entretanto, não há, no InovarAuto, uma política explícita de incentivo ao desenvolvimento
do carro elétrico; o que se observa são cláusulas que dialogam com o tema e que sugerem
determinadas vantagens fiscais, ainda que tímidas. O que consta são incentivos fiscais para
quem fabricar carros com acionamento híbrido ou elétrico, em especial que se utilizem do
etanol como combustível para acionamento do motor a combustão. Em outras palavras,
pode ser um pequeno passo para o maior estímulo ao desenvolvimento desta tecnologia no
Brasil e de envolvimento neste processo por parte EMNs montadoras de veículos.

3.2 Iniciativas a partir da dimensão ICTs
Constata-se que o esforço de pesquisa no desenvolvimento local de tecnologias ligadas ao
veículo elétrico (híbrido, híbrido Plug-in ou veículo elétrico “puro”), seja a partir da
análise da Rede SIBRATEC, seja a partir da base de Grupos de Pesquisa do CNPq, ainda é
predominantemente realizado por ICTs públicas, as quais ainda mantém baixa interação de
pesquisa com empresas.
De acordo com pesquisa realizada por Rocco (2010) na base de dados do CNPq, os grupos
de pesquisa no Brasil para o desenvolvimento tecnológico de veículos elétricos estão
concentrados, majoritariamente, na região Sudeste (30 grupos) e Sul (8 grupos), fato que
reforça a concentração industrial e de ICTs no Brasil. Para a autora, os dados revelam que
as áreas principais de atuação desses grupos são Química (Eletroquímica, Matéria
Condensada e Materiais), Física (Estado Sólido) e Engenharias (Metalurgia, de Materiais e
Elétrica), conforme Tabela 2.

Tabela 2. Grupos de pesquisa do CNPq em temas correlatos ao veículo elétrico (2012).
GRUPO DE PESQUISA CNPq INSTITUIÇÃO

Palavra Chave: Veículos elétricos
Grupo de automação e controle de sistemas PUCRS
Núcleo de Estudos em Energia UCS
Sensores e Atuadores USP

Palavra Chave: Baterias de Lítio
GENM - Grupo de Estudo de novos materiais UEL
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GMCE - Grupo de Materiais Condutores e Energia UFRJ
Laboratório de Materiais Eletroativos USP
Laboratório de Pesquisas em Eletroquímica UFSCAR
LCAM - Laboratório de Caracterização e Aplicação de Materiais USF
MAv - Materiais Avançados UNESP

Palavra Chave: Eletrólitos Sólidos/Baterias
Grupo de Físico-Química Orgânica USP

GMCE - Grupo de Materiais Condutores e Energia UFRJ

Palavra Chave: Baterias
Diamante e Materiais Relacionados INPE
Filmes Finos e Materiais UEL
GENM - Grupo de Estudo de novos materiais UEL
Grupo de Eletro-Óptica de Processos Interfaciais e Desenvolvimento
de Sensores, Baterias e Atuadores Mecânicos

UFVJM

Grupo de Eletroquímica USP
Grupo de Eletroquímica UFPE
Grupo de Eletroquímica Aplicada UFES
GEP - Grupo de Eletroquímica e Polímeros UFSCar
Grupo de Materiais Condutores e Energia UFRJ
Grupo de Polímeros Condutores, Eletroativos e Materiais Reciclados UFES
Grupo de Reciclagem e de Resíduos UFRJ
Infraestrutura de Redes CPqD
Laboratório de Materiais Eletroatuvos USP
Laboratório de Pesquisas em Eletroquímica UFSCar
Laboratório de Caracterização e Aplicação de Materiais USF
Materiais UFMG

MAv - Materiais Avançados UNESP
Materiais e Eletroquímica Aplicada LACTEC
NEEN - Núcleo de Estudos em Energia UCS
Novas Técnicas Hidrometalúrgicas UFMG
Novos materiais UFSJ
Observatório Pierre Auger CBPF
Pilhas e Baterias LACTEC
Química Ambiental e Fotocatálise Heterogênea UENF
Química Analítica e Ambiental UFES
Reciclagem de Materiais CETEM
Sistemática de Bactérias e Microbiologia Aplicada Unicamp

Veículo de Propulsão Híbrida UNITAU
Fonte: Rocco (2010).

Ainda de acordo com Rocco (2010), o Brasil ocupa o décimo nono lugar entre os 25 países
mais produtivos em número de publicações científicas sob o tema “baterias de íon lítio”.
As atividades de pesquisa citadas acima mostram que o país vem criando uma base
tecnocientífica ligada a pesquisa em veículo elétrico, bem como, na formação de recursos
humanos capaz de atuar em conjunto com empresas interessadas em desenvolver pesquisas
nessa área.
No entanto, cabe ao governo criar condições mais efetivas para que essas parcerias, de
fato, ocorram. Ações pontuais e com baixo recurso financeiro não serão capazes de tornar
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o país competitivo nesse campo e nem atrair investimentos de EMNs. Sendo assim, em
termos de participação científica e tecnológica na área, o Brasil apresenta esforços
significativos. Cabe, entretanto, avaliar o quão incipiente o Brasil está em relação à
participação do setor produtivo na implantação desses produtos.

3.3 Iniciativas a partir da dimensão Empresas

Como já mencionado, há uma tendência relevante no lançamento de veículos híbridos
pelas principais montadoras de automóveis. No que diz respeito aos veículos puramente
elétricos, este movimento é mais lento, com várias montadoras ainda em fase de
desenvolvimento de seus modelos.

Entre os mais conhecidos estão os modelos híbridos do Prius, da Toyota, e o do Volt, da
GM. O Toyota Prius é um veículo com sistema híbrido, lançado em 1997 no Japão e, em
2000, em outros mercados (principalmente, nos Estados Unidos e na Europa). O modelo é
considerado o primeiro veículo híbrido produzido em massa para o mercado global. O GM
Volt funciona com um sistema híbrido em série, com recarga feita por sistema plug-in16 e
baterias de íon-lítio. Existem também veículos puramente elétricos como o Nissan Leaf e o
Mitsubishi i MiEV.

Sendo, portanto, esse movimento liderado pelas montadoras, é imprescindível que o
esforço de desenvolvimento do veículo elétrico tenha a participação dessas empresas.
Embora o Brasil abrigue em seu território unidades de produção das principais montadoras
de veículos do mundo, 18 no total, o país não registra nenhuma linha de montagem de
veículos elétricos. Os poucos veículos elétricos que circulam em território nacional são
importados e, portanto, sujeitos a uma alta carga tributária.

Algumas iniciativas estão em curso no Brasil, embora sejam projetos ainda de caráter
experimental. Entre eles, pode-se citar o Projeto VE, iniciado em 2004, fruto da parceria
entre a Itaipu Binacional, FIAT Brasil, a Kraftwerke Oberhasli (KWO), empresa
controladora de hidroelétricas suíças, com participação de empresas de tecnologia,
concessionárias de energia elétrica e institutos de pesquisa do Brasil e da Suíça. Os dois
veículos em fase de desenvolvimento, o Palio Weekend Elétrico e o caminhão Iveco Daily
Elétrico, são de tração puramente elétrica.

Outros projetos incluem a criação de um grupo de trabalho liderado pelo Ministério da
Fazenda, a prefeitura de São Paulo e a Renault-Nissan, que assinaram um protocolo com o
objetivo de estudar e testar o uso de automóveis elétricos na capital paulista. E na cidade
do Rio de Janeiro, o governo criou um grupo de trabalho para avaliar a implantação de
fábrica de veículos elétricos no estado, além de analisar a infraestrutura necessária para a
disseminação do uso desses veículos em território fluminense.

Não obstante algumas (poucas) iniciativas em curso para o uso e produção de veículos
elétricos no Brasil, ocorre que no momento apenas motocicletas do tipo scooter elétricas ou
veículos elétricos para transporte em áreas particulares se encontram em estágio comercial.
Grande parte dessas empresas faz parte da ABVE, conforme exposto na Tabela 3.

Tabela 3: Fabricantes de veículos elétricos no Brasil

Empresas
fabricantes

Descrição

Auto Design Empresa de Projetos, especializada em Design e Engenharia Automobilística.

Cycletech
Empresa de bicicletas, scooters, carrinhos de golf elétricos, carrinhos de mobilidade
elétricos, peças e acessórios.
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Electro Bike
Empresa de bicicletas elétricas, motonetas, carrinhos de golf, patinetes e jet ski
elétricos

Eletra Industrial
Empresa de trólebus, ônibus, micro ônibus, caminhões e ônibus articulado elétricos
híbridos.

EVETECH Empresa de scooters, triciclos, pranchas e patinetes elétricos, peças e acessórios.

ZoomCar Veículos
Elétricos

Fabricação, venda e locação de veículos elétricos aplicados em vários segmentos:
Golf, residencial, industrial entre outros.

Motor Z Empresa de scooters/motonetas elétricas.

Renault Empresa de veículos "Zero Emissão" para todos

Riba Motos Montadora da scooter elétrica E-MAX, com soluções de baixo impacto ambiental.

Segway Brasil
Empresa de veículo elétrico Segway para locomoção pessoal - vários modelos e
aplicações

Veículos Jacto
Empresa de Veículos novos e semi-novos para transporte de pessoas e cargas,
rebocadores e carretas para setor industrial, turismo, cemitérios, esporte e saúde e
projetos customizados. Venda e locação. Baterias e outros acessórios.

Braeco Ltda Distribuidor exclusivo da marca Vmag - scooters e triciclos elétricos.

VO2 Veículos
Elétricos

Oferece veículos elétricos importados e nacionais, para uso industrial, comercial ou
pessoal, para venda ou locação, oferecendo completo serviço de pós-venda, com
garantia e itens de série.

Agix motor
company

Empresa de carros elétricos.

Avibras
Aeroespacial

Desenvolve e fabrica veículos elétricos, incluindo veículos híbridos para uso civil e
militar.

Blest Tecnologia e
Desenvolvimento

do Brasil
Produz equipamentos eletro-eletrônicos e oferece consultoria, serviços e soluções.

Bramont Montadora de scooters elétricas.

Esteves e Salvador
Empresa de bicicletas, patinetes e triciclo, carros para transporte de pessoas e cargas,
empilhadeira, rebocador, reboques, veículos não tripulados e cadeiras de rodas
elétricas.

Lem Motor do
Brasil

Fábrica de motos que irá produzir no Brasil o modelo scooter elétrica com
tecnologia alemã, E-MAX.

OXXOR Motors Produção, distribuição e venda de veículos elétricos

Tuttotrasporti Empresa de trólebus e ônibus, micro ônibus e ônibus articulado elétricos híbridos.

Fonte: Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), 2012.

Percebe-se, portanto, que no Brasil o desenvolvimento tecnológico do veículo elétrico
conta apenas com a realização de desenvolvimento incrementais. Sendo assim:

“Não se deve esperar que as empresas (EMNs) tragam seus centros de
desenvolvimento para o Brasil, mesmo porque estão sendo objeto de forte apoio
em seus países de origem. Também não se deve esperar o desenvolvimento de
inovações radicais, pois estas demandam investimentos muitos vultosos e
tempo” (Barbosa et al., 2010, p.77).

Apesar disso, o desenvolvimento incremental não deve ser negligenciado, dado a sua
grande participação nas inovações tecnológicas como um todo. No caso do
desenvolvimento tecnológico voltado ao veículo elétrico no Brasil, o desenvolvimento
incremental permitiria um alto índice de nacionalização da produção, além de suas
adaptações locais necessárias.
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4. Considerações Finais

Este artigo apresenta uma avaliação acerca das possibilidades e potencialidades para o
desenvolvimento tecnológico de veículos elétricos no Brasil pela perspectiva do SNI.
Atores diversos que compõem o Sistema Brasileiro de Inovação tais como ICTs, órgãos
reguladores e de fomento, além de setores empresariais (montadoras de veículos, empresas
de energia e fabricantes de autopeças, eletroeletrônico e de baterias), foram alvo de análise
de forma integrada.

Em termos gerais, observou-se que o atual estágio de desenvolvimento tecnológico do
veículo elétrico no Brasil conta apenas com a realização de desenvolvimentos incrementais
e de certa forma bastante pontuais. Entretanto, são esforços que não devem ser
menosprezados, dado que permitiriam um alto índice de nacionalização da produção, além
de suas adaptações locais necessárias.

Na perspectiva governamental, não se observa uma clara sinalização para o apoio às
tecnologias vinculadas ao veículo elétrico no Brasil. Ao contrário, há uma quase completa
ausência de política pública sistemática que condicione, estimule e oriente a produção de
veículos elétricos no país. As medidas em curso são pontuais e focam essencialmente a
formação de recursos humanos nestas especialidades, fator que aproxima as medidas em
âmbito do governo com a perspectiva das ICTs. Aliás, a quantidade de institutos e de
grupos de pesquisa envolvidos na concepção do veículo elétrico no Brasil, como visto
pelos dados do SIBRATEC e do CNPq, mostra um esforço não desprezível em relação à
formação de recursos humanos de qualidade. Tais ações são importante no estímulo às
parcerias de P&D com as subsidiárias de EMNs, ator imprescindível no SNI. Sinais ainda
tímidos desta mudança começam a ganhar forma, tal como ocorre com o Novo Regime
Automotivo, no âmbito do Plano Brasil Maior “Inovar Auto”, que concede algumas
vantagens fiscais para a produção de veículos com acionamento híbrido ou elétrico.

Da perspectiva das empresas, constatou-se que uma parte considerável dos fabricantes
envolvidos na Rede SIBRATEC são incubadoras e start-ups que, apesar de cooperarem
com universidades e outras EMNs, não possuem cooperação com as montadoras de
veículos, demonstrando, portanto, a ausência de um ator-chave para a efetividade da rede e
para a indução do SNI como um todo. Esse gap também é percebido quando observados os
fabricantes pertencentes à ABVE, que conta com multinacionais, mas não com montadoras
de veículos (com somente uma exceção).

Ainda na perspectiva das empresas, atenta-se à possibilidade para novos entrantes e de
nichos de mercado a serem explorados, mesmo com linhas de produção de menor escala,
como é o caso do segmento de veículo pesados, fabricados sob encomenda, ou mesmo de
transportes públicos. Além do que, não obstante as mudanças enfrentadas na cadeia
produtiva, o setor de serviços auxiliares será igualmente fonte de novas oportunidades e de
negócios. De acordo com Barbosa et al. (2010), a percepção dessas oportunidades por parte
das montadoras multinacionais poderia atuar como facilitador da decisão dessas empresas
em desenvolver veículos elétricos para o mercado brasileiro.

Em termos potenciais, o Brasil se coloca no caminho de criar competências específicas em
P&D de veículos elétricos, com a possibilidade de atrair a fabricação local, já que o
acirramento da competição global impelem as empresas a buscarem recursos e capacidades
externas por meio de outsourcing, do co-desenvolvimento (co-design) e do
estabelecimento de parcerias e formação de redes globais. Por outro lado, para que as
iniciativas de atração de iniciativas deste tipo se concretizem, assim como se efetivem
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ações locais para a produção de veículos elétricos no Brasil, incentivos fiscais e aporte
governamental são demandas claramente necessárias. Sem que se desenhe uma política
clara de apoio e suporte ao desenvolvimento de tecnologias locais destinadas ao veículo
elétrico, pouco avanço será conquistado neste campo tecnológico.
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RESUMO

O objetivo do artigo foi identificar e analisar a forma de atuação do sistema setorial de

inovação no setor de produção de cachaça do Brejo Paraibano a partir da aplicação do

modelo proposto por Breschi e Malerba (1997). Trata-se de uma pesquisa exploratória e

descritiva, na qual foi utilizada a técnica da análise de conteúdo para o tratamento dos

dados primários, acrescido da análise de dados secundários e a observação não

participante. Os resultados apontam que, as características do regime tecnológico

predominante nesse Sistema Setorial de Inovação apresentam um nível médio de

oportunidade, baixa cumulatividade e restrita apropriabilidade.

Palavras-chave: Inovação; Sistemas de Inovação; Sistemas Setoriais de Inovação.

ABSTRACT

The objective of article was to identify and analyze the way of operation of sectorial

system of innovation between small producers rural in Northeast Brazilian from the

application of the model proposed by Breschi and Malerba (1997). This is an exploratory

and descriptive, in which we used the technique of content analysis for the treatment of



primary data, plus the secondary data analysis and non-participant observation. The results

show that the characteristics of the technological regime prevailing in the Sectoral

Innovation System have an average level of opportunity, low cumulative and restricted

appropriability.

Key-Words: Innovation, small enterprises, Technology.

1. INTRODUÇÃO

O atual ambiente de negócios e de gestão tem como principal característica o

acirramento da concorrência e, atrelado a isso, um maior nível de exigência por parte dos

consumidores. Sendo assim, surge a necessidade das organizações buscarem os

mecanismos mais adequados para obtenção de maior vantagem competitiva, atendendo a

essas novas necessidades de mercado. Neste sentido, destaca-se o papel e a importância da

inovação, constituindo-se como elemento crucial para a evolução das organizações, vez

que é capaz de melhor posicionar as empresas e gerar competitividade, essa é

movimentada pela habilidade de estabelecer relações, detectar oportunidades, bem como

aproveitar-se das mesmas.

Para Lundvall (2005) a inovação pode ser compreendida como novas combinações,

que podem ser tanto de novos produtos; novos processos; novas matérias-primas; novas

formas de organização, e/ou; como de novos clientes. A inovação vai além de

simplesmente conceber uma nova ideia, cabe no processo de desenvolver seu uso prático,

ou seja, no desenvolvimento, exploração e disseminação do novo conhecimento.

Em meio às abordagens associadas aos processos de geração e difusão da inovação,

a abordagem de Sistemas de Inovação tem maior ênfase por buscar a compreensão do

papel de cada ator, individualmente e em relação aos demais atores envolvidos quanto à

inovação. Nesse sentido, em um ambiente altamente competitivo, o crescimento e

desenvolvimento regional estão, em grande parte, associados ao desempenho dos sistemas

de inovação, à intensidade e à eficácia das interações entre os atores envolvidos na criação

e difusão de novos conhecimentos e tecnologia.

Nesse contexto, segundo Malerba (2002) os Sistemas Setoriais de Inovação estão

acoplados à abordagem dos Sistemas de Inovação. Sendo determinados na perspectiva de

dinamismo da mudança e transformação dos setores; interdependência e



complementaridade entre fronteiras setoriais, enfocando o entendimento da inovação como

fenômeno interativo entre vários atores e, reconhecimento da inovação enquanto processo

de aprendizagem e obtenção de conhecimento.

Para o autor, um SSI pode proporcionar uma análise descritiva de diferenças e

similaridades na estrutura, organização e fronteiras de determinado setor. E ainda a

identificação de fatores que afetam a inovação e a competitividade das firmas, bem como o

desempenho comercial. Em um SSI estão envolvidos os indivíduos; as firmas;

organizações não-empresariais; departamentos e grupos de organizações.Cada um desses

atores possui competências individuais. Dessa forma, o aprendizado e o conhecimento

podem ser disseminados a partir das interações entre esses agentes detentores de

habilidades e competências específicas, que agregam valor não somente para o próprio

indivíduo, mas também para a organização no qual estão inseridos.

O conhecimento, os processos de aprendizagem e as complementaridades do

sistema afetam nos tipos de competências e as estratégias desenvolvidas pelas empresas

que compõem o setor. Um Sistema Setorial de Inovação, nesse sentido, pode atuar como

ferramenta favorável à identificação de fatores que afetam a inovação, o desempenho

comercial e a competitividade das firmas e para o próprio desenvolvimento de propostas de

políticas públicas.

Diante disso, este artigo tem como objetivo Identificar e analisar as formas de

atuação do sistema setorial de inovação no setor de produção de cachaça do Brejo

Paraibano a partir da aplicação do modelo proposto Breschi e Malerba (1997). Esse

modelo foi escolhido, por se tratar de sistemas agroindustriais, o que se aplica ao presente

trabalho. Para tanto, foi realizada uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se

como técnicas de pesquisa a bibliográfica e documental, nesse sentido foram desenvolvidas

ações para a análise e revisão da literatura acerca das áreas de interesse neste trabalho,

Inovação, Sistemas de Inovação, Sistemas Setoriais de Inovação (SSI) e o ambiente de

pesquisa, o setor de produção de cachaça do Brejo paraibano, este foi escolhido em função

da representatividade cultural e econômica que tem para a região do Brejo. Para o

levantamento de dados primários, foram realizadas entrevistas semi-estruturada com um

agente institucional e empresários locais, no qual foram levantadas questões relacionadas

às variáveis do modelo de SSI proposto por Breschi e Malerba (1997) utilizado para este

estudo. Para a codificação das informações coletadas foi utilizada a técnica análise de

conteúdo. Neste sentido, foi utilizada a análise de conteúdo temático, na qual as dimensões



do modelo teórico utilizado foram consideradas como categorias, nas quais, as falas dos

entrevistados foram escolhidas a partir da sua vinculação com cada uma dessas categorias.

Além desta parte introdutória, este artigo contempla um referencial teórico

abordando os seguintes temas: Inovação; Sistemas de Inovação, e; Sistemas Setoriais de

Inovação. Posteriormente, são explicitados os procedimentos metodológicos que

conduziram esta pesquisa, seguido da exposição e análises dos resultados e das conclusões

obtidas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Inovação

Diante das novas perspectivas de mercado e dos novos formatos organizacionais a

inovação surge como elemento de suma importância capaz de melhor posicionar as

empresas no mercado e possibilitar o desenvolvimento de vantagem competitiva das

mesmas frente aos concorrentes. Uma vez que esta é movimentada pela habilidade de

estabelecer relações, detectar oportunidades, bem como aproveitar-se das mesmas.

Para Lundvall (2005) a inovação pode ser compreendida como novas combinações,

que podem ser tanto de novos produtos; novos processos; novas matérias-primas; novas

formas de organização, e/ou; como de novos clientes. A inovação vai além de

simplesmente conceber uma nova ideia, cabe no processo de desenvolver seu uso prático,

ou seja, no desenvolvimento, exploração e disseminação do novo conhecimento. Daí a

diferença entre invenção e inovação. A primeira cabe na ideia, no ponto de partida. De

acordo com Tigre (2006), a invenção está relacionada com a criação de um processo,

técnica ou produto inédito sem ter uma aplicação comercial efetiva. A segunda está

relacionada à necessidade de aplicação prática dessas técnicas.

Partindo do pressuposto de que a inovação é a exploração de novas ideias, é válido

ressaltar que esta não diz respeito, necessariamente, somente a comercialização de grandes

tecnologias, mas também inclui melhoramento e/ou pequenas mudanças tecnológicas.

Nesse sentido, o impacto causado pela inovação é sentido não apenas como uma

substituição de antigas tecnologias por novas, mas a oportunidade para novos entrantes e,

de certa forma, dificuldade para empresas existentes.



Diferentemente de outros autores, que relacionam inovação ao processo de

mudança técnica, Lundvall (2005), Edquist (2001) são mais gerais, levando em

consideração, além desses fatores, o processo de aprendizagem organizacional e

institucional.

Em sua taxonomia Edquist (2001), analisa a inovação sob duas esferas distintas: a

do processo e do produto. Para esse autor a inovação de produto é o principal mecanismo

por trás das estruturas produtivas. Defende ainda que, os processos de inovação

tecnológica não são os únicos ressaltantes para o crescimento econômico e geração de

emprego. Por mais que inovações no produto assumam grande relevância para a mudança

nas estruturas produtivas, as inovações de processo também são de fundamental

importância, vez que são necessárias para a competitividade das empresas, ou seja, a

capacidade de se fazer algo de uma maneira diferente ou melhor que os concorrentes, sem

dúvidas, torna-se uma vantagem significativa.

Dentre as abordagens associadas aos processos de geração e difusão da inovação, a

Abordagem de Sistemas de Inovação se sobressai por buscar a compreensão do papel de

cada ator, individualmente e em relação aos demais atores envolvidos quanto à inovação.

Além de possibilitar a segmentação dos processos de inovação em diferentes níveis de

análise.

2.2. Sistema de Inovação- SI

O ambiente empresarial no qual as empresas ou setores estão envolvidos

influenciará as estratégias de inovação a serem traçadas. Partindo disso, os sistemas de

inovação procuram compreender as ações desenvolvidas pelos diversos atores envolvidos,

bem como as relações entre eles. Na medida em que, como já descrito, a inovação é tida

como um processo dinâmico em que o conhecimento é acumulado por meio do

aprendizado e da interação, os sistemas de inovação possibilitam esse aprendizado e

dissemina o conhecimento a partir dessas interações. Os sistemas de inovação analisam a

influência das instituições externas, sobre as atividades inovadoras de empresas e outros

agentes, dando destaque a importância do compartilhamento e difusão de ideias,

experiências, conhecimentos e a transparência dessas informações.

Os Sistemas de Inovação podem ser desmembrados em outros tipos de sistemas ou

subsistemas, diferenciados em termos geográficos e sob fronteiras, por exemplo: os



Sistemas Nacionais de Inovação (SNI); Sistema Regional de Inovação (SRI) e; Sistema

Setorial de Inovação (SSI). Assim, esses sistemas nacional, regional e setorial podem ser

vistos como variantes da abordagem geral dos Sistemas de Inovação (SI’s).

Para efeito deste trabalho, a abordagem de sistemas de inovação utilizada foi o de

Sistema Setorial de Inovação (SSI), dado que o ambiente de pesquisa é um setor

econômico situado na região nordeste, mais especificamente na Paraíba, o Setor de

produção de cachaça do Brejo paraibano.

2.2.1 Sistema Setorial de Inovação- SSI

Nos dias atuais, em um ambiente altamente competitivo, o crescimento e

desenvolvimento regional estão, em grande parte, associados ao desempenho dos sistemas

de inovação, à intensidade e à eficácia das interações entre os atores envolvidos na criação

e difusão de novos conhecimentos e tecnologia.

Nesse contexto, Breschi e Malerba (1997), introduziram o conceito de Sistema

Setorial de Inovação (SSI), no qual afirmam que este é um sistema de firmas ativas no

desenvolvimento e produção de bens de consumo e na geração e utilização de tecnologias

setoriais. E ainda, que esse sistema de firmas pode relacionar-se de duas maneiras distintas:

através de processos interativos e de cooperação no desenvolvimento de tecnologia em

nível do setor de atuação e através de processos de concorrência de atividades inovadoras

mercadológicas.

Malerba (2002) coloca que os Sistemas Setoriais de Inovação estão acoplados à

abordagem dos Sistemas de Inovação. Sendo determinados na perspectiva de dinamismo

da mudança e transformação dos setores; interdependência e complementaridade entre

fronteiras setoriais, enfocando o entendimento da inovação como fenômeno interativo

entre vários atores, e; reconhecimento da inovação enquanto processo de aprendizagem e

obtenção de conhecimento.

Afirma ainda que em um SSI estão envolvidos os indivíduos (consumidores,

empreendedores, cientistas); as firmas (usuários, produtores e fornecedores de insumos);

organizações não-empresariais (Universidades, Institutos de Pesquisa, Agentes

Financeiros, Sindicatos e Associações Técnicas); departamentos; e grupos de organizações

(associações industriais).Cada um desses atores possui competências individuais. Dessa

forma, o aprendizado e o conhecimento podem ser disseminados a partir das interações



entre esses agentes detentores de habilidades e competências específicas, que agregam

valor não somente para o próprio indivíduo, mas também para a organização no qual estão

inseridos.

Na abordagem de SSI, a inovação pode ser afetada por três fatores-chave: a)

Conhecimento e domínio tecnológico: onde os conhecimentos acerca das atividades de

inovação e de produto diferem entre os setores e afetam as atividades inovadoras, a

organização e o comportamento das empresas e de outros atores envolvidos no setor; b)

Atores e redes: um setor consiste de diversos agentes, que podem ser organizações ou

indivíduos, onde cada um desses possui características e habilidades individuais. As redes

representam mecanismos de interação, como cooperação, processos de comunicação,

dentre outros, que caracterizam os relacionamentos entre os diferentes atores envolvidos e

que também possibilitam às transações; c) Instituições: onde são traçadas normas, regras,

rotinas e leis que moldam as ações e interações entre os agentes. (MALERBA, 2002).

Nesse sentido, diante das contribuições do autor, pode-se dizer que a abordagem de

sistema setorial de inovação pode ser uma ferramenta favorável para a identificação de

fatores que afetam a inovação, o desempenho comercial e a competitividade das firmas e

para o próprio desenvolvimento de propostas de políticas públicas. Assim como, pode

proporcionar uma análise descritiva de diferenças e similaridades na estrutura, organização

e fronteiras de determinado setor, possibilitando a identificação de fatores que afetam a

inovação e a competitividade das firmas e seu desempenho comercial.

Neste cerne, Breschi e Malerba (1997 apud RÉVILLION 2004), consideram que o

processo de inovação está diretamente relacionado ao nível de regime tecnológico do setor

e, que este, pode ser definido a partir de uma combinação de quatro fatores fundamentais:

1- condições de oportunidade; 2- condições de apropriabilidade; 3- cumulatividade do

conhecimento; 4- natureza da base de conhecimento relevante. As trajetórias tecnológicas

também repercutem sobre a distribuição geográfica das empresas inovadoras, que podem

estar sendo influenciadas pelos níveis de oportunidade, cumulatividade e apropriabilidade

que possuem vez que a habilidade de gerar e explorar oportunidades tende a ser específica

de cada setor. (BRESCHI e MALERBA, 1997).

Em relação à cumulatividade, tem-se que esta se origina a partir do

desenvolvimento e definição de critérios de seleção dos conhecimentos, capacitações e

tecnologias a serem buscadas pelas organizações no futuro. Esses fatores são armazenados



em uma ‘plataforma’ que é sustentada por agentes institucionais geradoras de

conhecimento, que podem ser enxógenas- vizinhanças tecnológicas, instituições públicas e

privadas capazes de gerar tecnologias; e endógenas às organizações- relacionada às

suas‘bases de conhecimentos’, representadas por hábitos e rotina do desenvolvimento das

atividades.

As inter-relações entre essas esferas são capazes de gerar ativos tangíveis e não-

tangíveis que impulsionam o desenvolvimento e exploração de novas tecnologia, bem

como o aproveitamento de oportunidades de mercado. O compartilhamento de informações

que surgem a partir desses relacionamentos são fatores fundamentais para o

desenvolvimento da inovação.

Em relação à apropriabilidade e oportunidade, tem-se que estas determinam a

estratégia buscada pelas organizações para alcançarem os trilhados da inovação. A

oportunidade refere-se à potencialidade que uma organização possui para aproveitar as

situações propícias à tecnologia e inovação. A oportunidade é aberta e cabe às empresas

estarem preparadas para usufruí-las. Quando a oportunidade é altaestimula as atividades

inovadoras e estabelece um ambiente econômico propício ao desenvolvimento de

iniciativas inovadoras. Da mesma forma que, quando a oportunidade é baixa, a entrada de

novos inovadores é limitada e o crescimento econômico restrito às firmas inovadoras já

estabelecidas. Em relação à apropriabilidade, esta diz respeito ao domínio através de

patentes e segredos industriais, pioneirismo, inimitabilidade e a barreiras contra a

concorrência. O grau de apropriabiliadde das inovações tecnológicas depende tanto do

mantimento de segredos industriais como da exploração das vantagens associadas ao

pioneirismo de uma nova tecnologia.

Diante da representatividade e contribuição do modelo de Breschi e Malerba (1997)

para o estudo da dinâmica e atuação dos sistemas agroindustriais é que este modelo foi

escolhido para a realização deste trabalho.

A partir do referencial teórico descrito acima, segue os procedimentos metodológicos

que conduziram esta pesquisa.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS



Para alcançar os objetivos deste estudo, foi realizada uma pesquisa exploratória e

descritiva, em que se busca um conhecimento mais profundo dos assuntos em questão que

proporcionam maior familiaridade com a situação-problema (VERGARA, 2004). Foram

desenvolvidas ações para análise e revisão da literatura acerca das áreas de interesse do

trabalho, Inovação, Sistemas de Inovação, Sistemas Setoriais de Inovação e, por sua vez, o

ambiente de pesquisa, o setor-estudo de produção de cachaça do Brejo paraibano.Esse

setor foi escolhido, pela representatividade cultural e econômica desta atividade para a

região do brejo paraibano. Nesse sentido, torna-se oportuno a exploração desse setor para

conhecer sua dinâmica, atuação e significância para o desenvolvimento local e a geração

de emprego e renda da sociedade norteada por ele.

Essa análise foi conduzida através de pesquisa bibliográfica e documental de forma

a obter informações mais representativas, aprofundando o conhecimento dessas esferas,

bem como levantamento de dados e informações disponíveis e necessários para

caracterização do setor e também sobre a competitividade deste no âmbito local, nacional e

mundial.

Para uma boa estruturação de um sistema setorial é de suma importância o

conhecimento em termos históricos, políticos, técnicos, gerenciais e tecnológicos do setor.

Como forma de subsidiar esse entendimento, deve-se desenvolver ampla revisão da

literatura técnica e científica, visando à configuração de um painel contendo os principais

elementos do setor em estudo, além da identificação dos atores e relacionamentos centrais

deste setor. Além da análise e estudo dos dados secundários disponíveis, foram realizadas

entrevistas semi-estruturadas com agente institucional e empresários locais, como forma de

melhor caracterizar e detalhar aspectos relacionados à inovação e aos sistemas setoriais de

inovação, bem como os fatores que contribuem para a melhor forma de atuação desses

sistemas.

Nesse contexto, foram realizadas 11 (onze) entrevistas, sendo 10 (dez) com

produtores- nove produtores artesanais (tradicionais à região) e uma destilaria (aguardente-

‘cachaça industrial’)-, e 1 (um) integrante do sindicato dos produtores de cachaça do

município de Areia, ex-professor da Universidade Federal da Paraíba- Campos Areia-

estudioso da área. Essa amostra foi determinada de forma não probabilística por

intencionalidade, decorrente da proximidade e acesso às empresas e pelo fato de serem

essas empresas as de maior representatividade para o desenvolvimento do setor e da região



do brejo paraibano, estando situadas, em sua maioria, na cidade de Areia, Alagoa nova e

Alagoa Grande.

De acordo com Yin (2005) as entrevistas podem ser consideradas como um bom

instrumento para a organização das informações para os estudos complexos, pois os

entrevistados podem contribuir mais efetivamente com a disponibilização de dados

importantes servindo de apoio e complemento para as questões levantadas, podendo

inclusive ajudar na identificação de outras fontes relevantes de evidências.

Para facilitar a codificação dos dados coletados foi utilizada, como técnica de

análise dos dados, a análise de conteúdo que permite identificar e agrupar as informações

de acordo com a finalidade da pesquisa (BARDIN, 1977). As etapas de realização da

análise de conteúdo dos dados obtidos foram as seguintes: a) Pré-Análise- onde foi feito

uma análise prévia do material coletado; b) Análise Descritiva- onde foi feito a

categorização dos dados. Nessa etapa, buscou-se no material coletado informações

relacionadas direta ou indiretamente com as variáveis dos modelos utilizados; c)

Interpretação Inferencial- onde foram validados os dados gerando as considerações sobre a

pesquisa.

Neste sentido, foi utilizada a análise de conteúdo temático, na qual as dimensões do

modelo teórico utilizado foram consideradas como categorias, nas quais, as falas dos

entrevistados foram escolhidas a partir da sua vinculação com cada uma dessas categorias,

quais sejam: oportunidade; apropriabilidade e cumulatividade (variáveis do modelo de SSI

proposto por Breschi e Malerba- 1997). Para análise de cada uma dessas categorias foram

consideradas variáveis, quais sejam:  competências requeridas para a exploração de

mercados e aspectos relacionados à interface empresa-ambiente; mecanismos de

diferenciação/segmentação e competências tecnológicas (pioneirismo), e; bases do

conhecimento, complementaridade e heterogeneidade dos agentes, respectivamente.

Cada uma das etapas da aplicação da técnica de análise de conteúdo foi realizada

com o intuito de identificar as falas obtidas através da realização das entrevistas, as quais

tivessem maior vinculação com a definição de cada uma das dimensões do modelo teórico

previamente selecionado.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES



4.1- Contextualização do escopo geográfico

Para atender o objetivo proposto neste trabalho foi utilizado como ambiente de

pesquisa, o setor de produção de cachaça do Brejo paraibano, por ser nessa área a produção

mais significativa da cachaça. O Brejo Paraibano está situado na microrregião do estado da

Paraíba, sua população foi estimada em 2006 em 114.418 habitantes e está dividido em

oito municípios: Alagoa Grande, Alagoa Nova, Areia, Bananeiras, Borborema, Matinhas,

Pilões e Serraria. Possuindo uma área total de 1.174,168 km². O setor de produção de

cachaça do Brejo paraibano conta com aproximadamente sessenta engenhos com cerca de

trinta marcas registradas (MAPA, 2011). Desses sessenta, quarenta produtores de cachaça

estão atuando no mercado, destes dezessete possuem marcas com significância no mercado

local e regional. É válido ressaltar que alguns engenhos atendem mercado do exterior.

Nesse sentido, a partir da análise de dados secundários do setor e da observação não

participante foi identificado que as empresas podem ser consideradas homogêneas, em

termos de tamanho, volume de produção, mercados de atuação, performance, perfil dos

seus proprietários e quadro de funcionários.

4.2- Atuação do Sistema Setorial de Inovação no setor de produção de cachaça

do brejo paraibano

A partir do estudo dos SSI’s é possível identificar as fronteiras de um determinado

sistema, como funciona seu interior e a sua relação com o ambiente no qual se insere. E

ainda a identificação de fatores que afetam a inovação e a competitividade das firmas, bem

como o desempenho comercial.

Dessa forma, a partir da revisão da literatura acerca dos SSI’s e seu funcionamento,

bem como das entrevistas realizadas juntos aos produtores de cachaça do brejo paraibano,

pode-se chegar a alguns resultados em relação aos relacionamentos dos agentes integrantes

do sistema. Sabendo que em um SSI estão envolvidos os indivíduos; as firmas;

organizações não-empresariais; departamentos; e grupos de organizações, e que cada um

desses atores possui competências individuais, que contribuem para o crescimento do

setor, torna-se necessário um detalhamento de como se dá esses relacionamentos dentro do

SSI, dado que a fortificação desses relacionamentos impulsionam a criação de atividades

inovadoras.



O primeiro grupo observado foi o de fornecedores. Todos os produtores

entrevistados produzem a cana-de-açúcar, principal matéria-prima. No entanto, decorrente

da seca que o nordeste, especificamente a Paraíba, vem sofrendo nos últimos anos, a

produção da cana não consegue suprir a demanda dos produtos, sendo necessária a

aquisição de cana-de-açúcar de outros pequenos produtores, geralmente de cidades

circunvizinhas, Alagoa Nova e Alagoa Grande. Em alguns casos, esses pequenos

produtores já trabalham para as empresas (de forma exclusiva), haja vista que produzem

em territórios dos proprietários, além da cana-de-açúcar outroscultivares para a

sobrevivência. Em todos os engenhos, os fornecedores existentes, em sua maioria, são de

embalagens, alguns da região nordeste e outros do exterior.

O que se pode perceber é que os relacionamentos com os fornecedores não são

expressivos a ponto de contribuírem com a criação de inovação. Existe o relacionamento,

mas como mera prestação de serviço.

Quanto aos clientes, pode-se perceber que os relacionamentos são fortes, por

questões de fidelização e escolha da marca, mas que também não são contributivos à

inovação. A não ser com o processo de escolha. Quando um cliente escolhe uma marca a

outra, os concorrentes passam a desenvolver práticas inovadoras para conquistar esses

clientes e se tornar mais competitiva no mercado. Essas atitudes não são tidas por todos os

engenhos, sendo prática apenas de alguns.

No que se refere às instituições de ensino e instituições de pesquisa, que detém por

natureza, influência no processo de inovação, esses relacionamentos foram considerados

simplórios pelos entrevistados. Existe na cidade de Areia um Campus da Universidade

Federal da Paraíba, que contempla algumas ações e atividades direcionadas ao setor de

produção de cachaça, no que se refere a qualidade, incrementos e melhoramento na

produção da cachaça. No entanto, do grupo entrevistado, apenas dois proprietários de

engenhos, relataram a importância das universidades e reconhecimento de sua contribuição

para o desenvolvimento das atividades produtivas e do setor como um todo. Isso faz com

que a participação dessas instituições no processo de inovação do setor seja incipiente.

A atuação do governo e dos sindicatos locais- outros produtores-, também foram

consideradas simplórias pelos entrevistados. O que dificulta o processo de inovação, vez

que barreiras são criadas e atrapalham à expansão das firmas; a exploração de

oportunidades individuais é baixa, uma vez que o custo para o aproveitamento de mercado



é de certa forma alto; os relacionamentos entre os produtores é limitado, o que dificulta o

conhecimento e a disseminação de informações, que são bases para a inovação.

Apesar de ser uma atividade potencial e de grande representatividade cultural e

econômica da região, a produção de cachaça não está sendo percebida por esses atores

como tal. De acordo com MAPA (2011), a produção de cachaça existe a mais de quarenta

e cinco anos (45) na região do Brejo paraibano, e apresenta um comportamento constante

no mercado se comparado a outras regiões do país. Talvez isso seja justificado pela forma

de atuação entre os proprietários, estes, de acordo com entrevistas realizadas,

desempenham suas funções de forma isolada, com ações pontuais e individuais. Os

próprios proprietários dos engenhos afirmam atuarem sozinhos no mercado, dependendo

única e exclusivamente de suas atividades e ações para conquistar espaço no mercado.

A maioria dos produtores de cachaça do brejo paraibano são de micro e pequeno

porte, então atuar em parceria com o governo e instituições trariam maiores resultados,

bem como ampliaria as possibilidades de exploração e aproveitamento de novos nicho de

mercado. O que se percebe é que as empresas que detém maior lucratividade e

representatividade da marca, consequentemente àquelas que conseguem inovar com maior

facilidade, são aquelas que usufruem dessa contribuição simplória oferecida pelas

instituições.

O setor de produção de cachaça do brejo paraibano possui algumas limitações. É

alto o número de engenhos informais, que oferecem preços muito abaixo dos exigidos pelo

mercado, e que acabam interferindo no funcionamento das empresas formais; a falta de

união dos produtores com o governo, instituições de ensino e pesquisa; com outros

produtores, limitam o acesso à informação, ao conhecimento, à inovação; e as campanhas

nacionais contra o consumo de bebidas. São fatores que impactuam na proliferação do

setor. Nesse sentido, cabe aos proprietários driblarem esses pontos críticos e buscar

alternativas para a sobrevivência. Assim como possui pontos críticos a serem enfrentados,

o setor de produção de cachaça possui algumas oportunidades a serem exploradas. O

público feminino, por exemplo, passou a ser um consumidor assíduo do produto; o setor

tem grande representatividade cultural na região nordeste; a existência de confrarias,

ambientes de degustação e as variedades nos sabores são oportunidades de crescimento

para o setor. No entanto, mesmo existindo essas possibilidades, se as empresas não

estiverem preparadas para explorá-las, essas oportunidades acabam migrando para outras



regiões concorrentes, a exemplo de São Paulo e Minas Gerais, que se mostram cada vez

mais fortes e inovadoras.

Diante da exposição das fronteiras setoriais e de como se dá o relacionamento entre

os agentes envolvidos no sistema, e ainda das suas contribuições para a criação e

implementação da inovação e competitividade do setor foi realizada, a partir da aplicação

do modelo proposto Breschi e Malerba (1997), a identificação e análise da forma de

atuação do sistema setorial de inovação considerando as dimensões: oportunidade;

apropriabilidade e cumulatividade. Para a análise de cada uma dessas dimensões foram

consideradas algumas variáveis, quais sejam: oportunidade- competências requeridas para

a exploração de mercados; aspectos relacionados à interface empresa-ambiente;

apropriabilidade- mecanismos de diferenciação/segmentação; competências tecnológicas

(pioneirismo); cumulatividade- bases do conhecimento; complementaridade e

heterogeneidade dos agentes.

No que se refere à oportunidade, de acordo com as entrevistas realizadas pode-se

dizer que existe demanda crescente do setor, novos mercados de atuação, novos públicos

consumidores, o feminino, por exemplo. Porém, dentre os engenhos produtores de cachaça

do brejo paraibano, cerca de 40 engenhos atuantes, 17 possuem marca própria (MAPA,

2011), ou seja, fortificar a atividade com marca própria é um fator diferencial, capaz de

impulsionar as empresas à exploração de novos nichos de mercado, principalmente o do

exterior. O setor no brejo paraibano possui grandes marcas, referências nacionais, isso faz

com que as oportunidades estejam mais próximas das empresas mais desenvolvidas, ou

seja, mais preparadas para aproveitar essas oportunidades, se comparado às demais

empresas, que não possuem grande representatividade na produção de cachaça na região.

Trabalho aqui, tentando ao máximo fortificar minha marca. Porque quando

você tem marca, você lembrado com maior frequência. As pessoas já atrelam

qualidade ao teu produto.[...] Chamam pelo nome! (ENTREVISTADO A)

A gente na condição de pequena empresa, não tem total condições de atender

grandes demandas. De ir à grandes feiras nacionais, ter conhecimento das

tendências do mercado, o que é que o público consumidor está esperando da

cachaça- o investimento para isso é muito alto-. Se tivesse um apoio do governo,

do próprio sindicato, mas aqui a gente age sozinho. “Cada um por si e Deus por

todos”. (ENTREVISTADO C)



A gente se vira como Deus quer. A minha cachaça aqui é a “Brejeira”,

valorizada pelos pequenos agricultores, mas as pessoas estão gostando de umas

cachaças com sabores, mais sofisticadas, que eu não tenho condições de

produzir aqui [...] Se tivesse investimento do governo era outra coisa, mas a

gente paga imposto demais, as vezes nem compensa aumentar a

produção.(ENTREVISTADO F)

Nós aqui, graças à Deus, temos uma boa condição financeira e conseguimos

aproveitar isso muito bem. Conseguimos, por mérito próprio, minimizar os

custos da produção e manutenção das atividades. Usamos o bagaço para

aquecer a caldeira, passamos a utilizar a caldeira a vapor; e conseguimos

transformar a cana-de-cabeça (primeira cachaça que sai), que é uma cachaça

imprópria para o uso (pelo alto teor alcoólico e de impurezas) em álcool

combustível para nossa empresa. Esse é um diferencial frente aos concorrentes.

[...] Conseguimos entrar no mercado do exterior, mas de forma ainda simplória.

[...] Levantamos com a ajuda do governo municipal um pequeno hotel, cujo

nome é o da nossa cachaça, para atender os turistas que visitam nossa cidade.

Isso já era um desejo nosso, mas com a ajuda do governo se tornou

realidade.(ENTREVISTADO D)

O que se pode perceber diante dessas falas é que apesar de atuarem com as mesmas

condições climáticas e territoriais, alguns engenhos conseguem se sobressair sobre outros,

sendo as oportunidades aproveitadas com maior facilidade. Com o discurso do entrevistado

D, percebe-se que este possui uma condição financeira mais favorável ao desenvolvimento,

vez que consegue atender com maior rapidez às exigências do mercado e acaba sendo mais

visto pelo governo que oferece condições de crescimento mais diretiva ao negócio.

O desenvolvimento de tecnologias de produção, comercialização e distribuição no

SSI é limitado, decorrente do baixo investimento público e privado e pela baixa integração

dos proprietários para com outros proprietários eas instituições de ensino e pesquisa. Essa

limitação de soluções tecnológicas dificulta o aproveitamento de oportunidades de

mercado. Deixando, dessa forma, o desenvolvimento das empresas sob inteira

responsabilidade das próprias empresas e suas atividades pontuais individuais. Nesse

sentido, como já descrito, as empresas que possuem maiores condições financeiras estarão

mais propensas ao aproveitamento de oportunidades, bem como à própria inovação. No

caso dessas empresas, o relacionamento com instituições governamentais e não-

governamentais, acaba sendo mais expressivo por conta da sua forma de atuação no

mercado que é mais representativa.



Não existem marcas referência no setor nacional, sendo o nível de oportunidade

alto e a necessidade de inovação também. Isso reflete na entrada contínua de inovadores e

a falta de pioneirismo no setor (SCHUMPETER apud RÉVILLION, 2004), ou seja, existe

uma necessidade maior de inovação por parte das empresas de forma a se manterem vivas

no mercado.  No entanto, o aproveitamento dessas oportunidades é algo que não dependem

somente das empresas e sim dos diversos atores envolvidos no setor de atuação. Daí a

necessidade de integração, vez que a exploração conjunta de oportunidades trariam

melhorias conjuntas para todos os agentes, retornos estes, que seriam maiores, se

comparados a atuação individual.

Se analisados sob a óptica das trajetórias tecnológicas, as empresas do setor de

produção de cachaça do brejo paraibano estão pouco a pouco inovando (nas condições que

lhe competem)em equipamentos e maquinários mais sofisticados e econômicos à

produção, tais como caldeira a vapor, processo de lavagem por imersão. Utilizando energia

térmica mecânica e elétrica os custos com a produção são mais baixos, apesar de alguns

engenhos se sobressaírem frente aos outros, esse tipo de tecnologia foi encontrado em

quase todos os entrevistados. Nas empresas de maior poder aquisitivo, um destaque é a

moeda francesa que, segundo alguns entrevistados, é a melhor em termos de agilidade,

qualidade e aproveitamento do caldo da cana. No entanto, é uma máquina cara, que foge da

realidade de alguns proprietários.

Não conseguimos produzir para exportação, mas atendemos o mercado local e

regional e algumas cidades do sul, porque familiares levaram nossa cachaça e

ela foi bem aceita lá fora. Apesar de não exportar, mudamos todo nosso

maquinário, a exemplo da moenda francesa, foi um investimento muito alto, mas

estamos conseguindo o retorno desse investimento. (ENTREVISTADO B)

Desenvolvemos a cachaça Bidestilada, que descansa um ano, em Imburana,

Jequitibá, essa cachaça é produzida para ser vendida só no exterior. Porque é

uma cachaça mais selecionada, mais cara. E os consumidores daqui não estão

ainda tão preocupados com a questão de qualidade e sofisticação da cachaça.

Ainda se tem um pensamento meio que preconceituoso da sociedade frente a

esse produto. (ENTREVISTADO D)

Praticamos aqui a integração vertical, produzimos desde a cana-de-açucar até o

engarrafamento e venda da cachaça. Esse é o grande diferencial nosso, a

qualidade da cachaça é mantida, porque nós garantimos a qualidade da cana



que é produzida. Não sentimos a seca fortemente, por estar preparado para ela.

[...] Conseguimos preços muito em conta de embalagens de vidro, compramos

de cooperativas de coleta seletiva de Campina Grande-PB, o preços das

garrafinhas sai pela metade do preço do mercado.  [...] Nossos motores são à

disel, de baixa rotação. Exercendo uma minimização dos custos percebida por

todos, inclusive pelos clientes no preço dos produtos finais. (ENTREVISTADO

G)

Diante das falas percebe-se que existe uma mudança no comportamento dos

proprietários, uns de forma simplória, mas que contribuem para a melhoria e fortificação

do setor. O processo de elaboração da cachaça está recebendo maior atenção por parte

destes, os estudos pontuais por parte de cada produtor só tem a acrescentar no crescimento

da atividade produtiva.

Com um apoio mais diretivo de instituições e do governo essas PME’s teriam maior

possibilidade de acesso à novos mercados, melhores condições de inovarem e competir no

mercado, e ainda, com a interação com outros proprietários, possibilitaria o

desenvolvimento de atividades coletivas, ações conjuntas que contribuiriampara a

exploração de oportunidades e melhores condições de inovação dessas empresas, visto que

sozinhas, o acesso à esse nichos de mercado se tornam mais difíceis e longo.

Em termos de apropriabilidade, nesse SSI tende a ser baixa- restrita, vez que o

desenvolvimento de segredos industriais é um fator de pouca importância, até pela

dificuldade de se estabelecer segredos industriais em um ramo de atuação que não possui

muitas particularidades no processo de fabricação. Questões como imitabilidade existem

no setor, decorrente do processo de fabricação da cachaça ter a mesma essência em todo

lugar que seja produzida. Mesmo assim, cada produtor consegue deixar a cachaça com seu

jeito. Uns inovam no sabor, na suavidade, outros prezam pela excelência e qualidade. É

válido ressaltar que esses fatores não são mutuamente excludentes.

Não tenho segredo não, mas a minha cachaça tem boa qualidade. E você tem

sempre como dá o seu jeitinho pra ela ficar com um gostinho especial. De forma

que seja percebida pelo cliente, porque se você melhorar e ele não estiver

percebendo, alguma coisa está errada. Porque o cliente tem que perceber

mudança, ele tem que experimentar e gostar da cachaça que é pra beber de

novo. E cachaça é um produto difícil de se lidar, porque não é como feijão e

arroz que você tem a necessidade de comer todo dia, toma cachaça quem gosta.

E a gente, enquanto produtor tem que encontrar essas pessoas. As que gostam

de cachaça. (ENTREVISTADO G)



A matéria-prima e as particularidades do setor não permitem inovações grandiosas

no processo produtivo, sendo os segredos tecnológicos quase que inexistentes. Mas como

descrito do discurso do entrevistado G, cada um dos proprietários dá seu jeito de inovar e

melhorar sua participação no mercado. Na maioria dos casos, as mudanças são no processo

produtivo, seja com um maior tempo de duração da fermentação, seja com o

adicionamento de elementos (produtos químicos e/ou naturais) para estimular à

fermentação.

Em relação à cumulatividade nesse SSI, tende a ser baixo, tanto no nível da firma,

como no nível tecnológico e âmbito local. Isso se justifica pelo fato dos relacionamentos

existentes entre os agentes envolvidos no sistema serem limitados. A busca por capacitação

e armazenagem de conhecimento são pontuais a cada proprietário. Sendo o apoio de

instituições governamentais e não-governamentaissimplórios, mas que são percebidos de

forma mais efetiva por aqueles proprietário que possuem maior poder aquisitivo, os mais

ativos no setor.

A aprendizagem organizacional, assim como os relacionamentos com outros

proprietários que afetam fortemente os tipos de competências e as estratégias

desenvolvidas pelas empresas de um setor são singelas. Estas, uma vez fortificadas,

possibilitariam maior adequação do setor frente a um cenário repleto de instabilidades,

como o ambiente organizacional. E ainda contribuiria para a moldagem dos proprietários

para enxergar e se adaptar as novas exigências de mercado.

Diante do exposto pode-se dizer que, as características do regime tecnológico

predominante nesse Sistema Setorial de Inovação apresentam um nível médio de

oportunidade, baixa cumulatividade e restrita apropriabilidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo dos SSI’s possibilita a identificação de fronteiras de um determinado

sistema, como funciona seu interior e a sua relação com o ambiente no qual se insere. E

ainda a identificação de fatores que afetam a inovação e a competitividade das firmas, bem

como o desempenho comercial.

Com base nos resultados da pesquisa obtidos a partir da aplicação do modelo de

Breschi e Malerba (1997), tem-se que as características do regime tecnológico

predominante nesse Sistema Setorial de Inovação apresentam um nível médio de

oportunidade, baixa cumulatividade e restrita apropriabilidade.



Nível médio de oportunidade, por ter disponibilidade de mercado, pelo fato de o

setor apresentar demanda crescente e novos públicos consumidores, a exemplo do

feminino; cumulatividade baixa, uma vez que os relacionamentos existentes entre os

agentes envolvidos no sistema são limitados, não impulsionando a alavancagem do setor

de produção de cachaça, e; restrita apropriabilidade,vez que o desenvolvimento de

segredos industriais é um fator de pouca importância, até pela dificuldade de se estabelecer

segredos industriais em um ramo de atuação que não possui muitas particularidades no

processo de fabricação, como é o caso no setor de produção de cachaça. Esses fatores

justificam a estagnação do setor e a forma de atuação do sistema.

Nesse sentido, além desses fatores ressalta-se que, o desenvolvimento conjunto para

a melhor forma de atuação do sistema setorial de inovação é pouco expressivo; o

conhecimento e as informações que deveriam ser disseminadas para atuarem como

promissoras da inovação são pouco difundidas; as fontes indutoras de inovação são

internas e ficam à mercê das atividades das empresas; o relacionamento com os demais

membros integrantes do sistema é baixo, o que limita a capacidade de expansão, já que

pequenas empresas de forma individual tem condições limitadas de acesso à

oportunidades, tecnologias e à inovação, também são aspectos que dificultam o processo

de formulação e implementação de inovações. Esses fatores dificultam o processo de

formulação e implementação de inovações, bem como o melhor funcionamento do Sistema

Setorial de Inovação.

A atuação conjunta e a participação mais efetiva de instituições de ensino e

pesquisa e governo possibilitariam às empresas um maior acesso a novos mercados,

melhores condições de inovarem e competir no mercado, e ainda, o desenvolvimento de

atividades coletivas, ações integradas que contribuiriam para a exploração de

oportunidades e melhores condições de inovação dessas empresas, visto que sozinhas, o

acesso a esses nichos de mercado é mais difícil e longo.

Diante de tais considerações, pode-se dizer, então, que a forma de atuação do

Sistema Setorial não favorece a formulação e implementação de inovação, por existirem

assimetrias de poder entre as empresas que compõem o setor e a falta de integração e

atuação conjunta entre eles.
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Abstract

From the beginnings of the past decade the Mexican government, through Mexican
National Council for Science and Technology (CONACYT), has launched a set of new
political instruments in order to create an innovation ecosystem to reinforce the
competitiveness of the Mexican regions. One example of that has been the Mixed Funds
(FOMIX), created with federal and state funds. The aim of this paper is to study how has
worked the CONACYT- State of San Luis Potosi Mixed Fund (FOMIX), an instrument
operated by the Science and Technology Council of San Luis Potosi from 2002 to the
present, which has improved the capacities for Research, Development and Innovation in
this Mexican State. The main conclusion of this case study is that the FOMIX have played
an important role to create conditions for the development of regional innovation system in
this state.

Resumen

Desde principios de la década pasada el gobierno mexicano, a través del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), ha puesto en marcha un conjunto de instrumentos
de política con el fin de crear un ecosistema de innovación que refuerce la competitividad
de las diversas regiones del país. Ejemplos de estos instrumentos de política han sido los
Fondos Mixtos (FOMIX), creados con recursos federales y estatales. El objetivo de este
trabajo es estudiar cómo ha trabajado el FOMIX del estado de San Luis Potosí, México,
operado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología desde 2002, que ha impulsado el
fortalecimiento de capacidades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el
estado. La principal conclusión de este estudio de caso es que el FOMIX ha jugado un
papel importante en la creación de condiciones para el desarrollo del sistema regional de
innovación en dicho estado.
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Palabras clave: Sistemas regionales de innovación, fondos mixtos, San Luis Potosí,
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1. Introducción

1.1 Importancia de la investigación

El impulso de los Sistemas de Innovación - sea nacionales, regionales o sectoriales-, por
parte de gobiernos y agencias nacionales y estatales de Ciencia y Tecnología responde a
una visión de generación, mejora o transformación de las condiciones y los factores que
influyen en el desempeño innovador de las empresas y de otras organizaciones, así como a
la creación, difusión y explotación del conocimiento, buscando con ello: a) El incremento
de los flujos de tecnología e información entre la gente, empresas e instituciones (OECD
1997:7); b) El reconocimiento del conjunto complejo y variado de actores y acuerdos que,
a través de las acciones e interacciones que ellos engendran y moldean, influyen el ritmo y
modelo de innovación tecnológica en un campo dado (Nelson 2007: 9); c) La
descentralización de las capacidades de ciencia, tecnología e innovación con el objeto de
contribuir al desarrollo local y regional (Casas y Luna, 2001); d) La superación de barreras
entre los diversos actores de una región (universidades, empresas, gobiernos) que en
muchas ocasiones presentan asimetrías en cuanto a las formas de conocimiento que
producen, las etapas de producción de conocimiento (exploración, investigación y
explotación) y sus interacciones (Cooke 2005: 4-5); e) La generación de vínculos
sistémicos, fuertes y sostenidos, entre fuentes internas y externas de producción de
conocimientos y empresas de todo tipo (Cooke y Memedovic, 2003), en particular de
universidades y laboratorios públicos involucrados en soportar y moldear la innovación en
muchas industrias modernas (Massoleni y Nelson, 2011); y, f) La creación de arreglos
productivos locales “que muchas veces evolucionan hacia la construcción de vínculos
basados en la innovación” (Dutrénit, 2009: 9). Evidentemente, para que estos sistemas
funcionen adecuadamente, al margen de su ámbito de referencia (país, región, sector o área
problema), es necesario contar “con una masa crítica mínima, tanto en cantidad como en
calidad (…), con reglas del juego e incentivos apropiados, y con un conjunto de
interacciones activas y dinámicas entre todos estos agentes Sagasti (2011: 45)”1.

En particular, el Sistema Regional de Innovación (SRI) ha sido definido como el conjunto
de “subsistemas de generación y explotación de conocimientos que interactúan y se
encuentran vinculados a otros sistemas regionales, nacionales y globales, para la
comercialización de nuevo conocimiento” (Cooke, Ropeer y Wylie, 2003), los cuales, al
igual que los clusters industriales, pueden ser vistos como vehículos para la
internacionalización de tecnología (Carlsson, 2006: 64); estos subsistemas están integrados
por agentes y actores sociales diversos responsables de la generación de conocimiento, de
la explotación de conocimiento y de apoyar la innovación, y sobre ellos actúan los
organismos gubernamentales y las agencias de desarrollo que constituyen un quinto
subsistema, todos ellos interactuando en un marco socioeconómico y cultural común al
territorio o región (Jiménez et al., 2011). El SRI puede ser pensado como una

1 Sin dejar de considerar que “una contribución importante del marco de sistemas de innovación es su uso para el diseño
de políticas y programas de innovación” (Kraemer-Mbula y Wamae, 2010).



3

infraestructura institucional que soporta la innovación dentro de la estructura productiva de
una región (Asheim y Coenen, 2005: 1177), o bien como “la infraestructura institucional
de apoyo a la innovación y su difusión que se desarrolla en la estructura productiva de una
región” (Llisterri y Pietrobelli, 2011: 105), como un ejemplo de “descentralización de la
producción de conocimiento científico y de las actividades de innovación en territorios
donde existen densas relaciones de cooperación y difusión del conocimiento; a veces de
manera complementaria a las políticas de promoción nacional de la innovación, a veces
como un paliativo a la ausencia de dichas políticas” (Villavicencio y López de Alba, 2009:
13), o bien como un “marco analítico promisorio para avanzar en nuestro entendimiento
del proceso de innovación en las economías regionales” (Doloreux y Parto, 2005: 134).

Se puede observar que son diversos los enfoques que se usan sobre los SRI. Para los fines
de este trabajo, sin embargo, se utilizan las propuestas de definición operativa de Llisterri y
Pietrobelli (2011: 105) - muy cercana la definición de Asheim y Coenen (2005)-; y de
Cooke y Memedovic (2003: 11) que plantean que las dimensiones clave de un sistema
regionalizado de innovación son: 1) Los procesos y políticas que soportan la educación y
transferencia de conocimiento; 2) Los acuerdos para la gobernanza de la innovación; 3) El
nivel de inversión, especialmente en I+D; y 4) El tipo de empresas y su grado de vínculo y
comunicación, en términos de creación de redes, subcontratación, presencia o ausencia de
cadenas de suministro y grado de fabricación en asociación entre clientes y proveedores.

En años recientes ha habido en México un sostenido impulso al desarrollo regional de
capacidades de I+D+i, a través de una serie de políticas e instrumentos de política que el
gobierno federal, y los gobiernos estatales, han puesto en marcha liderados principalmente
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología2. Este impulso gubernamental ha
impactado en la creación de capacidades de I+D+i, tanto en la conformación de grupos de
trabajo como de infraestructura, en un incremento de la vinculación de los centros públicos
de I+D y universidades con empresas y organizaciones de todo tipo -lo que se refleja en el
número de proyectos tecnológicos ejecutados-, en la formación de investigadores, y en el
estudio y solución de problemáticas diversas a nivel regional. Entre los diversos programas
ejecutados por el CONACYT destaca el Programa de Fondos Mixtos que está enfocado al
fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas locales y regionales. Pocos
estudios de caso hay publicados sobre los FOMIX estatales, de tal forma que nos parece
pertinente abordar con cierta profundidad el estudio de uno de estos fondos, de los más
antiguos en el país pero no el más importante en términos de recursos, con la intención de
contribuir a la comprensión sobre cómo operan y qué resultados obtienen, y de ello deducir
algunas implicaciones de política para el desarrollo de los sistemas regional de innovación.

1.2 Pregunta de investigación, objetivo e hipótesis

Debido a que las actuales políticas públicas de apoyo al desarrollo regional promueven la
creación de fondos, con recursos del gobierno federal y de los gobiernos estatales, como
base para impulsar la creación de sistemas regionales de innovación, lo que implica

2 Sobre la dimensión regional y las implicaciones de estas políticas e instrumentos en México se han publicado, entre
otros, los siguientes trabajos: Ruiz y Dussel (Coordinadores) (1999), Casas (Coord.) (2001), Corona (2001), Dutrénit
(Coord.)  (2009), Villavicencio y López de Alba (Coords.) (2009), Rózga (2010), Laclette et al. (2011), Feria et al.
(2012).
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fortalecer las capacidades endógenas a nivel local y regional3, se pone especial atención al
funcionamiento de estos fondos.

Por ello, la pregunta de investigación a responder con este trabajo ha sido: ¿Cómo ha
trabajado el Fondo Mixto del estado de San Luis Potosí, México, desde su creación en
2001? Dada la pregunta, en vista de su carácter explicativo, y dado que el tema del FOMIX
de San Luis Potosí no ha sido prácticamente abordado en la literatura, el método utilizado
ha sido el estudio de caso (Yin, 2004).

Así, el objetivo de este trabajo es estudiar cómo opera el Programa FOMIX en el estado de
San Luis Potosí con el fin de identificar en términos generales su forma de trabajo, su
importancia en el fortalecimiento de las capacidades de I+D+i en el estado, sus principales
resultados y las áreas de oportunidad para su mejora. Como hipótesis se consideró que la
existencia de un programa gubernamental tal como el FOMIX CONACYT SLP favorece la
creación de condiciones para el desarrollo de un sistema regional de innovación.

El artículo contiene los siguientes apartados: el método utilizado, el impulso a los sistemas
regionales de innovación en México, resultados y discusión, y las conclusiones.

2. Método utilizado

Lo expuesto anteriormente nos sirve de marco para el análisis de los instrumentos de
política utilizados en México para impulsar la descentralización y fortalecimiento de
capacidades regionales de I+D+i, en particular de uno de ellos que lleva ya una década
funcionando (los FOMIX), algo raro en México donde con cada cambio sexenal de
gobierno se pretende cambiar –si no es que eliminar- buena parte de lo hecho por la
anterior administración, con lo que cualquier iniciativa de largo plazo se vuelve un acto
fútil y fallido de gobierno.

Dado que el estudio es de carácter explicativo y se abordan conexiones operacionales que
se trazan en el tiempo, el método de investigación utilizado fue el estudio de caso (Yin,
1994), para el cual se obtuvieron los datos a partir de preguntas realizadas a funcionarios
del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT) durante el primer cuatrimestre
de 2013, así como del análisis de la información histórica que posee dicho organismo en
sus bases de datos. Además, se utilizó información estadística sobre la operación de los
fondos mixtos a nivel nacional y regional.

3 En el Programa Nacional de Innovación publicado en 2011 por el Comité Intersectorial de Innovación se señala: “La
consolidación de clusters tecnológicos o sectoriales es particularmente importante para el fortalecimiento de la
capacidad de innovación regional. En México, en años recientes se han constituido y consolidado clusters en distintas
regiones del país. Se deberá aprovechar esta oportunidad para integrar en una visión más amplia los sistemas regionales
de innovación. Esto implica el fortalecimiento de las capacidades endógenas de innovación a nivel local y regional
mediante la inversión coordinada y complementaria de los tres niveles de gobierno en CTI. También se requiere la
eliminación de los obstáculos constitucionales o legales que impiden la cooperación entre estados o entre los
municipios de diferentes estados”.
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Sin embargo, los resultados encontrados no pueden ser generalizados para el resto de los
estados del país, en vista de las diferencias contextuales, y tampoco se puede generalizar la
dinámica de un sistema de innovación regional en construcción como ha sido planteado
por Doloreux y Parto (2005).

3. El impulso a los SRI en México

3.1 El marco regulatorio de apoyo al desarrollo regional

El apoyo al desarrollo regional de capacidades de I+D+i se ha incrementado en México de
forma sustancial en la última década, principalmente a partir de los recursos que el
CONACYT ha canalizado a los gobiernos de los 31 estados de la República más el Distrito
Federal; aunque también resalta por su importancia (en alcance y recursos) el programa
denominado Fondo PYME de la Secretaría de Economía. Entre otras cuestiones, este tipo
de programas busca contrarrestar la excesiva centralización de los recursos habida en
décadas anteriores, como han señalado Casas y Luna (2001: 40).

Apoyado en el marco regulatorio existente, el Gobierno Federal ha puesto en marcha una
serie de planes, políticas e instrumentos de política, y asignado recursos, encaminados a
impulsar un desarrollo regional más equilibrado, especialmente a través de los
denominados Fondos Mixtos, programa impulsado y manejado por el CONACYT desde
hace más de una década. En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) se
establecen los objetivos y estrategias del gobierno mexicano en turno, asumiendo como
premisa básica el desarrollo humano sustentable. Además, se plantea apoyar el desarrollo
regional integral, superando los desequilibrios existentes y aprovechando las ventajas
competitivas de cada región en coordinación y colaboración con los actores políticos,
económicos y sociales al interior de la misma, entre regiones y a nivel nacional. Para el
aterrizaje de los objetivos, estrategias y prioridades señalados en el PND referidos a la
ciencia, la tecnología y la innovación, el gobierno federal aprobó el 16 de diciembre de
2008 el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012 (PECYT). Este programa
se concibió como:

(…) el programa del Ejecutivo Federal que permitirá avanzar hacia un desarrollo económico
nacional más equilibrado, que fomentará las ventajas competitivas de cada región o entidad
federativa con base en la formación de recursos humanos altamente calificados, que promoverá la
investigación científica en instituciones de educación superior y centros de investigación, y que
impulsará el desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas, buscando la vinculación entre
todos los agentes del sector ciencia y tecnología para lograr un mayor impacto social. (CONACYT
2008: 58)

El segundo eje estratégico del PECYT marca la pauta para el impulso al desarrollo regional
de la I+D+i, misma que se refleja en uno de los objetivos de dicho programa y que se
corresponde con la línea de política del PND orientada hacia la descentralización de las
actividades científicas, tecnológicas y de innovación.
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3.2 Los Fondos Mixtos

El artículo 35 de la Ley de Ciencia y Tecnología de México establece que el CONACYT
podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, el
establecimiento y operación de fondos mixtos de carácter regional, estatal y municipal de
apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, que podrá
incluir la formación de recursos humanos de alta especialidad, los cuales se integrarán y
desarrollarán con aportaciones de las partes en la proporción que en cada caso se
determine. Para ello, el artículo 23 de dicha Ley, en su fracción IV, plantea que los fondos
mixtos son una modalidad más de los fondos que opera el CONACYT4.

3.3 Características de los FOMIX

Los FOMIX se crearon para atender problemas, necesidades u oportunidades a través del
financiamiento de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, en
diferentes modalidades de apoyo, y alentar el desarrollo científico y tecnológico de los
estados, permitiendo la confluencia de recursos públicos y privados; su patrimonio se
constituye con aportaciones financieras, pari pasu5, de la federación y de los estados o
municipios, el cual se puede multiplicar con las aportaciones que realice el sector privado,
con la finalidad de fortalecer su planta productiva e incrementar su competitividad. Estos
fondos operan con una normatividad específica, establecida en reglas de operación y
manuales de procedimientos. Su máxima autoridad son los Comités Técnicos y de
Administración, presididos por el titular del ejecutivo de los estados, y auxiliados por dos
secretarios, uno técnico y otro administrativo. La evaluación y seguimiento técnico de las
propuestas y proyectos está a cargo de una comisión de evaluación, integrada por
científicos, tecnólogos y empresarios locales, buscando con ello decisiones colegiadas y
expertas, y procesos de evaluación transparentes e idóneos. Estos fondos tienen los
siguientes objetivos (CONACYT 2008: 103):

- Identificar áreas estratégicas de desarrollo para las entidades federativas que conlleven a la
conformación y consolidación de su capacidad científica y tecnológica a partir de sus vocaciones
naturales de desarrollo.

- Involucrar activamente al sector empresarial en la dinámica de generación de proyectos, incluida
su participación financiera para incrementar la competitividad del propio sector.

- Incrementar la articulación entre los sectores académico y empresarial con base en una más
estrecha colaboración y transferencia de tecnología.

- Aumentar significativamente la participación de los recursos humanos de las empresas en el
desarrollo de los proyectos.

- Difundir y divulgar los resultados obtenidos en el desarrollo de los proyectos y con ello propiciar
la identificación de áreas estratégicas de impacto regional.

Los recursos de los Fondos Mixtos, que vienen operando desde 2001, se manejan a través
de un fideicomiso constituido con aportaciones presupuestales del Gobierno del Estado o
municipio en cuestión, y del Gobierno Federal, a través del CONACYT. Son sujetos de
apoyo de estos fondos: Instituciones, centros, laboratorios, universidades y empresas
públicas y privadas, así como personas que se encuentran inscritas en el Registro Nacional

4 Las otras modalidades son: Fondos institucionales, fondos sectoriales y fondos de cooperación internacional.
5 “Al mismo tiempo y en la misma medida”. Esto es, los recursos deben provenir, en partes iguales, tanto de la federación

como de los gobiernos de los estados.
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de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT)6. El monto de
recursos destinado para los proyectos aprobados de 2001 a 2012 con estos fondos fue de
626,73 millones de dólares7. De estos recursos, el CONACYT aportó $350,7 millones de
dólares (el 56%), y los gobiernos de los estados y municipios aportaron $276 millones de
dólares (el 44%).

4. Resultados y discusión

4.1 El Fondo Mixto de San Luis Potosí

El Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-
Gobierno del Estado de San Luis Potosí (FOMIX CONACYT-SLP), fue constituido el 30
de octubre del 2001, luego del convenio de colaboración firmado entre el Titular del
Ejecutivo del Gobierno del Estado y el Director General del CONACYT, con el objetivo
de canalizar recursos a proyectos que permitan atender problemas estratégicos y
prioritarios del estado y fortalecer las actividades de investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación. Desde su constitución, el fondo ha sido operado por el Consejo
Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT), que mantenido un acercamiento directo
con los sujetos de apoyo, principalmente con las Instituciones de Educación Superior
(IES), Centros de Investigación (CI), empresas, organismos gubernamentales y
empresariales. Este fondo tiene cinco modalidades de apoyo: i) Investigación científica,
básica y aplicada, ii) Desarrollo tecnológico, precompetitivo y competitivo, iii) Creación y
consolidación de grupos y redes de investigación, que incluye el fortalecimiento de
posgrados y la formación de especialistas, iv) Creación y fortalecimiento de infraestructura
científica y tecnológica y, v) Difusión y divulgación, para la formación de una cultura
científica y tecnológica.

De 2002 a 2012 se han publicado nueve convocatorias por parte de este fondo, en función
de la disponibilidad presupuestal del fideicomiso. Como se puede observar en la Figura 1,
las convocatorias se han concentrado en la modalidad de investigación científica (i) y
desarrollo tecnológico (ii), de allí que el 63% de los proyectos apoyados en el periodo
referido, correspondan principalmente a proyectos de investigación científica de IES y CI,
y tan solo el 24% a proyectos de innovación y desarrollo tecnológico ejecutados por
empresas. En parte esto se explica por las modalidades de apoyo hacia las que se han
dirigido las convocatorias, así como a los requisitos de participación de las empresas, ya
que la normatividad del fideicomiso exige la vinculación de éstas con IES y/o CI, que
aporten al menos el 50% del costo del proyecto, y que entreguen una fianza por el monto
financiado durante la vigencia del proyecto, algo a lo que no están acostumbradas las
empresas del estado.

6 El RENIECYT constituye una base de datos operada por el CONACYT que permite identificar a las instituciones,
centros, organismos, empresas y personas físicas o morales de los sectores público, social y privado que llevan a cabo
actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México.

7 $7.834,13 millones de pesos mexicanos a una tasa de cambio de 12,5 pesos por dólar.
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Figura 1. Modalidades de los proyectos apoyados en el periodo 2002-2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por funcionarios de COPOCYT.

4.2 Proyectos, montos y áreas del conocimiento

El FOMIX CONACYT-SLP inició en 2002 con una aportación pari pasu de 2.08 millones
de dólares, lo que permitió publicar ese año la primera convocatoria, mediante la cual se
autorizaron 36 proyectos por un monto total de 1,77 millones de dólares (1,35 provenientes
del fondo y 0.42 millones de aportaciones concurrentes). No obstante, San Luis Potosí se
suma a otros estados de México a los que no les ha sido fácil cumplir la regla del pari pasu
en ejercicios fiscales determinados, por lo que de 9,38 millones de dólares ejercidos en el
periodo 2002-2012, el 58% ha provenido del gobierno federal y el 42% del propio estado,
que son porcentajes casi similares a la media nacional, de 56% y 44% respectivamente. De
allí que las convocatorias no sean anuales, pues están sujetas a la disponibilidad de dinero
en el fideicomiso. Sin embargo, estas aportaciones han permitido publicar diez
convocatorias en dicho periodo, en las cuales se han aprobado 147 proyectos, distribuidos
porcentualmente como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Distribución porcentual de proyectos y montos autorizados de 2002 a 2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por funcionarios de COPOCYT, abril de 2013.
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Como puede apreciarse en la Figura 2, en términos de porcentaje del total de proyectos
aprobados de 2002 a 2012 la participación más alta ha correspondido a la primera
convocatoria y a las realizadas en 2008-C01/02 que suman casi la mitad de los proyectos
sometidos para su aprobación en el periodo; observándose una caída notable de proyectos
aprobados en las convocatorias de 2009 y 2012. Sin embargo, en términos de recursos
aprobados para los proyectos, han sido las convocatorias 2008-E01 y 2012-C01y C02 las
que han resultado con mayores montos, con un 46% del total de recursos aprobados en los
10 años del Fondo. En promedio, se ha aprobado sólo el 42% de todos los proyectos
registrados en las convocatorias del periodo referido; lo que denota, por un lado, la calidad
de una buena parte de las propuestas evaluadas y, por otro, la insuficiencia de recursos para
cubrir la demanda del estado y todas las modalidades.

Las convocatorias donde el menor porcentaje de proyectos se han aprobado son 2008-E01,
2009 y 2003. Sin embargo, en la convocatoria 2008-E01 sólo se aprobó un proyecto por un
monto de 1,41 millones de dólares, que correspondió a una convocatoria nacional de
proyectos estratégicos de infraestructura, publicada por el CONACYT ese año, y cuyos
recursos en el estado fueron administrados a través del FOMIX. Por su parte, según la
información proporcionada por los directivos del COPOCYT, las convocatorias 2003-C01
y 2009-C01 fueron dirigidas exclusivamente a empresas, vinculadas con IES y CI, a través
de la modalidad de proyectos de desarrollo tecnológico. En ambas hubo una escasa
participación de empresas de la región.

Como se puede ver en la Figura 3, los proyectos aprobados en el periodo han
correspondido, en términos porcentuales, a las siguientes áreas: salud (23%), desarrollo
industrial (20%), desarrollo social y humanístico (16%). Pero, en términos de montos
aprobados destacan principalmente las áreas de desarrollo social y humanístico (32%),
desarrollo industrial (29%) y salud (14%), porcentajes diferentes a la media nacional.

Figura 3. Distribución de proyectos y montos aprobados por área de 2002 a 2009

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por funcionarios de COPOCYT, abril de 2013.
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Este comportamiento se explica por las modalidades de apoyo hacia las que se han dirigido
las convocatorias y la cartera de demandas definida para tal efecto ya que, por una lado, los
temas de salud siempre han sido prioritarios para el estado8 y, por otro, el involucramiento
de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado en la definición de demandas para el
sector industrial que ha impactado en la orientación dada a las convocatorias 2003, 2008-
C01 y C02, y 2009-C01, que estuvieron más enfocadas al desarrollo industrial.

Ahora bien, en relación al tipo de entidades u organizaciones beneficiadas con los recursos
se puede señalar que el 48% de los proyectos ha sido autorizado a Instituciones de
Educación Superior, 40% a Centros de Investigación, 10% a empresas y sólo dos por
ciento a organismos gubernamentales y empresariales (véase la Figura 4), lo que muestra
una dinámica distinta a la media nacional.

4.3 Actores participantes y dificultades

Los proyectos de las IES y CI se han concentrado en dos instituciones, la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí (40%) y el Instituto Potosino de Investigación Científica y
Tecnológica (22%), esto debido a que en ellas se encuentra el mayor número de
investigadores en las áreas del conocimiento demandadas y se dispone de infraestructura y
equipamiento de punta para el desarrollo de los proyectos, aunado a que su experiencia en
la gestión de financiamiento para proyectos es mayor que la de otras instituciones.

Figura 4. Proyectos apoyados por entidad participante de 2002 a 2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por funcionarios de COPOCYT, abril de 2013.

Entre las empresas apoyadas que sobresalen se encuentran principalmente Canel’s, S.A. de
C.V., Panaderías la Superior, S.A. de C.V., Aromáticos la Victoria, S.A. de C.V., Fábrica
de Chocolates y Dulces Costanzo, S.A. de C.V., Mexichem, S.A. de C.V., y Desarrollo e
Investigación, S.A. de C.V., entre otras pertenecientes al ramo de alimentos, manufactura,
metalurgia y minería, en vista de que hacia estos sectores se han dirigido las demandas
estratégicas del estado.

8 El 23% de los recursos aportados por el FOMIX CONACYT-SLP han sido destinados a proyectos del área de la salud.
Ahora bien, desde 2008, la cartera de demandas a cubrir por la convocatoria ha sido definida por el Comité
Interinstitucional de Investigación en Salud, liderado por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de San Luis
Potosí. Este activismo de los funcionarios del sector salud sin duda ha influido en los resultados obtenidos.
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A mayo de 2013, de 147 proyectos autorizados en el periodo el 77 por ciento estaba
finiquitado, el seis por ciento estaba en proceso de formalización - ya que corresponde a
los proyectos aprobados en las convocatorias 2012-C01 y C02-, y el uno por ciento estaba
en proceso de finiquito. De acuerdo con los directivos del COPOCYT, el porcentaje de
proyectos finiquitados es alto, gracias al seguimiento técnico y financiero que se ha
brindado a los proyectos por las secretarías técnica y administrativa del FOMIX, pero
también al compromiso de las entidades apoyadas para cumplir con los entregables en
tiempo y forma. Esto a pesar de las dificultades que han enfrentado los sujetos de apoyo,
entre las que destacan:

a) Tardanza en el dictamen técnico de las etapas del proyecto.
b) El tiempo en la ministración de recursos, posterior a la primera etapa del proyecto, la cual

se sujeta a dictámenes técnicos y financieros.
c) Cambios de secretarios técnico o administrativo del Fondo que provoca tardanza en la

ministración de recursos y formalización de los convenios.
d) Lentitud de respuesta ante las solicitudes planteadas a las secretarías técnica y

administrativa, incluso al Comité Técnico y de Administración del Fondo.
e) Cambios en las instituciones sujeto de apoyo que impactan en el desarrollo de los

proyectos.
f) Tardanza de los usuarios para expedir la carta de validación del proyecto terminado por

parte de los sujetos de apoyo.

Por otro lado, aunque el porcentaje de proyecto finiquitados es alto, no debe minimizarse el
porcentaje de proyectos no formalizados y, en su caso, cancelados, ya que para el mismo
periodo de referencia, el 11% de los sujetos de apoyo no formalizó convenio de asignación
de recursos, el 4% sí formalizó pero solicitó cancelación del proyecto y el uno por ciento
de los proyectos formalizados se canceló por incumplimiento de algunos de los términos
de la convocatoria. El 50% de los proyectos que no formalizaron convenio de asignación
de recursos correspondió a proyectos de los centros de investigación, el 38% a empresas,
un 6% a organismos gubernamentales y otro 6% a organismos empresariales. El principal
motivo de los CI para no firmar los convenios de asignación de recursos ha sido la falta de
aportaciones concurrentes comprometidas para desarrollar el proyecto, en algunos casos
provenientes del sector público (secretarías de estado) y en otros del sector productivo, lo
que denota una vinculación fallida con los usuarios. En el caso de las empresas, también se
ha debido a falta de liquidez, en su mayoría, para iniciar el proyecto y cubrir el monto de la
fianza que exige el fideicomiso. Cabe resaltar que el 82% de los proyectos apoyados se
desarrollaron sin vinculación entre empresas e IES y CI, lo que evidencia la poca
articulación que existe entre ambos sectores. El 18% restante correspondió a proyectos
donde las empresas tenían obligatoriamente que participar vinculadas con algún tipo de
institución educativa o de investigación, de acuerdo con los términos de las convocatorias
respectivas.

De un análisis realizado a los proyectos aprobados en el marco de las convocatorias de este
FOMIX para el periodo 2002-20099, se identificaron productos comprometidos que fueron
agrupados en 41 categorías. De poco más de 1200 productos comprometidos (entregables
de los proyectos) se logró un cumplimiento de aproximadamente el 90 por ciento, lo que

9 No se incluyen los correspondientes a las convocatorias 2012-C01 y C02, ya que en el momento de realización del
estudio los proyectos se encontraban en proceso de formalización del convenio de asignación de recursos.
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muestra un alto grado de eficacia del fondo, si bien la gran mayoría de los productos
obtenidos (75%) han sido de carácter eminentemente académico, y sólo un 10,4% han sido
productos comprometidos por las empresas, lo cual es resultado de que la gran mayoría de
los proyectos aprobados han sido ejecutados por IES y CI sin intervención empresarial. En
general, los productos comprometidos por las entidades educativas y de investigación se
han enfocado principalmente a la formación de recursos humanos, tesis y artículos,
mientras que las empresas han dirigido sus esfuerzos a la formación de recursos humanos,
equipamiento, elaboración de estudios, productos y procesos nuevos o mejorados,
desarrollo de prototipos y, en menor medida, manuales y patentes. Esto denota la necesidad
de fortalecimiento de la vinculación entre las diversas entidades que participan, lo que
implica reforzar la capacidad de gestión de tecnología en IES, CI y empresas.

4.4 Discusión

De acuerdo con los datos mostrados y obtenidos en el estudio realizado, se pueden destacar
los aspectos que se analizan a continuación. Del análisis de la información regional
proporcionada por los funcionarios de COPOCYT, así como la publicada por organismos
gubernamentales10, se pueden identificar las políticas y acciones de innovación regional
que se muestran en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Políticas y acciones de innovación regional en San Luis Potosí

Indicador Estado de San Luis Potosí
Educación Mano de obra especializada a nivel industrial, aunque con una escolaridad

promedio de segundo grado de secundaria en el estado. Cuenta con 58
programas de posgrado de calidad.

Transferencia de
conocimiento

Apertura a aprendizaje nacional vía la adquisición de tecnología y la
instalación en la entidad de empresas ensambladoras. Cuentan con 10 parques
industriales. Cuenta con 147 investigadores por millón de habitantes

Inversión en
I+D

Muy baja por parte de las empresas, dependiente de los recursos provistos por
fondos públicos como el FOMIX. Infraestructura pública de I+D (seis centros
de investigación CONACYT).

Vínculos Débiles vínculos entre empresas y universidades y centros públicos de
investigación de la región. Incipiente conformación de redes de I+D+i,
principalmente en universidades y centros públicos.

Comunicaciones En etapa de modernización de la red de telecomunicaciones: 23.93% de
viviendas con computadora y16.39% con acceso a Internet.

Fuente: Elaboración propia con base en Cooke y Memedovic (2003) y Foro Consultivo Científico y Tecnológico (2012).

Ahora bien, en este contexto, es evidente que a diez años de su creación el FOMIX
CONACYT-SLP sí ha favorecido el trabajo conjunto de actores involucrados con la
ciencia, tecnología e innovación del estado de San Luis Potosí, tanto de IES, CI y empresas
así como, en mucho menor medida, de organismos empresariales y gubernamentales,
permitiendo como señala el Director del COPOCYT: “una relación dinámica entre el
estado y la federación, de corresponsabilidad y confianza”. A través de los proyectos

10 Por ejemplo, el documento San Luis Potosí. Diagnóstico en Ciencia, Tecnología e Innovación, publicado en mayo de
2012 por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
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financiados y mediante el aprovechamiento de las capacidades científicas y tecnológicas,
se han atendido demandas en áreas prioritarias alineadas al Plan Estatal de Desarrollo, a los
Programas Sectoriales, y al Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología del estado. Lo
anterior cumple con dos de las dimensiones clave de un sistema regional de innovación
propuestas por Cooke y Memedovic (2003): 1) Procesos y políticas de soporte, y 2)
Acuerdos para la gobernanza de la innovación. Sin embargo, este caso muestra las
dificultades para lograr niveles óptimos de inversión en I+D+i, de creación de redes de
innovación por parte de empresas en regiones con escasa capacidad científica y
tecnológica, que son otras dos dimensiones propuestas por dichos autores (ver Cuadro 1).
Éstas deberán ser abordadas en próximas convocatorias del FOMIX con una estrategia
distinta, de tal forma que se vuelvan oportunidades para el desarrollo regional.

Cabría así resaltar la importancia de que se impulse la realización de proyectos más
cercanos al mercado, o las necesidades de la sociedad, dando pie a innovaciones de
diversos tipos en los principales sectores de la región, para lo cual el COPOCYT, junto con
sus aliados, seguramente tendría que diversificar el tipo de convocatorias e involucrar a
nuevos actores que aporten demandas y recursos, de tal forma que el sistema regional de
innovación en San Luis Potosí tenga mayor impacto y sea más efectivo, si bien para otros
contextos. Una cuestión a discutir sería si para lograr lo anterior habría que impulsar
nuevas políticas tecnológicas a nivel regional que impliquen la participación de otros
actores.

De acuerdo con los funcionarios del COPOCYT, el FOMIX CONACYT-SLP ha implicado
un aprendizaje para todos los actores involucrados, y una mejora continua, permitiendo un
alto porcentaje de proyectos finiquitados, lo que lo distingue de otros fondos, destacando
principalmente: reducción del tiempo que tarda una convocatoria hasta que se publican los
resultados, pasando de poco más de un año a seis meses; evaluación ad hoc de las
propuestas; capacitación y asistencia técnica continua a los sujetos de apoyo; seguimiento
oportuno técnico y financiero a los proyectos; evaluaciones in situ a los proyectos, y
difusión de los proyectos a través de publicaciones, videos y foros de discusión. Esto es un
buen síntoma si tomamos en consideración que una gestión efectiva de programas,
convocatorias y proyectos en la región es fundamental para concretar cualquier proceso de
descentralización de capacidades de I+D+i, como han sugerido Casas y Luna (2001).

Por su parte, al decir de los funcionarios del COPOCYT, la relación con áreas del sector
gubernamental permitió definir, para las convocatorias más recientes, una cartera de
demandas prioritarias del estado a ser atendidas por las IES y CI, con una bolsa de recursos
sin precedente. Pero, sólo hasta 2012 el estado pudo cubrir los compromisos pari pasu del
fideicomiso, lo que permitió una inversión superior a los 3,2 millones de dólares para el
financiamiento de proyectos en las áreas de salud, medio ambiente y recursos naturales,
agroindustria e infraestructura, mediante grupos de trabajo con enfoque integral,
interinstitucional y multidisciplinario. Como señala el director general del COPOCYT:

A una década del esfuerzo más significativo en materia de federalización de la ciencia, la tecnología y
la innovación, el balance es positivo, ya que el FOMIX CONACYT-SLP ha servido para fortalecer las
capacidades científicas y tecnológicas del estado, no solo en infraestructura y equipamiento, sino en la
formación de capital humano especializado y en investigaciones que buscan solucionar problemas
específicos del estado.
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Sin embargo, aunque el FOMIX CONACYT-SLP activó la colaboración intersectorial e
interinstitucional, es evidente que falta consolidar la coinversión presupuestal de las
secretarías de estado, así como del sector productivo, a quienes se les puede convencer de
que a través del conocimiento que genera la ciencia y la tecnología se apoya la solución de
problemas productivos, pero también se impulsan los procesos de innovación, objeto de
políticas enmarcadas en un sistema nacional de innovación (Metcalfe, 1995), buscando
también la construcción de vínculos duraderos sustentados en proyectos de innovación
(Dutrénit, 2009) algo que, a la fecha, sigue siendo una práctica por desarrollar.

5. Conclusiones

Respecto a la pregunta de investigación, ¿Cómo ha trabajado el Fondo Mixto del estado de
San Luis Potosí, México, desde su creación en 2001?, con base en el estudio de caso del
FOMIX de San Luis Potosí, se puede decir que este fondo ha sido en los pasados diez años
un instrumento de política eficaz para conformar y descentralizar capacidades de I+D+i en
la región, particularmente en las IES y CI, aunque ni su operación ni sus impactos han sido
homogéneos a la fecha; en particular, ha faltado una mayor participación de empresas en
las convocatorias del fondo de tal forma que se fortalezca la estructura productiva de la
región.

En relación al alcance temático de sus convocatorias resaltan los proyectos aprobados de
las áreas de desarrollo social y humanístico, de desarrollo industrial y de la salud, que en
parte se ha debido al dinamismo de los actores que participan desde el gobierno y
universidades del estado, pero es de notarse la falta de convocatorias encaminadas a
generar innovaciones en áreas de mayor complejidad tecnológica, en las que se requiere
por supuesto la participación de un mayor número de actores de la región pero también a
nivel nacional e internacional. Es de notarse que los hallazgos encontrados han permitido
que se cumpla con el objetivo planteado para este trabajo.

Con respecto a la hipótesis planteada, los resultados obtenidos muestran que el FOMIX en
San Luis Potosí sí ha tenido un impacto positivo en la creación de capacidades de I+D+i,
en la formación de capital humano, y en el estudio y solución de problemáticas locales y
regionales. Sin embargo, a pesar de que a nivel nacional la vinculación Universidad-
Empresa es un fenómeno que se ha visto beneficiado por los fondos mixtos, pues el
número de proyectos en el que intervienen una o más organizaciones de distintos sectores
se ha incrementado en los pasados diez años; esto no se confirma en el estudio del caso
FOMIX de San Luis Potosí, donde predomina la desvinculación entre ambos tipos de
organizaciones y el escaso número de proyectos presentados en el periodo estudiado.

Ahora bien, tanto a nivel de país como del estado de San Luis Potosí, los grupos de
investigación de las IES han sido los principales beneficiarios de este fondo, y las
empresas las menos beneficiadas. Esto significa, en la práctica, que la gran mayoría de los
resultados obtenidos de los proyectos de I+D ejecutados con recursos FOMIX están
todavía lejos de producir innovaciones tecnológicas o de impactar en la mejora de la
competitividad empresarial, lo que muestra una brecha aún por llenar para la creación de
condiciones que coadyuven a desarrollar nuevas capacidades de innovación en la región.
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Se observa, por los resultados obtenidos, que los empresarios locales deben participar con
mayores inversiones para lograr un incremento sustancial en el número de proyectos
realizados y una mayor participación en la creación de redes, y otras modalidades de
vinculación, que permitan la consolidación de un entramado –un ecosistema- institucional
regional adecuado para la innovación.

Del estudio se deriva que una política para el desarrollo del sistema regional de innovación
en el estado implicará revisar la orientación que ha tenido el FOMIX CONACYT-SLP en
los pasados años, de tal forma que se incrementen sustancialmente los flujos de tecnología
e información entre personas, empresas e instituciones, propios de un sistema de
innovación regional (OECD, 1997), se apoye la superación de barreras (tiempos de
respuesta, por ejemplo) entre los diversos actores, se concatenen las etapas de producción
de conocimiento, tal como propone Cooke (2005), y se generen vínculos sistémicos,
fuertes y sostenidos entre los generadores y usuarios del conocimiento como lo han
planteado Cooke y Memedovic (2003) y Massoleni y Nelson (2011), como aspectos
relevantes para la consolidación de dicho sistema regional.

Además, a pesar de que el FOMIX-SLP forma parte de la infraestructura institucional que
soporta la innovación dentro de la estructura productiva de la región, se requiere que el
gobierno del estado genere un modelo de desarrollo regional con un enfoque integrador
que considere no sólo a los actores principales en la creación, difusión y explotación del
conocimiento y la tecnología, sino también a otros actores, componentes y elementos del
entorno regional (que incluye a los estados vecinos). Esto deberá contemplarse no sólo en
la política estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación sino también verse reflejado en los
demás instrumentos de política que se utilicen.

Finalmente, si bien contar con más recursos para este fondo permitirá la continuidad de las
convocatorias, sobre todo en áreas que son estratégicas para la distintas subregiones del
estado, se debe hacer un esfuerzo por superar las dificultades que el caso estudiado ilustra,
lo que implica mejorar la capacidad de gestión de programas, convocatorias y proyectos
por parte de los responsables de su administración y operación, tanto en el desarrollo de
diagnósticos adecuados y la identificación de áreas de oportunidad, como en la vinculación
entre los diversos actores y en la formulación de proyectos de mayor impacto por parte de
las organizaciones empresariales y de I+D+i participantes.
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A Política de Conteúdo Local no Sistema Setorial de Inovação do Setor de Óleo & Gás

Brasileiro

RESUMO

A proposta deste artigo é discutir a evolução, os objetivos e o formato da política

pública de conteúdo local contextualizando-a no sistema setorial de inovação do setor

de óleo & gás brasileiro. O referencial teórico do artigo gira em torno do conceito de

sistemas de inovação especialmente o seu recorte setorial a partir de Malerba (2002 e

2004). Considera-se como referência a política de conteúdo local norueguesa. Conclui-

se que esta política ainda não chegou a ser um consenso, apresenta fragilidades

regulatórias, não tem uma separação de funções bem definida e tem uma efetividade

pequena na geração de inovação.

Palavras chave: conteúdo local, setor petróleo, inovação, sistema setorial de inovação.
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I) Introdução

Na década de 2000, surgiu no Brasil e na América Latina um debate em torno de

um novo desenvolvimentismo, que hoje se coloca como uma terceira via entre o

Consenso de Washington e o populismo. Esta corrente se propõe a resgatar o papel do

Estado como indutor do desenvolvimento. (Bresser Pereira, 2011). Um dos principais

expoentes desta corrente é o atual presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho que, em artigo de 2005, apresentou

seu diagnóstico para a economia brasileira. Ele considerava que sob o regime de

substituição de importações a indústria de transformação cresceu no Brasil a uma taxa

anual de 9,5% a.a. desde o pós-Guerra até fins da década de 1970. Isto permitiu a

formação de uma estrutura industrial próxima de países desenvolvidos.  A crise da

dívida externa interrompeu esta trajetória (Coutinho, 2005). A política pública de

conteúdo local no setor petróleo marca uma tentativa do Estado em promover o

desenvolvimento do setor.

Esta crise colocou o Brasil sob a tutela do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Este, no afã de sanear as finanças públicas brasileiras, agia no sentido de inviabilizar os

investimentos de estatais, para gerar superávit fiscal, além de recomendar a aplicação do

receituário do Consenso de Washington que incluía a liberalização de mercados e a

privatização de estatais. No setor de óleo & gás, esta conjuntura se refletiu em atrasos

na década de 1990 no desenvolvimento de vários campos descobertos na Bacia de

Campos ainda na década de 1980, por restrição do orçamento de investimento da

Petrobras, e que ao entrar em produção poderiam contribuir para que se atingisse a tão

almejada autossuficiência. O governo então decidiu abrir o setor petróleo às
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International Oil Companies (IOCs), fazer uma privatização parcial da Petrobras e com

isto atrair investimentos privados para o setor.

A Lei 9478/97 regulamentou a abertura do setor e teve a preocupação de instituir

como política de Estado o desenvolvimento da cadeia produtiva e a definição de metas

de conteúdo local que deveriam ser cumpridas pelos novos entrantes e pela Petrobras.

Para Pacheco (2007), estas medidas que incluíam a criação do Fundo Setorial do

Petróleo (CT-Petro) tinham como objetivo superar a histórica desarticulação entre

política industrial e de inovação que havia marcado a era da substituição de

importações.

Com isto, tivemos uma institucionalização da política de conteúdo local no setor

de óleo & gás no Brasil. Esta política sofreu diversas mudanças ao longo da primeira

década do século XXI, teve várias regulamentações, enfrentou resistências diversas,

sofreu críticas, e está longe de ser um consenso. (Guimarães, 2012). Apesar disso, a

política de conteúdo local sob égide deste novo desenvolvimentismo já apresenta um

transbordamento para outros setores como ficou evidenciado na Medida Provisória 580

de 2012 que foi convertida na Lei 12.745 que estabelece a possibilidade do Governo

Federal exigir metas de conteúdo Local nas licitações do Programa de Aceleração do

Crescimento (PAC).

Em termos de política de conteúdo local no setor petróleo tem-se como

referência o caso bem sucedido da Noruega. Este país conseguiu a partir da década de

1970 montar aquele que é considerado o maior exemplo de catching-up neste setor. O

índice de conteúdo local passou de 28% em 1975 para 62% em 1978, nível em que é

mantido nos dias de hoje (Thurber e Tangen Istad, 2010).
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Assim como o Brasil, a Noruega dispõe de uma empresa petrolífera de controle

estatal (Statoil) que domina a atividade em seu país. Ela foi fundada em 1971 e sofreu

uma privatização parcial em 1999 tendo mantido nos últimos anos uma produção

declinante, devido ao esgotamento de suas reservas, na faixa de 2 milhões de barris por

dia.

A Noruega dispõe, além disso, de um cluster de indústrias de alto conteúdo

tecnológico concentrada em Stavanger e responsável por um volume de US$ 4,9 bilhões

em exportações em 2003, gerando 37 mil empregos em cerca de 900-1000 firmas

(Hatenaka et al, 2006).

Por que o Brasil não desenvolveu um cluster de empresas inovadoras no setor de

óleo & gás como fez a Noruega? Esta é uma pergunta para a qual existem muitas

explicações. Certamente, os militares fizeram o que puderam para acelerar as

descobertas na Bacia de Campos. Chegaram até mesmo a tentar contratos de risco com

as IOCs. Mas o fato é que a Noruega teve descobertas significativas no início da década

de 1970 e o Brasil não. Oliveira (2012) considera que a criação da Petrobras tinha como

foco a produção de petróleo de forma segura e barata para servir a industrialização

brasileira. Como sabemos, o impacto na balança comercial da dependência brasileira de

importação de petróleo agravou a crise que pôs fim a própria política de substituição de

importações na década de 1970.

Com o desenvolvimento das reservas descobertas na década de 1980 pela Petrobras

e com o país produzindo e refinando uma quantidade de petróleo próxima do seu

consumo na década de 2000 e com a descoberta do Pré-Sal, cujas reservas prometem

multiplicar várias vezes as reservas provadas brasileiras, hoje na casa de 15 bilhões de
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barris passou-se a pensar no setor como uma alavanca para o desenvolvimento nacional

e não mais como um entrave a ser superado.

Assim, no contexto deste novo desenvolvimentismo e uma vez que a política de

busca da autossuficiência atingiu seus objetivos por meio da Petrobras, a política de

conteúdo local adquire uma nova relevância. O objetivo do artigo é discutir se o

desenho da política pública de conteúdo local pode ter impacto positivo sobre a

inovação no sistema setorial de inovação do setor de óleo & gás no Brasil. É importante

que se tenha em mente que sem aprendizagem e inovação dificilmente as empresas se

tornarão sustentáveis e capazes de sobreviver e competir sem a proteção do Estado.
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II) Considerações Metodológicas e Teóricas

Uma limitação metodológica deste artigo é que ele não se propõe a medir

efetivamente a inovação gerada pela política de conteúdo local. Ao invés disto propõe

uma análise do desenho da política pública de conteúdo local com foco na questão da

inovação contextualizando-a no sistema setorial de inovação do setor de óleo & gás

brasileiro.

A revisão da literatura sobre o tema começou no contexto da discussão da

mudança do marco regulatório que se seguiu a descoberta do Pré-Sal em 2006. Neste

contexto, o modelo norueguês, foi introduzido no debate como um inspirador e

legitimador destas mudanças. Em termos institucionais, a abordagem regulatória

norueguesa de separar política, regulação e funções comerciais no setor de óleo & gás é

considerada como o modelo canônico do bom desenho burocrático para o setor de óleo

& gás (Thurber e Tangen Istad, 2010). Como exemplo, as idéias do fundo social e de

uma estatal não operacional adotadas no modelo de regulação do Pré-Sal foram

inspiradas no modelo norueguês.

Além disso, dentro do universo das estatais de petróleo, a Petrobras e a Statoil

são consideradas firmas relativamente bem administradas e com algum grau de

separação do Estado. Por outro lado, as instituições norueguesas são bastante diversas

das brasileiras, o que torna um desafio qualquer comparação.

Um conceito central deste artigo é o de sistema setorial de inovação

desenvolvido por Malerba (2002 e 2004). Para este autor, os três fatores que afetam a

inovação em um setor são: o conhecimento, os processos de aprendizagem e as
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tecnologias; os atores e redes; e as instituições. Vamos passar rapidamente por estes

conceitos.

Sistema de inovação é um conceito desenvolvido no âmbito da escola neo-

schumpeteriana para explicar o catching-up de países e servir como um focusing device

(Freeman, 2002 e Lundval, 2012). Inovação pode ser definida como: a introdução de um

novo bem, de um novo método de produção, abertura de um novo mercado, conquista

de uma nova fonte de matérias primas e mudança na organização em um setor da

indústria - trustificação ou fragmentação (Schumpeter, 1997). Setor pode ser definido

como um conjunto específico de conhecimento, tecnologias e inputs necessários para o

desenvolvimento de um produto (Malerba, 2002).

Para Malerba (2002 e 2004), as firmas são os principais agentes de um setor. Os

demais agentes, como universidades e agências governamentais, têm um papel variável

dependendo do setor. Lundval (2012) considera que o papel das universidades

geralmente é superestimado em função de uma tradição de modelos lineares de

inovação e de se subestimar a importância do conhecimento tácito.
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III) Sistema Setorial de Inovação do Setor de Óleo & Gás Brasileiro

No esquema a seguir tem-se um esboço do sistema setorial de inovação do setor

de óleo & gás brasileiro. No centro do sistema está a Petrobras que coordena os agentes

do setor em dois eixos por meio de seu Plano de Negócios 2020. No eixo superior, o

poder de compra da Petrobras coordena as firmas do setor. No eixo inferior, o Plano de

Negócios 2020 orienta as tecnologias a serem desenvolvidas pelo Centro de Pesquisas

da Petrobras (Cenpes). Este por sua vez coordena os investimentos em P&D de seus

parceiros com recursos da Lei 9478/1997. A seguir, discorreremos sobre alguns de seus

componentes:

EPC

PME

PETROBRAS

Universidades e
Centros de Pesquisa

PN 2020

CENPES

Redes TemáticasCT-PETRO

Conteúdo Local

PME: Pequenas e Médias Empresas
EPC: Engineering Procurement
Companies
PN 2020: Plano de Negócios 2020

BNDESPROMIMP

LEI 9478
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A PETROBRAS

Furtado (2003) considera que, apesar das mudanças na década de 90 que

introduziram novos atores e dinamismo, a Petrobras continua no ponto central da rede.

Esta conformação da rede de inovação tem a vantagem da presença de um ator

hegemônico aumentar a previsibilidade e reduzir os custos de transação envolvidos,

tornando a rede convergente, embora menos diversa e, portanto, menos inovadora.

Na visão de Freitas e Furtado (2004), isto pode ser explicado, em parte por uma

série de investimentos tecnológicos realizados pelo Cenpes no final da década de 1980

com o objetivo de desenvolver as recém descobertas reservas em Águas Profundas.

Estes investimentos, que chegaram em alguns anos a 1% do faturamento da

companhia, não tiveram êxito mas serviram para a aquisição de competências

tecnológicas. Na visão de Dantas e Bell (2011), a aquisição destas competências

permitiu a companhia, em um processo de co-evolução, passar de uma gestão passiva de

suas redes de aprendizagem para uma ativa, inovativa e finalmente, estratégica.

Em termos de investimento em P&D, a companhia investiu em média US$ 160

milhões anuais na década de 1990. Entre 2004-2008, esta média aumentou 6 vezes e

chegou a um patamar de US$ 900 milhões. Entre 2009-2011 a média de investimentos

em P&D ficou em US$ 1,041 bilhões. No total de US$ 3,1 bilhões investidos entre

2009-2011, 47% ficaram com a Exploração. Destes investimentos, 52% foram feitos

internamente, 25% em parcerias com instituições de ensino e pesquisa nacionais e 19%

em parcerias com empresas nacionais.
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O CENPES

Almeida e Melo (2010), em sua análise da gestão tecnológica do Centro de

Pesquisas da Petrobras (CENPES), consideram que no ciclo 2003-2008, a formação das

Redes Temáticas e núcleos regionais buscou integrar entidades acadêmicas e

governamentais justamente em busca de uma trajetória tecnológica menos incremental,

portanto, mais inovadora.

O Cenpes com recursos da Lei 9478/1997 passou por uma recente expansão,

passando a ocupar uma área de 300.000 metros quadrados, o que faz dele um dos

maiores complexos de pesquisa do mundo. Em dezembro de 2011, ele contava com 831

pesquisadores, sendo 24% doutores e 43% mestres.

A Lei 9478/1997

A Lei 9478/1997 retirou da Petrobras a função regulatória e de sua política de

compras a orientação da política industrial. Criou instituições como a Agência Nacional

do Petróleo e o Conselho Nacional de Política Energética. O artigo 177 da Constituição

de 1988 constitucionalizou o monopólio da Petrobras que era garantido pela Lei

2004/1953. A Emenda Constitucional n 9 de 1995 quebrou o monopólio da Petrobras e

facultou à União a possibilidade de contratar empresas estatais ou privadas para a

realização destas atividades.

A Lei 9.478/1997, chamada de Lei do Petróleo, veio regulamentar a forma que a

União realizaria estas contratações. Esta Lei criou o Conselho Nacional de Política

Energética que tem entre suas atribuições induzir o incremento dos índices mínimos de

conteúdo local de bens e serviços a serem observados em licitações e contratos de
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concessão e de partilha de produção, com competência para definir a estratégia de

desenvolvimento tecnológico do setor. A elaboração de editais, promoção de licitações,

celebração de contratos e sua fiscalização couberam a outro ente criado por esta lei, a

Agência Nacional do Petróleo (ANP). A Resolução N 36/2007 da ANP criou o

Regulamento N 6/2007, que define os critérios e procedimentos para a execução das

atividades de Certificação de Conteúdo Local.  As normas de conteúdo local editadas

pela ANP foram produto do trabalho do Programa de Mobilização da Indústria do

Petróleo (PROMIMP), cuja coordenação executiva cabe à própria Petrobras.

Foi criada previsão para que o financiamento da atividade de P&D ocorresse por

meio de royalties e participação especial. Estipulou-se que 25% do que excedesse a

alíquota de royalties de 5% até a alíquota máxima de 10% será destinado ao Ministério

de Ciência e Tecnologia para programas de pesquisa em P&D no setor de óleo & gás.

Cabe à ANP o estabelecimento da alíquota para cada campo de petróleo.  A Lei ainda

prevê que 40% destes recursos destinados ao MCT sejam destinados ao

desenvolvimento científico e tecnológico das regiões norte e nordeste, o que levou à

criação pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep, órgão descentralizado do

MCT, e das Redes Norte-Nordeste, em 2001.

No tocante à participação especial, a lei prevê ainda que 40% dos recursos

referentes à participação especial sejam destinados ao MCT. A cláusula 24 dos

contratos de concessão, estabelecidos em 1998, prevê a obrigatoriedade de o

concessionário investir 1% da receita bruta de um campo sob o qual incida a

participação especial na realização de despesas de P&D, sendo que pelo menos 50%

destes recursos devem ser aplicados na contratação de instituições de P&D nacionais.

Esta cláusula contratual foi regulamentada pela Resolução ANP 33/2005 e por seu

anexo, o Regulamento Técnico ANP 5/2005 (Petrobras, 2012).
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REDES TEMÁTICAS

Em 2006, a Petrobras lançaria um novo modelo de parcerias tecnológicas com

universidades e centros de pesquisa, chamado de Redes Temáticas, coordenado pelo

Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes) e financiado pela recém regulamentada Lei

9478/1997.

Este é o sistema de parcerias com instituições acadêmicas para o

desenvolvimento de projetos de Pesquisa & Desenvolvimento nas áreas de interesse

para o desenvolvimento do Plano de Negócios da companhia. Foram estabelecidas redes

nas seguintes áreas: Exploração; Produção; Abastecimento; Gás Natural, Energia e

Desenvolvimento Sustentável; e Gestão Tecnológica. Foram criados dois modelos de

relacionamento: núcleos de competência e temas tecnológicos.

Os núcleos de competência foram estabelecidos no segmento de petróleo, gás e

energia, em regiões de intensa atividade operacional da companhia. A Petrobras

selecionou algumas universidades e centros de pesquisa.

O segundo modelo aborda temas tecnológicos de interesse estratégico da

Petrobras com a criação de 42 Redes Temáticas. Nesse modelo, os projetos serão

desenvolvidos por meio de redes, em um formato que buscará a colaboração de

instituições de reconhecida competência nos temas selecionados. As redes temáticas

tem um papel orientador dos investimentos o que não impede que os Comitês

Tecnológicos da Petrobras decidam por investimentos que julgarem mais adequados em

instituições que não façam parte das Redes.
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CT-PETRO

A Petrobras, por meio do Cenpes, participa do CT-Petro como interveniente em

seus editais e no Comitê Gestor, na orientação das diretrizes e nos planos anuais de

investimento. O CT-Petro foi criado em 1999 para estimular a cadeia produtiva do setor

petróleo e gás natural, também sob os auspícios da Lei 9478/97. O público alvo são

instituições de pesquisa sem fins lucrativos. De fato, as regras do fundo estabelecem que

as instituições que formarem parcerias com empresas para o desenvolvimento de

projetos terão preferência em relação aos demais na aprovação de seus projetos.

De acordo com a ASCOF/SEXEC/MCTI, no período de 1999-2012 foram

investidos R$ 5,45 bilhões no CT-Petro dos quais: 54,27% em apoio à inovação

tecnológica nas empresas, 19,26% em infra-estrutura e fomento da pesquisa científica e

tecnológica, 5,47% na formação de recursos humanos para C,T&I, 1,7% em

biocombustíveis e 2,87% em petróleo, gás e carvão mineral. Quanto aos demais

recursos foram pulverizados em iniciativas que vão desde o Programa Espacial até

Popularização de C,T&I.

Em 2001, a Finep lançou as Redes Cooperativas de Pesquisa, Inovação, e

Transferência de Tecnologia do Setor de Petróleo e Gás Natural, focado nas regiões

Norte e Nordeste, em cumprimento ao dispositivo legal que determina a alocação de, no

mínimo, 40% dos recursos do Fundo CT-Petro nestas regiões. Assim foram criadas 13

redes. Em 2002, a Finep aprovou a participação da Petrobras neste programa. A partir

de então, a Petrobras celebrou um termo de cooperação com a instituição âncora de cada

uma destas redes. A implantação de cada projeto vem ocorrendo mediante a celebração

de convênios específicos.
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De acordo com Silva (2009), em seu estudo dos subcontratados da P-51

constatou-se que nenhuma das empresas participou de projetos de P&D envolvendo o

CT-Petro. Isto revela uma dissociação entre fornecedores da Petrobras e o

desenvolvimento de tecnologias para o segmento de Exploração & Produção. Um

inibidor deste processo é que projetos do CT-Petro têm sempre que envolver

universidades e centros de pesquisa e há dificuldade na definição de uma agenda

comum. A atuação hegemônica da Petrobras no setor tem ajudado no cumprimento do

objetivo de estabelecer relações com empresas, neste caso a própria Petrobras que atua

em mais de 70% dos projetos do Fundo como interveniente (CGEE, 2005).

PROMIMP

A definição dos limites de conteúdo local ocorreu no contexto do Programa de

Mobilização da Indústria do Petróleo (PROMIMP), criado em 2003 pelo Governo

Federal, por meio do Decreto 4.925, com o objetivo de apoiar a indústria nacional nas

metas de conteúdo local. Esta organização reúne vários ministérios e organizações da

indústria sob a coordenação da Petrobras. A direção executiva deste programa é

exercida pela Petrobras, cujos engenheiros, na prática e por meio da sua experiência,

estabeleceram os limites de conteúdo local por equipamentos que deveriam ser

cumpridos pela indústria e pelo operador. Mais tarde com a descoberta do Pré-Sal

existem opiniões que consideram que estas metas ficaram muito elevadas.

As principais ações desenvolvidas pelo PROMIMP foram a elaboração de um

plano de qualificação profissional, o programa Promimp Tecnológico e um Estudo de

Competitividade da cadeia de fornecedores de petróleo. No estudo realizado em parceria

com a Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre o cenário atual da indústria
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chegou-se a conclusão que a maioria das empresas nacionais não utiliza as

universidades nem centros de pesquisa como fontes de financiamento tecnológico,

tornando-se dependentes da Petrobras para o desenvolvimento de novas tecnologias

através do estabelecimento de termos de cooperação. Ou seja, o conhecimento não é

compartilhado. Contribui para isso os termos de confidencialidade de acordos

envolvendo a Petrobras.

Plano de Negócios 2020

A descoberta do Pré-Sal e a cessão de áreas de Pré-Sal da União colocou

enormes projetos na carteira da Petrobras e perspectivas de receita que prometem

multiplicar os US$ 145,9 bilhões obtidos em 2011. Para o desenvolvimento de suas

reservas de Pós-Sal e Pré-Sal, a companhia prevê em seu Plano de Negócios 2012-2016

investimentos de US$ 236,5 bilhões representando um enorme poder de compra com

impacto em toda a cadeia produtiva nacional (PETROBRAS, 2012).

Pequenas e Médias Empresas

Infelizmente, não é suficiente uma grande operadora para desenvolver inovações

no setor de óleo & gás. Para Hatenaka et al (2006), para que haja inovação no setor de

óleo & gás é necessário a presença de três tipos de firma (a operadora, as grandes firmas

para-petrolíferas e pequenas firmas de engenharia altamente qualificadas). No sistema

de inovação brasileiro tem-se a Petrobras que é um operador de reconhecida capacidade

técnica e financeira. Tem-se a presença incipiente de algumas grandes firmas para-
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petrolíferas internacionais e um conjunto de firmas de engenharia que em sua grande

maioria não está na fronteira tecnológica de suas áreas.

Na avaliação de Silva e Britto (2009), a política de subcontratação da Petrobras é

um obstáculo a aprendizagem das firmas de engenharia brasileiras que ficam

subordinadas as redes coordenadas pelas grandes firmas para-petrolíferas e não tem

contato direto com a companhia que concentra grandes competências tecnológicas.

O Caso Norueguês

De acordo com Wicken (2007), o sistema de inovação norueguês é formado de

três camadas, resultado de três processos históricos distintos, que geraram trajetórias

institucionais que afetaram as camadas seguintes. Na primeira fase, houve uma

industrialização descentralizada, com fortes bases comunitárias (pesca e agropecuária)

com instituições como odelslov que visava evitar a concentração de terras. Na segunda

fase, houve uma centralização e aumento de escalas decorrentes da indústria de geração

de eletricidade e, mais tarde, da indústria de petróleo. Por fim, surgiram, no final do

século XX, pequenas empresas intensivas em P&D, em grande parte, integradas na

cadeia produtiva do petróleo.

No setor de óleo & gás, Engen (2007) propõe considerar 5 períodos:

intrapeneurial (1970-1976), primeira consolidação (1977-1980), maturação,

reorganização e segunda consolidação. Na primeira fase, tem-se a elaboração dos 10

Mandamentos do Setor Petróleo norueguês elaborados pelo Parlamento Norueguês e o

estabelecimento do marco regulatório. Desde o início, havia a preocupação em incluir

fornecedores nacionais na cadeia de óleo & gás, o que levou a adoção de plataformas



17

ancoradas de concreto, por exemplo, em razão da expertise norueguesa em barragens.

Na fase de consolidação (1977-1980), houve grandes avanços na gestão de projetos e

integração de EPecistas (Engineering procurement companies) com os demais atores

do sistema, especialmente a estatal Statoil. Na fase de maturação (1981-1988),

tornaram-se obrigatórios os good will agreements que obrigavam a contratação de

firmas e institutos de pesquisa noruegueses para P&D de forma dedutível. Na fase de

reorganização (1989-1996), com a queda de preços de petróleo de US$ 40 para US$ 9,

houve uma flexibilização da política para reduzir custos em 50% e convergência para o

modelo britânico, mais liberal. As empresas puderam escolher concepções tecnológicas,

sub-fornecedores, localização de bases operacionais, entre outros. Na segunda fase de

consolidação (1997-?), diante da realidade da produção declinante, as operadoras

norueguesas se fundiram (Statoil-Hydro-Saga), assim como as duas grandes

fornecedoras (Aker-Kvaerner), com o objetivo de atingir uma escala que as tornasse

competitiva na nova estratégia de busca de reservas fora da Noruega. Hoje, a estatal

semi-privatizada norueguesa tem pesados investimentos em Angola.

Como pudemos ver, no caso norueguês, houve uma grande preocupação em

envolver a indústria nacional nesta nova indústria. De fato, a Noruega, um pequeno país

de 5 milhões de habitantes já tinha uma vocação bem definida de exportador de

petróleo. Diferente do caso brasileiro que era um país com grande população, em

processo de industrialização e um grande déficit na balança comercial em função da

importação de petróleo. Portanto, parece, em retrospecto, parece natural a ênfase

norueguesa no desenvolvimento enquanto o Brasil focou na busca da autosuficiência.



18

IV) A Política de Conteúdo Local

A extração de petróleo pode gerar uma renda econômica acima de atividades

semelhantes, a depender do diferencial entre o preço de mercado do petróleo e o preço

de extração. Este valor que excede o retorno exigido pela remuneração do capital

investido é chamado de renda do petróleo, cuja divisão deve ser objeto de política

pública. Esta renda econômica pode ser capturada pela sociedade por uma estrutura

tributária adequada ou investida em uma política de conteúdo local que tenderá a elevar

o custo de extração, mas que, por outro lado, poderá gerar atividades econômicas que

possam durar mais do que o ciclo econômico do recurso natural finito (Heum, Kasande

e Ekern (2011).

Na visão da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o

desenvolvimento da cadeia de fornecedores de bens e serviços tem como um dos seus

instrumentos a política de conteúdo local que figura ao lado de inúmeros outros

instrumentos que deveriam ser coordenados pelo Governo Federal, mas está longe de

ser um ponto central da política. Seu esforço está na estruturação de uma rede de gestão

de fornecedores.

Como parte de um projeto de diagnóstico da cadeia de fornecedores e buscando

referência internacionais, a ABDI organizou uma Missão à Noruega a fim de conhecer

suas práticas. Em suas lições aprendidas, considera que o modelo norueguês onde

órgãos da administração direta participam do desenvolvimento de fornecedores seria

inaplicável, pois estaria “sempre sujeito à suspeição de corrupção”. Entretanto, a

Petrobras e outras operadoras poderiam desempenhar tal papel. Assim, curiosamente, o
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Relatório começa falando em maior coordenação do Governo Federal e termina

reforçando o papel da Petrobras.

No Brasil, Alonso (2004), que atualmente coordena a política de conteúdo local

no âmbito da Petrobras, considera que desde a sua fundação em 1953 até 1996, a

Petrobras adotou a política de fomentar o desenvolvimento de uma indústria de bens de

capital no país. A Petrobras adotou então três linhas de ação: projetos conjuntos com

empresas brasileiras e estrangeiras com vistas à transferência de know-how; criação de

uma associação de fabricantes de equipamentos (ABDIB) com vistas a difundir normas

de qualidade; e a criação de um sistema de pré-qualificação de fornecedores.

Na década de 1970, a Petrobras passou a usar o seu sistema de credenciamento

como barreira de entrada a fornecedores estrangeiros. Esta política estava alinhada à

política de substituição de importações do governo federal. Na década de 1980, a

companhia desenvolveu o programa de “produtos pioneiros”, que consistiu basicamente

em encomendas a preços acima do mercado internacional, como forma de subsidiar a

atividade de P&D de empresas nacionais.

Com a nova política de comércio exterior (abertura de Collor) e a lei 8666/93,

que regulamentava as licitações públicas, a Petrobras deixou de poder contratar por

convite os seus fornecedores cadastrados e ser obrigada, pelo menos até a edição do

Decreto 2.745/98 (Regulamento do Procedimento Licitatório da Petrobras), a licitar a

fornecedores nacionais e estrangeiros. Com a quebra do monopólio em 1997, a

Petrobras passou também a usar as soluções turn-key, deixando de atuar na indução ao

fortalecimento de suas cadeias de fornecedores já em um contexto em que a companhia

tinha que desenvolver rapidamente suas reservas ou devolvê-las ao ente regulatório

recém-criado, a Agência Nacional de Petróleo (ANP).
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A questão do conteúdo local está hoje presente no Plano Estratégico 2020 da

Petrobras que, em sua Política de Desenvolvimento Produtivo, prevê a reativação da

indústria naval com a consolidação de estaleiros, estabelecimento de cadeia supridora e

consolidação da cadeia produtiva por meio da política de conteúdo local. Como

resultado desta política, espera-se um aumento da competitividade internacional, que

viria também como consequência da qualificação profissional e aumento do P&D.

É definida também a Estratégia da companhia em relação ao conteúdo local, que

prevê as seguintes ações: consolidar demandas e realizar contratações de longo prazo

com requisitos de conteúdo local crescentes, implantar ações para aumentar a

participação dos subfornecedores nacionais nas aquisições da Petrobras, induzir o

desenvolvimento de empresas nacionais inovadoras, agregar fornecedores fora da cadeia

tradicional de suprimento para aumentar a capacidade de suprimento, apoiar iniciativas

de capacitação de pessoal da cadeia de fornecimento, ampliar a utilização do projeto

PROGREDIR (financiamento de fornecedores por meio do uso do contrato com a

Petrobras como garantia), induzir a instalação no Brasil de fábricas de grupos

estrangeiros.

Guimarães (2012), em um balanço da política de conteúdo local no setor

petróleo encomendando pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), apresenta

algumas conclusões sobre o estado desta política no Brasil.

Primeiro, que o desenho da política feito de forma muito ampla tende a atender

objetivos macroeconômicos de curto prazo (fortalecimento da demanda e emprego) ao

invés de estimular o crescimento de setores intensivos em tecnologia e elevado

potencial de crescimento. Este problema não é uma exclusividade do setor petróleo nem
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do Brasil. Como afirma Almeida (2009), a falta de foco é característica das políticas

industriais latino-americanas.

Segundo, que o estabelecimento de compromissos de conteúdo local na licitação

de um bloco ocorre cerca de 8 anos antes do início do possível desenvolvimento deste

campo. Neste momento, os operadores alegam que desconhecem a tecnologia que será

necessária. Junior (2012) sugere que a ANP tivesse um papel ativo na gestão do

conteúdo local e desta forma pudesse orientar as atualizações da tecnologia ao invés de

simplesmente fazer análises a posteriori.

Terceiro, que a referência norueguesa nunca teve metas de conteúdo local

mínimo. No caso deles, premiavam-se nas licitações seguintes as empresas que tinham

utilizado maiores índices de conteúdo local.  Havia ainda um mecanismo segundo o

qual as empresas informavam os seus “convidados” para licitação e o governo tinha a

prerrogativa de incluir empresas nacionais no certame. A organização de uma vendor

list parece ser uma atribuição governamental.

Quarto, a Lei 12.351/10 (Lei do Pré-Sal), ao introduzir o regime de partilha,

abandona uma política de conteúdo local na área do Pré-Sal e em áreas estratégicas.

Considerando que a Petrobras é operadora exclusiva destas áreas, isto implica em que a

participação de empresas locais dependa da política de compras da Petrobras. Por outro

lado, Lima (2011) acredita que esta Lei ao não dispor sobre um limite de recuperação de

custos pelo operador diante da União pode favorecer a transferência dos custos de

conteúdo local do operador para a União, portanto, haveria margem para se manter uma

política de conteúdo local socializando seus custos nos campos do Pré-Sal.

Quinto, a questão do waiver estabelecido a partir da 7ª Rodada gera dúvidas

sobre a efetividade da política. Uma empresa agressiva pode propor metas elevadas e
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depois alegar que o preço é “excessivamente elevado”, ou o prazo de entrega é “muito

superior” ou ainda que pretenda usar uma tecnologia não disponível no país. Junior

(2012) considera ainda que a atividade de fiscalização das metas de conteúdo local

exercidas pela ANP apresenta fragilidades como a ausência de informação a priori para

o desenvolvimento dos campos para o ente regulador e falta por parte do ente regulador

transparência na divulgação de informações desagregadas sobre sua atividade de

fiscalização do cumprimento das metas.

Talvez o mais próximo que se chegou a analisar a efetividade da política de

conteúdo local para inovação tenha sido a tese de Silva (2009) que analisou a

construção da primeira plataforma semi-submersível inteiramente construída no Brasil

(P-51) pela Rolls-Royce, Nuovo Pignone e consórcio FSTP com capacidade de produzir

180.000 barris/dia e comprimir 6 milhões de metros cúbicos de gás natural. Este projeto

que teve um conteúdo local de 70% não apresentou uma aprendizagem de nível

avançado para as empresas participantes, exceto para a operadora nacional. De forma

geral, isto ocorreu porque houve a importação de alguns equipamentos críticos, a

realização de atividades de planejamento nas sedes estrangeiras das empresas que já

dispunham do know-how para realização do projeto e as subcontratadas operavam com

licenças de tecnologias estrangeiras e isoladas da Petrobras, portanto, não tiveram uma

aprendizagem significativa.

O Caso Norueguês

No caso da Noruega, Ryggvik (2010) considera que oficialmente, a política de

conteúdo local começa com o Decreto Real de 1972 que estabelecia a obrigatoriedade

de compra de bens nacionais, quando competitivos em qualidade, preço e prazo. Além
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de obrigar a submissão da lista de compras ao Ministério de Petróleo e Energia (MPE).

A tributação efetiva sobre o lucro chegava a cerca de 78% e a possibilidade de se abater

gastos de P&D de investimentos era bastante atraente. Em 1996, com a implementação

da Diretiva 94/22 da Comunidade Econômica Européia grande parte deste arcabouço

teve de ser abandonado, mas ainda foi possível manter parte das políticas de conteúdo

local por meio de exigências de Segurança e Meio Ambiente.

Para Ryggvik (2010), ao se analisar a experiência norueguesa no setor de óleo &

gás existe a tentação em se acreditar que uma sociedade soube gerir bem os recursos do

petróleo, entretanto, não é bem este o caso. A descoberta de reservas significativas

coincidiu com um momento geopolítico extremamente favorável, uma indústria naval

bem estruturada e uma democracia bem estabelecida. Até mesmo a reputação de

segurança operacional merece uma segunda olhada. Entre 1965 e 1978, 82

trabalhadores morreram sendo 45 somente em Ekofisk e em 1980, 123 perderam a vida

quando uma plataforma adernou. Além disso, o complexo do petróleo exauriu as

reservas da costa norueguesa rapidamente e pressiona para a exploração em áreas

ecologicamente sensíveis. Por fim, hoje os interesses noruegueses são iguais aos dos

países e empresas com as quais se digladiou no passado para conseguir o seu catching-

up.

Para Ryggvik (2010), o sucesso norueguês até o momento é devido a uma

tradição norueguesa formada a partir da interpretação da teoria da renda econômica de

Ricardo segundo a qual nenhuma riqueza natural possa ser propriedade individual, mas

tenha que pertencer a coletividade oque legitimou as instituições criadas para a captura

da renda do petróleo pela sociedade como um todo.
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Mjoset e Capelen (2012) também compartilham da visão de Rygvik e afirmam

que as instituições norueguesas surgiram como resistência ao projeto neoliberal de

transformar o trabalho, o capital e os recursos naturais em commodities. Este projeto

previa a comoditização do trabalho, o que foi impedido pelos sindicatos, a liberalização

das finanças que foi impedido por desastres como a crise de 1929 e o rent de recursos

naturais que foi revertido em benefício da sociedade.
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V) Considerações Finais

O objetivo do artigo é discutir se a efetividade da política pública de conteúdo

local na indução da inovação nas firmas no sistema setorial de inovação do setor de óleo

& gás no Brasil. Acredita-se que o esboço do sistema setorial de inovação e uma

discussão da política de conteúdo local tenham contribuído para este fim.

No esboço do sistema setorial de inovação do setor de óleo & gás brasileiro

ficou evidente que a Petrobras ocupa o ponto central. Por meio de seu Plano de

Negócios, ela coordena seus fornecedores e orienta o Cenpes na definição das

tecnologias de interesse da companhia. O Cenpes, por sua vez, coordena com recursos

da Lei 9.478/97, universidades e centros de pesquisa. Não se observa uma relação entre

fornecedores da Petrobras, universidades e centros de pesquisa, o que mostra

desarticulação deste sistema de inovação.

A política de conteúdo local poderia ser o elemento de integração que

incentivasse os fornecedores a investir em P&D em parceria com as universidades e

centros de pesquisa, entretanto, o seu desenho não favorece este objetivo. A questão do

waiver de meta de conteúdo local permite que uma empresa agressiva proponha metas

elevadas e depois alegue que o preço é “excessivamente alto”, ou o prazo de entrega é

“muito superior” ou ainda que pretenda usar uma tecnologia não disponível no país. O

controle da implantação da política de conteúdo local por parte da ANP apresenta

fragilidades como ser feito a posteriori e falta de transparência na divulgação de

informações desagregadas do cumprimento de metas.

O exemplo norueguês de modelo burocrático com separação das funções

comerciais, regulatórias e ministeriais poderia contribuir para um melhor funcionamento
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desta política. Colocar o desenvolvimento de fornecedores como uma atribuição da

política de compras do operador não parece ser um arranjo adequado uma vez que o

foco do operador é comercial. Deveria caber ao Estado o desenvolvimento dos

fornecedores com indução da inovação. Naturalmente, a estrutura burocrática central

não parece ser a adequada para esta função, portanto, talvez a solução fosse uma rede de

atores em um arranjo neo-corporativo coordenado pelo Estado.
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Resumo
Tendo por base ao pensamento evolucionista o presente artigo procura analisar a opção
estratégica de duas políticas de fomento à indústria brasileira de produtos médicos. O texto
pretende discutir a política brasileira de conteúdo local diante da crescente integração
econômica global. Para analisar a situação externa da indústria da saúde no Brasil foram
coletados dados de 560 medicamentos e produtos ligados à saúde humana entre 1996 e
2010. Os dados revelam um baixo poder competitivo das empresas instaladas no Brasil. As
empresas brasileiras são competitivas apenas em segmentos de produtos de baixa ou média
tecnologia. Nos segmentos que demandam investimentos em pesquisa e desenvolvimento o
Brasil apresenta baixa vantagem competitiva. Diante desse quadro, as políticas de
conteúdo nacional não promoverão estímulos de desenvolvimento tecnológico. Um melhor
entendimento sobre os fluxos de conhecimento e sobre estratégias de negócios poderia
influenciar políticas públicas que estimulam dinâmicas de inovação orientadas pelo
mercado mundial.

Palavras-chave: conteúdo local, complexo industrial da saúde, Brasil.

Abstract
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Based on the evolutionary approach this paper analyzes the development strategy for
promoting the Brazilian healthcare industry. It intends to discuss the Brazilian public
policy for local content seeing the growing international economic integration. To analyze
the Brazilian healthcare industry competitiveness this work had collected data about 560
medicines and products related to human health between 1996 and 2010. Data reveal a low
competitive power of companies installed in Brazil. The Brazilian companies are
competitive in low and medium technology product. Segments that require investment in
research and development Brazilian companies don’t have competitive advantages.
Considering this situation local content policy will not promote technology development
stimulus. A better understanding of knowledge flows and business strategies could
influence public policies that could stimulate dynamics of innovation oriented towards
global markets.

Keywords: Local production, healthcare industry, Brazil.

Introdução
O conceito de Complexo Industrial da Saúde (CIS), no sentido definido por Gadelha
(2003, 2004 e 2006), procura, simultaneamente, captar:

“(...) a dimensão sanitária e a econômica, numa perspectiva de pensar, no limite possível, a
interação entre saúde e desenvolvimento. Tal relação vai além da concepção de um sistema
de atenção adequado. Remete, em última instância, para sua inserção numa estratégia de
desenvolvimento que privilegie, ao mesmo tempo, o dinamismo e atenuação da
dependência econômica em áreas estratégicas no atual contexto histórico, (...). (Gadelha,
2006, p. 15)

Cunha (2009, p. 01) acrescenta que o Complexo Industrial da Saúde:
“constitui-se por um amplo conjunto de atividades econômicas que formam a base da
produção de bens e de serviços associados à área da saúde. A indústria de equipamentos
médicos, hospitalares e odontológicos (EMHO) pode ser considerada uma de suas
principais atividades produtivas. A indústria farmacêutica também integra o complexo da
saúde, abrangendo os segmentos de fármacos (...) e de medicamentos. A produção das
indústrias farmacêutica e de equipamentos médicos se direciona aos setores prestadores de
serviços de saúde, como hospitais, ambulatórios e serviços de diagnóstico e tratamento, que
também fazem parte do complexo da saúde.”

A ausência de um eficiente sistema de saúde pode levar o país a um “círculo vicioso da
doença-pobreza” no qual a pobreza provoca carências na saúde e estas geram ainda mais
pobreza (Cohed, 1990; Gfhr, 2002). Assim, qualidade da saúde é, simultaneamente, causa
e efeito do desenvolvimento econômico (Traverso-Yepez, 2007; Souza e Grundy, 2004) e
uma fronteira imensa de oportunidades de negócios. A ampliação do atendimento à saúde
cria novas empresas, o que gerando emprego, renda e receitas públicas.

Consequentemente, o aumento da eficiência produtiva do CIS pode impulsionar vários
fatores que contribuem para a melhoria no bem estar da sociedade e o desempenho geral da
economia. A melhoria na saúde da população permite que a produtividade, a lucratividade
e a renda cresçam, o que melhora os níveis de preços e renda.

O sistema de saúde também impulsiona uma imensa rede de pequenas e grandes empresas
dedicadas ao desenvolvimento e à fabricação de materiais médicos. Desse modo, a
demanda do sistema de saúde é um fator de crescimento econômico e desenvolvimento
tecnológico. Entretanto, para que o consumo local de produtos médicos favoreça o
desenvolvimento é preciso que o ambiente de negócios seja favorável à inovação e ao
investimento. Se o ambiente econômico dificultar o desenvolvimento do CIS a oferta
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externa de produtos médicos opera apenas para abastecer o mercado interno. Esta
deficiência pode levar à fragilidade no abastecimento do sistema de saúde e ao desperdício
de ótimas oportunidades de investimentos, inovações e parcerias internacionais.

É exatamente esse o quadro que parece dominar o CIS brasileiro atual. O Brasil vem
elevando as importações de produtos médicos de forma acentuada sem elevar sua
capacidade exportadora. Esse fenômeno tem gerado déficits externos crescentes no
segmento. Para enfrentar esse problema o governo brasileiro vem executando ações desde
meados dos anos 1990. Atualmente uma nova política de estímulo à substituição de
importação está sendo aplicada. Para discutir essa estratégia será preciso entender o
processo de criação dessa indústria e suas funções para o desenvolvimento local.

Em seguida o artigo apresenta os valores importados e exportados pelas empresas
instaladas no Brasil. Para completar o material de apoio à argumentação central do artigo
serão apresentadas algumas considerações sobre a atual fragmentação da produção em
escala global e sobre o modelo interpretativo que sustenta a política adotada. Dessa forma
será possível sugerir que a atual a estratégia de desenvolvimento para o complexo
industrial da saúde regrediu somente para buscar o conteúdo nacional por meio de compra
preferencial por produtos nacionais. Provavelmente, essa nova busca pela autossuficiência
falhará por isolar as empresas nacionais das dinâmicas de inovação proporcionadas pelo
mercado mundial.

1. O Complexo Industrial da Saúde no Desenvolvimento Local
1.1 As origens do CIS

Após o sistema de proteção social de Otto Von Bismarck ocorreu uma ampliação do acesso
da população européia aos serviços de saúde (Meerhaeghe, 2006 e Rofman e Carranza,
2005). Os grandes avanços na ciência e na tecnologia do período ajudaram a solidificar um
dinâmico sistema econômico ligado à saúde humana. Sistema este composto por uma
ampla rede de atendimento médico; uma eficiente infraestrutura de logística, de ensino e de
pesquisa; um sistema produtivo inovador; um mercado de capitais de suporte ao
investimento, órgãos fiscalizadores de produtos e processos, fontes de crédito favorável e
uma demanda elevada, exigente e crescente.

Na segunda metade do século XX, nos países desenvolvidos, os gastos com saúde em
relação ao PIB continuaram crescendo (Silva e Mattos, 2009). Os investimentos produtivos
e em pesquisa em saúde também subiram. Ao final do século os países desenvolvidos já
haviam estabelecido um amplo sistema de atendimento à saúde abastecido por uma
indústria de material médico-hospitalar gigantesca e competitiva. Os Produtos médicos
deixaram de ser um negócio para pequenos boticários, farmacêuticos e artesãos e seus
fabricantes passaram a desempenhar um papel que vai além do valor gerado na produção.

1.2 Funções do conteúdo local do CIS para o desenvolvimento local

O CIS é de extremo valor para a sustentabilidade do crescimento econômico e para a
segurança social. A possibilidade de difusão de doenças devido a aglomerações urbanas,
desastres ambientais (Minayo, 2012), guerras, pobreza e até mesmo terrorismo (Sachs,
2001) cresce com o aumento da população e da riqueza global. Na verdade, mesmo na
ausência de situações emergenciais “Materiais e logística são (...) fatores críticos para o
desenvolvimento de atividades de atenção à saúde e para a excelência operacional da
organização hospitalar” (Infante e Santos, 2007, p. 946).

Um CIS muito deficiente e pouco competitivo e que não conte com uma infraestrutura de
apoio e um ambiente favorável deixa o país exageradamente dependente de produtos
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médicos importados. Caso a moeda nacional perca poder de compra os preços internos dos
produtos médicos sobem, o que pode inviabilizar o orçamento destinado ao custeio do
sistema público de saúde. Os gastos das famílias com saúde ficam maiores.

Assim, quanto menos eficiente e produtivo for o CIS, maiores precisarão ser os gastos
públicos e com divisas internacionais. Dessa forma, sobretudo para regiões de baixa renda,
onde o setor público e os indivíduos dispõem de poucos recursos, um custo elevado dos
produtos médicos significa mais pobreza, mais sofrimento e pior qualidade de vida.

O atendimento médico universal que não pressione desnecessariamente os cofres públicos
só é possível por meio de um sistema produtivo eficiente, competitivo e inovador. Para isso
suas empresas devem ser capazes de ocupar novas oportunidades de negócios. Em outras
palavras, o CIS deve elevar sua produtividade, reduzir a instabilidade de oferta e lançar
novos produtos e processo que atendam às mudanças no mercado e na tecnologia.

A indústria local de bens médicos é capaz de promover importantes encadeamentos
econômicos. O CIS se encontra no final de uma imensa e altamente fiscalizada cadeia
produtiva ligada a uma ampla estrutura de serviços. Portanto, o CIS liga o fornecimento de
insumos, matérias-primas e serviços industriais com os usuários - profissionais da saúde e
usuários – devendo atender normatizações e padrões rígidos de processos e produtos.

Para atender os clientes e as autoridades reguladoras os fabricantes precisam desenvolver
produtos, processos de fabricação e redes de distribuição e de serviços pós-venda. Tal
efeito dinâmico, decorrente de processos de “learning-by-doing” (Arrow, 1962), “o
learning-by-interacting” (Lundvall e Lorenz, 2007) e “learning by using” (Rosenberg,
1982), opera através de interações entre os fornecedores, fabricantes, distribuidores e
usuários. Funcionando adequadamente os fluxos de informações e o processo de
aprendizado coletivo os fabricantes de produtos hospitalares podem recolher as demandas
por novos produtos dos profissionais da saúde transformando-as em produtos melhores.
Estas inovações podem ser disponibilizadas para toda a rede de saúde gerando um efeito de
transbordamento que beneficia uma imensa quantidade de indivíduos.

A demanda por produtos médicos com especificações técnicas e soluções tecnológicas
geradas pelos próprios usuários de produtos médicos, muitas vezes, se transforma em
produtos inovadores. Esse efeito de “demand pull” na rede de saúde também pode ter mais
facilidade de se transformar em novos produtos e empresas se for suportada por um
segmento industrial mais completo e dinâmico.

O fortalecimento de segmentos industriais de produtos sofisticados exige mão-de-obra
qualificada, o que coloca em marcha um efeito tecnológico progressivo. A solução
rotineira de problemas tecnológicos cria no setor produtivo uma capacitação cumulativa.
Surge uma "massa crítica" de profissionais, empreendedores e empresas aptas a solucionar
diversos problemas tecnológicos e atender rapidamente novas demandas do mercado e
normas reguladoras mais rigorosas exigidas pela autoridade de vigilância sanitária.

As habilidades geradas no segmento de equipamentos de diagnóstico, por exemplo, podem
se difundir através da migração de trabalhadores especializados (técnicos e engenheiros).
Desse modo, pode-se ampliar a rede de fornecedores de peças de reposição e de assistência
técnica. Os usuários desses bens - hospitais, clínicas e laboratórios - podem otimizar o uso
de equipamentos, adaptar os importados às condições locais e efetuar manutenções de
forma mais rápida e barata.
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2. O complexo industrial da saúde no Brasil
O Brasil não seguiu o mesmo processo de formação do Complexo Industrial da Saúde. Não
montou um eficiente sistema público de atendimento à saúde e nem uma competitiva e
inovadora estrutura produtiva destinada a abastecer a rede de saúde. Provavelmente as
dimensões reduzidas do mercado e os investimentos do Estado em saúde, ensino superior e
fiscalização e controle e estruturas de apoio tecnológico não foram capazes de estimular
um a criação de um CIS brasileiro competitivo.

A falta de uma teia industrial ligada a um eficaz sistema nacional de inovação deixou o
Brasil com um duplo desequilíbrio. Por um lado, a baixa competitividade industrial agrava
o déficit comercial do segmento. Por outro, o baixo investimento em infraestrutura de
ciência e tecnologia priva o Brasil de soluções que poderiam elevar a eficiência do sistema
de atendimento médico. Agravando esse quadro, o aumento da competitividade no
mercado internacional de produtos médicos, com novos entrantes, vem criando mais
dificuldades para os fabricantes nacionais da área médica. Entender o posicionamento do
Brasil no mercado de produtos médicos será o objetivo do presente artigo.

2.1 Metodologia

Rajan (2012) argumenta que

“Fica claro que um acompanhamento necessário da estratégia de intervenção do governo, a
fim de criar empresas nacionais robustas, é pressioná-las para que provem seu vigor através
da exportação (mas que) (...) para países com grandes mercados domésticos, como o Brasil,
essa segunda transformação foi, por muito tempo, postergada.” (Rajan, 2012, p. 108)

Para analisar quais são os ramos competitivos do CIS brasileiro foi realizada uma pesquisa
no sistema de dados do Ministério do Desenvolvimento. Com as informações obtidas foi
possível identificar os ramos deficitários, os superavitários e aqueles que passaram a ser
importados ou exportados entre 1996 e 2010.

Para chegar a esse mapeamento foram selecionados 218 códigos da Nomenclatura Comum
do Mercosul – NCM ligados a: odontologia; laboratório; radiologia e diagnóstico por
imagem; equipamento médico-hospitalar, implante e materiais de consumo. Também
foram usados 346 NCMs referentes a produtos farmacêuticos totalizando 564 NCMs. Para
cada código foram pesquisados dados sobre valores e quantidades de importação e
exportação entre 1996 e 2010. Sobre essa base de dados foram calculados saldos para
valores e quantidades. Os dados foram agrupados segundo a agregação utilizada pelo
Instituto de Estudos e Marketing Industrial, pela Associação Brasileira dos Fabricantes de
Produtos Médicos e pelo Sindicato da Indústria de Artigos e Equipamentos Odontológicos,
Médicos e Hospitalares do Estado de São Paulo (Iemi/Abimo, 2007).

Alguns produtos médicos estão incluídos em grupos de produtos não computados. Por
outro lado, alguns grupos pesquisados incorporam bens que não são exclusivamente para
uso em humanos, como os produtos veterinários, por exemplo. Assim, é praticamente
impossível isolar os dados sobre produtos médicos de forma absolutamente precisa. Deve-
se ter em mente, também, que parte das exportações se refere à reexportações de insumos,
partes e peças, o que gera em algum grau de dupla contagem dos dados.

Para verificar se os dados coletados eram consistentes os resultados foram comparados aos
dados do “International Trade Centre” (Unctad/Wto/Itc, 2007) e do “Handbook of
Statistics” (Unctad, 2008) anteriormente coletados pelos autores junto (Souza, Furtado,
2001; Souza, Cappa, Ganaka, Silva 2012; Souza, Furtado, 2007; Souza, Cappa, Neves,
2008; Sperancini, Azevedo, Cappa, Varoto, 2012). Comparando os dados encontrados com
aqueles apresentados por Furtado e Souza (2001, p. 82 e 84) para o ano de 1998, a
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diferença não ultrapassa 5%. Em relação às informações disponíveis no “Handbook of
Statistics” de 2007 e no “International Trade Centre” a diferença não chega a 1,0%.
Portanto, apesar de algumas limitações, os dados coletados são bastante confiáveis.

Com os dados obtidos é possível identificar apenas, segmentos e famílias de produtos. Para
fazer uma análise mais aprofundada sobre o poder competitivo das empresas será preciso
realizar novos trabalhos de identificação das mesmas. Em seguida seria necessário um
trabalho de campo para coletar informações sobre as deficiências e problemas enfrentados
pelas firmas do Complexo Industrial da Saúde. Como vantagem, os dados coletados
proporcionam uma visão panorâmica e evolutiva da fragilidade competitiva do segmento
industrial local que abastece o sistema de saúde no Brasil.

2.2 Resultado e Análises
Na tabela 01 pode-se verificar que entre 1996 e 2002 as importações de produtos médicos
estavam em crescimento, mas se mantinham abaixo de US$ 2,5 bilhões. A partir de 2006,
entretanto, os valores importados não pararam de crescer chegando a atingir o recorde de
US$ 9,0 bilhões em 2010. Nesse período as exportações cresceram, mas não compensaram
o aumento das importações o que fez o déficit externo do CIS saltar de menos de US$ 2,0
bilhões para mais de US$ 7,0 bilhões.

Tabela 1 Balança Comercial Brasileira de Produtos Médicos de 1996-2010 (US$ milhões FOB/correntes)

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Exportações

Equipamentos 21 27 22 23 29 44 59 45
Implante 8 14 21 25 38 56 88 104
Laboratório 6 6 6 7 12 26 29 44
Materiais de Consumo 45 53 57 70 112 179 209 234
Odontologia 25 28 33 34 54 72 83 84
Radiologia/Diagnóstico
por Imagem

38 19 24 21 22 24 29 25

Medicamentos 89 157 180 222 293 502 791 1.091

Total Exportado 232 303 344 402 560 904 1.287 1.628
Importações

Equipamentos 233 189 174 184 117 210 414 611
Implante 64 67 83 101 169 266 418 550
Laboratório 272 295 258 229 231 335 478 610
Materiais de Consumo 137 160 155 158 200 301 483 666
Odontologia 25 22 24 23 21 27 44 59
Radiologia/Diagnóstico
por Imagem

350 437 248 272 220 372 577 667

Medicamentos 700 1.077 1.312 1.460 1.736 2.550 4.151 5.933

Total Importado 1.780 2.246 2.253 2.425 2.694 4.061 6.567 9.098
Saldo

Equipamentos -212 -162 -152 -161 -88 -166 -356 -566
Implante -55 -53 -62 -76 -131 -210 -330 -447
Laboratório -266 -289 -251 -223 -219 -309 -450 -567
Materiais de Consumo -92 -107 -98 -87 -88 -122 -274 -432
Odontologia 0 5 9 11 33 45 38 25
Radiologia/Diagnóstico
por Imagem

-312 -418 -224 -250 -198 -348 -548 -642

Medicamentos -611 -920 -1.132 -1.238 -1.443 -2.048 -3.360 -4.842

Saldo Total -1.549 -1.943 -1.909 -2.024 -2.134 -3.157 -5.279 -7.470
Fonte: MDIC: de 2005 a 2010 pesquisa dos autores.
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A expansão das importações poderia ser considerada positiva se as exportações
apresentassem o mesmo montante e movimento. Ao contrário de países que elevaram suas
importações ao mesmo tempo em que passaram a obter superávits crescentes no segmento,
como Áustria, Costa Rica, México e Israel, o Brasil tem elevado seu déficit. Isso
demonstra que as importações não estão servindo para ajudar as empresas locais do CIS a
inovar e conquistar mais espaço no mercado externo. Aparentemente as importações têm o
papel mais acentuado de fornecedor de bens finais para o mercado interno.

Somente no segmento de odontologia, por conta das exportações de produtos para dentistas
ou saúde bucal, instrumentos e aparelhos odontológicos, brocas e cadeiras, o Brasil não
tem saldo negativo. Todavia, nesse segmento, a tendência tem sido de queda no saldo
positivo por conta da estabilização do total exportado e do aumento do valor importado.

Comparado ao comércio internacional – gráfico 01 - o Brasil exporta mais acentuadamente
produtos farmacêuticos e odontológicos, isto é, produtos que incorporam níveis médios de
tecnologia. Nos segmentos mais oligopolizados, que exigem capacidade para assumir
riscos, gerenciar e investir em P&D e marketing, como medicamentos, aparelhos de
diagnóstico, aparelhos que utilizam radiação, reagentes e vacinas, as empresas instaladas
no Brasil possuem uma participação relativa menor do que a média internacional.

No segmento que ocupa a maior fatia do comércio internacional, medicamentos, o Brasil
também ocupava uma fatia menor do que a média do mercado, mas nos últimos anos essa
diferença praticamente desapareceu. O Brasil aumentou consideravelmente as exportações
de medicamentos. No entanto, como sempre exportou um valor muito pequeno o Brasil
ainda apresenta um déficit muito elevado e crescente no ramo como comprova a Tabela 01.
Tal comportamento é preocupante dado o caráter indispensável desses bens e a dimensão e
trajetória do seu déficit externo.

A partir de 2003 os rombos na conta externa de medicamentos cresceram de forma
exponencial. Isso demonstra que o Brasil está se tornando crescentemente dependente do
fornecimento externo. Tal situação é preocupante dado que uma demanda exageradamente
intensa nos países fornecedores pode dificultar o abastecimento interno.

Gráfico 1 Participação dos Segmentos no Comércio Externo Brasileiro de Produtos Médicos 2010
(Exceto Medicamentos em %)

Fonte: MDIC, pesquisa dos autores.
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Excluindo o segmento de medicamentos podemos verificar, no gráfico 01, que o saldo
negativo da balança comercial de produtos médicos segue a estrutura das importações. O
saldo, na verdade, reproduz o mesmo desenho das importações devido ao diminuto volume
exportado pelo Brasil. As exportações estão mais inclinadas em direção aos materiais de
consumo e aos produtos odontológicos. No primeiro caso são as exportações que explicam
o recuo do que seria um saldo negativo semelhante aos demais segmentos. Embora sendo
um dos pólos das exportações do CIS brasileiro, o segmento de materiais de consumo
também é deficitário o que sugere uma especialização não competitiva do segmento.

O enorme mercado brasileiro permite escalas, aumento da produtividade e inovações, mas
é pouco provável que permita que o CIS atinja um grau internacional de competitividade e
inovação. Seria preciso que o CIS evoluísse a ponto de ultrapassa a simples estratégia
imitativa. Esses objetivos podem ser alcançados se o mercado brasileiro e, principalmente,
o CIS se abrir para o exterior e criar canais e fluxos de informação entre produtores e
usuários dos principais mercados. Tal avanço, inclusive, permitiria que o desenvolvimento
tecnológico impulsionado por uma demanda externa exigente e pela disponibilidade de
insumos avançados fosse repassado para a sociedade brasileira.
3. A Fragmentação da Produção na Cadeia Global de Valores
O sistema mundial de produção-consumo do século XIX no qual os países ricos
importavam insumos primários de países pobres e exportavam produtos industrializados
desapareceu. Alguns países pobres se industrializaram e passaram a competir no mercado
internacional, principalmente na segunda metade do século XX. Ao final desse período,
boa parte da produção industrial havia se fragmentado em escala global.

Por um lado, como argumenta Franco (1999, p. 30), ocorreu uma proliferação de novas
formas de investimento internacional na forma de vínculos financeiros e tecnológicos,
“estabelecendo uma racionalidade global no processo produtivo sem necessariamente
envolver a complexidade do processo de investimento direto”.

Segundo a OCDE (2011) a globalização chegou a ritmo e a dimensão inéditos

“(...) tem aumentado o comércio internacional, aprofundado a integração econômica
(sobretudo nas economias emergentes), e elevado a fragmentação geográfica dos processos
de produção que amplificam a complexidade das cadeias de valor mundiais.
• Nesta nova geografia do crescimento, a concorrência internacional trazida pelos novos
intervenientes tem desgastado a liderança das economias já estabelecidas. As pressões
ambientais levantam a questão da viabilidade do modelo de desenvolvimento. O aumento
da esperança de vida é sinônimo de maiores pressões para que os sistemas de saúde
consigam atender às demandas de populações em envelhecimento.
• Cada vez mais a inovação tem sido vista como um fator crítico para dar respostas a estes
desafios. Seu papel será essencial para tirar as economias da recessão e para encontrar
novas fontes sustentáveis de crescimento e de competitividade.”

Como a antiga linha de produção integrada tende a se fragmentar em escala global é mais
importante, atualmente, internalizar os elos da cadeia produtiva que mais adicionam valor,
trabalho qualificado e conhecimento aos produtos do que internalizar empresas, produtos e
linhas inteiras de produção. Como conseqüências os fluxos internacionais de insumos,
matérias-primas, partes, peças e componentes crescem vertiginosamente em volume e
valor estratégico. As exportações de produtos acabados e matérias-primas perdem espaço,
aparecendo uma maior especialização de cada país. Aumenta a exigência de uma
coordenação de tarefas em escala global e a participação em cadeias de negócios que
estimulam as inovações tecnológicas, o aprendizado e as competências gerenciais.

Segundo o “World Trade Organization” (Wto/Jetro, 2011), em 2009, metade das
mercadorias transacionadas internacionalmente, exceto petróleo, eram bens intermediários.
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Assim, para a WTO esse verdadeiro “comércio de tarefas” reforça a especialização das
economias nacionais que não deveriam mais ter sua competitividade avaliada segundo a
produção de um produto final, mas às tarefas de cada elo da cadeia global de valores.

Atualmente a competitividade está baseada na criação, na difusão e no uso do
conhecimento. O sucesso dos profissionais, das empresas, dos segmentos produtivos e das
economias nacionais depende a capacidade de selecionar e utilizar o conhecimento. Ocorre
que tal capacitação é desenvolvida de forma interativa e compartilhada entre vários atores.

O processo de inovação requer uma grande interação entre diferentes atores – empresas,
laboratórios, instituições de pesquisa e ensino e consumidores – e “feedback” entre ciência,
engenharia, desenvolvimento, produção e marketing. Tal divisão de tarefas permite que as
empresas impulsionem um aprendizado interativo; reduzam os custos e os riscos da
inovação; acessem resultados de pesquisas, tecnologias e componentes e compartilhem
atividades de produção, distribuição e marketing (OECD, 1996).

O novo arranjo da indústria, a “especialização vertical” ou a “cadeia de global valores”
aumentou a interdependência entre parques industriais nacionais. Assim, esse novo sistema
produtivo modifica as funções do Estado, do comércio exterior, do sistema nacional de
inovação e da estrutura industrial para o desenvolvimento econômico (Cardoso, 1995;
METI, 2004; Stal 2010; Wto/Jetro, 2011).

Ocorre que o avanço na fragmentação da produção não eliminou o diferencial de
produtividade entre os países. Segundo Franco (1999, p. 38) “prevalecem enormes
diferenciais internacionais e inter-regionais nos níveis absolutos de produtividade”. Isto
ocorre porque a velocidade das mudanças tecnológicas é global, mas os ritmos de
aprendizagem dos agentes são distintos, o que muda o poder competitivo entre eles. Na
verdade foi criada uma sociedade em rede, na qual a capacidade de acesso pleno ao
conhecimento e de construção de relações de aprendizagem intensiva determinam a
posição sócio-econômica dos indivíduos e das empresas (David e Foray, 1995).

No atual “padrão de seleção”, isto é, no novo ambiente competitivo, é preciso desenvolver
o que Nelson e Sampat (2001) denominam de “tecnologia social” no sentido de instituições
dotadas de padrões de conduta e de interação entre agentes e que promovam a busca pela
inovação, pela competitividade e pela melhoria constante. Tais infraestruturas, quando
motivadas e bem gerenciadas, podem ser forças vitais na conquista de novos patamares de
produtividade; quando anacrônicas podem ser barreiras ao avanço competitivo do país.

Fixar marcas em grandes mercados e poder contar com consumidores exigentes e
sofisticados, diversificar riscos, ganhar escala e economia de escopo também são
benefícios que podem surgir da internacionalização (Dunning, 2001; Stal, 2010).
Obviamente que a capacidade de uma empresa se beneficiar de tais atividades depende dos
ativos e competências que possui antes do processo de internacionalização (Dunning,
2001). Também argumentam Oliveira e Sbragia (2012a e 2012b) que a criação de
estruturas integradas de tomada de decisão em uma cadeia de produção que incorpora uma
grande quantidade de agentes requer habilidades avançadas das organizações.

Entretanto, o artigo não trata do processo de internacionalização via investimento externo
direto, como o descrito por Andrade e Galina (2013). O presente artigo aborda o processo
de internacionalização decorrente da contratação de fornecedores globais instalados em
diferentes países. Procuramos pensar as políticas públicas citadas no âmbito do processo de
mundialização da terceirização conforme descrito por Mella e Pellicelli (2012).

“Em anos recentes, no entanto, as estratégias de outsourcing sofreram uma profunda
evolução, a partir de formas simples de contratos de produção assumidos com terceiros para
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acordos que envolvem funções e atividades que, requerem "Competências centrais", ou que
fazem parte do "core business", até então consideradas inseparáveis da empresa (...). A
tendência hoje é de atingir ‘Global sourcing’ e ‘offshoring’, ou seja, a terceirização que
envolve terceirizações localizadas em países que não a do ‘outsourcee’. Esta tendência de
externalizar a maioria das funções e processos pode levar a um extremo (...) o ‘extremo
outsourcing’, e levar à formação de uma organização virtual, uma empresa que se
caracteriza pela coordenação do puro negócio de seus negócios, onde todos os processos
económicos e produtivos foram terceirizados através da formação de uma rede estável mas
flexível.” (Mella ; Pellicelli, 2012, p. 116)

Assim, o “global sourcing” pode ser considerado uma inovação no sentido de uma “nova
organização” como definido por Schumpetr (1985) e OECD (2005).

4. Políticas para o CIS brasileiro
Para entender a estratégia de desenvolvimento do CIS do governo brasileiro é preciso
entender qual o modelo interpretativo que o sustenta. Os atuais integrantes do governo
brasileiro apresentam uma forte vinculação com o arcabouço teórico cepalino.

Como foi visto acima, o processo evolutivo do CIS parece reproduzir com certa coerência
o modelo Centro-Periferia desenvolvido pela Comissão Econômica para América Latina e
Caribe CEPAL. Existe uma clara assimetria competitiva na indústria de produtos médicos
em escala mundial e um hiato evolutivo. Entretanto, o modelo centro-periferia da CEPAL
vem se atualizando como demonstrou Bielschowsky (1998). Muitos de seus seguidores,
entretanto, permaneceram cultivando um modelo interpretativo que pouca coerência
encontra com a atualidade no mundo dos negócios.

Em linhas gerais, no modelo centro-periferia da Cepal (Furtado, 1983; Prebisch, 1986,
Rodriguez, 1981), o desenvolvimento tecnológico ocorre primeiro nos países ricos. No
centro a estrutura produtiva cresce rapidamente incorporando tecnologias modernas que se
difundem por toda a estrutura produtiva. Na periferia a estrutura produtiva ocorre
tardiamente e cresce lentamente com tecnologias atrasadas. Apenas alguns segmentos
econômicos incorporam tecnologias modernas. A única saída para a periferia seria se
industrializar substituindo as importações por produtos fabricados internamente.

Baseado nessa concepção, o estado brasileiro vem executando ações para reduzir o déficit
externo do CIS desde meados dos anos 1990. Atualmente um novo processo de
substituição de importação por meio da utilização do potencial financeiro, tecnológico e
produtivo nacional é a mais nova empreitada nessa batalha.

O problema é que políticas baseadas em diagnósticos precários são pouco eficientes para
orientar políticas atuais. O “que funcionou em determinada época da história do
desenvolvimento industrial de um país pode não funcionar no presente” (Suzigan e
Furtado, 2010, p. 11). Desta forma, o processo de “destruição criadora” descrito por
Schumpeter (1985) também deve ser aplicado ao ambiente institucional já que o
desenvolvimento implica na coevolução de tecnologias, empresas, segmentos produtivos e
instituições (Nelson, 2006).

Ocorre que, para Nelson (2006) a evolução nas instituições é mais difícil de ser
implementada do que o avanço tecnológico no ambiente empresarial. O apego ao modelo
“nacional-desenvolvimentista” resulta em um bloqueio intransponível para um processo de
destruição criadora no ambiente institucional. Dessa forma é quase impossível criar,
compatibilizar e coordenar políticas sociais e de desenvolvimento industrial com
investimentos públicos e privados no CIS.

De fato o governo lançou em 2004 a Política industrial, Tecnológica e de Comércio
Exterior – PITCE - cuja terceira meta tratava da inserção externa da indústria brasileira.
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Entretanto, para que isso ocorresse seria necessário promover a especialização e a criação
de empresas de diferentes bases tecnológicas. Também seria preciso criar canais que
permitissem a cooperação, a pesquisa e o desenvolvimento, a produção, a distribuição e a
comercialização entre empresas instaladas em diferentes países.

Talvez por ter dificuldades de execução a PITCE muitas vezes “nem é lembrada pelos
responsáveis por algumas das principais instituições da área” (Suzigan, 2010, p. 20).
Apesar do discurso do Ministério da Saúde enfatizar uma nova articulação entre as
políticas científica, de saúde e industrial (Novaes e Carvalheiro, 2012), a ação parece se
dirigir em outra direção. Recentemente, a estratégia de desenvolvimento regrediu para
busca pelo conteúdo nacional e para a compra preferencial por produtos nacionais, mesmo
que mais caros. Essa nova empreitada pela sonhada autossuficiência provavelmente não
proporcionará efeitos duradouros na medida em que isola as empresas nacionais do
ambiente externo mais exigente e desafiador (Bacha, 2012a e 2012b e Franco, 1999).

Para Rajan (2012, p. 100) a principal função do setor público “(...) é assegurar que a
superestrutura que facilita a atividade privada (...) trabalha de forma eficaz”. Entretanto, o
o Estado tem um papel fundamental na promoção do desenvolvimento (Szmrecsányi,
2002). Ocorre que o apoio público à competitividade empresarial por meio do “capitalismo
gerenciado” pode não ser tão simples (Rajan 2012, p. 108). Na verdade, o avanço
tecnológico é de difícil obtenção por envolver “muito mais do que simplesmente
investimento em capital físico e humano” (Nelson, 2006, p. 04).

Na verdade, o processo de criação do CIS nos países avançados dificilmente poderá ser
copiado pelo Brasil. As transformações econômicas, sociais e institucionais e as políticas
sociais nos países avançados do século XIX não podem ser reproduzidas por políticas
desenvolvimentistas. A ampliação do mercado interno, a formatação de padrões de
produção e consumo e a ampliação da classe média, mesmo que ocorram, são insuficientes
para consolidar um CIS nacional, “autônomo” ou mesmo competitivo.

Nos últimos dez anos a estratégia brasileira para superar a assimetria competitiva do CIS
brasileiro não produziu resultados comerciais positivos. Provavelmente sua ineficácia
decorre de sua natureza nacionalista e autonomista. Em sua concepção geral assemelha-se
à política industrial colocada em prática nos governos militares dos anos 1970. Entretanto,
passadas quatro décadas de transformações tecnológicas, uma estratégia criada para
enfrentar choques adversos se tornou absurdamente anacrônica como política de
desenvolvimento e totalmente ineficiente como ajuste das contas externas do segmento.

Um Estado com estruturas inadequadas e orientado por uma visão conservadora
dificilmente proporcionará um ambiente de estímulo empresarial. Alguns países oferecem
ambientes legais, sistemas de inovações, oferta de crédito, canais de interação entre
agentes, estruturas demográficas e tendências de mercado excepcionais. Inúmeras variáveis
fundamentais para a competitividade empresarial podem ser mais favoráveis em um país
do que em outro. Ademais, alguns governos dispõem de diagnósticos bem elaborados da
realidade econômica e suas “estruturas de governança” (Willianson, 2002) são inovadoras
e garantem um alto desempenho nas funções para quais foram projetadas.

Assim, na ótica evolucionista, “a função empreendedora” não é exclusiva da iniciativa
privada (Kalantaridis, 2004, p. 22). Um Estado inovador, eficiente e moderno pode
melhorar muito o ambiente no qual as empresas se desenvolvem. Segundo a OECD (2011)

“Muitos países tem construído centros de excelência com vista à criação de condições
otimizadas para o aumento da qualidade e do impacto da pesquisa. As economias externas à
OCDE representam uma parcela crescente da P&D no mundo inteiro, avaliada tanto através
do número de pesquisadores como do nível dos gastos com P&D. (...) De uma maneira
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global, 40 entre as 50 (universidades) mais importantes estão situadas nos EUA e o resto,
na Europa. (...) Há evidência de que algumas universidades na Ásia têm emergido como
importantes instituições de pesquisa. (...)”

Instituições governamentais podem gerenciar recursos e serviços capazes de revolucionar a
produtividade empresarial. Na verdade, segundo Schumpeter (1951, p. 260) o estado pode
agir como empreendedor sem necessariamente se tronar “empresário”. Executar políticas
bem elaboradas de desenvolvimento por meio de quadros técnicos qualificados e bem
treinados é um exemplo desse caráter inovador do estado. Montar uma eficiente
capacidade organizacional para coordenar, de forma eficiente, ações complexas, múltiplos
programas e diferentes atores responsáveis pelo processo de inovação é outro exemplo.

Para Novaes e Carvalheiro (2012) a execução da política de desenvolvimento tecnológico e
de inovação em saúde deveria ser acompanhada da expansão e da melhoria do acesso e da
qualidade da atenção nos sistemas de saúde. Porém, para Suzigan e Furtado (2010, p. 08).

“A ineficácia da organização institucional para implementar uma política industrial e
tecnológica no Brasil decorre, em parte, de sua extrema complexidade: um número
excessivo de órgãos com precária capacidade de mobilizar recursos, administrando
instrumentos dispersos e desarticulados, e com poucos quadros técnicos com formação
adequada. Decorre também, talvez em maior parte, do “envelhecimento” das instituições,
aprisionadas por práticas antigas de fazer políticas. Muitas instituições são remanescentes, e
mantêm as mesmas práticas, da organização institucional construída ao longo do período do
pós-guerra, em que a política industrial buscava internalizar setores sob um regime de forte
proteção, subsídios e decisões centralizadas.”.

O CIS brasileiro dificilmente vai ter capacidade competitiva internacional sem dispor de
infraestruturas públicas de apoio. As políticas públicas têm um papel fundamental quando
promovem um ambiente que favorece a criação de vantagens competitivas empresariais.
Notadamente no que Porter (1989) define como condições de fatores e de demanda;
indústrias correlatas e de apoio e rivalidade interna. Mas é preciso que o Estado brasileiro
melhore as condições de coordenação de políticas e o quadro técnico de seus funcionários.
Ampliando cada vez mais o número de ministérios e promovendo a ocupação dos mesmos
com servidores sem qualificações adequadas é pouco provável que o Estado consiga
melhorar a coordenação de políticas de desenvolvimento. Manter o mesmo diagnóstico da
visão desenvolvimentista e as mesmas estratégias dos anos 1970 é condenar qualquer
política de desenvolvimento ao fracasso.

“Hoje o mundo da indústria é outro: economia aberta, competição internacional, foco em
inovação, uso intensivo de conhecimento, agilidade decisória, pronta implementação. As
instituições de política macroeconômica e o marco regulatório evoluíram de forma coerente
com o novo quadro da economia mundial, mas as instituições da área de indústria e
tecnologia pouco se renovaram. Aquelas ganharam status e poder, estas se enfraqueceram,
subjugadas e desaparelhadas. Sua reforma é imperativa para que possam atuar de modo
eficaz na execução da política industrial e tecnológica.” (Suzigan e Furtado, 2010, p. 08)

Como desdobramento lógico dos itens anteriores o artigo sugere que o mercado externo
pode ser um vetor de promoção da inovação do setor produtivo de bens médicos instalados
no país. O avanço do CIS em direção a segmentos com grande valor agregado, alta
elasticidade renda e elevado conteúdo tecnológico depende, entretanto, de um Estado
menos lento, burocrático, desorientado e ineficiente.

Segundo Ávila (2004, p. 292 e 293)

A criação de centros de referência na pesquisa, no desenvolvimento e na produção e
acompanhamento pós-marketing de produtos farmacêuticos inovadores seria de grande
utilidade na capacitação das empresas brasileiras. Essas instituições poderiam também
oferecer serviços em alguns estágios de P&D de fármacos, enquanto não há escala
suficiente para permitir a sua exploração privada. A falta de facilidades para a execução de
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testes pré-clínicos e clínicos (é) (...) um dos gargalos do sistema nacional de inovação em
fármacos. (...). A importância de se ter uma malha de organizações dedicadas a apoiarem
atividades de pesquisa e desenvolvimento e a chegada ao mercado dos seus resultados
encontra eco nas políticas públicas de muitos países (...). Essas organizações tomam
múltiplas formas, indo desde núcleos de transferência de tecnologia ligados a instituições
de pesquisa até a constituição de mecanismos multiinstitucionais de ligação entre
universidade e empresa e de apoio à cooperação tecnológica empresa-empresa. O estímulo
à cooperação tem sido praticado no Brasil de diferentes formas. A experiência recente (...)
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para projetos
cooperativos com universidades e institutos públicos de pesquisa (...) atende em parte a essa
necessidade. Faltam, contudo, instrumentos de apoio direto à cooperação entre (...)
empresas em diferentes estágios de desenvolvimento, instituições públicas de pesquisa e
outras instituições ligadas aos diferentes níveis de governo, bancos, fundos de investimento
e outros atores relevantes do sistema setorial de inovação.

Para Suzigan e Furtado (2010, p. 21)

“(...) atuais instituições da área não atuam de forma sistêmica ou articuladas, com base em
uma visão compartilhada; estão, em muitos casos, envelhecidas, marcadas por suas missões
do passado – por isso, têm dificuldades para responder aos desafios impostos seja pela
dinâmica do crescimento econômico impulsionado por inovações, seja por uma visão de
futuro da indústria e da tecnologia; constituem um conjunto extremamente complexo,
fragmentado, com grande dispersão de instrumentos que, por vezes, geram conflitos de
competências; operam com quadros técnicos que ainda não têm todas as capacitações
requeridas por missões mais qualitativas e sofisticadas, relacionadas a visões prospectivas
de política industrial e tecnológica; geram grandes dificuldades em termos de articulação de
instrumentos e da política industrial com outras políticas e com o setor privado, e,
sobretudo, têm um frágil comando político e uma séria deficiência de coordenação.”

O Brasil está passando por uma mudança na estrutura etária e, portanto, em seu quadro
epidemiológico. Ao mesmo tempo, novos segmentos sociais estão entrando no mercado
consumidor o que vai ampliar a demanda por produtos médicos. Um mercado que no
passado não absorvia inovações e sofisticação de produtos pode, não apenas absorvê-las,
como se tornar mais exigente nos próximos anos. O resultado dessas transformações é
facilmente previsível. As novas demandas poderão impulsionar a inovação e o
investimento no CIS ou a importação de produtos de países mais desenvolvidos. Portanto,
cabe ao empresariado se adiantar às mudanças no mercado e ao governo criar
infraestruturas que propiciem um ambiente favorável ao investimento, à modernização e ao
fortalecimento do CIS brasileiro.

A integração do CIS brasileiro à Cadeia Global de Valores e a criação de um ambiente
institucional favorável podem gerar estímulos que promovam um aumento do
investimento, da produtividade e da busca pela inovação. Segundo Jacobs (2001, p. 27)
“Desenvolvimento (...) opera com uma rede de co-desenvolvimentos interdependentes.
Sem essa rede não há desenvolvimento”. Porém, como afirma Bacha (2012a), o Brasil não
investe para integrar a indústria local às correntes de comércio internacional, mas para
evitar essa integração. Portanto, o fechamento econômico e estímulos governamentais
pontuais dificilmente favorecerão a expansão produtiva, a modernização, a difusão
tecnológica e, consequentemente, o aumento da produtividade do CIS brasileiro.

Conclusão
Os resultados da análise de dados levantados por esse artigo mostra que o Brasil, a partir
de 2003, vem apresentando déficits crescentes no segmento de produtos médicos. A
despeito de políticas corretivas o Brasil está se tornando crescentemente dependente do
fornecimento externo de produtos essenciais para a qualidade de vida da população.
Considerando as transformações tecnológicas recentes por que tem passado o sistema
produtivo o artigo sugere que o recurso ao fechamento econômico e à compra
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governamental preferencial não vai contribuir para tornar o CIS brasileiro mais
competitivo, produtivo e internacionalizado.

Falta ao estado brasileiro um diagnóstico detalhado e que leve em conta a necessidade dos
fabricantes nacionais contarem com uma infraestrutura avançada de suporte a suas
operações. O país não conta com um plano de investimento público de longo prazo focado
na competitividade sistêmica da estrutura produtiva e no apoio à indústria. A manutenção
de uma carga tributária pouco inteligente e uma infraestrutura logística que penaliza a
produção torna as empresas locais ainda menos competitivas. Uma estratégia protecionista
e de curto prazo pode reduzir a disponibilidade de produtos mais baratos e atualizados
forçando o mercado a ser menos exigente e atualizado. Assim, todo o sistema econômico
ligado à saúde pode sofrer uma defasagem tecnológica. O protecionismo pode levar os
usuários a uma regressão tecnológica e os produtores a um sucateamento produtivo.

Ao invés de apoiar a inclusão das empresas e dos usuários locais em cadeias produtivas
mundiais o governo brasileiro opta pela estratégia de fomentar ramos não competitivos
para atingir uma sonhada autonomia produtiva. Uma política de substituição de
importações sem a redução dos impostos e sem investimentos em tecnologia e
infraestrutura não vai gerar efeitos positivos de longo prazo. O sistema produtivo
globalizado exige dos governos um diagnóstico preciso dos fatores responsáveis pelo
poder competitivo da produção local. Com modelos interpretativos mais adaptados à
realidade atual poderia ser possível elaborar e executar ações públicas de construção da
competitividade sistêmica do setor produtivo local.

A indústria atual opera no interior de um sistema global de suprimento e redes de
distribuição. Evolui por meio do aprendizado interativo e demanda serviços públicos
inovadores. Assim, as ações públicas de apoio ao setor produtivo precisam ser pensadas no
longo prazo e como componentes fundamentais de uma política externa voltada para o
estabelecimento de acordos comerciais com grandes mercados. Os antigos modelos
setoriais de desenvolvimento dos anos 1970 poderiam ser repensados para uma nova
realidade que incorpore as questões tecnológicas, a infraestrutura de apoio à produção, a
dinâmica das redes produtivas globais, os impactos ambientais e os avanços sociais.

Desse modo, um CIS dinâmico, inovador e bem estruturado poderia melhorar o
abastecimento local, o nível de vida da população, a segurança nacional e ainda gerar
oportunidades de investimento, renda, divisas e receitas públicas. Por isso, é fundamental
entender os atuais determinantes da evolução desse imenso conjunto de atividades
produtivas e de serviços. Nesse sentido, o artigo foi baseado na premissa de que está
ocorrendo uma fragmentação da produção da indústria de saúde em escala global. Para
comprovar que a busca pelo conteúdo local é ineficiente será preciso fazer uma pesquisa de
campo junto às indústrias do CIS brasileiro. Para avaliar a real dimensão do uso de
fornecedores globais é preciso fazer uma pesquisa “exploratória” (Marconi e Lakatos
2003). Com essa nova pesquisa seria possível responder questões que possam elevar a
familiaridade com o objeto estudado, melhorar a definição de conceitos e detalhar
comportamentos e fenômenos particulares ao ambiente evolutivo do CIS.
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Resumen 

El objetivo de esta comunicación es analizar la hibridación de formas de organización del 

trabajo, las normas de trabajo y de productividad establecidas en la empresa Bombardier 

Aeroespace Querétaro al implementarse las formas de organización del trabajo y las 

normas de trabajo y productividad en su planta de Montreal.  En este trabajo se aborda el 

desafío que tienen las empresas multinacionales que se instalan en países culturalmente 

diversos. La diversidad cultural que integra Bombardier -con un enfoque de producción 

toyotista- y la mano de obra mexicana –con un cultura laboral basada en un modelo 

industrial taylorista/fordista-, representó un gran reto en la transferencia del 

conocimiento, para salvar este escollo se crea la Universidad Nacional Aeronáutica en 

Querétaro con fin de integrar con éxito las capacidades de producción en Querétaro, así 

como,  transferir y compartir el conocimiento necesario para el nuevo sector. 

 Palabras clave: Clúster, conocimiento, habitus, transferencia de conocimiento, 

diferencias culturales. 

Abstract 

The goal of this work is to analyze the hybridization of forms in business organization, the 

establishment of norms within the workplace, and the resultant streamlined productivity of 

the business, Bombadier Aerospace Querétaro, as it has implemented these forms of 

organization and productivity standards at their plant in Montreal. This piece will also 

address the challenges that multinational businesses tend to have when they install 

themselves in culturally diverse countries. The cultural diversity that Bombardier espouses 

in their organization—which incorporates both Toyotist production and Mexican labor—

combined with a work ethic based on a model of industrial Taylorist and Fordist 

production, represented a great challenge to the company’s knowledge transfer overseas. 

To save this pitfall, the company has established the National Autonomous Aeronautical 

University in Querétaro with the goal to successfully integrate the capabilities of 

production in Querétaro, as well as transferring and sharing the knowledge needed for the 

new sector. 

 

Keywords: Cluster, knowledge, habitus, knowledge transfer, cultural differences. 

Introducción 

A partir de la década de 1970, en México se pueden hallar tres fases de industrialización 

con la instalación de las industrias maquiladora, automotriz y aeroespacial. Cada fase de la 

industrialización modificó las condiciones estructurales, tanto económicas como 

socioculturales y técnicas, es decir, se presentan procesos socio-técnicos que integran 

nuevas formas de organización del trabajo y establecen nuevas relaciones laborales que 

permiten a los trabajadores interactuar con nuevas tecnologías y con culturas nacionales y 

laborales diferentes. Estos procesos de interacción y estructuración de significados en 

espacios industriales precisos tienen su correlato en la construcción y reconstrucción de 

identidades laborales, culturales y en nuevos saber-hacer (savoir-faire). 
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Por eso, como sucedió en Sonora en 1984, con la instalación de la planta de estampado y 

ensamble de autos en la Ciudad de Hermosillo por parte de Ford M.C., en el año 2005 se 

anunció, en Querétaro, la instalación de una planta de Bombardier para la fabricación de 

componentes aeronáuticos. De esta planta se espera que, en un futuro, realice el ensamblaje 

final de la línea, siempre que reciba el apoyo del gobierno federal. Las dimensiones de la 

nave industrial y su arquitectura están programadas para que el próximo año (2013) puedan 

emerger, de las puertas de la planta, aviones completamente terminados.
1
  

Esta nueva experiencia tecnológica (Sandoval, 2003), abre expectativas de desarrollo entre 

diferentes agentes: trabajadores, estudiantes de disciplinas ligadas a actividades 

tecnológicas, empresarios, el personal del sector educativo, así como a los tres niveles de 

gobierno: local, estatal y federal. La instalación de la planta de Bombardier muestra la 

viabilidad y capacidad industrial de la entidad para este tipo de proyectos tecnológicos, 

ligados a capacidades humanas y a nuevos saberes industriales. 

Para el proceso de consolidación del nuevo clúster aeroespacial, Bombardier anunció la 

compra de equipos y materias primas procedentes de las más de 60 empresas del sector 

aeroespacial ya establecidas en México. Se pretende que el clúster aeroespacial constituya 

un sector estratégico en el desarrollo económico del país, ya que respecto a los agentes 

económicos, la situación es la siguiente: 

• Para los trabajadores se abren expectativas de encontrar nuevas fuentes de trabajo, con 

conocimientos muy especializados y escasos en nuestro país, y se espera que sean puestos 

de trabajo con mejores condiciones laborales y salariales; 

• Para los empresarios se abre la posibilidad de integrarse en la cadena de proveedores,  

dados los requerimientos que esta industria exige. Como  lo señala Sandoval, estos 

empresarios tienen la experiencia y acumulación de conocimientos tecnológicos y 

organizacionales obtenidos en el sector automotriz, por lo tanto, se espera que la transición 

a la industria aeroespacial sea más fácil; 

• En el sector educativo, se observa un desarrollo impetuoso en la disciplina de ingeniería 

aeronáutica, tanto en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), como en la Universidad 

Nacional Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), y en el Instituto Tecnológico de Monterrey 

(ITESM). 

• Los gobiernos estatal y federal comparten las aspiraciones de los trabajadores y 

empresarios pues, como lo señala Sandoval (2003), en la búsqueda por establecer un 

clúster aeroespacial está implícito el deseo de legitimidad, prestigio y reconocimiento 

como promotores y gestores de las grandes obras industriales que contribuirán a la 

                                                 
1 El 21 de octubre del año 2010, se anunció la inversión de 250 millones (USD) para el desarrollo del clúster en el Parque 

del Marqués y la formalización de un convenio de inversión con los gobiernos federal y local. El Financiero, 

21/oct/2010. Según datos de la Industria Aeroespacial publicado en web el 17 de febrero de 2012, “Las exportaciones de 

este sector en el año 2010 representaron 3 mil 400 millones de dólares y 4 mil 500 en 2011, crecimiento superior a 25%. 

Las expectativas para 2012 son buenas, pues se espera un crecimiento de 14%. Para el año 2015 se pretende contar con 

más de 37 mil empleos, y más de 350 empresas del sector en México. En el marco de las exportaciones, se buscan lograr 

exportaciones superiores a 7 mil 500 millones de dólares con 30% más de contenido nacional. Asimismo, se busca 

implementar una plataforma industrial competitiva en menos de 10 años. El estimado total de inversión directa nacional y 

extranjera reciente rodea los 15 mil millones de dólares. De la misma manera, se tiene conocimiento de la creación de 

más de 18 nuevas plantas en el periodo 2011-2012. La inversión directa creciente fue de cerca de 4 mil 200 millones de 

dólares en 2008, 2009, 2010 y 2011; se esperan entre mil cien y mil 300 millones en 2012.” http://www.industria-

aeroespacial.com/2012/02/la-industria-aeroespacial-en-cifras/ consultada el 20 de agosto de 2012. 
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generación de empleos y divisas que nuestro país necesita. Aunado a esto, se impulsan las 

políticas de reconversión industrial y modernización del aparato productivo. Es por ello 

que las dos instancias de gobierno gestionaron la donación de terrenos y la creación de un 

fideicomiso que contemplara los servicios industriales, educativos y de infraestructura 

necesarios para la instalación del parque industrial. 

En este contexto, México ofrece una gran oportunidad para optimizar la industria 

aeronáutica y los costos de fabricación aeroespacial por medio de la deslocalización de los 

procesos productivos o, dicho de otro modo, nearshoring en un país de bajo costo. 

En el caso de la industria aeroespacial se halla un sendero tecnológico desarrollado en la 

industria automotriz, factor que incrementa la posibilidad de una rápida adaptación e 

introyección de los nuevos saberes industriales y culturales. 

Consideramos necesario que se realicen investigaciones en diferentes empresas 

multinacionales para analizar los cambios en los modelos productivos y laborales, 

entrelazados por la interacción entre las culturas nacionales, laborales y personales 

distintas que coexisten en el mismo espacio fabril. 

Siguiendo la guía analítica de Abo (1985), Bourdieu y Wacquant (1995) y Sandoval 

(2003), se analizan las condiciones estructurales y subjetivas a partir de una explicación de 

los fenómenos de la hibridación que permitan indagar o develar el surgimiento de nuevos 

sujetos en estructuras socioeconómicas ampliadas. Este fenómeno de hibridación cultural 

refleja, por igual, un proceso de ensamblaje de culturas,  como lo señala Reygadas (2002, 

p. 2). No sólo se ensamblan componentes en las empresas multinacionales, como en el 

caso de Bombardier, también se superponen culturas, ya que interactúan formas de pensar 

diversas, así como representaciones sociales, y estructuras con significados distintos, 

derivadas de la acción recíproca entre mexicanos, canadienses y quebequenses.   

El objetivo de esta comunicación es: analizar la hibridación de formas de organización del 

trabajo, las normas de trabajo y de productividad establecidas en la empresa Bombardier 

Aeroespace Querétaro al implementarse las formas de organización del trabajo y las 

normas de trabajo y productividad de Bombardier Montreal.  Como lo señala Boudieu, uno 

de los principios sociológicos fundamentales es aquel que deriva del carácter social de los 

individuos, lo que sugiere que tanto el desarrollo de la sociedad como el ciclo de vida de 

los hombres, están marcados por una amplia gama de interacciones que corresponden a los 

diferentes espacios de socialización al que cada individuo accede a lo largo de su vida. Ello 

explica el alcance del concepto de habitus y de campus que nos ofrece Bourdieu: el 

campus hace referencia al espacio físico en el que  se reproduce una práctica social que 

obedece al habitus,  la especificidad cultural del grupo social que lo ocupa (1995). Esto es, 

el conjunto de códigos de comportamiento que los miembros del campus han definido 

como válidos y que, por tanto, determinan la forma y la esencia misma de un orden regido 

por normas, principios, valores, costumbres, prácticas, e inclusive, formas de pensar que 

redondean el sentido de la identidad. Así, el habitus, en la medida en que predetermina 

una forma de identidad, con su compromiso implícito que garantiza, no sólo la 

reproducción del orden establecido en ese campus, sino también la cohesión indispensable 

para dotarla de una coherencia cifrada en el complejo significado que, de manera sintética, 

puede resumirse en dos rasgos sociales fundamentales en la socialización: compromiso y 

solidaridad. Estos dos conceptos nos permitirán entender las diferencias entre campus y 

habitus de los individuos que interactúan en Bombardier Querétaro y que han sido 

socializados en Canadá y México. 
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El trabajo se compone de cinco apartados: en el primero, se analizan las condiciones 

económicas de la globalización y la cultura técnica. En el segundo, se discute la 

metodología utilizada en la investigación; en el siguiente apartado se presenta la trayectoria 

tecnológica y empresarial de Bombardier, y se continúa con la exposición de aspectos 

generales sobre el sector aeronáutico en México y, en particular, del sector en Querétaro. 

Se analiza, por igual, la hibridación de las culturas laborales en la transferencia de dos 

componentes de los modelos Q400 y el Global Express y, por último, se manifiestan 

algunas reflexiones a modo de conclusión. 

Globalización y cultura técnica 

Comprender las cuestiones tácitas al referirnos a las organizaciones, si bien supone una 

infinidad de fenómenos implícitos en la complejidad de su significado que nos invita a 

pensar en sus estructuras de poder, económicas y mentales, nos obliga, en la actualidad, a  

reflexionar sobre la vasta diversidad de sus intercambios con el entorno (políticos, 

económicos y culturales), el peso que tiene la tecnología en su reproducción y expansión, 

los niveles de competencia que están implícitos al referirnos a la globalización (desde lo 

local a lo global), el nuevo papel que asume el capital humano para alentar la capacidad 

innovadora de las empresas, y más aún. Esta comprensión nos alerta de una extensa 

diversidad de variables que, hoy, ante cualquier esfuerzo de intervención organizacional, 

tendrán que contemplarse, en la definición de sus estrategias, para elevar su capacidad de 

adaptación al medio en el que las empresas se desenvuelven. Bombardier está establecida 

en varios países de tres continentes: América, Europa y Asia. Todas sus fábricas están 

dirigidas, en mayor o menor medida, por directivos canadienses que aprehenden los nuevos 

habitus del país y que,  al mismo tiempo, transfieren los nuevos códigos de interacción a 

sus trabajadores, por lo que aflora un proceso de hibridación o ensamble cultural.    

Quintanilla, sobre el tema de la cultura técnica, nos indica que la cultura de un grupo social 

está formada por el conjunto de rasgos culturales (representaciones, creencias, reglas y 

pautas de comportamiento, sistemas de preferencias y valores) presente en los miembros 

de ese grupo. (Quintanilla, 1998, p. 55). 

La expresión “cultura técnica” puede tener dos acepciones. Por una parte, puede referirse 

al conjunto de técnicas (como conocimientos prácticos) de que dispone un determinado 

grupo social; por otra parte, puede referirse a un conjunto de rasgos culturales 

(representaciones, reglas y valores) relacionados con las técnicas. En esta investigación 

consideramos la cultura técnica como el conjunto de normas, principios, valores y 

representaciones que tienen los agentes en relación con las técnicas. Es pertinente 

mencionar que los sistemas técnicos son, en realidad, sistemas híbridos, socio-técnicos, 

que incorporan componentes culturales, económicos y organizativos o políticos, y que, 

además, funcionan o se desenvuelven en un entorno formado por otros sistemas sociales 

más amplios que influyen en ellos y que, a su vez, son afectados por ellos. Es decir, la 

cultura forma parte de los sistemas técnicos y la técnica forma parte de la cultura. 

(Quintanilla, 1998, p. 56). 

Se puede definir la cultura técnica de un grupo social como una cultura específica, formada 

por todos los rasgos culturales (información descriptiva, práctica y valorativa) que se 

refiere a -o se relaciona de algún modo con-, sistemas técnicos. Los componentes 

principales de la cultura técnica son: 

 El componente simbólico o representacional de la cultura técnica: son los 

conocimientos, creencias y representaciones conceptuales o simbólicas sobre las 

técnicas y sobre los sistemas técnicos. 
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 El componente práctico de la cultura técnica: son las reglas y pautas de 

comportamiento, habilidades y conocimientos operacionales que se refieren a los 

sistemas técnicos.  

 El componente valorativo o axiológico de la cultura técnica: son los objetivos, valores 

y preferencias relativos al diseño, la adquisición y el uso, entre otros. 

Estos componentes se pueden presentar en dos modalidades: aquellos que están 

incorporados a sistemas técnicos y aquellos que, aún siendo parte de la cultura técnica de 

un grupo social, no están incorporados a sistema técnico alguno. El sistema técnico es un 

sistema híbrido socio-técnico, ya que considera componentes económicos, políticos, 

técnicos, organizativos y culturales  que están en interacción con un entorno formado por 

sistemas sociales más amplios que, a su vez, influyen en ellos.  Es esencial retomar este 

concepto porque nos permite interpretar la cultura técnica de la empresa estudiada en un 

sistema social diferente a aquella en la que  se construye esta cultura, Canadá vs México.  

Tres aspectos a considerar como premisas en el tratamiento de las nuevas relaciones 

laborales son: 

 El movimiento obrero a nivel internacional se encuentra prácticamente derrotado, por 

lo que el trabajador ya no cuenta con las instancias que le permitían resistirse 

colectivamente a la explotación. Una consecuencia de esta circunstancia, es que, 

aparentemente, no debería existir elemento alguno que impidiera la redefinición, por 

parte del capital, de las relaciones capital-trabajo, es decir, que obstaculizara la 

reestructuración del proceso productivo a partir de las nuevas necesidades del capital. 

 El aspecto tecnológico es preponderante para marcar los nuevos ritmos de 

productividad, de forma tal que, si el modelo de producción no cuenta con la capacidad 

suficiente para introducir innovaciones organizacionales en el proceso de trabajo, 

quedará rezagado en la competencia comercial. 

  El aspecto de la cultura, en general, y el de la cultura laboral y técnica, en lo particular, 

le asigna una nueva dimensión al factor humano. Así, el reto fundamental para el 

capital será cómo comprometer al factor humano en el marco de los requerimientos de 

productividad y calidad que exige el nuevo contexto económico internacional. 

 Existe una fragmentación y pauperización del trabajo, con una terciarización del 

mercado laboral, (outsorcing) 

 

El modelo de producción en Bombardier encuentra su base en el modelo de producción 

japonés,  este modelo de producción se conoce bajo el nombre de modelo "toyota" o 

modelo "ohnista” (Coriat B. , 1992a) y/o modelo “lean production”, que se fundamenta 

en dos principios básicos: 

1. la producción de “justo a tiempo”. 

2. la “auto-activación”. 

Evidentemente, este modelo de producción promueve la incorporación de altos niveles de 

tecnología en el proceso de trabajo, pero asimismo incluye el respaldo de la cultura 

japonesa que proviene del período de posguerra, cuando las condiciones económicas 

fijaron los retos que tanto el gobierno como los empresarios dominaban ya a principios de 

la década de los años setenta. Esto impuso una lógica de producción en pequeñas 

cantidades que demandaba el precario mercado japonés de la década de los años cincuenta. 

De ahí que el principio de justo a tiempo implique otra serie de elementos que redondean el 

alto grado de adaptación del modelo japonés, así como su gran capacidad para disminuir el 
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costo. El “justo a tiempo” impone una disciplina de “inventarios cero”, tanto de materias 

primas como de productos terminados. Éste es el primer elemento para determinar la 

reducción de los costos, ya que es fundamental equilibrar las líneas de producción para 

evitar “cuellos de botella”, en especial si la producción está fragmentada en distintos 

países, como sucede con los sistemas modulares. 

A la vez, el principio de los inventarios cero otorga lógica a la idea de empresa mínima, 

que hoy emerge como el principal objetivo de la modernización productiva, y que trata de 

una estructura con una alta propensión a flexibilizar los volúmenes de producción, así 

como a variar el tipo de producto. Para ello, es necesario eliminar los excesos, tanto de 

personal como de equipo. Éstos son los principales puntos que Occidente ha intentado 

copiar del modelo japonés y que, hasta cierto punto, ha incorporado mediante una política 

administrativa predeterminada, podríamos decir, controlable. Ohno concibe esta situación 

como un modelo adaptado a la producción de volúmenes limitados de productos 

diferenciados y variados. En la producción de aviones, como la línea de productos que 

tiene Bombardier, se adopta este modelo ya que permite tener producción de pequeños 

lotes -un avión por semana del Global Express- con características únicas según las 

necesidades de los clientes, como el modelo LearJet. 

El mayor mérito en el mantenimiento de un alto grado de productividad, con el respectivo 

grado de calidad requerida actualmente, se debe al papel que desempeñan dentro del 

proceso de trabajo los empleados japoneses. Se trata de una relación de trabajo en la que 

existe un compromiso negociado que conlleva a una alta participación por parte de los 

trabajadores, ya sea para controlar la calidad o como fuerza innovadora para mejorar los 

procedimientos en la organización del trabajo. En esto radica, en realidad, el poderío del 

modelo japonés. Evidentemente, el compromiso asumido por parte de los trabajadores está 

respaldado por la responsabilidad empresarial en el crucial aspecto de la remuneración. 

Es un sistema de remuneración basado en la productividad colectiva, que quiebra al 

individualismo y que propicia el compromiso del grupo para garantizar el volumen y la 

calidad. Una remuneración justa para el retiro estimula  al trabajador para que se entregue  

totalmente al tiempo efectivo de trabajo. Así, ese trabajador tiene un alto grado de 

participación en las innovaciones organizacionales que repercuten en el estado óptimo de 

la empresa. 

El mismo aspecto de la innovación tecnológica incluye la mano de obra que, en el caso 

japonés, al contar con un alto grado de capacitación, fortalece la potencialidad de los 

trabajadores para proponer mejoras en los sistemas de calidad. Los requerimientos de 

diversificación en la producción, que sólo se sustentan en una estructura flexible, dependen 

en alto grado del compromiso de los trabajadores con la empresa. Ése constituye el desafío 

a enfrentar por los empresarios y por las naciones que piensan lo contrario. 

Si la tendencia de hoy es incorporar al trabajador activamente, con una disposición de 

polivalencia en un marco de automatización y alta calificación de la mano de obra, habrá 

que pensar en la necesidad de contar con un trabajador altamente participativo. Esto 

provocará, para bien, la reconformación de las estructuras de poder y de autoridad al 

interior de las unidades productivas. 

Otro punto muy importante en la forma de producción toyotista y/o lean production, es la 

subcontratación de partes de los procesos de producción, o partes de componentes, que 

antes se producían en la propia empresa.  Ahora, la relación entre empresa matriz, 

subcontratistas y proveedores es muy estrecha y existen diversas modalidades, como lo 

señala Julien, en las redes de orquestación: se “observan empresas autónomas, 
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subcontratistas de primero, segundo o tercer nivel, cooperando bajo el gobierno de una 

empresa ancla, y que desarrolla recursos importantes colectivos y complementarios, como 

de conocimiento o capacidad compartidas”, (Julien, 2009, p. 70). 

Para lograr esto, se firma un contrato cuya vigencia está determinada por el ciclo de vida 

del producto, aunque en muchos casos la relación continúa. También hay contratos de 

subcontratación de un servicio, como sería la fabricación de componentes necesarios para 

corregir errores de producción; en estos aspectos los subcontratistas están divididos en 

primera, segunda y tercera generación. El modelo toyotista o lean production rompe con el 

fordismo y el neofordismo ya que dejan de ser empresas integradas horizontal y 

verticalmente y se convierten en  empresas que buscan la desconcentración. Como se verá 

más adelante, la industria aeronáutica sigue este modelo de producción. 

Metodología 

La metodología utilizada fue cualitativa, e realizaron varias visitas a la empresa en sus dos 

plantas en Querétaro y una visita a la planta en Montreal. Se efectuaron entrevistas al 

personal operativo, a los supervisores y a algunos expatriados con el objetivo de conocer 

los problemas en los procesos de transferencia de conocimientos de los componentes Q400 

y Global Express.
2
 Las entrevistas realizadas a los expatriados fueron determinantes para 

entender el cambio cultural. La visita a las empresas (Querétaro y Montreal) nos permitió 

recoger el componente simbólico o representacional de la cultura técnica y, 

posteriormente, comentarlas con algunos actores organizacionales para descubrir las 

diferencias culturales. 

La visita a la planta de Montreal fue fundamental para percibir los cambios en las prácticas 

y en las relaciones laborales.  En esta visita no se obtuvo la autorización para entrevistar, 

sólo para la observación visual, pero su resultado nos llevó a plantear nuevas interrogantes 

culturales sobre las relaciones culturales, laborales y prácticas sociales en el espacio fabril. 

Se realizaron entrevistas semidirigidas a la coordinadora académica de la Universidad 

Nacional Aeronáutica en Querétaro  (UNAQ) y al coordinador académico del Conalep de 

la carrera técnica de maquinados, con el objetivo de conocer el papel que tienen estas 

instituciones en la calificación de los jóvenes que se incorporarán a este sector económico, 

(un sector que demanda mano de obra calificada y especializada) quienes son los 

transmisores del habitus,  en palabras de Boudieu. Estas instituciones educativas 

transfieren la estructura de significados necesarios para incorporarse a una nueva cultura 

fabril y podríamos decir que constituyen una pieza clave para lograr una hibridación 

cultural acelerada, más aún al ser los ingenieros canadienses quienes desarrollan el plan de 

carrera y ser los primeros profesores de la UNAQ.   

Se realizaron búsquedas hemerográficas, en páginas institucionales web, y bibliográficas 

sobre el sector y sobre los planteamientos teóricos que nos permiten interpretar el 

fenómeno social que se presenta en esta empresa. 

Bombardier, una empresa de transportación basada en la innovación 

tecnológica 

Bombardier es una gran empresa canadiense con presencia internacional, que tiene sus 

orígenes en el año 1937. Esta empresa se ha dedicado a la transportación: por nieve, rieles, 

                                                 
2 Las entrevistas realizadas con el personal operativo fueron conducidas por la Mtra. Juana Hernández. Fueron grabadas y 

posteriormente transcritas. Dos entrevistas con expatriados las llevaron a cabo la Dra. Griselda Martínez y la Mtra. Juana 

Hernández, en los meses de octubre, 2009 y de enero, 2010.  
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agua, tierra y aire.  La diversificación en su línea de productos de transportación  obedece a 

las estrategias utilizadas a nivel internacional, que están dirigidas a la innovación, 

adquisición y fusión con otras empresas. En la actualidad, cuenta con dos divisiones que 

son líderes en su sector: Bombardier Aerospace y Bombardier Transportación, con una 

plantilla de 65,200 empleados en el mundo; de los cuales 30,300 participan en Aerospace y 

34,900 en Transportación, con ingresos (al cierre del ejercicio del 31 de enero de 2011) de 

17,700 millones de USD y con sus acciones (BBD) negociables en la Bolsa de Valores de 

Toronto. 

Bombardier es una empresa basada en la gestión del conocimiento, como lo señala 

Drucker (1995). El recurso productivo básico es el conocimiento y la clase dominante será 

aquella que lo posea,  “los trabajadores del conocimiento”. A lo largo de la historia de 

Bombardier constataremos que sus decisiones estratégicas tienen como fundamento 

principal encontrar y aprovechar el conocimiento esparcido por todo el mundo, de ahí que 

cuentan con más de 59 centros de producción en 23 países del orbe.  La presencia de 

Bombardier Aerospace en Querétaro también  refleja su modelo de gestión basado en el 

conocimiento, al impulsar los estudios en la Universidad Nacional Aeronáutica en 

Querétaro, cuyos planes curriculares y  primeros cursos de formación de profesores fueron 

impartidos por ingenieros de esta empresa. 

Según Bueno (2002), los procesos de conocimiento se caracterizan por un conjunto de 

factores externos e internos. Estos procesos llevan a una acumulación del capital 

intelectual que está compuesto por tres capitales principales, el humano, integrado por el 

conjunto de conocimientos de naturaleza explícita y tácita que tienen las personas; el 

estructural, o sea, el conocimiento desarrollado por la organización y que es de su 

propiedad, como son: los modelos de gestión, de organización del trabajo, de la tecnología 

en máquinas y herramientas, y el relacional, que es el conocimiento generado, tanto por el 

negocio como por la cadena de valor y por los distintos agentes sociales, económicos y 

políticos. 

 A continuación se relata la historia de la empresa resaltando las decisiones estratégicas 

que han hecho posible que se cuente entre las mejores empresas del mundo al lograr la 

acumulación del capital intelectual en sus tres variantes: el humano, el estructural y el 

relacional. 

 

El Origen: Vehículos para nieve. Josep-Armand Bombardier, un empresario 

schumpeteriano  

Los orígenes de Bombardier, están ligados con el ingenio, la visión  y el espíritu 

empresarial de un joven mecánico, Joseph-Armand Bombardier quien, en 1922, a  la edad 

de quince años, inventó el primer vehículo que podía circular sobre la nieve. Su motivación 

fue ayudar a la población de las zonas rurales que habitaba en lugares casi inaccesibles a 

causa de la nieve en Quebec, Canadá.   Pero no es hasta 1937 que lanza como producto 

comercial el auto para nieve B7 con capacidad para siete pasajeros. En los años siguientes, 

se comienza a fabricar autos para nieve, con capacidad para transportar doce pasajeros, y 

se desarrolla una serie de modelos dedicados a la transportación específica, como son: 

ambulancias, carros para servicio postal, escolar y comercial. (Bombardier, 2011). 

Si bien Bombardier, en 1949, tenía una buena posición en el mercado,  busca una mayor 

expansión al conjuntar dos sucesos: por un lado, la política gubernamental del gobierno de 

Quebec de abrir nuevos caminos rurales y, por otro, el desarrollo de un vehículo que 

pudiera circular en cualquier época del año por las grandes extensiones de bosques. Este 
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vehículo tenía  ruedas que se podían intercambiar por esquíes, lo que logró un incremento 

acelerado en sus ingresos. Neffa considera que las innovaciones exitosas, como ocurre en 

este caso, resultan del encuentro entre necesidades y oportunidades, la relación estrecha de 

los investigadores y tecnólogos con los empresarios, de los productores con los 

consumidores y los usuarios, al satisfacer sus necesidades. (2000, p. 187). 

Diez años después, en 1959, el empresario-innovador lanza al mercado su último invento: 

la moto para nieve ideal “Ski-Doo”. Desafortunadamente, muere cinco años más tarde, 

alcanzando únicamente a ver los primeros signos del éxito sensacional de la moto.  

Bombardier dejó una empresa con una gran solidez comercial y financieramente sana. 

Joseph-Armand Bombardier es la representación del empresario-innovador señalado por 

Schumpeter, al desechar las ideas predeterminadas de  su época y al promover siempre el 

cambio, atento a las necesidades de su entorno.   

La sucesión. Un cambio hacia la transportación por rieles. 

El hijo del dueño fundador, Laurent Beaudoin, se convirtió en el presidente de la sociedad. 

Él es quien inicia el periodo de diversificación por medio de acciones estratégicas como 

son: cotizar en la bolsa y adquirir empresas estratégicas que fueron vitales para su 

crecimiento.  

Como lo menciona la historia de Bombardier, la empresa se centra en enfrentar crisis, que 

son vistas como nuevos desafíos (explosión creativa) y en  aprovechar las oportunidades 

con una constante innovación, creatividad, audacia y dinamismo empresarial. (Bombardier, 

2011).  

La flexibilidad y visión que tiene el equipo de dirección  de Bombardier para reorientar su 

producción e incursionar en nuevos transportes,  al pasar de la transportación sobre nieve a 

los transportes sobre rieles, permitieron aprovechar su capacidad instalada cuando se 

produjo la disminución de la demanda de vehículos para nieve.  La nueva generación de 

Bombardier continúa con la cultura de innovación y de eliminación de la resistencia al 

cambio.  El nuevo equipo de dirección de la empresa, va aún más lejos en la innovación 

exitosa, al entrar a un nuevo sector del mercado. Beaudoin mantiene el perfil de 

empresario/innovador desde la lógica schumpeteriana, o sea, mantener una organización 

basada en la gestión del conocimiento le ha permitido desarrollar nuevas tecnologías, 

nuevos procesos y nuevas filosofías de gestión globalizada. 

Su sector de transportación está considerado como líder mundial en la industria del 

transporte ferroviario con una gran diversificación de productos y de servicios a nivel 

mundial.  El crecimiento acelerado de esta empresa se basa en las decisiones estratégicas 

tomadas dentro del sector de la transportación con  adquisiciones claves. En el caso de 

México, Bombardier adquiere, en 1992, la empresa Constructora Nacional de Carros de 

Ferrocarril. Su compra se efectuó en el marco de la privatización de empresas durante el 

sexenio salinista.  

Así se manifiesta la cronología de las adquisiciones realizadas a lo largo de treinta años: la 

entrada al mercado europeo, el mercado de transporte ferroviario más grande del mundo, 

se logra con la participación de 45% de las acciones de la empresa belga de construcción 

ferroviaria y metálica. Posteriormente, Bombardier adquiere la empresa francesa que 

ocupa el segundo lugar en el mercado local. Desde el año 2002 esta división  se trasladó de 

Montreal, Canadá a Berlín, Alemania.  

1971   Lohnerwerke (Austria) 

1976   MLW-Worthington (Canadá) 
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1984   Alco Power (U.S.) 

1988   BN Constructions Ferroviaires et Métalliques (Bélgica) 

1989   ANF-Industrie (Francia) 

1990   Procor Engineering (Bretaña) 

1992   UTDC (Canadá)  

1992      Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril (México) 

1995   Waggonfabrik Talbot (Alemania) 

1998   Deutsche Waggonbau (Alemania) 

2001   DaimlerChrysler Rail Systems - Adtranz (Alemania) 

Bombardier conquista el cielo 

Las decisiones estratégicas, el modelo de gestión basado en el conocimiento y la 

innovación de procesos, así como un crecimiento acelerado y su presencia a nivel mundial, 

llevaron a la empresa a incursionar en un nuevo sector: el aeronáutico. En 1986, se 

incorpora a este sector con la adquisición de la empresa canadiense fabricante de aviones, 

Canadair. Desde una interpretación evolucionista de inspiración schumpeteriana, señalada 

por Neffa, comprendemos el proceso de crecimiento e innovación de Bombardier. Según 

Cohendent la firma, más que una procesadora de información, es un procesador de 

conocimientos, “las firmas organizan la producción y la atención se centra, por una parte, 

en sus competencias y capacidades organizacionales para hacer bien las cosas y de 

manera confiable y, por otra parte, en los procesos de aprendizaje. Las competencias se 

refieren al conjunto de rutinas, de “saber hacer”, diferenciados y de activos 

complementarios que la firma pone en acto para resolver los problemas que se plantean. 

(Neffa, 2000, p. 116). 

Bombardier toma decisiones de acuerdo con su historia (path-dependency), para 

conquistar el cielo. En el análisis de la empresa se detecta que no sólo utiliza sus 

competencias y capacidades organizacionales, sino también sus capacidades empresariales 

en la detección de las necesidades del mercado y los comportamientos de los diversos 

actores.  Las decisiones estratégicas mantienen la misma trayectoria tecnológica utilizada 

en el sector de transportación, lograda por la adquisición de firmas líderes del sector y 

aprovechando sus conocimientos y capacidades adquiridos para integrar los procesos de 

producción y un amplio portafolio de servicios.  En 1989, adquiere la empresa Short 

Brothers plc, en Irlanda, lo que le asegura la conquista del mercado europeo. Las siguientes 

adquisiciones fueron: 1990,  Learjet Corporation’s assets (E.E.U.U.); 1992,  de Havilland 

(Canadá) y, en el año 2000, Skyjet (E.E.U.U.). 

Un año después del atentado del 11 de septiembre, 2001, la empresa tomó la decisión de 

vender su división de transportes de recreación y se dedicó exclusivamente a los sectores 

de transportación ferroviaria y aeroespacial, al tiempo que especializó su modelo de 

gestión modular. 

El modelo de gestión de Bombardier está basado en el conocimiento que permite encontrar 

mecanismos de aprendizaje para lograr su plenitud. Esto lo señala Cohendet, citado por 

Neffa,  “crear y hacer circular los conocimientos; canalizar los procesos de aprendizaje, 

orientándolos en la dirección precisa; estimular la diversidad y la búsqueda de nuevos 

conocimientos, para evitar el bloqueo de los procesos cognitivos y que haya incoherencia 

entre los conocimientos individuales y colectivos; velar para que quienes tienen 

conocimientos tácitos los expliciten o compartan en el colectivo de trabajo.” (2000, p. 

117).  
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El modelo de gestión de la calidad y excelencia lleva a considerar que todos los empleados 

y la cadena de suministros, que tienen un sentido de la innovación y un compromiso 

permanente con la excelencia, como antes se comentó, son los principios del modelo 

toyotista/lean production.  

Bombardier aeronáutica es el tercer fabricante de aviones civiles en el mundo, además 

tienen un amplio portafolio de servicios. La sede se encuentra en Montreal, Canadá y sus 

pedidos durante el año 2010-2011 fueron por 16.6 millones (USD), con 201 pedidos netos 

y la entrega de 244 aviones.  Las plantas de producción se localizan en Canadá, Estados 

Unidos, Reino Unido (Irlanda del Norte) y México. La empresa mantiene centros de 

servicios de mantenimiento, distribución, ventas de refacciones y ventas, en general, en 

todo el mundo. (Bombardier, 2011). 

La cadena de suministros es una prioridad estratégica para Bombardier, de ahí la 

importancia de que las pequeñas y medianas empresas mexicanas logren un desarrollo en 

sus procesos y productos para integrarse en esta cadena de proveedores en diseño y en la 

fabricación de componentes para aviones. De tal forma, se obtiene una transferencia 

tecnológica del desarrollo de este sector a nuestro país. Si no es así, el único beneficio será 

el crecimiento en empleos a nivel operativo, y los incrementos en exportaciones del sector 

serán a precios de transferencia y no de valor agregado y de especialización.  

Este proceso de aprendizaje y transferencia del conocimiento será analizado en el caso de 

Bombardier Querétaro, donde los empleados tienen un sentido de la innovación y un 

compromiso permanente con la excelencia. 

La industria aeronáutica en Querétaro 

La industria aeronáutica en México es reciente, pero muestra un crecimiento acelerado al 

ser el sector estratégico para el desarrollo nacional del sexenio de Felipe Calderón. Por 

esto, México busca conjuntar esfuerzos de los gobiernos federales y estatales, las 

instituciones de educación superior y media superior y las empresas, a fin de desarrollar las 

capacidades técnicas y de infraestructura que permitan manufacturar y diseñar productos 

para el sector aeronáutico.  

Por esta razón, México se está convirtiendo en un territorio estratégico para las industrias 

aeroespaciales europeas, estadounidenses y canadienses, al obtener la autorización para la 

certificación BASA,  de la U.S. Federal Aviation Agency (Hualde A. y Carrillo J., 2007, p. 

67). Aquí vale la pena recordar la firma del convenio entre México y Francia para hacer un 

corredor aeroespacial en Querétaro en el año 2010. Para lograr esto se cuenta con un total 

de 24 establecimientos del sector aeronáutico divididos  de la siguiente manera: 8 fábricas 

de manufactura; 12 de manufactura, operación y mantenimiento y 4 de investigación y 

desarrollo. (Concyt, Promexico, SE, FEMIA, COMEA, 2009). 

La principal empresa del parque aeroespacial es Bombardier, instalada en el año 2005 y 

que iniciara sus operaciones en el año 2006 para fabricar fuselajes y arneses de cableado 

eléctrico. En octubre del año 2010, se inauguraron oficialmente, en el Parque Aeroespacial 

de Querétaro, las instalaciones para la fabricación de componentes y el montaje final del 

Learjet 85. En la planta de Belfast se continuará el desarrollo tecnológico y de diseño, 

además  del proceso de producción del ala de las estructuras primarias de este modelo de 

avión.  

Bombardier se halla en la cima del clúster y actúa como ejemplo para que otras empresas 

del ramo se instalen. Además, el gobierno estatal está generando las condiciones de 

infraestructura necesarias para la instalación de los proveedores en el parque industrial 
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aeroespacial y la presencia en las instituciones de educación media y superior, encargadas 

de formar la mano de obra calificada. El impacto de estas decisiones se aprecia en el 

crecimiento de la planta de Querétaro México, donde se emplean más de  1.200 

trabajadores y se fabrican los componentes estructurales de aviones, incluyendo la familia 

de jets Global de fuselaje de popa, el Q400 NextGen aviones de control de vuelo paquete 

de trabajo y la CRJ700/900 / 1000 NextGen y Challenger 605/850 timones de las 

aeronaves, así como los arneses eléctricos principales y los sub-ensambles de aviones 

comerciales y de negocios de Bombardier. (Bombardier, 2011). 

Además, este sector puede crear las condiciones estructurales para promover la 

reconversión industrial la cual, según el gobierno federal, es fundamental para salir de la 

crisis económica y crear las condiciones para un crecimiento sostenido y que se espera que 

sea equitativo. Diferentes informes indican que, en la industria aeroespacial, México 

logrará la tan anhelada diversificación de la actividad industrial y la indispensable 

generación de empleos, profesionales técnicos capacitados y mejor remunerados. (Concyt, 

Promexico, SE, FEMIA, COMEA, 2009).  

El sector demanda la calificación de la mano de obra y su certificación, ya que exige 

nuevos conocimientos y saberes para incorporarse a una industria nueva como es la del 

sector aeroespacial. Hay que recordar que no son sólo saberes sino que ello también 

implica un cambio en las culturas laboral y técnica ante la exigencia de nuevos 

comportamientos y estructuras de significados en los espacios industriales donde 

interactúan culturas laborales distintas, como es el caso de la Bombardier, Qro. Es muy 

importante considerar esto ya que dentro de los reportes hemerográficos, en ningún 

momento se menciona esta hibridación de culturas laborales. 

 Las culturas laboral y técnica de Bombardier constituyen un ensamblado de culturas 

laborales y nacionales en las que existen significados distintos sobre la autoridad, el tiempo 

para el descanso, la responsabilidad, la comisión de errores y las relaciones laborales y 

contractuales que modifican el tejido social de la empresa. En Querétaro, trabajadores de 

alto nivel jerárquico canadienses coexisten con nacionales y, en la producción, también se 

pueden hallar contratistas canadienses.  En esta construcción de significados, la historia 

socio-laboral de Quebec y México no son las mismas. Significa pasar de una cultura 

laboral con bases tayloristas/fordistas de la disciplina, la especialización y el conflicto a 

una cultura laboral con bases toyotistas, en las que la confianza, la autonomía y la 

polivalencia se encuentran en el centro de la interacción entre la jerarquía y el personal 

operativo en el espacio fabril. 

El estudio de las grandes empresas multinacionales, como Bombardier, con modelos 

organizacionales basados en el toyotismo y en los principios del lean production, nos 

permite discutir los alcances, limitaciones y contradicciones de estos sistemas de trabajo en 

culturas laborales distintas. En esta empresa se establecen relaciones laborales y de 

producción basadas en la confianza y la autodisciplina de los trabajadores. La primera 

impresión que se percibe es la de una empresa con laxitud en las jerarquías y con un 

ambiente agradable y de camaradería entre los trabajadores.  Para analizar la empresa, 

Bombardier retomó elementos trabajados por Reygadas (2002) en el análisis de Altec, 

maquiladora del sector automotriz. 

Bombardier cuenta con dos plantas de producción, una se encuentra en el Parque Industrial 

del Marqués, donde se fabrican los elevadores, el timón (rudder) y el estabilizador 

horizontal para el modelo Q 400. Este proceso de producción se realizaba en Mitsubishi-

aeroespacial, en Japón y decidieron transferirlo a México a partir del año 2007. La planta 

mayor opera en el Parque Aeroespacial de Querétaro, en la zona del Aeropuerto 
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Internacional, se inició con la fabricación de arneses, o sistema eléctrico de casi todos los 

modelos de avión de la empresa.  En este complejo industrial también se fabrican los sub-

ensambles menores, el estabilizador vertical (vistab), el barril, las vestiduras y los acabados 

de estas partes del modelo Global Express que antes se fabricaban en Toronto, Canadá. 

Estos tres procesos de producción: arneses y componentes de los modelos Q 400 y Global 

Express más otros componentes, obedecieron a decisiones estratégicas distintas. Además, 

el proceso de transferencia se produjo en contextos de consenso y conflicto diferentes que 

impactaron en su curva de aprendizaje y aprehensión del conocimiento y de los 

comportamientos. Cabe aclarar que el ensamblaje final para estos dos modelos de avión se 

realiza en Toronto, Canadá.  

En la planta de Bombardier, Qro.,  el tejido social es complejo dada la diversidad en el 

conocimiento de los idiomas. Dentro de la empresa se observa una interacción entre 

personas que hablan idiomas distintos, lo que en ocasiones impide o dificulta la 

comunicación. En la planta interactúan expatriados canadienses que no hablan español, que 

lo hablan con limitaciones o que, definitivamente, no lo hablan; con empleados mexicanos 

que dominan el inglés, que se dan a entender o que no lo hablan y con contratistas 

canadienses que no hablan español. Estas diferencias en el conocimiento de las lenguas 

conducen a problemas en la transferencia del conocimiento, que exige implementar nuevos 

mecanismos de aprendizaje para asegurar su aprehensión.  

Al entrar a la planta de manufactura se deshizo mi antigua representación fabril sobre el 

proceso de producción de un avión. En la mente de las personas ajenas a estos procesos  se 

considera que se basan en la intensificación del capital, en los procesos de producción 

realizados con robots y con una alta tecnología en el uso de herramientas.  Pero la 

fabricación de estos componentes es artesanal y requieren un proceso intenso de la mano 

de obra. La habilidad de los obreros y obreras se muestra en el remachado y en el taladrado 

porque tienen que insertar una cantidad innumerable de piezas pequeñas. En algunos casos, 

la posición del obrero en espacios reducidos, hacía que se vieran como acróbatas. El área 

de producción se encuentra impecable y ordenada; los principios japoneses de las 5S están 

presentes. Todas las herramientas están en su lugar, sólo cuentan con lo necesario en la 

estación de trabajo. El ambiente se percibe relajado. Hay un respeto enorme por tiempo 

laboral y el tiempo de descanso. Todos los trabajadores abandonan sus puestos de trabajo  

en el horario debido y, en pocas ocasiones, laboran en tiempo extra.  

El modelo de gestión de Bombardier se basa en un capitalismo flexible, que arremete 

contra las formas rígidas de la burocracia y los males de la rutina ciega, como lo señala 

Sennett:  

A los trabajadores se les pide un comportamiento ágil; se le pide también –con 

muy poca antelación- qué estén abiertos al cambio, que asuman un riesgo tras 

otro, que dependan cada vez menos de los reglamentos y procedimientos 

formales. Poner el acento en flexibilidad cambia el significado mismo del 

trabajo, y con ello las palabras que usamos para hablar del trabajo.” (1998, p. 

9). 

Las características que Sennett analiza sobre la gran movilidad que tienen los trabajadores 

de las empresas multinacionales y los efectos en sus temperamentos son: la pérdida del 

sentido de pertenencia a una comunidad y el establecimiento de lazos débiles originados 

por los cambios constantes de residencia. Esta situación se observa con los expatriados, 

ejecutivos y contratistas, que llegan a México o a otra parte del mundo para implementar el 

modelo de gestión de Bombardier. El tiempo lo decide el trabajo, en ocasiones se 
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establecen con toda su familia y, si bien la empresa hace más asequible su instalación y 

adaptación a la nueva ciudad, se producen cambios culturales y se adoptan nuevos 

comportamientos adecuados al nuevo campus y al habitus.  

Según el análisis del trabajo de campo, las diferencias surgen por el factor cultural, ya que 

en la transferencia del modelo Q400 predominó la cooperación en las relaciones de 

transferencia del conocimiento y en la transferencia del Global Express hubo que 

sobrepasar varios conflictos laborales y culturales. Dada la mayor complejidad del modelo 

Global Express y las limitaciones lingüísticas, (los idiomas inglés, español y francés) se 

limitaron a los procesos de transferencia de tecnología.   

Como señala Bourdieu, el mercado lingüístico conforma el campo de interacción con 

referentes distintos, lo que lleva a una posición de poder. Para Bourdieu, el mercado 

lingüístico establece un conjunto de relaciones de fuerza y dominación lingüística, un 

mercado en que los capitales lingüísticos y simbólicos provenientes de posiciones 

consolidadas se hacen valer en el modelo de transferencia. Los trabajadores mexicanos se 

encontraban en una relación de desventaja ya que no conocían los conceptos de los 

procesos de producción que, además, eran procesos de producción completamente nuevos.  

Hay trabajadores en este sector que provienen de la industria automotriz, circunstancia que 

les permitió construir algunos referentes, pero tuvieron que aprehender los nuevos 

conceptos, como lo señala un supervisor del Global Express. 

El modelo de gestión en Bombardier, está basado en una nueva cultura de calidad y 

productividad, que gira alrededor de las relaciones de confianza.  Los valores que guían el 

comportamiento de todos los agentes internos y externos están basados en la confianza 

porque consideran a su personal como el valor más importante para lograr los objetivos; 

los proveedores y contratistas son sus socios y la responsabilidad social está presente en 

todas sus innovaciones. En esta empresa está penalizado el camuflaje (esconder los 

errores). Todo error es corregible pero se tiene que anunciar y esta situación exige un nivel 

de madurez de los trabajadores de operación. Ocultar un error es motivo para el cese de la 

relación laboral.  El método de solución de problemas es utilizado en la empresa por medio 

de juntas de socialización del problema y la toma de decisiones para su solución.  En la 

entrevista realizada a un expatreado así se menciona.  

El sistema de supervisión para los dos modelos de avión se basa en el modelo de coaching 

o facilitador. El modelo es una variante planeada para que los facilitadores  apoyen a las 

nuevas generaciones de empleados.  

En la construcción identitaria de los trabajadores mexicanos y canadienses también se 

señalan diferencias, que se  resolvieron a partir de los procesos de interacción; los 

expatriados y contratistas canadienses fueron comprendiendo e interpretando por qué los 

trabajadores mexicanos tienen un comportamiento diferente a los trabajadores de Toronto.  

En la siguiente entrevista se presenta una interpretación sobre el mexicano. Es importante 

mencionar que la estructura de esta entrevista se presenta como verbatim: 

“Sí, un pequeño problema es que, bueno, y eso puede ser un poco en la cultura es 

que los mexicanos son muy orgullosos de ser mexicanos o muchas personas que 

sabemos todo, yo sólo una en ensamblaje hay algunos mexicanos que piensan 

que pueden hacer todo pero ayudar no, cuando está el tiempo de capacitar a esta 

personas, ese fue  mi problema porque ellos así, pero en la realidad no se quiere 

recibir información de otra persona, porque ellos creen saber todo”. (Entrevista 

a contratista realizada por Hernández J., marzo, 2010) 
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A partir de octubre del año 2005, se inició la formación de las primeras generaciones de 

técnicos especializados para la manufactura en dos áreas, que Bombardier tenía particular 

interés de introducir en México: ensambles estructurales (secciones metálicas que luego 

conforman el fuselaje del avión) y ensambles eléctricos (arneses o sistemas nerviosos de 

las aeronaves).  Con el objetivo de que la empresa iniciara la manufactura en mayo del año 

2006, se formó una primera generación de 110 personas, en cuatro meses, con apoyo de la 

UTEQ, que posteriormente se convirtió en la UNAQ.  La primera generación de la UNAQ 

fue contratada para el proceso de producción del Q400 y varios fueron transferidos al 

proceso de Global Express.  

Reflexiones Finales 

La industria aeronáutica en México es reciente pero con un crecimiento acelerado en los 

últimos años, lo que otorga a nuestro país una oportunidad para la generación de empleos, 

aunque se requiera de una experiencia especializada por parte de los trabajadores. Por este 

motivo, se inauguró la Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro, la cual apoya 

Bombardier, que basa su modelo en la gestión del conocimiento. Se busca, además, el 

apoyo del gobierno federal y estatal y de universidades y empresas, con la finalidad de 

desarrollar la industria aeroespacial en México. 

Bombardier es una empresa toyotista, basada en los modelos de gestión del conocimiento 

implantados en el Oriente. Estos modelos, al ser más flexibles, permiten una producción 

por lotes, responsabilidad de un equipo de trabajo. Consideran a los trabajadores como 

piezas claves en el proceso de producción, es decir, las ideas de cada uno de ellos son 

importantes para el desarrollo de la empresa. Otro aspecto significativo es que la 

innovación dentro de esta empresa es altamente valorada con el fin de figurar a la 

vanguardia del mercado. Innovar constantemente permitió a Bombardier tener un 

crecimiento acelerado y ser reconocida internacionalmente. 

La diversidad cultural que integra Bombardier representó un gran reto en la transferencia 

del conocimiento, ya que el personal es canadiense, japonés y mexicano. Cada uno encarna 

una cultura completamente diferente, con sus propios idiomas, lo que significó el principal 

problema para la gestión del conocimiento. Para salvar este escollo se crearon manuales 

con imágenes en los que se explicaban los procesos que se debían llevar a cabo, es decir, se 

plasmaron las ideas tácitas, en forma explícita y en los  diferentes idiomas 

Los trabajadores expatriados tienen lazos débiles en cuanto a pertenencia, es decir, no se 

sienten identificados con su país de origen ni con ningún otro. Esto se origina porque 

siempre están viajando de país en país. Ellos adoptan nuevos comportamientos de acuerdo 

al país de llegada y crean un nuevo campus y un nuevo habitus.  

La transferencia del conocimiento para los procesos de producción de los modelos Q400 y 

Global Express fue diferente, ya que primero se comenzó la producción de los 

componentes del Q400. Para este modelo llegaron personas altamente calificadas a 

México, quienes habían sido capacitadas en Japón con la meta de transmitir los 

conocimientos necesarios sobre el proceso de producción. Además, se contrató a personal 

altamente calificado, en su mayoría angloparlantes, por lo que la comunicación fue más 

sencilla. Se puede decir que existió una planeación bien estructurada. Sin embargo, para la 

producción del Global Express, muchos conflictos surgieron dentro de la empresa porque 

el personal que enviaron para la capacitación no hablaba español y esto, aunado a  que se 

contrató personal que en su mayoría no hablaba inglés, generó el gran conflicto derivado 

de la falta de una planeación. Esta situación logró su solución  mediante la creación de los 
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manuales antes mencionados y  la desaceleración de la línea de producción para dar tiempo 

al proceso de aprendizaje. 

Un programa conocido como coaching, o facilitador, se implementó para supervisar la 

producción de los dos modelos lo que permitió que los supervisores capacitados apoyaran 

a las nuevas generaciones de empleados, es decir que transmitieran su conocimiento.   

Martínez y Hernández, (2010), mencionan como una conclusión plantear el éxito de un 

modelo de transferencia de conocimiento, considerando exclusivamente los mecanismos de 

aprendizaje. Esto nos llevaría a interpretaciones incompletas ya que, de acuerdo con la 

investigación presentada, existe un conjunto de factores endógenos y exógenos, inherentes 

al origen y destino del conocimiento, lo que puede dar como resultado diferencias en los 

resultados de la producción, como las detectadas en los modelos bajo estudio.  De ahí la 

importancia de realizar investigaciones cualitativas que tengan como objetivo analizar los 

cambios culturales en la implementación de los nuevos modelos de desarrollo económico y 

de producción en un país determinado.  La literatura de Bourdieu, de Reygadas, Abo, y 

Sandoval, constituyeron fuentes de gran riqueza para iniciar el estudio de este sector. 

En otro estudio realizado por Martínez, (2011), se considera que en el desarrollo de este 

nuevo sector económico hay que recoger las experiencias obtenidas en el desarrollo del 

sector automotriz para lograr un mayor crecimiento de la planta productiva que va 

interactuar con este sector.  Las políticas públicas deben considerar los factores culturales, 

económicos, organizacionales y empresariales que permitan un círculo virtuoso en el que 

todos puedan ganar.  
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Resumo 

No mundo globalizado, a necessidade das empresas inovarem é de fundamental importância 

para sua sobrevivência no mercado. As organizações não conseguem inovar sozinhas na 

mesma velocidade em que a informação é gerada.  Uma forma de inovar é por meio de 

parcerias com Universidades, Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) e outras empresas, 

ou seja, utilizando-se da Inovação Aberta. O grande desafio é como gerenciar este tipo de 

projeto de inovação que apresenta questões como raridade e complexidade tecnológica ou, 

ainda, possui características multidisciplinares. Outro desafio é gerenciar e reter o 

conhecimento gerado durante o processo de Inovação Aberta. A literatura apresenta muitos 

estudos e pesquisas sobre métodos de gestão de projetos tradicionais, mas estes não 

conseguem suprir o desenvolvimento de Inovação Aberta devido a sua complexidade. Neste 

contexto, o principal objetivo do artigo é propor um framework que utiliza a Gestão de 

Projetos Complexos e a Gestão do Conhecimento para auxiliar na gestão da Inovação Aberta. 

Para o delineamento da pesquisa, a metodologia baseou-se em uma pesquisa bibliográfica, 

apoiada em pesquisa bibliométrica e análise sistêmica de fontes secundárias, desenvolvida 

dentro do escopo de duas dissertações de mestrado. Pesquisou-se os conceitos de Inovação 

Aberta, de Gestão do Conhecimento Organizacional, de Gestão de Projetos tradicionais e 

complexos. Diante das informações coletadas e analisadas, é possível inferir que técnicas de 

Gestão de Projetos Complexos e Gestão de Conhecimento agregados e utilizados de forma 

contínua, podem melhorar a gestão da Inovação Aberta. 

Palavras-chave: Inovação Aberta. Gestão do Conhecimento. Gestão de Projetos. Projetos 

Complexos. 

Abstract  

In a globalized world, the need for enterprises to innovate is fundamental for their survival 

in the market. The organizations cannot innovate by themselves at the same speed at which 

information is generated. One way to innovate is through partnerships with Universities, 

Innovation Centers and other enterprises, i.e., using open innovation. The great challenge is 

how to manage this type of innovation project that presents questions such rarity and 

technological complexity, or even has interdisciplinary characteristics.  Another challenge 

is to manage and retain the knowledge generated during the process of open innovation. The 

literature present many studies and research on methods of traditional project management, 

but these cannot provide the development of open innovation due to its complexity. In this 

context, the main objective of this paper is to propose a framework that uses the Management 

of Complex Projects and Knowledge Management to assist in the management of Open 

Innovation. For the research delimitation, the methodology was based on a literature search, 

based on bibliometric research and systemic analysis with analysis of secondary sources, 

developed within the scope of two master dissertations. Researched the concepts of Open 

Innovation, Organizational Knowledge Management and Project Management traditional 

and complex. From the information collected and analyzed, it is possible to infer that 



technics of management of complex projects and knowledge management aggregated and 

used continuously, can improve the management of open innovation. 

Keyword: Open Innovation. Knowledge Management. Project Management. Complex 

Projetcs. 

1 Introdução 
 

Em um mundo complexo e desafiador, o sucesso organizacional depende da capacidade de 

configurar os ativos corporativos para refletir a rápida mudança dos mercados e das 

condições ambientais. Nos últimos anos, a importância competitiva dos ativos tangíveis, 

como capital financeiro, tecnologia ou estoques, diminuiu nos mercados e levou a um 

aumento do foco na implantação estratégica de ativos únicos, difíceis de imitar, intangíveis, 

como o conhecimento especializado, base para uma vantagem competitiva sustentável 

(MOAYER; GARDNER, 2012; HUIZINGH, 2011). 

Segundo Lichtenthaler (2007), a competição tornou-se especialmente baseada no 

conhecimento, por este motivo, muitas empresas têm começado iniciativas de Gestão do 

Conhecimento (GC) e tentado gerir suas bases de conhecimento. Além disso, houve um 

aumento substancial na aquisição externa de conhecimento por organizações que tentam 

complementar ou melhorar essas bases de conhecimento. Neste sentido, “o processo de 

inovação por intermédio do conhecimento é visto como um recurso-chave e uma fonte de 

vantagem competitiva entre empresas em um ambiente crescentemente competitivo.” (REIS, 

2008, p. 2). 

Somente após os anos 90 que a comercialização de conhecimento externo tornou-se algo 

mais comum. Como resultado, um grande número de empresas tem trabalhado o modelo de 

Inovação Aberta (IA) em que utilizam informações internas e externas para explorar a 

tecnologia, ao mesmo tempo que adquirem conhecimentos de fontes externas 

(LICHTENTHALER, 2007; VRANDE et. al., 2009). Porém, diante do exposto, surge 

inevitavelmente a questão, como gerenciar o processo de IA em um ambiente tão complexo 

como as organizações atuais? Assim, buscando avançar com estas discussões, este artigo 

apresenta como principal objetivo propor um framework que utiliza a Gestão de Projetos 

Complexos e a Gestão do Conhecimento para auxiliar na gestão da IA. 

O artigo está estruturado em seis seções, incluindo esta seção inicial que apresenta a sua 

introdução. As duas próximas seções tratam da fundamentação teórica da pesquisa. São 

discutidas as teorias e as relações referentes à GC, à IA e aos Projetos Complexos, eixos 

formadores da proposição a ser apresentada. A quarta seção refere-se aos aspectos 

metodológicos da pesquisa. Na sequência, é apresentado um framework resultante das 

discussões. A última seção apresenta as considerações finais do artigo. 

 

2 Da construção do conhecimento à Inovação Aberta: conceitos e processos 
 

Criar novos conhecimentos é fundamental para o desenvolvimento de novos produtos dentro 

das organizações. O conhecimento tácito de cada um dos membros da equipe é 

potencialmente valioso, pois há diferentes habilidades, conhecimentos e experiências 

trabalhando juntos para resolver as questões ou problemas encontrados em um determinado 

projeto ou atividade (CHOO, 2006; FONG, 2003).  

A GC tem muitas vantagens potenciais tais como a manutenção de experiência, a captura e 

o compartilhamento das melhores práticas, o suporte corporativo, a melhoria do atendimento, 



uma melhor tomada de decisão, o aumento da rentabilidade e da vantagem competitiva, e, 

sobretudo, apoia a transformação do conhecimento tácito pessoal e intuitivo em explícito e 

socializado. Processos de GC ajudam as organizações a definir, a selecionar, a organizar, a 

distribuir e a compartilhar a informação retida na memória da organização que se encontra 

de forma desestruturada, gerando sistematicamente o processo de criação do conhecimento 

(MOAYER; GARDNER, 2012; NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Este é o grande desafio organizacional: aliar criação e compartilhamento do conhecimento 

para gerar inovação, mediante processos de GC, pois o conhecimento não é um recurso 

tangível, não pode ser facilmente trocado por meio de operações do mercado. Neste sentido, 

a geração de novos conhecimentos requer, primeiro, oportunidades de acesso a estoques de 

conhecimento, necessários para sustentar vantagens competitivas e as organizações precisam 

gerar constantemente fluxos de novos conhecimentos, a fim de acumular e renovar o 

portfólio de seu próprio estoque de conhecimento (CHOO, 2006; LIN; WU, 2010). 

 

2.1 Como o conhecimento apoia a inovação 

 
A inovação de tecnologias complexas requer a combinação de multi-disciplinas de 

conhecimento tecnológico, que vem de múltiplas fontes dentro e fora da organização, dos 

processos internos, dos projetos, dos clientes e de outras partes interessadas. Para isso, 

organizações empregam alianças estratégicas para levantar conhecimento distribuído em 

vários domínios técnicos, pois o mercado muda rapidamente e é difícil para uma empresa 

prever e investir em todas as possíveis direções, logo, a forma de fazer negócios deve, 

também, evoluir (LIN; WU, 2010; POLYANINOVA, 2011). 

Neste cenário, modelos contemporâneos de inovação têm tido uma visão mais ampla, 

encarando a inovação como um processo operacional interativo em uma base distribuída e 

envolvendo uma ampla gama de grupos dentro e fora da organização, ligados por redes.  

Segundo Cacciatori (2008), Standing e Kniti (2011), nos últimos anos, as empresas têm cada 

vez mais contado com projetos para gerar, acessar e distribuir conhecimento em ambientes 

complexos. Os projetos exibem um grau relativamente elevado de exclusividade, gerando 

novos conhecimentos. Contudo, estes conhecimentos gerados não podem ser imediatamente 

compartilhados e utilizados em outros projetos, pois precisam ser adaptados às 

especificidades da atividade em curso. No entanto, é justamente a capacidade de conceber 

processos de “recuperação do conhecimento/informação” que permitem a localização 

oportuna e a adaptação destes novos contextos, ou seja, o reuso de conhecimento relevante, 

que é crucial para as empresas que operam em ambientes descontínuos, como ambientes 

focados em projetos. Assim, a rede é vital para essa inovação baseada em processos.  

Processos de compartilhamento de conhecimento podem melhorar questões tão importantes 

como liderança, trabalho em equipe, o papel do gerenciamento de projetos na cadeia de 

abastecimento e as complexidades do conhecimento que se movem ao longo dos projetos ou 

atividades desempenhadas (LIEBOWITZ; MEGBOLUGBE, 2003). Segundo Strauhs et al. 

(2012), as ferramentas e os processos aportados pela GC podem contribuir para a criação e 

o compartilhamento do conhecimento, anteriormente aludido, e consequentemente da 

inovação, nos seguintes itens: a) Memória organizacional: utilizada para registrar 

experiências envolvendo as diferentes áreas da empresa, equipes e fatos mais relevantes 

ocorridos; b) Lições aprendidas: utilizadas para registrar o aprendizado durante o 

desenvolvimento do projeto de inovação (identificam o que deu certo, o que deu errado e o 

que pode ser modificado nos processos internos); c) Portal de compartilhamento (na 

intranet): utilizado para registrar e permitir o acesso interativo e o uso compartilhado das 



informações geradas ao longo do projeto de inovação e d) Comunidades de prática: 

utilizadas para compartilhar informações e conteúdo de interesse comum que possam 

contribuir pra a geração de ideias que levem a inovações.  

Empresas com conhecimento prévio suficiente podem absorver melhor e aprender a partir 

da aquisição, porque o conhecimento prévio aumenta a capacidade de interpretar a diferença 

entre conhecimento e rotinas. Com bases de conhecimento consistentes, as empresas são 

mais propensas a codificar o conhecimento recebido de fontes externas por idioma e 

símbolos compartilhados pelos membros da organização existente. Linguagem e símbolos 

compartilhados são essenciais para efetivamente comunicar novos conhecimentos em uma 

organização (LIN; WU, 2010), ou seja, representam uma linguagem comum, capaz de 

incrementar sua capacidade de inovação. 

 

2.2 Conceitos de inovação – evoluindo para a  inovação aberta 
 

A palavra Inovação deriva do latim innovatus, onde “in” significa movimento para dentro e 

“novus” significa novo, ou seja, inovação é um movimento para busca do novo (GRIZENDI, 

2011). O conceito de inovação foi introduzido por Joseph A. Schumpeter no início do século 

XX, no qual se estabeleceu uma diferenciação entre invenção e inovação. A inovação 

somente é completa, quando gera progresso econômico, ou seja, a combinação de “materiais” 

e “forças” que surgem para o desenvolvimento de um novo bem, de um novo método de 

produção, para abertura de um novo mercado ou uma nova fonte de matéria prima 

(SCHUMPETER, 1988). 

Já os conceitos de Inovação Aberta e Inovação Fechada foram descritos por Henry 

Chesbrough. A inovação fechada é aquela originada dentro das empresas, considerando 

ideias e conhecimento técnico-tecnológico das organizações, sem participação de 

instituições ou empresas externas e que, em seguida, é criada, aperfeiçoada, comercializada 

e distribuída a partir de serviços ou produtos. É uma forma difícil de inovar atualmente, 

devido à mobilidade do trabalho, ao capital de risco abundante e ao amplo conhecimento 

disperso nas organizações públicas e privadas (GRIZENDI, 2011; SANTOS; FAZION; 

MEROE, 2010; HUIZINGH, 2011; VRANDE et. al., 2009). 

A IA, por outro lado, considera a utilização de instituições externas como parte do processo 

de inovação, neste sentido, é conceituada como o uso intencional de fluxos de entrada e de 

saída de conhecimento para acelerar a inovação interna e expandir os mercados (SANTOS; 

FAZION; MEROE, 2010; VRANDE et. al., 2009; HUIZINGH, 2011).  

Na visão de Huizingh (2011), o que Chesbrough fez foi dar um nome simples há um conjunto 

de acontecimentos, ou seja, o conceito de inovação aberta tornou-se o guarda-chuva que 

engloba, conecta e integra uma série de atividades já existentes, coincidindo com o interesse 

atual de outsourcing, redes, competências centrais, colaboração e da Internet, conectando 

processos de aquisição de conhecimento externo e exposição externa de conhecimento 

interno.  

Kerzner e Belack (2010) relatam que a classificação e monitoramento dos stakeholders 

(pessoas interessadas e patrocinadoras dos projetos) são fundamentais para o sucesso de 

parcerias, neste processo. Tidd, Bessant e Pavitt (2005) indicam que o fator operacional mais 

importante é o entendimento das metas e responsabilidades das parcerias. O 

comprometimento, comunicação e confiança também são apontados por estes autores como 

sendo a base das parcerias em IA (ibid. 2005). 

A implantação de IA em uma empresa depende de fatores importantes, tais como, a cultura 



organizacional, o desenvolvimento de lideranças dentro do processo de inovação, 

manutenção do capital intelectual, reorganização das estruturas e a construção de redes 

inovadoras. A IA neste sentido, é mais apropriada em contextos de globalização, intensa 

tecnologia, tecnologia de fusão, novos modelos de negócios e alavancagem de conhecimento. 

Ambientes com capacidade para exportar e explorar o conhecimento e a tecnologia 

(thecnology exploitation versus technology exploration) são bases de IA (MOREIRA et al., 

2008; HUIZINGH, 2011). 

Segundo Vrande et al. (2009), Huizingh (2011), Lichtenthaler e Ernst (2007) e Li e Wu 

(2010), para um melhor proveito do conhecimento interno, as empresas podem estabelecer 

um fluxo intencional de saída de conhecimento (thecnology exploitation) que permite, entre 

outras atividades: a) se aventurar, criando novas organizações com base no conhecimento 

interno, apoiadas por recursos financeiros, recursos humanos, assessoria jurídica, serviços 

administrativos, entre outros; b) capitalizar as iniciativas e o conhecimento dos funcionários 

atuais, que não fazem parte do departamento de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e c) 

licenciar Propriedade Intelectual (PI), aumentando os benefícios monetários e estratégicos, 

pois desenvolvem uma reputação junto ao mercado como um fornecedor de conhecimento. 

Em particular, a decisão de manter ou vender patentes desenvolvidas/requeridas requer 

equilíbrio entre os benefícios e os riscos de comercialização de tais ativos de conhecimento, 

pois, vender uma patente pode trazer um lucro imediato para a organização, mas pode trazer 

prejuízo ao longo do tempo, pois a organização não irá comercializar este produto. Esta 

comercialização não é um fenômeno novo, mas era utilizada somente em algumas situações 

específicas porque a maioria das organizações estavam focadas em seu próprio negócio 

(HUIZINGH, 2011; LICHTENTHALER, 2007). 

Ainda para Vrande et al. (2009) e Huizingh (2011) também existem atividades que 

favorecem a empresa adquirir novos conhecimentos e tecnologias fora dos limites da 

organização, permitindo um fluxo intencional de entrada de conhecimento (technology 

exploration) que irá capturar e se beneficiar de fontes externas de conhecimento para 

melhorar o desenvolvimento atual, tais como: a) analisar as modificações que os clientes 

tem feitos nos produtos adquiridos, para conhecer quais são as necessidades destes clientes 

e como este produto pode ser melhorado para atender tais necessidades; b) estabelecer redes 

que permitam às empresas preencher rapidamente as necessidades específicas do 

conhecimento, sem ter que gastar substanciais quantidades de tempo e dinheiro para 

desenvolver esse conhecimento internamente.  

Elas também podem evoluir para alianças formais ou para aquisição de capacidades 

tecnológicas; a) estabelecer participações externas, investindo em start-ups para manter “um 

olho” nas oportunidades do mercado; terceirizar o P&D para adquirir conhecimento externo, 

licenciado ou comprado; b) trazer conhecimentos chaves desenvolvidos fora dos limites da 

organização, adquirindo propriedade intelectual, incluindo o licenciamento de patentes, 

direitos autorais ou marcas. 

No cenário esboçado a capacidade de gerenciar conhecimento em projetos inclui a 

capacidade de criar, absorver e compartilhar informações relacionadas a estes, o que é em 

grande parte, peculiar à cultura da organização. Usar o conhecimento adquirido para 

aprender com os sucessos e fracassos em projetos anteriores é vital para a sustentabilidade 

de longo prazo e a competitividade da organização (POLYANINOVA, 2011) e já é uma 

evidência da valoração da gestão de projetos, ou da sua necessidade. 

 

3 A problemática da gestão dos projetos, introduzindo a GC como auxiliar 



nos processos genéricos de gestão 
 

Um projeto é um empreendimento único, com objetivos identificáveis, que consomem 

recursos e estão submetidos à pressão de custo, prazos e qualidade.  As metodologias 

tradicionais de projetos, tais como Project Management Institute (PMI), Projects IN 

Controlled Environments (Prince2), International Project Management Association (IPMA), 

estão focadas em pensamentos lineares, onde o ciclo de projeto é bem definido, com uma 

extensa gama de formulários e padrões, checklist, e para cada fase de desenvolvimento do 

projeto há um guia de referências. Em projetos tradicionais, a direção do projeto é claramente 

definida, as metas são estacionárias, os riscos são bem definidos e os objetivos do projeto 

são entendidos por todo time (KERZNER; BELACK, 2010). 

Em projetos tradicionais, para empresas que querem gerar projetos inovadores, 

principalmente por inovação aberta e serem líderes de mercado, estes conceitos e regras são 

de difícil seguimento, pois os projetos complexos requerem técnicas avançadas na sua gestão 

(KERZNER; BELACK, 2010). 

Na opinião de Tanaka (2012), existem várias teorias e práticas para gestão de pessoas, 

administração de empresas e gerenciamento de projetos. Mas tais teorias não são voltadas 

para programas sólidos de longo prazo e capazes de gerenciar projetos complexos. O autor 

indica um meta-modelo de programa que vai além da gestão tradicional de projetos, onde as 

empresas seriam capazes de ter mais flexibilidade, aplicar melhor os recursos para inovação 

em programas de grande investimento. O meta-modelo sugerido por Tanaka (2012) engloba 

visão do programa, planejamento, estruturação e modelagem, implantação e exploração onde 

este ambiente faria a gestão de projetos combinados sistematicamente.  

De acordo com pesquisas indicadas por Thomas e Mengel (2008), somente 0,39% dos cursos 

de Gerenciamento de Projetos tradicionais (PMI) oferecem treinamento para gerenciamento 

de projetos complexos. Da mesma forma, as universidades americanas pesquisadas pelo 

autor oferecem cursos de Project Management Professional (PMP), mas apenas três, de um 

total de quinze, comentam sobre projetos complexos. Para o autor, está claro o vazio que 

existe entre a formação acadêmica em gerenciamento de projetos complexos e a realidade 

na gestão dos projetos. 

Segundo Sommer e Loch (2004), as empresas inovadoras em ambientes dinâmicos são 

incapazes de reconhecer e planejar com antecedência as mudanças nos projetos, devido à 

alta complexidade e número de variáveis envolvidas. Para o autor, as metodologias 

tradicionais de projetos não suportam desenvolvimento em ambiente instáveis, imprevisíveis 

e complexos. Há duas maneiras possíveis para inovar neste ambiente: pela tentativa e erro 

ou a partir da aprendizagem e da seleção, sendo esta última contemplada pela adoção de 

metodologias de gerenciamento de projetos complexos. 

  

3.1 Como a gestão de projetos complexos pode auxiliar na Inovação Aberta 

 

De acordo com Kerzner e Belack (2010), um projeto é considerado complexo quando possui 

alto custo, incerteza dos requisitos, escopo incerto ou com possibilidades de mudança, 

indefinição do que será entregue ao final do projeto, complexa interação entre tecnologias, 

incerteza das credenciais dos trabalhadores dos projetos, times separados geograficamente 

ou com múltiplos fusos horários e projetos de longa duração. Além destas características, 

projetos complexos tendem a ter tecnologias que se alteram durante a sua execução e estas 

devem ser continuamente adequadas. Projetos complexos também possuem múltiplos 

stakeholders e múltiplas culturas, isto é, várias pessoas interessadas e várias fontes 



financiadoras, fazendo com que a complexidade de gestão aumente, tornando-se um fator de 

risco que deve ser constantemente monitorado (OSHIENG, 2013). 

Megaprojetos, também podem ser considerados como complexos, com suas 

multimilionárias estruturas, usualmente com financiamento do Governo e desenvolvidos por 

empresas privadas, onde o grau de incerteza é grande, bem como, também o é, a 

sensibilidade a diferentes políticas. Estes envolvem grande número de participantes, com 

características como ambiguidade, conflitos de poder, várias nacionalidades, profissionais e 

culturas diferentes. Megaprojetos trazem vários tipos de contratos, diferentes fornecedores, 

diferentes valores e modelos de racionalidades. Os megaprojetos possuem um único centro 

de controle e vários colaboradores (MARREWIJK et al., 2008). Estas características também 

são encontradas em parcerias para desenvolvimento de IA. 

Na visão de Kerzner e Belack (2010), um projeto complexo exige alta qualificação do time 

do projeto, desde o gerente de projeto até os consultores/trabalhadores. Exige também 

gerentes de projetos com habilidade para trabalhar com avanços tecnológicos, uma vez que 

a tecnologia pode mudar ao longo do projeto. Traçando um paralelo com IA, onde esta possui 

múltiplos stakeholders, cultura diferenciada entre empresas e Universidades/NITs, contratos 

múltiplos entre empresas e universidades, geração de tecnologia e patentes e times de 

trabalhos virtuais, pode-se correlacionar a sua gestão com gestão de projetos complexos. 

Thomas e Mengel (2008) relatam as dificuldades na identificação dos requisitos e 

necessidades dos stakeholders no projeto complexo. Esta mesma dificuldade é identificada 

em parcerias entre Universidades e empresa privada, na geração de IA. Kerzner e Belack 

(2010) enfatizam o tratamento na gestão dos stakeholders do projeto complexo bem como o 

monitoramento e análise de mudanças. A identificação de suas necessidades e 

comprometimento com o projeto bem como o nível de poder e decisão sobre o projeto são 

mandatórios para o bom gerenciamento do mesmo. Este mesmo nível de tratamento é 

encontrado em acordos de desenvolvimento de IA. 

De acordo com Martinsuo (2012), para empresas que desejam desenvolver Inovação Aberta 

e aperfeiçoar seus recursos, a gestão de portfólios de projetos pode ser visto como uma 

estratégia competitiva. Se considerar que a gestão dos stakeholders é bastante complexa, a 

gestão de portfólio pode ser considerada como um projeto complexo e pode ser tratado como 

tal, utilizando das técnicas de gestão de projetos complexos. Para Jonas (2010), a gestão de 

portfólios de projetos é uma ferramenta importante e necessária para gestão de conflitos entre 

o gerente de projetos e gerentes operacionais, aumentando a eficiência e eficácia do time de 

projeto. 

Para uma empresa ter sucesso no gerenciamento de projetos complexos, esta deve ter 

ferramentas adaptáveis dentro da metodologia de gerenciamento de projetos (KERZER; 

BELACK, 2010). O guia de gerenciamento de projetos PMBOK ainda continua sendo uma 

ferramenta de gestão de projetos poderosa, mas torna-se altamente necessária a utilização de 

outras ferramentas complementares para a gestão de projetos complexos. O autor aponta 

para os seguintes fatores de sucesso de um projeto complexo: 

a) o gerenciamento do tempo, do escopo/desempenho/tecnologia e do custo e recursos, sendo 

que a gestão dos fatores levará a uma boa relação com os clientes; 

b) o entendimento das metas e objetivos do projeto, envolvimento do time desde o início ao 

fim e governança clara e definida no processo de tomada de decisão; 

c) o entendimento que os projetos complexos são dirigidos mais por decisões de negócio do 

que decisões técnicas de projetos; 

d) a contratação de suporte externo com competência para projetos complexos e soluções 

turnkey (entrega completa do projeto ou solução). 



e) gestão e tomada de decisão realizada por um comitê (governança participativa) 

envolvendo gerente de projeto, stakeholders e cliente final, diferentemente da gestão de 

projetos tradicionais onde a gestão é feita pelo gerente de projeto. 

f) gestão voltada para atender o valor final agregado no projeto. O que importa no projeto 

complexo é o que está sendo entregue e qual o valor atribuído e percebido pelos 

stakeholders e cliente final.  O prazo, custo e qualidade, que são a base de projetos 

tradicionais, ficam em segundo plano diante do valor final do projeto complexo. 

De acordo com Marrewijk et al. (2008), uma das melhores práticas dentro do projeto 

complexo é a interação dos times de trabalho, em workshop, seminários, reuniões de 

discussões e eventos sociais o que se aproxima das comunidades de prática citadas em 

Strauhs et al. (2012). Shen et al. (2010) relata que os sistemas baseados na WEB são 

necessários para comunicação em projetos complexos. É necessário para compartilhar 

informações, análises e gestão do projeto. 

Sauer e Reich (2009) indicam cinco novas abordagens que devem ser incluídas no 

gerenciamento de projetos, principalmente nos complexos: a) análise da complexidade; b) 

análise do processo social; c) criação de valores; d) conceituação ampla dos projetos e prática 

reflexiva (inteligência emocional e espiritual). 

Baseado no estudo realizado na empresa Asea Brown Boveri (ABB), Soderlund e Tell (2009) 

demonstram que fatores como domínio de tecnologia, trabalho em time e complexa interação 

do conhecimento são fatores que determinam o sucesso de um projeto complexo. A 

experiência acumulada, a articulação do conhecimento e a codificação do conhecimento 

também são as bases do sucesso, remetendo-se a processos de Gestão do Conhecimento. A 

divisão em pequenos projetos, bem como a integração da tecnologia, negócio e 

gerenciamento, também são apontados por Soderlund e Tell (2009) como bases para a gestão 

do projeto complexo. 

Levando em consideração a análise acima sobre projetos complexos, pode-se indicar que as 

mesmas práticas poderão ser indicadas para a gestão de IA, sendo as mais relevantes a 

definição clara dos objetivos, direção da inovação por meio de negócios (business), 

contratação de suporte externo competente, metodologias e processos flexíveis, sistemas 

WEB de comunicação, trabalho em times virtuais e divisão do projeto de inovação em 

pequenos projetos, tornando-os mais simples. De acordo com Huemann, Keegan e Turner 

(2007), a gestão dos recursos humanos deve estar alinhada com a estratégia do projeto e da 

empresa gestora do projeto. Em projetos complexos o número de pessoas envolvidas, o local 

de trabalho, a cultura, fornecedores e parceiros mudam constantemente. Estes times de 

projeto são normalmente organizados virtualmente. Para projetos complexos onde o grau de 

incerteza é grande, o dinamismo é um fator importante na gestão do recurso humano. 

Dependendo do tamanho do projeto, do tempo de execução e das mudanças no ambiente de 

projeto, o recurso humano deve ter tratamento diferenciado.  

Chen, Chen e Chu (2008) indicam que uma das ações proativas para projetos complexos é 

monitorar e trabalhar em times virtuais sendo que a divisão em pequenos times de projetos 

diminui a complexidade. O autor indica também que a confiança é a base dos times virtuais, 

e requerem transparência de informação. A confiança deve ser monitorada ao longo do 

projeto. As práticas de gestão de pessoas em projetos complexos, supra citadas, trazem 

contribuição importante na gestão de IA. Levantando o grau de confiança em times virtuais 

e monitorando-a constantemente ao longo do projeto, obtém-se sucesso no desenvolvimento 

da IA. 

Infere-se do exposto que muitas das ações propostas para a Gestão de Projetos Complexos 



coincidem com algumas das principais ações identificadas para a Gestão do Conhecimento 

e elencadas na seção 2.1. Destaca-se, em especial, o reuso do conhecimento ou a utilização 

das lições aprendidas, compreendidas como um ciclo composto pela coleta e compilação de 

informações que podem advir de reuniões e workshops de trabalho, a verificação da 

assertividade e da aplicabilidade de informações, a armazenagem mediante a gestão de dados 

e da informação e a disseminação efetiva da informação de alto valor gerada (STRAUHS et 

al., 2012). O incentivo às comunidades de prática e ao fortalecimento das redes colaborativas 

também são pontos recorrentes, que aproximam fortemente os eixos conceituais pesquisados, 

permitindo apontar para algumas soluções intermediadoras. 

 

4. Procedimentos Metodológicos  
 

Esta seção apresenta a sustentação metodológica visando propiciar aos leitores a 

contextualização e a ótica sob a qual a pesquisa foi delineada e executada para atingir seus 

objetivos e resultados finais. 

4.1 Enquadramento metodológico 

 
Observando os critérios para classificação de pesquisas propostos por Gil (2010), quanto à 

área de conhecimento, esta é uma pesquisa multidisciplinar, com propósitos descritivos, cujo 

corpus de pesquisa foi criado a partir da criação de um portfólio de artigos relevantes sobre 

os temas Gestão do Conhecimento, Gestão de Projetos e IA, portanto com coleta de dados 

de origem secundária. Em relação ao tratamento dos dados coletados esta é uma pesquisa 

qualitativa, pois não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas, os pesquisadores 

analisaram dados partindo de premissas particulares para uma análise geral, buscando 

visualizar o entendimento de um contexto específico. 

4.2 Seleção dos artigos que compuseram o portfólio para a pesquisa 

 

A elaboração da revisão da literatura sobre os temas iniciou-se com as escolhas das bases de 

dados. O processo de pesquisa foi realizado nas bases de dados Institute for Scientific 

Information (ISI), sciVerse e Scopus. Uma vez definido o campo amostral, partiu-se para a 

escolha das palavras-chave que se encontram no quadro 1 (LACERDA; ENSSLIN; 

ENSSLIN, 2012). 

Pesquisa01: “Open Innovation” AND “Complex Project*” 

Pesquisa02: “Knowledge Management” AND “Complex Project*” 

Pesquisa03: “Knowledge Management” AND “Open Innovation” 

Campos pesquisados: Título, palavras-chave e resumo dos artigos 

Período: 2007 a 2013 
Quadro 1: Definição das palavras-chave da pesquisa 

Fonte: Autoria própria 

De posse das palavras-chave iniciou-se o processo de seleção dos artigos que compuseram 

o portfólio para a construção do referencial teórico da pesquisa em pauta. Neste primeiro 

momento foi encontrado um total de 549 referências sobre os três grandes temas. Para o 

efetivo gerenciamento dessas referências, as mesmas foram importadas para um aplicativo 

gerenciador de referências. Com o auxílio dessa ferramenta, pôde-se identificar itens  a 

serem excluídas da amostra, citados na tabela 1. Com a exclusão  das 103 referências, o 

portfólio passou a ser de 446 referências. Deste ponto, verificou-se o grau de impacto dos 



mesmos, utilizando-se o WebQualis para esta atividade. Após este processo, 206 referências 

permaneceram. Como próxima atividade, buscou-se os artigos na íntegra para serem 

analisados, mas das 206 referências, 43 foram excluídas por não serem disponibilizados no 

portal da CAPES. 

Tipo de Trabalho Quantidade 

Referências duplicadas 35 

Livros ou sessões de livros 20 

Anais de congressos 43 

Periódicos 5 

Total de excluídos 103 

     Tabela 1: Referências excluídas do portfólio 

     Fonte: Autoria própria 

No momento seguinte, as referências foram analisadas pelo seu reconhecimento científico 

desde sua publicação. Para realizar essa análise, todas as referências foram consultadas na 

ferramenta Google Scholar (2013) quanto ao número de citações e ordenadas de forma 

decrescente. De posse dessas informações, estabeleceu-se um valor de corte para os artigos 

mais citados observando-se o proposto em Lacerda, Ensslin e Ensslin (2012), separados em 

dois grandes grupos: “Open Innovation” AND “Complex Project” e “Knowledge 

Management” AND “Complex Project”. O valor de corte representa a seleção das 

referências mais citadas até que suas citações representem um valor superior a 85% de todas 

as citações obtidas  pelo total de artigos do portfólio, neste caso 163 artigos (LACERDA; 

ENSSLIN; ENSSLIN, 2012). Na tabela 2 encontram-se os cálculos realizados. 

“Open Innovation” AND “Complex Project” “Knowledge Management” AND “Open 

Innovation” 

Total de citações 2387 Total de citações 1721 

85% do total de citações 2029 85% do total de citações 1463 

Artigos selecionados 39 Artigos selecionados 28 

Tabela 2: Artigos selecionados com base no número de citações no Google Scholar 
Fonte: Autoria própria 

Como procedimento final, passou-se então à leitura integral dos artigos, a fim de avaliar sua 

aderência ao tema de pesquisa, em um processo de análise sistêmica, com o intuito de 

consolidar evidências e resultados obtidos em estudos anteriores sobre o tema de interesse, 

identificar lacunas na teoria e pesquisas recentes como embasamento para o aprimoramento 

das pesquisas e “fornecer embasamento e modelos teóricos para posicionar apropriadamente 

novos temas e oportunidades de pesquisa” (CONFORTO; AMARAL; SILVA, 2011). 

O resultado da análise sistêmica possibilitou a proposta de um framework de apoio à IA, 

utilizando-se de Gestão do Conhecimento e Gestão de Projetos Complexos. 

5. Proposta de um framework 

No início deste artigo foram identificadas algumas variáveis que interferem na aplicação da 

IA. Exemplos destas são a cultura organizacional, a liderança nos projetos, o capital 

intelectual, a construção de redes inovadoras, a propriedade intelectual, as alianças 

estratégicas (Universidades e NITs), o uso abundante de tecnologia intensa e ambiente 

propício para exploração e exportação de conhecimento. Estas são variáveis de entrada a 

serem observadas em processos impulsionadores da Gestão de Inovação Aberta – ver figura 

1. Análises das variáveis: 

a) cultura organizacional: interfere diretamente na forma de organização do projeto, 

definição dos líderes e seleção de parcerias para a IA (POLYANINOVA, 2011; 

MOREIRA et al., 2008; HUIZINGH, 2011) 



b) liderança nos projetos de Inovação Aberta: esta liderança advém do desenvolvimento 

de conhecimento interno nas organizações (LIEBOWITZ; MEGBOLUGBE, 2003). 

Porém, quando existem parcerias em projetos de IA muitas vezes a liderança deve ser 

compartilhada, a chamada governança participativa (KERZER: BELACK, 2012) 

c) capital e propriedade intelectual: trazer conhecimento externo para dentro das 

organizações por meio de licenciamento de patentes (MOREIRA et al., 2008; 

HUIZINGH, 2011) 

d) construção de redes inovadoras: estabelecimento de redes de inovação para 

rapidamente obter conhecimento específico para inovação (STRAUHS et al., 2012; 

STANDING; KINITI, 2011; LIN; WU, 2010) 

e) alianças estratégicas: contratos de desenvolvimento de tecnologia com Universidades 

e  NITs para acelerar a geração de conhecimento (VRANDE et. al., 2009; HUIZINGH, 

2011) 

f) uso de tecnologia intensa: utilização de tecnologia de ponta em projetos de inovação 

podem torná-lo complexo (MOREIRA et al., 2008; HUIZINGH, 2011) 

g) ambiente para exploração e exportação de conhecimento: a utilização de times em 

ambientes virtuais acelera o aprendizado e geração do conhecimento, sendo este 

conhecimento possível de ser incorporado pela corporação ou exportado para fora dela 

(KERZER: BELACK, 2012; Chen, Chen e Chu(2008). 

O conhecimento organizacional também foi evidenciado como sendo a base da IA. Este está 

apoiado na criação de conhecimentos, na difusão e na incorporação destes pelos participantes 

da IA. A criação de conhecimento é obtida de fontes internas (projetos anteriores, P&D, 

entre outros) e por fontes externas (universidades, NITs e alianças estratégicas). Neste 

elemento, conhecer os processos de criação do conhecimento e de aprendizagem do time de 

projeto é fundamental, evidenciando-se a necessidade das ações apoiadoras da GC. 

Diante da complexidade de gestão das variáveis influentes na aplicação da IA e da Gestão 

do Conhecimento, o artigo propõe a adoção da Gestão de Projetos Complexos na Gestão da 

Inovação Aberta. O framework que se encontra na figura 1 indica os elementos chaves na 

Gestão de Projetos Complexos que podem auxiliar nesta gestão. As práticas a seguir foram 

evidenciadas na pesquisa bibliográfica sobre gestão de projetos complexos: 

 gestão por governança: decisões realizadas por comitê e não pelo gerente de projetos, 

contribuem para o sucesso do projeto complexo (KERZNER; BELACK, 2010). Esta 

prática pode solucionar a variável de liderança em projetos de IA 

 gestão considerando o resultado final (valor final agregado no projeto): diferentemente 

dos projetos tradicionais onde custo, qualidade e prazo são os itens mais importantes, no 

projeto complexo o resultado final percebido pelo cliente é o mais importante 

(KERZNER; BELACK, 2010), 

 monitoramento de stakeholder: conhecer as necessidades e poder dos stakeholder sobre 

o projeto, bem como as mudanças, auxilia na tomada de decisão. (THOMAS; MENGEL, 

2008; KERZNER; BELACK, 2010; OSHIENG, 2013) 

 gestão por portfólios: a divisão do projeto complexo em projetos menores auxiliam na 

gestão e diminuem a complexidade, podendo ser aplicado para esta estratégia a gestão de 

portfolio de pequenos projetos (MARTINSUO, 2012; CHEN; CHEN; CHU,2008), 

 utilização de escritórios virtuais (trabalho em time): os espaços virtuais formando um 

local propício para troca de experiências, de informações, de vivências, de soluções de 

problemas, entre outros, remetem-se ao conceito de ba, ou contexto capacitante, espaços 

que favorecem à colaboração e ao compartilhamento de conhecimento (CAMARINHA-

MATOS; AFSARMANESH, 2008; NONAKA; KONNO, 1998; STRAUHS et al., 2012). 

 análise de complexidade: múltiplos stakeholders, grau de incerteza alto, múltiplos 



contratos e fornecedores, times de trabalhos são exemplos de fatores que devem ser 

analisados e monitorados para diminuir a complexidade (OSHIENG, 2013; 

MARREWIJK et al., 2008; KERZNER; BELACK, 2010), 

 inteligência emocional e espiritual podem contribuir na gestão da Inovação Aberta: 

O gerente de projeto deve estar preparado não somente tecnicamente mas também em 

práticas reflexivas para gerenciar times de trabalho e conflitos durante o projeto (SAUER; 

REICH, 2009; KERZNER; BELACK, 2010).  
 

 

 
Figura 1: Framework indicando a gestão de inovação aberta  
Fonte : Autoria própria 

 Estabelecida a discussão conceitual, o desdobramento esperado é a aplicação empírica do 

framework em ambiente institucional controlado.  

 

6. Considerações finais 
 

Fazer ou não inovação já não é uma escolha das organizações, uma vez que elas precisam 

aprimorar constantemente os seus produtos e processos num mundo constantemente voraz 

por novas tecnologias. Depender somente do seu grupo de P&D também não é mais uma 

realidade, levando-se em conta as interações necessárias que precisam ser feitas com 

clientes, fornecedores, Governo, instituições de ensino, entre outros. Se não é mais possível 

inovar sozinho e se os processos de inovação estão ficando cada vez mais complexos, como 

manter uma base de conhecimento sólida e ao mesmo tempo flexível que possa dar 

sustentação a esta atividade? A GC e a Gestão de Projetos complexos juntos parecem 

contribuir para que a IA não se perca no meio do caminho, permitindo que o estoque de 

conhecimentos continue crescendo ao mesmo tempo que seja possível gerenciar a 

complexidade de trabalhar com pessoas de dentro da organização interagindo com pessoas 

do mundo todo.  

Este artigo tinha como objetivo identificar como a Gestão do Conhecimento e a Gestão de 

Projetos Complexos podem contribuir para a IA. Foi possível pela metodologia utilizada no 

artigo, evidenciar como a construção do conhecimento se inter-relaciona com a IA, bem 

como os fatores importantes que devem ser levados em consideração na aplicação deste 

modelo de inovação. Também foi possível verificar a complexidade existente na 



implantação da IA. A metodologia de pesquisa permitiu a identificação das dificuldades em 

utilizar projetos tradicionais em inovação, bem como a exploração da gestão de projetos 

complexos na aplicação de gestão de IA. Com base nas pesquisas, foi possível propor um 

framework de gestão de IA utilizando metodologia de gestão de projetos complexos. 

Como encaminhamento para trabalhos futuros, sugere-se pesquisas de campo em empresas 

que trabalham com projetos complexos para verificar como este framework adapta-se a 

organização e como ele pode contribuir para um melhor andamento da IA. 
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Resumo

A inovação tem sido considerada um dos principais fatores responsáveis por ganhos de
competitividade e crescimento empresarial no contexto econômico cada vez mais
globalizado que as empresas estão inseridas. Vasto material bibliográfico tem sido
produzido sobre este tema e sua importância estratégica sobre a competitividade das
empresas, e igualmente é extensa a produção sobre os desafios da “gestão da inovação”
para os negócios. No entanto, pouco se avança concretamente na explicitação de
metodologias de gestão da inovação que apoiem, de fato, as empresas na implementação de
modelos, ferramentas e ações específicas que as permitam explorar suas capacidades e as
oportunidades do entorno. Por meio de uma revisão de diversas obras publicadas nos
últimos anos, é apresentada uma análise comparativa de cinco metodologias, produzidas no
ambiente nacional e internacional, selecionadas no tocante aos seus propósitos, ações
iniciais e resultados obtidos após sua aplicação, bem como as ferramentas e técnicas
sugeridas. Ainda, como forma de corroborar a prática atual das empresas com relação à
gestão da inovação foi realizada uma pesquisa de campo com empresas do setor de
fabricação de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos (EMHO) e os resultados
obtidos foram contrastados com aqueles da revisão bibliográfica, buscando-se uma relação
entre a teoria e a prática.

Palavras-chave: Gestão da inovação. Metodologias. Gestão Tecnológica.

Abstract

Innovation has long been considered one of the main factors responsible for gains in
competitiveness and business growth in the globalized economic context that companies
are located. Extensive bibliographic material has been produced on this topic and its
strategic importance for the competitiveness of companies and is also extensive the
production about the challenges of "managing innovation" for business. However, little is
the progress in explicit innovation management methodologies that in fact support
companies in the implementation of models, tools and specific actions that allow them to
explore their capabilities and opportunities of the environment. Through a review of
numerous published works in recent years, is presented a comparative analysis of five
methods produced nationally and internationally selected with regard to their purpose,
initial actions and results of its application as well as the tools and techniques suggested.
Still, as a way to support the current practice of firms with respect to innovation
management is also carried out a field research with companies in the manufacture of



medical, hospital and dental equipments’ sector (EMHO) and the results are contrasted
with those of the review bibliographic seeking a relationship between theory and practice.

Key words: Innovation management. Methodologies. Technology management.

1 Introdução

A inovação tem sido considerada um dos principais fatores responsáveis por ganhos de
competitividade empresarial num contexto econômico cada vez mais globalizado. Com
efeito, tem sido igualmente crescente o reconhecimento no ambiente governamental acerca
da importância da inovação para a competitividade das empresas e, por conseguinte, do
país. Como exemplo pode-se destacar algumas iniciativas federais de envergadura
implementadas nos últimos dez anos, tais como a Política Industrial, Tecnológica e de
Comércio Exterior (PITCE), a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), o Plano de
Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI), o Plano Brasil Maior, Estratégia
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) e o Plano Inova Empresa. Associado
a essas iniciativas há um conjunto estruturado de incentivos, programas e instrumentos,
com diversas modalidades de apoio, além de recursos financeiros expressivos para sua
implementação.

Nesta nova fase das políticas públicas de promoção de inovação nas empresas, marcada
pela consolidação dos programas e instrumentos de apoio à inovação, pela ampliação
dos recursos públicos à inovação na empresa e pela conformação de um novo marco
jurídico-legal, cabe destaque à Lei 10.973/04, ou “Lei de Inovação” e a Lei 11.196/05,
mais conhecida como “Lei do Bem”. Cabe ainda menção à Lei Complementar 123/2006
(ou Lei Geral da Micro e Pequena Empresa), por exemplo, que prevê que a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios - e as respectivas agências de fomento, as
Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs), os núcleos de inovação tecnológica e as
instituições de apoio -, terão por meta a aplicação de, no mínimo, 20% (vinte por cento)
dos recursos destinados à inovação para o desenvolvimento de tal atividade nas
microempresas ou nas empresas de pequeno porte.

Também no segmento empresarial há um reconhecimento crescente da importância da
inovação para manutenção e expansão dos negócios. Tal reconhecimento é evidenciado,
por exemplo, por meio da iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
denominada Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), segundo a qual “a inovação é
parte obrigatória das estratégias empresarias de sucesso. Ela é reconhecida, pelos principais
executivos do mundo, como essencial para a competitividade” (CNI, 2009, p.1).

No caso brasileiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem colocado a
disposição da sociedade brasileira indicadores de atividades de inovação tecnológica nas
empresas, por meio da Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC). Uma análise dos
resultados das sucessivas edições da pesquisa (2000, 2003, 2005 e 2008), nos mostra que
ainda há um significativo espaço para se avançar nessa área.

De maneira geral, do total de empresas pesquisadas (90 mil empresas por edição, na
média), cerca de um terço apenas (34,5% na média das quatro edições) declara ter
implementado inovações - ainda que se considere a amplitude conceitual do termo
“inovação” adotado pela PINTEC. Embora convergente com diretrizes metodológicas
internacionais (Manual de Oslo), o conceito é bastante abrangente, referindo-se a produto



e/ou processo novo (ou substancialmente aprimorado) para a empresa, não sendo,
necessariamente, novo para o mercado/setor de atuação, podendo ter sido desenvolvida
pela empresa ou por outra empresa/instituição.

Assim, dentre as empresas consideradas “inovadoras” pela Pesquisa (34,5% da amostra), a
maioria declara inovar sob a ótica interna, da própria empresa, e não externa, ou seja, para
o mercado nacional ou mundial. Considerando-se apenas as médias aritméticas dos valores
apresentados nas duas últimas edições da PINTEC, em 2005 e 2008 (IBGE, 2007; IBGE,
2010), em razão da disponibilidade de dados semelhantes para se efetuar a comparação,
tem-se que das empresas que implementaram inovações (36,5% do total da
amostra), 60,7% delas declaram ter implementado “inovação de produto” - sendo que
para 83,6% delas trata-se de produto “novo para a empresa, mas já existente no mercado
nacional”, para 15,3% delas, de produto “novo para o mercado nacional, mas já existente
no mercado mundial” e apenas para 1,1% das empresas trata-se de produto “novo para
o mercado mundial”. Por seu turno, 81,6% das empresas consideradas inovadoras
declararam ter implementado “inovação de processo” - sendo que para 93,9% delas,
trata-se de processo “novo para a empresa, mas já existente no setor no Brasil”, 5,7% de
processo considerado “novo para o setor, mas já existente em termos mundiais” e
apenas 0,4% de processo “novo para o setor em termos mundiais”.

No tocante às atividades inovativas desenvolvidas pelas empresas que declararam ter
implementado inovação, prevaleceu a aquisição, e respectiva introdução no seu ambiente
produtivo, de nova máquina ou equipamento. Considerando-se as quatro edições da
PINTEC (IBGE, 2002; IBGE, 2005; IBGE, 2007; IBGE, 2010), tem-se que na média
78,8% das empresas inovadoras (ou seja, 34,5% do total, na média) declararam a aquisição
de máquinas e equipamentos como atividade inovativa desenvolvida com alto e/ou médio
grau de importância. O aspecto da aquisição de máquinas e equipamentos como principal
atividade inovativa das empresas que implementaram inovações é reforçado quando se
compara com os dados referentes à realização de atividades internas de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D). Em valores médios das quatro edições da PINTEC ((IBGE,
2002; IBGE, 2005; IBGE, 2007; IBGE, 2010), tem-se que das empresas que
implementaram inovações (ou seja, 34,5% na média das quatro edições), 77,8% declaram
não ter realizado atividade interna de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e/ou atribuíram
baixa importância a essa atividade, sendo que, de forma complementar, 22,2% das
empresas consideram de alta e/ou média importância os esforços internos de P&D.

A própria Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2009) reconhece que o esforço das
empresas brasileiras embora expressivo é, todavia, insuficiente. A entidade, ao interpretar
os dados da PINTEC de 2005, observa que

[...] das quase 90 mil empresas industriais que compuseram o universo da
pesquisa, cerca de um terço declarou inovar. É um esforço não
desprezível [...] mas na grande maioria o esforço inovador representa
fazer algo novo para a empresa. Em 2005, a inovação para o mercado
nacional ainda atingiu poucas empresas e foi ínfimo o número de
empresas que inovaram para o mercado mundial (CNI, 2009, p.1).

Portanto, a constatação - tanto do Governo Federal, quanto dos próprios empresários - é
que poucas empresas brasileiras inovam. E ainda, dentre essas poucas empresas
consideradas inovadoras, parcela significativa inova apenas “para dentro”, via aquisição de
máquinas e equipamentos e não por meio de um esforço inovativo próprio, endógeno, via
execução de programas ou projetos de Pesquisa e Desenvolvimento, por exemplo. Ou seja,
muito embora atualmente existam políticas e recursos públicos disponíveis para a



inovação, as empresas não estão, na sua maioria, inovando para o mercado, seja esse
nacional ou mundial.

Não obstante esse reconhecimento - traduzido pelo esforço governamental de promover a
inovação no ambiente empresarial e por iniciativas de estímulo à inovação conduzidas por
entidades de representação empresarial, como a CNI -, observa-se a ausência de
instrumentos metodológicos de apoio à gestão da inovação. Ou seja, embora haja uma
oferta significativa de recursos financeiros para estimular a inovação, ressente-se de um
suporte metodológico sistemático visando apoiar, de forma complementar, o esforço
inovativo das empresas, sobretudo aquelas de pequeno e médio portes.

Vasto material bibliográfico tem sido produzido sobre o tema da inovação e sua
importância estratégica sobre a competitividade das empresas. Igualmente é extensa a
produção sobre a importância e os desafios da “gestão da inovação” para os negócios. No
entanto, pouco se avança concretamente na explicitação de metodologias de gestão da
inovação que apoiem, de fato, as empresas na implementação de ações específicas
relacionadas à gestão do processo de inovação.

Diante disso, a pergunta que se coloca é: por que poucas empresas brasileiras inovam? E
ainda, dentre essas poucas empresas consideradas inovadoras, por que parcela significativa
inova apenas “para dentro”, com inovações não direcionadas ao mercado, e sem esforço
inovativo substancial próprio?

Muitas e complexas podem ser as respostas. No entanto, consideramos importante destacar
dentre as possíveis explicações, uma delas como sendo a falta de metodologias de gestão
da inovação adequadas e acessíveis, sobretudo, para a realidade das pequenas e médias
empresas.

2 Objetivo

O presente trabalho tem como objetivo identificar abordagens para gestão da inovação e
realizar uma análise comparativa dos mesmos segundo suas características e pressupostos
subjacentes. Visa, em especial, verificar o entendimento que pequenas e médias empresas
pertencentes aos setores de alta e média-alta intensidade tecnológica, em especial, de
fabricação de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos (EMHO), possuem
sobre inovação e como a gerenciam por meio da comparação entre o proposto nos
modelos analisados e o esforço que de fato é realizado no âmbito organizacional das
mesmas.

3 Procedimentos Metodológicos
Utilizando a classificação proposta por Gil (2002, p.41), a presente pesquisa pode ser
caracterizada quanto à abordagem do problema, como qualitativa e quanto aos seus
objetivos, como descritiva. Por sua vez, quanto aos procedimentos técnicos utilizados
para obtenção dos dados, segundo a classificação de Lakatos e Marconi (2003, p.174),
trata-se de pesquisa bibliográfica (ou de fontes secundárias) e pesquisa de campo (ou de
fontes primárias).

O levantamento bibliográfico para realização da primeira fase do presente trabalho deu-se
por meio de consulta às seguintes bases de dados: DEDALUS (Banco de Dados
Bibliográficos da USP), Google Acadêmico, Web of Science, Science Direct, Scopus,
EBSCO, SCIELO (Scientific Electronic Library Online), REDALYC (Red de Revistas
Cientificas de América Latina y el Caribe, España y Portugal). Para tanto, foram utilizados



os seguintes termos de busca, em português e os correspondentes em inglês e espanhol:
gestão da inovação e métodos de gestão da inovação.

Na execução dessa etapa inicial, constatou-se a existência de muitas publicações com
referência expressa ao termo “gestão da inovação” mas que não tinham conteúdo pertinente
ao objeto do presente trabalho, tendo sido pré-selecionadas trinta publicações dentre livros,
artigos científicos, teses e dissertações. Após ser avaliado o foco dos trabalhos, foram
selecionadas cinco publicações: Scherer e Carlomagno (2009), SEBRAE (2009) e Coral et
al. (2008) no ambiente nacional, Tidd; Bessant; Pavitt (2008) e Cotec (1999), no ambiente
internacional.

Foram estabelecidos os conceitos de método, modelo e técnica de forma a estabelecer um
padrão homogêneo de interpretação. Para tanto, assume-se neste trabalho que “um modelo
caracteriza-se como uma ferramenta para conceber algo e representar, simular ou idealizar
essa realidade por meio de objetos, fluxos, ideias ou palavras” (BEUREN, 2000, p.18) e
que “método” é um conjunto de procedimentos (ou técnicas) estruturados e sistematizados
que visam à implantação de determinada tecnologia de gestão. Assim, por mais que a
maioria dos autores não considerasse explicitamente seus trabalhos ou proposições como
“métodos”, todos foram assim enquadrados já que apresentavam, não apenas “modelos de
gestão”, mas também procedimentos para implantação de gestão da inovação nas
empresas, ainda que utilizando termos distintos para o mesmo significado.

3.1 Pesquisa de Campo

A pesquisa de campo realizada no âmbito do presente estudo teve como objeto duas
empresas de médio porte, segundo critérios do BNDES1, localizadas no Estado de São
Paulo, Brasil, pertencentes a setores industriais de alta ou média-alta intensidade
tecnológica, conforme critérios constantes em Eurostat (2009, p.1). No Quadro 1
apresenta-se a correspondência entre a classificação europeia de atividade industrial
(NACE Rev. 2), utilizada em Eurostat (2009, p.1), a correspondente brasileira (CNAE 2.1)
e a classificação das empresas, objeto da pesquisa de campo.

Quadro 1 - Correspondência entre NACE Rev. 2, CNAE 2.1 e CNAE das empresas
pesquisadas, segundo intensidade tecnológica.

Intensidade
Tecnológica

NACE Rev. 2
CNAE

CORRESPONDENTE
CNAE EMPRESAS

Alta
26 Manufacture of
computer, electronic and
optical products

26 Fabricação de
equipamentos de informática,
produtos eletrônicos e ópticos

26.60-4-00 - Fabricação de
aparelhos eletromédicos e
eletroterapêuticos e
equipamentos de irradiação.

Média-Alta
32.5 Manufacture of
medical and dental
instruments and supplies

325 Fabricação de
instrumentos e materiais para
uso médico e odontológico e
de artigos ópticos

32.50-7-01 - Fabricação de
instrumentos não-eletrônicos
e utensílios para uso médico,
cirúrgico, odontológico e de
laboratório

A pesquisa de campo foi conduzida por meio de entrevistas em profundidade, com os
responsáveis diretos pelo processo de inovação em cada uma das empresas, quais sejam,
diretor industrial e sócio-proprietário, respectivamente. Ambos os entrevistados são
engenheiros e atuam diretamente no desenvolvimento de novos produtos das empresas.

1 Segundo critérios adotados pelo BNDES, média empresa apresenta receita operacional bruta anual maior que R$ 16
milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões.



Tratou-se, portanto, de amostra não probabilística, realizada por conveniência ou
acessibilidade, cujo critério básico de seleção foi que as empresas pertencessem a setores
de alta ou média-alta intensidade tecnológica. Salvo esse aspecto, esse tipo de amostragem
é “destituído de qualquer rigor estatístico” e o pesquisador acaba por selecionar “os
elementos a que tem acesso, admitindo que estes possam de alguma forma, representar a
população” (TORRES, 2000, p.82-83).

O instrumento de coleta de dados - o roteiro de entrevista - utilizado para a aplicação das
entrevistas semi-estruturadas foi criado a partir de uma compilação das principais
ferramentas e técnicas citadas pelos métodos analisados neste trabalho. Assim, o
instrumento de coleta de dados buscou sintetizar o conjunto de ferramentas encontrado na
revisão bibliográfica como forma de verificar se tais métodos disponíveis na literatura
seriam também aplicados (ou, pelo menos, aplicáveis) em pequenas e médias empresas de
alta ou média-alta intensidade tecnológica. Cada pergunta procurou abordar um grupo de
ferramentas apresentadas em todos os métodos analisados, além de questões relacionadas
ao lançamento de produtos nos mercados nacional e internacional e sobre um suposto
método ideal de gestão da inovação que fosse adequado a realidade das empresas em
questão.

4 Gestão da Inovação: conceitos e implicações

De acordo com a definição apresentada no Manual de Oslo (OCDE, 1997, p. 54),
inovações tecnológicas em produtos e processos (TPP)

[...] compreendem as implantações de produtos e processos
tecnologicamente novos e substanciais melhorias tecnológicas em
produtos e processos. Uma inovação TPP é considerada implantada se
tiver sido introduzida no mercado (inovação de produto) ou usada no
processo de produção (inovação de processo).

Por seu turno, inovação organizacional é também considerada pelo Manual de Oslo como
uma modalidade de inovação, ao lado de inovação de produto ou processo, e diz respeito a
“introdução de estruturas organizacionais significativamente alteradas; implantação de
técnicas de gerenciamento avançado; implantação de orientações estratégicas novas ou
substancialmente alteradas” (OCDE, 1997, p. 62). No entanto, o documento alerta para o
fato de que “[...] a mudança organizacional conta como inovação apenas se houver
mudanças mensuráveis nos resultados, tais como aumento de produtividade ou vendas
[...]” (OCDE, 1997, p. 62).

Convergente com a definição constante no Manual de Oslo, o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), na condução da Pesquisa de Inovação Tecnológica
(PINTEC), considera que inovação de produto ou processo é definida pela “introdução, no
mercado, de um produto (bem ou serviço) novo ou substancialmente aprimorado, ou
introdução, na empresa, de um processo produtivo
tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado” (IBGE, 2010, p. 158). Ademais
cabe destacar que “a inovação se refere a produto e/ou processo novo (ou substancialmente
aprimorado) para a empresa, não sendo, necessariamente, novo para o mercado/setor de
atuação, podendo ter sido desenvolvida pela empresa ou por outra empresa/ instituição”
(IBGE, 2010, p. 158).

A inovação pode ser ainda dividida entre não-tecnológica e tecnológica. A primeira refere-
se às inovações de mercado, de serviço, de design ou de organização. Já a segunda,
“engloba o desenvolvimento e a introdução no mercado de produtos e processos



tecnologicamente novos (radical) ou com substanciais melhorias
tecnológicas (incremental)” (IEL, 2007, p.09).

Segundo Cagnazzo, Taticchi e Botarelli (2008, p. 321), em um conceito mais amplo, “a
inovação é o encontro entre uma necessidade de mercado e uma tecnologia ou modelo de
negócio que cria valor tanto para a empresa como para os seus clientes [...]2”. Por seu
turno, Kline e Rosenberg3 (1986, apud VILHA, 2009, p. 26) complementam que a
“inovação é resultado da interação entre as oportunidades de mercado e a base de
conhecimentos e capacitações da empresa”. Para Quadros e Vilha4 (2006 apud VILHA,
2009, p. 24), inovação tecnológica pode ser definida “como sendo a aplicação de
conhecimento e de competências tecnológicas, mercadológicas e organizacionais
acumuladas pela empresa e seus parceiros para criar novos produtos, processos, serviços e
negócios”.

A despeito das diversas definições, duas são as características que embasam o conceito de
inovação independente de sua tipologia: i) o conceito de novidade e ii) a possibilidade de
gerenciamento, conforme apontam Cagnazzo, Taticchi e Botarelli (2008, p.320). No
tocante a primeira característica, da novidade de uma inovação, segundo o Manual de Oslo
(OCDE, 1997, p. 121), essa pode ser definida por meio de variáveis técnicas ou em termos
do mercado. A classificação utilizando-se de variáveis técnicas subdivide-se em:

[a] inovações de produto: que compreende o uso de novos materiais; uso
de novos produtos intermediários; novas peças funcionais; uso de
tecnologia radicalmente nova; novas funções fundamentais (novos
produtos fundamentais); [b] inovações de processo, que compreende
novas técnicas de produção; novas características organizacionais
(introdução de novas tecnologias); novo software profissional (FINEP,
2006, p. 121).

Por sua vez, a classificação por tipo de novidade em termos de mercado refere-se às
seguintes variações: a) inovação nova apenas para a empresa; b) nova para a indústria no
país ou para o mercado em que a empresa opera; c) nova no mundo (FINEP, 2006, p. 121).

Já, a segunda característica, que se refere à organização e gerenciamento da inovação, é
fundamental para que a estratégia, definida pela empresa ou organização, para que a
inovação ocorra tenha êxito. Ou seja, a estratégia orientará a definição e implementação
das atividades inovativas a serem levadas a efeito, de forma sistemática, pela organização.
Segundo o IBGE, atividades inovativas referem-se a

[...] atividades representativas dos esforços da empresa voltados para a
melhoria do seu acervo tecnológico e, consequentemente, para o
desenvolvimento e implantação de produtos ou processos novos ou
significativamente aperfeiçoados (IBGE, 2010, p.157).

De acordo com o Manual de Oslo, atividades inovativas (ou de inovação tecnológica em
produto ou processo)

2 Innovation is a match between a market need and a technology or a business model that creates value both for the
producer and the consumer […]
3 KLINE, S.; ROSEMBERG, N. An overview of innovation. In: LANDAU, R.; ROSEMBERG, N., The positive sum
strategy. Washington, D.C.: National Academy Press,1986.
4

QUADROS, R.; VILHA, A. M. Tecnologias de informação no gerenciamento do processo de inovação. Revista
Fonte, Belo Horizonte, ano 3, n.6,
2006.



[...] são todas as etapas científicas, tecnológicas, organizacionais,
financeiras e comerciais que de fato levam, ou pretendem levar, à
implantação de produtos ou processos tecnologicamente novos ou
aprimorados. Algumas delas podem ser inovadoras por si mesmas,
outras, embora Não sejam novidades, são necessárias para a implantação
(OCDE, 1997, p. 23).

Constituem-se, portanto, em categorias de atividades inovativas

[a] Pesquisa e Desenvolvimento - P&D; [b] aquisição externa de Pesquisa
e Desenvolvimento - P&D; [c] aquisição de outros conhecimentos
externos; [d] aquisição de máquinas e equipamentos; [e] treinamento; [f]
introdução das inovações tecnológicas no mercado; [g] projeto industrial
e outras preparações técnicas para a produção e distribuição (IBGE, 2010,
p.157).

Como já tratado anteriormente o ambiente em que as empresas estão inseridas atualmente é
complexo e instável e, adicionados os avanços tecnológicos disponíveis às empresas em
termos de comunicação, gestão e controle, exige-se destas uma apreciação do conceito de
inovação como sendo um fenômeno passível de gestão e demandante do envolvimento de
todas as partes interessadas da empresa ou organização - sejam estas clientes, fornecedores,
concorrentes, funcionários, etc. A importância da compreensão da inovação como um
processo é que esta definirá a maneira como a mesma será gerenciada dentro da
organização.

Neste cenário é imperativo “não só analisar o ambiente competitivo que cerca a empresa,
mas também buscar conhecimentos sobre como gerenciar recursos e a capacidade da
empresa para prover a inovação” (VILHA, 2009, p. 26). Depreende-se, portanto, ser
necessário que a empresa disponha de um método de gestão para gerir o seu processo de
inovação.

Portanto, gestão da inovação, para o presente trabalho, consiste em gerenciar as atividades
inovadoras levadas (ou a serem levadas) a efeito pela empresa ou organização. Assim,
coerente com essa acepção, a gestão da inovação envolve “[...] um conjunto de práticas,
conceitos e ferramentas que ajuda o tomador de decisão a organizar o processo de geração
de inovações, renovação da empresa, geração de novos negócios e de valor em cima de
inovação” (GAVIRA et al., 2007, p. 80). Ou ainda,

[...] a ideia da gestão da inovação é estruturar, sob uma perspectiva
estratégica, rotinas e ferramentas na empresa com periodicidade e
sistematização, de modo que a inovação não seja algo espontâneo e
desarticulado na empresa (FUCCK; VILHA, 2011, p. 14).

De acordo com Saenz e Capote5 (2002 apud NATUME; CARVALHO; FRANCISCO,
2008, p.3), a gestão tecnológica pode ser definida como:

[...] a gerência sistemática de todas as atividades no interior da empresa
com relação à geração, aquisição, início da produção, aperfeiçoamento,
assimilação e comercialização das tecnologias requeridas pela empresa,
incluindo a cooperação e alianças com outras instituições; abrange
também o desenho, promoção e administração de práticas e ferramentas

5 SÁENZ, T.W.; CAPOTE, E.G. Ciência, inovação e gestão tecnológica. Brasília: ABIPTI/SENAI. 2002.
136 p.



para a captação e/ou produção de informação que permita a melhoria
continuada e sistemática da qualidade e da produtividade.

Em assim sendo, foram desenvolvidos métodos de gestão que agregam tanto as
características objetivas (planejamento, metas, indicadores) como subjetivas (criatividade,
cooperação) da inovação tornando-a um conceito menos dependente de sorte ou da
criatividade de alguns e passível de gerenciamento e de estímulo dentro de uma
organização. Referindo-se aos desafios da gestão da inovação, Paladino (2010, p. 12)
menciona que

O caldo de cultura da inovação requer ingredientes organizacionais
diversos, tais como: imaginação e criatividade; liberdade de expressão;
adesão dos colaboradores aos objetivos estratégicos das empresas; mix de
conhecimentos técnicos, científicos, tácitos e tradicionais; comunicação
organizacional eficiente; interdisciplinaridade nas soluções e profunda
intimidade com o mercado consumidor. Alguns desses elementos não são
domesticáveis ou são de difícil normalização. Diferentemente dos bons
manuais da qualidade e produtividade (PALADINO, 2010, p. 12)

Para Quadros e Vilha (2006 apud FUCK; VILHA, 2011, p. 14),

[...] não há um blue print para gerar inovações, nem para gerir o processo.
As demandas/necessidades do gestor da inovação são muito diferenciadas
para empresas de setores diferentes e tamanhos diferentes, isto é, cada
empresa deve customizar a gestão de seus processos inovativos segundo
suas prioridades e recursos.

5 Resultados

A presente seção apresenta, na primeira parte, os resultados obtidos a partir da revisão
bibliográfica realizada buscando-se traçar as principais características das cinco propostas
metodológicas de gestão da inovação analisadas, quais sejam: Coral et al. (2008), Tidd,
Bessant e Pavitt, (2006), Sebrae (2009), Cotec (1999) e Scherer e Carlomagno (2009). Na
segunda parte, são apresentados os resultados da pesquisa de campo realizada junto a
médias empresas de alta e média-alta intensidade tecnológica, em especial, do setor de
equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos (EMHO) localizadas no estado de São
Paulo, Brasil.

5.1 Métodos de gestão da inovação selecionados: análise comparada

O objetivo geral da ´metodologia’ - termo utilizado por Coral et al (2008) - NUGIN
[ Núcleo de Apoio ao Planejamento de Gestão da Inovação em Empresas de Pequeno e
Médio Porte] é

[...] desenvolver e validar uma metodologia de planejamento e gestão da
inovação tecnológica que possibilite a identificação de gargalos
tecnológicos, a criação de núcleos integrados de pesquisa e
desenvolvimento, a implantação e utilização de ferramentas de gestão da
inovação nas empresas” (CORAL et al., 2008, p. xviii).

As dimensões ou etapas de implementação do NUGIN, proposto por Coral et al. (2008),
são três, conforme segue: i) organização para inovação, ii) planejamento estratégico da
inovação, iii) processo de desenvolvimento de produtos. Todas as três etapas são
permeadas pelo conceito de inteligência competitiva. Cada uma das etapas produz
resultados que atuam como insumos para a etapa seguinte. Também para cada uma das



etapas os autores apontam algumas ferramentas que podem ser empregadas como apoio
conceitual-metodológico para obtenção dos resultados. Cada uma das etapas, por sua vez,
prevê em um conjunto de atividades ou tarefas a serem executadas para que as mesmas
sejam cumpridas.

Assim, a etapa relacionada à organização para inovação é composta por: diagnóstico da
inovação, estruturação do núcleo de inovação, estruturação do comitê estratégico de
inovação, capacitação do núcleo e áreas afins, definição do modelo de inovação da empresa
e caracterização dos projetos. Para esta etapa, são indicadas as seguintes ferramentas:
benchmarking; matriz de aderência à metodologia NUGIN; análise qualitativa e entrevistas
com gestores; sistemas de recompensas; matriz de classificação e priorização de ideias
(CORAL, 2008, p.34-35). Como resultado dessa etapa, “a empresa terá um grupo de
pessoas capacitadas responsáveis pela implementação de métodos e ferramentas, integração
entre as áreas e pela gestão de todo o processo de inovação” (CORAL, 2008, p. 34).

Nesta primeira etapa talvez resida uma das mais significativas contribuições do método
proposto por Coral et al. (2008). Trata-se da recomendação explícita, e condição sine qua
non, de implementação da estrutura de governança da gestão da inovação na empresa,
composta pelo Núcleo de Inovação e pelo Comitê Estratégico de Inovação. O Núcleo de
Inovação é composto por um coordenador e equipe, e será responsável pela implementação
do método de gestão integrada da inovação na empresa. A equipe do Núcleo atuará como
facilitadora do processo e deve ter representatividade e acesso à alta direção da empresa.
Já, o Comitê Estratégico “tem por objetivo definir a estratégia tecnológica da empresa,
analisar e priorizar os projetos, além de garantir os investimentos necessários e a
disponibilização de recursos humanos para a realização das atividades” (CORAL et al.,
2008, p. 34). Essa estrutura de governança é considerada pelos autores como fundamental e
critica para o êxito da gestão da inovação nas empresas.

A segunda etapa, relacionada ao planejamento estratégico da inovação, trata de “definir a
estratégia tecnológica da empresa e estabelecer as diretrizes para que o núcleo possa
implementar as ações estabelecidas” (CORAL, 2008, p. 35). As atividades afetas a essa
etapa são: análise do ambiente externo e interno, análise do planejamento estratégico
corporativo, definição da visão da inovação, análise de tecnologias alternativas, definição
da estratégia tecnológica, definição de mercados-alvo e clientes, definição de indicadores
de inovação, priorização de projetos e investimentos, elaboração do plano de ação. As
ferramentas indicadas para cumprimento dessa etapa são: matriz SWOT da inovação,
carteira de produtos e projetos, matriz multicritério de priorização de projetos, árvore de
problemas, matriz de análise de stakeholders, matriz de decisão, mapeamento tecnológico
(technology roadmapping), matriz de competência versus mercado, análise de cenários.
Como resultado dessa etapa, tem-se a elaboração do plano estratégico da inovação, que se
constitui no “resultado do processo de planejamento, que estabelecerá diretrizes para o
processo de desenvolvimento de produtos e monitoramento contínuo das informações por
meio da inteligência competitiva” (CORAL, 2008, p. 36).

Como terceira etapa, tem-se o processo de desenvolvimento de produtos, constituída pelas
seguintes atividades: planejamento de produtos, planejamento tecnológico, elaboração do
plano de projeto, projeto informacional, projeto conceitual, projeto preliminar, projeto
detalhado. As ferramentas indicadas para cumprimento dessa etapa são: mapa de
tecnologias internas do produto, métodos de criatividade (brainstorming, método 635,
analogias e listagem de atributos), estudo de pré-viabilidade técnica, econômica e
comercial (EVTEC), matriz multicritérios de avaliação de ideias, mapeamento tecnológico
(technology roadmapping), ferramentas de gerenciamento de projetos (project charter,



EDT, Gantt), Casa da Qualidade (QFD), síntese de funções, matriz morfológica (CORAL,
2008, p. 37).

Já, a etapa referente ao processo de inteligência competitiva, abarca também as três etapas
anteriores, consistindo-se em uma atividade permanente, e “atende tanto os níveis
estratégicos, como tático-operacional do modelo de gestão da inovação” (CORAL, 2008,
p. 39). Esta etapa compreende: definição e implantação da rede de inteligência, definição
do mapa estratégico de informação, monitoramento e coleta, análise estratégica da
informação e disseminação da informação. As ferramentas ou técnicas indicadas para a
consecução dessa etapa são: árvore de competência, mapa estratégico de informação,
matriz de competências versus mercados;prospecção tecnológica, prospecção
mercadológica, relatórios de inteligência; técnicas de gerenciamento de redes de
inteligência. Como resultado dessa etapa tem-se competências identificadas, tendências
tecnológicas e mercadológicas identificadas, fontes de informação a monitorar, relatórios
de inteligência, rede de inteligência constituída e necessidade de informação definidas
(CORAL, 2008, p. 39).

Conforme pode ser observado, no tocante às ferramentas operacionais ou técnicas de apoio
à gestão de inovação nas empresas, relacionadas à cada uma das etapas propostas pelo
método NUGIN, essas não são tributárias exclusivamente da “gestão da inovação”, mas
referem-se a diversos campos disciplinares, tais como gestão da qualidade, gestão de
projetos, gestão do conhecimento, gestão de recursos humanos, gestão de operações e
produção, planejamento estratégico, marketing, dentre outros. Isto é natural, considerando-
se que a inovação não é um fenômeno atrelado a um campo disciplinar autocontido,
específico, mas sim um fenômeno multidisciplinar.

No caso do método desenvolvido por Sebrae (2009), propõe-se como elemento central para
o processo de gestão da inovação a ideia do “funil da inovação”, inspirado no processo de
tomada de decisão conhecido como stage gate. De acordo com Sebrae (2009, p. 65) “o
fluxo ao longo do funil equivale às etapas do processo de gestão da inovação, que se inicia
com a Etapa de Levantamento; depois a etapa de Seleção; etapa de Definição de Recursos,
etapa de Implementação e etapa de Aprendizagem”. Do ponto de vista operacional, para
cada etapa há um guia com questões para reflexão, ou tópicos orientadores, sobre os
principais elementos constituintes de cada uma delas como suporte
para a empresa/organização implementar seu processo de gestão da inovação. Não há
menção a ferramentas específicas de apoio.

No tocante a ferramentas, o método proposto por Sebrae (2009), denominado “Inovar
para Competir”, é mais explicito quando se refere apenas à “Etapade
Aprendizagem”,mencionandoque as “ferramentas [ou práticas] de aprendizagem
estão estreitamente relacionadas com Gestão do Conhecimento” e lista as seguintes,
como sendo as mais aplicáveis às pequenas empresas: memória organizacional, lições
aprendidas, mural de avisos, portal de compartilhamento (SEBRAE, 2009, p.71-72). Não
obstante, o documento lista uma série de “ferramentas gerenciais”, consideradas como
exemplos de inovação em processos utilizados pela empresa e não como ferramentas ou
práticas a serem utilizadas no processo de gestão da inovação. São elas: planejamento
estratégico, benchmarking, segmentação de consumidores, declarações de missão e visão,
CRM, competências centrais, pesquisas com clientes, remuneração por desempenho,
terceirização, reengenharia do processo de negócios, planejamento de cenários e
contingências, gestão pela qualidade total, balanced scorecard (SEBRAE, 2009, p. 201).



O trabalho de Tidd, Bessant e Pavitt, (2006, p. 492-493) faz menção à estrutura
organizacional de apoio ao processo de inovação, sem, contudo, ser prescritivo com
relação a uma possível estrutura ideal. Os autores mencionam que

Não importa quão bem-desenvolvidos sejam os sistemas de definição e
desenvolvimento de produtos e processos inovadores; eles terão sucesso
se o contexto organizacional circundante for favorável. Alcançar isso não
é fácil; envolve a criação de estruturas e processos organizacionais que
permitam que a mudança tecnológica prospere (TIDD; BESSANT ;
PAVITT, 2006, p. 492-493)

No tocante às ferramentas de apoio ao processo de gesto da inovação, os autores Tidd,
Bessant e Pavitt (2006, p. 147) são cautelosos e entendem que

[...] as oportunidades e ameaças tecnológicas são normalmente difíceis de
serem identificadas, as estratégias de inovação são difíceis de definir e os
resultados são difíceis prever. Portanto, não há ferramentas ou ´receitas´
de gestão que garantam o sucesso. Seja qual for a situação, capacidade de
aprender com a experiência e com análise é central (TIDD; BESSANT;
PAVITT, 2006, p. 147).

O modelo do processo de inovação proposto por Tidd, Bessant e Pavitt (2006, p. 109)
consiste, basicamente, em quatro etapas ou fases, a saber: busca, seleção, implementação
(subdivida, por sua vez, em aquisição do conhecimento, execução do projeto, lançamento
da inovação) e aprendizado. Segundo os autores,

O mais importante é que um número de diferentes ações precisa ocorrer à
medida que avançamos através de diferentes fases desse modelo, e
associadas a elas há algumas lições importantes sobre rotinas eficazes de
gestão da inovação (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2006, p. 109).

A fase de busca envolve detectar sinais no ambiente sobre potencial mudança; a fase de
seleção consiste em realizar escolhas sobre oportunidades tecnológicas e mercadológicas e
que essas escolhas se ajustem à estratégia geral adotada pela empresa; a fase de
implementação consiste em levar a efeito as escolhas realizadas na fase anterior e conta
com três elementos fundamentais, i) aquisição de conhecimento, ii) execução do projeto;
iii) lançamento e sustentação da inovação. A fase de aprendizagem, por sua vez, refere-se
ao processo de acumulo de experiências e conhecimento que são agregados à competência
da organização (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2006, p. 109-116).

O trabalho de Scherer e Carlomagno (2009, p. xi), se propõe a apresentar “um modelo
integrado, que possa ser compreendido e utilizado por gestores que desejam abordar a
inovação de maneira estruturada e não aleatória”. A partir do estudo de casos de empresas
e também da prática de consultorias em gestão da inovação, Scherer e Carlomagno (2009,
p. 23) afirmam que para que a empresa maximize o seu potencial inovador ao diagnosticar
e aplicar a inovação é necessário que ela se organize em torno a oito dimensões do
negócio, a saber: liderança, estratégia, relacionamento, cultura, pessoas, estrutura, processo
e funding.

Essas oito dimensões, a serem configuradas de acordo com a estratégia e cultura da
empresa, são reunidas no denominado “Octógono da inovação”. Com base nessas
dimensões, os autores propõem a realização de um diagnóstico da empresa, por meio de
uma ferramenta, ou esquema de análise, denominada “Assessment da Inovação”. De acordo
com os autores, o Octógono da Inovação “é uma ferramenta desenhada tanto para o



diagnóstico do potencial inovador como para a gestão de empresas inovadoras”
(SCHERER; CARLOMAGNO, 2009, p. 23)

Detalhando-se o significado de cada dimensão, tem-se que estratégia da inovação diz
respeito ao direcionamento coerente e amplo para captação de oportunidades de inovação,
à adoção de objetivos e metas para gerenciar as iniciativas inovadoras. Cultura da inovação
envolve as ações que a alta gestão empreende para criar um ambiente que estimule a
inovação e também a maneira que a empresa comunica e estimula as pessoas a correrem
riscos e questionarem os paradigmas existentes. Liderança para a inovação refere-se ao
fato de que as lideranças da empresa devem estar comprometidas com a inovação, sendo o
desafio fazer com todos os líderes sejam facilitadores do fluxo de ideias e do conhecimento
e transformadores da realidade da empresa. A dimensão pessoas para a inovação refere-se
ao grau em que os colaboradores estão preparados e adequadamente estimulados
(mecanismos de incentivo e reconhecimento) para inovar. Estrutura da inovação parte do
pressuposto que uma organização inovadora deve possuir uma estrutura que possibilite a
criatividade, a interação e a aprendizagem. Processo da inovação refere-se à dimensão do
processo trata da forma como a empresa gera novas ideias, como as avalia, experimenta e
seleciona em quais investir. A dimensão funding para inovação está relacionada aos
investimentos que são destinados à inovação, na medida que indicam a importância que é
atribuída as atividades de desenvolvimento de novos produtos, processos, serviços e
negócios. A dimensão relacionamento para a inovação diz respeito à criação de alianças e
parcerias para a inovação aberta, em rede (SCHERER; CARLOMAGNO, p. 23-28).

No tocante ao detalhamento da dimensão “processo da inovação” os autores fazem
referência à “cadeia de valor da inovação”, composta, por sua vez, por quatro fases, a
saber: “[i] geração de novas ideias (idealização), segue com [ii] o refinamento do conceito
da ideia proposta (conceituação), passa pela [iii] redução das incertezas (experimentação) e
chega à concreta [iv] transformação da mesma em inovações (implementação)”
(SCHERER; CARLOMAGNO, p. 27; 33). A cada fase da cadeia de valor, os autores
elencam uma série de atividades ou esquemas analíticos que podem ser utilizados para
auxiliar no cumprimento de cada uma delas. Assim, na primeira fase, idealização, são
mencionadas: geração de novas ideias, oportunidades de negócios, insight de clientes,
análise de tendências, reutilização de velhas ideias. Na segunda fase, conceituação:
avaliação de potencial, aprimoramento dos conceitos, acompanhamento e definição,
polinização cruzada. Na terceira fase, experimentação: prototipagem, redução de
incertezas, refinamento final, alocação de recursos, planejamento mais profundo. Na quarta
fase, implementação: aceleração das iniciativas, escala dos projetos, avaliação pós-
implementação.

Para se avançar em cada fase do processo de inovação, ou seja, ao longo da “cadeia de
valor da inovação” os autores sugerem o modelo de stage gates, propondo alguns
esquemas de análise para auxiliar na tomada de decisão para se prosseguir ou não de uma
fase para outra da “cadeia de valor da inovação”. São eles: a) modelo de classificação de
ideias - nos mesmos moldes do difundido modelo proposto pelo Boston Consulting Group
(Matriz BCG), b) scorecard para avaliação do mercado, c) assesment das principais
dimensões para tomada de decisão (mercado, tecnologia, fator humano, negócio), d) stage
gate do processo de experimentação, e) planejamento da implementação, f) cronograma da
implementação, g) aprendizado da implementação. Algumas dessas ferramentas de análise
são proprietárias, ou seja, de utilização exclusiva dos autores, também sócios-proprietários
de uma empresa de consultoria.

O método proposto pela Fundación COTEC, denominado Technology Management Guide
(TEMAGUIDE), traduzido pelo presente estudo como Diretrizes Metodológicas para



Gestão de Tecnologia e Inovação Empresarial, “ordena as tarefas e preocupações
fundamentais para uma adequada gestão tecnológica dentro das empresas, as explica,
indica formas ou procedimentos para levá-las a cabo e as ilustra com exemplos concretos
de experiências empresariais” (COTEC, 1999, p. 9). O foco do método TEMAGUIDE está
na integração dos típicos processos empresariais (estratégia, operações, finanças, recursos
humanos, tecnologia, qualidade e meio-ambiente) com os processos de inovação, sendo
estes o desenvolvimento de novos produtos, a inovação de processos, o desenvolvimento
de estratégia tecnológica e a aquisição de tecnologia.

O TEMAGUIDE propõe um marco ou modelo conceitual simples para facilitar a
abordagem de gestão da inovação. Ele se baseia em cinco elementos que se assemelham
àquilo que uma empresa deve fazer muitas vezes em momentos diferentes e em vários
tipos de situações: i) monitoramento [scan], ii) focalização [focus], iii) capacitação
[resource], iv) implementação [implement] e v) aprendizado [learning] (COTEC, 1999,
p.14).

Não menos importante, cabe destacar que as cinco etapas ou atividades propostas pelo
modelo TEMAGUIDE não são necessariamente sequenciais, podendo ser simultâneas,
sendo possível o início do processo de inovação em qualquer uma delas (COTEC, 1999, p.
26). A ênfase que se deve atribuir a cada elemento ou etapa variará de empresa para
empresa e de acordo com cada situação em particular (COTEC, 1999, p. 15).

A cada uma das cinco etapas, atividades a serem realizadas, ou elementos do modelo, o
TEMAGUIDE associa ferramentas, técnicas, ou esquemas analíticos, que podem ser
empregadas como apoio conceitual-metodológico para o seu cumprimento e obtenção dos
resultados esperados. Segundo Cotec (1998, p. 14),

Os cinco elementos do modelo podem ser apoiados com ferramentas e
técnicas, mas isso não é o essencial. O modelo, em qualquer caso, tem um
valor intrínseco de reconhecer a posição de uma empresa ou uma equipe
em qualquer projeto ou atividade. O modelo sugere que no
desenvolvimento de um projeto ou atividade existe um ciclo iterativo de
aprendizagem e não um simples processo em etapas consecutivas.

Assim, a primeira etapa, “monitorar”, implica observar o ambiente na busca por sinais
sobre a necessidade de inovação e potenciais oportunidades. As ferramentas associadas a
esta etapa são: análise de mercado, prospectiva tecnológica, benchmarking, análise de
patente, auditorias, criatividade, trabalho em rede, avaliação ambiental. A segunda etapa,
“focalizar”, significa focar a atenção e os esforços em uma estratégia em particular que
traga melhores resultados para o negócio ou a solução para um determinado problema. As
ferramentas indicadas para esta fase são: análise de mercado, prospectiva tecnológica,
benchmarking, análise de patente, auditorias, gestão de portfólio, avaliação de projetos,
criatividade, trabalho em rede, funcionamento em equipe, funcionamento ajustado, análise
de valor, avaliação ambiental. Por sua vez, a terceira etapa, “capacitar-se”, trata-se de
adquirir o conhecimento (explícito e tácito) necessário para desenvolver a estratégia
selecionada. São ferramentas indicadas para esta etapa: avaliação de projetos, criatividade,
gestão de direitos de propriedade intelectual e industrial, gestão de interfaces, gestão de
projetos, trabalho em rede, funcionamento em equipe.

A quarta etapa, “implementar”, refere-se à execução da alternativa selecionada e as
ferramentas auxiliares são: análise de mercado, criatividade, gestão de interface, gestão de
projetos, trabalho em rede, funcionamento em equipe, gestão da mudança, funcionamento
ajustado, análise de valor, melhoria contínua. A quinta etapa, embora influencie todas
as demais, “aprendizado”, refere-se ao processo de internalizar conhecimentos das



experiências de sucessos e insucessos durante o processo de inovação ou, ainda, aprender
com os êxitos ou fracassos. As ferramentas indicadas para esse processo são análise de
mercado, benchmarking, auditorias, gestão de portfólio, avaliação de projetos, criatividade,
trabalho em rede, funcionamento em equipe, funcionamentoajustado, melhoria
contínua, avaliação ambiental (COTEC, 1998, p. 14-17). Embora nesta última etapa o
TEMAGUIDE não faça menção explícita à Gestão do Conhecimento, pode-se inferir que
esse campo disciplinar poderá contribuir para a com esse processo de aprendizagem
organizacional.

Assim, no total o TEMAGUIDE sugere o emprego de 18 (dezoito) ferramentas de gestão
da inovação, que se desdobram, por sua vez, em 71 técnicas específicas relacionadas às
diversas etapas de implementação do modelo, igualmente tributárias de campos
disciplinares diversos como gestão da qualidade, gestão de projetos, gestão do
conhecimento, planejamento estratégico, gestão de recursos humanos, marketing, dentre
outros.

5.2 Pesquisa de campo junto a médias empresas de alta e média-alta intensidade
tecnológica

Duas foram as empresas que concordaram em participar da pesquisa. Ambas consideradas
médias empresas, segundo os critérios adotados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), com um quadro de funcionários variando entre 80 a 100
trabalhadores, e um volume de vendas anual em torno de R$30 milhões, alocam um valor
correspondente a, aproximadamente, 3% da receita de vendas em despesas de P&D. Na
empresa A, localizada na cidade de Amparo, estado de São Paulo, a entrevista foi realizada
com o diretor técnico industrial e na empresa B, localizada na cidade de Ribeirão Preto,
São Paulo, a entrevista foi realizada com um dos sócios-proprietários.

A partir da entrevista na empresa A, constatou-se que das 25 ferramentas de gestão da
inovação apresentadas ao entrevistado, baseadas nos diversos métodos analisados pelo
presente trabalho, 15 são conhecidas e praticadas, ainda que informalmente, de forma
eventual, não sistemática, pela empresa no seu processo de inovação. Ficou evidenciado o
interesse, em alguns casos, ou a necessidade, em outros, de maior capacitação ou de
aprofundamento sobre o tema “gestão da inovação”, em geral, assim como nas respectivas
ferramentas. Dentre estas, foram mencionadas: criatividade, prospecção tecnológica,
vigilância tecnológica, benchmarking, patentes, gestão de portfólio de projetos, gestão de
interfaces, gestão de projetos, gestão da mudança, funcionamento ajustado, análises de
valor, avaliação meio-ambiental e gestão do conhecimento.

Dentre as ferramentas apresentadas ao entrevistado, apenas duas foram citadas como não
praticadas pela empresa, quais sejam, auditoria tecnológica e gestão de direitos da
propriedade intelectual e industrial. Não obstante, foi mencionado pelo entrevistado o
interesse e a necessidade de capacitação sobre as mesmas. No tocante ao restante das
ferramentas (i- definição da estratégia do negócio, ii) planejamento das atividades da
empresa, iii) acompanhamento contínuo da qualidade, iv) ações corretivas de falhas nos
processo produtivo e sobre defeitos dos produtos, v) documentação das melhorias
realizadas, vi) análise de mercado, vii) trabalho em rede, viii) trabalho em equipe e
melhoria contínua), estas foram citadas como praticadas formalmente pela empresa em
seus processos.

No tocante à gestão dos projetos de inovação, o gestor confirmou a existência de um
processo com etapas definidas desde a concepção da ideia até a comercialização do
produto. Em termos de lançamento de produtos, esta empresa declara desenvolver produtos



e processos desde ideias vindas do mercado, de dentro da empresa e de melhorias nos
produtos já existentes, sendo que, ocasionalmente, os produtos e processos desenvolvidos
envolvem novidade para o mercado. A empresa A lançou 5 (cinco) novos produtos no
mercado nacional no ano de 2013, 1 (um) novo produto no ano de 2011 e outro no ano de
2010. Não houve nenhum lançamento de produtos no mercado internacional.

Em se tratando das questões relacionadas a disponibilidade de um método de gestão da
inovação que fosse ideal para a empresa, o gestor declarou ter interesse em sua
implementação desde que esta não afetasse as tarefas diárias e não burocratizasse os
processos da empresa. Além disso, para que fosse útil para a empresa esse método deveria
prezar pela praticidade e sua implementação deveria ser realista e adequada às condições e
características da empresa.

Os resultados da entrevista com a empresa B são deveras semelhantes com os já
apresentados pela empresa A. O sócio-proprietário também declarou que diversas das
ferramentas sugeridas são praticadas informalmente e ainda faltam conhecimentos com
relação a sua aplicação, sendo estas: definição estratégica do negócio, planejamento das
atividades da empresa, análise de mercado, prospecção tecnológica, vigilância tecnológica,
benchmarking, auditoria tecnológica, gestão de portfólio de projetos de inovação, gestão de
direitos da propriedade intelectual, gestão de interfaces, gestão de projetos, trabalho em
rede, trabalho em equipe, gestão da mudança, funcionamento ajustado, avaliação meio-
ambiental e gestão do conhecimento e aprendizagem.

Com relação a muitas das ferramentas sugeridas acima, estas são praticadas, porém não
existem processos ou pessoas dedicadas unicamente a sua aplicação e monitoramento. Sua
aplicação acontece simultaneamente aos processos diários da empresa e, em razão da
ausência dessa cisão, diversas tarefas são centralizadas em um ou alguns poucos
colaboradores, não favorecendo sua utilização por toda a equipe - nota-se mais esta
centralização no que tange ao desenvolvimento de novos produtos e processos.

São praticadas formalmente as ferramentas como acompanhamento contínuo da qualidade,
ações corretivas de falhas nos processos produtos, rotinas funcionais ou sobre defeitos dos
produtos, documentação das melhorias realizadas nos processos ou produtos, criatividade,
patentes, análises de valor, melhoria continua.

A utilização destas ferramentas está vinculada, em sua maioria, a necessidade de
manutenção de um padrão de atividades condizente com as normas técnicas e de gestão,
tais como ISO 9001, e outras certificações específicas setoriais que são mantidas pela
empresa. Segundo o próprio entrevistado, ainda que se utilizem algumas das ferramentas
de gestão da inovação, existe certo grau de informalidade e adaptação destas a realidade da
média empresa.

As patentes tem sido alvo de grande preocupação para a empresa, já que esta atua também
em mercado internacional. Para tanto, tem desenvolvido um trabalho em parceria com
universidades públicas para acompanhamento, análise e gestão do banco de patentes da
empresa de maneira a protegê-la contra investidas dos concorrentes e mantê-la atualizada
das mudanças tecnológicas do mercado.

Relativo ao processo de gestão dos projetos de inovação, o entrevistado declarou existir
ocasionalmente um processo formalizado que abrange as etapas desde a concepção do
produto até a comercialização da ideia. Com relação ao desenvolvimento de novos
produtos e processos o entrevistado declarou que o faz usando tanto as ideias vindas do
mercado quanto as vindas de dentro da empresa, sendo que, ocasionalmente, estes produtos



ou processos são novos para o mercado e em sua maioria envolvem melhorias de produtos
e processos já desenvolvidos pela empresa.

O entrevistado declarou que a empresa teria interesse em adotar - experimentalmente - um
método de gestão da inovação desde que este fizesse uso dos recursos existentes, não
exigisse dedicação integral da equipe, seu cronograma de implementação fosse curto e que
esta ocorresse de maneira simultânea aos processos existentes (on the job). Esta
metodologia, ainda segundo o entrevistado, só seria viável para a empresa se não fosse
burocrática, não engessasse os processos da empresa e se sua implementação fosse rápida.

Em ambas as entrevistas foi possível verificar a mesma preocupação com relação a
obtenção de recursos disponibilizados pelo governo. Apesar de todos os incentivos, leis e
promoções divulgadas pelo governo, foram enfrentadas pelas empresas dificuldades
semelhantes para obtê-los, sendo estas ligadas ao excesso de burocracia e lentidão na
análise dos pleitos de financiamento. Assim, por mais que sejam divulgadas diversas
formas de incentivo a inovação e renovação do parque industrial nacional, estas não
alcançam de maneira homogênea todas as empresas que delas necessitam para se manterem
competitivas nos mercados nacional e internacional.

6 Considerações finais

O método NUGIN, proposto por Coral et al. (2008), é o único que explicitamente sugere
uma estrutura de governança para gestão da inovação na empresa. Porém, da leitura das
demais obras, subentende-se a necessidade de concentração de esforços nas equipes de
trabalho, sem explicitar, no entanto, formas de organização e governança das mesmas.
Scherer e Carlomagno (2009, p. 26), por exemplo, mencionam que “a estrutura
organizacional é outro aspecto que inibe ou alavanca a inovação. A alta gestão precisa ter
conhecimento de que uma empresa inovadora possui uma estrutura que possibilite a
criatividade, a interação e a aprendizagem. Entretanto não há uma estrutura única que sirva
para todas as organizações”.

Em se tratando das ferramentas ou técnicas de apoio à gestão da inovação citadas nos
cinco trabalhos analisados, foram identificadas cerca de uma centena, considerando as 71
técnicas específicas propostas por TEMAGUIDE (COTEC, 1998), sendo a maioria
delas tributárias de diversos campos disciplinares como, por exemplo, gestão da
qualidade, gestão de projetos, gestão do conhecimento, planejamento estratégico, gestão de
recursos humanos, marketing, dentre outros - o que é de se esperar, considerando-se que a
inovação não é um fenômeno atrelado a um campo disciplinar autocontido, específico,
mas sim um fenômeno multidisciplinar. Muitas das ferramentas e técnicas citadas pelas
diversos métodos possuem diversas aplicações. Essa versatilidade denota a flexibilidade
que existe para que a empresa crie ou selecione as ferramentas e técnicas a serem
empregadas, de acordo com suas condições e realidade organizacional.

Portanto, a partir da análise preliminar realizada, foi possível identificar um conjunto
mínimo de ações concernentes à gestão da inovação nas empresas - independente de seu
porte - de forma que apresentem novos produtos ou serviços para o mercado e não apenas
para que inovem em processos internos (por mais que esses possam representar
diminuições de custos aos consumidores, melhora na qualidade ou menor tempo de
produção, entre outros). Assim sendo, as etapas fundamentais que compõem o processo de
gestão da inovação envolvem:

 Análise do ambiente e prospecção de oportunidades de inovação, assim
como o estímulo à contribuição interna à organização para novas ideias.



 Definição de objetivos e metas ligadas à estratégia tecnológica e de
inovação da empresa e, a partir disso, seleção das oportunidades ou ideias
de inovação que sejam coerentes com os mesmos.

 Implementação dos projetos definidos para as oportunidades selecionadas.

 Avaliação do desempenho para fornecer feedback aos gestores dos
projetos de inovação de maneira a reter o conhecimento e criar base de boas
práticas para a empresa.

Depreende-se, assim, que gerir a inovação envolve não só o processo em si, mas o
planejamento e adoção de metas, formação de equipes específicas e mobilização de toda a
empresa em prol da inovação, avaliações contínuas do desempenho e gestão do
conhecimento e aprendizado. A partir da simplificação das etapas que conformam o
processo de gestão da inovação cria-se uma orientação às pequenas e médias empresas em
relaçãoàs etapas a cumprir para que possam constituir um ambiente
empresarial/organizacional inovador. Para as pequenas e médias empresas, além da análise
profunda das capacidades e disponibilidades (capital financeiro e humano) para escolha
do método que melhor se adéque à sua realidade e também das melhores técnicas ou
ferramentas para cada situação ou fase do processo de gestão da inovação, é necessário
contar com apoio e incentivo da alta direção para o desenvolvimento das etapas sugeridas e
comprometimento de toda a organização com a criação deste ambiente voltado à inovação.

Desta forma, constata-se que os métodos de gestão da inovação analisados no presente
trabalho podem se constituir em elementos orientadores na condução do esforço inovador
pelas empresas. Tratam-se de elementos-ponte entre as políticas de promoção de
inovação, com os respectivos recursos financeiros disponibilizados às empresas, e a rotina,
o dia a dia, das empresas em busca da inovação. Certamente, esses métodos cobrem um
gap importante identificado entre a oferta de recursos públicos para inovação e a
geração de inovação, propriamente dita, pelas empresas beneficiárias desses recursos.
Não obstante, há ainda um esforço significativo a ser conduzido internamente às
empresas para a adoção e/ou adaptação dessas metodologias à sua realidade, ainda que
tais metodologias estejam identificadas e disponíveis.

A partir da análise da realidade de duas médias empresas brasileiras de alta e média-alta
intensidade tecnológica, objetos da pesquisa de campo conduzida no âmbito do presente
trabalho, é possível afirmar que se carece de metodologias de gestão da inovação que
sejam adequadas a realidade destas empresas, de tal modo que não burocratize ou engesse
seus processos, não os encareça ou os torne mais complexos e ainda que não desloque os
colaboradores de suas atividades principais (em razão do baixo número de colaboradores
envolvidos com as atividades administrativas).

Ainda, para que o número de empresas que inovam seja acrescido é necessário que os
recursos disponibilizados pelas políticas e instrumentos de promoção de inovação vigentes
sejam realmente alocados para estes projetos e que obedeçam à mesma dinâmica do
mercado em que estas estão inseridas. Ou seja, seria necessária maior agilidade na análise
dos pleitos e na liberação dos recursos por parte do Governo para que as empresas
brasileiras possam se manter competitivas frente às empresas internacionais, que em sua
maioria recebem mais facilmente o apoio de seus governos.

Enfim, é possível afirmar que é preciso um esforço simultâneo do Governo e Academia
como suporte ao que já vem sendo realizado pelas pequenas e médias empresas. O
Governo dinamizando-se, para que o seu apoio financeiro acompanhe as mudanças do
mercado, e a Academia, estimulando parcerias de pesquisa e estudos organizacionais com



objetivo de desenvolver modelos e métodos de gestão - quer sejam de projetos, processos
ou de inovação - adequados a realidade, recursos e necessidades dessa classe de empresas.
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Abstract

Despite the steadily growing body of research in university-industry cooperation (UIC),
little attention has been paid to the role that the university as organization plays. Most of
the empirical literature in internal factors has largely focused on analyzing the individual
effects of some variables without presenting an integrated analysis of how these factors
are configured.
Hence, drawing on the prior empirical evidence in UIC and the literature in academic
entrepreneurship, this paper develops a framework that explains in a holistic way how
universities should organize to perform better than their competitors in knowledge
exploitation. The core idea is that the success of universities in collaborative agreements
with non-academic organizations, in addition to environmental and individual
characteristics, stems from the interaction of five organizational factors, namely,
structures, system and policies), strategic orientation, management abilities and culture.

Resumen

A pesar de la existencia de un cuerpo amplio de conocimientos e investigaciones sobre la
cooperación universidad empresa (CUE), es poca la atención que se ha prestado al papel
que juega la universidad como organización. La mayoría de los estudios empíricos
asociados con factores internos se ha centrado en gran medida en el análisis de los efectos
individuales de algunas variables sin presentar un análisis integrado de cómo se
configuran estos factores.



Por lo tanto, basándonos en la evidencia empírica previa en CUE y la literatura sobre el
emprendimiento académico, este artículo desarrolla un marco que explica de una manera
holística cómo las universidades deben organizarse para obtener mejores resultados que
sus competidores en la explotación del conocimiento. La idea central es que el éxito de
las universidades en los acuerdos de colaboración con organizaciones no académicas,
además de las características ambientales e individuales, se debe a la interacción de cinco
factores organizativos, es decir, las estructuras, los sistemas y políticas, la orientación
estratégica, las habilidades de gestión y la cultura

1. INTRODUCCION

Una disminución significativa de los recursos públicos para la investigación junto con un
aumento de la competencia en el sector de la educación superior hace que las
universidades necesiten obtener recursos adicionales a partir del activo más valioso que
poseen, el conocimiento. Esto lo desarrollan mediante la suscripción de acuerdos de
colaboración que les permitan explotarlo comercialmente con el fin de aumentar su
calidad y productividad y contribuir al desarrollo económico y social de su entorno (Betts
y Santoro, 2011).

Desde un punto de vista académico, la cooperación universidad-empresa (CUE, en
adelante) es un campo de investigación que ha mantenido un continuo crecimiento en los
últimos veinte años, evidenciado en el creciente número de publicaciones y revisiones
especiales realizadas sobre este tema (Rothaermel et al., 2007; Geuma y Muscio, 2009,
Larsen, 2011; Perkmann et al, 2013). Sin embargo, como señaló Vera (2011), la mayor
parte de la literatura se ha centrado en factores relacionados con las empresas, y en menor
medida, en el propio proceso de cooperación. Entre los estudios que apuntaban a explicar
por qué algunas universidades son mejores en la CUE, prevalecen las que se centran en
el investigador como unidad de análisis (Vera, 2010).

Los trabajos que abordan los determinantes organizativos de la universidad se han
centrado en el papel que una serie específica de factores como el tamaño, la calidad, las
políticas de personal, sistema de incentivos, mecanismos de transferencia de
conocimiento o experiencia previa de cooperación, entre otros, puede jugar. En muchos
casos, se incluyeron estos determinantes como moderadores o como variables de control
en el análisis del impacto de ciertas características individuales de los investigadores
(véase, por ejemplo, Perkmann et al., 2013).

Por desgracia, no todas las características internas significativas de la universidad se han
estudiado de forma conjunta. Cada trabajo empírico ha probado un montón de
dimensiones organizativas, sin seguir un proceso sistemático para identificar los más
relevantes, y sobre todo dejando de lado el efecto de las posibles interrelaciones. Además,
la investigación se ha centrado principalmente en el efecto de estos factores determinantes
en el volumen y la variedad de acuerdos de colaboración y no en el éxito de la asociación.

Por lo tanto, este artículo pretende arrojar algo de luz sobre la siguiente pregunta:



¿Qué características de la organización hacen a algunas universidades más exitosas que
otras en lo que respecta a la cooperación con las empresas? En otras palabras, si
actualmente la mayoría de las universidades están preparadas para esta cooperación en
términos, por ejemplo, de la existencia de un parque científico o de una Oficina de
Transferencia de Tecnología (OTRIS), las políticas de protección de propiedad
intelectual, y así sucesivamente, ¿por qué algunas son capaces de obtener mejores
resultados en su estrategia de cooperación con las empresas que otras?
Nuestro planteamiento es que para que se desarrolle una asociación eficaz entre
universidad y empresa, se requiere algo más que los mecanismos de apoyo antes
mencionados, siendo fundamental el diseño de una estrategia de emprendimiento
académico. Por lo tanto, desarrollamos un marco que explica de una manera integrada la
forma en la que las universidades deben organizarse para maximizar la eficiencia de sus
relaciones con las empresas. Para ello, nos basamos en un amplio campo de investigación
de la educación superior, como lo es el cambio de la universidad tradicional a la
universidad empresarial (Clark, 1998; Etzkowitz, 2001; Sporn, 2001; Rothaermel et al,
2007.; Wissema, 2009) y el grado en que este fenómeno fomenta las actividades
comerciales que forman parte de la cooperación con las empresas (Gibb y Hannon, 2006;
Philpott et al, 2011).

La estructura de este artículo es la siguiente. En primer lugar, presentamos una revisión
rápida de la investigación empírica realizada hasta la fecha sobre los factores de éxito de
la CUE, sobre todo en los factores organizativos. A continuación, se explica la naturaleza
de la universidad emprendedora y cómo este concepto puede contribuir a explicar el éxito
en la CUE. Posteriormente, desarrollamos un modelo que identifica las cinco dimensiones
principales de organización de la universidad que contribuirían al éxito de los acuerdos
de colaboración con empresas.

2. FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO DE LA CUE

Diversos autores han intentado organizar los factores determinantes del éxito de la CUE
para intentar dar consistencia y coherencia a la evidencia disponible. En este sentido,
Santoro y Chakrabarti (1999) los clasifican en factores relacionados con la empresa,
factores asociados con la universidad y factores relacionados con la comunicación entre
las partes. Agraval (2001) los clasifica en factores relacionados con las características de
la empresa, con las características de la universidad, con la localización geográfica y con
el tipo de canales utilizados. Mora et al., (2004) se centran en los factores relacionados
con el acuerdo y distinguen entre factores de contexto y factores organizativos. Por su
parte, Vera y Álvarez (2011), en un análisis DE 102 de los trabajos empíricos publicados
entre 1990- 2010, los clasifican en cuatro grupos según estén relacionados con la
universidad, la empresa, el entorno y el proceso de cooperación. Con base en este
esquema, la tabla 2.1 recoge los principales trabajos identificados por cada área de
investigación.

Con relación a estos estudios sobre el éxito la CUE, debemos señalar aquellos que se
ocupan de la universidad en su mayoría han tomado como unidad de análisis el
investigador (edad, calidad de la investigación, estatus, sexo, etc.), con lo cual es poca
todavía la evidencia sobre la dimensión institucional (cultura, políticas, estrategia, etc.).



Si bien los vínculos personales son importantes, también existen implicaciones
organizativas que afectan o median la relación de cooperación, la cual se materializa tanto
a nivel individua como institucional.

Apenas existen estudios que evalúen el impacto que a nivel organizativo tiene sobre el
desempeño general de la universidad la cooperación con la empresa, mucho menos
evaluaciones de eficiencia (con excepción del trabajo de Anderson et al., 2007) que
permitan determinar el impacto sobre los resultados de la universidad.

La literatura existente en esta área ha abordado de manera aislada el estudio de las
características de los investigadores (edad, sexo, calidad, disciplina académica, cultura o
experiencia) así como de algunos de los factores institucionales de la universidad (cultura,
motivaciones, políticas e incentivos y estructuras de interacción), sin que se presente un
análisis integrado de cómo se configuran estos factores y menos aún del impacto sobre la
disposición y el tipo de cooperación que la universidad establece con la empresa.

Tabla 2.1. Principales trabajos sobre los factores de éxito de la  CUE.

Factores Trabajos

A. Entorno :

-Papel del gobierno en la promoción
de la CUE.

Carayannis et al. (2000), Passos et al. (2004), Mueller (2006), Kodama
(2008), Kroll y Liefner (2008), Wright et al. (2008)

-Desarrollo de los sistemas nacionales
de innovación

Etzkowitz y Klofsten (2005), Kroll y Liefner (2008)

B. Proceso de cooperación :
-Importancia de los canales
informales

(Conferencias, publicaciones
conjuntas, redes)

Novozhilov (1991), Chen (1994), Sánchez y Tejedor (1996), Meyer-
Krahmer y Schmoch (1998), Cohen et al. (2002), D‘Este y Patel (2007),
Bekkers y Bodas (2008), Boardman (2008), Arvanitis y Woerter (2009).

-Canales formales
(Investigación contratada,
consultoría, intercambios de
personal, Infraestructura conjunta
etc.)

Novozhilov (1991), Chen (1994), Faulkner y Senker (1995), Mansfield y Lee
(1996), Cohen et al. (1998), Branstetter (2000), Schartinger et al.(2001),
Agrawal y Henderson (2002) Cohen et al.(2002), Arundel y Geuna (2004),
Lee y Win (2004), D‘Este y Patel (2007)

-Estructuras de interacción
(Oficinas de transferencia de
tecnología, centros de
innovación, parques
tecnológicos, etc.)

Quintas et al. (1992), Westhead y Storey (1994), Sánchez y Tejedor (1996),
Vedovello,(1997), Westhead,(1997), Webster y Etzkowitz (1998), Jones-
Evans y Lofsten(1999), Carayannis et al.(2000), Thursby et al. (2001),
Colyvas et al. (2002), Jensen et al. (2003), Siegel et al. (2003, 2004), O’Shea
et al. (2005), Rothaermel et al., (2007), Arvanitis et al., (2008), Kodama
(2008), Malairaja y Zawdie (2008), Wright et al.(2008), Arvanitis y Woerter
(2009), Squicciarini (2009)

-Gestión de la interacción Randazzese (1997), Santoro y Saparito (2003), Daghfous (2004), Johnson y
Johnston(2004), Decter et al. (2007)

C. La empresa

-Factores organizativos
(Tamaño, sector, capacidad de
absorción, estrategia de
innovación)

Cohen y Levithal (1990), Arundel et al. (2000), Santoro y Chakrabarti (2001,
2002), Cohen et al., (2002), Laursen y Salter (2004), Motohashi (2005),
Fontana et al. (2006), Bercovitz y Feldman (2007), Segarra-Blasco y Arauzo-
Carod (2008), Baba et al. (2009), Eom y Lee (2010)

-Otros Factores
(Confianza, comunicación,
familiaridad, experiencia)

Mansfield y Lee (1996), Zucker et al. 2000), Santoro y Saparito 2003),
Gopalakrishnan y Santoro (2004), Sherwood y Covin (2008), Bernardos y
Casar (2009)

D. La universidad:

-Factores organizativos
(Tamaño, orientación académica,
calidad, políticas institucionales,

Carayannis et al. (2000), Tijssen (2006), Azagra- Caro (2007), D‘Este y Patel
(2007), Woolgar (2007), Arvanitis et al. (2008)



disponibilidad de recursos
financieros, experiencia previa,
ubicación geográfica)

-Factores Individuales
(Edad, genero, experiencia
previa, financiación proveniente
de la industria, estatus académico,
calidad, etc.

Mansfield y Lee (1996), Zucker y Darby (1996, 2001), Schartinger et al.
(2002), Gulbrandsen y Smeby (2005), Balconi y Laboranti (2006), Azagra -
Caro (2007),  D‘Este y Patel (2007), Link et al. (2007), Murray y Graham
(2007), Boardman y  Ponomariov (2008).

Fuente: Vera y Álvarez (2011: 6).

Es por esto que es necesario abordar desde un enfoque integrador el estudio de los factores
de éxito de la CUE, para lo cual utilizaremos el concepto de universidad emprendedora,
como una forma organizativa derivada de la universidad tradicional, pero con una mayor
orientación y vocación hacia la contribución a la solución de los problemas de su entorno
económico y social.

4. La universidad emprendedora y la cooperación con la empresa

La universidad emprendedora o empresarial es un término acuñado por Etzkowitz (1998)
y Clark (1998, 2004) para describir los casos en que las universidades han demostrado
que son fundamentales para  el desarrollo económico regional (O’Shea et al., 2004). Los
casos del MIT o de la universidad de Cambridge (Wissema, 2009) son ejemplos de
referencia.

La universidad emprendedora es, por lo tanto, una universidad que demuestra su
capacidad para participar en la colaboración fructífera y mutuamente beneficiosa con la
industria, pues "integra el desarrollo económico en la universidad como una función
académica, junto con la enseñanza y la investigación” (Etzkowitz, 1998,: 14). Es, de
acuerdo con Wissema (2009), la tercera generación de la universidad, que trasciende la
función de enseñanza de la universidad medieval y la de investigación de la universidad
Humboldtiana para crear valor a través de un conocimiento social y económicamente útil.

En relación con las características de la universidad emprendedora, además de su
contribución al desarrollo económico y social, Gallagher (2000) destaca que la misma
presenta unos rasgos específicos con respecto a la orientación de la investigación, la
formación y la gestión institucional:

 la universidad emprendedora tiene un compromiso declarado con la investigación
de excelencia, desarrolla investigaciones en diversos entornos, genera vínculos
para la investigación aplicada, gestiona de manera estratégica sus políticas de
propiedad intelectual, establece redes internacionales de cooperación, se
compromete con la solución de las necesidades de sus comunidades locales y tiene
una política de investigación en colaboración con la industria y de
comercialización de los resultados de la investigación.

 a la hora de diseñar su estrategia con respecto a la formación, tiene en cuenta el
mercado de trabajo y los requisitos y necesidades de los empleadores para la
definición de los perfiles en sus programas académicos, desarrolla estrategias de
formación general de sus estudiantes e incorpora las prácticas profesionales y
cursos relacionados con habilidades y valores empresariales en sus planes de
estudio.



 en cuanto a la gestión institucional, la universidad emprendedora se caracteriza
por la definición clara de sus objetivos, la adopción de fuentes de financiación
diversificadas, la oferta de servicios de alto valor comercial, el establecimiento de
planes de crecimiento para aumentar sus ingresos totales y competir con éxito en
sus mercados, la gestión racional de costes, el establecimiento de acuerdos de
colaboración con otras instituciones para ampliar la prestación de sus servicios, el
desarrollo de estrategias flexibles de gestión del personal y la adopción de una
política de aseguramiento de la calidad en sus actividades.

En la Tabla 2.2 se presenta un esquema comparativo entre las características de la
universidad emprendedora y la universidad tradicional.

Tabla 2.2: Características de la universidad emprendedora y la universidad tradicional

Dimensiones
TIPO DE UNIVERSIDAD

Universidad Tradicional Universidad emprendedora

Investigación
Orientación

Ciencias Básicas e intereses de
los investigadores - Centrada
en la oferta

Ciencias básicas, aplicadas, y acorde con las
demandas del mercado.

Difusión
Abierta : publicaciones y
presentaciones en congresos

Abierta: publicaciones y congresos.
Restringida: patentes, licencias,
confidencialidad.

Incentivos
Productividad científica por
publicaciones

Productividad científica por publicaciones,
patentes, regalías y apoyo para la creación de
nuevas empresas.

Formación
Grado y nivel

Formación de pregrado y
postgrado

Orientada al postgrado

Orientación

Diversidad de disciplinas.
Centrada en la oferta de
acuerdo al perfil de los
profesores

Diversidad de disciplinas. Centrada en la
demanda, requerimientos de capital humano de
las empresas

Tercera misión
Orientación Formación de capital humano Comercialización de los productos de la

investigación.

Aporte al desarrollo
Asistencia social y difusión
cultural

Aporte al desarrollo regional mediante la
creación de empresas.

Alianzas
Cooperación con entidades
publicas

Cooperación con las empresas y el estado

Gestión institucional
Financiación

Concentrada : Publica o
matriculas

Diversificada: pública, privada, donaciones,
actividades empresariales propias

Estrategia y Liderazgo
de la dirección

Escasa capacidad de respuesta
a los cambios; Isomorfismo
institucional. Liderazgo
transaccional

Flexibilidad y capacidad de adaptación al
cambio, Diferenciación y competencia
creciente.
Liderazgo transformacional

Estructura
Burocrática, rígida, centrada
en el soporte a la formación y
la investigación

Flexible, autónoma, estructuras de interfaz con
el mercado

Cultura
Cerrada, “torre de marfil”.
Desconfianza hacia el mercado

Mayor apertura para la cooperación exitosa con
las empresas, asunción de las actividades
comerciales como legitimas.

Fuente: elaboración propia

Tal como señalamos antes, a pesar de que se han presentado diversos modelos para
explicar el desarrollo de la universidad emprendedora (Clark, 1998, Sporn, 2001;
Etzkowitz, 2004; Rothaermel et al., 2007), muchos de estos trabajos carecen de elementos
que permitan su operacionalización, debido a que se basan en aproximaciones teóricas o
en estudios de caso muy específicos para ser contrastados empíricamente. Para superar
estas limitaciones es necesario apoyarse en campos afines en los que el estudio del
emprendimiento a nivel organizativo se encuentra más desarrollado.

5. HACIA UN MARCO INTEGRAL PARA LA GESTION DE LA
CUE



Con el fin de comprender la evolución de la universidad emprendedora, Nelles y Vorley
(2010) desarrollaron el concepto de “arquitectura empresarial“, adaptado de la literatura
sobre el emprendimiento corporativo, en particular, del trabajo de Burns (2005). La
arquitectura empresarial se refiere al conjunto de factores internos interrelacionados que
dan forma al espíritu empresarial en las universidades, el cual influye sobre el grado de
apertura de la universidad hacia la cooperación con las empresas y otras instituciones de
su entorno económico y social.

Aunque el término fue introducido en la literatura empresarial, el marco que ofrece es útil
para explorar el espíritu organizativo en el contexto de las instituciones de educación
superior. Encaja con el objetivo de las universidades contemporáneas, que están tratando
de fomentar el espíritu empresarial, y con el de la empresa, que busca aprovechar todo el
potencial y el valor de la investigación básica mediante el establecimiento de alianzas con
centros de investigación. En el núcleo de este trabajo se encuentra la idea de que el éxito
de la CUEU, se deriva de la interacción de varios atributos organizacionales. Sin
embargo, hasta donde sabemos, un marco teórico que incluya las dimensiones
organizacionales más importantes para explicar cómo y en qué medida contribuyen al
éxito de la CUE no se ha desarrollado.

Sobre la base de la evidencia empírica previa y la literatura en el emprendimiento
académico, hemos desarrollado un marco que explica de una manera holística cómo las
universidades deben organizar para maximizar la eficiencia de sus relaciones con las
empresas. Como se muestra en la Figura 1, este marco incluye los siguientes factores: las
estructuras eficientes de interacción, orientación estratégica, la capacidad de la dirección,
la orientación estratégica, y la cultura emprendedora.

Figura 1. Marco Integrado para el éxito de la CUE

Fuente: Elaboración propia

5.1 Estructuras eficientes de interacción

La primera de las características organizativas que definen una universidad es la
estructura. Desde el punto de vista de la teoría de la administración, es el modo en que



una organización establece las relaciones entre sus componentes o subsistemas y sus
modos de interrelación para llevar a cabo sus funciones (Minztberg, 1978)

En el análisis organizativo de las universidades se ha priorizado el estudio de la estructura
académica. Esta se organiza sobre la base de las disciplinas o campos del conocimiento
(como la química, la física, la biología, la ingeniería, la sociología o la historia) en
estructuras funcionales como las facultades y, posteriormente, en algunas que adquieren
cierto carácter matricial como los departamentos, al prestar servicios a varios facultades
y gestionar a la vez aspectos de formación e investigación (Clark, 1991). Esta estructura
de la universidad tradicional ha sido cuestionada por su rigidez y poca capacidad de
respuesta a las demandas del mercado y de la sociedad y, por lo tanto, inadecuadas para
la cooperación eficaz con las empresas y otros actores externos (Ashworth, 1984; Clark,
1998; Vogel y Kaghan, 2001).

Ante la imposibilidad de la estructura tradicional para hacer frente a los aspectos
anteriores, la literatura sobre la universidad emprendedora coincide en la necesidad de
crear nuevas estructuras que faciliten el contacto del mundo de la empresa con el mundo
académico, gestionando eficientemente los procesos de cooperación (Etzkowitz, 1998;
Clark, 1998).

Estas estructuras incluirían las oficinas de transferencia de tecnología, incubadoras de
empresas, centro de patentes, los departamentos de educación continua y desarrollo
profesional y otros que administran los programas de colaboración. Estas estructuras
tienen un enfoque más empresarial y se articulan con las facultades, departamentos y
grupos de investigación para servir de enlace con la industria. La existencia de estructuras
de interfaz se constituye en el elemento más “visible” del compromiso de la universidad
con la tercera misión. En este sentido el establecimiento de este tipo de estructuras es una
señal visible de la orientación de la universidad hacia su entorno socioeconómico
(Feldman et al., 2002). No obstante como señalaremos mas adelante su sola existencia no
garantiza el éxito de la CUE.

La existencia de estructuras de interacción favorece el éxito de la CUE al disminuir las
barreras administrativas, operativas y de gestión que se necesitan para, por ejemplo, poder
comercializar un conocimiento o crear una empresa (Thursby et al., 2001). Crean un
vínculo entre la oferta y la demanda, identifican las oportunidades comerciales
potenciales y favorecen la creación de equipos interdisciplinarios en función de los
requerimientos de la industria, entre otras actividades. Ahora bien, la sola existencia de
estas estructuras no garantiza lo anterior (Lockett et al., 2003; Siegel et al., 2003). Es
necesario que cuenten con el personal suficiente en cantidad y experiencia para
desarrollar estas labores y que su función de apoyo y soporte se perciba como eficiente
por parte de los investigadores (Jensen et al., 2003; Siegel et al., 2003).

5.2 Orientación estratégica prospectora

La estrategia es un concepto desarrollado y aplicado al ámbito empresarial. No obstante,
en las últimas décadas su aplicación en todo tipo de organizaciones ha aumentado de
manera considerable, debido entre otras causas al surgimiento de la denominada  “nueva
gestión pública”, que implica la adopción de prácticas de gestión de tipo empresarial en
la administración de organizaciones públicas y sin ánimo de lucro (Reed, 2002).

Diversos trabajos en el ámbito del management han desarrollado formas de clasificación
de las estrategias en términos genéricos, destacándose los trabajos de Porter (1985) y
Miles y Snow (1978). La tipología de Porter establece que una empresa puede seguir sólo
tres estrategias genéricas: liderazgo en costes, diferenciación y una estrategia de enfoque



o segmentación. Por su parte, la tipología de Miles y  Snow (1978) clasifica las empresas
en cuatro grupos estratégicos distintos: defensores, prospectores, analizadores y reactores,
en función de la forma en la que la empresa se adapta a los problemas del entorno, que
incluye aspectos de tipo estratégico o empresarial, tecnológicos y organizativos (Miles y
Snow, 1978).

Varios autores han aplicado este enfoque a organizaciones fuera del ámbito estrictamente
empresarial, como en el sector público gubernamental (Boyne y Walker, 2004, Andrews
et al., 2009), en el sector de la educación básica (Meier et al., 2007) y en las universidades,
donde destacan el trabajo de Keller (1983), Clark (1998), Sporn (1999, 2001) y, más
recientemente, Zilwa (2010). Este último autor encontró que la estrategia prospectora se
adecúa a aquellas universidades que tienen un enfoque de crecimiento, innovador, con un
alto grado de flexibilidad, sin temor a asumir riesgos frente a la incertidumbre y que
buscan activamente nuevas oportunidades comerciales para los productos académicos,
así como posicionarse de manera estratégica en su segmento reclutando los mejores
estudiantes y los mejores investigadores. Estas universidades desarrollan una política de
investigación centrada en la explotación comercial del conocimiento y en la búsqueda
activa de fuentes adicionales de financiación que les permita reforzar su autonomía e
independencia de la financiación estatal y/o tasas académicas.

Por el contrario, las universidades que siguen una estrategia de tipo defensor son aquellas
que para adaptarse se han aferrado a sus funciones tradicionales, buscando como objetivo
principal el aumentar la eficiencia en sus actividades actuales de docencia, investigación
y administración. Los defensores se adaptan a los cambios ignorándolos al considerar que
estos no tienen un efecto sobre sus funciones esenciales (Zilwa, 2010). Las características
anteriormente descritas se ajustan al comportamiento estratégico de la denominada
universidad tradicional.

Las universidades con una mayor orientación a la innovación adaptan sus productos y/o
servicios a las necesidades del entorno, para lo cual deben desarrollar una mayor
interlocución con empleadores públicos y privados (Zilwa, 2010).

Este enfoque estratégico, que se asociaría con la universidad emprendedora, contribuye a
mejorar en su conjunto el posicionamiento competitivo de la misma (Zilwa, 2010), con
un efecto sobre la reputación y la imagen de marca (D´Este y Lamarino, 2010), además
de contribuir a alinear la oferta de la institución con las necesidades del mercado.

5.3 Capacidad de la dirección

Un tercer factor determinante del éxito de la CUE se refiere a la capacidad de la dirección
universitaria, entendida esta como los atributos de liderazgo personal y académico y las
habilidades adquiridas para la administración y la gestión de las actividades de la
universidad y sus miembros (Clark, 1998; Rhotaermel et al., 2007; Nelles y Vorley,
2010).

Existen diversos trabajos que vinculan el éxito de la organización con el liderazgo
ejercido por la dirección: algunos autores consideran que existe un vínculo directo entre
el liderazgo de la dirección y el rendimiento de la organización (Darcy y Klerner, 1991;
Ogbonna y Harris, 2000; Xi bao y Hua, 2010), otros consideran que esta relación esta
mediada por otros factores como la cultura y el compromiso organizativo (Ogbonna y
Harris, 2000; Steyrer et al., 2008). Ambas perspectivas coinciden en que el papel del
liderazgo es determinante para la capacidad de adaptación de las organizaciones a un
entorno cada vez más turbulento (Hennessey, 1998).



Los trabajos empíricos en el ámbito de las universidades se han centrado en el liderazgo
académico descuidando parcialmente el estudio del nivel directivo, el cual resulta
determinante para el desarrollo de la universidad emprendedora al ser el responsable de
la intermediación con la industria y el gobierno (Voguel y Kaugh, 2001).

En el ámbito de las universidades, varios trabajos han analizado en qué medida los
atributos del liderazgo transformacional resultan apropiados para incentivar el desarrollo
de la universidad emprendedora. En este sentido, Gibb et al., (2009) identifican una serie
de atributos que debe tener la alta dirección para impulsar el cambio de la universidad
tradicional a la universidad emprendedora1, que están claramente relacionados con las
características del liderazgo transformacional (Bass, 1990; Epitropaki, 2001).

La combinación entre el liderazgo transformacional y el liderazgo intelectual o académico
es necesario por dos razones principales: en primer lugar, para eliminar las barreras
ideológicas asentadas en la universidad contra el paradigma empresarial, y en segundo
lugar, para impulsar el cambio en el contexto propio de la universidad en el que el debate
entre pares es parte de su cultura más profunda.

Es también de destacar la relevancia que puede tener la combinación de la experiencia
previa en labores de administración y gestión académica o corporativa y la capacidad para
la formulación e implantación de una visión de futuro de tipo empresarial. Al integrar
estos atributos en la dirección universitaria, se tendrá la capacidad de motivar a las
diferentes unidades académicas y a los investigadores en el desarrollo de actividades
comerciales al percibir estos que las iniciativas de la dirección vienen reforzadas por un
know–how adquirido en la práctica empresarial.

Por todo lo anterior, consideramos que aquella universidad que cuente con una dirección
que combine una trayectoria académica relevante, con unos atributos de liderazgo
transformacional y una experiencia previa en la gestión organizativa tendrá más
capacidad para  incentivar el cambio hacia una mayor apertura al mundo empresarial, lo
que incidiría en una mayor disposición hacia la cooperación con las empresas.

5.4 Políticas y sistemas

Un cuarto factor determinante de la arquitectura empresarial serían las polticas y los
sistemas que son facilitadores de la cooperación. Estos mecanismos incluirían no solo las
redes de comunicación y coordinación, sino también las relaciones entre enseñanza,
investigación y las actividades empresariales, así como las políticas de propiedad
intelectual/industrial y el sistema de incentivos y estímulos, tanto para investigadores
como para el personal de las oficinas de transferencia de tecnología. La forma en que se
diseñan e implementan estos sistemas tiene mucha relación con la orientación estratégica
de la universidad.

Resulta, por lo tanto, necesario contar con políticas de apoyo formal para animar este
espíritu entre la comunidad académica (Wright et al., 2008), incentivando los vínculos de
cooperación con las empresas y contribuyendo a disminuir las barreras existentes a nivel
institucional. Los incentivos, al favorecer la participación en los beneficios obtenidos por

1 Según Gibb et al. (2009), los atributos determinantes del liderazgo transformacional que favorecen el desarrollo de la
universidad emprendedora comprenden: impulsar la construcción de una visión de futuro de tipo empresarial,
construcción de una cultura compartida, capacidad de transmitir la visión y los valores empresariales de forma
convincente, capacidad para construir redes internas y externas que permitan superar las limitaciones y potenciar las
oportunidades, fuerte orientación estratégica, atracción de personal proactivo con experiencia empresarial, organización
de equipos de apoyo comprometidos con el cambio, capacidad de asumir riesgos y brindar cobertura a los miembros
del equipo, fuerte enfoque innovador a partir de las capacidades y recursos clave de la organización y la capacidad de
persuadir y negociar para eliminar barrearas jerárquicas.



la comercialización de la investigación, motivarán a los académicos a desarrollar
proyectos de investigación aplicados a fin de obtener beneficios adicionales al
reconocimiento y el status (Decter et al., 2007), pues se considera una actividad legitima
y que no compromete su esencia como académicos (Ambos et al., 2008). Asimismo, como
señala Siegel et al. (2003), estas políticas pueden ayudar a atenuar las diferencias de
objetivos, incentivos y culturas organizativas de los actores involucrados en este proceso.

Las políticas de propiedad intelectual deben propiciar un equilibrio entre las partes y
prevenir futuros conflictos o comportamientos oportunistas entre los cooperantes
(Mansfield, 1991).

Por otra parte, el equilibrio entre las funciones académicas y comerciales es necesario a
fin de equilibrar las tensiones que pueden surgir en el interior de la universidad (Wissema,
2009). Por lo tanto, la configuración de un sistema de incentivos que promueva la
participación de los académicos en los ingresos obtenidos por la actividad comercial, la
existencia de políticas apropiadas de propiedad intelectual y una comunicación e
interacción con otras estructuras encargadas de las funciones de enseñanza y de gestión
que favorezca la transferencia de conocimiento científico y tecnológico al mercado tendrá
un efecto positivo en la tendencia de la universidad hacia la cooperación con la empresa.

5.5 Cultura emprendedora.

Para Santoro y Chakrabarti (1999) la cultura organizacional es una construcción
compleja. La cultura es un proceso social que impulsa a sus miembros con valores,
creencias, supuestos básicos y significados compartidos y que se refleja en
comportamientos y acciones comunes (Deal y Kennedy, 1982; Denison, 1990; Schein,
1990).

Cameron y Quinn (1998) desarrollaron un marco teórico sobre la cultura organizativa
construido sobre un modelo teórico denominado “modelo de valores rivales” (Quinn y
Rohrbaugh, 1983). En este marco se identifican cuatro tipos de culturas dominantes (clan,
adhocracia, jerarquía y mercado), los cuales se definen a partir del grado de
apertura/aislamiento hacia al exterior y de adaptación/estabilidad a los cambios del
entorno. Además, los autores desarrollaron un instrumento de medición de la cultura
organizativa (OCAI, Organizational Culture Assesment Instrument) utilizando seis
dimensiones (estilo de dirección, planes estratégicos, clima organizativo, sistema de
recompensa, liderazgo y valores básicos).

Las características dominantes de la cultura universitaria emprendedora comprenden
rasgos como el dinamismo y la proactividad, la asunción de riesgos y la orientación a
resultados con un alto nivel de competencia entre los empleados para la consecución de
los objetivos. Estos rasgos favorecen la búsqueda de nuevos oportunidades y socios
potenciales, así como la gestión eficiente de los procesos administrativos y operativos que
implica la cooperación formal. Por esta razón, en este tipo de cultura se contrarrestan las
barreras burocráticas que se asocian tradicionalmente con la universidades (Clark, 1998)
y que afectan el éxito de la CUE (López Martínez et al., 1994).

El compromiso con la innovación y el cambio continuo, así como el espíritu ganador y la
búsqueda de los objetivos previstos también favorecen la relación con las empresas, ya
que son valores más cercanos a la filosofía con la que funcionan estas, por lo cual existe
una mayor afinidad entre las organizaciones, lo que afecta positivamente el éxito de los
acuerdos de cooperación (Clark, 1998, 2004; Zilwa, 2010).



La forma en la que se concibe el éxito en la organización es otro de los factores que
afectan a los resultados de la CUE. En la cultura emprendedora el éxito se concibe sobre
la base del desarrollo de servicios académicos únicos y novedosos, el liderazgo en
productos innovadores, el ganar mayor presencia en el mercado y convertirse en el mejor
en su sector.

Por todo ello, planteamos que una cultura universitaria emprendedora incentivará la
identificación de nuevas oportunidades comerciales, la búsqueda de recursos adicionales
para fortalecer las finanzas de la universidad, un mayor grado de adaptación a las
demandas del mercado y el interés por mejorar la reputación y el posicionamiento de la
universidad y sus miembros. Todos los aspectos anteriores tendrán un efecto positivo en
el éxito de la cooperación con la empresa. Por el contrario, valores como la estabilidad,
el cumplimiento estricto de las normas y los procedimientos jerarquizados se pueden
convertir en barreras organizativas que afecten tanto a la búsqueda de nuevos socios como
a la operatividad de los mismos.

6. |DISCUSION Y CONCLUSIONES

Desde el punto de vista académico, la importancia de profundizar en la comprensión de
la cooperación entre la universidad y las empresas es innegable. Por ello, es un campo de
investigación que ha venido aumentando de manera constante en los últimos veinte años,
lo que se refleja en un mayor número de estudios y publicaciones divulgados. Desde el
punto de vista socioeconómico, es un tema central en la agenda de gobiernos y demás
instituciones para mejorar la competitividad y la capacidad de innovación de los sistemas
económicos y la mejora de los niveles de vida de los ciudadanos.

Por lo tanto, basándose en la evidencia empírica previa en CUE y la literatura en el
emprendimiento académico, el objetivo de este trabajo es desarrollar un marco que
explica de una manera holística cómo las universidades deben organizarse para obtener
mejores resultados que sus competidores en la explotación del conocimiento. La idea
central es que el éxito de las universidades en los acuerdos de colaboración con
organizaciones no académicas, además de las características ambientales e individuales,
se debe a la interacción de Cinco factores organizativos es decir las estructuras de
interacción, la orientación estratégica, los sistemas y las políticas, la capacidad de la
dirección y la cultura.

Las universidades que obtienen un mayor rendimiento en sus proyectos de cooperación
con la industria, se supone que son aquellas que: (a) poseen ciertos mecanismos para
facilitar la comunicación y la interacción de los investigadores dentro (entre los
miembros) y fuera (con los socios) de la universidad, así como la gestión de las relaciones
exteriores, (b) aplican una orientación estratégica proactiva buscando liderazgo
académico, económico y social, (c) establecen prioridades entre los valores de los
miembros, como la eficiencia, la excelencia, la iniciativa personal y la innovación, (d),
cuyos dirigentes utilizan un estilo de liderazgo transformacional basado en una destacada
trayectoria académica y experiencia de gestión previa correspondiente y (e ) incentivando
una cultura de apertura y flexibilidad hacia el exterior de la universidad contraria a la
llamada cultura de la “torre de marfil característica de la universidad tradicional.

Este trabajo contribuye a la literatura existente, proporcionando una poderosa herramienta
teórica para investigadores y profesionales para avanzar en la comprensión de la
colaboración entre la universidad y la industria. Como mínimo, sirve como una lista de
factores para estudiar más a fondo. En su mejor momento, obliga a los lectores a



concentrarse en las interacciones y en forma, más allá de una multiplicidad de factores
determinantes.
Desde un enfoque académico, nuestro marco puede ser un punto de partida para futuras
investigaciones que tiene la intención de estudiar empíricamente la influencia de la
universidad en su conjunto en estas relaciones. Para los administradores de la universidad,
este modelo ofrece una explicación de por qué algunas universidades, ceteris paribus, son
capaces de llevar a cabo una mayor explotación comercial del conocimiento o bien no
pueden replicarse eficientemente los modelos de universidades de gran prestigio de como
Harvard, MIT o Cambridge. Para los funcionarios gubernamentales, nuestro trabajo
ayuda a entender que las inversiones en las estructuras de interacción, parques científicos,
incubadoras, etc, sin tener en cuenta, otros factores no resultan suficientes para mejorar
la capacidad de innovación y la competitividad del sistema económico y la calidad de
vida de sus ciudadanos.
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Abstract
There is a growing recognition in government environment about the importance of innovation
for companies’ competitiveness and therefore the country's competitiveness. However, there is
a lack of knowledge of innovation management tools suitable mainly for the reality of small
and medium enterprises. In this way, this paper seeks to identify technology and innovation
audit methodologies, and understand their specificities, focusing on tools for collecting data
and information in the organizational environment. We seek to highlight similarities and
differences between the methodologies. Are there methods aimed at self-assessment and other
more expensive that require the assistance of experts outside the organization? The results
provide general information or detailed oriented and objective improvements in organizational
environment? These are questions that the study aims to address to promote a better
understanding of technology and innovation audits as tools to support the innovative effort and
performance improvement for small and medium businesses.

Resumo

É crescente o reconhecimento no ambiente governamental acerca da importância da inovação
para a competitividade das empresas e, por conseguinte, do país. Contudo, existe um déficit de
conhecimento de ferramentas de gestão da inovação adequadas, sobretudo, para a realidade
das pequenas e médias empresas. Desta forma, o objetivo do trabalho é identificar
metodologias de auditorias tecnológica e de inovação, e compreender suas especificidades,
com foco nos instrumentos de coleta de dados e informação no ambiente organizacional.
Busca-se evidenciar semelhanças e diferenças entre as metodologias. Existem métodos
voltados à autoavaliação ou outros mais dispendiosos que exigem o apoio de especialistas
externos à organização? Os resultados fornecem informações genéricas ou detalhadas e
orientadas para melhorias objetivas no ambiente organizacional? Essas são questões que o
estudo pretende endereçar para promover um melhor entendimento sobre as auditorias
tecnológicas e de inovação como instrumentos de apoio ao esforço inovador e melhoria de
desempenho de pequenas e médias empresas.
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1 Introdução

É crescente o reconhecimento no ambiente governamental acerca da importância da inovação
para a competitividade das empresas e, por conseguinte, do país. Como exemplo pode-se
destacar algumas iniciativas federais de envergadura implementadas nos últimos anos, tais
como o Plano Brasil Maior, o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI), a
Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), a Política Industrial, Tecnológica e de
Comércio Exterior (PITCE) e a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Também no setor
empresarial, há um reconhecimento crescente da importância da inovação para manutenção e
expansão dos negócios. Tal reconhecimento é evidenciado, por exemplo, por meio da recente
iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) denominada Mobilização Empresarial
pela Inovação – MEI, segundo a qual “a inovação é parte obrigatória das estratégias
empresarias de sucesso. Ela é reconhecida, pelos principais executivos do mundo, como
essencial para a competitividade” (CNI, 2009).

Observa-se, portanto, que há, por um lado, uma oferta significativa de recursos financeiros
públicos para estimular a inovação nas empresas e, por outro, um relativo consenso no meio
empresarial acerca da sua importância.

Neste aspecto, cabe ainda introduzir mais um elemento na análise. No caso do Brasil, o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem colocado à disposição da sociedade
indicadores de atividades de inovação tecnológica nas empresas, por meio da Pesquisa de
Inovação Tecnológica (PINTEC). Uma análise dos resultados das sucessivas edições da
pesquisa nos mostra que ainda há um significativo espaço para se avançar nessa área. Do total
de empresas pesquisadas, cerca de um terço apenas “inova”, ainda que se considere a
amplitude conceitual do termo “inovação tecnológica” adotado pela PINTEC. Assim, dentre
as empresas consideradas “inovadoras” pela PINTEC, a grande maioria declara inovar sob a
ótica interna, da própria empresa, e não externa, ou seja, para o mercado nacional ou mundial.
Neste sentido, observa-se que o tipo de inovação prevalecente é aquisição, e respectiva
introdução no seu ambiente produtivo, de nova máquina ou equipamento. A própria
Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2009) reconhece que o esforço das empresas
brasileiras embora expressivo é, todavia, insuficiente. De acordo com a entidade

[...] em 2005, das quase 90 mil empresas industriais que compuseram o
universo da pesquisa, cerca de um terço declarou inovar. É um esforço não
desprezível [...] Mas na grande maioria o esforço inovador representa fazer
algo novo para a empresa. Em 2005, a inovação para o mercado nacional
ainda atingiu poucas empresas e foi ínfimo o número de empresas que
inovaram para o mercado mundial (CNI, 2009).

Diante dessa constatação, a pergunta que surge é: por que poucas empresas brasileiras
inovam? E ainda, dentre essas poucas empresas consideradas inovadoras, por que parcela
significativa inova apenas “para dentro”, sem esforço inovativo substancial próprio?

Muitas e complexas podem ser as respostas. No entanto, consideramos importante destacar
dentre as possíveis explicações, como sendo a existência de um déficit de conhecimento/
utilização de metodologias/ferramentas de gestão da inovação adequadas e acessíveis,
sobretudo, para a realidade das pequenas e médias empresas, associada à ausência de um apoio
metodológico sistemático por parte dos organismos públicos afetos à temática. Ou seja, muito
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embora atualmente existam políticas e recursos públicos disponíveis para a inovação, as
empresas não estão, na sua maioria, adequadamente preparadas para inovar para o mercado.

Desde o trabalho pioneiro de Vasconcelos, Waack e Pereira, realizado no início da década de
1990 (VASCONCELOS; WAACK; PEREIRA, 1990), tem sido relativamente escassa a
produção acadêmica e a experiência prática na realização de auditorias tecnológicas e de
inovação no Brasil. Mais recentemente, cabe destaque a iniciativa da Associação Nacional de
P,D&E das Empresas Inovadoras de instituir o Selo Anpei de Empresa inovadora, cujo
processo de concessão prevê a realização de uma auditoria de inovação. Ao contrário, na
União Europeia, por exemplo, existem diversas iniciativas em curso como, por exemplo,
Innovation Scoring, desenvolvido pela Associação Empresarial para a Inovação (COTEC -
Portugal); Inovação por meio da Unidade de Gestão da Inovação - Gestinn, desenvolvido pela
Universidad de La Coruña, Espanha; IMP³rove Assessment, desenvolvido no contexto do
projeto Europe INNOVA, iniciativa apoiada pela Comissão Europeia, dentre outras, que
merecem uma análise mais aprofundada acerca dos limites e potencialidades de aplicação à
realidade brasileira.

2 Objetivo

O presente trabalho tem por objetivo identificar e sistematizar métodos de auditorias
tecnológica e de inovação, desenvolvidos no ambiente nacional e internacional, de modo a
compreender suas especificidades, com foco nos instrumentos de coleta de dados e informação
no ambiente organizacional e formas de aplicação.

3 Procedimentos Metodológicos

Utilizando-se a classificação proposta por Gil (2002, p.41), a presente pesquisa pode ser
caracterizada quanto à abordagem do problema, como qualitativa e, quanto aos seus objetivos,
como exploratória e descritiva. Por sua vez, quanto aos procedimentos técnicos utilizados para
obtenção dos dados, segundo a classificação de Lakatos e Marconi (1992, p.43), trata-se de
pesquisa bibliográfica e documental.

Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica em bases de dados internacionais
multidisciplinares como o EBSCO, Proquest, Scielo, Scopus; e base de dados nacionais como
RAE (Revista de Administração de Empresas), RAC (Revista de Administração
Contemporânea), RAUSP (Revista de Administração da Universidade de São Paulo), RAI
(Revista de Administração e Inovação), utilizando-se palavras-chaves relacionadas ao tema.
Também foi realizada uma pesquisa documental, buscando na internet ferramentas de coleta
de informações utilizadas para a auditoria tecnológica e de inovação.

Após a etapa de coleta de dados prosseguiu-se com a análise de conteúdo e sistematização das
metodologias de auditoria tecnológica e de inovação encontradas, a fim de evidenciar as
semelhanças e diferenças entres elas, bem como suas características.
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A metodologia teve como limitação o acesso à ferramenta de coleta de dados utilizada na
auditoria tecnológica e de inovação. Apesar de terem sido identificadas cerca de 30
metodologias de auditoria tecnológica e de inovação citadas em artigos e encontradas na
internet, apenas 8 puderam ser analisadas devido à falta de acesso.

4 Auditorias Tecnológica e de Inovação

Segundo Amaral (1997, p. 116), “o conceito de auditoria não é um conceito recente. Há
muitos anos que o mundo empresarial está habituado a ouvir falar em auditorias,
nomeadamente em auditorias financeiras ou auditorias às contas”. Em termos genéricos, uma
auditoria pode ser definida como sendo

[...] um estudo ou inventário de recursos, ativos, requisitos, sistemas e
procedimentos. Pode-se auditar os recursos físicos ou intelectuais (humanos),
sistemas de gestão da qualidade ou características organizacionais. A
auditoria coleta dados e informações sobre a empresa a partir de listas e
questionários que podem ser desenhados para cada finalidade específica da
auditoria (COTEC, 1999, p 42, tradução nossa).

Ainda em termos gerais, de acordo com Mentz (1999, p. 67), auditoria trata-se de “[...] uma
metodologia para medir e validar dados de vários processos de negócios. A maioria dos
processos de negócios pode ser auditada se houver dados disponíveis para comparação com
padrões certificados ou conhecidos. Um dos mais bem estabelecidos campos da auditoria é
auditoria financeira [...]” (MENTZ, 1999, p. 67).

Focando-se mais propriamente em auditorias tecnológica e de inovação, objeto do presente
trabalho, observa-se que o termo encerra várias definições. Autores como Vasconcellos,
Waack & Pereira (1990, p. 33), em um dos estudos pioneiros realizados no Brasil sobre o
tema, definem auditoria tecnológica como “[...] um processo que tem por finalidade registrar e
avaliar, sistemática e periodicamente, o potencial tecnológico da empresa, contribuindo para
assegurar que a tecnologia seja utilizada de forma eficaz para o atingimento dos objetivos
organizacionais”. Por seu turno, Ribeiro (2000, p. 85), de forma sucinta, define auditoria
tecnológica como “um processo que permite à empresa determinar até que ponto é competitiva
em termos tecnológicos”. Para Inteli1 (2000 apud DENIELSSON, 2007, p. 80) “a auditoria
tecnológica e de inovação constitui-se como um processo de análise do negócio global da
empresa, centrado na identificação e avaliação das suas necessidades e capacidades
tecnológicas e de inovação”. De acordo com Kelessidis (2000, p. 2), auditoria tecnológica é
“[...] um método para identificar os pontos fortes e fracos por meio da avaliação e
caracterização e avaliação geral do know how básico da empresa (marketing, gestão, finanças,
recursos humanos etc.)” (KELESSIDIS, 2000, p. 2, tradução nossa). Em contrapartida, Amaral
(1997, p. 118) observa que algumas definições de auditoria “são demasiadamente centradas na
tecnologia, não abordando a questão mais abrangente da inovação”. Desta forma, o autor
entende auditoria tecnológica e de inovação como sendo uma análise “[...] sobre a situação
atual da empresa em termos de inovação e da sua estratégia tecnológica e de inovação”
(AMARAL, 1997, p.119, grifo nosso).

1 INTELI. Inteligência em Inovação. Manual de Metodologia TEC+, 2000.
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Embora Ribeiro (2000) utilize o termo “auditoria tecnológica”, sua compreensão é mais
ampla, contemplando também “inovação”. Segundo o autor, a auditoria tecnológica possibilita
à empresa determinar o seu nível de competitividade em termos tecnológicos, dado que “[...]
uma auditoria tecnológica tem como principal objetivo o levantamento de informação sobre as
necessidades tecnológicas e de inovação de empresas, especialmente micro e pequenas
empresas.” (RIBEIRO, 2000, p. 85, grifo nosso).

A Fundación para la Innovación Tecnológica (COTEC), em trabalho intitulado Pautas
Metodológica en Gestión de la Tecnología y la Innovación en las Empresas (TEMAGUIDE),
considera que uma auditoria de inovação avalia o potencial de inovação de uma empresa e que
“[...] normalmente se refere à necessidade de inovação, à capacidade que tem a organização de
gerenciar a mudança [...]. Pode incorporar as dimensões tecnológica, de mercado e
organizacional” (COTEC, 1999 p. 41). Alguns autores não fazem distinção entre auditoria
tecnológica e de inovação. Videira (2001, p. 35), no estudo que elaborou sobre dinâmicas de
aprendizagem em empresas do setor de autopeças em Portugal, considera que

A auditoria tecnológica e de inovação constitui-se como um instrumento de
análise do negócio global da empresa, centrado na identificação e avaliação
das suas necessidades e capacidades tecnológicas e de inovação. Como tal, é
um instrumento abrangente, visto que não se restringe à análise da área
tecnológica em sentido estrito, mas articula-a com a análise da envolvente e
das vertentes organizacional, comercial e humana das empresas, permitindo a
identificação dos vários processos chave de aprendizagem apresentados
(VIDEIRA, 2001, p. 35, grifo nosso).

Para o Manual do Diagnóstico de Inovação, por sua vez, produzido pelo Projeto FIVE2

(INTELI, 2004), diagnóstico ou auditoria de inovação pode ser entendido “como um
instrumento de análise do negócio global da empresa, centrado na identificação e avaliação
das suas necessidades e capacidades tecnológicas e de inovação” (INTELI, 2004, p. 6).

Inspirado pela abordagem de Amaral (1997, p. 89) no tocante a relação entre gestão
tecnológica e gestão da inovação, o presente trabalho atribui a mesma relação entre auditoria
de inovação e auditoria tecnológica, ou seja, sendo esta última um subconjunto da primeira,
porém complementares entre si.

4.1 Condução ou modus operandi da auditoria

Para COTEC (1998, p. 42),
[...] uma auditoria pode ser iniciada pela indicação de uma equipe ou pessoa
responsável pela revisão da organização, de modo a identificar os pontos
fortes e fracos, os problemas ou pontos de melhoria. Pode-se optar entre criar
um marco de trabalho e questionário próprios, ou adaptar um método de
auditoria que já foi utilizado em outra organização.

2Projeto FIVE (Fomento da Inovação e Valorização Empresarial) desenvolvido em Portugal pelo Instituto de Apoio às
Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) e o centro de inovação INTELI com o objetivo de criar mecanismos
para estimular a articulação entre a oferta e a procura nacional, ao nível da tecnologia e inovação.
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Na perspectiva de Vasconcellos, Waack & Pereira (1990, p. 33), “o uso de especialistas
externos, comitês e grupos de trabalho formados por elementos das várias áreas da empresa é
altamente desejável. A auditoria tecnológica é realizada para a empresa como um todo, em
todas das áreas, direta ou indiretamente envolvidas com tecnologia”. Kelessidis (2000) reitera
as recomendações de Vasconcellos, Waack & Pereira (1990) ao afirmar que a “auditoria de
tecnologia é realizada por consultores externos, em estreita colaboração com a administração e
o pessoal da empresa. Baseia-se na estrutura: coleta de dados - análise - síntese – relatório”
(KELESSIDIS, 2000, p.2, tradução nossa).

De acordo com COTEC (1998 p. 42), a auditoria pode ser conduzida por pessoal interno ou
externo à organização. Para Perini, Carvalho & Cavalcante (2003, p.5-6) defendem que

A condução da metodologia de auditoria se dá pela interação efetiva entre a
equipe de auditores e o grupo de especialistas da unidade de negócios,
especialistas externos e fontes de informação externa, sendo, portanto,
importante a experiência dos pesquisadores nas técnicas e métodos utilizados
na pesquisa [sobre dados da organização], assim como a avaliação da
informação fornecida pelos participantes.

Segundo Amaral (1997, p. 106), para realização de auditorias tecnológicas “[...] é fundamental
reunir uma boa equipe de auditores, incluindo auditores externos. As principais características
dos membros dessa equipe deverão ser a capacidade de realizar diagnósticos, a experiência
anterior no setor industrial em análise, e uma sólida base de conhecimentos sobre a
problemática da inovação em PMEs”.

Vasconcellos3 (1989 apud VASCONCELLOS, WAACK & PEREIRA, 1990, p. 33) propõe
um modelo conceitual, para realizar a auditora tecnológica, composto pelos seguintes fatores
ou níveis de análise:

i) Nível de sensibilização para a tecnologia; ii) nível de sintonia entre a
estratégia tecnológica e a da empresa; iii) nível de capacitação tecnológica
em relação aos concorrentes; iv) nível de integração entre P&D e as demais
áreas de empresa; v) nível de antecipação de ameaças e oportunidades
tecnológicas; nível de adequação da estrutura de P&D; vi) nível de
adequação do sistema de informações tecnológicas; vii) nível de adequação
dos recursos para P&D; viii) nível de adequação dos sistemas de avaliação de
P&D; xi) nível de adequação das técnicas de gestão de tecnologia.

Segundo Perini, Carvalho & Cavalcante (2003 p. 3) “construir modelos para a auditoria,
capazes de lidar com o grande número de variáveis e ressaltar os critérios realmente relevantes
à organização é um fator decisivo para a aplicabilidade de uma auditoria tecnológica”.

Por seu turno, Gregory et al.4 (1995 apud INTELI, 2004 p. 8), propõem
[...] uma metodologia de intervenção que procura avaliar todo o processo de
gestão de tecnologia, incluindo cinco dimensões distintas mas interligadas:
identificação, seleção, aquisição, exploração e proteção de tecnologias. Estas
dimensões têm associados indicadores e critérios de avaliação específicos.

3VASCONCELLOS, E. Auditoria tecnológica na empresa. Estudo realizado no Technological Institute da Northwestern
University na qualidade de visiting scholar junto àquele Instituto (em fase de publicação), 1989.
4GREGORY, M.J. et al. Auditing technology management process. Proceedings of the 5th International Forum on
Technology Management, jun., pp. 33-43, 1995.
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4.2 Etapas de condução da auditoria

De acordo com Kelessidis (2000, p. 2-3), “não há um padrão universal para executar uma
auditoria tecnológica”. Entretanto, o autor sugere uma estrutura geral constituída por seis
etapas, a saber: i) preparação, ii) diagnóstico geral, iii) coleta de informação adicional, por
meio de entrevistas, iv) relatório síntese com proposta de plano de ação para a resolução de
problemas tecnológicos específicos revelados a partir da auditoria; v) apresentação do
relatório para a alta administração da empresa, validação das conclusões e  finalização do
plano de ação; vi) visitas de acompanhamento (dos consultores) e discussão com os gestores
na implementação do plano de ação pela PME (KELESSIDIS, 2000, p. 3).

Para Perini, Carvalho & Cavalcante (2003, p.6-7), a execução de uma auditoria tecnológica
contempla cinco etapas, a saber, i) planejamento, ii) coleta de informações, iii) análise das
tecnologias, iv) análise do produto no mercado e v) difusão dos resultados.

4.3 Resultados e benefícios decorrentes da auditoria

Diversos autores relacionam os resultados de auditoras como insumos para um planejamento
estratégico da organização, seja no aspecto tecnológico, seja numa perspectiva mais ampla.
Assim, “auditoria tecnológica é um insumo indispensável para o delineamento do plano
estratégico tecnológico da empresa” (VASCONCELLOS, 1889 apud VASCONCELLOS,
WAACK & PEREIRA, 1990, p. 33). Amaral (1997, p. 118) também aponta que o resultado da
auditoria deve possibilitar o estabelecimento de metas e de planos de ação a serem atingidos
em determinados prazos. Para Ribeiro (2000, p. 85), a auditoria tecnológica permitirá à
empresa “[...] identificar os pontos fortes e fracos da sua gestão estratégica e tecnológica e
ajudar a identificar as tecnologias que necessitam de ser adquiridas, de colaboração externa ou
de desenvolvimento em parceria com outras empresas”.

Segundo Perini, Carvalho & Cavalcante (2003, p. 3), “a auditoria tecnológica torna-se
fundamental para o planejamento tecnológico da organização, pois analisa e avalia a situação
atual da empresa e de seus produtos”. Também convergente com essa perspectiva, Kelessidis
(2000) aponta que “[...] após a conclusão bem-sucedida [da auditoria tecnológica], resultará
em um plano de ação conducente à melhoria tecnológica, aquisição de tecnologias necessárias
e / ou expertise. É ainda um bom ponto de partida para o desenvolvimento da empresa, desde
que seja realizada por consultores experientes e levado a sério pela administração da empresa”
(KELESSIDIS, 2000, p. 2, tradução nossa). No entendimento de Ribeiro (2000, p. 86), uma
auditoria tecnológica ou de inovação pode auxiliar as empresas em diversas dimensões do seu
negócio, com destaque para:

i) Identificar oportunidades de negocio que podem gerar mais valias para a
empresa; ii) Gerir a volatilidade financeira e os riscos do negócio; iii) Ser
uma fonte de informação estratégica; iv) Orientar as mudanças no mercado
global, tecnologias e processos de negócio; v) Construir uma base de
conhecimento sobre os desenvolvimentos tecnológicos de outras empresas,
universidades, etc...; vi) Contribuir para desenvolvimento de uma cultura
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tecnológica dentro da empresa; vii) Promover a transferência de tecnologia
através da rede formada pelas pessoas e de uma comunicação melhorada;
viii) Obter uma perspectiva independente dos problemas e oportunidades do
domínio tecnológico; ix) Identificar problemas e oportunidades em relação
aos quais é necessário concentrar esforços.

4.4 Limites da auditoria e recomendações para sua a aplicação

No tocante às limitações das auditorias, Kelessidis (2000) ressalta que “[...] a auditoria de
tecnologia em si não pode resolver os problemas fundamentais, fornecer o benefício imediato,
corrigir falhas e ser um substituto para dificuldades de organização” (KELESSIDIS, 2000, p.2,
tradução nossa). Por sua vez, a Fundación para la Innovación Tecnológica (COTEC), alerta
para alguns cuidados que se devem ter quando da aplicação da auditoria. Assim, aconselha a
evitar que (i) sua aplicação torne-se um trabalho meramente administrativo, distanciado dos
benefícios e da informação para todos os indivíduos e equipes da organização, ou (ii) que seja
utilizada apenas para produzir documentos e  relatórios para serem arquivados ou, ainda, (iii)
que se constitua em um mecanismos para responsabilizar outras partes e não atuar de forma
construtiva, em um esforço de equipe para se obter melhores resultados para a organização
(COTEC, 1999, p. 48).

Vasconcellos, Waack & Pereira (1990, p.39), baseados no estudo de caso realizado em uma
empresa brasileira fabricante de produtos veterinários, apontam que, embora, a experiência de
aplicação de uma auditora tecnológica tenha demonstrado ser “efetivamente um instrumento
importante para assegurar maior competitividade à empresa”, seu êxito depende de alguns pré-
requisitos, tais como

[...] i) apoio e engajamento da alta administração no processo; ii) instituição
de um grupo de trabalho formado por elementos de várias áreas da empresa
para coordenar o processo; iii) indicação de responsável pela aplicação da
metodologia; iv) cobrar a implantação das recomendações que resultaram da
auditoria tecnológica; v) repetir o procedimento periodicamente; vi) evitar o
uso de ferramentas muito complexas que podem inviabilizar o processo.

Os autores finalizam as recomendações, mencionado ser “preferível um resultado com
imperfeições a um processo interminável, que não produz resultado” (VASCONCELLOS,
WAACK & PEREIRA,1990, p.39).

5 Instrumentos de coleta de dados e informações organizacionais para
realização da auditoria de inovação

Auditorias de inovação e tecnológicas constituem-se em uma modalidade direta de obtenção
de informação no ambiente empresarial ou organizacional. Via de regra, para a aplicação de
uma auditoria de inovação/tecnológica, são utilizados questionários para a coleta de dados e
informações. Também são utilizados outros instrumentos, como entrevistas com pessoas chave
da organização. Na metodologia de diagnóstico de inovação proposta por INTELI (2004), por
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exemplo, “os instrumentos de auditoria consubstanciam-se num questionário e num guia de
entrevista [...] que deverão ser utilizados para coleta de informação na empresa” (INTELI,
2004, p. 53). Para a COTEC (1999, p. 41), a “auditoria coleta dados e informações sobre a
empresa com base em listas e questionários que podem ser desenhados para cada finalidade
específica da auditoria” (COTEC, 1999, p. 41).

Para Scorsa5 (1993 apud Amaral, 1997, p. 118) “qualquer auditoria tem dois componentes
fundamentais: 1) questionários (estruturados, semiestruturados ou não estruturados) 2) visita –
entrevista à empresa”.

O processo de coleta de informação utilizado por Videira (2001) no estudo que realizou com
empresas do setor de autopeças em Portugal valeu-se de dois questionários, um deles
denominado questionário central de auditoria e o outro dirigido para clientes e fornecedores.
Assim, o questionário central de auditoria ‘[...] abrange um conjunto de questões,
fundamentalmente fechadas, dirigidas a todas as áreas da empresa e que correspondem com
maior ou menor profundidade à análise das dimensões críticas definidas em termos
conceptuais” (VIDEIRA 2001, AII.1). Por sua vez, o questionário para clientes e
fornecedores, “[...] abarcam um conjunto de questões a colocar a dois ou três dos principais
clientes e fornecedores da empresa, com vista a validar a informação recolhida no interior da
mesma e a captar a percepção que tais organizações possuem do comportamento da mesma”
(VIDEIRA 2001, AII.1).

6 Métodos de auditorias tecnológica e de inovação selecionadas

A presente seção apresenta uma breve descrição dos métodos de auditorias tecnológicas e de
inovação selecionadas.

6.1 ANPEI

A ANPEI (Associação Nacional de P,D&E das Empresas Inovadoras) é uma entidade
representativa do segmento das empresas e instituições inovadoras dos mais variados setores
da economia. O Selo Anpei de Empresa Inovadora visa reconhecer e identificar empresas que
investem na área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no Brasil. Para tanto, a Anpei
disponibiliza um formulário online para auto declaração para as empresas associadas que
desejam se submeter à avaliação para obter o Selo Anpei. As empresas que alcançarem mais
de 500 pontos no sistema de avaliação recebem o Selo Anpei de Empresa Inovadora como
reconhecimento. Segundo a entidade (ANPEI, 201-?), o “Selo Anpei tem um período de
validade de três anos. Após este período um novo ciclo de análise e concessão é requerido.
Outro fator necessário para manter o Selo Anpei de Empresa Inovadora é atualizar os dados
fornecidos sobre o tema anualmente.”.

5SCORSA, P. La auditoria tecnologica como instrumento de politica industrial, Universidade Politécnica de Cataluña,
Barcelona, 1993.
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O questionário está estruturado em duas partes, uma parte com quatro questões sobre a
organização e a segunda parte é dividida segundo os cinco pilares de suporte à inovação. São
questões quantitativas com variáveis contínuas (60%) e questões qualitativas com variáveis
nominais (40%), sendo de múltipla escolha com campo para justificativa dependendo da
alternativa escolhida, totalizando trinta questões. O número de questões qualitativas e
quantitativas é diferente para cada um dos pilares, no entanto para cada pilar há os dois tipos
de abordagens. Segundo Anpei (201-?), “para cada critério, seja ele qualitativo ou
quantitativo, existem práticas associadas que são verificadas para comprovação da eficácia do
critério. Em função da importância de cada prática, essa tem um peso que irá impactar na
pontuação final do critério”. Os cinco pilares de suporte à inovação considerados pela Anpei
são: i) Comprometimento com a Inovação; ii) resultado da inovação, iii) sucesso de mercado;
iv) cultura de mudança; v) colaboração.

6.2 COTEC – Portugal

A COTEC Portugal - Associação Empresarial para a Inovação, foi fundada em 2003, com a
missão de “com a missão de promover o aumento da competitividade das empresas
localizadas em Portugal, através do desenvolvimento e difusão de uma cultura e de uma
prática de inovação, bem como do conhecimento residente no país” (COTEC, 2007).
Considerando um dos eixos estratégicos da Associação o desenvolvimento sustentado da
inovação empresarial, foi estruturado um projeto para o desenvolvimento do Sistema
Innovation Scoring. De acordo com COTEC, a aplicação do Innovation Scoring

[...] deve contribuir para a reflexão estratégica das empresas [...] sobre os
seus processos de inovação, permitindo conhecer de forma mais aprofundada
as diferentes dimensões que sustentam tais processos e identificar áreas de
potencial melhoria. Com base neste sistema, as organizações poderão
diagnosticar, medir e questionar de uma forma mais adequada o seu
desempenho e o seu potencial de inovação (COTEC, 2007, p. 75).

O questionário de avaliação desenvolvido pelo Innovation Scoring possui uma estrutura com
quatro dimensões básicas e treze subgrupos, sendo ao todo quarenta e três questões, com
distinção entre abordagem e aplicação. `Abordagem´ é  o modo como a organização encara
cada tema e a sua perspectiva perante os diversos tópicos que lhe correspondem e `aplicação´
é a forma como a organização atua de fato relativamente aos tópicos considerados (COTEC,
2007). A dimensão ´condições´ é composta pelos subgrupos cultura, liderança e estratégia. Já
a dimensão `recursos´ é composta por capital humano, competências, relacionamentos
externos e estrutura. A dimensão `processos´ é composta por gestão de atividades de pesquisa
desenvolvimento e inovação (PD&I), aprendizagem e melhoria sistemática e proteção e
valorização de resultados. Por fim, a dimensão `resultados` compõe-se pelo subgrupo
relacionado à aspectos financeiros e operacionais, mercado e sociedade.

As questões possuem diferentes ponderações que variam de dez a sessenta para cada questão,
somando-se mil ao final. Por serem questões de múltipla escolha, cada opção tem uma
pontuação que varia de zero a quatro e que deverá ser ponderada conforme o indicado na
questão. Como resultado do questionário de avaliação haverá uma pontuação, de zero a mil
pontos. Esta pontuação permite diagnosticar a situação atual da empresa, quais são as áreas
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potenciais para melhorar seu desempenho e também permite compará-la com empresas do
mesmo setor.

6.3 GESTINN

O projeto GESTINN foi financiado pela União Europeia no âmbito do Programa INTERREG
III B SUDOE, uma iniciativa do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) pra
a cooperação entre as regiões europeias. A FUAC – Fundación Universidade da Coruña é
responsável pela coordenação do projeto. O objetivo geral do GESTINN é estimular a
inovação por meio da gestão da inovação. Trata-se de identificar a situação das pequenas e
médias empresas das regiões do sudoeste europeu (SUDOE) para que se possa auxilia-las nas
atividades de inovação por meio de instrumentos da gestão da inovação.  Desta forma, o
Projeto GESTINN disponibiliza um questionário online para que as empresas possam
respondê-lo e, assim, realizar o diagnóstico da Gestão da Inovação. O questionário possui uma
parte com dados da empresa e do respondente e outra parte com questões. São ao todo cinco
dimensões que se desdobram em 41 questões fechadas ou dicotômicas (sim ou não). Caso a
resposta seja afirmativa, remete-se para perguntas de estimação ou avaliação, numa escala
Likert, de 0 a 10. As cinco dimensões de análise abordadas pelo diagnóstico são i) Atividade
de Inovação, ii) Atividade de Apoio e Organização da Inovação, iii) Atividade de Valorização
da Inovação, iv) Atividade de Vigilância da Inovação e v) Interesse na Gestão da Inovação.

6.4 IMP³rove

O IMP³rove é um projeto realizado pela Europe INNOVA, que recebe suporte da Comissão
Europeia. A Europe INNOVA foi lançada em 2006 visando o desenvolvimento de ferramentas
e instrumentos de suporte à inovação a fim de apoiar as pequenas e médias empresas a se
tornarem inovadoras. Desta forma a iniciativa busca identificar os elementos facilitadores e as
barreiras à inovação em setores específicos. Esta abordagem setorial possibilitou a cooperação
na europeia por meio do estabelecimento de redes de cooperação, como por exemplo, as
plataformas de aprendizagem para a troca de experiências, boas práticas e conhecimentos para
melhor servir as PMEs. O IMP³rove Assessment é uma ferramenta de autoavaliação da gestão
da inovação online e pode ser utilizada de forma independente (ou seja, de forma não
assistida) ou com o auxílio de um consultor. Ao todo o questionário possui 47 questões,
distribuídas entre as cinco dimensões. Além disso, o questionário apresenta uma variedade no
formato das questões, sendo estas de múltiplas respostas, de múltipla escolha e descritiva. As
dimensões de análise são: i) estratégia de inovação, ii) inovação organizacional e cultura, iii)
processo do ciclo de vida da inovação, iv) fatores facilitadores e v) resultados da inovação.

6.5 Scherer e Carlomagno (2009)
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A partir do estudo de casos de empresas e também da prática de consultorias em gestão da
inovação, Scherer e Carlomagno (2009, p. 23) desenvolveram uma ferramenta de diagnóstico
da inovação denominado “Assessment da Inovação”.  Segundo os autores para que a empresa
maximize o seu potencial inovador é necessário que ela se organize em torno a oito dimensões
do negócio, a saber: liderança, estratégia, relacionamento, cultura, pessoas, estrutura, processo
e funding.  Essas oito dimensões, a serem configuradas de acordo com a estratégia e cultura da
empresa, são reunidas no denominado “Octógono da inovação”. Com base nessas dimensões,
os autores propõem a realização de um diagnóstico da empresa, por meio de uma ferramenta,
ou esquema de análise, denominada “Assessment da Inovação”. De acordo com os autores, o
Octógono da Inovação “é uma ferramenta desenhada tanto para o diagnóstico do potencial
inovador como para a gestão de empresas inovadoras” (SCHERER; CARLOMAGNO, 2009,
p. 23).  O “Assessment da Inovação” de Scherer e Carlomgano (2009) é composto de 24
questões, distribuídas entre as oito dimensões de análise, utilizando a escala Likert de 1 a 7,
sendo que 1 corresponde a “discordo totalmente” e 7 corresponde a “concordo totalmente”.

6.6 Tidd; Bessant; Pavitt (2008)

Joe Tidd, John Bessant e Keith Pavitt são os autores do livro “Gestão da Inovação”, o qual
propõe um modelo de auditoria da gestão da inovação. Segundo Tidd et al. (2008, p. 583), o
modelo de auditoria da gestão da inovação é indicado para: “verificar o que você fez certo e
errado, em caso de inovações específicas, ou como forma de compreender por que as coisas
acontecem de determinada maneira”. O questionário de avaliação proposto pelo autores
possui 40 questões, utilizando escala Likert, de 1 a 7, sendo que 1 significa “definitivamente
falso” e 7 significa “muito verdadeiro”. Estas questões referem-se as cinco dimensões da
inovação, quais sejam, estratégia, aprendizagem, relacionamentos, processos e organização
inovadora.

6.7 Amaral (1997)

O método proposto por Amaral (1997) é o resultado da dissertação de mestrado do autor,
realizado junto a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O trabalho realiza uma
revisão da literatura sobre as auditorias de inovação existentes e propõe uma metodologia para
colaborar no processo de inovação regional através da iniciativa Estratégia de Inovação para a
Região do Norte (EIR-Norte), financiada por Portugal e pela União Europeia.

O método proposto por Amaral (1997) apresenta dois questionários. O primeiro é preenchido
pela empresa antes da primeira visita de apresentação e que tem como objetivo obter
informações básicas da empresa, como por exemplo: os dados gerais da empresa, dados sobre
as atividades da empresa, dados econômicos dos últimos exercícios dentre outros. O segundo é
o questionário da auditoria, propriamente dito, composto ao todo 164 questões distribuídas em
torno à seis dimensões de análise, a saber: i) análise do grau de abertura, ii) concepção, iii)
design e projeto industrial; iv) potencial de P&DT; v) qualidade; vi) meio ambiente; segurança
e saúde no trabalho.  As questões são, em sua maioria, questões abertas e algumas são de
múltipla escolha. O questionário é mais um guia que auxilia a contemplar todos os aspectos
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para se realizar um bom diagnóstico da empresa.  Embora o número de questões seja elevado,
não há necessidade de aplicação na sua totalidade. Segundo Amaral (1997):

[...] o questionário não deve ser seguido à risca. A sua utilização depende
muito da experiência dos auditores e do conhecimento que estes têm sobre o
sector e a empresa em causa. No limite, os auditores apenas precisam
conhecer o índice do questionário. Com base neste índice podem conduzir a
entrevista como bem entenderem. A utilização rígida de um questionário
estruturado pode tornar a entrevista aborrecida e pouca proveitosa.

6.8 Mentz (1999)

Mentz (1999) propõe uma metodologia de auditoria de competência para inovação tecnológica
em sua dissertação de mestrado, realizado na Universidade de Pretoria, intitulada “Developing
a competence audit for technological innovation”. O questionário de avaliação possui 51
perguntas de múltipla escolha, distribuídas em três dimensões de análise, a saber: i) interação
com o ambiente externo, ii) organizacional e iii) pessoas. Apesar de Mentz (1999) referir-se a
seu trabalho como sendo uma auditoria de competências para alcance da inovação tecnológica,
nota-se grande semelhança com as auditorias de inovação devido ao conteúdo do questionário
de avaliação abordar os aspectos gerais da organização que são importantes para gestão da
inovação.

Na Tabela 1 são apresentados aspectos dos métodos de auditorias tecnológicas e de inovação
analisados.



Tabela 1 Características dos métodos de auditoria tecnológica e de inovação analisados

ANPEI COTEC -
Portugal GESTINN IMP³rove

Scherer e
Carlomagno

(2009)
Mentz (1999) Tidd et al.

(2008) Amaral (1997)

Característica do
instrumento de
coleta de dados

Questões
quantitativas (60%)
e qualitativas (40%)
de múltipla escolha
com campo para
justificativa
dependendo da
alternativa
escolhida,
totalizando 30
questões.

Formulário com
43 questões, com
perguntas de
estimação ou
avaliação, com
escala de 0 a 4,
com ponderação,
em dois níveis:
abordagem e
aplicação.

Questionário com
41 questões
dicotômicas (sim
ou não). Em caso
afirmativo, remete-
se à escala Likert,
de 1 a 10, sendo 1
"pouco provável" e
10 "muito
provável".

Questionário com
47 questões de
múltipla escolha.

Questionário com
24 questões de
múltipla escolha,
utilizando escala
Likert de 1 a 7,
sendo que 1
significa
“discordo
totalmente” e 7
significa
“concordo
totalmente”.

Questionário
com 51
questões de
múltipla
escolha.

Questionário
com 40 questões
para atribuir
pontuação em
uma escala
Likert de 1 a 7
(sendo 1,
definitivamente
falso e 7 muito
verdadeiro)

Questionário com
164 questões
abertas e de

múltipla escolha.

Dimensões /
Aspectos
analisados

 Comprometiment
o com a inovação

 Resultado da
Inovação

 Sucesso de
Mercado

 Cultura da
Mudança

 Colaboração.

 Condições
 Recursos
 Processos
 Resultados

 Atividade de
Inovação

 Atividade de
Apoio e
Organização da
Inovação

 Atividade de
Valorização da
Inovação

 Atividade de
Vigilância da
Inovação

 Interesse na
Gestão da
Inovação

 Estratégia de
Inovação

 Inovação
Organizacional
e Cultura

 Processo do
Ciclo de Vida
da Inovação

 Fatores
Facilitadores

 Resultados da
Inovação

 Estratégia
 Liderança
 Relacionament

os
 Cultura
 Pessoas
 Estrutura
 Processo
 Funding

 Interação
com o
ambiente
externo

 Organizacio
nal

 Pessoas

 Estratégia
 Aprendizage

m
 Relacioname

ntos
 Processos
 Organização

Inovadora

 Análise do grau
de abertura

 Concepção,
design e projeto
industrial

 Potencial de
P&DT

 Qualidade
 Meio Ambiente
 Segurança e

Saúde no
Trabalho

Condução da
Auditoria

Autoavaliação
online Autoavaliação Autoavaliação

online
Autoavaliação

online
Autoavaliação

online

Avaliação
assistida por

consultor
Autoavaliação

Avaliação
assistida por

consultor

Recomendações /
Resultados

Relatório com os
pontos obtidos e
potenciais pontos
de melhoria para
alcançar a
excelência em
gestão de inovação.

Pontuação geral,
dada pela soma
ponderada das
pontuações
relativas a
todas as questões
colocadas.

Como resultado da
avaliação é enviado
um relatório com o
diagnóstico da
gestão da inovação
na empresa.

Diagnóstico da
Gestão da
Inovação com
benchmarking
internacional

Gráfico radar
com as
pontuações
distribuídas de
acordo com as
dimensões.

Subsídios
para
formulação da
estratégia de
negócios

Gráfico radar
com as
pontuações em
cada dimensão
analisada.

Subsídios para
formulação da
estratégia de
inovação



7 Análise comparada dos métodos de auditoria tecnológica e de inovação

Ao se comparar as dimensões e conteúdos dos questionários que são o instrumento para o
diagnóstico da gestão da inovação torna-se evidente as semelhanças e diferenças entre eles.

De modo geral, é possível concluir que os questionários de avaliação buscam abordar os
aspectos da organização como um todo, ou seja, analisam os recursos humanos, os recursos
financeiros, a estratégia e o planejamento, a estrutura organizacional, a cultura organizacional,
as políticas e os processos, os relacionamentos com stakeholders e os sistemas de
desenvolvimento e inovação.  Nota-se que existem diversos métodos de avaliação bem como
diversas resultantes. Existem métodos mais subjetivos que exigem a habilidade de um
consultor para diagnosticar a empresa e, outros mais objetivos que fornecem uma pontuação
total como resultado da avaliação. O resultado destas avaliações pode ser simplificado (notas e
pontuações) obtido de forma rápida, como uma autoavaliação, ou ainda podem ser gerados
relatórios específicos detalhando cada ponto forte e ponto fraco da empresa, com sugestões de
melhorias. Algumas propostas, como de Amaral (1997), por exemplo, acrescentam à auditoria
as dimensões de análise relacionadas à segurança e saúde no trabalho e meio ambiente que são
dimensões de análise menos comuns, dentre os métodos analisados.

A auditoria tecnológica e de inovação fornece informações do ponto de vista interno da
empresa, ou seja, o olhar para dentro da mesma, mas também possibilita a comparação com
outras empresas por meio de benchmarking. Algumas das metodologias analisadas fazem uso
do banco de dados gerado pelas respostas destes questionários e as utiliza para fornecer um
parâmetro para a empresa avaliada de como ela se encontra diante de seus concorrentes no
setor. Ao analisar os questionários observa-se também que alguns deles destinam-se a um
projeto específico, e por isso, abordam questões mais específicas relacionadas ao setor e à
localidade. Por outro lado, alguns questionários são mais universais, ou seja, podem ser
aplicados em vários tipos de empresas sejam elas de diferentes setores, ou portes diferentes.

A forma de aplicação das auditorias também é diversificada, compreendendo desde a
autoavaliação até a avaliação assistida por consultores externos, que fornecem gráficos radiais
com o produto da avaliação das dimensões ou relatórios detalhados sobre cada questão
respondida.

No total foram relacionados pelos oito métodos analisados 41 dimensões de análise.
Agrupando-se as dimensões de análise de todos os métodos por similaridade, utilizando-se
como critério seu significado/conteúdo e não apenas sua denominação, observa-se oito
dimensões recorrentes,isto é, que constam em mais de um método. As dimensões de análise
que apresentam maior recorrência, presentes em quatro métodos distintos, são: organizacional,
processo e resultado. Em três métodos, constam as dimensões cultura, estratégia e
relacionamentos. Em dois métodos constam as dimensões pessoas e recursos/funding. Por sua
vez, sete dos oito métodos possuem dimensões recorrentes entre si. Neste aspecto, apenas o
método proposto por Amaral (1997) não apresenta dimensões de análise comuns com os
demais.

O método com maior número de dimensões recorrentes, em números absolutos, é o de Scherer
e Carlomagno (2009), com seis dimensões coincidentes das oito propostas originalmente pelos
autores. São elas: processo, cultura, estratégia, relacionamentos, pessoas e recursos/funding.
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Realizando, desta vez, a comparação em termos percentuais, ou seja, considerando a razão
entre o número de dimensões originalmente proposto pelo método e o número de dimensões
de análise recorrentes, tem-se que o método de auditoria proposto por Mentz (1999),
apresenta 100% de recorrência. Isto é, todas as dimensões propostas pelo autor constam
também em todas as propostas analisadas. Na Tabela 2 são apresentadas as recorrências
absoluta e relativa das dimensões de análise entre os métodos de auditoria analisados.

Tabela 2 Recorrência absoluta e relativa das dimensões de análise

Método Dimensões
Originais

Recorrência
Absoluta

Recorrência

Relativa

Scherer e Carlomagno (2009) 8 6 75%

IMP³rove 5 4 80%

Tidd et al. (2008) 5 4 80%

Anpei (2008) 5 3 60%

COTEC (2007) 4 3 75%

Mentz (1999) 3 3 100%

Gestinn (2008) 5 2 40%

Amaral (1997) 6 0 0%

8 Considerações finais

A revisão da literatura mostra que os conceitos de alguns autores sobre a auditoria de inovação
e auditoria tecnológica apontam para um objeto de estudo a ser ainda consolidado, não
existindo uma definição clara e objetiva da diferença entre auditoria tecnológica e auditoria de
inovação. De maneira geral, observa-se a utilização de termos diversos referindo-se a um
mesmo fenômeno - que é, de fato, o que indica o resultado da comparação entre os métodos de
auditoria analisados.

Além disso, nota-se uma variedade de métodos de avaliação da gestão da inovação, bem como
o resultado desta avaliação. Existem métodos mais voltados a autoavaliação e outros mais
dispendiosos que exigem a contratação de consultores. Os resultados, seguindo a mesma
lógica, podem fornecer informações genéricas como também podem fornecer informações
detalhadas e orientadas para melhorias. Apesar destas diferenças, as auditorias tecnológicas e
de inovação têm em comum o objetivo de buscar avaliar a gestão da inovação, sendo um
instrumento que possibilita a reflexão, que pode orientar a tomada de decisão, por meio do
diagnóstico gerado.
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Abstract

In a competitive and global society, differentiation of business is innovation, The
development of innovative business and with a high degree of dynamism, requires structured
and developed, environments not only outside of Brazil, but within the huge asymmetries
found in some remote regions in Brazil, such as Alagoas. Thus, the focus of this study are the
Business Incubator of Alagoas that composing the Network of Business Incubator in Alagoas
– RAIE. The research analyzes the governance process of each incubator and its
sustainability, as well as identification of projects installed, its profile, number of employees,
their products and areas of activity. In order to demonstrate that even a state with one of the
worst social and economic indicators in Brazil, can reduce their imbalances and create a
healthy competitive and technological environment for new innovative business.

Keywords: Business Incubators, Sustainability, Governance, Indicators.

Resumo

Em uma sociedade competitiva e global, a diferenciação das empresas é pela inovação. O
desenvolvimento de negócios inovadores e com elevado grau de dinamismo, requer ambientes
estruturados e desenvolvidos, não só fora do Brasil, mas dentro das enormes assimetrias
regionais encontradas em algumas regiões periféricas brasileiras, como é o caso de Alagoas.
Assim, o foco deste estudo são as incubadoras de empresas de Alagoas que compõe a Rede
Alagoana de Incubadora de Empresas – RAIE. A pesquisa analisa o processo de governança
de cada incubadora e sua sustentabilidade, assim como a identificação dos empreendimentos
instalados, seu perfil, quantidade de funcionários, seus produtos e ramos de atuação. A fim de
demonstrar que um estado mesmo com um dos piores indicadores sociais e econômicos do
Brasil, pode reduzir suas assimetrias e criar um ambiente tecnológico competitivo e saudável
para novos negócios inovadores.

Palavras-chave: Incubadora de Empresas, Sustentabilidade, Governança, Indicadores.



1. Dinâmica de Inovação
Em uma sociedade competitiva e global a diferenciação das empresas é pela inovação,
tornando-se um importante fator de desenvolvimento das micro, pequenas e grandes
empresas. Portanto, os mercados são dinâmicos, mudando diariamente. Para enfrentar as
mudanças em mercados cada vez mais competitivo a empresa precisa se reinventar tornando
os negócios cada vez mais atrativos ao cliente.

As definições de inovação são diversas e refletem, em sua maioria, realidades locais de
desenvolvimento. Neste trabalho não será discutido os conceitos de inovação, será empregada
a visão schumpteriana como referencial teórico para as discussões.

A visão de inovação preconizada por Schumpeter está ligado ao conceito das realizações de
“novas combinações”. As novas combinações serão a essência ou limiar do conceito de
inovação, que se baliza em cinco casos: (1) introdução de um novo bem; (2) introdução de um
novo método de produção; (3) abertura de um novo mercado; (4) conquista de uma nova fonte
de oferta de matérias-primas; e (5) estabelecimento de uma nova organização de qualquer
indústria (SCHUMPETER, 1988, p.48).

Complementando esse conceito, Edquist 1997 (apud Lundvall, 1992; Elam, 1992) observa
que novas combinações, em geral, nascem de novas empresas e não de empresas que já estão
consolidadas e culturalmente paradas no tempo pelo comodismo natural dos grandes
conglomerados empresariais detentores de grandes fatias do mercado. Dessa forma, diversos
estudiosos utilizam o termo “novas combinações” para definir inovação. De acordo com a
Carvalho (2009, p.01) inovação é:

a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente
melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método
organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas
relações externas.

A visão sobre inovação contida no Manual de OSLO1 da OECD2, pode resumida no quadro 1:

Quadro 1 – Principais conceitos de inovação

Tipo de Inovação Definição

Inovação de Produto
É a introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente
melhorado com relação aos produtos existentes, tanto de
características funcionais, como de usos previstos

Inovação de processo

É a implementação de um método de produção ou distribuição
novo ou significativamente melhorado. Os métodos de produção
envolvem técnicas, equipamentos e/ou softwares utilizados para
produzir bens e serviços. Já os métodos de distribuição dizem
respeito à logística.

Inovação
organizacional

É a implementação de um novo método organizacional, que pode
ser uma nova prática de negócio da empresa, uma nova
organização do local de trabalho ou nas relações externas.

Inovação de
marketing

Implementação de novos métodos de marketing, como mudanças
no design do produto e na embalagem, na promoção do produto e

1 Manual de OSLO - Proposta de Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados sobre Inovação Tecnológica (disponível
em: www.oecd.org/sti/inno/2367580.pdf).
2 OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (http://www.oecd.org/)



sua colocação no mercado, e de métodos de estabelecimento de
preços de bens e de serviços.

Fonte: CARVALHO, 2009, p.04 (Adaptado pelos autores)

Outra visão abrangente de inovação se refere à introdução de conhecimento novo ou de novas
combinações existentes, dentro de uma visão geográfica, isso é o que é inovação em um país
ou em um estado pode não ser para outro. Segundo  Santos (2003)3, a inovação é uma ideia,
uma prática ou um objeto percebido como novo pelo indivíduo, também como qualquer
técnica, organização ou ideia nova que se espalha, ou mesmo a transformação de invenções
em fatos históricos.

O aproveitamento de tecnologias geradas dentro ou fora da empresa depende quase que
exclusivamente da capacidade de aprendizado da organização, bem como do seu Know-
why e Know-how (LALL, 2005). As firmas, no entanto, aprendem a taxas diferentes e de
acordo com modos e regras de comportamento específicas à sua história, à sua organização
interna e ao seu contexto institucional. Para tanto, necessitam de uma base de
conhecimento pautada em insumos informacionais, conhecimentos e capacitações (NELSON;
WINTER (1982); WINTER (1984)) e que possui caráter universal e tácito.

Segundo Polanyi (1967) tacitividade se refere àqueles elementos do conhecimento,
como insight que os indivíduos possuem e que são mal definidos, não codificados, não
publicados, que eles mesmos não podem expressar plenamente, e que diferem de pessoa a
pessoa, mas que podem, em medida significativa, ser partilhados por colaboradores e colegas
que tenham a experiência em comum. Inversamente, os insumos científicos são tipicamente
universais e públicos, ou seja, seguem parâmetros, codificações e definições que conseguem
ser melhor apropriadas pelas firmas.

Após os anos 60, novos estudos tentam esclarecer o real entendimento sobre inovação, que
para Schumpeter não estava claro sendo definido como mudanças na função de produção que
não podem ser decompostas em passos infinitesimais. Pesquisas posteriores demonstram que
a inovação não é mais vista como um processo de descoberta de novos princípios científicos
ou tecnológicos e, sim, como um processo de aprendizado não linear. A partir de 1970,
percebe-se que inovação não é um ato isolado e, sim, um processo de múltiplas fontes,
derivados de interações complexas entre vários agentes.

O desenvolvimento de inovação em um município, Estado ou país está ligado de forma muito
“forte” à interação dos agentes inseridos em um ambiente neste sistema. Esses agentes em
princípio podem ser identificados como a academia, o governo e o setor produtivo, além de
suas derivações. Contudo, o ambiente no qual a inovação surge deve ser dinâmico o suficiente
para proporcionar o surgimento de interações, pesquisas, soluções tecnológicos, produtos e
serviços que enriqueçam o “lócus” de atuação dos atores envolvidos no arranjo.

2. Interpretação gráfica do Modelo Taxonômico de Linsu Kim - MTK

Há divergência na literatura especializada sobre a classificação de como as empresas inovam
Uma visão clara da tentativa de nomear as empresas foi desenvolvida por Linsu Kim
conforme Figura 1.

3 Santos (2003) apresenta as visões de Rogers (1971), Pedersen (1970), Friedmann (1973) e Mabogunje.



“... as empresas podem ser classificadas em quatro grupos de acordo
com duas variáveis: o tamanho e o dinamismo. Empresas grandes
com baixo grau de dinamismo podem ser chamadas de grandes
empresas estáticas; as grandes com alto grau de dinamismo são
grandes empresas dinâmicas; as pequenas com baixo grau de
dinamismo, pequenas empresas tradicionais. E, por ultimo, as
pequenas empresas com alto poder de dinamismo podem ser
subdivididas em dois grupos: pequenas empresas tradicionais
dinâmicas e pequenas empresas de base tecnológica.  As primeiras
são dinâmicas em ramos de tecnologia madura,  e as segundas em
áreas de alta tecnologia” (Kim, 2005, p.257)

Figura 1 - Adaptação gráfica do Modelo Taxonômico de Linsu Kim

Então os empreendimentos são divididos em quatro quadrantes.

Q1: Empresas com baixos conteúdos de inovação destacando-se na figura de empreendedor
por necessidade, que busca abrir uma empresa por imposição do momento, tendo suas
vantagens o aproveitamento de recursos naturais. Aqui se enquadra as empresas que se
preocupa com o mercado local.

Q2: Realiza empreendimentos reduzidos, tendo capacidade de empreender com moldes
schump teríamos, agregando valores e crescendo através de suas atividades competitivas
usando em pequenas empresas que tenha bases tecnológicas na inovação.

Q3: São encontradas empresas estáticas ganhando escala com o baixo dinamismo inovador.
São empresas de base, produtoras de commodities utilizando recursos naturais abundantes
agregando valores a seus produtos e serviços.

Q4: Empresas com alta capacidade de inovar, sendo elas com bases tecnológicas stricto sensu
ou com bases tradicionais. Empresas de grandes portes (ex: indústria automobilística).

A divisão proposta por Kim serve de referencia para a busca de oportunidades de
entendimento de como as empresas aprendem e evoluem, demonstrando que nem todos os



caminhos são possíveis de serem alcançados, como demonstrado na figura 2, o caminho ideal
de crescimento  da empresa

Figura 2: Caminho Q1  Q2 Q4: uma via possível de crescimento empresarial

Logo se acredita que a mudança de quadrante pelas empresas se dar pelo apoio de ambientes
estruturados de desenvolvimento empresarial, por meio de politicas públicas direcionadas ao
incentivo a novos mercados, a inovação ao desenvolvimento de tecnologia e inovação nas
pequenas empresas como mostra a Figura 2.

3. Habitats de inovação

A delimitação do espaço sempre foi uma necessidade do ser humano. Observam-se, na
história, inúmeros relatos de luta pela delimitação do espaço para edificar construções, para
plantar e criar animais. Atualmente não é diferente, mesmo não existindo mais guerras ou
terras virgens para serem conquistadas, povoadas e loteadas. Não obstante, a delimitação do
espaço sempre foi crucial para as ações da humanidade.

O espaço é de interesse de várias áreas do conhecimento: a geografia, a matemática, a física, a
filosofia, a arquitetura e a economia. Todas utilizam conceitos próprios de espaço, que se
encaixam em suas necessidades. A sociedade moderna se acostumou a ter o espaço como
referência geográfica, com separações por ruas, bairros, distritos, cidades e estados. A
separação política e geográfica ajuda os governos a identificarem problemas específicos ou
gerais, visualizarem grupos de pessoas ou empresas, determinarem políticas públicas, para
solucionar problemas específicos ou genéricos.

Para esse trabalho tomar-se-á a definição de habitats de inovação ou ambiente inovador da
ANPROTEC - Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos
Inovadores, onde (ANPROTEC, 2002 p.57):

(a) Espaço relacional em que a aprendizagem coletiva ocorre mediante a
transferência de know how, imitação de práticas gerenciais de sucesso comprovado
e implementação de inovações tecnológicas no processo de produção. Nesse
ambiente é intenso o intercâmbio entre os diversos agentes de inovação: empresas,
instituições de pesquisa e agências governamentais; (b) ambiente que congrega
fatores favoráveis ao processo de inovação contínua.



Apesar de a definição supracitada trazer a similaridade dos conceitos de habitat e ambiente,
cabe fazer a ressalva que o habitat está mais relacionado ao geofísico, enquanto o ambiente
engloba valores, cultura, educação e outros itens eventualmente intangíveis ou difíceis de
ghlxg
delimitar. O que vale a pena ressaltar é que um habitat de inovação congregaria os dois
aspectos: o tangível, referente aos aspectos físicos, e o intangível quanto ao intelectual,
educacional e de relacionamento.

Nas áreas sociais e econômicas, uma ampla e genérica taxonomia, tenta classificar a utilização
do espaço pelo meio produtivo, agentes públicos e sociais. Um exemplo pode nascer do
Desenvolvimento Local Integral e Sustentável (DLIS), adotado pelo SEBRAE,
particularmente na virada do milênio, cuja abordagem tentava transformar as comunidades
substituindo o papel do estado assistencialista por ações de fortalecimento da comunidade e
seu território, com fulcro cooperativista e associativista.

Outro importante programa que trabalha o fortalecimento do território é o APL Arranjo
Produtivo Local, que visa agrupar empresas de um mesmo segmento delimitado em um
território, com o objetivo de fortalecer suas estratégias e seu posicionamento no mercado.
Cassiolato e Lastres (2003, p. 27)

A criação de ambientes com o foco em desenvolvimento é um desafio encontrado pelos
governos de todos os países. A implantação de políticas de atração de grandes empresas, a
criação dos distritos industriais na década de 1970, a guerra fiscal travada por Estados e
municípios brasileiros, são armas que os governos usam para gerar “desenvolvimento” ou
“crescimento”, dependendo do contexto e da ideia do que cada uma das duas palavras
signifique para o gestor.

Os habitats de inovação têm sua origem na Universidade de Stanford, no Estado da
Califórnia. Posteriormente essa região viria a ser conhecida pela formação do Vale do Silício,
com uma gigantesca reunião de empresas de tecnologia. Esse desenvolvimento não surgiu do
nada, segundo Spolidoro (1997, p.21):

Essa sinergia de um ambiente acadêmico e da indústria, aliada a outras condições –
como elevada educação do povo, a organização adequada do território, uma alta
qualidade de vida e políticas locais e nacionais favoráveis, propiciou uma
extraordinária multiplicação de empresas e de produtos revolucionários na região,
como ilustrado pelo microcomputador.

A necessidade da existência de uma governança que gere a sinergia necessária dentro do lócus
de atuação dos atores responsáveis por criação de políticas públicas, de geração de programas
em um habitat, é o lastro de sustentação de um arranjo rico e positivo de criação, inovação e
desenvolvimento.

A formação de habitats de desenvolvimento e inovação é uma das políticas desenvolvidas
pela ANPROTEC, instituição criada em meados de 1987, com o objetivo de dar apoio à
criação e ao desenvolvimento de incubadoras, parques e pólos.

A dinâmica da relação dos agentes locais favorece o surgimento de ambientes de inovação
como incubadoras de empresas4, pólos tecnológicos5, arranjos produtivos locais6 e distritos

4 “(a) Agente nuclear do processo de geração e consolidação de micro e pequenas empresas; (b) mecanismo que estimula a
criação e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas (...); (c) agente facilitador do processo de empresariamento e
inovação tecnológica para micro e pequenas empresas” ANPROTEC (2002 p.59-60).
5 Um pólo (do grego pólos, eixo) é uma aglomeração de instituições com interesses correlatos e que atuam de forma
articulada no âmbito de um determinado território. Quando essa atuação é estimulada por uma entidade coordenadora,



industriais, entre outros. A existência de um eficiente arranjo institucional no território de
implantação de alguns desses mecanismos são apontados por instituições como SEBRAE e
ANPROTEC um indicador crítico de sucesso tanto de implantação como de manutenção dos
ambientes.

A taxonomia dos habitats de desenvolvimento e inovação são complexas e adaptativas ao
ambiente no qual estão inseridas, na busca de uma maior interação entre os governos, as
empresas e as universidades e centros de pesquisas resulta em processos locais de
transformação, não só do projeto de desenvolvimento, mas das próprias instituições
envolvidas (Lahorgue et.al, 2004).

Os habitats de inovação são, portanto, ambientes propícios para difusão e promoção de
desenvolvimento tecnológico de forma sinérgica entre todos os agentes do sistema.

Metodologia

Foi percebido que a rede alagoana de incubadora de empresas e empreendimentos inovadores
- RAIE, é informal e não dispõem de estrutura para coleta e manutenção de dados, criando
assim uma lacuna importante de informações para acompanhamentos, analises e providencias.
Neste contexto, foi desenvolvido um processo metodológico de diagnóstico a fim de estudar a
real situação das incubadoras de empresas de Alagoas e de suas empresas.

O processo metodológico desenvolvido para se chegar aos resultados seguiu alguns passos
que foram essenciais para um entendimento mais direto do ambiente, já que não existem
registros das incubadoras na rede.

A primeira etapa foi o desenvolvimento de uma pesquisa exploratória com as instituições de
Alagoas para identificar a existência de incubadoras ou outros habitats que podem ser
chamados de incubadoras de empresas. A segunda foi montar um questionário com um cunho
mais exploratório de coleta de dados para subsidiar a rede de informações futuras e balizar
este trabalho com informações relevantes de analises. A terceira se desenvolveu fazendo um
questionário também exploratório junto as empresas informadas pelas incubadoras, com o
intuito de entender suas necessidades atendidas, suas necessidades não atendidas, suas
expectativas e o perfil de seus sócios e funcionários. Na ultima etapa antes do relatório é feito
a aplicação das entrevistas, com a posterior transcrição e consequente tabulação dos dados em
uma tabela para facilitar a interpretação das respostas e suas ligações.

Abrangência do Estudo:

O foco do estudo são as incubadoras de empresas da RAIE utilizando-se como base o
cadastro de incubadoras formalizadas e com empreendimentos até maio de 2012.

População Envolvida:

A população envolvida é formada pelas incubadoras de empresas e empreendimentos
instalados dentro das incubadoras ou por elas apoiados. O levantamento inicial identificou 6
incubadoras e 57 empresas incubadas.

formalmente constituída, tem-se um pólo com estrutura formal, é uma forma simplificada e podendo ser considerada inicial
de um parque tecnológico (SPOLIDORO, 1997).
6 De acordo com a Rede de Pesquisa em Sistema e Arranjos Produtivos e Inovativos Locais - REDESIST: “Arranjos
Produtivos Locais são aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais – com foco em um conjunto
específico de atividades econômicas – que apresentam vínculos mesmo que incipientes. Geralmente envolvem a participação
e a interação de empresas – que podem ser desde produtoras de bens e serviços finais até fornecedores de insumos e
equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, clientes, entre outros – e suas variadas formas de
representação e associação. Incluem também diversas outras instituições públicas e privadas voltadas para: formação e
capacitação de recursos humanos, como escolas técnicas e universidades; pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política,
promoção e financiamento” (LASTRES; CASSIOLATO, 2003, p.03).



Resultados

4. Dinâmica de inovação em estados periféricos
O estado de Alagoas encontra-se na parte leste do Nordeste do Brasil, sendo o segundo estado
mais pobre do país, levando-se em conta o índice de desenvolvimento humano - IDH, com
um índice de pobreza de 59% e uma desigualdade social medida pelo índice de gini de 0,47,
com uma população em 20010 estimada em 3.120.494 habitantes e contanto com 102
municípios, segundo dados do IBGE. ( IBGE, 2010).

Com uma economia baseada na monocultura  e agroindústria da cana-de-açúcar, com uma
economia com baixo dinamismo, tem lutado por nos últimos 5 anos para criar um ambiente de
atração de novos empreendimentos e de melhoria na dinâmica econômica, com o
desenvolvimento dos segmentos: petroquímico, metalmecânico, cloro-soda, e o
fortalecimento das micro e pequenas empresas.

Nesse cenário Alagoas dispõem de 6 incubadoras de empresas, a saber: INCUBAL –
Incubadora de Alagoas, mantida pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL, com
unidades em Maceió, Arapiraca e Penedo; IET – Incubadora Empresarial Tecnológica
mantida pelo Centro Universitário CESMAC; Núcleo Espaço Gente, mantida pela
Universidade Federal de Alagoas; NIEP – Núcleo Incubador de Empresa Pindorama, mantida
pela Cooperativa Pindorama; INCLA – Incubadora de Laticínio, mantida pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI; UNITEC – Incubadora mantida pela
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – UNCISAL.

A cultura de incubadoras já foi amplamente difundida no estado, incentivada por uma política
de expansão patrocinada pelo SEBRAE/NA, com a indução de editais de implantação e
editais de manutenção. Esse processo de expansão criou em Alagoas mais de 14 incubadoras
entre os anos 2000 e 2007, em vários municípios do estado.

Nessa pesquisa apenas 5 incubadoras responderam aos questionários, que foram aplicados
presencialmente e por meio eletrônico. A pesquisa identificou que neste ambiente existem 57
empresas em processo de incubação contempladas em diversos níveis os quais são pré-
incubação, incubação e empresas associadas, nos seguimentos industrial, comercial e de
serviços, resumidos no Quadro 1.



Quadro1- Resumo das características das incubadoras

Incubadora
(Mantenedor)

Localidade Nº de Empresas
Incubadas

(Atualmente)

Infra-estrutura física Principais Serviços oferecidos Pessoal envolvido na
gestão da incubadora

Recursos Financeiros

INCUBAL
(UFAL)

Maceió, Arapiraca e
Penedo

12
- Não tem prédio próprio
- Incubação ocorre em
diversos prédios pelo Campus

- Apoio a elaboração de projetos
- Serviços de Consultoria e
assessoria
- Acesso a laboratórios

4
Custo assumido pelo mantenedor
e captações de recursos por
editais

IET
(FEJAL)

Maceió 10
-Sede própria e exclusiva
-Sala equipada com mesas,
cadeiras e computadores;

- Serviços de Assessoria e
Consultoria
- Acesso a laboratórios

2
Custo assumido pelo mantenedor
e captações de recursos por
editais

Núcleo Espaço Gente
(UFAL)

Maceió 4

-Sede própria
- Sala equipada com mesas,
cadeiras e computadores

- Serviços de Assessoria e
Consultoria
- Acesso a laboratórios

Divide o pessoal com
a Incubal

Custo assumido pelo mantenedor
e captações de recursos por
editais

NIEP
(Cooperativa
Pindorama)

Coruripe 5 -Sede própria
- Serviços de Consultoria e
Assessoria

2
Custo assumido pelo mantenedor
e captações de recursos por
editais

INCLA
(SENAI)

Vários Municípios
da Bacia Leiteira

12 -Escritório de apoio
- Incubação não presencial
- Apoio e consultoria na área de
produção e qualidade e finanças

2
Custo assumido pelo mantenedor
e captações de recursos por
editais

UNITEC
(IFAL)

Maceió 4

-Sede própria no campus da
universidade
- Salas equipadas com mesas,
cadeiras e computadores

- Serviços de assessoria e
consultoria

2
Custo assumido pelo mantenedor
e captações de recursos por
editais

Fonte: desenvolvido pelos autores



A análise das entrevistas mostra a importância das informações para a proposição e ações e
definição das estratégias de atuação política da rede e das incubadoras, nesse cenário ficou
evidente as necessidades financeiras e de pessoal, assim como de apoio e reconhecimento
interno nas instituições.

O depoimento coletado nos questionário apresenta como descrito da frase de dois
entrevistados que pessoal é o grande gargalo das incubadoras “Pessoal: a Universidade
não tem quadro de pessoal que seja passível de gerir a incubadora com a função de
Analista. Via de regra conta-se com bolsistas.”, “falta de profissionais/consultores
específicos à área em questão pessoal técnico na incubadora”
As universidades mantenedoras, não dispensam seus técnicos para o trabalho dedicado a
incubadora, tão pouco seus professores, que tem que fazer jornadas duplas ou triplas, como
expresso por um dos entrevistados “por amor a causa”.
Outro problema enfrentado é relativo a finanças, a taxa de incubação varia de R$ 50,00 a
R$ 400,00 valor insuficiente para cobrir os custos operacionais das incubadoras, mesmo
que este seja o objetivo supremo de sustentabilidade financeira, essa situação é ainda mais
complexa quando a incubadora diz não conhecer quanto ela custa, como descrito “Não
possuo esses dados.”, esta realidade se aprofunda no não acompanhamento financeiro da
incubadora e o não levantamento de indicadores de desempenho.

O modelo de governança ainda é fragil, devido a pouca quantidade de incubadoras no
estado, ao desinteresse ou não entendimento do mecanismo de incubação por parte dos
mantenedores e da existência de uma única grande incubadora de referencia, que tem
condições técnicas e humanas de captação de recursos junto a órgão financiadores como
CNPQ e FINEP.

A fragilidade da governança se reflete e é apresentada dentro da própria rede, onde as
relações são extremamente levadas no cunho pessoal, fortalecida pelo conhecimento e
confiança individual dos técnicos envolvidos e não das instituições envolvidas.

A rede de incubadoras  RAIE7, não é formalizada e é baseada nas relações construídas nos
“CPFs” das pessoas a frente das incubadoras, não sendo seu papel institucional fortalecido
entre os parceiros e mantenedores.

O cenário atual impede a criação de critérios justos de qualificação das incubadoras da
Rede Alagoana de Incubadoras, pois as assimetrias são tão amplas que as comparações
poderiam ser injustas e desmedidas. Sabe-se que as incubadoras cumprem seu papel como
previsto em sua missão, entretanto sem condições atuais de medição ou de qualificação.

Essa condição poderá ser ajustada com a implantação do modelo CERNE8 - Centro de
Referencia para apoio a Novos Empreendimentos, que nessa primeira etapa estará
compreendendo 3 incubadoras da rede alagoana e na próxima rodada as outras três. O
CERNE possibilitará uma padronização de processos e geração de informações

7 http://www.vamosinovar.com.br/
8 O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae e a Associação Nacional de
Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores - Anprotec trabalharam juntos para construir um
novo modelo de atuação para as incubadoras brasileiras. A plataforma denominada Centro de Referência para
Apoio a Novos Empreendimentos – CERNE visa promover melhoria expressiva nos resultados das
incubadoras das diferentes áreas, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos.
Esse modelo de incubação de empresas busca suprir a necessidade das incubadoras em ampliar a capacidade
de geração sistemática de empreendimentos de sucesso. Com a implantação do CERNE, a incubadora passa a
atuar de forma proativa na promoção do desenvolvimento sustentável, com base na inovação.



padronizadas, que podem servir de base para medir a qualificação das incubadoras de
Alagoas e do Brasil.

Atualmente poucos são os indicadores internos existentes nas incubadoras para o
monitoramento de suas atividades, esses indicadores não são difundidos e com dificuldades
de coleta por falta de pessoal nas estruturas das incubadoras e de padronização de
processos.

Esse trabalho se propôs a construir um conjunto de indicadores de desempenho que sirva
de base para a construção de politicas públicas de apoio a empreendimentos oriundos de
incubadoras e das próprias incubadoras.

Quadro 2- Proposição de indicadores

Descrição Fórmula
Captação de projetos (Anual) Quantidade de Editais / Quantidade de

propostas apresentadas
Impostos Gerados pelas Empresas Soma de impostos / Quantidade de

empresas
Postos de Trabalho Quantidade de empregados / Quantidade

de empresas
Remuneração média dos sócios e
funcionários

Soma de salários pagos / quantidade de
pessoal das empresas

Grau de instrução Número de (Dr.,  Me., Esp, )/quantidade
de pessoal das empresas

Fonte: Desenvolvido pelos autores

A segunda etapa do trabalho, a fim de suprir a rede de incubadoras de informações, foi
levantado dados dos empresários e empreendimentos apoiados pelas incubadoras, ficando
evidente que a dependência das incubadoras de recursos vindos de editais não contínuos
gera deficiências no atendimento as empresas assim como a falta de pessoal e de
padronização nos processos.

Um questionário foi enviado para as empresas pertencentes as incubadoras de Alagoas, de
47 questionários enviados houve um retorno de 17 empresas correspondendo a
aproximadamente 36% das empresas. A aplicação continua a fim de se buscar um uma
visão censitária nas 57 empresas, mostrar a realidade das empresas incubadas de alagoas.

Quanto aos empresários com empreendimentos ligados a incubadoras, o perfil é diverso,
entretanto nas três incubadoras com viés tecnológico o perfil dos incubados é de alto grau
de formação, o que pode representar uma mudança no paradigma tecnológico das empresas
de Alagoas, em resumo são:

Contudo para esse trabalho será apresentado o resultado do perfil das 17 empresas
respondentes.

No Gráfico 1 percebe-se que os homens ainda são a grande maioria dos empreendedores
alagoanos, seja como sócios ou como funcionários de empresas ligadas a incubadoras. Essa
relação maior se dar nas empresas ligadas a incubadoras e empresas classificadas como
tecnológicas, em incubadoras tradicionais o numero de mulheres é quase de 50%.



Gráfico 1 Gráfico 2

Fonte: Elaboração própria Fonte: Elaboração própria

Já no Gráfico 2 o grau de instrução das pessoas ligadas às empresas incubadas e com perfil
tecnológico é bem significativo, com doutores, mestre e especialistas trabalhando
diretamente nos processos produtivos das empresas.  Esse perfil de instrução vem
melhorando nos últimos anos, gerando nas empresas incubadas, produtos de maior valor
agregado.

Os doutores e mestres das empresas são jovens e recém-formados, demostrando que os
apelos pela cultura do empreendedorismo desenvolvidos nos últimos anos junto a
comunidade acadêmica surtem efeito.

Gráfico 3

Fonte: Elaboração própria

5. Conclusão
O trabalho se propôs a diagnosticar e discutir a real situação das incubadoras de empresas
ligadas a rede alagoana de incubadoras de empresas, fazendo uma pesquisa exploratória
com as instituições de Alagoas para identificar a existência de incubadoras ou outros
habitats que podem ser chamados de incubadoras de empresas. A segunda foi montar um
questionário com um cunho mais exploratório de coleta de dados para subsidiar a rede de
informações futuras e balizar este trabalho com informações relevantes de analises. A
terceira se desenvolveu fazendo um questionário também exploratório junto as empresas
informadas pelas incubadoras, com o intuito de entender suas necessidades atendidas, suas
necessidades não atendidas, suas expectativas e o perfil de seus sócios e funcionários.
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A partir dos estudos desenvolvidos e dos levantamentos feitos, foi possível identificar que:

As incubadoras de empresas são habitats de baixo impacto geográfico, tomando como base
a capilaridade de suas ações, em um estado ou mesmo em um município, logo é necessário
uma grande quantidade de incubadoras com perfis diferenciados para atender as
necessidades de desenvolvimento de um estado. Contudo as incubadoras sozinhas não
levam ao desenvolvimento sustentável, só um conjunto de ações e políticas públicas com
parques tecnológicos, incubadoras de empresas, pólos tecnológicos, arranjos produtivos
locais, podem junto com ações planejadas e estruturadas, contribuírem para a diminuição
de assimetrias regionais e até nacionais.

O Brasil tem um programa de apoio a incubadoras estruturado no ministério da Ciência e
Tecnologia, o PNI – programa nacional de incubadoras, entretanto ele não dispõe de uma
regularidade de editais de apoio, já no estado de Alagoas não existe nenhum programa
implantado ou em implantação sendo necessário que as incubadoras fiquem na
dependência de editais de agencias de apoio como FINEP e CNPQ. Esse cenário dificulta a
manutenção dos habitats e de seus empreendimentos apoiados.

Um problema sério e sem solução em curto prazo é a falta da existência de uma política de
Recursos Humanos para inovação nas universidades federais e estaduais, gerando assim a
inexistência de pessoal dedicado ao empreendimento.

Os custos das incubadoras são assumidos em sua maioria pelas entidades mantenedoras,
levando-se a perceber que não há sustentabilidade financeira, entretanto, é importante
frisar que para muitos entrevistados as incubadoras nascem como política de
desenvolvimento e não visão lucro.

O estado de Alagoas tem apenas 1 (uma) incubadora preeminentemente tecnológica e
outras 2(duas) incubadoras mistas, atendendo empreendimentos tecnológicos e tradicionais
e as outras incubadoras puramente tradicionais, esse cenário reflete no baixo grau
tecnológico dos empreendimentos atendidos e dos produtos gerados, com exceção da
INCUBAL – Incubadora de Alagoas vinculada a Universidade Federal de Alagoas que
mantem entre seus incubados Mestres e Doutores, vinculando seus produtos ao resultado
de suas pesquisas.

Em relação as empresas percebe-se que a distancia dos grandes centros consumidores
dificultam o acesso aos clientes.

Assim sendo a inclusão nos discursos do estado de Alagoas da necessidade do
desenvolvimento de uma política pública de apoio as incubadoras de empresas será um
grande diferencia para que o desenvolvimento econômico posso ser maximizado e
interiorizado, reduzindo assim as assimetrias encontradas não só dentro do estado mas
também no estado no nordeste com os outros entes da federação.
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México: Patrón Exportador Maquilador, Dependencia
Tecnológica y Desindustrialización.

Abstract
The financial crisis in the 80’s, together with the application of financial adjustment policies,
damaged the Mexican production workforce. The official development strategy was based in
an indiscriminate commercial openness and the promotion of an exporting maquila pattern,
thus worsening technological dependence and generating a national deindustrialization
process. For such purpose, three Science and Technology (Sc&T) indicators throughout 1980-
2010, Sc&T federal expense, patents and technological balance, and other official information
are analyzed.

Empirical evidence shows a Mexican Science and Technology policy, characterized for not
showing significant changes in federal expense and R&D (Research and Development),
related to Gross Domestic Product, during the last three decades. This may be seen in a
vulnerable lag in Sc&T.

The challenge is reverting this tendency, but this requires restating the current Sc&T Mexican
policy in order that it results from considering economic development with own comparative
technological independence, thus allowing a reindustrialization process in the country.

Resumen
La crisis financiera de los años ochenta y la aplicación de políticas de ajuste económico
provocaron el deterioro de la planta productiva mexicana. La estrategia oficial de desarrollo se
basó en una apertura comercial indiscriminada y el fomento de un patrón exportador
maquilador, profundizando la dependencia tecnológica y generando un proceso de
desindustrialización nacional. Para tal propósito, se analizan tres indicadores de Ciencia y
Tecnología (CyT) en el periodo 1980-2010: gasto federal en CyT, patentes y balanza de pagos
tecnológica así como otra información oficial.

Las evidencias empíricas muestran una política mexicana en CyT caracterizada por no
registrar cambios en el gasto nacional en IyD como proporción del PIB en los últimos 30 años.
Ello se expresa en un vulnerable rezago en CyT.

El reto es revertir esta tendencia pero ello implica el replanteamiento de la actual política
mexicana en CyT, que se desprenda de una visión del desarrollo económico con  relativa
independencia tecnológica propia  y que permita generar un proceso de reindustrialización del
país.

Introducción
Frente a la crisis financiera de la economía mexicana de inicios de los años ochenta del siglo
XX y las consecuencias derivadas de la aplicación de las políticas de ajuste neoliberales, el
crecimiento y desarrollo económico de México reclamaba el replanteamiento de la política



2

nacional en CyT. Era una urgencia y un desafío nacional generar las bases del cambio
tecnológico para poder elevar las capacidades tecnológicas competitivas y de innovación del
sector productivo nacional, para enfrentar los retos del mercado mundial en la consecución de
mejores condiciones para el desarrollo.

Sin embargo, las evidencias empíricas muestran la perniciosa continuidad de una política
mexicana en CyT caracterizada por no registrar cambios significativos en el eterno
insuficiente gasto nacional en IyD como proporción del PIB en las tres últimas décadas,
periodo coincidente con el de la crisis económica profunda iniciado a principios de los años
ochenta. Ello se expresa en un vulnerable rezago en CyT, concretamente en IyD y en otros
indicadores tecnológicos –patentes y balanza tecnológica-, representando para México una
posición de desventaja frente a otras economías emergentes.1

Ello es resultado de la política de comercio exterior que tiene sus antecedentes en la
incorporación de México al GATT a mediados de los años ochenta y profundizada a partir de
la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en los
años noventa, que se ha basado en la promoción oficial a ultranza de una apertura comercial
indiscriminada y de un patrón exportador maquilador basado fundamentalmente en la
importación creciente de insumos y de tecnología extranjera para la producción trasnacional
manufacturera de exportación, con cada vez menos insumos de contenido local, lo que ha
incrementado aún más esa dependencia tecnológica y generado un proceso de
desindustrialización nacional.

El idea central de este trabajo es que la política mexicana en ciencia y tecnología (CyT) –al
igual que la política industrial- ha estado subordinada y determinada por la política de apertura
comercial y por la estrategia gubernamental de comercio exterior, una política en CyT que no
ha sufrido modificaciones sustanciales en los últimos treinta años, que se evidencia en el
análisis de los indicadores relativos a gasto en CyT, patentes y balanza tecnológica y en otros
indicadores adicionales, expresando justamente una creciente dependencia tecnológica del
país.

Finalmente, el desafío de revertir este proceso de dependencia implica fundamentalmente el
replanteamiento de la actual política comercial exterior del país -a la que han estado
subordinadas tanto la política industrial como la política en CyT-, hacia una estrategia que
derive de una visión del desarrollo económico basado en una relativa independencia
tecnológica, que se acompañe de la construcción de un ambiente institucional que facilite a los
inventores –investigadores, empresarios, empleados, obreros y sociedad en general- contar con
la certeza jurídica de sus contribuciones al conocimiento, como uno de los elemento sustantivo
que requiere un proceso de reindustrialización de marcado carácter nacional, que contemple la
incorporación de la micro y pequeña empresa en las cadenas de proveeduría locales, tanto para
la exportación como para el mercado nacional, generando mayor valor agregado, propiciando
así la creación de empleos productivos  y la redistribución del ingreso y fortaleciendo, por
consecuencia, el mercado interno.

1 El caso de Corea del Sur es un caso, quizá paradigmático, que se ha convertido en referencia obligada para el caso
latinoamericano: a partir de la idea de construir una sociedad basada en sus propias fuerzas productivas, fueron definiendo una
estrategia de desarrollo, sustentada en una planeación que podría caracterizarse como indicativa, en la que objetivos, metas y
logros fueron siendo evaluados cada cinco años.  Ha habido una estrategia de política industrial que se ha acompañado de
otras políticas –ciencia y tecnología, educativa, comercial, fiscal, financiera.  Para el año 2012 llegaron a invertir en CyT
cerca del 5% de su producto interno bruto, uno de los referentes más elevados en el mundo (Olmedo, 2012).
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1.Cambio Tecnológico vs Patrón Exportador Maquilador Manufacturero
Si pudiera hacerse mención de algún elemento como característico de la época contemporánea
–que algunos dan en llamar la sociedad del conocimiento-, es precisamente del binomio
ciencia y tecnología, expresamente la investigación y el desarrollo, como de los más
importantes.

El apoyo y el impulso del Estado a este binomio como elemento primordial del cambio
tecnológico, ha jugado un papel importante para que éste sea considerado el agente destacado
de ese cambio, el que ha permitido a las grandes potencias y a economías emergentes exitosas
alcanzar un liderazgo, mantenerlo y aún incrementarlo.

Entre los elementos que caracterizan las bases sociales para el desarrollo científico y
tecnológico dependiente y escasamente articulado de los países latinoamericanos, México
incluido, tenemos que  la CyT es incorporada “como productos terminados bajo formas de
bienes de consumo y producción, o de <paquete> de conocimientos, sin que ello suponga un
impacto en la investigación científica y el desarrollo tecnológico local”, además de que la
“estructuración y funcionamiento de sistemas de CyT se encuentran más supeditados a los
vaivenes políticos y de coyuntura local que a las exigencias del mundo científico y del
desarrollo tecnológico.” (Pacheco, 1991:12)

Si pudiera definirse al cambio tecnológico como “un proceso social, que presenta una
compleja relación de causa a efecto con las transformaciones culturales [y si] por una parte, el
desarrollo tecnológico sigue su propia racionalidad, ella no obedece a una tendencia
predeterminada”, en último análisis las “opciones constituyen […] expresión de necesidades,
intereses y relaciones de fuerzas entre las clases y categorías que participan en el proceso
productivo.” (Rattner, 1990:14)

Si se atiende esta idea a partir de estos planteamientos, destaca entonces la magnitud de la
tarea que nos espera como sociedad, pues si algo es característico de la sociedad mexicana, es
precisamente la complejidad y las particularidades de las fuerzas que coexisten en ella, pero
que a fin y al cabo se encuentran dominadas por los más importantes grupos de la burocracia
oficial y no oficial y de los grupos de poder político y económico, muchos de ellos
fuertemente ligados a los monopolios nacionales y al gran capital extranjero.

Es a partir del contexto de esta correlación de fuerzas a las que alude Rattner, que  la “apertura
de la economía y la liberalización de los mercados se convierten en el rasgo dominante que
marcará el futuro de nuestra relaciones económicas internacionales y de los sectores
productivos de la región [latinoamericana].” (Olmedo, 2006:49)

El caso de México es ilustrativo de ello. Deja de ser exportador de materias primas para
convertirse en exportador de manufacturas (alrededor del 85 por ciento del total de las
exportaciones). Pero también la magnitud de sus exportaciones (en términos de volumen y de
valor) se acrecienta, y México se convierte en una de las primeras economías exportadoras del
mundo y la primera en la región de América Latina (en menos de una década alcanzó a
exportar y a importar -comercio total- cifras similares a las realizadas por toda Latinoamérica
en 1993).
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Sin embargo, esta especialización exportadora siguió un patrón exportador basado en una
creciente importación de insumos –y la consecuente tecnología asociada a ella-, centrado
fundamentalmente en el mercado norteamericano (específicamente el de los Estados Unidos),
y en exportaciones de medio y alto contenido tecnológico, pero con la particularidad de que
los sectores exportadores más importantes en términos de volumen y valor han sido liderados
por empresas trasnacionales (Olmedo, 2006:50).

Este patrón maquilador exportador trasnacional como lo denominamos, se ha convertido en el
rasgo dominante de la economía mexicana en las dos últimas décadas, un patrón que por lo
demás ha sido fuertemente promovido y fomentado por la política industrial2 y por la política
comercial  de los gobiernos neoliberales mexicanos.

No obstante, desde unas y otras perspectivas, el papel de la ciencia y la tecnología resulta uno
de los elementos comunes más trascendentes, y ello es indiscutible en el marco de un proceso
sistemático y creciente de competitividad. Para unas y otras posiciones ello representa, de
cierta manera, considerar estos aspectos al momento de la toma de decisiones. Pero lo
realmente importante, al margen de ser maquilador y consumidor de tecnología extranjera, es
crear la posibilidad de ser igualmente innovador, además de productor-generador de
tecnología y nuevos productos y mercados. La innovación tecnológica constituye, en este
sentido, un elemento de primera importancia en este proceso.

En este sentido, si bien es cierto que no puede no hablarse de que en México no ha habido un
cambio tecnológico, lo importante a destacar es que este cambio ha obedecido y se ha
supeditado, precisamente, a las necesidades y requerimientos de las estrategias de las grandes
corporaciones trasnacionales, que son a su vez las empresas manufactureras líderes de los
sectores exportadores importantes del país.

Visto así, el gran desafío entonces es diseñar y propiciar un cambio tecnológico que obedezca
a los imperativos de una economía que no dependa de un paradigma exportador trasnacional,
sino obedezca a una política industrial y a una política comercial que proteja a la planta
productiva nacional y a los intereses del mercado interno, sin excluir la posibilidad de una
mejor inserción de la economía mexicana en la economía mundial globalizada.

En este orden de ideas, el análisis de algunos aspectos e indicadores relativos a la IyD en
México permite revelar una desarticulación en lo que sería aventurado denominar como
política pública en CyT, toda vez que el país no sólo está desarticulado de su “mercado natural
forzado” (el del TLCAN) y del resto del mercado mundial sino, peor aún, de su propio
mercado interno, en una desarticulación de diversa naturaleza y con diversos impactos.

Todo ello derivado de un gran desinterés por invertir en  CyT, en un país cuya estrategia de
desarrollo se basa en una idea simplista y riesgosa: si producir internamente alguna mercancía
resulta más caro que adquirirla en el extranjero, entonces la solución es importarlo. Pero con

2 Los mismos gobiernos neoliberales han caído en contradicciones cuando de política industrial se trata, pues pasan desde las
ideas expresas de que “no hay mejor política industrial que la que no existe”, hasta aquellas de que el gobierno mexicano sí
cuenta con una política industrial, solo que por el balance de las últimas tres décadas podría caracterizarse entonces como una
política industrial-desindustrializadora, que encaja perfectamente con la política comercial y con el patrón exportador
maquilador  trasnacional basado en crecientes importaciones de insumos intermedios, un modelo ampliamente fomentado por
los gobiernos mexicanos que se ajusta a la perfección a la estrategia trasnacional de segmentación-deslocalización
internacional de la producción, seducidos por las propuestas analíticas de las Cadenas Globales de Valor –CGV- (véase
Gereffi y otros autores que han escrito alrededor de los mecanismos que han generado toda una cultura de la subordinación
con el pretexto de cómo insertarse de la mejor manera en estas CGV).
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ello, en lugar de crear capacidades propias que sean el sustento de la independencia y
soberanía nacional, se genera justo lo contrario, es decir, una dependencia estructural del
extranjero, de modo que este rubro no escapa al principio rector de los gobiernos mexicanos
desde hace al menos tres décadas, esgrimiendo el principio de la defensa a ultranza del libre
comercio y de las ventajas comparativas -basadas en una mano de obra barata y flexible-
llevado al extremo antieconómico y contrario al interés nacional para México.

Ello se expresa y refleja al realizar un análisis somero, en este caso de tres indicadores de
ciencia y tecnología -y de otros indicadores e información oficial adicional-, que constituyen y
expresan en parte el nivel de dependencia tecnológica de México: el gasto en CyT en las tres
últimas décadas, las patentes y la balanza tecnológica, que a su vez se ha visto reflejado en un
pobre crecimiento económico promedio anual en los últimos 25 años del orden del 2.4 por
ciento.

2.Tres Indicadores De Dependencia Tecnológica
2.1 El gasto en CyT

La IyD ha sido el componente más importante en la política de gasto en CyT en México. Este
renglón es, y ha sido, motivo de una atención especial por parte de los grandes países y de las
economías emergentes, las que aplican sumas significativas de recursos en ello como
proporción de su PIB.

Según cifras oficiales, el gasto federal en CyT llegó a registrar incrementos hasta representar
0.46% del PNB (Producto Nacional Bruto) en 1994. Aún así, el promedio anual del gasto en el
período 1980-1994 fue de solo 0.36%, justo en el período en que el país experimentaba el
momento más acentuado de su crisis económica (SEP/Conacyt, 1996b:31). De hecho se estaba
alcanzando apenas el porcentaje que como proporción del PIB representaba este gasto en
1980-1982, es decir, en los años que significaron el umbral de la crisis exacerbada
(SEP/CONACYT, 1995:1). Este gasto alcanza su punto más bajo en 1988 y 1989 (0.25% del
PIB), y hasta 1998 alcanza el punto más alto (0.48% del PIB) (SIICYT, 2008: Serie
Estadística), a pesar de que las recomendaciones internacionales para países como el mexicano
indican que el mínimo a invertir es del orden del 1% del PIB (aún así, y dadas las condiciones
de rezago histórico, resultaría aún bastante raquítico).

El panorama no ha cambiado en los últimos años, mostrando el desinterés del gobierno federal
mexicano en la inversión en CyT, con sus consecuentes efectos históricos en la estructura
económica y social del país. Así, el gasto promedio anual en CyT en el período 1996-2006
había sido de 0.40% del PIB, aunque esta tendencia se mostró a la baja en el período 2004-
2006 (un promedio anual de 0.363% del PIB) (Conacyt, 2007:18).

En una perspectiva histórica de más largo plazo, el promedio anual de este gasto en el periodo
1980-2004 (25 años o un cuarto de siglo) fue de apenas 0.358% del PIB [SIICYT, 2008:Serie
Estadística].

Las cifras oficiales que corresponden a diciembre de 2010 (publicadas hasta 2011), señalan
que las cifras disponibles para 2007-2009 muestran que la proporción Gasto Federal en
Ciencia y Tecnología/PIB en este periodo “ha tenido crecimientos sustanciales al pasar de 0.32
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en 2007 a 0.39 en 2009.”3 (Conacyt, 2010:17) Como puede observarse, la tendencia histórica
se conserva, y para nuestro gusto ello implica un rezago cada vez mayor.

Como bien señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (Cepal,
2008:115), “Un primer indicador para medir los esfuerzos orientados a la innovación a nivel
agregado es el gasto en investigación y desarrollo, tanto en valores absolutos como en
porcentajes del producto.”4

Esto resulta de suma importancia, pues las tendencias reflejan –señala la Cepal- que los países
que realizan un mayor gasto en IyD son a la vez los que poseen una estructura productiva más
especializada en sectores de uso intensivo de tecnología y conocimientos, y que existe un
proceso virtuoso en el que el gasto en IyD, la innovación, la productividad y el ingreso per
cápita se retroalimentan.

En un ejercicio comparativo de algunos índices de CyT entre países de la región vis à vis otros
países para confrontar los indicadores de la base científica y de  los esfuerzos y eficacia de la
innovación (Cepal, 2008:114-118; véase el cuadro comparativo III.1, p. 117), la Cepal utiliza
la información de un grupo de países seleccionados y destacan dos cuestiones en los que
América Latina se halla en desventaja.

En un primer ejercicio comparativo que se refiere a los esfuerzos por innovar, se encontró que
la región latinoamericana presenta, en general, un bajo desempeño. Los indicadores
considerados han sido: 1) el número de investigadores por cada millón de habitantes de la
región de América Latina y el Caribe; 2) el gasto en IyD como proporción del PIB, y 3) el
gasto en IyD proveniente de los gobiernos.

En el caso uno, el número de investigadores por cada millón de habitantes en nuestra región
representa apenas cerca de una décima parte de lo que ocurre en las economías desarrolladas.
En el caso de México este indicador se encuentra aún por debajo de los niveles de Argentina,
Chile, Uruguay y Brasil.

En el caso dos que se refiere al gasto en IyD como proporción del PIB, América Latina apenas
supera el 0.5% del PIB de la región, una cifra que representa apenas una cuarta parte del
promedio mundial. En el caso de México, el gasto federal en IyD es bien bajo, y ha
representado en un periodo de 15 años (1990-2004), apenas el 0.23% del PIB (SIICYT,
2008:Serie Estadística). Sin embargo, si atendemos al Gasto Interno en Investigación y
Desarrollo Experimental (que incluye los diversos gastos en IyD realizados por el gobierno
federal así como los de otros actores de la sociedad -empresas, industria, ONG´s y otros
actores de carácter nacional-), esta cifra se eleva al 0.46% del PIB en el 2005 (Presidencia de
la República, 2008), aunque de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno del todavía
Presidente mexicano (septiembre de 2008) era ya del orden del 0.49% del PIB (según
información para el año 2007), tendencia que se sigue manteniendo por debajo del 0.5%. Lo
cierto es que las mismas mediciones internas no son lo suficientemente confiables debido a la
inexistencia de una metodología de medición más certera.

3 Se señala en el informe citado que han utilizado los datos del PIB que incorporan un cambio en la metodología de cálculo
propuesta por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) a partir de 2009, y que como
consecuencia las cifras contenidas en el informe que utilizan como referencia al PIB sufren un ajuste a la baja respecto de lo
publicado anteriormente.
4 Aunque subraya que aunque existe consenso en que medir la innovación va más allá de utilizar el gasto en IyD, resulta un
indicador relevante de los esfuerzos en este sentido pues permite realizar comparaciones entre países.
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En el caso tres -que se refiere al gasto en IyD proveniente de los gobiernos-, en América
Latina el gobierno es el principal financiador del gasto en IyD, cuando en los países más
avanzados se presenta el esquema inverso, es decir, los inversionistas privados –las empresas
específicamente-, ejercen las principales aportaciones. En el caso de México, la mayor parte
del financiamiento del gasto en IyD (promedio del período 2000-2004) proviene del gobierno
federal (55%), el 35% de las empresas y el restante de otros (instituciones de educación
superior, instituciones privadas sin fines de lucro y fondos del exterior).

En perspectiva, los indicadores anteriores revelan que los patrones de innovación son
asimétricos, es decir, que en tanto en la región de América Latina la mayor parte de las
actividades en IyD se orientan hacia la ciencia y la investigación básica y se realizan
principalmente en las universidades y laboratorios públicos, en aquellas economías que se
encuentran en la llamada frontera tecnológica, estas actividades se orientan preferentemente a
desarrollo aplicado y experimental y son las empresas las que realizan estas actividades
(Cepal, 2008:115).

No obstante, y retomando lo señalado por la Cepal, lo preocupante para un país como México
es que los recursos totales dedicados a inversión en IyD sean tan reducidos y limitados, pues
como ya apuntábamos más arriba, la tendencia a dedicar tan escasos recursos a esta inversión
es histórica, ya que desde hace al menos 30 años no se ha avanzado mínimamente en ello, con
sus consecuentes efectos en la estructura productiva, en la productividad, en la competitividad
y en los niveles de ingreso del grueso de la sociedad.

2.2 Patentes

Otro elemento que puede ayudar a completar el perfil tecnológico y de innovación de México
–que es otro de los indicadores de dependencia tecnológica- está relacionado con un indicador
de eficacia, relativo a los esfuerzos que se han hecho para innovar: las patentes.

Al igual que en el gasto en IyD, en el caso de este indicador los resultados son por demás
expresión de la poca o escasa atención que se ha tenido en la región en lo relativo a este tema -
México no es la excepción-, y ello se confirma con  un indicador con dos vertientes. Por un
lado, a) el número de patentes otorgadas por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos en el acumulado en el período 2000-2006 y, por otro, b) el indicador de patentes
otorgadas por la misma Oficina como porcentaje del total concedido a no residentes (en un
acumulado, igualmente, en el mismo período).

Los resultados son reveladores. En el caso del número de patentes otorgadas por la Oficina de
Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO por sus siglas en inglés) en el período 2000-
2006, a América Latina y el Caribe se le otorgaron apenas 1 879, de un total de 1 millón 141
751, lo que representa solo el 0.34% del total de patentes concedidas por esta oficina a no
residentes, cuando al llamado Grupo de los Siete correspondieron 424 785 patentes otorgadas
que le representan el 63.33% del mismo total.

Por países, resalta el caso de la República de Corea –Corea del Sur- pues tan solo en el mismo
período le fueron otorgadas 29 270 patentes que representa por sí sólo el 5.366% del total. Y
para el caso de México se tiene que la USPTO le otorgó en el mismo lapso 568 patentes que
representan apenas el 0.104% del total otorgadas a no residentes (con un promedio anual de
81.1 patentes concedidas a México) (Cepal, 2008:117 cuadro III.1).
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Cifras más recientes indican que para el año 2007 el número de patentes solicitadas por
mexicanos en el resto del mundo fue de 445 y solo se les concedieron un total de 110 patentes,
siendo la USPTO la que concentró el 50 por ciento de ellas (55 patentes), y las otras
concedidas en diversas oficinas en el mundo (Conacyt, 2010:94). Pareciera haber un repunte
respecto del promedio en el periodo 2000-2006.

Sin embargo, lo más reciente indica que habría una tendencia errática al respecto, pues para
2011 la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) registra únicamente 196
solicitudes de patentes realizadas a través del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
(PCT, por sus siglas en inglés), lo que no indica mejoría en ningún sentido, y nos ubica en una
posición sumamente desventajosa si se considera que los países más activos en el envío de
solicitudes de patentes el año 2011 han sido Estados Unidos (43 mil), Japón (35 mil) Alemania
(16 600), China (14 318), Corea del Sur (9 292), Francia (6 474), Reino Unido (4 408), Suiza
(3 499), Suecia (3 087), Noruega (3 002), Canadá (2 658), Italia (2 426)5.

Pareciera que existe entonces una relación directa entre los magros gastos en inversión en IyD,
la escasa generación de conocimiento e innovación y, por tanto, una limitadísima generación y
otorgamiento de patentes.

Cabe destacar que el uso del sistema de patentes en el mundo se sigue concentrando en 5
oficinas: China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y la Oficina Europea de Patentes, en las
que se origina el 77% de todas las solicitudes de patentes y el 74% de todas las patentes
otorgadas en el mundo, de acuerdo con la OMPI.6 (Camacho, 2008).

Lo anterior apuntaría a que nuestra eficiencia en la inversión en IyD se combina con una
orientación a adoptar tecnología foránea pero no a crear nuevas tecnologías. En este sentido se
expresa la Relación de Dependencia, definida como el número de solicitudes de patentes
hechas por extranjeros entre el número de solicitudes de patentes de nacionales, indicador que
expresa en cierto modo la dependencia de un país respecto de los inventos desarrollados fuera
de él.

Esta relación en el periodo 1998-2008 no ha sufrido importantes desviaciones. En 1998 la
relación de dependencia es de 23.1 y para 2008 es de 23.2, teniendo como punto más alto 29.3
en el año 2000 y el más bajo (22.4) en 2004. El promedio anual del periodo considerado
(1998-2008) ha sido de 24.7 (Conacyt, 2010:95; cfr. Gráfica III.20). Para una simple
comparación tenemos que en 2007 la relación de dependencia de México fue de 26.00, en
tanto que la de Corea del Sur fue de 0.34, la de España de 0.10, o de 1.60 para Brasil, de 4.50
para Argentina y de 6.60 para Chile (Conacyt, 2010:96; cfr. Cuadro III.20).

2.3 Balanza de pagos tecnológica

Esto se enlaza con el análisis del tercer indicador que es el de la balanza de pagos tecnológica.
Para el caso de México el saldo de esta balanza ha sido deficitaria por años. En el período
1999-2005 las compras de tecnología extranjera significaron 10.98 dólares por cada dólar de

5 En total, la OMPI recibió en 2011, 180 mil solicitudes de patentes a nivel mundial. Información de la OMPI dada a conocer
por su Director General, Francis Gurry, durante su conferencia magistral dictada en el marco de la primera Expo Ingenio,
Inventos y Negocios, organizada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Véase: Reforma, “Libra
innovación entorno adverso”, 29-02-2012, p. 1 Negocios.
6 Conferencia del Director Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI).
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tecnología vendida al exterior, teniendo como punto más bajo el año 2003 con 8.47 dólares y
el punto más alto en 2004 con 14.15 dólares por cada dólar de venta (Conacyt, 2007:78).
Según las cifras más recientes del gobierno mexicano, esta relación pudo haber sido de 30.17
dólares de compra por cada dólar de venta para 2004, de 26.59 dólares para 2005, y de 14.71
para 2007 (última cifra disponible) (Conacyt, 2010:98; cálculos propios con base en Gráfica
III.23 y cuadros III.21 y III.22), que indica un repunte importante y sustancial entre 2004 y
2007, y que expresa una cada vez mayor dependencia de la tecnología extranjera.

Este fenómeno se ha agravado en los últimos años, si lo comparamos con el período 1990-
1995 cuando por cada dólar que se obtenía por venta de tecnología al extranjero, México
pagaba 5 dólares por compra de ella (SEP/Conacyt, 1996a:73).

La tasa de cobertura promedio (ingresos/egresos) en el mismo lapso en la balanza de pagos
tecnológica fue de 0.09, la misma tasa que para el año 2005, todo ello estimado con base en
información de fuentes oficiales mexicanas (Banco de México e Inegi/Conacyt) (Conacyt,
2007:78). En un comparativo con países desarrollados para el año 2005 pero basándose en
información de la OECD (Conacyt, 2007:79), la tasa de cobertura de México es estimada en
0.07 (no en 0.09 según cifras oficiales mexicanas), pero frente a ello el mismo indicador para
Japón es de 3.12, es decir, 44.57 veces superior que la de México. Para Estados Unidos la tasa
de cobertura es de 2.34, para el Reino Unido de 2.03, para Canadá de 1.95, Francia 1.60,
Bélgica 1.21, Alemania 1.12.

Si consideramos cifras más recientes, Conacyt señala que esta tasa de cobertura para México
en el año 2000 fue de 0.11, cayendo sustancialmente a 0.03 en 2004, 0.04 en 2005 (para 2006
no hay datos) y a 0.07 en 2007. Para efectos comparativos, esta tasa de cobertura en 2007 fue
de 3.49 en el caso de Japón, de 1.94 para el Reino Unido, y de 1.75 para Estados Unidos, o de
0.43 para Polonia, de 0.61 para Eslovaquia y de 1.07 para Portugal, o aún de 0.69 para
Finlandia (Conacyt, 2010:98, cuadros III.21 y III.22).

Lo anterior indica que los países con los que se hace la comparación son exportadores netos de
tecnología, caso contrario al de México cuyo indicador –la tasa de cobertura- explica la
enorme dependencia tecnológica del país que nos ha caracterizado históricamente, pero sobre
todo a partir de la extrema apertura de la economía mexicana y de la adopción de un patrón
maquilador exportador fomentado por el gobierno mexicano, muy particularmente a partir de
la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a lo que se sumó la grave crisis
financiera mexicana que data ya de poco más de 30 años.

3. Otros indicadores y elementos de análisis
Hasta aquí se han mostrado algunos rasgos del perfil tecnológico de México a través del
análisis de tres indicadores de CyT, que permiten identificar ciertos elementos que han
definido y marcado el carácter dependiente tecnológico de México.

Otra de las cuestiones aparentemente paradójicas de la dependencia tecnológica mexicana
ocurre con uno de los elementos que forman parte de los indicadores de medición del
desempeño en CyT, el de sus ingenieros.

Aún cuando el anterior presidente mexicano, Felipe Calderón, presumía a finales de su
gobierno (2012) que en México se gradúan al año actualmente más ingenieros que en
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Alemania, Brasil o España, en términos promedio alrededor de la mitad de ellos trabaja
directamente en la materia de su profesión, pero muy pocos se dedican a la IyD.

Si se analiza por campos de la ingeniería, de acuerdo con información del Observatorio
Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México7, resulta que en el año 2011,
en Ingeniería Civil, el 60.4 por ciento se dedica a labores directamente relacionadas con su
campo de conocimiento. Para el caso de Ingeniería de Minas esto sucede con el 54.5 por
ciento, para Ingeniería Química sólo el 43.3 por ciento, en Ingeniería Informática el 43 por
ciento; pero para Ingeniería Industrial este porcentaje baja a 36.4 por ciento, en Ingeniería
Mecánica sólo el 35.7 por ciento, para el caso de Ingeniería Electromecánica aún menos (sólo
el 24.8 por ciento), y más abajo todavía en Ingeniería Aeronáutica, con únicamente el 21.2 por
ciento.

Del resto, unos pocos se dedican a algunas actividades “poco” relacionadas con su campo, y el
resto -48.2 por ciento en estas ocho ingenierías- están totalmente desvinculados de sus
actividades profesionales para las que estudiaron en las universidades.

Con ello se puede apreciar que si bien existen profesionales de las ingenierías como parte de la
comunidad profesional y científica del país –reitero, no en la cantidad y calidad suficientes
todavía, ni con los recursos y apoyos que debieran-, hay pocas oportunidades para todos. La
masa crítica en este renglón ciertamente continúa siendo insuficiente, y los ingenieros que hay
pero que se dedican a otras actividades diferentes a su campo disciplinario, tampoco sobran.
Hay que definir y aplicar políticas de recuperación de estos profesionales.

En este sentido, los empresarios lamentan que no haya más ingenieros dedicados a IyD –
seguramente porque ellos, los empresarios, tampoco han invertido lo suficiente en ello-.
Empresas como la china de telecomunicaciones Huawei en México, han señalado  que “<El
problema no es que haya escasez de esta clase de profesionistas, sino que no tienen
oportunidad para desarrollarse en temas de investigación, lo cual genera poco valor agregado a
los procesos de producción.>”8

El que no haya más ingenieros dedicados a la investigación y a la innovación, es igualmente
reflejo de que en México “no hay desarrollo de productos tan avanzados como en otras partes
del mundo [como sería el caso de otras economías emergentes exitosas, entre ellas Corea del
Sur], lo cual provoca que las compañías no generen localmente nuevas patentes.”9

Esto puede tener lecturas diversas, ya que paradójicamente las exportaciones más importantes
de México son de medio y alto contenido tecnológico, lo que refuerza la hipótesis de que el
conocimiento incorporado en esas mercancías no se genera en el país y que es resultado de un
consumo de conocimiento tecnológico que proviene del extranjero, particularmente de otras
empresas pertenecientes a los conglomerados trasnacionales, que se refleja en baja generación
de patentes a nivel nacional y en una balanza tecnológica creciente, así como en el desempleo
de profesionales de formación universitaria que constituyen una masa crítica y que podría
incorporarse a un proceso de reconocimiento y validación de sus capacidades de creación y de

7 Véase: Reforma, “Faltan ingenieros para investigación”, 5-03-2012,  p.1 Negocios. Para  información al respecto, consultar:
http://www.observatoriolaboral.gob.mx.

8 Ibid.

9 Idem.
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innovación, de existir políticas, programas e instrumentos tendentes a su reconocimiento y a
su premiación.

En esta misma línea de ideas cuestionamos que mientras que las patentes de las empresas
trasnacionales –que son la abrumadora mayoría- se encuentran en todo el mundo, y aplican en
todo el mundo, las locales, las mexicanas, la mayoría de ellas no sólo se quedan a nivel de
solicitud; acaban siendo tecnologías de libre uso. Ello implica que el capital de la sociedad que
se ha orientado y destinado a la preparación intelectual de estos profesionales, puede acabar
sirviendo a intereses diferentes, ajenos al beneficio de la sociedad mexicana. Como siempre,
hay recursos -aunque limitados- con un compromiso social, pero cuyos beneficios acaban
siendo de apropiación individual, y por mala fortuna, de naturaleza trasnacional la mayoría de
las ocasiones.

En cuanto a patentes, se da igualmente una situación paradójica en nuestro país. El registro
mexicano de patentes es muy pobre, como reflejan las cifras oficiales al respecto.  Sin
embargo, de acuerdo con declaraciones de una funcionaria del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI)10 a finales del 2011, nuestro país cuenta con un acervo de 40
millones de documentos de patentes de libre uso que están a disposición de investigadores,
empresas, analistas, en suma, del público en general. Esto obliga a cuestionar por qué entonces
esto no se refleja en una mayor cantidad de patentes registradas.

Estos documentos sobre diversas áreas (tecnología ambiental, mecánica y productos químico-
farmacéuticos, entre otras), son de dominio público y no se encuentran protegidos en el país, y
estas tecnologías de libre uso ”están abiertas al público porque algunas veces quienes
solicitaron la patente no concretaron el procedimiento al no contestar las peticiones del IMPI
para subsanar algún déficit de información sobre el invento o porque no pagaron la expedición
del título o las anualidades”11. Es decir, por no concluir el trámite, se convierten en tecnologías
de uso libre.

Aquí se presentan diversas situaciones.

-por un lado, es conocido que  los trámites de solicitud y registro de patentes en México
requiere prácticamente del intermedio de oficinas de especialistas -cuyos costos son
significativos, por no decir onerosos- para poder cumplir con los requerimientos necesarios.
Realizarlos de manera individual e independiente puede desembocar en lo que la funcionaria
del IMPI ha declarado, y es lo que generalmente sucede: se quedan en el camino, aún sin
llegar a convertirse en solicitud.

-por otro, encontramos el caso contrario, el de las grandes empresas –nacionales y
trasnacionales-, que generalmente se encuentran en mejores condiciones para cubrir las
formalidades de diversa naturaleza que se requieren para tal efecto. Basta con revisar las listas
de solicitudes de patentes para percatarse de que la gran mayoría de ellas son realizadas por
empresas –mayormente trasnacionales- y no tanto por instituciones –públicas y privadas- de
educación superior e investigación nacionales (SIGA, 2012).

Aquí cabría otra reflexión en el sentido de que sí existen iniciativas de solicitantes, pero
pareciera entonces que el entorno institucional no es precisamente el más favorable para que

10 Véase: El Financiero, “Hay en México 40 millones de patentes de libre uso” (declaraciones de Ana Carla Martínez Gamba,
Directora General Adjunta de los Servicios de Apoyo del IMPI), 7-12-2011,  p. 14 Economía.
11 Ibid.
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estas iniciativas lleguen a término y se puedan convertir en patentes solicitadas y registradas.
Es decir, quizá no se generen iniciativas de patentes lo suficientemente numerosas como lo
exigen las condiciones de nuestro país, pero las cifras de patentes de libre uso expresan que en
México sí se generen innovaciones, productos y procesos nuevos y mejorados, pero que por
diversas razones, las personas –físicas y morales- no pueden concluir su trámite por sí solas y
no se llegan a concretar en patentes, muy probablemente por falta de apoyos diversos,
particularmente los de origen oficial.

Por eso, y de acuerdo con cifras del IMPI, durante el periodo de enero a septiembre de 2011,
la mayor parte de las patentes en México las solicitaron empresas o personas originarias del
extranjero (en primer lugar Estados Unidos con 4 647 de un total de 10 411, y en segundo
lugar Alemania con 955), y México con solo 678.12

En esta línea de reflexión también cabría cuestionar por qué si en México se presume se
gradúan cantidades crecientes de profesionales en las diferentes ingenierías, pero se patenta
muy poco -aunque existen 40 millones de patentes de libre uso-, entonces ¿hacia dónde se
dirigirán tantos profesionales de las ingenierías y dónde están los apoyos a tantos creadores
que no logran concretar sus conocimientos siquiera en solicitudes, menos aún en registro de
patentes?

Si las oportunidades en el mercado de trabajo son escasas para estos profesionales, debido a
una política económica particularmente enfocada al apoyo y fomento de consumo de
tecnología extranjera que deriva del patrón exportador maquilador trasnacional, lo evidente
entonces sería replantear el modelo económico de desarrollo, que se enfoque más bien a un
proceso de reindustrialización nacional basado en el apoyo y fomento a estas profesiones así
como en el otorgamiento de incentivos a los científicos mexicanos para patentar sus
invenciones, apoyando también a la pequeña y mediana empresa nacional para que invierta en
IyD, teniendo como prioridad el desarrollo y fortalecimiento del mercado interno, sin
descuidar las actividades exportadoras de mercancías pero con un contenido creciente de
insumos de origen nacional, desarrollando cadenas de proveeduría locales y nacionales.

Reflexiones Finales y Conclusiones
Hasta aquí hemos centrado el interés y objetivo de nuestro trabajo en el análisis de algunos
elementos para intentar probar la hipótesis de que, a pesar de que las condiciones económicas
y sociales del país en las tres últimas décadas requerían con urgencia de un cambio
tecnológico propio, que permitiera al país intentar resolver las consecuencias derivadas de la
crisis financiera de principios de los años ochenta, y propiciar una reestructuración productiva
que permitiera reforzar la planta productiva nacional e insertarse de mejor manera en el
proceso de globalización de la economía, la realidad fue otra.

Lo que se logró fue un cambio tecnológico vinculado a un modelo basado en un patrón
exportador maquilador trasnacional que ha propiciado una dependencia tecnológica del país.
En este sentido no se niega que haya habido un cambio tecnológico en el país; lo importante es
que no fue el cambio tecnológico que precisaba el país desde una perspectiva de desarrollo
nacional más independiente.

12 El Financiero, “Hay en México 40 millones de patentes…, cit.
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Para ello, con el análisis somero de algunos indicadores de CyT (gasto federal, patentes y
balanza tecnológica) y de otros indicadores e información oficial adicional, se destaca que los
resultados obtenidos son expresión de las políticas aplicadas en sus sectores respectivos. Y de
ello desprendemos otras consideraciones:

- La grave crisis por la que atraviesa México desde principios de la década de los años
ochenta, ha magnificado las carencias y rezagos que estructuralmente lo han caracterizado,
caso expreso de los sectores de CyT e IyD, además del educativo, que han inhibido la
innovación y la formación de profesionales científicos de alto nivel, con la calidad y en las
cantidades requeridas. En el texto se ha señalado que se cuenta con profesionales y científicos
de calidad, pero se requieren más en cantidad, en calidad y que se formen como
investigadores, lo que solo podrá lograrse con el apoyo decidido del gobierno mexicano. Esto
es importante subrayarlo pues científicos de alto nivel que no cuentan con los apoyos debidos,
no pueden reflejar el estado real de su calidad ni impactar en el cambio tecnológico que el país
requiere, en una dimensión diferente. Y ello formaría parte del planteamiento de una nueva
estrategia de desarrollo.

- México se encuentra en una posición clara de desventaja relativa y absoluta en los mercados
internacionales y aún en su mercado interno, habiendo descuidado las políticas de protección
de los diversos sectores productivos y empresariales de menor tamaño, caso expreso de las
micro, pequeñas y medianas empresas, y resultado igualmente de un insuficiente avance en
CyT y de una gran dependencia tecnológica externa, que ha inhibido la innovación y el
cambio tecnológico como consecuencia de la adopción de un patrón maquilador exportador
liderado por empresas trasnacionales que embona perfectamente con las estrategias
trasnacionales de segmentación-deslocalización de la producción y de creación de cadenas
globales de valor de naturaleza trasnacional.

Ello ha ampliado enormemente la brecha tecnológica respecto de las grandes economías
desarrolladas y de varias economías emergentes, a lo que se suma la práctica inexistencia de
una política industrial y comercial nacional basada en capacidades generadas a partir de
activas, agresivas y eficientes políticas en CyT y en educación.

- El análisis de estos pocos pero ilustrativos indicadores en CyT destaca la práctica
inexistencia de un sistema nacional de innovación tecnológica como reflejo del descuido y
desinterés del gobierno federal en este sentido, al no propiciar el entorno y las condiciones
institucionales que permitan la comunicación y se provoquen las sinergias entre los diversos
actores, agentes e instituciones involucrados. En todo caso, los esfuerzos existentes, se
encuentran desvinculados entre sí, y no obedecen a una estrategia expresamente definida para
ello.

- El incontenible avance científico tecnológico a escala mundial y la revolución científico-
técnica que se encuentra atrás de ello, representa para México, en las condiciones actuales, una
desventaja cada vez mayor, extrapolada a todos los ámbitos de la sociedad, particularmente al
sector productivo y, en consecuencia, a la sociedad en su conjunto y más específicamente al
sector laboral y al sector empresarial pequeño y mediano.

En la actualidad, la posición de México en el mundo destaca por los embates que su economía
y sociedad han sufrido como resultado de no haber comprendido la importancia de avanzar
suficiente, coherente y sistemáticamente en los aspectos aquí analizados, en función de las
urgencias y prioridades de un cambio tecnológico que debieron haberse considerado al
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momento de decidir la apertura de la economía mexicana, justo en los momentos más críticos
de su vida contemporánea.

El desafío entonces es diseñar y propiciar un cambio tecnológico que obedezca a los
imperativos de una economía que no dependa de un paradigma maquilador exportador
trasnacional, sino a una política industrial y una política comercial que protejan a la planta
productiva nacional y a los intereses del mercado interno, sin excluir la posibilidad de una
mejor inserción de la economía mexicana en la economía mundial globalizada.

No se trata de crear una economía autárquica, pero sí una economía que permita el desarrollo
de las fuerzas productivas nacionales para que ello constituya la fortaleza económica de la
planta productiva nacional y del mercado interno. Se tiene que ir trazando y construyendo un
camino propio, como lo han hecho otras economías emergentes exitosas. Y en estas
estrategias, la aplicación de políticas proteccionistas en ciertos casos y en ciertos momentos
como protección a los productores nacionales, se justificarían.

Sin embargo, aún cuando México cuenta con un nuevo gobierno, que inició su administración
el 1 de diciembre de 2012 con el compromiso de incrementar gradualmente el gasto en CyT
para elevarlo hasta representar el 1 por ciento del PIB para el año 2018 –promesa que se ha
reiterado pero nunca cumplida desde hace 30 años-. y a pesar de que en apariencia se están
sentando las bases para generar las llamadas reformas estructurales a partir de consensos entre
las diferentes fuerzas políticas a través del llamado Pacto por México firmado en diciembre de
2012, los planteamientos realizados hasta ahora reiteran el interés oficial por mantener la
política comercial y la estrategia de continuar fomentando el patrón exportador maquilador
trasnacional, teniendo como base de la competitividad mexicana una política laboral flexible
que garantiza una mano de obra de las más baratas del mundo.

El llamado Plan Nacional de Desarrollo, que supuestamente definiría las políticas, estrategias
e instrumentos de política en todos los ámbitos de la sociedad durante toda la administración
actual, no ha resultado ser más que un listado de objetivos vacíos, sin especificar los cómos,
los cuántos, los cuándos. Y aunque se advertían posibles cambios en varios ámbitos, en el
campo que hemos analizado no ha habido mayores sorpresas. Más de lo mismo, aunque
recargado.
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Resumo
Às universidades são atribuídos os papeis fundamentais de formar pessoal qualificado para
atuar as mais diversas atividades humanas, contribuir para o avanço do conhecimento, por
meio de realização de pesquisa e levar, por meio de mecanismos de extensão universitária,
o conhecimento gerado intramuros à sociedade. Trata-se do clássico tripé ensino-pesquisa-
extensão. Ademais, por suas características, espera-se que a Universidade desempenhe um
papel orientador, prospectivo, antecipador de demandas e tendências para a sociedade.
Partindo desses pressupostos, e também da constatação de que a inovação é um desafio
atual que afeta, não apenas as empresas, mas a sociedade, em geral, a discussão central do
trabalho tem como base as evidências obtidas acerca de como as Universidades públicas
brasileiras estão posicionadas em relação ao ensino de disciplinas correlatas à “gestão da
inovação”. Assim, o presente trabalho traça um perfil sobre a situação atual e
características das disciplinas relacionadas à “gestão da inovação” em universidades
públicas brasileiras, no que tange aos aspectos de conteúdos, carga horária, período de
oferecimento, se obrigatória ou eletiva, e respectiva bibliografia utilizada.

Palavras-chave: gestão da inovação, gestão tecnológica, universidades

Abstract
The universities are assigned key roles to train staff to perform the most diverse human
activities in order to contribute to the advancement of knowledge through conducting
research and lead, through mechanisms of university extension. This is the classic tripod -
research, extension and teaching. Moreover, due to its characteristics, it is expected that the
University plays a guiding role, prospective, anticipating demands and trends for society.
Based on these assumptions, and also the fact that innovation is a current challenge that
affects not only companies, but society in general, the central discussion of the work will
be based on the evidence obtained about how the Brazilian public universities are
positioned in relation to the teaching of subjects related to "innovation management". The
study presents a profile of the current situation of the disciplines related to "innovation
management" in Brazilian public universities, in relation to aspects of content, workload,
offering period, whether mandatory or elective, and its annotated bibliography.

Key words: innovation management, technology management, universities
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1 Introdução
A inovação tem sido considerada um dos principais fatores responsáveis por ganhos de
competitividade empresarial num contexto econômico cada vez mais globalizado. Com
efeito, tem sido igualmente crescente o reconhecimento no ambiente governamental acerca
da importância da inovação para a competitividade das empresas e, por conseguinte, do
país. Como exemplo pode-se destacar algumas iniciativas federais de envergadura
implementadas nos últimos dez anos, tais como a Política Industrial, Tecnológica e de
Comércio Exterior (PITCE), a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), o Plano de
Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI), o Plano Brasil Maior, Estratégia
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) e o Plano Inova Empresa. Associado
a essas iniciativas há um conjunto estruturado de incentivos, programas e instrumentos,
com diversas modalidades de apoio, além de recursos financeiros expressivos para sua
implementação. Nesta nova fase das políticas públicas de promoção de inovação nas
empresas, marcada pela consolidação dos programas e instrumentos de apoio à inovação,
pela ampliação dos recursos públicos à inovação na empresa e pela conformação de um
novo marco jurídico-legal, cabe destaque à Lei 10.973/04, ou “Lei de Inovação” e a Lei
11.196/05, mais conhecida como “Lei do Bem”.  Cabe ainda menção à Lei Complementar
123/2006 (ou Lei Geral da Micro e Pequena Empresa), por exemplo, que prevê que a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios - e as respectivas agências de
fomento, as Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs), os núcleos de inovação
tecnológica e as instituições de apoio -, terão por meta a aplicação de, no mínimo, 20%
(vinte por cento) dos recursos destinados à inovação para o desenvolvimento de tal
atividade nas microempresas ou nas empresas de pequeno porte.

Também no segmento empresarial há um reconhecimento crescente da importância da
inovação para manutenção e expansão dos negócios. Tal reconhecimento é evidenciado,
por exemplo, por meio da iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
denominada Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), segundo a qual “a inovação é
parte obrigatória das estratégias empresarias de sucesso. Ela é reconhecida, pelos
principais executivos do mundo, como essencial para a competitividade” (CNI, 2009, p.1).

No caso brasileiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem colocado a
disposição da sociedade brasileira indicadores de atividades de inovação tecnológica nas
empresas, por meio da Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC).  Uma análise dos
resultados das sucessivas edições da pesquisa (2000, 2003, 2005 e 2008), nos mostra que
ainda há um significativo espaço para se avançar nessa área.

De maneira geral, do total de empresas pesquisadas (90 mil empresas por edição, na
média), cerca de um terço apenas (34,5% na média das quatro edições) declara ter
implementado inovações - ainda que se considere a amplitude conceitual do termo
“inovação” adotado pela PINTEC. Embora convergente com diretrizes metodológicas
internacionais (Manual de Oslo), o conceito é bastante abrangente, referindo-se a produto
e/ou processo novo (ou substancialmente aprimorado) para a empresa, não sendo,
necessariamente, novo para o mercado/setor de atuação, podendo ter sido desenvolvida
pela empresa ou por outra empresa/instituição.

Assim, dentre as empresas consideradas “inovadoras” pela Pesquisa (34,5% da amostra), a
maioria declara inovar sob a ótica interna, da própria empresa, e não externa, ou seja, para
o mercado nacional ou mundial. Considerando-se apenas as médias aritméticas dos valores
apresentados nas duas últimas edições da PINTEC, em 2005 e 2008 (IBGE, 2007; IBGE,
2010), em razão da disponibilidade de dados semelhantes para se efetuar a comparação,
tem-se que das empresas que implementaram inovações (36,5% do total da amostra),
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60,7% delas declaram ter implementado “inovação de produto” - sendo que para 83,6%
delas trata-se de produto “novo para a empresa, mas já existente no mercado nacional”,
para 15,3%  delas, de produto “novo para o mercado nacional, mas já existente no mercado
mundial” e apenas para 1,1% das empresas trata-se de produto “novo para o mercado
mundial”. Por seu turno, 81,6% das empresas consideradas inovadoras declararam ter
implementado “inovação de processo” - sendo que para 93,9% delas, trata-se de processo
“novo para a empresa, mas já existente no setor no Brasil”, 5,7% de processo considerado
“novo para o setor, mas já existente em termos mundiais” e apenas 0,4% de processo
“novo para o setor em termos mundiais”.

No tocante às atividades inovativas desenvolvidas pelas empresas que declararam ter
implementado inovação, prevaleceu a aquisição, e respectiva introdução no seu ambiente
produtivo, de nova máquina ou equipamento. Considerando-se as quatro edições da
PINTEC (IBGE, 2002; IBGE, 2005; IBGE, 2007; IBGE, 2010), tem-se que na média
78,8% das empresas inovadoras (ou seja, 34,5% do total, na média) declararam a aquisição
de máquinas e equipamentos como atividade inovativa desenvolvida com alto e/ou médio
grau de importância. O aspecto da aquisição de máquinas e equipamentos como principal
atividade inovativa das empresas que implementaram inovações é reforçado quando se
compara com os dados referentes à realização de atividades internas de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D). Em valores médios das quatro edições da PINTEC ((IBGE,
2002; IBGE, 2005; IBGE, 2007; IBGE, 2010), tem-se que das empresas que
implementaram inovações (ou seja, 34,5% na média das quatro edições), 77,8% declaram
não ter realizado atividade interna de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e/ou atribuíram
baixa importância a essa atividade, sendo que, de forma complementar, 22,2% das
empresas consideram de alta e/ou média importância os esforços internos de P&D.

A própria Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2009) reconhece que o esforço das
empresas brasileiras embora expressivo é, todavia, insuficiente. A entidade, ao interpretar
os dados da PINTEC de 2005, observa que

[...] das quase 90 mil empresas industriais que compuseram o universo da
pesquisa, cerca de um terço declarou inovar. É um esforço não
desprezível [...] mas na grande maioria o esforço inovador representa
fazer algo novo para a empresa. Em 2005, a inovação para o mercado
nacional ainda atingiu poucas empresas e foi ínfimo o número de
empresas que inovaram para o mercado mundial (CNI, 2009, p.1).

Portanto, a constatação - tanto do Governo Federal, quanto dos próprios empresários - é
que poucas empresas brasileiras inovam. E ainda, dentre essas poucas empresas
consideradas inovadoras, parcela significativa inova apenas “para dentro”, via aquisição de
máquinas e equipamentos e não por meio de um esforço inovativo próprio, endógeno, via
execução de programas ou projetos de Pesquisa e Desenvolvimento, por exemplo. Ou seja,
muito embora atualmente existam políticas e recursos públicos disponíveis para a
inovação, as empresas não estão, na sua maioria, inovando para o mercado, seja esse
nacional ou mundial.

Não obstante esse reconhecimento - traduzido pelo esforço governamental de promover a
inovação no ambiente empresarial e por iniciativas de estímulo à inovação conduzidas por
entidades de representação empresarial, como a CNI -, observa-se a ausência de
instrumentos metodológicos de apoio à gestão da inovação. Ou seja, embora haja uma
oferta significativa de recursos financeiros para estimular a inovação, ressente-se de um
suporte metodológico sistemático visando apoiar, de forma complementar, o esforço
inovativo das empresas, sobretudo aquelas de pequeno e médio portes.
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Vasto material bibliográfico tem sido produzido sobre o tema da inovação e sua
importância estratégica sobre a competitividade das empresas. Igualmente é extensa a
produção sobre a importância e os desafios da “gestão da inovação” para os negócios. No
entanto, pouco se avança concretamente na explicitação de metodologias de gestão da
inovação que apoiem, de fato, as empresas na implementação de ações específicas
relacionadas à gestão do processo de inovação.

Diante disso, a pergunta que se coloca é: por que poucas empresas brasileiras inovam? E
ainda, dentre essas poucas empresas consideradas inovadoras, por que parcela significativa
inova apenas “para dentro”, com inovações não direcionadas ao mercado, e sem esforço
inovativo substancial próprio?

Muitas e complexas podem ser as respostas/explicações. No entanto, ao invés de
meramente buscar explicações e condicionantes no passado, avaliamos como mais
oportuno e produtivo apontar alternativas contribuam para uma mudança desejada e
explicitada nas políticas federais de promoção da inovação, qual seja, aumentar o
investimento privado em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), internalizar e intensificar o
esforço inovativo próprio das empresas brasileiras - como ocorre nas empresas dos
chamados países avançados.

Certamente, ao menos parte da solução passa pela Universidade ou, mais especificamente,
por uma formação - no âmbito do campo multidisciplinar da “Gestão da Inovação” - capaz
de proporcionar aos futuros profissionais um conjunto de competências e habilidades que
contribua para a superação do desafio acima descrito.  Para tanto, outra questão impõe uma
melhor compreensão, ou seja: qual é a situação atual da oferta de disciplinas correlatas à
“gestão da inovação” nos cursos de graduação em administração nas universidades
públicas brasileiras, em termos de períodos de oferecimento, enfoques, conteúdos, carga
horária e respectiva bibliografia utilizada?

Constituem-se objetivos do trabalho proposto identificar, analisar, caracterizar e
sistematizar, numa perspectiva comparada a oferta de disciplinas correlatas à “gestão da
inovação” nos cursos de graduação em Administração em universidades públicas
brasileiras. A ideia é dispor de um quadro analítico-comparativo que possibilite verificar
semelhanças e especificidades entre as referidas disciplinas de forma subsidiar eventuais
ajustes / aperfeiçoamentos/atualizações nas mesmas de modo a torna-las mais adequadas
aos desafios impostos às empresas, em particular, e a sociedade em geral, no que diz
respeito à inovação.

2 Procedimentos metodológicos
Utilizando a classificação proposta por Gil (2002, p.41), a presente pesquisa pode ser
caracterizada quanto à abordagem do problema, como qualitativa e também quantitativa e
quanto aos seus objetivos, como descritiva. A abordagem quantitativa, como apoio à
qualitativa, predominante no trabalho, será evidenciada pelo uso de técnicas de estatística
descritiva aplicadas à fonte primária de dados utilizada. Por sua vez, quanto aos
procedimentos técnicos utilizados para obtenção dos dados, segundo a classificação de
Lakatos e Marconi (1992, p.43), trata-se de pesquisa bibliográfica (ou de fontes
secundárias) e documental (ou de fontes primárias) - ambos considerados pelos referidos
autores como sendo documentação indireta.
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2.1 Pesquisa documental
A presente seção descreve os procedimentos empregados na coleta de dados de fonte
primária utilizados na execução da presente pesquisa. Para tanto, faz uma breve
apresentação da fonte primária utilizada, seguido dos procedimentos adotados e dos
critérios de seleção das IES pesquisadas.

2.1.1 Descrição das fontes primárias de dados utilizadas

Basicamente, as fontes de dados primárias utilizadas na presente pesquisa constituíram-se
nos documentos institucionais contendo a estrutura curricular dos cursos de graduação em
administração nas IES selecionadas. Posteriormente, analisaram-se os planos de ensino das
disciplinas identificadas como pertinentes à pesquisa. Mormente, a localização dos
mesmos se deu por meio da internet, em busca nos sítios institucionais das IES
pesquisadas. O acesso aos dados foi realizado por duas maneiras, i) efetuando-se o
download dos documentos (em formato “.pdf” ou “.doc”) contendo a estrutura curricular,
ou ii) extraindo as informações diretamente das páginas (homepages) institucionais quando
não havia documentos disponíveis para descarregar. Os dados de interesse para a pesquisa,
extraídos dos documentos ou das páginas institucionais, foram: nome da disciplina, sigla,
carga horária, créditos atribuídos, natureza (obrigatória ou eletiva), data da criação da
disciplina, referências bibliográficas.

2.1.2 Critério de seleção das Instituições de Ensino Superior

Os critérios utilizados para seleção das IES foram: i) tipo de organização acadêmica:
apenas universidades e centros universitários; ii) categoria administrativa: públicas
federais, estaduais ou municipais e iii) ofertantes de cursos de graduação, bacharelado em
administração, na modalidade presencial.Assim, seguindo-se os critérios de seleção acima,
foram identificados, por meio de busca no site do Ministério da Educação, Sistema e-MEC
(www.emec.mec.gov.br), 88 IES que oferecem 214 cursos, conforme apresentado na
Tabela 1.

Tabela 1 IES ofertantes de cursos de administração, distribuição segundo tipo de
organização acadêmica e categoria administrativa.

Organização

Acadêmica
Categoria Administrativa N. IES N. Cursos

Centro

Universitário

Federal 2 2

Municipal 4 7

Universidade

Federal 51 112

Estadual 30 82

Municipal 1 1

Total 88 204

3 Inovação e gestão da inovação: conceitos e implicações
De acordo com a definição apresentada no Manual de Oslo (OCDE, 1997, p. 54),
inovações tecnológicas em produtos e processos (TPP)

[...] compreendem as implantações de produtos e processos
tecnologicamente novos e substanciais melhorias tecnológicas em
produtos e processos. Uma inovação TPP é considerada implantada se
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tiver sido introduzida no mercado (inovação de produto) ou usada no
processo de produção (inovação de processo).

Por seu turno, inovação organizacional é também considerada pelo Manual de Oslo como
uma modalidade de inovação, ao lado de inovação de produto ou processo, e diz respeito a
“introdução de estruturas organizacionais significativamente alteradas; implantação de
técnicas de gerenciamento avançado; implantação de orientações estratégicas novas ou
substancialmente alteradas” (OCDE, 1997, p. 62). No entanto, o documento alerta para o
fato de que “[...] a mudança organizacional conta como inovação apenas se houver
mudanças mensuráveis nos resultados, tais como aumento de produtividade ou vendas
[...]” (OCDE, 1997, p. 62).

Convergente com a definição constante no Manual de Oslo, o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), na condução da Pesquisa de Inovação Tecnológica
(PINTEC), considera que inovação de produto ou processo é definida pela “introdução, no
mercado, de um produto (bem ou serviço) novo ou substancialmente aprimorado, ou
introdução, na empresa, de um processo produtivo tecnologicamente novo ou
substancialmente aprimorado” (IBGE, 2010, p. 158). Ademais cabe destacar que “a
inovação se refere a produto e/ou processo novo (ou substancialmente aprimorado) para a
empresa, não sendo, necessariamente, novo para o mercado/setor de atuação, podendo ter
sido desenvolvida pela empresa ou por outra empresa/ instituição” (IBGE, 2010, p. 158).

A inovação pode ser ainda dividida entre não-tecnológica e tecnológica. A primeira refere-
se às inovações de mercado, de serviço, de design ou de organização. Já a segunda,
“engloba o desenvolvimento e a introdução no mercado de produtos e processos
tecnologicamente novos (radical) ou com substanciais melhorias tecnológicas
(incremental)” (IEL, 2007, p.09).

Segundo Cagnazzo, Taticchi e Botarelli (2008, p. 321), em um conceito mais amplo, “a
inovação é o encontro entre uma necessidade de mercado e uma tecnologia ou modelo de
negócio que cria valor tanto para a empresa como para os seus clientes [...]1”. Por seu
turno, Kline e Rosenberg2 (1986, apud VILHA, 2009, p. 26) complementam que a
“inovação é resultado da interação entre as oportunidades de mercado e a base de
conhecimentos e capacitações da empresa”. Para Quadros e Vilha3 (2006 apud VILHA,
2009, p. 24), inovação tecnológica pode ser definida “como sendo a aplicação de
conhecimento e de competências tecnológicas, mercadológicas e organizacionais
acumuladas pela empresa e seus parceiros para criar novos produtos, processos, serviços e
negócios”.

A despeito das diversas definições, duas são as características que embasam o conceito de
inovação independente de sua tipologia: i) o conceito de novidade e ii) a possibilidade de
gerenciamento, conforme apontam Cagnazzo, Taticchi e Botarelli (2008, p.320). No
tocante a primeira característica, da novidade de uma inovação, segundo o Manual de Oslo
(OCDE, 1997, p. 121), essa pode ser definida por meio de variáveis técnicas ou em termos
do mercado. A classificação utilizando-se de variáveis técnicas subdivide-se em:

1 Innovation is a match between a market need and a technology or a business model that  creates value both for the
producer and the consumer […]
2 KLINE, S.; ROSEMBERG, N., An overview of innovation. In: LANDAU, R.; ROSEMBERG, N., The positive sum
strategy. Washington, D.C.: National Academy Press,1986.
3 QUADROS, R.; VILHA, A. M. Tecnologias de informação no gerenciamento do processo de inovação. Revista
Fonte - PRODEMGE, ano 3, n.6. 2006.
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[a] inovações de produto: que compreende o uso de novos materiais; uso
de novos produtos intermediários; novas peças funcionais; uso de
tecnologia radicalmente nova; novas funções fundamentais (novos
produtos fundamentais); [b] inovações de processo, que compreende
novas técnicas de produção; novas características organizacionais
(introdução de novas tecnologias); novo software profissional (OCDE,
1997, p. 121).

Por sua vez, a classificação por tipo de novidade em termos de mercado refere-se às
seguintes variações: a) inovação nova apenas para a empresa; b) nova para a indústria no
país ou para o mercado em que a empresa opera; c) nova no mundo (OCDE, 1997, p. 121).
Já, a segunda característica, que se refere à organização e gerenciamento da inovação, é
fundamental para que a estratégia, definida pela empresa ou organização, para que a
inovação ocorra tenha êxito. Ou seja, a estratégia orientará a definição e implementação
das atividades inovativas a serem levadas a efeito, de forma sistemática, pela organização.
Segundo o IBGE, atividades inovativas referem-se a

[...] atividades representativas dos esforços da empresa voltados para a
melhoria do seu acervo tecnológico e, consequentemente, para o
desenvolvimento e implantação de produtos ou processos novos ou
significativamente aperfeiçoados (IBGE, 2010, p.157).

De acordo com o Manual de Oslo, atividades inovativas (ou de inovação tecnológica em
produto ou processo)

[...] são todas as etapas científicas, tecnológicas, organizacionais,
financeiras e comerciais que de fato levam, ou pretendem levar, à
implantação de produtos ou processos tecnologicamente novos ou
aprimorados. Algumas delas podem ser inovadoras por si mesmas, outras,
embora Não sejam novidades, são necessárias para a implantação
(OCDE, 1997, p. 23).

Constituem-se, portanto, em categorias de atividades inovativas

[a] Pesquisa e Desenvolvimento - P&D; [b] aquisição externa de Pesquisa
e Desenvolvimento - P&D; [c] aquisição de outros conhecimentos
externos; [d] aquisição de máquinas e equipamentos; [e] treinamento; [f]
introdução das inovações tecnológicas no mercado; [g] projeto industrial
e outras preparações técnicas para a produção e distribuição (IBGE, 2010,
p.157).

Como já tratado anteriormente o ambiente em que as empresas estão inseridas atualmente é
complexo e instável e, adicionados os avanços tecnológicos disponíveis às empresas em
termos de comunicação, gestão e controle, exige-se destas uma apreciação do conceito de
inovação como sendo um fenômeno passível de gestão e demandante do envolvimento de
todas as partes interessadas da empresa ou organização - sejam estas clientes, fornecedores,
concorrentes, funcionários, etc. A importância da compreensão da inovação como um
processo é que esta definirá a maneira como a mesma será gerenciada dentro da
organização.

Neste cenário é imperativo “não só analisar o ambiente competitivo que cerca a empresa,
mas também buscar conhecimentos sobre como gerenciar recursos e a capacidade da
empresa para prover a inovação” (VILHA, 2009, p. 26). Depreende-se, portanto, ser
necessário que a empresa disponha de um método de gestão para gerir o seu processo de
inovação.
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Portanto, gestão da inovação, para o presente trabalho, consiste em gerenciar as atividades
inovadoras levadas (ou a serem levadas) a efeito pela empresa ou organização. Assim,
coerente com essa acepção, a gestão da inovação envolve “[...] um conjunto de práticas,
conceitos e ferramentas que ajuda o tomador de decisão a organizar o processo de geração
de inovações, renovação da empresa, geração de novos negócios e de valor em cima de
inovação” (GAVIRA et al., 2007, p. 80).  Ou ainda,

[...] a ideia da gestão da inovação é estruturar, sob uma perspectiva
estratégica, rotinas e ferramentas na empresa com periodicidade e
sistematização, de modo que a inovação não seja algo espontâneo e
desarticulado na empresa (FUCCK; VILHA, 2011, p. 14).

De acordo com Saenz e Capote4 (2002 apud NATUME; CARVALHO; FRANCISCO,
2008, p.3), a gestão tecnológica pode ser definida como:

[...] a gerência sistemática de todas as atividades no interior da empresa
com relação à geração, aquisição, início da produção, aperfeiçoamento,
assimilação e comercialização das tecnologias requeridas pela empresa,
incluindo a cooperação e alianças com outras instituições; abrange
também o desenho, promoção e administração de práticas e ferramentas
para a captação e/ou produção de informação que permita a melhoria
continuada e sistemática da qualidade e da produtividade.

Para Coral (2008) a gestão da inovação, entre outros aspectos, trata da organização e
direcionamento de recursos humanos e financeiros com o propósito de aumentar a geração
de novos conhecimentos, a geração de ideias de novos produtos e processos e a melhoria
dos já existentes. Assim sendo, foram desenvolvidos métodos de gestão que agregam tanto
as características objetivas (planejamento, metas, indicadores) como subjetivas
(criatividade, cooperação) da inovação tornando-a um conceito menos dependente de sorte
ou da criatividade de alguns e passível de gerenciamento e de estímulo dentro de uma
organização. Referindo-se aos desafios da gestão da inovação, Paladino (2010, p. 12)
menciona que

O caldo de cultura da inovação requer ingredientes organizacionais
diversos, tais como: imaginação e criatividade; liberdade de expressão;
adesão dos colaboradores aos objetivos estratégicos das empresas; mix de
conhecimentos técnicos, científicos, tácitos e tradicionais; comunicação
organizacional eficiente; interdisciplinaridade nas soluções e profunda
intimidade com o mercado consumidor. Alguns desses elementos não são
domesticáveis ou são de difícil normalização. Diferentemente dos bons
manuais da qualidade e produtividade (PALADINO, 2010, p. 12)

Para Quadros e Vilha (2006 apud FUCK; VILHA, 2011, p. 14),

[...] não há um blue print para gerar inovações, nem para gerir o processo.
As demandas/necessidades do gestor da inovação são muito diferenciadas
para empresas de setores diferentes e tamanhos diferentes, isto é, cada
empresa deve customizar a gestão de seus processos inovativos segundo
suas prioridades e recursos.

As inovações não são fruto de geração espontânea, nem criadas no vácuo: são antes de
tudo resultado de interações deliberadas e geradas num ambiente propício, num terreno
fértil onde as ideias prosperam. Há organizações que se caracterizam por promoverem a

4 SÁENZ, T.W.; CAPOTE, E.G. Ciência, inovação e gestão tecnológica. Brasília: ABIPTI/SENAI. 2002.
136 p.
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inovação, seja de produto, de processo, de serviço, de negócio ou organizacional
(SCHERER & CARLOMAGNO, 2009, p. 22).

4 Resultados
A presente seção apresenta os resultados obtidos com base na pesquisa documental
realizada, conforme mencionado no item 2- Procedimentos Metodológicos.

4.1.1 Composição da amostra final do estudo

Após realizada a pesquisa e coleta de dados junto à 88 IES e 214 cursos da amostra
potencial, conforme descrito no item 2.1.2 Critério de seleção das Instituições de Ensino
Superior, os resultados obtidos pelo estudo referem-se à 23 (26%) instituições públicas de
ensino superior presentes em 13 Estados brasileiros e Distrito Federal, que oferecem 56
(26%) cursos de graduação, bacharelado, presencial em administração. Dessas instituições,
22 são universidades (13 federais e 9 estaduais) e 1 centro universitário federal. As 65 IES
restantes (88-23), não apresentaram disciplinas relacionadas à gestão da inovação.
Portanto, não foram consideradas válidas para o estudo em questão.

Tabela 2 Relação nominal das IES da amostra e respectivo número de disciplinas
relacionadas à Gestão da Inovação.

IES Sigla Disciplina

1. Centro Federal de Educação Tecnológica
Celso Suckow da Fonseca

CEFET/RJ 1. Inovações Tecnológicas

2. Fundação Universidade do Estado de Santa
Catarina

UDESC
2. Gestão da Tecnologia da Informação e

Inovação

3. Universidade do Estado do Amazonas UEA 3. Inovação e Mudança Organizacional

4. Universidade Estadual do Ceará UECE 4. Gestão da Inovação

5. Universidade do Estado de Minas Gerais UEMG 5. Gestão de Inovação Tecnológica

6. Universidade Estadual de Roraima UERR 6. Gestão da Qualidade e Inovações

7. Universidade Estadual do Piauí UESPI 7. Gestão da Inovação Tecnológica

8. Universidade Federal de Alagoas UFAL 8. Gestão da Inovação

9. Universidade Federal do Amazonas UFAM 9. Inovação Organizacional

10. Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF 10. Inovação Tecnológica e Competitividade

11. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul UFMS 11. Gestão da Inovação

12. Universidade Federal de Pernambuco UFPE 12. Inovação Organizacional

13. Universidade Federal de Pelotas UFPEL
13. Empreendedorismo: Inovação e Criatividade

14. Inovação Tecnológica

14. Universidade Federal do Paraná UFPR 15. Empreendedorismo e inovação

15. Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ 16. Inovação Gestão da Tecnologia

16. Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE 17. Gestão da Inovação

17. Universidade Federal de Santa Catarina UFSC 18. Empreendedorismo e Inovação Tecnológica

18. Universidade Federal de São Carlos UFSCAR 19. Gestão da Tecnologia e Inovação

19. Universidade de Brasília UnB
20. Gestão da Inovação

21. Inovação no setor público

20. Universidade do Estado da Bahia UNEB 22. Gestão da Inovação Tecnológica

21. Universidade de Pernambuco UPE 23. Administração da Ciência e Tecnologia

22. Universidade São Paulo USP 24. Gestão da Inovação
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23. Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 25. Gestão da Tecnologia e Inovação

A amostra do presente estudo é composta por 23 Instituições de Ensino Superior (IES),
classificadas como universidades e centros universitários, federais e estaduais, as quais
oferecem 25 disciplinas relacionadas à Gestão da Inovação. Conforme pode ser observado,
apenas duas IES (UnB e UFPEL) oferecem duas disciplinas cada relacionadas à Gestão da
Inovação. As demais 21 IES oferecem apenas uma disciplina cada.

Tabela 3 IES ofertantes de cursos de administração com disciplinas relacionadas a Gestão
da Inovação: distribuição segundo tipo de organização acadêmica e categoria
administrativa.

Organização

Acadêmica
Categoria

Administrativa
N. IES

N. Cursos de
Administração

Centro Universitário Federal 1 1

Universidade
Federal 13 24

Estadual 9 31

Total 23 56

Do total de IES da amostra, 13 são universidades federais, que oferecem 24 cursos de
graduação presencial em administração, 9 universidades estaduais, responsáveis pelo
oferecimento de com 31 cursos de administração e 1 centro universitário, ofertante de um
curso de administração.

Tabela 4 Número de IES ofertantes de cursos de administração, segundo regiões
brasileiras, número de cursos de graduação e número de disciplinas relacionadas à Gestão
da Inovação.

Região
N.

IES
Índice

IES
N. Cursos de

Administração
N. Disciplinas

Gestão Inovação
Índice

Disciplinas GI

Centro Oeste 2 0,5 9 3 0,3

Norte 3 0,4 5 3 0,6

Nordeste 8 0,9 24 9 0,4

Sul 4 1,3 9 4 0,4

Sudeste 6 1,5 9 6 0,7

Total 23 - 56 25 -

Em termos absolutos, observa-se que a região com maior número de IES é a região
Nordeste, com 8 IES. Segue-se a região Sudeste, com 6 IES, região Sul, com 4 IES. Nas
duas últimas posições tem-se a região Norte, com 3 IES e a região Centro Oeste com 2
IES. Considerando-se desta vez o Índice IES, calculado pela razão entre o número de IES e
o número de unidades federativas de cada região, tem-se outro resultado. Esse índice
representa a concentração relativa de IES públicas por região, dado que cada região possui
um número distinto de Estados que a compõe, assim como o número de IES públicas. Por
esse critério, a região com maior Índice IES é a região Sudeste, com 1,5; seguida pela
região Sul, com 1,3. Por esse critério, a região Nordeste passa, assim, a ocupar a terceira
posição, com 0,9, seguida pela região Centro Oeste, com 0,5 e a região Norte, 0,4.
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No tocante ao número de disciplinas relacionadas à Gestão da Inovação, em termos
absolutos, tem-se novamente a região Nordeste em primeira posição, com 9 disciplinas
identificadas. Segue-se a região Sudeste, com 6 disciplinas, a região Sul, com 4 disciplinas.
Nas regiões Norte e Centro Oeste foram identificadas 3 disciplinas cada.  Novamente,
considerando-se o Índice Disciplinas GI, tem-se outra configuração. O Índice Disciplinas
GI é obtido pela razão entre o número identificado de disciplinas relacionadas à Gestão da
Inovação (GI) e o número de cursos de graduação presencial em administração existente
em cada região. O Índice Disciplina GI, representa a participação relativa das disciplinas
relacionadas à Gestão da Inovação no total de cursos de administração. Com base nesse
critério, a região Sudeste ocupa a primeira posição, com Índice Disciplinas GI igual a 0,7,
seguida pela região Norte, com 0,6. Seguem-se as regiões Sul e Nordeste, com 0,4 e em
última posição, a região Centro Oeste, com Índice Disciplinas GI igual a 0,3.

Tabela 5 Informações obtidas sobre as disciplinas relacionadas à Gestão da Inovação

Informações Obtidas

Código da
Disciplina

Carga
Horária

Tipo
Período de

Oferecimento
Créditos Ementas

7 20 18 9 19 14

28% 80% 72% 36% 76% 56%

Das 25 disciplinas identificadas pelo estudo, 7 (ou 28%) apresentavam o respectivo código
de identificação, 20 (ou 80%) a carga horária correspondente, 18 (ou 72%) o tipo
(obrigatória ou eletiva), 19 (ou 76%) os créditos atribuídos e 14 (ou 56%) as respectivas
ementas.

Tabela 6 Termos utilizados na denominação das disciplinas identificadas

Termos
Frequência
Absoluta

Frequência
Relativa

Inovação 22 88%

Gestão 14 56%

Gestão da Inovação 8 32%

Total de Disciplinas 25 -

Na Tabela 7 são apresentados alguns dos termos presentes na denominação das disciplinas
identificadas. Observa-se que o termo “inovação” está presente nos títulos de 22 (ou 88%)
das 25 disciplinas identificadas. Já, o termo “gestão” está presente nas denominações de 14
ou 56% das disciplinas identificadas. O termo completo “gestão da inovação” está presente
na denominação de apenas 8 (ou 32%) das 25 disciplinas identificadas. Não obstante, seu
conteúdo, ainda que parcialmente, está relacionado à Gestão da Inovação.

Tabela 7 Ano de edição da bibliografia básica recomendada nas disciplinas

Década Ano Freq. Total Participação
Relativa Década Ano Freq. Total Participação

Relativa

1970
1974 1

2 3%

2000

2003 2

39 62%

1976 1 2004 3

1980
1987 2

3 5%
2005 5

1989 1 2006 9

1990
1990 3

18 29%
2007 3

1992 4 2008 4
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1995 3 2009 4

1996 4 2010 2

1997 4 2011 1

2000

2000 2 2012 1

2001 3
Total 63 63 100%

2002 1

Na Tabela 7 são apresentados os anos de edição das publicações (livro, capítulo de livro,
artigo de período, artigo de congresso) identificadas na bibliografia básica das 25
disciplinas analisadas. No total foram identificadas 63 referências bibliográficas distintas,
distribuídas dentre quatro décadas, de 1970, 1980, 1990 e 2000. Observa-se que 62% das
publicações estão concentradas na década de 2000, com 39 publicações, sendo que o ano
de 2006 apresenta o maior número de publicações, com 9, ou 14% do total.

Tabela 8 Tipo de publicação (livro, capítulo de livro, artigo de período, artigo de
congresso) indicada na bibliografia básica das disciplinas analisadas.

Tipo Publicação
Frequência
Absoluta

Frequência
Relativa

Livro 56 89%

Capítulo de Livro 3 5%

Artigo Periódico 3 5%

Artigo Congresso 1 2%

Total 63 100%

Na Tabela 8 relacionam-se os tipos de publicação (livro, capítulo de livro, artigo de
período, artigo de congresso) indicada na bibliografia básica das disciplinas analisadas.
Conforme pode ser observado, a maioria das publicações indicadas na bibliografia básica
das disciplinas analisadas é constituída por livros, com 89%. Seguem em numero bem
menos expressivos, capitulo de livro, artigo de periódico e artigo de congresso.

Tabela 9 Nacionalidade dos autores indicados na bibliografia

Autores
Frequência
Absoluta

Frequência
Relativa

Nacionais 33 59%

Estrangeiros 23 41%

Total 56 100%

Na tabela 9 apresenta-se a nacionalidade dos autores indicados na bibliografia básica das
disciplinas analisadas. De um total de 56 autores (considerando-se apenas o primeiro
autor), observa-se certo equilíbrio entre a indicação de autores nacionais (59%) e autores
estrangeiros (41%), com ligeira predominância para autores nacionais.

Tabela 10 Autores com mais de uma indicação na bibliografia básica das disciplinas
analisadas.

Autores Frequência

Tipo de Publicação

Livro
Capítulo
de livro

Artigo
Periódico

Ano /
Edição
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TIGRE, P. B. 5 1 - - 2004; 2006

TIDD, J.; BESSANT, J.; PAVITT, K. 4 1 - - 2008

ANDREASSI, T. 3 1 - - 2006; 2007

REIS, D. R. 3 1 - - 2004; 2008

ALBUQUERQUE, E. M. 2 2 - 2003; 2006

ARRUDA, M.; VERMULM, R.; HOLLANDA, S. 2 1 - - 2006

DRUCKER, P. F. 2 1 - - 2000

FLEURY, A. 2 1 - 1 1987; 2004

MATTOS, J. R. L 2 1 - - 2005

Total 8 2 1 -

Na Tabela 10 relacionam-se os autores com mais de uma indicação (de 2 a 5 indicações)
nas referências bibliográficas das disciplinas analisadas. No total foram identificados 56
autores distintos nas bibliografias básicas das 25 disciplinas analisadas, dos quais 13
(considerando co-autoria) têm de duas a cinco indicações. Desses, Paulo Bastos Tigre,
professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), é o autor com o maior
número de menções, com cinco indicações, com o livro “Gestão da inovação: a economia
da tecnologia no Brasil”, edição de 2006. Em segunda posição, com 4 indicações, estão os
autores Joe Tidd, professor da Universidade de Sussex, Science and Technology Policy
Research, John Bessant, professor da Escola de Administração da Universidade de
Cranfield, e Keith Pavitt5, com o livro “Gestão da inovação”, edição de 2008. Em terceira
posição, encontram-se dois autores, com três indicações cada. São eles, Tales Andreassi,
professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), com o livro “Gestão da
inovação tecnológica”, edições de 2006 e 2007, e Dálcio Roberto dos Reis, ex-professor da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), com o livro “Gestão da inovação
tecnológica”, edições de 2004 e 2008. Em quarta posição, com duas indicações cada,
encontram-se cinco autores. São eles, Eduardo da Motta e Albuquerque, professor da
Universidade Federal de Minas Gerais, com dois capítulos de livros, denominados
“Patentes e atividades inovativas: uma avaliação preliminar do caso brasileiro”, de 2003, e
“ A apropriabilidade dos frutos do progresso técnico”, de 2006; Mauro Arruda, Roberto
Vermulm, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo (FEA-USP), e Sandra Holanda, com o livro “Inovação
tecnológica no Brasil: a indústria em busca da competitividade global”, de 2006; segue-se
o renomado autor Peter Drucker (1909 - 2005), com o livro “Inovação e espírito
empreendedor: prática e princípios”, de 2000; Afonso Fleury, professor da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), com o livro “Aprendizagem e
inovação organizacional”, de 2004, e o artigo de 1987, denominado “Gestão de tecnologia
na empresa industrial brasileira”, publicado na Revista de Administração; João Roberto
Loureiro de Mattos, com o livro “Gestão da tecnologia e inovação: uma abordagem
prática”, de 2005. Observa-se, portanto, no conjunto de 13 autores recorrentes
identificados nas 25 listas bibliográficas analisadas, a predominância de livros (08 de 11 ou
73%), de autores brasileiros (09 de 13 ou 69%), sendo a maioria (5 de 8 ou 63%),
docentes-pesquisadores.

Tabela 11 Carga horária das disciplinas identificadas.

5 Falecido em 2002. Era professor do Science and Technology Policy Research - SPRU, da Universidade de
Sussex.
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Carga Horária
(horas)

Frequência
Absoluta

Frequência
Relativa

30 1 5%

26 1 5%

54 1 5%

60 12 60%

68 3 15%

80 2 10%

Total 20 100%

Na Tabela 11 apresenta-se a carga horária de 20 das 25 disciplinas identificadas. Observa-
se que a maior frequência observada, com 12 ocorrências (ou 60% do total), diz respeito à
disciplinas com carga horária de 60 horas.

Tabela 12 Disciplinas identificadas, segundo tipo: obrigatória ou optativa

Tipo
Frequência
Absoluta

Frequência
Relativa

Obrigatória 10 56%

Optativa 8 44%

Total 18 100%

Na Tabela 12 apresentam-se as disciplinas identificadas segundo a classificação:
obrigatória ou optativa. Das 25 disciplinas identificadas, 18 apresentavam essa
informação. Assim, observa-se certo equilíbrio entre o número de disciplinas obrigatórias,
representando 56% e optativas, representando 44% do total.

Tabela 13 Período de oferecimento das disciplinas identificadas

Período de
Oferecimento

Frequência
Absoluta

Frequência
Relativa

4º Semestre 1 11%

7º Semestre 5 56%

8º Semestre 3 33%

Total 9 100%

Na Tabela 13 apresenta-se o período de oferecimento das disciplinas no ao longo dos
respectivos cursos de administração.

Das 25 disciplinas identificadas, nove apresentavam o período de oferecimento. Observa-
se que a maioria, 5 ou 56%, são oferecidas no sétimo semestre do curso de administração,
seguido pelo oferecimento no oitavo semestre, com 3 ocorrências ou 33%. Apenas para um
caso, a disciplina é oferecida no quarto semestre com curso.

Tabela 14 Tipo e período de oferecimento das disciplinas identificadas

Tipo
Período de

Oferecimento
Frequência
Absoluta

Frequência
Relativa

Obrigatória 7º 5 63%
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8º 2 25%

Optativa 8º 1 13%

Total 8 100%

Na Tabela 14 apresenta-se o cruzamento entre o tipo de disciplina (obrigatória ou optativa)
período de oferecimento. Das 25 disciplinas identificadas, 8 apresentavam essas
informações. Assim, observa-se que a maior ocorrência, com 5 casos (ou 63% do total)
está nos casos de disciplinas obrigatórias oferecidas nos sétimos semestres dos cursos de
administração, seguida por disciplinas, ainda obrigatórias, com oferecimento nos oitavos
semestres dos respectivos cursos de administração. Com apenas uma ocorrência, ou 13%
do total, tem-se disciplina optativa, com oferecimento no oitavo semestre do curso.

Tabela 15 Número de créditos concedidos por disciplina.

Créditos Frequência
Absoluta

Frequência
Relativa

4 15 79%

2 2 11%

6 2 11%

Total 19 100%

Na Tabela 15 apresentam-se os créditos concedidos por disciplina. De um total de 25
disciplinas identificadas, 19 apresentavam informações referentes aos créditos concedidos.
Assim sendo, observa-se que a maioria das disciplinas, 15 ou 79% delas, referem-se a
disciplinas de 4 créditos., seguem-se disciplinas com 2 e 6 créditos, ambas com duas
ocorrências cada.

Tabela 16 Carga horária e créditos concedidos por disciplina identificada.

Carga Horária
(horas)

Créditos
Frequência
Absoluta

Frequência
Relativa

60 4 11 58%

68 4 3 16%

80 6 2 11%

30 2 1 5%

36 2 1 5%

54 4 1 5%

Total 19 100%

Na Tabela 16 apresenta-se o cruzamento entre carga horária e créditos concedidos por
disciplina. Das 25 disciplinas identificadas, 19 apresentavam essas informações. Assim,
observa-se que a maior ocorrência, com 11 observações, 58% do total, referem-se a
disciplinas com carga horária de 60 horas e 4 créditos. Seguem-se 3 disciplinas, ou 16%,
com carga horária de 68 horas e 4 créditos, 2 disciplinas com carga horária de 80 horas e 2
créditos. Com uma ocorrência cada têm-se disciplinas com carga horária de 30 horas e 2
créditos e com 36 horas e 2 créditos.

5 Considerações finais
Uma das evidências proporcionadas pelo presente estudo refere-se à constatação do
número de IES (universidades e centros universitários) brasileiras públicas, federais,
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estaduais e municipais, ofertantes de cursos presenciais de graduação em administração
que têm nas suas grades curriculares disciplinas correlatas à Gestão da Inovação. De um
total de 88 IES com essas características, 23 (ou 26%) oferecem tais disciplinas. Pode-se
considerar um número modesto em função da dimensão e o status que o tema inovação
desfruta no âmbito das políticas públicas e nas estratégias empresariais, conforme exposto
na Introdução do presente trabalho. Ou seja, a primeira vista, parece haver um
descompasso ou desarticulação entre as instâncias de formulação de políticas, mais
especificamente entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da
Educação, na medida em que a capacitação de recursos humanos em Gestão da Inovação
deveria ter uma maior atenção, visto ser um dos componentes-chave no esforço de
ampliação do esforço inovador das empresas, conforme propugnado pelas politicas de
desenvolvimento industrial e de promoção da inovação atuais.
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Diagnóstico del proceso de Transferencia de Tecnología de la Universidad Nacional del
Litoral. Un aporte al diseño de estrategias.

Eje Temático VIII. Gestión, transferencia y comercialización de ciencia y tecnología - La
capacitación de las Empresas.

Sub tema: Gestión, organización y valoración de la investigación y desarrollo en las empresas,
su relación con las universidades y los centros de investigación.

Abstract:

Desde la aparición de la Universidad como institución, su razón de ser ha sido la creación y
transferencia del conocimiento. Sin embargo su misión se ha ido adecuando a la complejidad
de la sociedad actual. En la actualidad se tiende a extender su misión a la solución de
problemas y demandas del sector empresarial y de la sociedad en general. Esta ampliación del
propósito a su vez, ha exigido a las universidades una reconceptualización y reordenamiento
organizativo para realizar los procesos de producción, almacenamiento y transferencia del
conocimiento y tecnología, siendo permeados por la lógica del mercado e incorporándole al
conocimiento características propias de los productos transables. La Universidad Nacional del
Litoral (UNL) ha venido instrumentado, desde hace casi 20 años, políticas concretas de
gestión de la transferencia. Con el presente trabajo se tiene como propósito reflexionar
respecto de los procesos de vinculación estratégica entre la UNL y las organizaciones del
medio productivo, basados en un análisis del actual desempeño en esta materia.

Palabras Claves: Transferencia de Tecnología – Patentes - Diagnóstico estratégico

I)- Introducción y antecedentes:

Desde la aparición de la Universidad como institución, su razón de ser ha sido la creación y
transferencia del conocimiento. Sin embargo su misión se ha ido adecuando a la complejidad
de la sociedad actual. La sociedad formalmente le había asignado a las universidades y a los
centros de investigación, la misión casi exclusiva de producción de conocimiento, y como
resultado de los sorprendentes avances en las llamadas ciencias básicas (física, química,
biología, matemática, entre otros), los científicos adquirieron un elevado status ante la
sociedad (Durán et al., 2003). Con la revolución industrial se produce un quiebre en la
aplicación del conocimiento hacia las ingenierías que luego se desarrollan como ciencias
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propias. En el siglo XX, las guerras mundiales y la guerra fría impulsan nuevas ciencias como
la robótica, la biotecnología, la informática y las telecomunicaciones, profundizando,
extendiendo y diluyendo los límites entre las denominadas ciencias básicas y ciencias
aplicadas, o en otros términos, entre la ciencia y la tecnología.

En este panorama, la Universidad inicialmente estuvo centrada en la búsqueda de la verdad y
del conocimiento  per se, visualizado como un bien público. En la actualidad se tiende a
extender su misión a la solución de problemas y demandas del sector empresarial y de la
sociedad en general. Esta ampliación del propósito a su vez, ha exigido a las universidades una
reconceptualización y reordenamiento organizativo para realizar los procesos de producción,
almacenamiento y transferencia del conocimiento y tecnología, siendo permeados por la
lógica del mercado e incorporándole al conocimiento características propias de los
productos transables.1

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) es una institución pública dedicada a la educación
superior, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la extensión de sus actividades
al medio, incluyendo la transferencia de conocimientos a la sociedad en general y de
tecnología al sistema productivo y el Estado. Desde sus inicios ha contribuido, brindando
enseñanza de calidad, buscando y creando nuevos conocimientos y volcándolos al medio a
través de diversas producciones culturales, científicas y técnicas.

Esta es una actividad fundamental para la UNL, pronunciada de manera manifiesta en su Plan
de Desarrollo Institucional 2000/10, donde uno de sus 6 ejes estratégicos es: “Una Universidad
que interactúe con el Sector Productivo y el Estado, generando el ambiente propicio para los
procesos de innovación científica y tecnológica necesarios para el desarrollo sustentable de la
región”2, meta que se refuerza en el nuevo Plan hacia la Universidad del Centenario (2011/19),
en su Línea de Orientación Principal III (LOP III): Cooperación prioritaria con la innovación
en el entorno y conexión con una amplia red de internacionalización, en donde se establece:
“Una Universidad que en interacción con la Sociedad y el Estado contribuya al desarrollo
sustentable, facilitando la producción de bienes culturales, científicos y tecnológicos con una
activa participación en los procesos de innovación;  que actúe y se relacione plenamente a
nivel nacional e internacional y promueva la cooperación, priorizando a la región
latinoamericana, con énfasis en el Mercosur.”3

La UNL ha venido instrumentado, desde hace casi 20 años, políticas concretas de gestión de la
transferencia de los resultados de la investigación. Es así que en 1994 la Universidad puso en
marcha el Centro para la Transferencia de Resultados de la Investigación (CETRI-Litoral),
como estructura de Interfaz de la universidad (EDI); este entorno o membrana de transferencia
es la encargada de facilitar la traducción de ambos lenguajes, el académico y el empresarial y
facilitar la incorporación de resultados de la investigación al sector productivo.

1 López G., M.; Mejía C., J. y Schmal S., R. (2006) “An Approach to the Concept of Technology Transfer in
Universities and their Different Manifestations”. PANORAMA SOCIOECONÓMICO AÑO 24, Nº 32, p. 70-81 (Enero
-Junio)
2 http://www.unl.edu.ar/eje/245/PDI_2000-2009.html
3 http://www.unl.edu.ar/eje/219/Plan_de_desarrollo.html
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Desde el CETRI Litoral, se desarrolló una política activa en la materia, formando recursos
humanos capacitados específicamente para abordar la gestión de la innovación, invirtiendo en
la estructuración de una unidad operativa.

Actualmente, la Universidad Nacional del Litoral, por medio del CETRI Litoral, posee
experiencia en la transferencia de resultados de la investigación; su mayor capacidad en este
sentido se encuentra materializada fundamentalmente en la transferencia de tecnología a través
de servicios tecnológicos. Las políticas activas y las reglas de juego claras y flexibles han
permitido llegar a un nivel de prestación de SAT a empresas y al Estado con una facturación
en 2012 de más de 32 millones de pesos proveniente de más de 600 convenios operativos.

Evolución de números de acuerdos Servicios Tecnológicos a Terceros formalizados y
operativos – Período 2002-2012.

Un dato no menos relevante, en materia de transferencia de conocimiento a través de servicios
tecnológicos, lo constituye el incremento anual sostenido de los valores de factura por tal
concepto, el cual en los últimos 10 años (2002-2012) a manifestado incrementos de
facturación respecto del año anterior, por no menos del 15%.
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Evolución de facturación por servicios tecnológicos 2002-2012

Los valores presentados – los cuales demuestran un crecimiento sostenido y una importante
madurez del sistema de transferencia de servicios- son consecuencia de una política sostenida,
del desarrollo de estrategias de promoción y oferta del conocimiento basada en las demandas
del territorio, del desarrollo de una estructura de gestión adecuada, que permita canalizar
fluidamente las demandas del sector productivo hacia el interior de la Universidad,
materializarla rápida y correctamente en un convenio entre partes y asegurar la distribución
del ingreso proveniente de dichos servicios en forma rápida y transparente. La generación de
normativas adecuadas para la prestación de servicios tecnológicos a terceros (SAT)
desarrollada por la UNL han sido desde su implementación, además de un pilar fundamental
para su crecimiento, pioneras y referentes en la Argentina en la materia.

Otra herramienta fundamental para la generación de resultados transferibles ha sido el
Programa de Valorización de Conocimientos y Tecnología, que tiene el objetivo de valorizar
las capacidades de grupos y transferirlas, a través de convenios o de identificar resultados
protegibles y transferibles a través de licencias, o la generación de nuevas empresas de base
tecnológica. Desde el 2005, se ha financiado por dicho programa más de 60 proyectos
presentados por grupos de la universidad.
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En lo que respecta a la protección de la Propiedad Industrial e Intelectual provenientes de
resultados de la investigación generados por la Universidad, la UNL cuenta con el Programa
de Protección de la Tecnología (PROTEC), que usa los mecanismos de  protección disponibles
en la legislación (Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Derechos de Obtentor, Modelos
y Diseños industriales) detrás del objetivo de aumentar el atractivo de la oferta tecnológica de
la UNL; como consecuencia de un trabajo activo en esta dirección, cuenta con un cúmulo
importante de resultados de la investigación protegidos: En el período 2003-2012 se han
presentado 85 Patentes de Invención en Argentina y en el exterior.
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Evolución de las patentes presentadas – Periodo 2003-2012

Complementan el PROTEC normativas sobre el uso de la propiedad intelectual y la
participación de sus investigadores en las regalías.

II)- Objetivos:

 Establecer un marco teórico de análisis relativo a los conceptos vinculados al objeto de
estudio: el proceso de transferencia de tecnología Universidad-Empresa.

 Identificar y describir el actual proceso de transferencia de tecnología llevado adelante
por la Universidad Nacional del Litoral.

III)- Pregunta de discusión:

¿Existe en el actual esquema de transferencia de tecnología adoptado por la Universidad
Nacional del Litoral una estrategia de transferencia de resultados de la investigación
específicamente diseñada y aplicable al proceso de licenciamiento de patentes?
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IV)- Diseño Metodológico:

Para la confección del marco teórico destinado a situar el problema objeto de estudio dentro
del conjunto de conocimientos, se realizó una búsqueda teórica en la temática de transferencia
de tecnología Universidad Empresa, así como también de experiencias empíricas vinculadas a
la materia, y de herramientas de análisis estratégico que pudieran contribuir al análisis del
objeto de estudio.

Se recabó información teórica y documental proveniente de memorias institucionales de la
Universidad Nacional del Litoral, contratos de transferencia de tecnología y de licenciamiento
de patentes que pudiera contribuir a la descripción de las prácticas en materia de transferencia
implementadas por la UNL y se realizaron entrevistas en profundidad a actores calificados,
fundamentalmente personal jerárquico involucrado en los actuales procesos de transferencia
de la universidad.

IV)- Marco Conceptual: La transferencia de Tecnología Universidad-Empresa.
Aproximación hacia un concepto de Transferencia de Tecnología.

Becerra, define a la Transferencia de Tecnología  “como el movimiento y difusión de una
tecnología o producto desde el contexto de invención original a un contexto económico y
social diferente”.4

En tanto, otros autores la definen como “el proceso mediante el cual el sector privado obtiene
el acceso a los avances tecnológicos desarrollados por los científicos, a través del traslado de
dichos desarrollos a las empresas productivas para su transformación en bienes, procesos y
servicios útiles, aprovechables comercialmente. Este proceso implica el conjunto de
actividades que llevan a la adopción de una nueva técnica o conocimiento y que envuelve la
diseminación, demostración, entrenamiento y otras actividades que den como resultado la
innovación”,5ó, como “la transferencia del capital intelectual y del know-how entre
organizaciones con la finalidad de su utilización en la creación y el desarrollo de productos y
servicios viables comercialmente”6, resaltando así ambos autores la importancia de la
aplicación del conocimiento transferido en el sector productivo y su correspondiente
transformación en innovación.

De estas definiciones se desprende, que la transferencia de tecnología puede darse tanto entre
diferentes empresas como entre los agentes generadores de conocimiento (universidades
y organismos públicos de investigación) y las empresas. Dado que es muy difícil que las

4 Becerra, M. 2004.”La transferencia de tecnologíaen Japón. Conceptos y enfoques.” Ciencia VII, Nº1,
Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México.
5 María del Socorro López G., Juan Carlos Mejía C., y Rodolfo Schmal S. 2006. “An Approach to the Concept of
Technology Transfer in Universities and their Different Manifestations”. PANORAMA SOCIOECONÓMICO AÑO
24, Nº 32, p. 70-81 (Enero -Junio).
6 Mario Rubiralta Alcañiz, 2003. “Transferencia a las Empresas de la Investigación Universitaria, documento de
trabajo”, ACADEMIA EUROPEA DE CIENCIAS Y ARTES, España.
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empresas puedan poseer todos los conocimientos necesarios en un centro de interés, en un
momento dado, éstas pueden acceder al conocimiento necesario a través de la compra a
terceros, generalmente una universidad, centro público de investigación o centro tecnológico,
a través de servicios, tecnología, o investigación. “Así la transferencia tecnológica es un nexo
entre la universidad y las empresas, para la generación de desarrollo científicotécnico y
económico; esta transferencia conlleva un convenio, un acuerdo, y presupone un pago y por
tanto la comercialización del conocimiento es un elemento inherente a este proceso.”7

Pero esta adquisición por parte de las empresas de conocimientos científicos y técnicos no es
automática, ni los cauces para lograrlo están establecidos ni es fácil su consecución. Para que
las empresas puedan aprovechar dichos conocimientos necesitan que éstos se encuentren
disponibles de forma adecuada y tener capacidad para gestionarlos, es decir, poseer una
organización y unos recursos humanos con la formación y la experiencia necesarias para
integrarlos en sus políticas de desarrollo.8

Otro elemento necesario para que las interacciones sean efectivas entre universidad-empresa
es la existencia entre ellas de un entorno o membrana de transferencia. Para ello se deben
crear, en esta membrana, estructuras que faciliten la traducción de ambos lenguajes, el
académico y el empresarial. Estas estructuras se denominan Estructura de Interfaz (EDI) y
según Fernandez de Lucio, son “unidad establecida en un entorno o en su área de influencia,
que dinamiza en materia de innovación tecnológica a los elementos de dicho entorno o de
otros y fomenta y cataliza las relaciones entre ellos.”

Las EDI, conjuntamente con los instrumento de fomento de la interrelación (incentivo o ayuda
cuyo objetivo es favorecer el desarrollo de actividades o de estructuras de cooperación, más o
menos  duraderas), son considerados los elementos catalizadores del Sistema Nacional de
Innovación (SIN).

Se define el Sistema Nacional de Innovación (SIN) por el conjunto de sus  elementos y
estructuras, que asumen funciones específicas en el proceso de producción, transmisión y
almacenamiento de conocimientos, y se caracteriza por su capacidad de interacción, mediante
la articulación de sus elementos, para la producción de conocimientos y para su difusión y
utilización.

Consecuentemente, un SNI se caracteriza por:

a) los elementos y las estructuras que contiene

b) las relaciones que se producen entre los elementos que lo configuran.

7 Mario Rubiralta Alcañiz, 2003. “Transferencia a las Empresas de la Investigación Universitaria, documento de
trabajo”, ACADEMIA EUROPEA DE CIENCIAS Y ARTES, España.
8 FERNÁNDEZ DE LUCIO, Ignacio et alii. (1997). Variables a considerar en el análisis de los sistemas nacionales de
innovación/Ignacio Fernández de Lucio et alii. - São Paulo: CYTED/PGT/USP, p. (Cadernos de Gestão
Tecnológica, 29)
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De acuerdo con este esquema, los diferentes elementos del SNI se agrupan en los siguientes
entornos, según la principal actividad que desempeñen en el proceso de innovación:

a) el entorno científico, en el que mayoritariamente se realiza la producción de conocimientos
científicos,

b) el entorno tecnológico, en el que se desarrollan tecnologías;

c) el entorno productivo, que produce bienes y servicios, aportando un valor añadido;

d) el entorno financiero, que ofrece recursos financieros a los elementos de los demás entornos
para el desarrollo de sus respectivas actividades.

En el proceso de innovación, tal como se entiende en el enfoque interactivo, se consideran de
la máxima importancia las interrelaciones y la cooperación entre los elementos de un mismo
entorno y de entornos diferentes. Este aspecto es particularmente importante porque, si no se
relacionan los diversos elementos de un entorno y los diferentes entornos entre sí, no se puede
hablar propiamente de un sistema de innovación, todo lo más de un conjunto de elementos
más o menos activos e innovadores.

V)- Resultados y discusión preliminar

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, podemos rescatar las siguientes
afirmaciones:- La Universidad es la fuente de generación de investigación mientras que la empresa

encarna el aprovechamiento de la innovación para mejorar su competitividad
económica y actuar como motor del bienestar social a través de la contratación de
servicios tecnológicos o el licenciamiento de propiedad intelectual.- el proceso de transferencia de conocimiento y de tecnología es un proceso dinámico
donde los distintos agentes tienen un papel fundamental para mejorar la efectividad de
las interacciones.- El proceso de Transferencia de Tecnología Universidad –empresa se produce en la
zona de interfase9. Para el caso particular de la UNL, este proceso se produce en el
CETRI Litoral y se canaliza para el caso de resultados de apropiación excluyente a
través de contratos de servicios tecnológicos y licenciamiento de patentes.- Las EDI son considerados elementos catalizadores de las relaciones del SIN.

9 Mario Rubiralta Alcañiz, 2003. “Transferencia a las Empresas de la Investigación Universitaria, documento de
trabajo”, ACADEMIA EUROPEA DE CIENCIAS Y ARTES, España.
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- La lógica de transferencia exige a las universidades una reconceptualización y
reordenamiento organizativo para realizar los procesos de transferencia del
conocimiento y tecnología, siendo permeados por la lógica del mercado.

Del análisis del actual proceso de transferencia de la UNL y de los resultados obtenidos en los
últimos 10 años en material de transferencia de conocimiento, se observa que la universidad
ha recorrido una larga historia, pero que si bien posee experiencia en la transferencia de
resultados de la investigación, su mayor capacidad en este sentido se encuentra materializada a
través de servicios tecnológicos; para este cometido, se dispone de una estrategia consensuada
institucionalmente y consolidada tanto interna como externamente; las normas, estructuras y
procesos desarrollados para tal cometido han facilitado el proceso de transferencia en la
materia y han contribuido a la madurez actual del sistema arrojando los excelentes indicadores
detentados por la UNL en este sentido.

Por otra parte, y como resultado de los programas de Protección de los resultados de la
Investigación y de Valorización de Conocimiento y Tecnología, se cuenta al día de la fecha
con un cúmulo importante de resultados protegidos –patentes-. Sin embargo, a partir de
información recabada en entrevistas con actores claves, su puede afirmar que dicha protección
se ha realizado con el objeto de desarrollar capacidad y experiencia práctica (dominio de los
proceso de redacción de los instrumentos de protección, interacción con los organismos) en
materia de protección de resultados de la investigación y no como consecuencia de un
proceso de reacción ante la identificación de un potencial mercado para la tecnología
desarrollada y a las posibilidad de comercialización a través de licencias de dicho resultados.
Por otra parte, se ha observado, a partir de la revisión de normas y procesos aplicados, que no
se cuenta con una estrategia o metodología enfocada hacia el licenciamiento de las patentes
existentes que permita aproximarlas a una faz comercial, diseñada en función del destinatario:
el sector productivo en general y las empresas en particular; esto dificulta la incorporación de
estos resultados a los procesos productivos y la generación de valor a partir de ellos.

Por último, del análisis de los resultados de la investigación, respecto de los cuales se ha
protegido la propiedad intelectual bajo la modalidad de patentes y que al día de la fecha se
encuentra licenciados, se observa que dicho licenciamiento se produce cuando la obtención del
resultado ha sido consecuencia de un convenio de investigación concertada, en donde
previamente a la obtención de resultado ya se había acordado entre las partes, al momento de
la firma del convenio, la concesión de licencias para la explotación del resultado a la parte
solicitante del proceso de investigación.

VI- Conclusiones

La Universidad Nacional del Litoral posee una amplia y exitosa experiencia en material de
transferencia de tecnología, fundamentalmente y como así lo demuestran los números
recogidos, en material de servicios tecnológicos.
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Por otra parte, se observa que existe un cúmulo importante de resultados protegidos bajo la
modalidad de patente de invención con potencial para ser transferidos. Sin embargo, no se
vislumbra en la actualidad una estrategia de transferencia de resultados de la investigación
específicamente diseñada y aplicable al proceso de licenciamiento de dichas patentes.

Consecuentemente, se plantea con mayor fuerza la necesidad de optimizar los procesos de
vinculación estratégica entre la Universidad y las organizaciones del medio productivo,
basados en un análisis del actual desempeño en esta materia de la Universidad en interacción
con su entorno y con las expectativas y necesidades de las empresa, coherente con los
objetivos planteado por la UNL en el Plan de Desarrollo Institucional, que permita mejorar la
efectividad en la transferencia de la tecnología al medio productivo, logrando así su
transformación en innovación productiva.
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Resumo

O objetivo deste trabalho é verificar o uso de ferramentas de gestão da inovação em uma
pequena empresa produtora de Equipamentos Médicos, Hospitalares e Odontológicos
(EMHO) em Ribeirão Preto (SP, Brasil). O modelo utilizado como base teórica para
caracterizar as práticas e técnicas de gestão da inovação foi o TEMAGUIDE (COTEC,
1999), o qual propõe 18 ferramentas sobre o assunto. Foi verificado que apesar de algumas
restrições típicas do setor e de uma empresa de pequeno porte, há ainda expressivo
potencial para implementação e aplicação dessas ferramentas.

Palavras-chave: Gestão da inovação. Gestão Tecnológica. Equipamentos médicos,
odontológicos e hospitalares

Abstract
The aim of this study is to verify the use of tools for managing innovation in a small-
producer of Medical Hospital and Dental Equipment (EMHO) in Ribeirão Preto (SP, Bra-
zil). The model used as the theoretical basis for characterizing the practices and techniques
of innovation management was TEMAGUIDE (COTEC, 1999), which offers 18 tools on
the subject. It was found that although some restrictions typical of the industry and a small
business, there is still significant potential for implementation and application of these
tools.

Key words: Innovation management. Technology management. Medical and dental in-
struments1. Introdução

A quebra de barreiras geográficas, aliadas à velocidade na produção e na transmissão
deinformações, indica que se vive um momento de mudanças aceleradas e constantes, em
várias áreas, especialmente no campo tecnológico. O rápido desenvolvimento da sociedade
e dos mercados nas últimas décadas implica às empresas um mercado repleto de desafios e
competitividade. A medida da competitividade de uma empresa é a capacidade de
transformar seu setor para que gere nova riqueza, isto é, depende de sua capacidade de
gerar mudanças. Desse modo a inovação é essencial para a empresa manter a
competitividade (LIMAS et al., 2008).

A gestão tecnológica e de inovação é atualmente uma prática essencial para qualquer
negócio, principalmente para aqueles inseridos em mercados que exigem alto grau de
inovação para manter a competitividade - como é o caso, por exemplo, do setor de
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equipamentos, médicos, hospitalares e odontológicos -, auxiliando as empresas a
administrar as operações existentesde forma mais eficaz e a desenvolverem-se
estrategicamente para fortalecer seus recursos, seu know-how e suas competências.

As ferramentas de gestão da inovação são apresentadas como um conjunto de técnicas e
práticas de apoio a gestão da inovação e tornam-se o foco do tema abordado para a
realização deste trabalho. Existem várias propostas cujo objetivo é organizar e sistematizar
estas práticas e técnicas, porém, para o presente trabalho, optou-se pela utilização do
TEMAGUIDE (COTEC, 1999). Além da conceituação básica sobre gestão da inovação e
suas ferramentas, este trabalho apresenta também a caracterização do setor de
equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos (EMHO), a metodologia de
desenvolvimento, com foco na pesquisa de campo; e as análises dos dados coletados, com
as conclusões. O interesse pelo setor de EMHO é decorre da característica inovadora
atribuída às suas empresas e do seu destaque no Estado de São Paulo.

O objetivo geral do trabalho é, portanto, identificar, por meio da realização de um estudo
de caso, ferramentas, e respectivas técnicas específicas, de gestão da inovação adotadas em
uma empresa produtora de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos (EMHO)
localizada no Estado de São Paulo, em especial, no município de Ribeirão Preto. O
referencial utilizado para tanto será aquele constante em Pautas Metodologicas em Gestión
de la Tecnologia y de la Innovación para Empresas – TEMAGUIDE (COTEC, 1999).
Como objetivos específicos tem-se: i) mapear as práticas conhecidas e utilizadas
pelasempresas selecionadas, tendo como base o conjunto de práticas apresentadas no
TEMAGUIDE (COTEC, 1999); ii) avaliar as práticas de apoio à gestão da inovação
aplicáveis aos processos-chave da empresa selecionada; iii) identificar um conjunto
adequado de práticas que melhor se adequem às empresas selecionadas.Espera-se com o
presente trabalho contribuir para a ampliação do entendimento sobre a situação atual
relacionada ao conhecimento, domínio e aplicação, por empresas do setor de equipamentos
médicos, hospitalares e odontológicos (EMHO), de ferramentas, técnicas específicas e
práticas de gestão tecnológica e de inovação, conforme prescrito em TEMAGUIDE
(COTEC, 1999), assim como identificar e explorar os limites e potencialidade da adoção
dessas práticas em pequenas e médias empresas do setor analisado.

2. Procedimentos metodológicos
Utilizando a classificação proposta por Gil (2002, p.41), a presente pesquisa pode ser
caracterizada quanto à abordagem do problema, como qualitativa e quanto aos seus
objetivos, como descritiva. Por sua vez, quanto aos procedimentos técnicos utilizados para
obtenção dos dados, segundo a classificação de Lakatos e Marconi (2003, p.43), trata-se de
pesquisa bibliográfica (ou de fontes secundárias) e pesquisa de campo (ou de fontes
primárias). De todo modo, ainda segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 186), a realização
de pesquisa de campo é indissociável da realização prévia de pesquisa bibliográfica.
Assim, a primeira fase do estudo, de caráter descritivo e exploratório, consistiu em revisão
bibliográfica sobre gestão da inovação. A segunda fase, também exploratória, consistiu na
realização de uma pesquisa de campo realizada junto uma empresa do setor de fabricação
de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos (EMHO). Este setor foi escolhido
por ser intensivo em desenvolvimento tecnológico e inovação, possuir atividade
exportadora e sofrer uma forte concorrência de competidores internacionais. A seleção da
empresa, objeto da pesquisa de campo, teve como ponto de partida uma lista de empresas
pertencentes ao setor de EMHO, localizadas no município de Ribeirão Preto (SP). O
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critério final baseou-se na concordância da empresa em participar do estudo em tela.  A
identificação da empresa será mantida em sigilo, por solicitação da mesma.

Quanto aos procedimentos utilizados para a realização da coleta de dados, no âmbito da
pesquisa de campo, utilizou-se de entrevista. Quanto ao tipo, foi empregada entrevista
padronizada ou estruturada, na qual “o entrevistador segue um roteiro previamente
estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas. Ela se realiza de acordo
com um formulário elaborado e é efetuada de preferência com pessoas selecionadas de
acordo com um plano” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 197).

O roteiro ou formulário de entrevista foi estruturado em torno de catorze questões, sendo
cinco abertas e nove fechadas ou dicotômicas. Em caso de resposta afirmativa, o
entrevistado era remetido a perguntas de estimação ou avaliação, com campo para
justificativa e comentários. Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 206), perguntas de
estimação ou avaliação “consistem em emitir um julgamento através de uma escala com
vários graus de intensidade para um mesmo item. As respostas sugeridas são quantitativas
e indicam um grau de intensidade crescente ou decrescente”. O respondente foi o gerente
de inovação da empresa, cujo cargo havia sido recém-criado à época da aplicação do
questionário.

Com o intuito de homogeneização terminológica e conceitual, e sobre as técnicas e
ferramentas de gestão da inovação propostas por TEMAGUIDE (COTEC, 1999) e aquelas
aplicadas ou conhecidas pela empresa, foram realizadas cinco sessões de apresentação das
ferramentas, assim como, a entrega de um manual sintético ao respondente da empresa.
Nessas seções foram esclarecidos os objetivos e formas de aplicação das 18 ferramentas de
gestão da inovação propostas por TEMAGUIDE. As entrevistas foram realizadas após as
apresentações das ferramentas de gestão da inovação, divididas em duas sessões e
auxiliadas por um roteiro de questões e pelo manual sintético de ferramentas de gestão da
inovação - ambos utilizados pelo pesquisador e pelo entrevistado. Além disso, uma folha
de respostas e um gravador foram utilizados apenas pelo pesquisador para auxiliar nos
registros das informações. Por fim, foram tabulados os resultados da realização da pesquisa
de campo e realizadas as análises dos dados apresentadas na seção referente a resultados.

3. Gestão da inovação

Numa abordagem geral sobre administração, Maximiano (2006, p. 6) define a
administração como sendo“[...] o processo de tomar decisões sobre objetivos e utilização
de recursos. [...] abrange cinco tipos principais de decisões [...]: planejamento,
organização, liderança, execução e controle”. A gestão de um negócio, conforme Natume,
Carvalho e Francisco (2008, p. 3), “tem como propósito direcionar, organizar e coordenar
todas asações dentro de uma empresa, desde a área de recursos humanos até a área de
manutenção operacional”.

Referindo-se especificamente à gestão da inovação, Gavira et al. (2007, p. 80), mencionam
que a mesma envolve “[...] um conjunto de práticas, conceitos e ferramentas que ajuda o
tomador de decisão a organizar o processo de geração de inovações, renovação da
empresa, geração de novos negócios e de valor em cima de inovação”.  Ou ainda,

[...] a ideia da gestão da inovação é estruturar, sob uma perspectiva
estratégica, rotinas e ferramentas na empresa com periodicidade e
sistematização, de modo que a inovação não seja algo espontâneo e
desarticulado na empresa (FUCCK; VILHA, 2011, p. 14).
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De acordo com Saenz e Capote1(2002 apud NATUME; CARVALHO; FRANCISCO,
2008, p.3), a gestão tecnológica pode ser definida como:

[...] a gerência sistemática de todas as atividades no interior da empresa
com relação à geração, aquisição, início da produção, aperfeiçoamento,
assimilação e comercialização das tecnologias requeridas pela empresa,
incluindo a cooperação e alianças com outras instituições; abrange
também o desenho, promoção e administração de práticas e ferramentas
para a captação e/ou produção de informação que permita a melhoria
continuada e sistemática da qualidade e da produtividade.

Para Coralet al. (2008) a gestão da inovação, entre outros aspectos, trata da organização e
direcionamento de recursos humanos e financeiros com o propósito de aumentar a geração
de novos conhecimentos, a geração de ideias de novos produtos e processos e a melhoria
dos já existentes.  Assim sendo, foram desenvolvidos métodos de gestão que agregam tanto
as características objetivas (planejamento, metas, indicadores) como subjetivas
(criatividade, cooperação) da inovação tornando-a um conceito menos dependente de sorte
ou da criatividade de alguns e passível de gerenciamento e de estímulo dentro de uma
organização. Referindo-se aos desafios da gestão da inovação, Paladino (2010, p. 12)
menciona que

O caldo de cultura da inovação requer ingredientes organizacionais
diversos, tais como: imaginação e criatividade; liberdade de expressão;
adesão dos colaboradores aos objetivos estratégicos das empresas; mix de
conhecimentos técnicos, científicos, tácitos e tradicionais; comunicação
organizacional eficiente; interdisciplinaridade nas soluções e profunda
intimidade com o mercado consumidor. Alguns desses elementos não são
domesticáveis ou são de difícil normalização. Diferentemente dos bons
manuais da qualidade e produtividade (PALADINO, 2010, p. 12)

Para Quadros e Vilha2 (2006 apud FUCK; VILHA, 2011, p. 14),

[...] não há um blue print para gerar inovações, nem para gerir o processo.
As demandas/necessidades do gestor da inovação são muito diferenciadas
para empresas de setores diferentes e tamanhos diferentes, isto é, cada
empresa deve customizar a gestão de seus processos inovativos segundo
suas prioridades e recursos.

As inovações não são fruto de geração espontânea, nem criadas no vácuo: são antes de
tudo resultado de interações deliberadas e geradas num ambiente propício, num terreno
fértil onde as ideias prosperam. Há organizações que se caracterizam por promoverem a
inovação, seja de produto, de processo, de serviço, de negócio ou organizacional
(SCHERER & CARLOMAGNO, 2009, p. 22).

3.1 Importância da gestão da inovação para a competitividade das
empresas
A importância da gestão tecnológica e da inovação é dificilmente questionada, porém
muitas vezes ela não é percebida dentro da organização. O fato da gestão tecnológica e da
inovação estar diretamente ligada à produção diária de uma empresa faz com que muitas

1SÁENZ, T.W.; CAPOTE, E.G.Ciência, inovação e gestão tecnológica. Brasília: ABIPTI/SENAI. 2002. 136 p.

2 VILHA, A.M.; QUADROS, R. Gestão da inovação sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável: lições das
estratégias e práticas na indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. RAI - Revista de Administração e
Inovação, v. 9, n. 3, p. 28-52, 2012.
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vezes sua importância não seja observada nitidamente no processo de inovação(NATUME;
CARVALHO; FRANCISCO, 2008).No entanto, esta situação pode ser revertida através de
um olhar mais atento. Autores como Terra, Kruglianskas e Zilbar3(1993 apud NATUME;
CARVALHO; FRANCISCO, 2008) afirmam que é por meio da gestão tecnológica e da
inovação nos diversos processos produtivos da empresa que os desvios, involuntários ou
provocados, podem ser observados mediante de práticas diárias que conduzem ao processo
de inovação na empresa.

A gestão tecnológica e da inovação auxilia a organização a preparar-se para o futuro,
reduzir osriscos comerciais e as incertezas, aumentando sua flexibilidade e capacidade de
resposta, sendo a inovação é um fator essencial em todas essas tarefas. A inovação melhora
a eficiência e também pode mudar, de forma significativa, os produtos e os processos, o
que coloca aempresa em um maior nível de competitividade e permite entrar em novas
áreas de negócios (COTEC, 1999, p. 11).

3.2 Gestão da inovação em empresas de pequeno porte
Segundo Perini4 et al. (2002, apud LIMAS; SCANDELARI; FRANCISCO, 2008) várias
ferramentas de gestão tecnológica e da inovação já fazem parte do dia-a-dia das pequenas e
médias empresas (PMEs). No entanto, a maioria delas faz parte de programas de melhoria
de qualidade ou para resolver necessidades específicas. Além disso, muitas poderiam ser
de grande valia, mas por não possuirem difusão adequada, não são aplicadas, sendo
necessário um trabalho de capacitação das empresas para sua utilização. Segundo Souza
(2003, p. 33), o emprego de ferramentas de gestão tecnológica e da inovação não é
disseminado de forma sistemática no ambiente das PMEs, conforme demonstram várias
pesquisas realizadas, em especial, no Brasil (MORAIS5,1999 apud SOUZA, 2003).

Souza (2003) aponta ainda para uma importante dificuldade de utilização das ferramentas
de gestão tecnológica e da inovação pelas PMEs: “o custo de muitos sistemas e a
implementação de estruturas internas para a gestão tecnológica, separam, naturalmente, as
chamadas grandes das pequenas empresas, levando-se apenas em conta a variável
custo”.Os resultados do estudo desenvolvido por Souza (2003, p. 100), em 176 PMEs da
região metropolitana de Curitiba, não foram diferentes: “nem uma das ferramentas de
gestão tecnológica e da inovação é utilizada formalmente de forma majoritária pelas
empresas amostradas”. O estudo desse autor (op. cit. 2003) indica também que as poucas
ferramentas de gestão tecnológica e da inovaçãoque são utilizadas são motivadas por
pressões regulatórias, redução do custo do processo e proteção de ativos, e não nas atitudes
de gestão. Ainda segundo o autor, há evidências de desalinhamento entre as melhores
práticas de gestão tecnológica e de inovaçãoem economias mais desenvolvidas com as das
realizadas pelas PMEs brasileiras pesquisadas em seu trabalho.

3 TERRA, J. C.; KRUGLIANSKAS, I.; ZILBER, S. N. Avaliação da gestão tecnológica na pequena empresa. In:
CONGRESSO LATINO AMERICANO DE ENGENHARIA INDUSTRIAL.1., 1993. Anais... Florianópolis:
UFSC,1993.

4 PERINI, F. A. B. et al. Gestão de tecnologia em grandes e pequenas empresas: uma análise comparativa de ferramentas.
In: Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica. 22., Salvador, 2002. Anais...Salvador:PGT/USP.
5 MORAIS, E. F. C. Inteligência competitiva: estratégias para pequenas empresas. Brasília: GH
Comunicação/Universidade de Brasília, 1999.
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4. O Método Temaguide de gestão da inovação

O método proposto pela organização empresarial espanhola denominada Fundación Cotec
para la Innovación Tecnológica (ou, Technology Management Guide - TEMAGUIDE),
traduzido pelo presente estudo como Diretrizes Metodológicas para Gestão de Tecnologia
e Inovação Empresarial, “ordena as tarefas e preocupações fundamentais para uma
adequada gestão tecnológica dentro das empresas, as explica, indica formas ou
procedimentos para levá-las a cabo e as ilustra com exemplos concretos de experiências
empresariais” (COTEC, 1999, p. 9). O foco do método TEMAGUIDE está na integração
dos típicos processos empresariais (estratégia, operações, finanças, recursos humanos,
tecnologia, qualidade e meio-ambiente) com os processos de inovação, sendo estes o
desenvolvimento de novos produtos, a inovação de processos, o desenvolvimento de
estratégia tecnológica e a aquisição de tecnologia.

O TEMAGUIDE propõe um marco ou modelo conceitual simples para facilitar a
abordagem de gestão da inovação. Ele se baseia em cinco elementos que se assemelham
àquilo que uma empresa deve fazer muitas vezes em momentos diferentes e em vários
tipos de situações: i) monitoramento [scan], ii) focalização [focus], iii) capacitação
[resource], iv) implementação [implement] e v) aprendizado [learning] (COTEC, 1999, p.
14).

Não menos importante, cabe destacar que as cinco etapas ou atividades propostas pelo
modelo TEMAGUIDE não são necessariamente sequenciais, podendo ser simultâneas,
sendo possível o início do processo de inovação em qualquer uma delas (COTEC, 1999, p.
26).  A ênfase que se deve atribuir a cada elemento ou etapa variará de empresa para
empresa e de acordo com cada situação em particular (COTEC, 1999, p. 15).

Figura 1- Modelo conceitual dos elementos-chave da inovação tecnológica

Fonte: COTEC (1999)

A cada uma das cinco etapas, atividades a serem realizadas, ou elementos do modelo, o
TEMAGUIDE associa ferramentas, técnicas, ou esquemas analíticos, que podem ser
empregadas como apoio conceitual-metodológico para o seu cumprimento e obtenção dos
resultados esperados. Segundo Cotec (1998, p. 14),

Os cinco elementos do modelo podem ser apoiados com ferramentas e
técnicas, mas isso não é o essencial. O modelo, em qualquer caso, tem um
valor intrínseco de reconhecer a posição de uma empresa ou uma equipe
em qualquer projeto ou atividade. O modelo sugere que no
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desenvolvimento de um projeto ou atividade existe um ciclo iterativo de
aprendizagem e não um simples processo em etapas consecutivas.

Assim, a primeira etapa, “monitorar”, implica observar o ambiente na busca por sinais
sobre a necessidade de inovação e potenciais oportunidades. As ferramentas associadas a
esta etapa são: análise de mercado, prospectiva tecnológica, benchmarking, análise de
patente, auditorias, criatividade, trabalho em rede, avaliação ambiental. A segunda etapa,
“focalizar”, significa focar a atenção e os esforços em uma estratégia em particular que
traga melhores resultados para o negócio ou a solução para um determinado problema. As
ferramentas indicadas para esta fase são: análise de mercado, prospectiva tecnológica,
benchmarking, análise de patente, auditorias, gestão de portfólio, avaliação de projetos,
criatividade, trabalho em rede, funcionamento em equipe, funcionamento ajustado, análise
de valor, avaliação ambiental. Por sua vez, a terceira etapa, “capacitar-se”, trata-se de
adquirir o conhecimento (explícito e tácito) necessário para desenvolver a estratégia
selecionada. São ferramentas indicadas para esta etapa: avaliação de projetos, criatividade,
gestão de direitos de propriedade intelectual e industrial, gestão de interfaces, gestão de
projetos, trabalho em rede, funcionamento em equipe. A quarta etapa, “implementar”,
refere-se à execução da alternativa selecionada e as ferramentas auxiliares são: análise de
mercado, criatividade, gestão de interface, gestão de projetos, trabalho em rede,
funcionamento em equipe, gestão da mudança, funcionamento ajustado, análise de valor,
melhoria contínua. A quinta etapa, embora influencie todas as demais, “aprendizado”,
refere-se ao processo de internalizar conhecimentos das experiências de sucessos e
insucessos durante o processo de inovação ou, ainda, aprender com os êxitos ou fracassos.
As ferramentas indicadas para esse processo são análise de mercado, benchmarking,
auditorias, gestão de portfólio, avaliação de projetos, criatividade, trabalho em rede,
funcionamento em equipe, funcionamento ajustado, melhoria contínua, avaliação
ambiental (COTEC, 1999, p. 14-17). Embora nesta última etapa o TEMAGUIDE não faça
menção explícita à Gestão do Conhecimento, pode-se inferir que esse campo disciplinar
poderá contribuir para a com esse processo de aprendizagem organizacional. Assim, no
total o TEMAGUIDE sugere o emprego de 18 (dezoito) ferramentas, que se desdobram,
por sua vez, em 71 técnicas específicas, relacionadas às diversas etapas de implementação
do modelo, igualmente tributárias de campos disciplinares diversos como gestão da
qualidade, gestão de projetos, gestão do conhecimento, planejamento estratégico, gestão de
recursos humanos, marketing, dentre outros. No Quadro 1 são relacionadas nominalmente
as dezoito ferramentas de apoio à gestão da inovação e respectivas técnicas específicas.

Quadro 1 – Relação de ferramentas de gestão tecnológica e da inovação e técnicas
específicas

Ferramentas Técnicas Específicas Ferramentas Técnicas Específicas

Análise de Mercado

QFD -Quality Function
Deployment

Construção de
Equipes

Fixas

Conjoint Analysis Espontâneas

Usuário Líder De Projetos

Prospectiva
Tecnológica

Método Delphi De mudanças Frequentes

Árvore de Relevância Com trabalho Disperso

Benchmarking
Auditorias De resolução de Problemas

Centros de Informações De melhoria de Qualidade

Análise de Patente

Carteira de Patentes no
âmbito Corporativo Gestão de

Mudanças

Encontrar Tempo

Carteira de Patentes no
âmbito Tecnológico

Elaborar Visão de Futuro
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Previsão Tecnológica Identificar Barreiras

Auditoria
Tecnológica

Auditoria de Competências "Vender Mudanças"

Auditoria Tecnológica Desenvolver um Plano

Auditoria de Inovação Aprender

Gestão de Carteira
Matrizes 2D/3D Controlar sua eficácia

Programação Matemática

Produção Enxuta

Just-in-time

Avaliação de Projeto

Fluxo de Caixa Livre Layout de Produção

Check List Kanban

Árvore de Decisão
Análise de Valor

Análise Funcional

Criatividade
MPIA Gráfico de Pareto
Integração da Criatividade na
Gestão Estratégica

Diagrama de Gantt e Pert

Gestão de PII

Sistemas Patentes

Melhoria Contínua

Ciclo de Resoluções

Licenciamento Brainstorming

Transferências Diagrama de Causa e Efeito

Contratos de Consórcios Listas de Revisão

Gestão de Interfaces
Estrutural Vs de Processos Diagramas de Fluxo

Pessoal Vs Impessoal Implementação de Políticas

Gestão de Projetos

Desmembramento de
Trabalho

Gestão Ambiental

Minimização de Lixo e
Reciclagem

Cronogramas Design Produto Sustentável

Fluxogramas Marketing Ambiental

Método Caminho Crítico Análise do Ciclo de Vida

Monitoramento de Marcos Ecossistemas Industriais

Trabalho em Rede

Longo Prazo
Sistemas de Gestão do
Meio-ambiente

Curto Prazo
Gestão do Meio-Ambiente
na Qualidade Total

Relacionamentos Informais Auditorias Ambientais

Acordos de Relutância

Contabilidade total dos
Custos
Relatórios da Gestão do
Meio-ambiente

5. O setor de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos
(EMHO)
O mix produtos ofertados pelas empresas do setor EMHO é bastante amplo. O setor
compreende a produção de uma série de produtos e tecnologias que “vão desde os mais
tradicionais, como seringas, até equipamentos sofisticados que incorporam tecnologias de
informação e comunicação e nanotecnologia” (FIESP, 2009). Segundo o estudo conduzido
por FIESP (2009), o setor brasileiro de EMHO é composto por 2.139 empresas que
empregam 44.385 trabalhadores. A atividade é caracterizada essencialmente pela
participação de empresas de micro e pequeno porte. Do total de empresas desse setor,
96,4% são de micro e pequeno porte (até 99 pessoas ocupadas), 3,2% de médio porte (de
100 a 499 pessoas ocupadas) e 0,4% de grande porte (mais de 500 pessoas ocupadas). Em
termos de geração de emprego, as micro e pequenas empresas desse setor são responsáveis
por 48,8% dos postos de trabalho, empresas de médio porte por 32,2% e de grande porte
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por 19% (FIESP, 2009). Quanto à origem do capital, as empresas são predominantemente
de capital nacional, correspondendo a 79,64% das empresas (RIEG; ALVES FILHO, 2003,
p. 297). As vendas estão distribuídas entre 48% para o setor privado, 44% para o governo e
8% para o mercado externo (IPT, 2008).

Segundo FIESP (2009), o “Estado de São Paulo representa um dos principais territórios
produtivos para a cadeia de EMHO no Brasil”, se apresentando como o maior estado
produtor de EMHO do país. Nele estão localizados 45% das empresas desse setor, o
equivalente a 964 estabelecimentos industriais sendo, 920 micro e pequenas empresas
(920), 41 média empresa e 3 grandes empresas. Ainda de acordo com o relatório produzido
por FIESP (2009), em termos de trabalhadores empregados, a indústria de EMHO paulista
possui em seus estabelecimentos 9.967 postos de trabalho, correspondendo a 22,5% do
pessoal ocupado nessa indústria no Brasil. Do total de trabalhadores desse setor no estado
de São Paulo, 58,6% (5.838) estão na micro e pequena empresa, 31,7% (3.162) na média
empresa e 9,7% (967) na grande empresa. O município de São Paulo concentra o maior
número de empresas produtoras de EMHO no Brasil. A Região Metropolitana de São
Paulo, que engloba 39 municípios, corresponde a mais da metade (54,7%) dos
estabelecimentos deste setor no Estado de São Paulo.

Por seu turno, a cidade Ribeirão Preto (SP) responde por 5,1% (49) do númerode
estabelecimentos da indústria de EMHO paulista e por 2,3% dos estabelecimentos da
indústria de EMHO brasileira. O Arranjo Produtivo Local (APL) de EMHO de Ribeirão
Preto responde também por 5,3% (1.291) do número de trabalhadores ocupados no setor de
EMHO no Estado de São Paulo e por 2,9% das ocupações na indústria nacional de EMHO
(FIESP, 2009). Do total de estabelecimentos desse setor em Ribeirão Preto, 96% são de
micro e pequeno porte (63 estabelecimentos) e o restante de médio porte, 4% (2
estabelecimentos), sem estabelecimentos com mais de 500 funcionários. No que se refere à
distribuição dos trabalhadores entre os portes de empresa desse setor no município: 581
estão ocupados nas micros e pequenas empresas (45%) e 710 nas médias empresa (55%).
O rendimento médio do pessoal ocupadonessa indústria local é de R$ 1.294,45, inferior à
média de rendimentos dosempregos ocupados nessa indústria no estado de São Paulo, de
R$ 1.578,30 (FIESP, 2009).

5.1 Inovação nas empresas do setor de EMHO
O setor de EMHO tem fundamental importância para o suprimento do mercado de
produtos para a saúde. As indústrias que compõem o setor possuemmundialmente um
elevado grau de inovação, de conhecimento científico e tecnológico, o que lhes confere
dinamismo quanto ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos e à competitividade
(FIESP, 2009, p. 6). Segundo Furtado e Souza (2000), o desenvolvimento tecnológico na
indústria de EMHO apresenta ritmo bastante acelerado, apoiado em múltiplasfontes de
insumos. Dinamismo tecnológico do setor EMHO é impulsionado pelos avanços
científicos e tecnológicose pelas inovações de setores como mecânicade precisão,
eletrônica digital, informática equímica, quefortalecem a oferta da indústria de
equipamentos médico-hospitalares.

Estudo conduzido por IPT (2008), referente ao desenvolvimento tecnológico do setor,
aponta que as empresas nacionais de EMHO são mais inovadoras que a média das
empresas da indústria de transformação. Do total das empresas, 68% do setor de EMHO



10

foram consideradas inovadoras, contra 33,5% da indústria de transformação (IBGE6, 2003
apud IPT, 2008, p. 55). A taxa de inovação em produto é de 44,7% para a indústria de
EMHO, enquanto da indústria de transformação é de 33,5%. Com relação à inovação de
processos, ambas apresentam taxa de 30,6%. Já os gastos com atividades internas de P&D
das empresas de EMHO, calculados pela média por empresa, foram equivalente a R$ 534
mil em 2005, ao passo que em 2000 tais gastos foram de R$ 345 mil, expressando um
crescimento de 54% no período. “Entre os principais obstáculos à inovação no setor estão
os riscos econômicos e os elevados custos associados à inovação” (IPT, 2008).

6. Resultados

Na presente seção são apresentados os resultadosobtidos pelo presente trabalho a partir do
estudo de caso realizado em uma empresa de pequeno porte do setor de equipamentos
médicos, hospitalares e odontológicos situada no município de Ribeirão Preto, Estado de
São Pauo (Brasil).

6.1 Breve caracterização da empresa
De acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) a empresa,
objeto da pesquisa de campo, tem como atividade principal a fabricação de materiais para
medicina e odontologia (código CNAE 32.50-7-05). A empresa, tem mais de 40 anos de
atuação e produz três diferentes linhas de produtos médico-hospitalares. Seus produtos são
destinados ao mercado interno e externo, tendo como principais destinos no exterior países
da América Latina, Leste Europeu e África. Pela classificação do BNDES sobre o porte de
empresas, a companhia estudada é uma pequena empresa, com faturamento entre 2,4 e 16
milhões de reais. A organização possui oito áreas departamentais, sendo que uma delas foi
recentemente constituída com o propósito voltado para ações de inovação.A empresa
possui um total de 66 funcionários, sendo: 41 empregados alocados na área operacional;
quatro (4) exclusivamente no departamento de inovação; outros cinco (5), membros de
projetos e gerentes funcionais; e 16 alocados em outras áreas administrativas, como RH,
finanças, entre outras. O total do pessoal alocado na área de inovação representa 13,6% da
dos recurso humanos da empresa.O orçamento anual, médio dos últimos três anos, de
projetos em relação a média do faturamento, é 7%. O orçamento desses projetos é
destinado ao desenvolvimento de novos produtos e melhorias de processos. Parte deste
orçamento é financiada por recursos de órgãos de fomento, em cerca de 70%. Apenas pela
Financiadora de Estudo e Projetos (FINEP), agência governamental de fomento à
inovação, a empresa já teve três projetos contemplados por duas modalidade de apoio:
duas de demanda espontânea e umado Programa de Subvenção Econômica à Inovação.

6.2 Resultados e análise das entrevistas
De maneira geral, constatou-se que a maior parte das ferramentas de gestão da inovação
relacionadas em TEMAGUIDE não é utilizada pela empresa pesquisada. A maioria dos
objetivos que justitificariam o uso dessas ferramentas é atingida por meio de outras
práticas, ou práticas equivalentes, próprias da empresa. Das 18 ferramentas de gestão da
inovação apresentadas em TEMAGUIDE, apenas 8 (ou 44%) são aplicadaspela empresa.
Os resultados encontrados são condizentes com os estudos abordados na seção 3.2 do

6IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Pesquisa industrial de inovação tecnológica 2003.
Rio de Janeiro: IBGE, 2005. 148 p. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>.
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presente trabalho que revelam a falta de utilização de técnicas e práticas específicas de
gestão da inovação por pequenas e médias empresas. Os principais motivos para a não
aplicação destas técnicas estão relacionadas a limitações típicas de uma pequena e média
empresa (PME), como o desconhecimento sobre as ferramentas de gestão da inovação e
percepção reduzida referente a importância da inovação para a competitividade dos
negócios.

Como cada ferramenta constante em TEMAGUIDE apresenta um objetivo específico, a
pesquisa procurou conhecer outras práticas ou práticas equivalentes realizadas pela
empresa que, na percepção do entrevistado, poderiam atender aos mesmos objetivos.
Considerando, assim, tais práticas, o entrevistado declarou serem aplicadas 12 ferramentas
(ou 67% do total) semelhantes àquelas presentes em TEMAGUIDE, porém com
denominação ou forma de implementação diversa. A utilização de ferramentas
equivalentes foi justificada pelo entrevistado devido amaior simplicidade de
implementação e aplicação. Foi possível constatar que muitas dessas ferramentas são mais
condizentes com a realidade de uma pequena e média empresa, porém algumas vezes é
verificado o restrito conhecimento sobre as ferramentas de gestão da inovação, bem como
a conscientizaçãode sua utilização por parte da empresa.

Conforme já exposto, cada ferramenta proposta pelo TEMAGUIDE se desdobra em
técnicas específicas de aplicação. Assim, no tocante à utilização de técnicas específicas, no
âmbito de cada uma das 18 ferramentas, aplicadas e conhecidas pela empresa, bem como a
quantidade de técnicas consideradas de interesse para implementação, constatou-se que a
maior parte dessastécnicas não é aplicada pela empresa e apenas uma minoria delas é
conhecida ou considerada de interesse para serem implementadas. De um total de 71
técnicas específicas, apenas 29 são aplicadas pela empresa, o que representa 41% do total.
Esta proporção é condizente com a proporção de 44% das ferramentas de gestão da
inovaçãonão utilizadas, conforme já mencionado. Considerando apenas as técnicas
específicas que não são aplicadas pela empresa - ou seja, 42 técnicas - apenas 15 delas
eram conhecidas anteriormente pela empresa, o representa 36%. Esta constatação também
é condizente a falta de conhecimento e divulgação de informações sobre ferramentas de
gestão da inovação, conforme é apontado pelos estudos apresentados na seção 3.2 do
presente trabalho.

Após a apresentação e esclarecimentos à empresa sobre as técnicas específicas
relacionadas pelo TEMAGUIDE, questionou-se o entrevistado sobre o interesse da empresa
em implementar estas técnicas, até então desconhecidas pela empresa. Das 42 técnicas
específicas não aplicadas, somente 14 foram apontadas como sendo de interesse da
empresa, o representa 33%.

O entrevistado faz referência ao uso de outras práticas, próprias da empresa, as quais são
consideradas mais simples e satisfatórias para atenderem as atuais necessidades, como
sendo o motivo principal para não implementar as técnicas específicas apresentadas em
TEMAGUDE. Além disso, a aplicação de algumas técnicas específicas foi considerada fora
da realidade de uma pequena empresa. No Quadro 2 são apresentadas de forma resumida
as informações, coletadas durante as entrevistas, sobre a aplicação das ferramentas de
gestão tecnológica e respectivas técnicas específicas pela empresa pesquisada.

Quadro 2 Aplicação das ferramentas de gestão da inovação e respectivas técnicas
específicas

Ferramentas
de Gestão da Inovação

Técnicas Específicas
TEMAGUIDE

Uso de práticas equivalentes pela
empresa
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Análise de Mercado -

Reuniões com a assistência técnica;
Análise dados do SAC;
Questionários com representantes de
vendas; e reuniões com grandes
clientes

Prospectiva
Tecnológica

- -

Benchmarking -

Participação em feiras nacionais e
internacionais; acompanhamento de
editais públicos nacionais e
internacionais; Reuniões com
pessoal de vendas e da assistência
técnica

Análise de Patente -
Monitoramento de patentes
realizado por Terceiros para análise
qualitativa de tendências

Auditoria
Tecnológica

- -

Gestão de Carteira -
Os projetos são condicionados aos
Editais da FINEP

Avaliação de Projeto Fluxo de Caixa Livre -

Criatividade -
Reuniões e práticas de
Brainstorming

Gestão de PII - -

Gestão de Interfaces
Orientada para Estrutura Reunião para gerenciar o

BalancedScorecard (BSC)Orientada para Processos

Gestão de Projetos

Desmembramentode Trabalho

Prestação de contas à FINEP
Cronogramas

Fluxogramas

Monitoramento de Marcos

Trabalho em Rede
De Curto Prazo

-
Relacionamentos Informais

Construção de
Equipes

Fixas

-

Espontâneas

De Projetos

De resolução de Problemas

De melhoria de Qualidade

Gestão de
Mudanças

Encontrar Tempo
Força da decisão da alta diretoria

Elaborar Visão de Futuro
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Identificar Barreiras

"Vender Mudanças"

Controlar sua eficácia

Produção Enxuta -

BSC; Prazos de Entrega; Índice
Vendas vs. Produção; Índice de
Ociosidade; Formulação de
Estoque; e Painel de Desempenho

Análise de Valor -
Reunião multidisciplinar para
análise qualitativa

Melhoria Contínua

Ciclo de Resoluções

Atualizações de certificados: CE,
ISO 13450; Certificado Boas
Práticas de Fabricação; e Inmetro

Brainstorming

Diagrama de Causa e Efeito

Listas de Revisão

Diagramas de Fluxo

Implementação de Políticas

Gestão Ambiental

Minimização de Lixo e
Reciclagem

Auditorias externas de fiscalização:
CETESB, Prefeitura, BPF e ISO

Seis Sigma

Qualidade Total

Auditorias Ambientais

Como pode ser observado, três das ferramentas de gestão da inovaçãonão são utilizadas
pela empresa, quer seja segundo a proposição original do TEMAGUIDE, quer seja por
meio de práticas equivalentes. São elas: i) Previsão Tecnológica; ii) Gestão de Propriedade
Intelectual e Industrial; iii) Auditoria Tecnológica. Apenas para esta última a empresa
demonstrou interesse em implementar, sendo que não erapreviamente conhecida pela
mesma. Esta constatação evidencia a carência de divulgação adequada sobre ferramentas
de gestão da inovaçãopara que elas sejam aplicadas nas PME. Em relação às ferramentas
Prospecção Tecnológica e Gestão de Propriedade Intelectual e Industrial, a principal razão
apontada pelo entrevistado para explicar a não aplicação das mesmas está associada à
baixa de competitividade do setor. O entrevistado afirma que há menos de cinco
concorrentes diretos das principais linhas de produtos da empresa no Brasil. A alta
regulamentação do setor é indicada pelo entrevistado como a principal barreira que
desestimula a entrada de novos concorrentes, inclusive estrangeiros. As análises do setor
de EMHO apontam para outra direção em relação à competitividade do setor, as quais
indicam forte competição. Este fato oferece risco tanto às exportações brasileiras quanto à
participação no mercado doméstico, se considerado a possibilidade deentrada de players
globais, como a China, e/ou a importação dos produtos destes. Geralmente em pequenas e
médias empresas, a conscientização sobre as ameaças competitivas se baseia em visões de
curto e médio prazo.

O entrevistado afirmou ainda que a demanda por inovação do mercado doméstico é
relativamente baixa e o pequeno porte das empresas atuantes no setor nacional são fatores
adicionais que não justificam a aplicação das ferramentas Prospecção Tecnológica e
Gestão de Propriedade Intelectual e Industrial. Vale a pena mencionar que esta
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últimaferramenta não é utilizada pela empresa em virtude da ausência de patentes. No
entanto, as justificativas apontadas para a empresa não possuir patentes são as mesmas.

As motivações apontadas pelo entrevistado também estão apoiadas por uma visão mais
imediatista por parte da empresa. Se levado em consideração a atual dinâmica de mudanças
das preferências e dos comportamentos dos consumidores, a empresa pode se deparar com
necessidades ou exigências repentinas do mercado. Este fato pode ocorrer inclusive com o
assédio ou entrada de novos produtos.

A principal dificuldade relacionada àscondições de uma pequena empresa, apontada pelo
entrevistado, diz respeito ao custo relativamente alto de implementação das técnicas ou
alocação de recursos escassos para suas aplicações. Como por exemplo, nos casos
mencionados das técnicas Método Delphi (Prospecção Tecnológica) e Usuário Líder
(Analise de Mercado). Neste caso, entende-se que esta situação é comum à maioria das
PMEs brasileiras e sua superação necessita de apoio de políticas públicas ou ações
conjuntas entre empresas.

Como pôde ser visto também no Quadro 2 parte das ferramentas de gestão da inovação
sugeridas em TEMAGUIDE é suprida, exclusivamente, por outras práticas, ou práticas
equivalentes, próprias da empresa. São 7 no total: Análise de Mercado; Benchmarking;
Análise de Patentes; Gestão de Carteira; Criatividade; Produção Enxuta; e Análise de
Valor. Percebe-se que a maioria dessas práticas é condizente com as condições de uma
PME como, por exemplo, Produção Enxuta e Análise de Valor. O sistema denominado de
Produção Enxuta tem como princípiosbásicos o comprometimento da organização com
aredução de desperdíciosea eliminação de estoques. Com efeito, as práticas apontadas pela
empresa são apenas um esforço inicial para tentar alcançar tal compromissoem toda
organização, mas não configuram uma gestão de Produção Enxuta, como tal. Com relação
à ferramenta Analise de Valor, a realização de reuniões com equipe multidisciplinar não
atribui valor quantitativo aos retornos de componentes funcionais ou às melhorias
decididas. Os resultados dessas reuniões são referentes à priorização ou não de melhorias e
incorporação de componentes funcionais no processo ou produto a ser desenvolvido.

O Quadro 2 apresenta também as oito ferramentas de gestão da inovação que são utilizadas
por meio da aplicação de pelo menos uma das técnicas específicas presentes em
TEMAGUIDE: Avaliação de Projetos; Gestão de Interfaces; Gestão de Projetos; Trabalho
em Rede; Construção de Equipes; Gestão de Mudanças; Melhoria Contínua; e Gestão
Ambiental. Depreende-se que a utilização dessas ferramentas é decorrente da aplicação das
técnicas específicas mais simples ou que fazem parte de programas de melhoria de
qualidade. Outras ainda, são técnicas exigidas por órgãos de fomento ou requeridas na
fiscalização de órgão públicos ou instituições de certificações.

Algumas das técnicas específicas são aplicadas para atender objetivos distintos do proposto
pelo TEMAGUIDE, como é o caso, por exemplo, de Gestão de Interfaces. Apesar das
técnicas e práticas apontadas pela empresa apoiarem paralela ou indiretamente o objetivo
desta ferramenta, suas aplicações não têm como propósito principal gerenciar
relacionamentos entre as interfaces internas ou externas da empresa.

O Quadro 3 apresenta as técnicas específicas da COTEC que a empresa tem interesse em
aplicação, inclusive com os respectivos prazos para empresa iniciar o processo de
implementação.

Quadro 3: Interesse de implementação de técnicas específicas
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Ferramentas
de Gestão da Inovação

Técnicas específicas
a serem implementadas Até6 meses De 12 a18

meses

Análise de Mercado
QFD •

Conjoint Analysis •

Análise de Patente Previsão Tecnológica •

AuditoriaTecnológica

Aud. de Competências •

Aud. de Tecnologias •

Aud. de Inovação •

Criatividade MPIA •

Gestão de Mudança Aprender •

Análise de Valor
Análise Funcional •

Gráfico de Pareto •

Gestão Ambiental

Design Produto •

Marketing Ambiental •

Anál. Do Ciclo de Vida •

Relatórios MA •

O interesse da empresa pelas técnicas específicas constantes no Quadro 3 evidencia o
potencial existente de aplicação ferramentas de gestão da inovação em empresas de
pequeno e médio porte, após a simples difusão de informações acerca de seus objetivos,
aplicação e resultados a serem obtidos. A intenção de se iniciar o processo de
implementação dessas técnicas no curto prazo - entre 6 e 18 meses - aponta também, de
certa forma, a viabilidade técnica e organizacional existente na empresa para tanto.

Por fim, com relação às técnicas específicas não consideradas de interesse pela empresa
para serem implementadas, o entrevistado apontou as seguintes justificativas:
complexidade da técnica versus benefícios resultantes; baixo número de projetos; cultura
tradicional da empresa; ausência de circunstâncias específicas; alto custo de implantação;
as mudanças são desestimuladas pela forte regulamentação do setor ou às exigências de
editais de fornecimento/fomento; e outros fatores já mencionados no trabalho.

7. Considerações Finais
A revisão bibliográfica sobre a gestão da inovação em empresas de pequeno porte no
Brasil permitiu verificar que as pequenas empresas não fazem uso extensivo de
ferramentas de gestão da inovação. A falta de conhecimento dessas técnicas é apontada em
alguns estudos como a principal razão para não aplicar essas ferramentas.

O presente trabalho optou por um estudo de caso, de caráter exploratório, para verificar se
uma pequena empresa, de um setor intensivo de inovação, aplica ou não as ferramentas e
técnicas específicas propostas pelo método TEMAGUIDE (COTEC, 1999). Se não as
utiliza, o porquê, e, sendo uma empresa caracterizada como inovadora, quais são as
práticas utilizadas para realizar sua gestão da inovação.

Os resultados da pesquisa demonstraram que o nível de utilização das ferramentas e
técnicas específicas pela empresa analisada não é diferente do conjunto de empresas
pesquisadas em estudos anteriores, ratificando, assim, esta característica de pequena
empresa. Após a apresentação de todas as técnicas específicas para o conhecimento da
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organização, o entrevistado demonstrou interesse em implementaralgumas delas, inclusive
no curto prazo (em até seis meses). Das 42 técnicas não aplicadas pela empresa, somente
14 foram consideradas para serem implementadas, correspondendo à 33%. Parcela
significativa de 39,4% do total das 71 técnicas específicas não é considerada interessante
para ser aplicada. Caso essas venham a ser implementadas, somadas as 29 técnicas já
aplicadas pela empresa, esta contará no futuro com a aplicação de 43 técnicas específicas,
correspondendo a 60,4%. Este fato revela condições favoráveis para aplicação da maior
parte das técnicas propostas por TEMAGUIDE.

Com relação às barreiras impostas a aplicação das ferramentas de gestão da inovação, foi
verificado que a desconhecimento e falta de informações sobre estas ferramentas não é
única dificuldade encontrada pelas pequenas e médias empresas. É necessário também
estimular a conscientização da importância da inovação para a competitividade. Dessa
forma, políticas públicas devem não apenas difundir adequadamente informações sobre a
importância da inovação para a competitividade dos negócios, mas avançar mais
decisivamenteno oferecimento de programas de capacitação das empresas em métodos,
ferramentas e técnicas específicas de gestão da inovação.

Já com relação ao alto custo de aplicação de algumas técnicas específicas - como, por
exemplo, o Método Delphi que se a apresenta inviável para uma pequena e média empresa
isoladamente, estas podem ser promovidas por várias empresas em pareceria ou
financiadas por instituições públicas ou associações empresariais com o intuito de
compartilhar os benefícios gerados para o setor como um todo. Estas medidas podem
contribuir para assegurar a competitividade dessas empresas frente a forte concorrência
internacional presente cada vez mais no mercado doméstico.

Portanto, apesar de algumas restrições típicas de uma pequena empresa, o estudo de caso
evidencia o grande potencial existente para aplicação de métodos, ferramentas e técnicas
de gestão da inovação no contexto organizacional de uma empresa de pequeno porte, de
um setor intensivo em tecnologia e inovação. E o aumento do número de ferramentas e
técnicas utilizadas pode significar o aumento da capacidade tecnológica e de inovação e,
consequentemente, da competitividade das empresas.
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Resumen 

 

Nuestro trabajo aborda algunas variables para el estudio de la 

construcción de capacidades empresariales y tecnológicas, indispensables 

para el éxito de las empresas. El objetivo es analizar las trayectorias en la 

apropiación, generación y transferencia del conocimiento de un empresario 

mexicano. Se pretende precisar cómo a partir de su trayectoria de vida se 

apropian y generan capacidades tecnológicos y empresariales que los lleva 

a crear y desarrollar sus empresas.  Se presentan los supuestos de los que 

partimos para comprender las trayectorias sociolaborales.  
Palabras clave: conocimiento, capacidades dinámicas, capacidades empresariales, 

identidad empresarial, subjetividad. 

 

Abstract 

 

Our work tackles some variables for the study of the construction of 

managerial and technological capacities, which are indispensable for the 

success of the companies. The objective is to analyze the trajectories in 

Mexican manager knowledge appropriation, generation and transfer. We 

look forward to specify how they appropriate and generate technological 

and managerial capacities that take them to create and develop their 

companies, starting from their life trajectories. Hereafter, we present the 

assumptions from which we proceed in order to understand the social and 

labor trajectories. 
Keywords: knowledge, dynamic capacities, managerial capacities, managerial identity, 

subjectivity. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A partir de la crisis económica en el mundo, con efectos particulares en 

México, se presentan diversas interpretaciones sobre sus causas  y posibles 

soluciones. Los principales enfoques teórico-interpretativos resaltan: a) la 

                                                 
1 Este trabajo corresponde al proyecto “Las trayectorias socio-laborales como fuentes productoras de 

capacidades para el quehacer empresarial. Indagación biográfica y experiencias en los procesos de 

trabajo en los empresarios de las Mipymes”. 
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crisis del modelo de sustitución de importaciones; b) la crisis del Estado 

Benefactor, y c) la crisis de productividad de las empresas ocasionada por el 

agotamiento del paradigma socio-productivo taylorista/fordista (cf. Coriat 

1996, De la Garza 1989, Espinosa 2006 y2010, Martínez 2011, Neffa, 2000).   

 

Articuladas en la historia moderna, la reorganización laboral y la 

restructuración productiva construyen la bisagra de los cambios técnicos, 

organizacionales, en la estructura ocupacional y en los mecanismos de 

representación y control de las clases sociales. La reorganización laboral y la 

reestructuración productivas tienen que ver con lo económico, sin duda, pero 

no pueden reducirse ambos procesos al ámbito de la economía: “la 

reestructuración no se identificó sólo como una cuestión de índole 

económica sino que implicó también la reafirmación de los mecanismos 

centrales de la interacción entre empresarios y trabajadores bajo la férula del 

Estado” (Zapata, 2005: 33). Es pertinente destacar que la reestructuración 

productiva no es producto de un proceso uniforme. En lo macro, “el problema 

principal que se presenta desde la perspectiva de la reestructuración estatal es la 

eliminación de reglamentaciones que daban cierto poder legal a los sindicatos 

en cuanto a decisiones relativas al trabajo” (De la Garza, 1989: 10), el peso del 

sindicato en la formulación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y del 

Reglamento Interior de Trabajo (RIT). La materialización de la 

reestructuración productiva se aprecia en una reorganización laboral ad hoc a la 

cultura laboral, las condiciones sociodemográficas de los trabajadores, los 

procesos de reclutamiento y capacitación, las tradiciones y experiencias 

laborales en la región, las formas particulares que asumen las prácticas 

sindicales y laborales en general, que se concretan a nivel micro en prácticas 

cultural-laborales que modifican el comportamiento organizacional de los 

actores del trabajo. 

 

Después de tres décadas, de la instauración del modelo neoliberal, cifrado en 

la apertura comercial y el retiro del Estado de la economía y el abandono de 

los programas sociales, se recrudeció la crisis, proceso que se materializa en 

múltiples dimensiones, por ejemplo en la falta de competitividad de las 

empresas mexicanas ante la oferta de productos extranjeros de mejor calidad 

y menor precio. Esta situación ocasionó el cierre de empresas, sobre todo de 

medianas y pequeñas empresas, por la reducción drástica de sus ventas y su 

consecuente pérdida de empleos. De ahí que una de las preguntas de esta 

investigación se dirige a indagar las capacidades que requieren las empresas 

para mantenerse en el mercado
2
. 

                                                 
2
 Para Boyer, a partir de la década de los noventa “la competencia es más por la innovación 

(productos y procesos); la mejora en la productividad; la aptitud para convertir la 
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En la historia del capitalismo, en particular en condiciones en las que el 

Estado gravitaba en la vida social (por su capacidad de regulación y de 

redistribución de la riqueza social, a la par de su papel tutelar de las 

relaciones laborales), parte del registro de las trayectorias laborales dejan 

como evidencia empírica la posibilidad de desembocar en la edificación de 

empresarios, a partir de la derrama de conocimientos en las grandes y 

medianas empresas. Esta derrama tenía efectos significativos en sus 

trabajadores, relacionándose estrechamente con contratos de trabajo no 

limitados en el tiempo, es decir el resultado histórico de buenas condiciones 

de trabajo, entre éstas las referidas a capacitación y estabilidad laboral. Esta 

fuente productora de cultura empresarial se está inhibiendo a la luz de los 

nuevos acontecimientos en el mundo del trabajo. El ensamble complejo de la 

informalidad, la tercerización, la eventualidad, etc., articulada a las 

dificultades de construir orgullo por pertenecer a la firma, y su 

materialización en identidad, empieza a manifestarse de manera discontinua, 

sobre todo en las nuevas generaciones de trabajadores. En esta línea, 

nosotros proponemos que una de las variables analíticas en el éxito de las 

empresas es la capacidad empresarial, ya que la reestructuración productiva 

y la modernización industrial han implicado “la elaboración de estrategias de 

modernización y éstas dependen en parte de los dirigentes de las empresas, 

esto vuelve al empresario un elemento importante para explicar el éxito o el 

fracaso de las compañías” (Hernández, 2006: 108).  

 

Abordamos algunas variables para el estudio de la construcción de 

capacidades empresariales y tecnológicas, indispensables para el éxito de las 

empresas. Por tal razón, el objetivo de este trabajo es analizar las trayectorias 

en la apropiación, generación y transferencia del conocimiento de un 

empresario mexicano. Se pretende precisar cómo a partir de su trayectoria de 

vida se apropian y generan capacidades tecnológicos y empresariales que los 

lleva a crear y desarrollar sus empresas. En el ejercicio de liderazgo, la toma 

de decisiones, la innovación en procesos y productos y en actividades 

empresariales en general, se observan diferentes maneras de  transferir y 

acumular las capacidades empresariales y tecnológicas, de ahí la importancia 

de comparar experiencias empresariales a partir de las trayectorias 

sociolaborales de los sujetos empresariales, nuestra contribución del análisis 

teórico y el apoyo empírico a partir del análisis biográfico.   

                                                                                                                             
información en nuevas fuentes de beneficio”, entre otras. Este autor identifica que el análisis 

y discusión contemporánea sobre la nueva economía gira alrededor de “la innovación en la 

gestión de las empresas, su reorganización, y sus consecuencias sobre el sistema académico, 

educativo, las desigualdades sociales y evidentemente la conducción de la política 

económica…”.  (Neffa, 2000: 7). 
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El trabajo está integrado a partir de cinco apartados: en el primero nos 

dirigimos a la discusión sobre las trayectorias laborales en general; en el 

segundo apartado se aborda el tema del ser empresario; en el tercero se 

desarrollan los conceptos de capacidades empresariales y tecnológicas y los 

procesos de innovación; en el cuarto presentamos la metodología y por 

último se analiza las trayectorias empresariales y tecnológicas de un 

empresario.  

 

TRAYECTORIAS LABORALES 

 

Aludir a las trayectorias es, de entrada, pensar en el empleo, en la rotación, 

en la desocupación, en la transición de un estado laboral a otro; en la 

capacidad de los sujetos de elegir nuevos rumbos personales, pero también 

reconocer el peso de las estructuras en las definiciones de los sujetos. 

Resumiendo la complejidad, partimos entonces de la premisa –producto de la 

evidencia empírica- de que “para la de las ‘trayectorias laborales’, una 

‘trayectoria laboral’ construye el mapa de rotación laboral a lo largo de la 

vida de un trabajador, ocultando que dicha rotación obedece en esencia a los 

constantes despidos de trabajadores que realizan los empresarios en un 

contexto de existencia de estructuras de desempleo y subempleo, entre cuyas 

funciones destaca la de presionar a los trabajadores en activo a competir 

contra los que se encuentran fuera de los mercados –formales- de trabajo” 

(Sotelo, 2004: 29).  

 

Hay una saga cultivada desde la economía y la sociología del trabajo que da 

cobijo a reflexiones sobre las trayectorias laborales. Frassa et al, 2010, 

apuntan en su reflexión hacia el contexto de privatización y las políticas 

macroeconómicas de corte neoliberal implementadas en Argentina en los 

noventa y su gravitación en las trayectorias de dos grandes empresas; desde 

esta perspectiva, extendemos que las condiciones del entorno explican en lo 

macro las trayectorias seguidas por las empresas. Pero esta amplitud no 

significa escisión de lo micro, del efecto en los individuos. El modelo 

económico neoliberal "derivó, entre otras cuestiones, en la desregulación de 

los mercados, la apertura comercial y la puesta en marcha de un profundo 

proceso de reestructuración productiva y privatización de empresas públicas" 

(Frassa et al, 2010: 180), hechos que alteraron drásticamente el panorama 

general del trabajo en el subcontinente. En esta historia, sin determinismos, 

se alude a la capacidad de los actores para encarar las restricciones del 

sistema. 
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En otro acercamiento, Torns et al, 2011, apuntan hacia el análisis del “peso 

que el mercado de trabajo, la división sexual del trabajo y las políticas 

públicas relacionadas con el empleo y la familia tienen en la definición de las 

trayectorias laborales de hombres y mujeres" (Torns et al, 2011: 5), 

reconociendo que se trata de “trayectorias de inserción laboral más o menos 

dilatadas en el tiempo y más o menos precarias o informales, y trayectorias 

laborales que no tienen otro horizonte que la informalidad y/o la precariedad. 

O de la combinación entre informalidad precariedad‐paro y empleo emergido 

y con garantías a lo largo del ciclo de vida" (Torns et al, 2011: 17). En este 

tenor, “los cambios acaecidos en el mundo del trabajo como consecuencia 

del proceso de flexibilización productiva y laboral que caracteriza el ciclo 

actual del modo de producción capitalista dificultan, cada vez más, el hecho 

de mantener esta estructura binaria de dependencia versus independencia 

laboral. En este sentido, han surgido nuevas situaciones intermedias, donde 

los límites entre empleo dependiente e independiente se tornan difusos” 

(Acuña y Pérez, 2005: 13-14). 

 

Las mutaciones del trabajo están generando nuevas aproximaciones. Por 

ejemplo, el reconocimiento de nuevas formas de trabajo que se apartan del 

trabajo típico, clásico (cf. De la Garza, 2011), propio del paradigma 

taylorista-fordista, con estabilidad, con un patrón visible, con contrato de 

tiempo indefinido, a realizarse en un lugar específico
3
 –de nuevo, el planteo 

del taller y el cronómetro- y tutelado por el Estado. Estos cambios se 

traducen a su vez en debilidad para los trabajadores y sus organizaciones. 

Entre las dimensiones que destacan en este sentido Acuña y Pérez sobresalen 

las siguientes: atomización de las unidades productivas; externalización de 

servicios y subcontratación de mano de obra; expansión de las formas 

atípicas de empleo; tercerización de la economía; aumento del trabajo 

asalariado sin contrato laboral; normas laborales que reducen la capacidad de 

negociación contractual e inhiben la acción sindical (Acuña y Pérez, 2005: 

20).  

 

En un acercamiento de detalle, se resalta en evidencia empírica aportada a 

partir del caso argentino, que “entre las décadas de los ’80/’90 los 

trabajadores a tiempo completo que cambian de empleo redujeron su 

probabilidad de perder su empleo, pero los trabajadores que ingresan la 

incrementaron” (cf. Ministerio de Trabajo, Argentina, 2005: 7). Se trata de 

                                                 
3
“…el empleo clásico es cada vez menos la forma dominante de la estructuración del 

salariado, entendiendo por empleo ‘clásico’ la figura que adoptó en la sociedad salarial: un 

empleo a tiempo completo, programado para durar (contrato de duración indeterminada) y 

enmarcado en el derecho del trabajo y la protección social” (Castel, 2010 :126-127). 
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situaciones híbridas, al coexistir en la economía empleos de larga duración 

con empleos inestables. 

 

En el nuevo capitalismo aumenta el umbral de tolerancia del desempleo - a 

mediados del siglo XX la concepción del pleno empleo aceptaba una tasa de 

desempleo de menos del 5%, en tanto en nuestros días es del 7%-. Como 

resultado de la complejidad de los procesos sociales, el empleo industrial se 

redujo de 28% del empleo total en 1995, a 23% en 2000” (cf. Ministerio de 

Trabajo, Argentina, 2005: 225), se narra desde la experiencia argentina. En 

una línea de tiempo, de 1995 a 2000, es un ejemplo, los trabajadores del 

servicio postal en México pasaron de 27,117 a 23,255 (caída de 14.2%); por 

su parte, los trabajadores del servicio telegráfico pasaron de 11,576 a 8,651 

(caída de 25.3%). Ajustando la unidad de observación, en el caso argentino 

se señala que “una vez transcurridos siete años desde su desvinculación casi 

60% de los trabajadores no consiguen retornar a un empleo registrado en 

industria, comercio o servicios, por lo que quedan excluidos del sistema de 

seguridad social. Esto se explica por la elevada tasa de informalidad 

existente” (cf. Ministerio de Trabajo, Argentina, 2005: 29). La posibilidad de 

que se construyan en este proceso patrones, empresarios, es muy remota (cf. 

De la Garza y Campillo, 1998).  

 

La transición de un estado laboral a otro, que implica trayectorias laborales 

con múltiples valladares, discontinuas, están más presentes en las 

generaciones que recién se están incorporando al mundo del trabajo, es decir 

las generaciones jóvenes. Hay coincidencia en el tránsito a condiciones de 

precariedad, sea por recién ingreso al mundo laboral o por una regresión que 

implica el paso de mejores condiciones laborales a condiciones laborales 

precarias –experiencias frecuentes al vivir los trabajadores procesos de 

reestructuración en las empresas
4
. 

 

Reflexionemos sobre la evidencia empírica, para comprender las trayectorias 

laborales y su accidentalidad. De acuerdo con las estadísticas de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo 2008 (INEGI), nos indica Ruiz Durán, “de 

los 28,9 millones de trabajadores remunerados, 18,5 millones (64,1%) tienen 

una permanencia en el trabajo inferior a cinco años” (Ruiz Durán, 2009: 

187)
5
. Al revisar la evolución del trabajo eventual urbano y rural de 

                                                 
4
 Los testimonios que aporta Quiroz (2009) del proceso de reestructuración en Ford 

Cuatitlán o la experiencia reciente de los trabajadores de la extinta Compañía de Luz y 

Fuerza del Centro, apuntan en esa misma dirección. 
5
 Castel narra la experiencia francesa: “…se pudo calcular que la tasa de movilidad de la 

población activa (pasaje de un empleo a otro, del empleo a la desocupación, de la 

desocupación al empleo) era del 12% para el año de 1974. Pasó al 16,3% en 2001, lo que 
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asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el año 1996 llega 

al 10%, mientras que para el 2013alcanza el 16.4%, como un hecho 

constante. El trabajo eventual es una realidad en crecimiento en México. Es 

trabajo formal, pero de data corta. Es trabajo dependiente, pero eventual, 

similar como proceso a lo que acontece en Chile (cf. Acuña y Pérez, 2005) 

en donde el empleo asalariado sigue siendo mayoría, la caída se aprecia en el 

carácter de indefinido. 

 

Resumiendo la discusión, presentamos supuestos centrales de los que 

partimos para comprender las trayectorias sociolaborales:  

 

 En las trayectorias sociolaborales, la subjetividad ocupa un lugar 

de relieve, manifiesto en el proceso de dar sentido a situaciones 

concretas. (De la Garza, 2001: 18). 

 

 “Los individuos construyen sus orientaciones y hacen elecciones 

y adoptan decisiones en el ambiente que perciben. En este 

contexto, el concepto de expectativa es fundamental para analizar 

la conexión entre un actor y su ambiente. La expectativa es una 

construcción de la realidad social que permite al actor 

relacionarse con el mundo externo”. (Crozier y Friedberg 1990, 

De Gaulejac 2005, Melucci, 1999). 

  

 “La identidad es fuente de sentido para la gente, organiza el 

sentido”, concluyendo que hay tres tipos de identidades, la 

“legitimadora”, de “resistencia”, y la de “proyecto”. (Alonso, 

2001: 8; cf. Dupuis, 1998).  

 

 A partir de las trayectorias sociales se pueden descubrir sucesos 

importantes que lleva a algunos empresarios al éxito empresarial. 

 

 

 

SER EMPRESARIO 

 

En la historia del capitalismo, en particular en condiciones en las que el 

Estado gravitaba en la vida social (por su capacidad de regulación y de 

redistribución de la riqueza social, a la par de su papel tutelar de las 

                                                                                                                             
podría parecer un incremento relativamente limitado…No obstante, esto implicaría olvidar 

la distinción entre movilidad obligada y movilidad elegida” (Castel, 2010: 128), acordando 

Castel –de acuerdo a las fuentes que consultó- que la movilidad está asociada a la 

inestabilidad en el empleo. 
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relaciones laborales), parte del registro de las trayectorias laborales dejan 

como evidencia empírica la posibilidad de desembocar en la edificación de 

empresarios, a partir de la derrama de conocimientos en las grandes y 

medianas empresas. Esta derrama tenía efectos significativos en sus 

trabajadores, relacionándose estrechamente con contratos de trabajo no 

limitados en el tiempo, es decir el resultado histórico de buenas condiciones 

de trabajo, entre éstas las referidas a capacitación y estabilidad laboral. Esta 

fuente productora de cultura empresarial se está inhibiendo a la luz de los 

nuevos acontecimientos en el mundo del trabajo. El ensamble complejo de la 

informalidad, la tercerización, la eventualidad, etc., articulada a las 

dificultades de construir orgullo por pertenecer a la firma, y su 

materialización en identidad, empieza a manifestarse de manera discontinua, 

sobre todo en las nuevas generaciones de trabajadores. 

 

Empresarios son aquellos, hombres o mujeres que interactúan en la 

economía como propietarios de cualquier forma del capital: industrial, 

financiero, comercial, agrícola, entre otros. Para fines de este trabajo se 

considera empresario a aquellos hombres o mujeres que forman parte del 

capital, es decir que invierten su dinero con el fin de generar un plusvalor, y 

tienen una presencia activa dentro de la empresa, es decir, que tienen la cuota 

de poder más importante para la toma de decisiones, que establecen 

estrategias para su desarrollo y definen el futuro de su empresa. Esta 

aclaración se debe a que existen personas que forman parte de la estructura 

del capital de las empresas, sin que sus decisiones sean consideradas en la 

gestión de las empresas, por lo que su papel se reduce a formar parte del 

capital.  

Hay diferentes acercamientos en el estudio de los empresarios, aunque se 

distinguen tres enfoques interpretativos de la acción empresarial a partir de la 

toma de decisiones estratégicas de los propietarios. (Martínez y Montesinos 

2007, De la Garza 2000, Hernández 2007),  

 

1) La teoría clásica y neoclásica que consideran al empresario como un actor 

racional orientado a la maximización de sus beneficios.  Las decisiones son 

racionales y buscarán siempre incrementar sus recursos. La racionalidad es 

limitada al no contar con toda la información. 

 

2) Desde el enfoque estructuralista se considera que el empresario toma 

decisiones a partir de las estructuras en las que interactúa, económicas, 

políticas y socioculturales. Desde esta perspectiva teórico-metodológica se 

considera al empresario como un sujeto social determinado, al ser producto 

de su historia.  Se interiorizan normas y valores empresariales a partir del 
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proceso de socialización, primaria y secundaria. Las decisiones están 

orientadas de acuerdo con las normas, principios y valores interiorizados.  

 

3) Desde la perspectiva del actor, éste es resultado y creador de su propia 

historia. Crozier y Friedberg (1990), consideran que las orientaciones 

estratégicas que adoptan los actores sociales toman en cuenta sus 

posibilidades y sus recursos, así como las limitaciones que caen sobre ellos. 

Los sujetos sociales no se encuentran determinados por las estructuras, 

aunque éstas delimiten sus campos de acción, por lo cual se hace posible que 

los actores sociales, como son los empresarios, transformen o amplíen  los 

espacios de intercambio económico a partir del desarrollo de sus 

capacidades. Las capacidades se aprenden, se desarrollan y se transfieren, al 

ser resultado de la experiencia, el saber-hacer. 

 

Para Schumpeter los empresarios son “personas con una voluntad y energías 

muy superiores a lo normal y que son capaces de generar desequilibrios 

económicos, son individuos ´con capacidad para hacer que las cosas se 

hagan,´ superando así las aptitudes de las demás personas de su época para 

percibir posibilidades objetivas que otros no ven” (Neffa, 2000:96). Desde 

nuestro punto de vista este autor tiene una visión estructuralista de los 

empresarios; compartimos su descripción del ser empresarial, pero 

consideramos que los actores sociales logran desarrollar capacidades 

empresariales a partir de los procesos de aprendizaje desarrollados en sus 

trayectorias sociolaborales, aunado a ciertas condiciones y expectativas de 

los actores.   

 

 

CONSTRUCCIÓN Y APROPIACIÓN DE CAPACIDADES 

 

En la literatura sobre aprendizaje y acumulación de capacidades tecnológicas 

en las empresas se estudian los procesos de aprendizaje involucrados en la 

construcción gradual de una base mínima de conocimiento tecnológico
6
 para 

ser capaces de llevar a cabo actividades de innovación.  De tal manera que 

las capacidades tecnológicas y las capacidades de gestión se aprenden y se 

desarrollan, consideramos que es una construcción gradual de conocimientos 

en gestión, los cuales se desarrollan a través de procesos de interacción con 

otros empresarios o actores con conocimientos en herramientas y procesos de 

gestión, transmitidos a través del saber –hacer, en el ejercicio de la toma de 

                                                 
6 Para Neffa (2000) la base tecnológica es la acumulación de competencias tecnológicas, generadas 

internamente o adquiridas, que pudo reunir una firma a lo largo de su historia. Nosotros proponemos 

una analogía para la base empresarial de innovación, que son la acumulación de competencias 

empresariales adquiridas y desarrolladas a través de las trayectorias socio-laborales.    
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decisiones, en la experimentación y la repetición, logrando un proceso 

acumulativo de capacidades.
7
 En la teoría evolucionista de la firma 

consideran un modelo de autorregulación donde “las rutinas emergen de las 

acciones repetidas entre los agentes y su contexto” (Neffa, 2000: 121)  

 

En la literatura sobre capacidades existe la diferenciación entre capacidades 

tecnológicas y organizacionales. Las capacidades organizacionales implican 

la asignación de recursos, una competencia para hacer transacciones y una 

competencia administrativa para definir estructuras y políticas 

organizacionales más eficientes. Las capacidades tecnológicas, según Kim 

(1997), refieren a la habilidad de hacer un uso efectivo del conocimiento 

tecnológico para asimilar, usar, adaptar y cambiar las tecnologías existentes. 

También permiten crear tecnologías nuevas y desarrollar nuevos productos y 

procesos en respuesta al ambiente económico cambiante". Pero las 

capacidades tecnológicas por sí solas no logran incrementar la 

competitividad de las empresas, para lo cual se tienen que articular con 

cambios organizacionales, es decir, desarrollar capacidades organizacionales. 

 

Mientras la noción de capacidades tecnológicas se posiciona a partir de la 

economía y trata de explicar fenómenos relacionados con la generación de 

ventajas competitivas a partir de los procesos productivos, así como 

innovaciones en éstos, la noción de capacidades empresariales sostiene la 

idea de que existen capacidades cuya fortaleza no parte de los procesos 

centrales de la organización, sino que podrían mirarse como competencias de 

potencial (Savall y Zardet 1995) y que son aquellas que se sitúan en los 

procesos administrativos o de toma de decisiones de la organización y no 

necesariamente en las capacidades fundamentales (core scientific 

capabilities, Gonsen, 1998). Para Teece, Pisano y Shuen (1997) en el marco 

de capacidades dinámicas se analizan las fuentes y métodos de creación de 

riqueza en entornos de cambio tecnológico rápido en donde la evidencia 

empírica ha demostrado que el éxito depende más de los procesos internos de 

perfeccionamiento tecnológico, organizativo y de gestión de la empresa.  En 

este trabajo se consideran a estas capacidades como capacidades 

empresariales. 

 

Por lo expuesto anteriormente, entendemos por capacidades empresariales: la 

habilidad de tomar decisiones que lleven a las empresas a su éxito 

económico y social. Las capacidades empresariales le permiten al empresario 

integrar su capital social, formar  redes de conocimiento, tener la capacidad 

                                                 
7 Para Savall y Zardet, “Compétence sont les connaissances théoriques et pratiques détenues par un 

acteur, mise en œuvre dans l’exercice de son activité professionnelle dans une ou plusieurs 

spécialités.” En Ingénierie stratégique du Roseau Paris, Economica, 1995a., p.  494.   



 11 

de negociación, solucionar problemas; su intuición le permite detectar áreas 

de oportunidad y arriesgar su capital, analizar los escenarios, establecer 

planes estratégicos, determinar necesidades, ampliación de la demanda, 

estrategias de marketing, generación de valor. Por otra parte, las capacidades 

organizacionales implican definir el modelo organizacional, el estilo de 

liderazgo, las formas de organización del trabajo, establecer las pautas de 

negociación en las relaciones laborales, definir la estructura y los procesos de 

comunicación, las formas de solucionar los conflictos internos, definir los 

procesos y mecanismos de aprendizaje individual y organizacional, así como 

la gestión de recursos humanos. 

 

Como se observa las capacidades empresariales son aquellas que permiten el 

desarrollo de la empresa en interacción con su entorno. El empresario a partir 

de sus motivaciones y capacidades va tomar la decisión de invertir en cierta 

tecnología o en adquirir ciertas innovaciones tecnológicas o desarrollar 

ciertos procesos o productos y va desarrollar los mecanismos de interacción 

para implementarlos en su empresa. 

 

Las capacidades empresariales tienen como fuente principal la toma de 

decisiones estratégicas, al ser las decisiones fundamentales que dan forma a 

la empresa porque implica acciones tomadas, recursos comprometidos que 

afectan críticamente a la salud y sobrevivencia de la empresa.  (Eisenhardt & 

Zbaracki, 1992) . 

 

La corriente dominante en la literatura sobre capacidades tecnológicas y 

organizacionales se centra en la experiencia de las grandes empresas, 

consideran que las pequeñas empresas de los países en desarrollo son 

tecnológicamente inmaduras, aprenden en el largo tiempo, por medio de 

acumular el conocimiento. Aunque la base tecnológica y empresarial de la 

mayoría de las Pymes mexicanas sí son inmaduras, para revertir dicho 

proceso no basta con comprar o desarrollar exclusivamente las capacidades 

tecnológicas, ya que el éxito de las empresas está en ser competitivas 

internacionalmente, para lo cual se necesitan empresarios con capacidades 

empresariales, que innoven productos y procesos a través de nuevas formas 

de integración del capital, es decir, integrar capital inmaterial (el saber 

científico, tecnológico y empresarial) con el capital material (instalaciones, 

máquinas, materia prima, lo financiero, entre otras).    

 

Como lo menciona la investigación de la OIT “en muchas empresas, el 

aprendizaje en el lugar de trabajo, la formación y el desarrollo del personal 

se están convirtiendo en un elemento que se integra dentro de sus objetivos y 

estrategias empresariales y organizativos. Esto es especialmente cierto en el 
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caso de las empresas consideradas como «muy eficaces», también llamadas 

«organizaciones de trabajo de alto rendimiento» (high performance work 

organizations - HPWO), que producen productos y servicios con gran valor 

añadido. La investigación de la OIT sobre este tema documenta las prácticas 

de estas «HPWO». Expone cómo se organizan el rendimiento, la gestión de 

las actividades y de los recursos humanos, y los objetivos y procesos de 

aprendizaje y formación en función de los objetivos en materia de 

organización, que tratan de inculcar la confianza, el entusiasmo y el 

compromiso respecto de las orientaciones escogidas por la organización”  

 

METODOLOGÍA 

 

Las trayectorias sociales productoras de condiciones favorables para el 

quehacer empresarial en sujetos concretos, es la unidad de análisis que guía 

nuestro estudio. Se trata de un proceso complejo e incluso equívoco, pues el 

origen y el destino proyectado de las trayectorias no son lineales ni 

unidimensionales. Como producto de la relación de condiciones históricas, 

es decir de procesos generales, y de los alcances y límites de sujetos 

particulares, el relieve estriba en su articulación enriquecedora como proceso 

que deviene en capacidades tecnológicas, organizacionales y empresariales.  

 

Privilegiando la metodología cualitativa en nuestro trabajo de campo, en la 

historia de vida y la entrevista a profundidad encontramos huellas y razones 

para comprender la realidad, para entender que los hombres nacen en 

condiciones históricas no elegidas por ellos, que influyen en su cosmovisión, 

pero que al mismo tiempo que son aprendidas (y aprehendidas) de manera 

distinta, son fuentes para la acción. En la siguiente figura ilustramos las 

variables que integran el modelo interpretativo sobre trayectorias 

sociolaborales. 
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Contexto macro, procesos

generales

Familia

Escuela

Amigos

Experiencias

laborales

Sujeto 

Sustitución del modelo 

de acumulación

Procesos de 

reestructuración 

productiva

Elaboración de estrategias de 

modernización

Contexto micro

Apertura comercial e integración de 

sectores manufactureros a la 

economía de USA. Arteaga y Micheli, 

2006.
Estrategias 

globales de 

empresas 

trasnacionales

Incorporación de conceptos, 

conocimientos y prácticas 

laborales  
Fuente: Elaboración propia 

 

El estudio de las trayectorias sociolaborales se realizó a partir de una 

investigación/intervención en una pequeña empresa (Savall y Zardet, 1995; 

Martínez Griselda, 2011). A partir de los procesos de interacción que se 

realizaron en la elaboración del diagnóstico de disfuncionamientos y en la 

formación de equipos de mejoras, se hizo evidente la importancia de las 

competencias empresariales, ya que fue a partir de estas competencias lo que 

permitió iniciar los procesos de cambio organizacional, tendientes a 

disminuir los costos ocultos generados por los disfuncionamientos.   

 

Asimismo, se realizó una entrevista a profundidad para construir la historia 

de vida del empresario/innovador en la que se abordaron los temas de 

infancia, familia, estudios realizados y su trayectoria laboral. 

 

EMPRESA TECHNOLOGY - PUSH 

 

Como se mencionó anteriormente, el aprendizaje es un proceso histórico que 

está influenciado por la path dependency, es decir el impacto que tienen las 

trayectorias tecnológicas pasadas en el desarrollo de las nuevas capacidades. 

La empresa estudiada es una empresa de empuje tecnológico (technology 

push), donde el empresario rompe con el modelo lineal de la innovación y 

logra integrar en el proceso de innovación, desde la visión de la oferta 

(technology push) como de la demanda (market pull). Todo ello al haber 

desarrollado sus productos para ofrecer un producto necesario para el 

mercado, específicamente para PEMEX.   

 

El empresario es un innovador en el sentido más amplio, al ser un científico 

que desarrolló diez patentes internacionales dirigidas al desarrollo de 
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productos y procesos, utilizados en su empresa y dirigidas al mercado 

nacional e internacional. Las diez patentes versan sobre los procesos de 

aleación de metales, desarrollando distintos productos.  

 

Como lo señala Dosi, la innovación es un proceso de búsqueda, 

descubrimiento, experimentación, desarrollo, imitación, diseño y 

concepción, difusión y absorción de conocimientos aplicados para generar 

nuevos productos, nuevos procesos de producción y nuevas formas de 

organización. (Neffa, 2000:184)  El Dr. Ximénez Caballero desarrolla cada 

de una de estas etapas del proceso de innovación, y posee la capacidad de 

investigación sustancial para comprender, interpretar y valorizar los 

conocimientos científicos y su aplicación en la producción. “Yo no concibo 

la investigación científica si no es para su aplicación económica o social. Yo 

desarrollé mis patentes de Dox pensando en mi país, en la necesidad de 

contar con un material que fuera resistente a un medio extremo como el mar, 

para las plataformas marinas de PEMEX; la empresa es resultado de esta 

investigación” (Ximénez Caballero, 2007). Como lo señala Rosenberg, 

lograr la aplicación de los conocimientos científicos en el proceso de 

producción depende de que se dé una interfase abierta y flexible entre la 

investigación científica básica y aplicada. 

 

Articulando lo teórico con los atributos de Ximénez Caballero, apreciamos 

que en él se integran las capacidades tecnológicas y empresariales, aun 

cuando sus capacidades empresariales no fueron desarrolladas a mayor 

plenitud. A partir de la investigación/intervención realizada a la empresa se 

observaron una variedad de disfuncionamientos correspondientes a la 

aplicación de la estrategia, ocasionando costos ocultos, que se reflejan en su 

situación económica.   

 

La presencia de capacidades empresariales en el empresario al que 

estudiamos le permite constituir un capital cultural –en el sentido de P. 

Bourdieu- que lo pone al servicio de la empresa
8
. Su cercanía con el poder 

político le permitió la construcción de un espacio relacional para desarrollar 

varias innovaciones tecnológicas para PEMEX. En cuanto a la intuición, le 

permitió detectar áreas de oportunidad y arriesgar su capital en productos y 

procesos nuevos en el mercado. Las capacidades empresariales no 

                                                 
8
 En otros tres casos que hemos estudiado, los empresarios se formaron con base en dos 

columnas: 1) su experiencia en la gran empresa, en lo que hemos conceptualizado como 

derramas de conocimiento basadas en estabilidad laboral; 2) la significación del proceso 

escolar, manifiesto como meritocracia. De acuerdo a la dinámica económica actual, estos 

dos basamentos se están erosionando (cf. las fuentes que se han citado en lo referente a la 

mutación en el trabajo; en lo escolar, cf. Padua, 1985 y 1994). 
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desarrolladas por Ximénez Caballero fueron: el análisis de escenarios, 

establecer planes estratégicos, ampliación de la demanda, estrategias de 

marketing, transferir sus conocimientos y formación de redes. Una variable a 

considerar es el rasgo de personalidad de este empresario: no le interesaba 

ampliar su mercado, ya que la innovación la hizo para Petróleos Mexicanos; 

esta situación ha llevado a la empresa a fuertes crisis y a momentos de cierre 

temporal. Es precisamente la experiencia de esta empresa la que nos lleva a 

afirmar que las capacidades empresariales aseguran el éxito económico de la 

empresa, ya que las patentes que aseguraran el monopolio en el producto no 

le ha permitido obtener altos resultados económicos.  

 

Pero ¿cuáles son las características particulares del proceso sociohistórico 

(su historia personal en su complejidad) que le permitió desarrollar sus 

capacidades tecnológicas y empresariales? En el diagrama que se muestra a 

continuación se interrelacionan las variables estudiadas en las trayectorias de 

conocimiento en la construcción de capacidades tecnológicas y 

empresariales. 

 

      

Trayectoria de conocimiento de 
Ximénez Caballero

Entorno Económico, político y social
Xalapa

Familia
Música
Investigación
Trabajo
Relaciones sociales

Organizacional

SujetoMúsico, Inventor

1930

Violinis ta-Revueltas , A rte

Ingeniero Q uímico-1954

1956-Salzburgo- Posgrado en 

Direcc ión de Orquesta

1960 Doctorado en Química

Tel Aviv

Subdirec tor de 

La orquesta-Limantur

Direc tor 1973

NASA-1980

Empresa

Inyectora

De Plástico

1973

Hacienda

Innovador

Diamantes

Plasma químico
1992 patente DOX

1996 DTA Méx
2003 y 2004 Crisis

 .   

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir del análisis de su biografía, en primer lugar nace en el seno de una 

familia donde los conocimientos científicos y musicales formaban parte de la 

vida cotidiana
9
. Su padre financiaba investigadores, siendo su casa el 

laboratorio de su padre y de jóvenes científicos-tecnólogos, es decir un 

espacio de construcción de capital cultural y de conocimiento. Por parte de 

                                                 
9
 En el trabajo de Sennett, El artesano, en uno de sus apartados, se apunta en esta misma 

dirección. 



 16 

su madre, una mujer indígena yaqui, de un carácter fuerte, lo orientó al 

estudio de la música. Su familia pertenecía a los altos círculos económicos y 

políticos de la Ciudad de Xalapa, Veracruz. En la década de los años veinte 

Xalapa vivía una gran efervescencia cultural y educativa, que se manifiesta 

entre otras cosas en la creación de la Universidad Veracruzana.  

 

La formación del Dr. Ximénez Caballero está dirigida en dos vertientes, por 

un lado, el arte (violinista y director de la Orquesta Sinfónica de Xalapa), y 

por el otro una formación en ingeniería química, con maestría en metalurgia 

y doctorado en física. La música ocupó los primeros años de su vida 

económica, ya que trabajó en la Orquesta Sinfónica. Cuando lo nombran 

director de la sinfónica promueve una empresa cooperativa de bolsas de 

plástico, en donde los músicos son los dueños. Es a partir de esta primera 

empresa que inician sus actividades empresariales, aunque consideradas 

como secundarias y su motivación principal es “el mantener un ingreso que 

les permitiera a los músicos realizar su actividad sin ninguna presión”. 

(Ximénez Caballero, 2007) 

 

En cuanto a su capital cultural y político, fue cercano al presidente 

Echeverría (período presidencial de 1970 a 1976): En este periodo va a 

estudiar a Europa un doctorado en música. Posteriormente, en el sexenio de 

López Portillo (1976-1982), realiza su doctorado en Estados Unidos de 

América, a partir del cual desarrolla sus patentes de anticorrosivos y de 

incrustación de diamantes. En ese contexto, y dada la acumulación de 

conocimientos científicos y tecnológicos de primer nivel, el presidente lo 

manda a llamar ya que se iniciaban actividades de perforación de los nuevos 

pozos petroleros. Una muy importante razón de este llamado es que Ximénez 

Caballero estaba desarrollando un taladro con punta de diamante para la 

perforación más rápida de los pozos. Este proyecto no se concreta por 

cuestiones políticas, pero inicia su actividad comercial con el anticorrosivo 

utilizado en espárragos para las plataformas marinas.  

 

REFLEXIÓN FINAL 

 

La empresa estudiada es una empresa de base científica y tecnológica, ya que 

sus productos y procesos de producción se sustentan en los descubrimientos 

científicos y tecnológicos realizados por el empresario/científico Ximénez 

Caballero. Estos dieron lugar a los productos y procesos, con fuerte 

intensidad de I y D, creando las condiciones para el surgimiento de la 

empresa. Estas empresas por lo general se desarrollan con interacción con los 

centros de investigación; en este caso el empresario cuenta con su propio 

laboratorio de investigación. La empresa pertenece a las denominadas 
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Pymes. En su particularidad, se encuentra entre las intensivas en tecnología o 

intensivas en conocimiento o de punta, las cuales en su mayoría “son 

creadas por los propios investigadores científicos y tecnólogos que se 

desempeñan en laboratorios universitarios, en organismos académicos de 

investigación y en departamentos de I y D de grandes empresas, o están 

originadas en las incubadoras o parques tecnológicos localizados cerca de 

los laboratorios universitarios” (Neffa, 2000:333)  

 

Como se argumentó a lo largo del trabajo, las trayectorias tecnológicas y 

empresariales actuales son resultado de las interacciones socio-históricas 

desarrolladas a lo largo de las trayectorias socio-laborales. En este caso, el 

proceso de socialización primaria muestra una mayor influencia en la 

construcción de capacidades tecnológicas. En el desarrollo de las 

capacidades empresariales tienen una mayor influencia las trayectorias 

laborales, destacando su papel como director de la Orquesta Sinfónica de 

Xalapa. También existe una cercanía al poder político, fue un factor 

importante en el crecimiento y decrecimiento de su empresa, al tener como 

único cliente a Pemex. Coincidimos con Teece, Pisano y Shuen (1997), el 

éxito de una empresa se logra con la identificación de nuevas oportunidades, 

con la implementación de procesos organizacionales eficientes y basados en 

una cultura organizacional y laboral de confianza que promueva la 

creatividad logrando que los competidores queden fuera del mercado.  El 

estudio de Ximenez Caballero sus capacidades empresariales fueron 

limitadas al no lograr explotar su potencial tecnológico.  

 

El ensamble de trabajo informal, terciarización, depreciación general de los 

ingresos, el peso de la desocupación, del subempleo, la tercerización y el 

trabajo eventual, han contribuido decisivamente en la degradación de las 

condiciones de trabajo, generando rutas dominantes en las trayectorias 

laborales en las que prevalece el tránsito de la estabilidad a la inestabilidad o 

se mantiene la inestabilidad-inestabilidad. Sin determinismos, las 

condiciones materiales empujan en esos sentidos. La movilidad social, 

incluso el relieve de la escuela, encuentra un obstáculo decisivo a la 

construcción de trayectorias laborales que den paso de la inestabilidad a la 

estabilidad, de condiciones de trabajo precarias a condiciones de trabajo 

dignas. 

 

Los contratos laborales cortos, temporales, la eventualidad como fenómeno 

estructural, así como la tercerización –tipificada por el INEGI como la 

contratación de personal por una firma para trabajar en otra- minan la 

posibilidad de construir adhesión, identidad. Los más afectados son los 

segmentos poblacionales jóvenes y las mujeres. Otro afectado, más en 
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potencia que en el presente, es el nicho que permitía que en las empresas su 

derrama en conocimientos fuera base constitutiva de prácticas de 

emprendurismo, de seguridad individual, que se concretaba en la edificación 

de empresarios.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Acuña, E. y Pérez E. Trayectorias laborales: el tránsito entre el trabajo asalariado 

y el empleo independiente, Chile, Cuaderno de Investigación, no. 23. 

Alonso, J. (2001). “Proseguir con la discusión de los movimientos sociales”, en  

Alonso, Jorge (coord.), Identidades, acciones colectivas y movimientos 

sociales, México, El Colegio de Jalisco. 

Bourdieu, P. (1998). Capital cultural, escuela y espacio social, México, SXXI.  

Castel, R. (2010). El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatuto 

del individuo, México, FCE. 

Castel, R. (2004). Las metamorfosis de la cuestión social: una crónica del 

salariado, Buenos Aires, Paidós. 

Crozier , M. y Friedberg E. (1990). El actor y el sistema. Las restricciones de la 

acción colectiva, México, Alianza Editorial Mexicana. 

Cutuli, R. (2010). “Trayectorias laborales precarizadas. Mujeres de la industria 

pesquera marplatense. 

De Gaulejac, V. y Tablada Léonetti I. (1994). “De l’excellence à l’exclusion” en La 

lutte des places, París, Desclée de Brouwer. Como traducción se titula “De la 

excelencia a la exclusión”, traducción de Mónica Portnoy y Vania Galindo. 

De Gaulejac, V. (2005). La société malade de la gestion, Paris, Seuil. 

De la Garza, E. y Campillo M. (2011).  “¿Hacia dónde va el trabajo humano?”, 

Venezuela, Nueva Sociedad no. 157, septiembre-octubre. 

De la Garza, Enrique, Trabajo no clásico, organización y acción colectiva, UAM-

Plaza y Valdés, México, 2011. 

Dosi, G. (1998). « Sources, procedures and microeconomic effects of innovation », 

en Journal of Economic Literaure,  EUA,  XXVI. 

 

Dupuis, J-P, (1998). “Anthropologie, culture et organisation. Vers un modèle 

constructiviste”, en Jean-François Chanlat (coord.), L'individu dans 

l'organisation, Canadá, Les Presses de l'Université Laval, Éditions Eska. 

Dupuis, J-P (1988a). “Une approche sociologique de la dynamique interne de 

l'entreprise”, en J-P. Dupuis y André Kusminiski, Sociologie de l'économie, du 

travail et de l'entreprise, Boucherville, Francia, Gaëtan Morin Éditeur. 

Espinosa, A. (2006). Subordinación, identidad y sentido en tres fábricas mexicanas, 

Trabajo de tesis para obtener el grado de Doctor en Estudios 

Organizacionales, UAM-I México.  

Eisenhardt, K. M., & Zbaracki, M. J. (Winter 1992). “Strategic Decision Making”, 

en Strategic Management Journal, Vol. 13, Special Issue: Fundamental 

Themes in Strategy Process Research. (Winter, 1992), pp. 17-37. 



 19 

Strategic Management Journal is currently published by John Wiley & Sons. Stable 

URL: recuperado 2006. 

http://links.jstor.org/sici?sici=01432095%28199224%2913%3CI7%3ASDM%3E2.

0.CO%3B2-I 

Franco, S. y Gonçalvez, L. (2005)“Clínica laboral: nuevos abordajes clínicos y 

organizacionales para los síntomas contemporáneos”, en Schvarstein, 

Leonardo y Luis Leopold (comps.), Trabajo y subjetividad. Entre lo 

existente y lo necesario, Argentina, Paidós, pp. 265-295. 

Frassa, J., Muñiz-Terra, L. y Naclerio, A. (2010). Trayectorias empresariales 

divergentes frente a contextos de privatización. Un estudio comparativo de 

dos empresas públicas argentinas. Economía, sociedad y territorio, vol. X, 

no. 32, México, El Colegio Mexiquense, ene-abr 2010.  

Henríquez, H. y Uribe-Echevarría, V. (2005). La trayectoria laboral de las personas, 

un aporte al debate sobre la protección al trabajo. Chile, Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Chile. 

Hernández, M. (2006).  “Los estudios empresariales en América Latina: balance y 

alternativas de análisis”, en De la Garza, Enrique (coord.), Teorías sociales y 

estudios del trabajo: nuevos enfoques,  México, Anthropos-UAMI, pp. 108-

129. 

Martínez García, B. (2005). “Las nuevas formas de organización del trabajo: 

obstáculo para la construcción de una identidad, en Schvarstein, Leonardo y 

Luis Leopold (comps.), Trabajo y subjetividad. Entre lo existente y lo 

necesario, Argentina, Paidós. 

Martínez G. (2011). Le management socioéconomique pour les petites entreprises 

mexicaines, Francia, Editions UE, ISBN: 978-613-1-56812-1. 

Martínez G. y Montesinos R. (2007) : XI Coloquio De La Carrera De 

Administración Interunidades, Trayectorias De Producción del 

Conocimiento. El Caso de Dos Pequeñas Empresas Mexicanas,  Morelia, 

Mich. 21 al 23 de junio. 

Melucci, A. (1999). Acción colectiva, vida cotidiana y democracia, El Colegio de México, 

México, 1999. 

Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad social, “Trayectorias laborales y rotación del 

empleo 1996-2004”, en Trabajo, ocupación y empleo. Trayectorias, negociación 

colectiva e ingresos, Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, 

Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad social, Argentina, agosto 2005. 

Neffa, J. C. (2000). Las innovaciones científicas y tecnológicas. Una introducción a 

su economía política. Prólogo de Robert Boyer, Argentina, Lumen-

HVMANITAS . 

Padua, J. (1985). “Movilidad social y universidad”, en Gilberto Guevara, La crisis 

de la educación superior en México, México, Nueva Imagen. 

Padua, J. (1994). “Transformaciones estructurales, políticas educativas y eficiencia 

en el sistema escolar de México”, Estudios sociológicos, vol. XII, no. 36, 

México, El Colegio de México, septiembre-diciembre. 

Quiroz Trejo, J. O. (2009). “La crisis de la industria automotriz en México: 

¿paradigma o caso aislado?”, El Cotidiano, México, UAM-A, no. 158, 

noviembre-diciembre. 



 20 

Ruiz Durán, C. (2009). “México: las dimensiones de la flexiguridad laboral”, en 

Weller, Jürgen (ed.), El nuevo escenario laboral latinoamericano. 

Regulación, protección y políticas activas en los mercados de trabajo, 

Argentina, Siglo Veintiuno Editores-Cepal. 

Savall, H. y Zardet, V. (1995), “ Management socio-économique de l’entreprise : ou 

comment régénérer confiance et performances ”, dans Confiance, entreprise 

et société, sous la direction de Francis BIDAULT, Pierre-Yves GOMEZ et 

Gilles MARION, préface de Jacques Lagarde, France, Éditions ESKA. 

Savall, H. y Zardet, V (1995a). Ingénierie stratégique du Roseau, Paris, Economica. 

Sennett, R (2007).  El nuevo capitalismo, Barcelona, Anagrama, Barcelona. 

Sennett, R. (2007).  La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del 

trabajo en el nuevo capitalismo, Barcelona, Anagrama. 

Teece, D.J., G. Pisano y A. Shuen. (1997). “Dynamic Capabilities and Strategic 

Management”, en Strategic Management Journal, 18.  

Torns, T., Borràs, V., Carrasquer, P., Moreno, S., Castelló, L. y Grau, A. (2011): 

Trayectorias laborales y de vida. Una aproximación al modelo de empleo 

español. QUIT Working Paper, nº17. (Disponible:http://quit.uab.es), 2011, 

recuperado el 10 abril 2013. 

Ximénez Caballero, L. (20 y 21 de marzo de 2007). Historia de Vida. (G. Martínez 

Vázquez, & R. Montesinos, Entrevistadores) 

 
 



Redes de conocimiento y aprendizaje tecnológico en las
empresas de la  industria del software en los territorios de
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Resumen

Este artículo analiza los principales actores en relación a la generación, acumulación, difusión e
intercambio de conocimiento de la industria del software en México, concretamente se estudian los
territorios de Guadalajara y Distrito Federal. Se sugiere que en ambos territorios han emergido
redes de conocimiento, sin embargo, el grado de interconexión entre las empresas y otros actores es
débil o inacabado. Se debe  considerar que en países en desarrollo como México las redes de
conocimiento están permeadas por procesos de aprendizaje tecnológico más que por  el desarrollo
de  innovaciones.

Abstract

This article analyzes the main actors in relation with the generation, accumulation,
diffusion and exchange of knowledge of the software industry in Mexico, specifically the
territories of Guadalajara and Mexico City have been studied. It is suggested that in both
areas the knowledge networks have already emerged, however, the degree of
interconnection between companies and other actors is weak or incomplete. It can be
considered that in developing countries like Mexico knowledge networks are permeated by
technology learning processes, rather than by the development of innovations.

1. Introducción y objetivos

Existe un consenso sobre el impacto favorable que tienen  los procesos de innovación en la
competitividad de las empresas. La innovación, sin embargo, no es un proceso lineal o
aislado, por el contrario está asociado a una multiplicidad de factores de carácter
supranacional y nacional  y requiere del desarrollo continuo de procesos de aprendizaje
tecnológico y desarrollo de capacidades tecnológicas y de innovación. Estos procesos
suceden al interior de la empresa, pero se encuentran de alguna manera ligados a otros
agentes u organizaciones con los cuales hay algún grado de interacción para producir
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innovación. Si se perfecciona esa red puede llegar a constituir sistemas nacionales,
regionales y sectoriales de  innovación (Ver Lundvall, 2010; Malerba, 2004; Nelson 1993)
como sucede en los países desarrollados. En el caso óptimo estas entidades pueden
interactuar conformando  redes de conocimiento. En un país en desarrollo como México la
interacción para producir innovación es débil o limitada, pero se observa que hay sectores
que están cohesionados para orientarse a conformar redes incipientes. En este caso tenemos
que pasar el modelo ideal o avanzado a la realidad de un país y sus empresas, localidades y
sectores, situado muy atrás de la frontera tecnológica internacional. Eso nos lleva a
considerar e integrar elementos de una teoría del aprendizaje tardío a los enfoques de redes
de conocimiento avanzadas (Ver Amsden, 1998; Bell y Pavitt 1998).

Considerando lo anterior y debido a la importancia que adquiere la generación,
acumulación y difusión del conocimiento para estimular el aprendizaje tecnológico, el
artículo retoma el enfoque sobre las redes de conocimiento para analizar el sector del
software. El software forma parte de las  Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) las cuales se constituyen como el insumo base del Nuevo Patrón Industrial al
determinar  la forma de organización de la producción de otras industrias y  actividades
humanas en la sociedad contemporánea (Castells, 1999; Hilbert y Cairó, 2009; Pérez,
2004). El sector de las TIC  es un sector de base tecnológica maduro es por ello que en la
última década se han registrado tasas de crecimiento moderadas. En eaño 2012 el total del
gasto en TIC a nivel global se estimó en 4,406  BUSD (OECD, 2012). En conjunto la
participación en el gasto en Software y Servicios de Cómputo representó poco más del
29% del total de las TIC, cabe señalar que en promedio la participación del software y los
servicios de software con respecto a las TIC se ha mantenido en esta cifra desde el año
2003 representado cerca del 2% del PIB mundial. Según análisis internacionales las tasas
de crecimiento moderadas en Países Desarrollados sugiere un margen significativo para
expandir el tamaño del mercado en los Países en Desarrollo ya que en términos de
crecimiento son los más dinámicos.

Estados Unidos y otros países europeos lideran la industria del software a nivel
internacional, sin embargo, existen países emergentes que han desarrollado una industria
consolidada y se han insertado a través de diferentes vías en el mercado mundial, es el caso
de Irlanda, China, India, Rusia, Brasil e Israel (Ver Arora y Gambardella, 2005), Estos
países registran procesos de inserción específicos con algunos aspectos en común: a)
Política Gubernamental Activa; b) Políticas Fiscales de Apoyo al Sector; c) Creación de
Infraestructura (Parques Tecnológicos, Clústers); d) Incentivos Institucionales a la
Formación de Capacidades Científicas y Tecnológicas; e)Programas de Soporte a
Iniciativas Empresariales; f) Vinculación entre las Instituciones de Educación Superior
(IES) y las Empresas; g) Agentes Interrelacionados; h) Ambientes que favorecen las
actividades de innovación; i) Sistemas Nacionales de Innovación y Redes de Conocimiento
afianzados.

En el caso de México el tamaño del mercado del software representa aproximadamente
0.4% del PIB total, comparativamente con lo que ocurre globalmente la participación del
sector en el PIB tiene diferenciales de crecimiento considerablemente menores, no obstante
es un sector dinámico, durante el periodo 2002-2011 el sector de  las Tecnologías de la
Información (TI) ha observado tasas de crecimiento constantes, siendo el software uno de



los que observa mayor dinamismo. Por otro lado, los territorios de  Guadalajara en el estado
de Jalisco y el Distrito Federal se constituyen como dos ecosistemas importantes en el
sector donde se han identificado, entre otras características, formas de interconexión entre
organizaciones productoras de conocimiento, como son las Instituciones de Educación
Superior (IES) y las empresas, una proporción alta de trabajadores con especialidad en
ingeniería dentro de  la planta laboral, empresas con certificaciones nacionales e
internacionales, así como empresas asentadas en nichos de mayor valor agregado (Rivera, e
tal, 2010),  esto puede sugerir la conformación incipiente de redes de conocimiento.

El artículo tiene un carácter exploratorio cuyo objetivo es describir a las organizaciones y
actores clave que intervienen en la transferencia e intercambio de conocimiento relevante
para la Industria del Software en los territorios de Guadalajara y Distrito Federal, se
pretende identificar los vínculos, particularmente entre Empresas e IES que sugieran la
conformación de Redes de Conocimiento.

2. Metodología

Para lograr el objetivo deseado se analizaron los  territorios de Guadalajara y Distrito
Federal a partir de: a) una revisión del enfoque de las redes de conocimiento y el
aprendizaje tecnológico; b) la recolección de  evidencia documental sobre información
cualitativa y cuantitativa de los principales actores del sector y de los  territorios descritos;
c) revisión de trabajo de campo previo sustentado en entrevistas, resultado de un conjunto
de vistas a la ciudad de Guadalajara, efectuadas entre abril, mayo y septiembre de 2012. Se
entrevistó a gerentes de Continental, Intel e IBM; a gerentes y propietarios de PyMES del
Centro de Software y a funcionarios del gobierno, una síntesis de este trabajo de campo se
encuentra en un artículo de próxima publicación (Ver Rivera, 2013). El análisis, los
hallazgos y discusión se realizaron de forma descriptiva y debe señalarse que son una
aproximación a una línea de investigación más amplia que se encuentra en construcción.

3. Resultados y discusión

3.1. Redes de conocimiento y aprendizaje tecnológico

El enfoque de redes constituye un caso particular del análisis de redes sociales, estas
últimas definidas por algunos autores como un conjunto de nodos conectados por un
conjunto de relaciones  sociales y de un tipo específico (Vonortas, 2009). La idea central
del enfoque de redes, es que los individuos son intencionales, con motivaciones sociales y
económicas, cuyas acciones se ven influenciadas por una red de relaciones en las cuales
están enmarcados (Casas, 2003). Las redes aportan un conjunto de recursos a la empresa, es
por ello que un concepto relacionado en términos organizacionales es el de capital social.

Si existe un marco institucional favorable concretado en altos niveles de calificación
laboral, uno de los incentivos por los que una organización decide entrar a una red es el
beneficio  de la  información que obtendrá (Vonortas, 2009). Las redes pueden proveer
recursos, como el conocimiento, que de otra forma serían inaccesibles. Considerando la



relación estrecha entre generación de conocimiento y desarrollo de innovaciones, las redes
representan un concepto por de mas importante para entender estos procesos ya que las
fuentes de innovación no residen únicamente en el interior de las empresas, sino que
también se encuentran en otros espacios cubiertos por otras empresas, universidades,
laboratorios de investigación, proveedores, clientes, etc., como Powell, e tal (1996)
describen: “la colaboración es un ticket de admisión a una red de información y un vehículo
para la comunicación rápida de novedades acerca de oportunidades y obstáculos”.

En términos de intercambio de conocimiento destacan las redes socio-técnicas, redes tecno-
científicas, redes de innovación y las redes de conocimiento. Aunque en general estas redes
son concebidas para asegurar procesos de innovación y de cambio técnico, las redes de
conocimiento son aquellas definidas por las relaciones entre los diferentes actores que
intervienen en el proceso de generación e intercambio de conocimientos, considerando que
este conjunto de actores tienen intereses comunes en el desarrollo y aplicación del
conocimiento  científico y tecnológico, así como principios y leyes  para propósitos
diversos como lo son el desarrollo tecnológico, mejoramiento de procesos productivos y
realización de innovaciones (Casas, 2003). En su análisis Casas (Íbid) resalta que a
diferencia de la noción de redes de innovación, el concepto de redes de conocimiento no se
limita al  intercambio de tecnología, sino también de conocimiento previo a un desarrollo
tecnológico, de ahí que las relaciones entre las universidades y empresas sean de gran
relevancia para las redes de conocimiento y sean sustentados no solo por la transferencia de
tecnología sino también de conocimientos. No existe consenso sobre la delimitación precisa
de aquellas actividades que se insertan en las redes de conocimiento y aquellas que
conforman las redes de innovación, sin embargo, si se considera a la tecnología como una
combinación de conocimientos, las redes de innovación formarían parte de las redes de
conocimiento (Íbid).

Partiendo del modelo  ideal del enfoque sobre redes de conocimiento, se propone que los
flujos o difusión del conocimiento se realizan a través de mecanismos formales o
informales, así  es importante distinguir entre insumos de conocimiento internos y externos
a la empresa. Los primeros por un lado se provienen de los esfuerzos internos y experiencia
de la empresa, así como de sus habilidades para entender sistemáticamente  la
investigación, la observación y la experimentación práctica a fin de incrementar sus
capacidades internas; por otro lado los conocimientos externos se adquieren de otras
organizaciones o individuos y dependen del grado de involucramiento y vínculos que se
realicen así como de la capacidad para asimilar el conocimiento nuevo (Casas, 2003).

La literatura empírica sobre redes de conocimiento (Malerba y Vonortas, 2009) ha sido
utilizada para abordar casos específicos sobre coordinación inter empresarial en una
variedad de  industrias de países tecnológicamente más dinámicos, en éstos últimos  el
conocimiento es un componente de diferenciación en las organizaciones y puede explicar
en cierta medida la evolución de las industrias pues aunque existe un comportamiento
variable según sea el sector del que se habla, las redes de conocimiento suponen empresas
con una base de conocimientos que las caracteriza como innovadoras, además de estar
dentro de sistemas nacionales y regionales de innovación consolidados. En el caso de países
en desarrollo como México, los procesos de industrialización han sucedido basados en la
importación de tecnología y la adaptación de ella al mercado local, esta situación ha



permitido el cambio técnico y cierto grado de industrialización (Katz, 1987; Teitel, 1984;
Rivera, et al, 2010), sin embargo, estos procesos han sido lentos, inconclusos y con un
carácter “pasivo” en el sentido de que no se han creado capacidades suficientes para poder
generar una tecnología propia capaz de competir con los estándares internacionales. Estas
consideraciones  son relevantes ya que en la mayoría de los marcos teóricos y metodologías
de frontera sobre procesos de innovación y redes de conocimiento a menudo no se
contemplan las especificidades de los  países en desarrollo, donde la construcción de
capacidades tecnológicas es esencialmente un proceso de aprendizaje, y las empresas
adoptan conocimiento tecnológico teniendo un papel de  “borrowers” o “learners”
(Amsden, 1998; Bell y Pavitt, 1992; Bell y Albu, 1999). Por su parte otros autores como
Viotti (2001) han señalado que el enfoque tradicional sobre sistemas nacionales de
innovación  suele ser inapropiado al momento de ser aplicado a países en vías de desarrollo
ya que los procesos de cambio técnico liderados por las innovaciones suelen ser un
privilegio de los países industrializados, en contraste, los procesos de cambio tecnológico
de las economías en desarrollo se limitan generalmente a la absorción y a la mejora de las
innovaciones producidas en los países industrializados, de ahí que proponga que una noción
más adecuada para entender el cambio tecnológico  en países como el nuestro sea la de
“aprendizaje”, entendido como la absorción de técnicas ya existentes, es decir, la absorción
de innovaciones producidas en otras lugares y la generación de mejoras incrementales una
vez adquiridas las técnicas. Así el motor que imprimiría dinamismo a los países de
“industrialización tardía” serían los procesos de aprendizaje más que los de innovación.
Estas consideraciones son relevantes ya que la discusión para los casos de estudio
propuestos se realiza retomando el enfoque de las redes de conocimiento como modelo
teórico idóneo, pero se debe considerar que tendrá limitaciones al momento de trasladarse a
los países en desarrollo como México y que como se ha dicho debe situarse en un contexto
de aprendizaje tecnológico.

3.2. La industria del Software en México

El tamaño del mercado para las TI y BPO pasó de un promedio de de 4.9 BUSD en 2002 a
6.5 BUSD en 2011, mientras que el mercado del software paso de aproximadamente 3.9
BUSD en 2002  a  5.3 BUSD en 2011 lo que representa cerca del 0.4% del PIB total (Tabla
1).

Tabla 1. Tamaño de mercado de la industria de servicios de TI, BPO y Software en México
2005-2011 (BUSD)

Año Servicios de TI y BPO Software

2005 4.9 3.9

2006 4.9 3.9

2007 5.5 4.3

2008 6.1 4.8

2009 4.9 4

2010 6.1 4.9
2011 6.5 5.3

Fuente: ProMéxico con datos de Business Monitor International 2012



Con respecto a la inversión extranjera en el sector México ocupó el 2º lugar como destino
de inversión atrayendo el 23% de la inversión total en proyectos de software (SE, 2012). En
el periodo 2007-2011 México captó  alrededor de 146 proyectos de software y servicios de
software, Brasil atrajo 200 proyectos, mientras que  Países en Desarrollo como India (541),
China (422), Singapure (255) y los Emiratos Árabes Unidos (172) ocuparon los primeros
lugares como destino de la inversión extranjera en el sector (UNCTAD, 2012).

Con base en el último conteo se calcula que existen 3,237 unidades económicas del sector
de TI en el país, de ellas el 53% están concentradas en 4 entidades federativas: Distrito
Federal (32%),  Nuevo León (9%), Jalisco (7%) y el Estado de México (5%) (INEGI,
2013).

En México se desarrolla software en paquete (aplicaciones, herramientas de software,
infraestructura y seguridad) y servicios relacionados con el desarrollo de software que
venden las empresas locales (tanto a nivel nacional como internacional), incluidas las
importaciones de software (Mochi, 2009).

Un elemento  para enmarcar la evolución del sector en años recientes  es que en 2002 la SE
consideró al software como uno de los 12 sectores claves  para el crecimiento económico
he inició el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), en el
proyecto participan instituciones de educación técnica y superior, gobiernos de las
entidades federativas y dependencias de la administración pública federal e iniciativa
privada con el objeto de  incentivar el desarrollo del sector, si bien el programa ha
contribuido  a través del otorgamiento de fondos a remediar carencias tecnológicas y
organizativas de empresas, así como a mejorar procesos productivos y propiciar a través de
los proyectos, una incipiente creación de redes entre las empresas y otras instituciones, el
programa ha sido cuestionado, entre otras razones, por la poca capacidad para evaluar
prioridades reales, sobre todo en lo referente a la división entre mercado interno y externo
(Gomis y Hualde, 2011).

A continuación se presentan y describen los principales actores ligados a la generación,
acumulación e intercambio de conocimiento relevante en el sector del software.

Empresas

En la industria del software en México se pueden distinguir 4 tipos de empresas: a)
empresas nacionales de software y servicios informáticos; b) grandes empresas del sector
manufacturero y departamentos del sistema de gobierno que producen para consumo
propio, c) filiales de empresas trasnacionales de software empaquetado que distribuyen el
mismo al interior del país y d) grandes empresas trasnacionales que exportan equipo
electrónico y que producen y subcontratan software integrado como parte de sus
actividades de exportación (Mochi y Hualde, 2008).

La industria del software en México está integrada en su mayoría por pequeñas empresas
muchas de las cuales tienen entre 50-150 empleados y registran ventas anuales por menos
de 1 millón de dólares (Brown y Domínguez, 2012). En contraste hay un pequeño número
de grandes empresas trasnacionales de software de producto  como Microsoft, Oracle, SAP,
IBM, Acenture y Capgemini que se han ubicado en el territorio nacional. Además
recientemente se han ubicado empresas trasnacionales indias como Tata Consulting



Services, Infosys y Wipro (Íbid) con una importante presencia en el mercado. En el caso de
las grandes empresas nacionales las principales jugadoras son Softtek, Neoris y
Hildebrando.

Instituciones de Educación Superior

Las IES son una de las principales fuentes de conocimiento en el sector. Con base en
información de la SEP (2012) el porcentaje de la matrícula en el área de ingeniería y
tecnología con respecto al total de las áreas de conocimiento paso del 29.6% en el periodo
2005-2006  al 31% en 2011-2012 (SEP, 2011). Cabe señalar que la carrera en computación
es una de las cinco carreras con mayor número de estudiantes. En conjunto el sector de las
TI (sin incluir servicios de BPO) empleó en 2011 cerca de 600,000 profesionistas en áreas
relacionadas; en relación a la oferta de recursos humanos disponibles en el sector se calcula
que en 2011 había 115 mil graduados en áreas de ingeniería y tecnología (1.8 veces mas
que en el año 2002) (SE, 2012). No obstante, el Foro Económico Mundial posiciona a
México en el lugar 81 (de 122) en la calidad de su sistema educativo y existen deficiencias
en la calificación de los recursos humanos, se señala que las empresas de TI pueden gastar
hasta 60,000 USD en capacitación y pueden tomar hasta 18 meses para entrenar a cada
nuevo ingeniero, existiendo también deficiencias en el idioma inglés.

Centros de Investigación

Estas organizaciones generan investigación y desarrollo sobre el sector pudiendo estar
ubicados al interior de las universidades, como centros independientes en el sector público
o bien como centros I+D de las empresas. Estos centros a menudo forman convenios de
colaboración con las universidades y empresas para realizar proyectos que den soluciones a
problemas y temas estratégicos del desarrollo del sector.

Gobierno

Las principales instituciones de gobierno relacionadas con el sector son: la Secretaría de
Economía (SE) quien actualmente impulsa el programa PROSOFT; el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT)  quien impulsa y fortalece el desarrollo científico y
tecnológico del país a través del apoyo a la formación de recursos humanos  y otros
programas relacionados con el estímulo a la innovación en las empresas;  los Consejos
Estatales de Ciencia y Tecnología que realizan funciones similares al CONACYT pero para
cada entidad federativa; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHYCP) que
participa en algunos programas de estímulos fiscales y la Secretaría de Educación Pública
(SEP) organismo encargado del sector científico-educativo del país.

El gobierno federal, estatal o municipal ha impulsado iniciativas para el establecimiento de
clústers o parques industriales de TI. En 2011 México contaba con 32 clústers y 24
Parques Industriales, cabe señalar que la mayor parte de los clústers han sido conformados
a raíz de iniciativas mixtas o empresariales y en menor medida a partir de iniciativas de
gobierno. Según un estudio de la Secretaría de Economía (2008) sobre los niveles de
madurez de los clústers de TI, la mayoría de ellos son relativamente jóvenes y  tienen
niveles de competitividad a un nivel regional, mientras que aquellos que observan un grado



de competitividad a nivel nacional según el estudio son el IJALTI (Jalisco), CSOFTMTY
(Monterrey), IT@BAJA (Baja California), PROSOFTWARE (D.F.).

La política del gobierno federal para impulsar el Sector del Software ha sido en cierto
sentido “pasiva” comparativamente con lo que ocurre en otros países emergentes; en
términos fiscales existen pocos o nulos incentivos que se propongan la atracción de
capitales, entre ellos la promoción de capitales de riesgo. Por otro lado como se ha dicho el
gobierno ha instaurado el programa PROSOFT para facilitar el acceso a recursos
financieros en la industria centrados en el  financiamiento de infraestructura y capacitación.

En el año 2004 los recursos destinados a  proyectos del programa PROSOFT sumaron 249.52 mdp
mientras que en 2012 el monto ascendió a 2,144.4 mdp (SE, 2012), en 2004 PROSOFT aprobó 68
proyectos atendiendo a 584 empresas del sector, mientras que  en 2012 se apoyaron 393 proyectos y
935 empresas, siendo el estado de Jalisco  quien más ha operado proyectos del fondo PROSOFT
(Tabla 7).

Tabla 7. Fondo PROSOFT (2004-2012)

Fuente: SE (2012)

Aunque existen esfuerzos gubernamentales, como el fondo PROSOFT, para posicionar al
sector, estos programas son insuficientes para acceder a capitales. Por otro lado existen
pocos incentivos para la creación de ambientes que propicien procesos de innovación, en el
Sistema Nacional de Innovación Mexicano se observa poca vinculación del sector
productivo con otros agentes del sistema como son las IES y los Centros de I+D, si bien se
mantienen vínculos con el gobierno, esto ha sido el resultado de incentivos industriales
aislados (Dutrénit, e tal, 2010).

Instituciones Puente (IP)

La función de las IP es articular diversas entidades como empresas, gobierno e instituciones
públicas, actuando como un organismo normativo que promueve la creación de redes de
colaboración y que otorgan un ambiente de confianza entre los actores facilitando la
interacción y el aprendizaje (Carrillo y Moloman, 2009). Las IP a menudo proporcionan
información estratégica a las empresas y traducen conocimiento o información que no era
accesible a la empresa, como se ha planteado en diversos estudios las IP pueden contribuir
a incrementar las capacidades de absorción (Ver Melo, e tal, 2011).

Algunas IP relevantes para el sector son: a) la Asociación Mexicana de Directivos de la
Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) cuyo objetivo, entre otros, es
servir a los centros de investigación y desarrollo en el país, públicos y privados impulsando
la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y difundiendo las mejores prácticas en
gestión de la tecnología; b) el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) que se
encarga de examinar el desarrollo de la CTI en el país. Su objetivo está muy ligado a la
noción de redes de conocimiento ya que se pretende propiciar el diálogo entre los

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Número de Proyectos 68 181 334 487 494 360 160 391 393
Empresas atendidas 584 1,067 1,399 968 1,016 869 1,094 963 935

Empleo potencial 349 2,941 7,710 11,206 12,347 14,243 13,508 15,621 12,133

Empleo mejorado
(capacitaciones y/o

certificaciones) 1,437 3,701 5,787 9,170 12,757 13,845 25,033 24,286 27,438



integrantes del Sistema Nacional de Investigación y los legisladores, las autoridades
federales y estatales y los empresarios, con el propósito de estrechar lazos de colaboración
entre los actores de la triple hélice academia-gobierno-empresa; c) Cámara Nacional de la
Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI);
d) Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) organización no
gubernamental internacional con vocación para atraer experiencias y modelos que facilitan
la innovación en la PyMES, con información de FUMEC en el año 2010 se atendió
proyectos de  aproximadamente  610 empresas del sector de las TI a través de los
programas TECHBA y SATE realizando actividades como fortalecimiento de PyMES
tecnológicas en nichos nacionales, redes de innovación para abrir mercados nacionales e
internacionales, estudios sobre inteligencia de negocio, procesos de incubación
especializados, entre otros.; e) Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la
Información (AMITI) organización privada para posicionar a las TI y mejorar la
competitividad se encarga de ser un intermediario entre las empresas y diversos programas
de fomento para el sector de las TI, también ofrece programas de capacitación y
entrenamiento, actualmente informa sobre programas como  “México First” iniciativa
coordinada por CANIETI y respaldada por la SE y Banco Mundial, el cual tiene como
objetivo  la generación de capital humano con el fin de fortalecer la oferta laboral en TI a
través de certificaciones internacionales.

3.3. Hallazgos en los territorios de Guadalajara y D.F.

Guadalajara

Guadalajara es la ciudad más importante del estado Jalisco, este último es uno de los
estados mejor posicionados a nivel nacional en el ranking de Ciencia Tecnología e
Innovación (FCCyT, 2011). El presupuesto en 2010 para CTI (% PIB estatal) fue del
0.35%, ocupando el tercer lugar a nivel nacional. Jalisco tiene 6 centros de investigación y
ocupa el tercer lugar de  los estados con mayor número de posgrados PNPC del país,
actualmente cuenta con 89 posgrados PNPC-CONACYT y 917 investigadores
pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores. Esta información sugiere un entorno
favorable para el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas  por encima de lo que
ocurre en el promedio nacional.

El sector de software en Jalisco es una fuente importante de ingresos y generador de
empleos en la región, en 2008 representó alrededor de 1.6% del PIB estatal (Casalet, e tal
2008), en el ranking por estado para asentar servicios de TI de AT Kearney se posiciona a
Jalisco en el tercer lugar seguido del Distrito Federal y Nuevo León. Jalisco, como se ha
dicho, es la entidad que más recauda recursos del fondo PROSOFT.

Por otro lado, el territorio ha tenido una trayectoria importante en el desarrollo de una
cultura empresarial, en estudios recientes sobre la industria del software en Guadalajara
(Oliver, 2011; Casalet, e tal 2008) se ha encontrado que las oportunidades de explotación
de conocimiento en Guadalajara tienen dos aristas principales:  1) que el gobierno y el
sector empresarial ha definido una política activa de formación de capacidades tecnológicas
basadas en la certificación de procesos de desarrollo de software, la formación de recursos



humanos, creación de infraestructura, así como el impulso a la creación de una oferta de
software satisfactoria de las necesidades de desarrollo regional  y 2)  la puesta en marcha de
estándares internacionales impulsados por actores globales de software como condición
para lograr la competitividad. Estas condiciones, que aparentemente han impulsado la
industria del software, tienen su antecedente en la industria electrónica asentada en el
territorio, aunque esta industria sufrió una crisis que desincentivó el ensamble de equipo de
cómputo, se generaron capacidades empresariales y procesos de  aprendizaje tecnológico
que permitieron la reestructuración productiva en el clúster. Esta reestructuración
productiva ha permitido la reciente expansión de un sector de PyMES especializadas en
servicios de software a la vez que emergen nuevos actores del conocimiento como los
laboratorios de diseño y los trabajadores del conocimiento (Rivera, 2013). A continuación
se delinean las características del ecosistema del software en Guadalajara en relación a los
actores que intercambian conocimiento relevante (Figura 1).

Figura 1. Actores principales del ecosistema del software en Guadalajara

Fuente: Elaboración propia con base en CADELEC (2013)

Una de las políticas creadas  para el desarrollo del sector fue el PROSOFTJAL, programa
para incentivar el sector del software en Jalisco, este programa fue impulsado por el
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL). El COECYTJAL se
encarga de incentivar la política en ciencia y tecnología dentro del estado y ha promovido
la creación de nuevos institutos de investigación y desarrollo tecnológico, además de contar
con programas de apoyo para impulsar la ciencia y la tecnología en el estado como: a) el
fondo COECYTJAL-UDG; b) fondos mixtos; c) premio estatal de ciencia y tecnología e
innovación de Jalisco; d) programa de vinculación universidad-empresa PROVEMUS; e)
transferencia de tecnología y conocimiento PTTC; f) programa de estímulos a la
innovación. El COECYTJAL ha promovido relaciones en términos de intercambio de
conocimiento  entre empresas, gobierno y centros de educación superior. Este organismo



puede ser visto en el marco de un nuevo enfoque de las políticas en ciencia y tecnología en
México para generar incentivos en la construcción de redes entre agentes públicos y
privados (Stezano, 2012).

La CANIETI Occidente es una institución puente activa, que entre otras actividades,
coordina el programa de certificación y formación de recursos humanos México First
(2011). En un estudio que evalúa el programa, se encontró que el 48% de los egresados de
una certificación se emplean en empresas grandes,  a su vez el 40% de los egresados que
laboran en empresas grandes se ubican en la región oeste-centro del país con una gran
participación del estado de Jalisco (Select, 2012). La CADELEC, asociación civil fundada
por las empresas IBM, Intel, Lucent Technologies, Solectron, HP y Jabil Circuit apoya a las
pequeñas y medianas empresas a integrarse a segmentos de la cadena valor de la industria
electrónica la cual incluye el desarrollo de software (firmware), así como brindar apoyos de
consultoría y crear mecanismos de formación técnica en diversos centros de capacitación.

El IJALTI es la institución puente de la entidad encargada del desarrollo de capacidades y
competencias tecnológicas en el sector, así como de la coordinación con las organizaciones
educativas y empresariales. El IJALTI fue conformado con apoyo de la CANIETI
Occidente y en 2006 promovió la creación del clúster Centro del Software en Guadalajara.
El Centro del Software se crea con el objetivo de albergar a pequeñas y medianas empresas
dedicadas al desarrollo de software y dotarlas de una infraestructura común para aprovechar
las ventajas de trabajar en conjunto, creando un modelo sinérgico de alto valor y promover
el sector de las TI, microelectrónica y multimedia, aumentando su competitividad y
promoviendo la formación de recursos humanos especializados en áreas de ingeniería
especialmente. Entre los convenios paradigmáticos resalta el del  IJALTI con el Task Force
IPV6 México para realizar I+D con las empresas del Centro del Software, este proyecto
tiene como meta la promoción, difusión y desarrollo de la segunda generación de Internet.

En el Centro del Software además se puso en operación una empresa “integradora”
denominada APORTIA, formada por 12 empresas que desarrollan software embebido, a la
medida, desarrollos web, consultoría, multimedia y evaluación del software (Casalet y
Buenrostro, 2012) esta organización ha permitido la realización de proyectos comunes,
acceder a nuevos mercados y expandir la producción al exterior lo que puede indicar redes
inter empresariales donde se intercambia conocimiento facilitadas por la proximidad
geográfica, no obstante en otros estudios y entrevista con la directora de la empresa se
explica que el interés por formar parte de la asociación ha decaído (Rivera, e tal 2010) .

CADELEC (2013) ha calculado alrededor de 600 empresas de alta tecnología y más de 150
empresas de servicios de software en el estado de Jalisco. Las empresas del ecosistema de
Guadalajara responden a una diversidad de nichos de mercado, incluyendo  a los
productores de manufactura globales (OEM´S), proveedores de componentes (EMS´S),
empresas de servicios de  ITO-BPO, empresas de diseño e industrias creativas produciendo
entre otros software embebido, pruebas de software, desarrollo de multimedia,
administración de bases de datos, etc. (Casalet e tal, 2008).

Los Centros de Educación Superior ocupan un lugar medular en la conformación de redes
de conocimiento, Guadalajara cuenta con 20 universidades con carreras relacionadas con TI



y alta tecnología egresando cerca de 6,500 ingenieros por año (CADELET, 2013) entre los
principales centros de educación superior dedicados a la formación de capital humano de
alta tecnología se encuentran: el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente
(ITESO), la Universidad de Guadalajara (UDG), la Universidad Autónoma de Guadalajara
(UAG), la Universidad Tecnológica de Jalisco y el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey Campus Guadalajara (ITESM). Existen además centros
tecnológicos cuya participación es aún marginal. En relación a la formación de recursos
humanos, en 2012 el estado de Jalisco contaba con un total de 21,364 profesionales
ocupados en el estado que estudiaron carreras relacionadas con ingeniería en computación e
informática (Observatorio laboral, 2013), a pesar de existir centros de educación superior y
programas que cubren la demanda de las empresas en el sector, se observa que esta
demanda es cubierta insuficientemente, es por ello que se han incentivado programas de
fortalecimiento a la educación y formación profesional en los centros de educación superior
de la región que se ligan con las necesidades de la industria, algunos de ellos son: i)
Programa Avanzado de Formación de Recursos Humanos en Tecnologías de Información
(PAFTI); ii) Programa de Formación en Diseño de Semiconductores (PADTS) y; iii)
Programas ofrecidos por el Centro Universitario de Arte y Animación Multimedia
(CUAAM).

Por otro lado, el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología se capacita a ingenieros para
que se incorporen a proyectos industriales de diseño, escogiendo temas de entrenamiento de
acuerdo a las necesidades de la industria electrónica y de software de la región, opera
programas como el PADTS y el PAFTI. La iniciativa “E-cadena productiva”, proyecto
apoyado por la Universidad de Guadalajara y el Programa de Innovación en Tecnologías de
Información y Comunicación para el e-business y el desarrollo de la pequeña y mediana
empresa “ICT-4-BUS”. En el proyecto e-cadena productiva la Universidad de Guadalajara,
a través del Centro de Cómputo de Alto Rendimiento proporciona instalaciones,
infraestructura de telecomunicaciones, sistemas de seguridad y personal calificado para
ofrecer a las PYMES una opción económica y segura en el acceso a tecnologías de punta.

En el territorio se observa la conformación de redes de conocimiento incipientes que
vinculan a laboratorios de diseño de empresas trasnacionales con las universidades locales
entre ellas se encuentran las establecidas por CONTINENTAL, IBM e INTEL, no obstante,
estas redes son incipientes ya que la vinculación es parcial y  a  menudo estos centros no se
relacionan con las PyMES (Figura 2). CONTINENTAL es un laboratorio de diseño alemán
establecido en Guadalajara en el año 2000, la empresa opera a través de dos centros que han
cobrado un papel más relevante en años recientes: a) el centro de investigación y desarrollo o
laboratorio de diseño, y b) la planta de manufactura; el centro de diseño es el más grande de
Latinoamérica, superando al de Brasil en la complejidad de sus operaciones y en el nivel
profesional de sus ingenieros, entre otras actividades Continental realiza software embebido y
hardware embebido, además de actividades como diseño mecánico y validación de pruebas,
actualmente cuenta con un total de 600 ingenieros y se espera que estos pasen a 800 en el
presente año, en Guadalajara ha desarrollado 260 proyectos diferentes. Universidades como
la UDG, el ITESO, el Instituto Tecnológico de Monterrey, el Centro de Enseñanza Técnica
Industrial (CETI), el Instituto Tecnológico de Zapopan, entre otros, proporcionan los
cuadros de especialistas que requiere la empresa. Continental en colaboración con el
CINVESTAV tiene planificado abrir el laboratorio de compatibilidad electromagnética, y



en un proyecto conjunto con el Tecnológico de Monterrey, gestionar la apertura de un
centro de innovación. La conformación de redes en términos de transferencia de
conocimiento con Centros de Educación Superior es una estrategia del centro.

Figura 2. Redes de conocimiento entre Laboratorios de Diseño y Universidades

Fuente: Elaboración propia con base en Rivera (2013)

Por su parte INTEL establecida en el mismo año realiza actividades de diseño, prueba y
validación de circuitos integrados y otras tecnologías tanto de hardware como de software, Intel
Guadalajara contrata a 800 ingenieros en promedio y es la empresa con la mayor
concentración de egresados en posgrado en Guadalajara contando con el programa más
destacado de vinculación con los centros educativos y con las PyMES; entre las iniciativas
que lleva a cabo actualmente se encuentran las siguientes: a) donación de equipo,
beneficiando al ITESM, ITESO, UDG y UNAM; b) apoyo a investigadores de las
universidades que colaboren en el desarrollo de sus proyectos; c) colaboración en la
formulación de programas de estudio, proponiendo contenidos actualizados que son de su
interés; c) desarrollo de programas como “Por un México competitivo”, para incentivar a
los emprendedores mexicanos en el área de tecnología, orientadas principalmente a las
PyMES; d) poner a disposición de universidades como el ITESM, ITESO, UDG, entre
otras, y de PyMES, equipo de alto rendimiento como herramienta de diseño y de prueba de
hardware y de software. En el Centro de Software de Guadalajara existe un laboratorio de
Intel para tecnologías multicore, disponible para el personal de las PyMES, además se
tienen programas de estancias, etc. Por otro lado, Intel se encarga de hacer marketing para
promover el talento mexicano en proyectos de amplio alcance.

IBM es una empresa establecida en el territorio desde 1975, desde entonces ha
desempeñado diversas actividades que han culminado en la oferta de servicios de
tecnología especializados, dentro de sus actividades se incluyen:  a) manufactura de
servidores de cómputo (Power Systems, PureSystems y PureFlex Systems) y de equipos de
almacenamiento en cinta y disco magnético; b) validación y prueba de nuevos productos; c)
soluciones de archivo, soluciones integrales, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, y
de software y hardware a la medida, actualmente cuenta con alrededor de 400 ingenieros y
tiene convenios con la UDG, UAG e ITESM, la vinculación que establece la empresa es



principalmente a través de visitas, creación de programas de talento, desarrollo de maestrías
e intervención en los planes de estudio de común acuerdo con las entidades educativas, así
como convenios de colaboración mediante los cuales los alumnos puedes realizar prácticas
o estancias profesionales en la empresa, o tener acceso a las tecnologías internas de forma
gratuita.

Distrito Federal

El Distrito Federal ocupa el primer lugar del ranking en ciencia y tecnología e innovación
de México (FCCyT, 2011). Es el mejor posicionado en los componentes: inversión para el
capital humano, infraestructura para la investigación, población con estudios profesionales
y posgrados, formadores de recursos humanos, productividad innovadora, TICS, así como
en el indicador sobre entorno económico y social (FCCyT, 2011). En 201l presupuesto
asignado para CTI representó el 0.41% (% estatal) y cuenta con 354 posgrados del SNI. El
Distrito Federal es el territorio que cuenta con las capacidades científicas y tecnológicas
más desarrolladas en todo el  país.

Las organizaciones que integran el ecosistema del software en el D.F. en su mayoría se
encuentran en el mismo nivel que el nacional, la Ciudad de México al ser la capital del país
concentra a la mayoría de los organismos de gobierno, así como a un importante número de
instituciones puente señaladas anteriormente. Por otra parte, una de las características
relevantes para el  estudio de las redes de conocimiento es que el territorio  aglutina a los
principales centros de educación superior tanto públicos como privados del país. Entre ellos
se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto
Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), CINVESTAV,
ITESM, Institutos Tecnológicos del área metropolitana, etc.  La Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) destaca que  en el Distrito
Federal existen 22 programas de estudio  y 10 programas de posgrado relacionados con el
área de ciencias de la computación de instituciones afiliadas a la ANUIES (no se cuentan
otras áreas de alta tecnología). En 2012 el D.F. contaba con 62331 profesionales ocupados
de áreas relacionadas con la ingeniería en computación y la informática (Observatorio
Laboral, 2013). Estos indicadores son bajos en relación a lo que ocurre en otros países, sin
embargo, denotan que en el territorio los recursos humanos constituyen una de las
principales fuentes de conocimiento para el sector productivo.  Según el reporte de
seguimiento de los egresados del programa  “México First”, el 56% de los aspirantes a una
certificación que laboran en PyMES radica en la  zona metropolitana de la Ciudad de
México (Select, 2012). De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas, el D.F. concentra el 32% de las unidades económicas en el sector de las TI
(INEGI, 2012). El tipo de empresas varía en este territorio, pero se pueden identificar a: a)
propietarios de las grandes plataformas, b) proveedores globales de genéricos, c) micro
pequeñas y medianas empresas  y c) grandes empresas nacionales cuyo  éxito económico se
encuentra por encima del promedio, por ejemplo, Hildebrando, Soffteck, Fábricas de
Software de Telmex, Ultrasist, etc. (Rivera, e tal 2010).

Por otro lado, existe evidencia de que empresas de tamaño medio poseen características
“científicas” estas características se asocian a interconexiones con centros de educación



superior, a través del reclutamiento de ingenieros o bien a través de convenios con
universidades, se observa que existen pocos proyectos conjuntos, en algunos casos no hay
contratos y por el contrario se realizan contactos informales, algunos ejemplos de este tipo
de empresas en el territorio son: Ultrasist, Neology, Brain Up Systems, Certum. Otras
empresas de tamaño medio también han participado en diversas convocatorias como el
Fondo de Innovación Tecnológica en el que participan la SE y CONACYT, así como en el
Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación  a través de
los programas  INNOVAPYME, INNOVATEC, PROINNOVA, este último está dirigido a
empresas de cualquier tamaño  programa requiere tener vinculación con algún centro de
educación superior. El programa ha fortalecido la relación industria-academia ya que el
79% los proyectos del total de proyectos tienen esquemas de vinculación con las
universidades.

En el territorio se identifican IP  que ha promovido flujos de conocimiento entre los actores,
por ejemplo, FUMEC, AMITI y AMESOL, esta última es una agrupación sin fines de lucro
que agrupa a empresas que adaptan u otorgan asesoría en software libre, una propuesta
interesante de esta organización es que promueve  relaciones inter empresariales donde se
intercambia conocimiento, el 40% del total de socios de la AMESOL  han participado en
proyectos conjuntos, algunas de estas empresas son INFOTEC, ACSINET, JPE
CONSULTORES, GRUPO CIS, NULL UNU, PRAGXIS.

Uno de los principales esfuerzos para aglomerar a empresas de la rama del software ha sido
el Clúster PROSOFTWARE creado en 2006 el cual asocia aproximadamente a  45
empresas de la rama del software Algunos de los principales socios de tecnología desde un
inicio fueron Telmex, Cisco, Microsoft y Oracle. Recientemente PROSOFTWARE ha
orientado sus esfuerzos a construir una red de innovación, entre las actividades que realiza
se encuentran la apertura de nuevos mercados de manera conjunta, elevar el nivel de
madurez y competitividad de las empresas asociadas, apoyar la generación de recursos
humanos calificados de acuerdo a las necesidades de las empresas del clúster; por otro lado
se promueve la vinculación entre empresas y academia para formar redes tecnológicas que
fomenten la cultura emprendedora y la colaboración efectiva, además de  fomentar la
cultura de la innovación, promover el uso de las TI mediante la alianza con grupos
empresariales de diferentes industrias, fortalecer alianzas estratégicas con otros clústers,
etc. PROSOFTWARE destaca la importancia de un modelo de vinculación “triple hélice”
por ello señala que se han generado alianzas y convenios formales con instituciones
académicas y gubernamentales (PROSOFTWARE, 2013)

Otro de los proyectos relevantes del clúster ha sido la construcción del Metropolitan
Innovation Center (MIC) en 2011, trabajo en conjunto entre la SE, Gobierno del Distrito
Federal, Delegación Azcapotzalco y Microsoft México. El MIC actualmente tiene
convenios con universidades como la UNAM, ITESM; de igual forma las empresas del
clúster Prosoftware se vinculan con el MIC a través de entrenamiento y mentoring,
certificaciones, provisión de tecnología; desarrollo de APPS y lanzamiento de ideas,
Bispark, etc. Por su parte Microsoft ha proporcionado recursos para patrocinar a
emprendedores, generalmente, estudiantes o recién egresados que con apoyo del MIC
generan proyectos tecnológicos diversos (Figura 3).



Figura 3. Red de Conocimiento en el Clúster PROSOFTWARE

Fuente: Adaptado de Prosoftware (2013)

PROSOFTWARE favorece la transferencia de información y  conocimiento tácito y
explícito entre sus asociados, en parte, gracias a la cercanía geográfica de los mismos, no
obstante debe señalarse que aunque hay colaboración, aún son pocas las relaciones inter
empresariales en torno a proyectos innovadores realizados de manera conjunta.

En el ecosistema del software en D.F. las empresas no necesariamente están concentradas
en un clúster como el PROSOFTWARE, la gran mayoría, incluidas las PyMES y las
grandes competidoras, se encuentran dispersas en el territorio; existen esfuerzos por parte
de IP´s como la AMITI y ADIAT de generar directorios y agendas para fomentar la
colaboración entre las empresas, sin embargo, estos son casos aislados, la mayoría de las
acciones de estas IP se encaminan a la asesoría a clientes potenciales, facilitación y asesoría
en convocatorias para obtener recursos públicos, estudios del sector, realización de eventos
de capacitación y actualización, vinculación con las IES, certificación, etc. Aun así  la
principal fuente de conocimiento de las empresas siguen siendo los recursos humanos
calificados a través de la contratación directa o bien de la colaboración  mediante alianzas o
convenios y en el caso de aquellas que tienen capacidades más avanzadas, de sus esfuerzos
en I+D.

En el D.F. se encuentran empresas certificadas en los programas CMMI y MoProsoft, los
cuales permiten la mejora los procesos y ofrecer soluciones eficientes, empresas nacionales
como el caso de ULTRASIST tienen estrecha vinculación con investigadores y estudiantes
de la facultad de ciencias de la UNAM y se han preocupado por proveerse de recursos
humanos altamente calificados, sin embargo, como en Rivera, e tal (2010) se señala a
menudo las empresas nacionales tienen problemas para concretar contratos de envergadura
con el sector público debido a la presencia de empresas trasnacionales como TATA
CONSULTING quienes tienen mayor facilidad para atraer este tipo de contratos.

Por otro lado, existen pequeñas y medianas empresas nacionales que pueden establecer
redes  exitosas con otros agentes en relación al uso de conocimiento, estas  son aquellas que
por iniciativa propia han generado alianzas con  empresas trasnacionales a través de
diversas figuras como la de  “partners”, en general pueden ser empresas enfocadas a la



adopción de tecnologías tempranas, pero con un fuerte potencial innovador. Entre sus
clientes se encuentran el sector gubernamental, financiero y privado, usualmente se
vinculan con IES a través de convenios de colaboración formales y/o mecanismos
informales. Están certificadas, cuentan con altos estándares de calidad y  han participado
activamente en convocatorias públicas de la SE como el PROSOFT y los fondos de
CONACYT, también pueden acceder a cierto conocimiento e información a través de IP
como  FCCyT, FUMEC, AMITI, ADIAT, PNT, etc. Una característica de las mimas es que
se observa un alto sentido de emprendedor por parte de sus fundadores. Finalmente debe
señalarse que este tipo de empresas con características “ideales” en relación a su estructura
de vinculación, pertenecen al grupo de las PyMES, pero son las menos en relación al total.

4. Conclusiones

Con base en la caracterización de los principales actores del sector  del software y los
ecosistemas en Guadalajara y D.F. se observa la emergencia de redes de conocimiento
incipientes en ambos territorios. El tipo de redes de conocimiento que se establecen es
variado e incorpora parcialmente a los agentes relacionados con el uso y difusión de
conocimiento. Se sugiere la existencia de formas de interconexión algunas de ellas como
sigue: a) Empresa Trasnacional – IES, este es el caso de los grandes laboratorios de
diseño CONTINENTAL, INTEL, IBM en Guadalajara y su vinculación con IES y Centros
I+D del ecosistema;  b) Empresa Nacional – Empresa Trasnacional; este es el caso de
aquellas PyMES nacionales que se insertan en una Cadena de Valor Global y se vinculan
con grandes empresas, la vinculación puede ser a través de contratos de proveeduría o
colaboraciones como “Partners”, ejemplo de ello, las pequeñas y medianas empresas en el
D.F. que forman parte de Microsoft Partner Network, esta vinculación ofrece posibilidades
para transferir conocimiento y generar proyectos de innovación conjuntos, en Guadalajara
es el caso de la presencia de Intel en el Centro del Software; c) Empresas – IP – Gobierno
- IES; este es el caso de empresas “exitosas” a nivel nacional que se ligan con diversos
actores del gobierno a través de programas particulares, en el D.F. Ultrasist, Neology y
Certum pueden ser algunos ejemplos; d) Empresa – Empresa - IP, en el D.F. se observa la
colaboración en proyectos conjuntos de empresas asociadas a  la IP AMESOL, mientras
que en Guadalajara es el caso de la empresa integradora APORTIA, así como la IP
CADELEC quien vincula a empresas del sector; e) Empresas asociadas en clústers o
Parques Tecnológicos – Centros I+D- Empresas Trasnacionales – IES, es el caso del
clúster PROSOFTWARE en D.F. y el Centro del Software en Guadalajara.

Estas redes de conocimiento son apenas algunas de aquellas que pueden conformarse en los
ecosistemas explorados y se debe considerar que tienen grados diferenciados de
interconexión. La mayoría de estas redes se basan en mecanismos formales e informales a
través de los cuales se intercambia o incentiva el intercambio de conocimiento. Las
empresas integradas en este tipo de redes adquieren conocimiento o información relevante
que estimula el aprendizaje tecnológico, sin embargo, debe señalarse que  las redes
descritas pueden aislar a varios de los actores que integran el ecosistema, en general se
concluye que los grados de difusión de conocimiento son débiles en la medida en que
tienen poco  impacto en el desarrollo tecnológico y realización de  innovaciones.



Como se ha mencionado en Guadalajara se observa la instalación de laboratorios de diseño
de empresas trasnacionales que tienen un papel nodal en el desarrollo de interconexiones
para transferir e intercambiar conocimiento con las principales universidades del territorio,
esta relación se desvanece al dirigirse hacia las pequeñas y medianas empresas. En general
se observa que las empresas locales, en su mayoría PyMES, tienen poca o nula
interconexión con los laboratorios de diseño.

En Guadalajara el intercambio  y absorción de conocimiento de las PyMES locales se da a
partir de la contratación de recursos humanos calificados. Las empresas de mayor tamaño
tienen un porcentaje alto de ingenieros, sin embargo, esta calificación es insuficiente. El
incremento en la participación de las empresas trasnacionales y la existencia de una
aglomeración de empresas de alta tecnología en el territorio ha presionado la demanda de
recursos humanos altamente calificados, sin embargo, la provisión por parte de las
instituciones del territorio a menudo es insuficiente comparativamente con lo que ocurre en
el D.F. o Nuevo León. Frente a ello instituciones gubernamentales como el COECYTJAL y
otras IP han incentivado el desarrollo de programas para fortalecer la formación de los
recursos humanos tratando de vincularlos con la industria.

En el caso del D.F., un nodo importante en la generación de redes de conocimiento han sido
las IES. A su vez la fuerte concentración de servicios públicos y privados a nivel nacional
ha permitido la aglomeración de empresas trasnacionales y locales que absorben a recursos
humanos calificados de las IES locales.

Por otro lado, la cercanía física con las principales instituciones de gobierno e IP a nivel
nacional (CONACYT, ADIAT, AMESOL, SE, CANIETI, FUMEC, FCCyT, etc.) incentiva
un mayor dinamismo en la conformación de redes. Se observa que las  PyMES generan
relaciones con estos actores debido a los incentivos creados para participar en sus
programas de apoyo cardinales. Esto es sugerente ya que tanto en el D.F. como en el
territorio de Guadalajara las redes de conocimiento y en particular la vinculación entre
universidades y empresas siguen estando mediadas por los programas gubernamentales
para estimular la CTI y el otorgamiento de recursos.

El estudio de las redes de conocimiento en México se acerca más a la noción de aprendizaje
tecnológico debido a que el conocimiento no se constituye como un elemento diferenciador
en la mayoría de las empresas locales. Si bien existe un empuje al desarrollo y acumulación
de capacidades emprendedoras, la base de conocimiento de las empresas y el entorno
institucional inacabado sigue limitando la conformación de redes en el sentido “ideal”, esto
es, aquellas donde se observa  desarrollo de innovaciones.

En la medida en que una fortaleza de las  empresas desarrolladoras de software para
competir en el ámbito internacional y local es la innovación estudiar el sector desde la
perspectiva de las redes de conocimiento es relevante para contribuir al desarrollo de
futuras líneas de investigación. Debe puntualizarse que este estudio es de carácter
exploratorio, el reto es analizar en estudios posteriores el impacto cuantitativo y cualitativo
que tiene la conformación de redes en la competitividad de las empresas considerando los
procesos de aprendizaje tecnológico generados, así como  la creación de capacidades
tecnológicas y de innovación. Igualmente otro elemento a profundizar  será el papel de los
incentivos  institucionales en la conformación de las redes.
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Resumen
La industria textil de México se encuentra en un estado de crisis, que se ha prolongado desde
finales de los años 80 del siglo pasado. La industria textil que en el siglo XX fue la base del
desarrollo industrial del país, ha sido sustituida por otros sectores, entre otros por el sector
automotriz. Esta pérdida de competitividad se ha atribuido a los cambios ocurridos en el
entorno, a la escasa capacidad empresarial y desde luego a la cultura organizacional. ¿Pero
esta pérdida de competitividad se puede atribuir a la cultura organizacional o más bien a lo que
Varela (1997) llama comportamientos habituales? El objetivo de este trabajo es analizar hasta
que punto las decisiones estratégicas de los directivos – dueños de una pequeña empresa textil,
respecto a la modernización tecnológica, desarrollo de nuevos productos y de participar en
nuevos mercados, estuvieron relacionadas con sus comportamientos habituales.

Abstract
Mexico's textile industry is in a state of crisis, which has lasted since the late 80s of last
century. The textile industry in the twentieth century was the basis of industrial development
of the country, has been replaced by other sectors such as automotive. This loss of
competitiveness has been attributed to changes in the environment, the entrepreneurial poor
and certainly to the organizational culture. But this loss of competitiveness can be attributed to
the organizational culture, or rather to what Varela (1997) call normal behavior? The aim of
this paper is to analyze and discuss whether the strategic decisions of managers - owners of a
small textile company, regarding technological modernization, development of new products
and enter new markets, were related to their habitual behaviors.

1 Introducción
La industria textil en México, hasta principios de los años 80 del siglo pasado se distinguió,
por ser una de las más importantes dentro del sector manufacturero y dentro de la actividad
económica en general. Sin embargo, su importancia empezaría a disminuir como resultado de
una pérdida de competitividad y de la capacidad de innovación en todo el sector. Se trataba de



una industria que hasta finales los años 70 había estado interactuando con un entorno
relativamente estable y de un elevado proteccionismo, pero que al principio de la década de
los años 80 tuvo que enfrentar un escenario externo totalmente distinto, caracterizado por los
tratados comerciales, la competencia de algunos países asiáticos y años después de algunos
países de la cuenca del caribe, estos últimos particularmente en el sector de la confección.
Además, también tuvo que enfrentar la transformación de una cadena de producción masiva
estandarizada a una cadena orientada por la moda y el diseño, gobernada por los grandes
minoristas, los comercializadores de marca y los fabricantes de marca. En México, al interior
del sector textil se advertía una cadena fragmentada y con grandes diferencias, entre otras, en
el aspecto tecnológico; observándose en este rubro un atraso mayor en las micro, pequeñas y
medianas empresas (Vera, 2009).

En este contexto, una pregunta recurrente era: ¿Por qué en la mayoría de las empresas textiles,
particularmente en las micro, pequeñas y medianas, su planta productiva no se renovó? Desde
luego, que las posibles respuestas han ido desde la escases de recursos para realizar esta
renovación, pasando por la ausencia de una capacidad emprendedora, por la falta de interés de
los directivos dueños para invertir en sus empresas, y dedicar estos recursos a otras actividades
económicas, hasta intentar encontrar una explicación a esta situación recurriendo a la cultura
organizacional. En un determinado momento, la cultura organizacional fue señalada como un
obstáculo, como la culpable de que los empresarios referidos hayan recurrido a estrategias
autodestructivas, e incluso para explicar el fracaso de los proyectos de modernización de la
industria textil impulsados por el gobierno mexicano en las décadas de los años 60 y los años
70.

En este orden de ideas, el objetivo del trabajo es analizar y discutir hasta que punto las
decisiones estratégicas de los directivos – dueños de una pequeña empresa textil de México
respecto a la modernización tecnológica, desarrollo de nuevos productos y de participar en
nuevos mercados, estuvo relacionada con la cultura organizacional, específicamente con lo
que Varela (op. cit.) llama comportamientos habituales.

El trabajo está organizado en cuatro partes. En la primera de ellas se habla de la industria textil
en México. Señalando únicamente los rasgos más significativos que distinguieron una
trayectoria de más de 100 años. En seguida se habla del concepto de cultura organizacional y
tecnología, estableciendo la diferencia con lo que se denomina comportamientos habituales.
Lo cual es parte esencial de este trabajo. Posteriormente se describe la estrategia metodológica
utilizada, para continuar con el desarrollo el estudio de caso, donde se analiza y se discute la
importancia que tuvo para la sobrevivencia y adaptación de esta empresa, el cambio en los
comportamientos habituales de sus dueños. Finalmente, se proponen algunas conclusiones.

2 La Industria Textil en México
La industria textil en México tiene una larga historia, que se remonta desde el siglo XIX hasta
la época actual. En este periodo de más de cien años es posible observar tres etapas
importantes: el surgimiento de la industria textil mexicana que se puede ubicar a partir de la
tercera década del siglo XIX hasta los primeros años del siglo XX; una segunda etapa que es
posible situar desde la tercera década del siglo 20 hasta aproximadamente la primera mitad de
este siglo. Periodo en el cual se puede decir, que la industria textil mexicana vivió un periodo



de consolidación y apogeo, debido al fortalecimiento del mercado interno gracias al
incremento de los salarios de la población y a la política proteccionista del gobierno mexicano
a través del aumento de los impuestos a la importación de los artículos textiles. Cabe agregar
que en este etapa también surgieron algunas de las innovaciones tecnológicas como la
producción de materiales sintéticos que tendrían una trascendencia revolucionaria en la
fabricación de los productos textiles (Vera, 2010). Y a partir de los años sesenta una tercera
etapa que marcó el inicio de la crisis de la industria textil mexicana, que ya en esos años daba
muestras de una base tecnológica obsoleta. Esta situación se trató de resolver por el gobierno
mexicano impulsando un proyecto que implicaba además del recambio tecnológico la fusión
de diversos establecimientos y la creación de grandes instalaciones; sin embargo, los
resultados fueron muy limitados (Martínez, 2002: 90, en Vera Ídem). En los años ochenta,
esta situación de atraso tecnológico junto con grandes cambios en el escenario económico y
empresarial recrudeció la crisis de la industria textil nacional. La apertura al exterior, la
desregulación de la economía, las políticas de privatización, la promoción de la competencia
para que los mercados se encargaran de determinar la asignación de los recursos de acuerdo
con las ventajas relativas de los agentes y los tratados comerciales, cuyo punto culminante fue
la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, aunado al
perfeccionamiento de las fibras químicas, el desarrollo de las tecnologías de la información y
de la comunicación y la transformación de la Cadena Fibras Textil Vestido, de una cadena de
producción masiva estandarizada a una cadena global de commoditties impulsada por el
comprador, la moda y el diseño (Ruiz, Durán 2005, en Vera Ídem), contribuyeron a
intensificar la situación de crisis de la industria textil mexicana. Propiciando con ello que la
mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas textileras del país desaparecieran, y
solamente pudieran permanecer en el mercado aquellas que se lograron eslabonar con algunas
empresas grande a través de la modalidad de la maquila, y que sobre todo entendieron la
necesidad de renovarse tecnológicamente y en muchos de los aspectos de gestión que el nuevo
escenario empresarial demandaba.

3 La Cultura Organizacional y Tecnología
Como lo señalan Santos y Díaz (2003, en Santos, Josefa (coordinadora), 2003), la relación
entre tecnología1 y cultura depende de la forma en que una y otra sean caracterizadas. En este
trabajo se sigue un enfoque disciplinar, desde la óptica de la teoría de la organización. Se
pretende discutir y analizar hasta que punto la cultura organizacional, pero más puntualmente,
los comportamientos habituales de los directivos – dueños de una pequeña empresa textil han
contribuido u obstaculizado el cambio tecnológico y organizacional.

Sobre la relación tecnología y cultura, aunque desde dos perspectivas distintas, Leslie White,
Julian Steward, y Schein entre otros (citado en Dávila y Martínez, 1999) plantean que son los
cambios tecnológicos los que ocasionan  las modificaciones en la cultura. Por su parte los
trabajos recientes sobre ciencia, tecnología y sociedad cuestionan este planteamiento lineal y
reconocen la necesidad de entender a la tecnología como una construcción social. Enfoques
más recientes como el de T. P. Hughes plantean que la tecnología, ahora traducida como
sistema sociotécnico puede ser motor o receptor de los cambios socioculturales que la rodean.

1 Se entenderá por tecnología al conjunto de conocimientos, habilidades y materiales necesarios para modificar el orden de
algún conjunto de formas de energía o para lograr una conversión de energía (Adams, 1983: 31, en Santos, Josefa,
coordinadora, 2003).



Otro enfoque que se ha ocupado de la relación entre tecnología y cultura es el de la cultura
organizacional. Una de las principales autoras de este enfoque, Baba et. al. (1997 en Santos,
Josefa (coordinadora), 2003), señala que la tecnología por si misma no puede ser el impulsor
principal del cambio cultural, puesto que aquella está considerablemente limitada por la
cultura.

Entendiendo por cultura organizacional un sistema históricamente enraizado de ideas
compartidas, suposiciones, creencias, valores y patrones de comportamiento relacionados, que
un grupo de personas aprenden a lo largo del tiempo como resultado de sus experiencias
colectivas, y que enseñan a los recién llegados como la manera correcta de razonar y
comportarse; se crea con la interacción de las variables y en ello inciden factores de orden
político, económico, histórico y psicológico, y en consecuencia no es algo estático (Baba, et.
al., Ídem).

En México y en otros países se han realizado algunos trabajos que han abordado la relación
tecnología y cultura, sin embargo, como lo señalan Santos y Díaz (2003, en Santos, Josefa,
Ídem) uno de los problemas principales es que ha habido una confusión entre cultura y
dispositivos habituales2 lo que ha impedido identificar la capacidad o disponibilidad hacia la
innovación tecnológica de estas unidades empresariales.

Como lo señalan Santos y Díaz (Ídem), expresiones como “por una cultura del agua”, “por
una cultura del ahorro”,  “por una nueva cultura laboral”, “por una nueva cultura tecnológica”,
dan por supuesta una relación -esquemática y falsa-, entre cultura y comportamientos: si se
modifica la cultura entonces los comportamientos cambiarán en el mismo sentido. Se propone
en estas expresiones una relación de causalidad unidireccional de una a los otros. Al atenderlas
con más detalle se encuentra que en realidad más que referirse a la cultura aluden, las dos
primeras, al desarrollo e inculcación de hábitos y actitudes: al hábito de un uso racional del
agua y al hábito de ahorrar recursos económicos. Las otras dos expresiones remiten a la
implantación y operación de normas y nuevas formas organizacionales que regulen las
relaciones obrero-patronales y una actitud positiva hacia las nuevas tecnologías.

Siguiendo este razonamiento de Díaz y Santos, se considerará que en una empresa cuando un
trabajador o directivo – dueño ingresa en ella, más que asimilar la cultura organizacional –y de
manera inmediata- y comportarse en consecuencia, lo más probable es que su comportamiento
esté alineado con la misión y los objetivos de la firma a partir de una decisión estratégica –que
le permite desarrollar aptitudes, competencias, hábitos, técnicas-, sin que por ello se requiera
como condición sine qua non la de incorporar la cultura de la organización.

Además, es preciso señalar que puede haber sujetos que comparten una misma cultura pero
tienen comportamientos diferentes. Sujetos con comportamientos habituales muy semejantes
pero que no comparten la misma cultura; y sujetos con comportamientos habituales semejantes
como un indicador, en efecto, de una cultura en común

2 Los dispositivos habituales se refieren a comportamientos habituales, no casuales, que siguen pautas (Varela, 1997).



4 Metodología
Teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de esta investigación es discutir y explicar
cómo los comportamientos habituales fueron un factor determinante en la incorporación de
nuevas tecnologías para el mejoramiento de productos y procesos de producción y
organizacionales, donde el individuo tiene un papel central en todo esta dinámica de cambio,
se decidió aplicar un enfoque cualitativo. Esta decisión obedece a que la investigación
cualitativa es una actividad situada, que ubica al observador en el mundo, que estudia las cosas
en sus escenarios naturales, tratando de entender o interpretar los fenómenos en función de los
significados que las personas les dan (Denzin y Lincoln, 2011). En consecuencia, se siguió
una estrategia metodológica basada en el estudio de casos, el cual es un método descriptivo
que se orienta a comprender con profundidad las dinámicas presentes dentro de escenarios
individuales y a descubrir nuevas relaciones y conceptos, sus múltiples factores y
componentes (Eisenhart, 1989, Yin, 1994, Rodríguez, Gil y García, 1996, Barba, 2002).
Siguiendo a Yin (Ibídem), la decisión de elegir un solo caso, se fundamentó en que la empresa
seleccionada, tiene una larga trayectoria dentro del sector textil, pero sobre todo, por que
ilustra de manera significativa como los comportamientos habituales de uno de los nuevos
directivos – dueños influyen para que se promueva en la empresa la incorporación de nuevas
tecnologías; con estas características es posible catalogarla como un caso único, representativo
y altamente revelador de lo que ha sido la dinámica cambio tecnológico adoptado por algunas
de las empresas dentro del sector textil poblano. Teniendo en cuenta este enfoque cualitativo,
para la recolección de datos, se aplicaron entrevistas a profundidad con uno de los directivos –
dueños de esta empresa, presumiendo que los comportamientos de este personaje, son los que
mayor influencia tuvieron en la transformación observada en el aspecto de la base tecnológica
de esta empresa. Además, los datos del trabajo de campo se complementaron con una
investigación documental, revisando libros, revistas y artículos sobre la industria de textil
poblana.

5 El estudio de caso
Se trata de una empresa bonetera3, que actualmente se encuentra ubicada en el municipio de
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, sus orígenes se remontan a la década de 1950, siendo
en ese entonces una micro empresa que operaba con un total de 10 máquinas tejedoras,
productora de calcetas y calcetines tipo commoditties, producto que era y es producido por
muchas otras boneteras y que por lo mismo no ofrecía ninguna ventaja “competitiva”.

La empresa fue fundada por lo hermanos Tomasini4 con la finalidad de mejorar sus ingresos y
aprovechar sus conocimientos y experiencia. En particular los conocimientos sobre el ramo
bonetero que tenía uno de ellos, quien era de oficio mecánico textil, habiendo desarrollado
grandes habilidades, a grado tal qué con solo palpar una calceta o calcetín, le era suficiente
para determinar de que fibras estaba hecho, su peso, el tipo de tejido, etcétera. Estas
competencias las adquirió mediante la acumulación de experiencias y de la socialización e
internalización de conocimientos tácitos5.

3 En el sector textil, las empresas boneteras son aquellas que elaboran calcetas y calcetines en distintas variedades.
4 Pseudónimo
5 Para una explicación mayor sobre este proceso de acumulación de experiencias, socialización de conocimientos e
internalización de los mismos, ver Nonaka y Takeuchi (1995).



Habiendo iniciado operaciones en la década de los años 50 del siglo pasado, se benefició por
las condiciones prevaleciente en el país, entre otras del proteccionismo que el estado mexicano
prodigó a toda planta industrial del país, pudiendo incursionar en el mercado local y regional
sin necesidad de cuantiosas inversiones o de disponer de tecnología de punta, y mantener esa
posición por alrededor de 30 años. Sin embargo, y en cierta medida como consecuencia de las
condiciones señaladas, se arraigaron en sus directivos-dueños algunos comportamientos que
inhibieron sus posibilidades de crecimiento. Algunos de estos comportamientos fueron: el
escaso interés por invertir en la empresa y modernizar su base tecnológica, así como un nulo
espíritu de competencia. No obstante lo anterior, sus directivos-dueños fueron construyendo
una red de relaciones tanto con sus clientes como con sus proveedores a partir de la imagen de
confianza que la empresa fue proyectando, resultado de ciertas prácticas como por ejemplo, su
formalidad para cumplir con las fechas de entrega o de pago. Estas relaciones posteriormente
jugaría un papel definitivo en su consolidación.

5.1 El Proceso de Gestión
5.1.1 Las estrategias
Considerando como el primer aspecto a analizar el proceso de gestión, en el caso de esta
empresa es posible distinguir dos etapas, donde en cada una de ellas la gestión tendría
orientaciones completamente distintas, durante la primera etapa que podemos ubicar a partir
del inicio de operaciones de la firma hasta principio de los años 80, la orientación de la gestión
siguió un rumbo donde más que buscar el crecimiento se ocupó de mantener la cuota de
mercado que la empresa había logrado conseguir en sus primeros años de existencia.

En este primer periodo de alrededor de 30 años, las estrategias instrumentadas se enfocaron en
atender un mercado local y regional, elaborando para ello calceta y calcetín tipo commodity,
donde si bien desde el punto de vista del producto éste no ofrecía ninguna ventaja competitiva,
ésta se buscó generar a través del servicio al cliente, cumpliendo con las fechas de entrega, con
los estándares de la calidad del prometidos y con mantener precios competitivos.

Estas estrategias, aunque modestas, pues la base tecnológica de la empresa, así como las
capacidades administrativas y empresariales de sus dueños no eran suficientes para elaborar un
producto de mayor calidad, o para pensar en incursionar en otros mercados, le permitieron a la
firma mantenerse en el mercado por alrededor de tres décadas. Hay que tener presente que los
conocimientos de los dueños eran de nivel técnico, y por otra parte, su intención al momento
de fundar la empresa era únicamente la de tener mejores condiciones de subsistencia para
ellos, para sus familias y para educar a sus hijos. Un ejemplo de esto, es que los hijos al
concluir sus estudios universitarios no entran a trabajar a la empresa de sus padres, sería hasta
tiempo después, cuando uno de los dueños fundadores habló con sus hijos para cederles la
propiedad y dirección de la empresa.

La llegada a la dirección de la empresa de la segunda generación de la familia ocurrió
alrededor de los años 80, en un entorno muy turbulento y de intensa competencia. Estas
condiciones, junto con la necesidad de los nuevos directivos-dueños de obtener mayores



beneficios, pero sobre todo, de la disposición de capacidades administrativas y empresariales6

más consolidadas, les permitió implementar estrategias más agresivas y totalmente diferentes a
las que habían caracterizado a la empresa en años anteriores.

El presupuesto de que los nuevos directivos-dueños tenían en su haber capacidades
administrativas y empresariales más consolidadas, parte por un lado, de considerar que al ser
parte de la segunda generación de la familia propietaria de la firma, en ellos, es decir, en los
nuevos directivos-dueños se fueron desarrollando aprendizajes que posteriormente derivarían
en las capacidades mencionadas, resultado del intercambio de experiencias entre familiares.
Por otro lado, en el hecho de que ambos hermanos tenían una formación universitaria: uno
contador, el otro abogado; lo que sin duda contribuyó para el desarrollo, especificamente, de
capacidades administrativas. Al respecto, uno de los dueños comenta:

“Cuando mi hermano y yo empezamos a trabajar en la empresa de la familia, nuestros
ingresos no eran suficientes para mantener el nivel de vida al que estábamos acostumbrados.
Además la “administración” que se tenía era una tanto desordenada: no se llevaba una
contabilidad profesional en la empresa, no se tenía un registro claro y actualizado de lo que
producía, lo que vendía, lo que compraba, sus ingresos y egresos, entre otras cosas. Así que
decidimos platicar con nuestro padre para plantearle la necesidad de reestructurarla y darle
una proyección más ambiciosa”.

Resultado de esa plática, se acordó que su padre se retiraría y los dos hermanos se quedarían
como únicos responsables y dueños.

Entre las principales medidas que la nueva administración tomó, estuvo la de cambiar el
nombre de la empresa, con la finalidad de darle un nombre más llamativo para el mercado,
principalmente el internacional, al que cómo resultado de la reestructuración que se estaba
implementado se había decidido incursionar.

La crisis del año 1994 marcó el momento para hacerlo. Como consecuencia de la devaluación
presentada, las tiendas departamentales que hasta entonces muchos o algunos de sus productos
los adquirían con proveedores extranjeros, comprendieron que no podían seguir operando de
esa manera, por lo que se vieron obligados a buscar proveedores nacionales que pudieran
cumplir con las exigencias de calidad que requerían. Esta coyuntura permitió a la empresa
colocar sus productos en algunas de las grandes tiendas departamentales del país y al mismo

6 Respecto a las capacidades administrativas y empresariales, con relación a las primeras entenderemos por éstas, aquellas que
permiten usar eficientemente los recursos disponibles, darle orden a las actividades que se realizan en la empresa, diseñar un
conjunto de estrategias y una estructura organizacional que sean congruentes y diseñar los mecanismos de control necesarios.
En otras palabras, son aquellas capacidades que permiten desempeñar funciones que tienen que ver con decisiones orientadas
a la institucionalización y al control (Kelly de Escobar, 1988: 322, en Pérez Lizaur, 2005). Por su parte, las capacidades
empresariales son entendidas como aquellas que permiten aprovechar las oportunidades que el entorno va generando, asumir
los riesgos que esto implica y dar una visión de amplio alcance a la empresa; están íntimamente relacionadas con las
características personales, educativas, emprendedoras y de capacidad de riesgo (risk-taking) de los empresarios (Yoguel
Gabriel, Fabio Boscherini, en Patricio Bianchi, 1999: 271). Es decir, son aquellas capacidades que tienen que ver con la toma
de decisiones respecto a innovación, adaptación y cambio (Kelly de Escobar, op. cit.); toma de riesgos, tolerancia a la
ambigüedad, perseverancia y la autoconfianza e incluso para la construcción de redes sociales (amigos, familia) y comerciales
(proveedores, clientes), (Kantis, 2004: 21, 27).



tiempo en el mercado internacional, de acuerdo a cómo se encontrase el tipo de cambio. Sobre
este aspecto, uno de los directivos-dueños señala:

“El poder abordar estos mercados fue resultado del conocimiento que se tenía de ellos y de la
calidad de nuestros productos, lo que nos daba la posibilidad de poder acercarnos a clientes
más exigentes; en otros casos tuvimos que salir a buscar esos nuevos mercados y en la
actualidad algunos de nuestros nuevos clientes, como es el caso de algunas empresas
transnacionales de ropa deportiva, llegan a nosotros por las excelentes referencias que la
empresa tiene”.

Para mejorar el diseño y la calidad de sus productos, un factor clave fue la renovación de su
base tecnológica. Requirió una inversión constante en maquinaria y equipo, lo que dio lugar a
que en la actualidad la empresa cuente con alrededor de 120 tejedoras de última generación, y
que en términos de números vino a ser un gran salto para la empresa, pues como se señaló,
cuando ésta es dejada en manos de los nuevos directivos-dueños, apenas contaba con 10
tejedoras con un alto grado de obsolescencia.

Un aspecto que resultó importante para poder adquirir la nueva maquinaria y equipo fue el
crédito otorgado por la banca, pero sobre todo por sus proveedores. En este sentido uno de los
directivos-dueños enfatiza la importancia que para obtener estos créditos tuvo la excelente
imagen y relaciones que la empresa construyó cuando estuvo bajo la dirección de su tío y de
su padre.

El conjunto de estrategias descritas (el cambio de nombre de la empresa, el mejorar la calidad
de sus productos, el buscar nuevos mercados y entender la necesidad de invertir y correr
riesgos), pone de manifiesto las capacidades empresariales y administrativas de los nuevos
directivos dueños que se hicieron cargo de la firma, pero sobre todo, dan muestra de
comportamientos diferentes, más no de una cultura organizacional distinta a la de sus
antecesores (Díaz y Santos, op. cit.), que promovieron la renovación de la base tecnológica de
la firma y su participación en mercados mejor remunerados. Comportamientos que tambien se
puede suponer fueron moldeados por las condiciones económicas, tecnológicas y de mercado
que imperaban en el entorno en esa década de los años noventa del siglo XX.

5.1.2 La estructura
La firma a partir de la llegada de los nuevos directivos-dueños tuvo una transformación
radical, de tal forma que las estrategias diseñadas pudieran encontrar el soporte necesario para
ser instrumentadas.

Se requería de una estructura que dejará atrás el desorden y el escaso control que se tenía
sobre las actividades propias de la firma, es decir, que dejará de parecer y funcionar más como
una familia que como una empresa, y fuera adquiriendo un carácter más profesional. Una
estructura que si bien aumentara su grado de complejidad, es decir, con funciones
diferenciadas, autoridad y responsabilidades bien definidas, permitiera crear las condiciones
para poder operar con mayor libertad y menor ambigüedad para la toma de decisiones.

Bajo esta idea la empresa se transformó, pasó de ser una empresa de tamaño micro con una
estructura muy simple constituida por los dueños, quienes se habían aportado todo el capital;



el tenedor, la secretaria y los obreros; sin ningún tipo de reglas o procedimientos por escrito;
donde la toma de decisiones estaba altamente centralizada, lo cual era propio de su carácter
familiar. A una empresa de tamaño mediano, teniendo como máximo órgano de gobierno un
consejo directivo, integrado por los actuales dueños –los dos hermanos- y el papá como
miembro honorario.

Este consejo directivo, ahora era el encargado de tomar las decisiones de mayor trascendencia,
es decir, las que podríamos llamar decisiones estratégicas. Aquellas que tienen que ver con
aspectos como: la modernización de la base tecnológica, las fuentes a las que se acudirá en
caso de requerir algún financiamiento, la penetración o desarrollo de mercados, el desarrollo
de nuevos productos, las alianzas con algunas comercializadoras de marca, entre otras. Y
cinco áreas funcionales: producción, ventas, crédito y cobranza, contabilidad y recursos
humanos; cada una de ellas a cargo de gente con grado de licenciatura. Además, de un asesor
financiero.

El área de producción tiene a su vez tres coordinaciones. En las áreas de tejido y acabado los
responsables son ingenieros. En el departamento de diseño el responsable tiene estudios
licenciatura.

Es una estructura organizacional que muestra cierto nivel de profesionalización, ciertamente
con un mayor grado de complejidad, formalización y descentralización, con respecto a la
estructura que caracterizó a la firma durante su primera etapa, pero sin que esta transformación
haya restado  poder a la familia. Las decisiones importantes, tal y como ya fue señalado, son
tomadas por los directivos-dueños y/o el consejo familiar, lo cual es común en las empresas
familiares.

Una estructura organizacional, que no obstante su nivel de profesionalización, no evitó que
ciertas prácticas que se tenían desde el inicio de operaciones de la firma, se mantuvieran,
como la construcción de relaciones con sus clientes y proveedores bajo un esquema de tipo
informal, basadas en la confianza; el contacto cercano entre los directivos-dueños y el resto
del personal de la empresa; o el trato directo de estos mismos directivos-dueños con clientes
que llegan a comprar al menudeo. Es frecuente que en el caso de los clientes que compran al
menudeo sean atendidos en primera instancia por uno de los directivos-dueños, cuyas oficinas
están próximas a la entrada de la empresa. Como lo señala Varela (op. cit.), son
comportamientos no casuales de los directivos – dueños que siguen ciertas pautas derivadas de
la primera generación de la familia y que conviven, se entrelazan y se retroalimentan con las
nuevas condiciones tecnológicas y organizacionales que caracterizan a la firma.

5.1.3 La cultura organizacional y los comportamientos habituales
Para abordar estos aspectos de la cultura organizacional y los comportamientos habituales de
los directivos – dueños de esta empresa, es necesario considerar dos etapas. La primera, desde
sus inicios en los años 50 hasta principios de los años 80, época durante la cual la dirección de
la firma estuvo a cargo de la primera generación de la familia, y también donde las
condiciones del entorno se distinguieron por una escasa competencia, de desarrollos
tecnológicos poco frecuentes y una política proteccionista. Y una segunda etapa, que arranca a
partir de la segunda mitad de los años 80 a la fecha, periodo durante el cual la dirección de la
empresa pasa a ser ocupada por la segunda generación de la familia, y donde las condiciones



del entorno cambian drásticamente, teniendo que enfrentar una situación de fronteras abiertas,
de frecuentes novedades tecnológicas y de intensa competencia.

En su primera etapa, la cultura organizacional, pero sobre todo, los comportamientos
habituales de sus directivos – dueños, se distinguieron por el escaso interés para invertir y
modernizar a la firma, buscar mejorar sus productos y participar en otros mercados. Lo que de
cierta forma, era resultado de las condiciones del entorno que le rodeaban. Sin embargo, así
como se dieron estas prácticas poco deseables, también se fue haciendo un hábito de la
empresa el cumplir con sus clientes en cuanto a fechas de entrega y con las especificaciones de
calidad del producto. Para con sus proveedores, igualmente se hizo hábito el cumplir en lo
respectivo a las fechas de pago. En cuanto a los trabajadores prevaleció la práctica de exigirles
mantener en condiciones de operación la maquinaria y equipo con el que se contaba, siendo
común el tener que intercambiar experiencias y conocimientos entre trabajadores y directivos-
dueños, sobre todo con el directivo-dueño que era mecánico textil, para resolver los diferentes
problemas técnicos que se iban enfrentando. Primordialmente descomposturas de la
maquinaria y, posteriormente, cuando hubo necesidad de aprender y desarrollar las
capacidades tecnológicas para mezclar fibras naturales como el algodón con la fibras
químicas, poliéster en este caso.

Por lo que respecta a la segunda etapa de la firma, los comportamientos habituales de sus
directivos – dueños cambiaron drásticamente en algunos aspectos. La nueva generación de la
familia que llegó a hacerse cargo de la dirección encontraría una serie de hábitos que ya no iba
de acuerdo con los nuevos planes que se tenían.

A partir de la llegada de los nuevos directivos-dueños fue evidente cómo algunos de los viejos
hábitos empezaron a modificarse.  Se realizó un intenso proceso de modernización, que como
ya se señaló, obedeció a la intención de producir artículos de mayor calidad, y así poder
competir en el mercado nacional como internacional, lo que por su parte requirió de una
inversión considerable. Llama la atención cómo a partir de ese momento, estas decisiones se
irían convirtiendo en una práctica que se podría calificar como rutinaria. Al respecto uno de
los directivos-dueños comenta:

“Tanto mi hermano como yo hemos aprendido, resultado de nuestra capacitación constante y
del intercambio de experiencias con otros hombres de negocios, que “para sacarla hay que
meterla”, es decir, cualquier empresario que quiera obtener ganancias de su empresa
primero tendrá que invertir de manera decidida en ella”.

Las inversiones fueron en cierta parte autofinanciadas, lo cual es un hábito común en este tipo
de empresas. Sin embargo, en ocasiones recurrieron a crédito de proveedores como ya se
señaló, y en otros momentos tuvieron que recurrir a la banca, lo que para el caso de estos
directivos – dueños les dejó experiencias nada gratas.

En el año 1995 la empresa tuvo que renegociar su deuda. Después de tratar con los
funcionarios bancarios que se negaban a recibirlos, llegaron a un acuerdo. Plazo a 10 años,
quita de intereses y el resto en UDIS (unidades de inversión, indexadas a la inflación). Uno de
sus directivos-dueños expresa:



“Gracias a nuestro trabajo, creatividad e innovación, se logró pagar la deuda en el 2001, no
sin antes tener que enfrentar las negativas de la banca para finiquitar la operación antes del
tiempo establecido”.

Otro cambio significativo en las prácticas de los directivos – dueños de la empresa, tuvo que
ver con la capacitación. La modernización de su base tecnológica requirió involucrar a los
trabajadores en un intenso proceso de capacitación, práctica que a partir de la llegada de los
nuevos directivos-dueños se transformó en una rutina. En este sentido se comenta:

“Un aspecto que fue fundamental en el nuevo rumbo que se dio a la empresa, es la
capacitación del personal directamente involucrado en el manejo de la nueva maquinaria y/o
equipo. Se capacitan directamente con el proveedor, el que por lo general es italiano (uno de
sus proveedores principales de maquinaria y equipo), no reparando en gasto alguno, con la
intención de que la capacitación sea de primer nivel y les permita aprovechar la nueva
maquinaria al máximo”.
Asimismo, dentro de las nuevas prácticas que se promovieron en la empresa, destaca la
capacitación constante de sus propios directivos-dueños, quienes participan en cursos y
diplomados para dueños y directores de empresas en el IESDE (Instituto de Estudios
Superiores en Dirección de Empresas). Esto les ha permitido adquirir nuevos conocimientos,
resultado del intercambio de experiencias con otros empresarios y hombres de negocios. En
este mismo sentido uno de los directivos-dueños señala:

“Nuestra preocupación constante en la capacitación es parte de la “cultura” que hemos ido
cultivando tanto mi hermano como yo, lo que nos ha llevado a entender que la simple
adquisición de la maquinaria más moderna no es suficiente, hemos llegado a comprender que
la tecnología, en un momento dado cualquiera de nuestros competidores la puede llegar a
tener o ya la tiene, y en esas condiciones nuestra ventaja solamente va a estar en las
capacidades de nuestro personal”.

Abundando sobre la capacitación, explica:

“En ocasiones el convencer al trabajador que debe capacitarse no es una tarea fácil ni de un
solo día, es una lucha constante que requiere hacer conciencia en el trabajador sobre las
ventajas que esto tiene para él y para la empresa. Esta tarea se realiza con la ayuda de un
asesor externo que auxilia al trabajador a manejar el proceso de cambio que va implícito en
la capacitación”.

En este aspecto de la capacitación, las buenas relaciones que se han establecido con el
sindicado han ayudado; se comenta que prácticamente no ha habido problemas, siendo el
factor clave los buenos salarios que reciben sus trabajadores, quienes se encuentran dentro de
los mejor pagados en la industria textil. Como ejemplo se menciona el caso de sus mecánicos,
quienes devengan un salario de alrededor de 30 mil pesos mensuales (aproximadamente
2,400.00 dólares mensuales).



Conclusiones
Tomando en cuenta el marco de referencia, se tiene que ciertamente, como lo señalan Santos y
Díaz (op. cit.), el nuevo enfoque que sobre el proceso de gestión y de la tecnología se ha
observado en la empresa analizada, se puede adjudicar a un cambio en los comportamientos
habituales de sus directivos – dueños, pero de ninguna manera a un cambio en la cultura
organizacional. En la información analizada del estudio de caso, en ningún momento sus
directivos – dueños manifestaron haber cambiado creencias y valores. En cambio, si
manifiestan haber desarrollado actitudes más positivas a la inversión y a la capacitación.

En este sentido, sí se observa un cambio sustancial en algunos comportamientos, que además
fueron expresados de manera muy coloquial y puntual por estos directivos – dueños. Tal es el
caso de la expresión: “para sacarla hay que meterla”, denota un comportamiento proclive a
invertir en la empresa y no solamente en maquinaria y equipo. O la expresión: “Nuestra
preocupación constante en la capacitación es parte de la “cultura” que hemos ido cultivando
tanto mi hermano como yo”, que desde luego no es la cultura, pues como ya fue comentado,
no es algo que ya haya permeado con sus trabajadores y mucho menos que sea una
preocupación compartida.

Se observa por lo tanto, en este estudio de caso, un conjunto de comportamientos habituales en
los directivos – dueños, que es posible suponer pudieron ser modificados por una serie de
factores como el haber estudiado una carrera universitaria, la capacitación continua, el
intercambio de experiencias con otros empresarios y desde luego las nuevas condiciones del
escenario empresarial. Esto junto con las condiciones imperantes en el escenario empresarial,
fueron claves para gestionar una renovación total de la empresa, su maquinaria y equipo,
pasando por la profesionalización de la firma y terminando con productos de calidad superior
y su incursión en nuevos mercados.

Es necesario subrayar, que las transformaciones referidas observadas en la empresa, también
derivaron de una serie de decisiones que quedaron plasmadas en objetivos estratégicos como
mejorar la rentabilidad de la firma y ampliar su participación en el mercado. Y que estuvieron
complementados con estrategias de renovación tecnológica, desarrollo de producto y de
desarrollo de mercado.
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Abstract
Business innovation management, like any organizational management cycle, requires an
assessment step that allows managers to diagnose the firm actual condition and to plan
appropriate change interventions. However, any organizational assessment exercise is a
difficult process from the conceptual and methodological points of view, and it is even
more difficult when is applied to innovation, a multifactorial concept that cannot be
measured directly. This paper proposes an innovation management assessment model
which is grounded on the Resource-Based View of the Firm and adopts a systemic
perspective of the organization. This model is applied experimentally in a technology-
based Colombian SME. In conclusion, the conceptual and methodological soundness of the
model was verified, although some improvements were needed; furthermore, the
experiment confirmed the practical usefulness of the model, both for business assessment
and for the design of an intervention plan to strengthen innovation management.

Keywords: Conceptual model, assessment, innovation management, innovation
capabilities.

Resumen
La gestión de la innovación empresarial, como todo ciclo de gestión, requiere de una fase
de evaluación que permita conocer el estado de la empresa y posibilite a la gerencia tomar
medidas correctivas. Sin embargo, toda evaluación es un proceso difícil en lo conceptual y
metodológico, y se dificulta aún más cuando se aplica a la innovación, concepto
multifactorial que no es posible medir directamente. El presente trabajo propone un
modelo de evaluación de la gestión de la innovación que se enmarca en la Perspectiva de la
Empresa Basada en Recursos y adopta una concepción sistémica de la organización. Este
modelo es aplicado experimentalmente en una PYME colombiana de base tecnológica.
Como conclusión, se verifica la solidez conceptual y metodológica del modelo, se
introducen algunas mejoras y se confirma su utilidad práctica para el diagnóstico
empresarial y el diseño de un plan de fortalecimiento de la gestión de la innovación.

Palabras clave: Modelo conceptual, evaluación, gestión de la innovación, capacidades de
innovación.



1. Introducción
La gestión de la innovación en las empresas, como todo proceso de gestión pensado para
mejorar la competitividad de la organización a partir del ciclo PHVA (Planificar, Hacer,
Verificar y Actuar) de Deming, requiere de una etapa de “verificación” que permita
evaluar el avance en la dirección establecida, para proceder a diseñar e introducir los
cambios pertinentes. Esto no se puede hacer correctamente si no se dispone de un modelo
de gestión de referencia, a partir del cual se realice la “verificación”; de hecho, tal modelo
se requiere, en general, para aproximarse a la comprensión del estado y las dinámicas de la
empresa y poder abordar adecuadamente todas las etapas del ciclo PHVA.

Un análisis de la literatura especializada revela múltiples modelos de gestión empresarial
que se pueden emplear con propósitos evaluativos y de diagnóstico. Una buena selección y
descripción de varios de los modelos más utilizados se presenta en Leadersphere (2008).
Según Leadersphere, “[a]n organizational model is a representation of an organization
that helps us to understand more clearly and quickly what we are observing in
organizations” (p. 3). De acuerdo con Burke y Litwin (1992) (citados en Leadersphere,
2008, p. 3), estos modelos son útiles porque:

 Ayudan a mejorar nuestro entendimiento del comportamiento de la organización
 Ayudan a categorizar los datos acerca de la organización
 Ayudan a interpretar los datos que describen la organización
 Ayudan a proveer un lenguaje común y abreviado sobre la organización

En este sentido, el desarrollo de modelos nuevos o mejorados es una contribución
significativa al avance de la gestión de la innovación empresarial. El presente artículo es
producto del trabajo del Grupo de Innovación y Gestión Tecnológica de la Universidad
Nacional de Colombia - Sede Medellín, en una línea investigativa que busca desarrollar
modelos de gestión de la innovación validados en el contexto de las empresas colombianas.
El trabajo llevado a cabo por el grupo en esta línea ha avanzado en la validación preliminar
de una propuesta de modelo propio, cuyos resultados se han publicado previamente
(AGUIRRE; ROBLEDO, 2011; ROBLEDO et al., 2010; ROBLEDO; AGUILAR; PÉREZ,
2011; ROBLEDO; PÉREZ, 2011). En esta ocasión, se introducen mejoras al modelo como
resultado de su validación experimental en ELICO, una pequeña empresa colombiana de
base tecnológica que actúa en el campo de la automatización de procesos industriales.

El objetivo de ELICO es fortalecer las capacidades de gestión de la innovación de la
empresa, para incorporar nuevas tecnologías a su portafolio de servicio. Para ello, ELICO
inició un proyecto que contó con la cofinanciación de COLCIENCIAS, el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, y con la asesoría
investigativa de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. Como una de las
actividades del proyecto, se llevó a cabo un diagnóstico de la gestión de la innovación de la
empresa, utilizando la propuesta de modelo conceptual que se presenta aquí. El modelo se
aplicó siguiendo una metodología básica de desarrollo experimental, en la que se partió de
una propuesta inicial de modelo; luego, mediante su aplicación experimental, se
identificaron oportunidades de mejora conceptual, metodológica e instrumental, que dieron
lugar a cambios que se implementaron en un segundo ciclo de aplicación, con los
resultados finales que aquí se reportan.

El artículo se estructura de la siguiente manera: inicialmente, se describe la empresa y se
presenta su problemática y necesidades; luego se hace una descripción del modelo de
gestión, identificando sus antecedentes conceptuales y sus componentes y características,
con las mejoras introducidas a partir de su aplicación experimental en ELICO; a



continuación, se presenta un reporte de su aplicación en la empresa y se hace una corta
referencia al plan de mejoramiento de la gestión de la innovación que emergió del
diagnóstico resultante. Finalmente, se presentan las conclusiones y las direcciones
investigativas que quedan abiertas para trabajo futuro.

2. La empresa ELICO
ELICO es una sociedad por acciones simplificada (S.A.S.) de capital 100% colombiano,
surgida de la iniciativa de emprendedores nacionales e integrada a partir de la conjunción
de intereses y capacidades de tres empresas colombianas (ELICO, METALANDES y
MAPER). Aunque ELICO como grupo empresarial es de reciente creación, sus orígenes se
remontan a 1979, año de constitución de ELICO (Electrónica Industrial Colombiana
Ltda.), la empresa básica del grupo directamente involucrada en el negocio de la
automatización industrial.

Las actividades económicas de ELICO corresponden al código 7421 del CIIU Rev. 3,
perteneciente a la División 74 (Otras actividades empresariales), Grupo 742 (Actividades
de arquitectura e ingeniería y otras actividades técnicas), Clase 7421 (Actividades de
arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico).

Los indicadores básicos de la empresa se presentan en la Tabla 1. Según el número de
empleados y bajo el criterio de la ley colombiana, ELICO se clasifica como “pequeña
empresa”.

Tabla 1. Indicadores básicos de ELICO.

INDICADOR VALOR COMENTARIO

Ventas 2010 $10.971 millones Ventas agregadas de las
empresas del Grupo en el
negocio de automatización
industrial.

Ventas 2011 $10.891 millones

Personal promedio 45 Incluye a los empleados
(personal en nómina) y a los
contratistas, tanto contratados
directamente por orden de
servicio, como mediante un
contrato de outsoucing “in-
house”

Activos totales 2011 $9.638 millones
Margen EBITDA = 16,45%

EBITDA 2011 $1.585 millones

El producto líder de ELICO se puede definir como “soluciones integrales de
automatización industrial multimarca”. Este producto incluye tanto la provisión de
servicios como de equipos y software para satisfacer las necesidades y requerimientos de
automatización de la industria. Las soluciones son integrales también en el sentido de
incluir no solo la ingeniería y la provisión de equipos de distintos fabricantes (multimarca),
sino también las construcciones asociadas a las soluciones de automatización (en la
terminología de contratación, la provisión de esta clase de productos da lugar a contratos
tipo EPC -Engineering, Procurement and Construction).



Respecto a la gestión de la innovación, ELICO identifica cuatro necesidades que
configuran una situación altamente problemática, a cuya superación debe contribuir la
implantación del modelo de gestión:

 La necesidad de formalizar la gestión de la innovación
 La necesidad de mejorar los resultados de la gestión de la innovación en términos de

nuevas tecnologías incorporadas al portafolio de servicios
 La necesidad de capacitar al personal para el dominio de las nuevas tecnologías
 La necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica para el dominio de las nuevas

tecnologías

La satisfacción de estas necesidades debe configurarse en el contexto de la intencionalidad
estratégica de la empresa, que se propone superar su carácter de entrante tardía a los
mercados que atiende y convertirse en una empresa entrante temprana mediante una
estrategia de innovación defensiva o de seguimiento al líder1. Para ello, ELICO tiene que
mejorar significativamente sus capacidades de innovación, a partir de un diagnóstico y un
plan de fortalecimiento de la gestión de la innovación, y teniendo un cuenta la restricción
de recursos financieros propia de una empresa pequeña. En este sentido, el modelo de
gestión deberá optimizar el compromiso entre recursos financieros necesarios y
capacidades de innovación a fortalecer.

Finalmente, buscando la alineación con su estrategia de negocios, la empresa establece los
siguientes requisitos o atributos deseados para la implantación del modelo de gestión de la
innovación:

 Que oriente la formalización de la gestión de la innovación en ELICO
 Que asegure la evaluación, reformulación e implementación de estrategias de

innovación adecuadas para la empresa
 Que sea la base para la consolidación del equipo de I+D+i de ELICO
 Que oriente la dotación y modernización continua de la plataforma tecnológica de

ELICO necesaria para sustentar la innovación permanente
 Que promueva el establecimiento y fortalecimiento de relaciones con aliados

tecnológicos estratégicos

3. El modelo de gestión
El presente trabajo propone un modelo conceptual de gestión de la innovación empresarial
como base para evaluar y fortalecer la gestión de ELICO, que integra aportes de Nadler y
Tushman (1997), Gouel (2005) y resultados de los trabajos de Guan y Ma (2003), Yam et
al. (2004) y Wang, Lu y Chen (2009) sobre evaluación de capacidades de innovación.

3.1. El Modelo de Congruencia de Nadler y Tushman (1997)

El modelo sistémico de congruencia organizacional de Nadler y Tushman (1997), que ha
sido utilizado con éxito en el diagnóstico organizacional, se presenta en la Figura 1, en una
variante sugerida por Gouel (2005). Este modelo es una aplicación de la Teoría
Contingente de la organización, que adquiere la forma de un sistema abierto, integrado por
múltiples componentes que coexisten en varios estados de congruencia; la hipótesis básica

1 En la literatura especializada sobre first-mover advantage se tipifican tres tipos de estrategia según el orden de llegada
de los competidores al mercado: estrategia de liderazgo o de pionero (pioneers), estrategia defensiva o de seguidor
temprano (early follower) y estrategia imitativa o de entrante tardío (late entrant).



del modelo es que entre más alto sea el nivel de congruencia de sus distintos elementos
constitutivos, más eficaz será la organización.

Como elementos de este modelo se identifican el ambiente, la estrategia, los procesos de
transformación y los resultados, según se describe a continuación.

El AMBIENTE de la organización incluye:

 Las demandas, oportunidades y restricciones del entorno en que se desenvuelve la
organización.

 Los recursos o gama completa de activos a los que tiene acceso la organización.
 La historia de la organización, conformada por las decisiones estratégicas, la conducta

de los líderes más importantes, las respuestas a las crisis pasadas y la evolución de sus
valores y creencias.

La ESTRATEGIA, entendida como el conjunto de decisiones organizacionales de
asignación de recursos escasos frente a las exigencias, restricciones y oportunidades
ofrecidas por el entorno.

Los PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN, constituidos por los sistemas técnicos
(tecnología), los recursos humanos (personas), la organización formal (estructura y
procesos organizacionales) y la organización informal (cultura organizacional, clima
organizacional, normas sociales, estilo de gestión).

Los RESULTADOS de la organización y su desempeño a nivel del sistema, de sus
unidades y equipos de trabajo, y de los individuos.

Figura 1. Modelo de Congruencia Sistémica de la Organización.
Fuente: Adaptado de Nadler y Tushman (1997) y Gouel (2005)

Como fortalezas del modelo se identifican: su carácter sistémico afín a las más recientes
concepciones de la innovación empresarial como sistema abierto a las interacciones con el
ambiente; su recurso al concepto de “congruencia”, que pone en evidencia su vínculo con
la Teoría Contingente de la organización; la consideración explícita de la organización
informal y su efecto sobre la dinámica de la organización, junto con la organización
formal, la tecnología y las personas; y la puesta en escena de tres niveles de interacciones
para explicar el comportamiento organizacional: el nivel individual, el grupal y el
sistémico.

No obstante, este modelo representa el throughput del sistema en un orden de agregación
muy alto, en la forma genérica de “procesos de transformación”. Para mejorar su utilidad



en la evaluación y el mejoramiento de la gestión de la innovación, se propone desagregar
este elemento constitutivo crítico del modelo en factores de análisis más desagregados, a
partir de la concepción de la empresa como conjunto de capacidades organizacionales bajo
la Perspectiva de la Empresa Basada en Recursos (Resource-Based View of the Firm).

3.2. Las Propuestas de Guan y Ma (2003), Yam et al. (2004) y Wang, Lu y Chen
(2009)

Las capacidades de innovación son un concepto complejo, elusivo y con mucha
incertidumbre, que es difícil de determinar y cuya medición requiere considerar
simultáneamente múltiples criterios de orden cuantitativo y cualitativo aplicados a la
organización (WANG; LU; CHEN, 2009). Sin embargo, a pesar de la complejidad del
concepto, la medición y evaluación de las capacidades de innovación tecnológica se hace
imprescindible. Buscando un marco analítico que sirva de base a este propósito, varios
autores proponen clasificaciones que buscan facilitar su identificación, medición y
evaluación. Entre ellos, se destacan las propuestas de Guan y Ma (2003), Yam et al. (2004)
y Wang, Lu y Chen (2009).

Estos autores exploran clasificaciones y definiciones similares para medir y evaluar las
capacidades de innovación tecnológica en diferentes sectores empresariales.  Guan y Ma
(2003) analizan el papel de siete capacidades específicas de innovación tecnológica y tres
variables empresariales (participación en el mercado doméstico, tamaño y rata de
crecimiento de la productividad) en la determinación del desempeño exportador de una
muestra de empresas industriales chinas.  Yam et al. (2004) proponen un marco analítico
para auditar la innovación tecnológica y examinar la relevancia de siete capacidades
específicas de innovación tecnológica en la construcción y sostenibilidad del desempeño
competitivo de la industria de Beijing (China).  Por su parte, Wang, Lu y Chen (2007)
estudian el desempeño de las empresas taiwanesas de alta tecnología respecto a sus
capacidades de innovación tecnológica.

Las propuestas de estos autores hacen posible identificar, agrupar y analizar el amplio
número de factores y variables que los estudios de la innovación tecnológica asocian a su
gestión exitosa. Con base en estos autores y los trabajos previamente citados del Grupo de
Innovación y Gestión Tecnológica de la Universidad Nacional de Colombia - Sede
Medellín, se establece la clasificación y definición de las capacidades de innovación que se
presenta en la Tabla 2.

Tabla 2. Clasificación y definición de las capacidades de innovación

Direc/to
estratégico

I+D Transferencia Mercadeo Gestión de
recursos

Capacidad de
la dirección
de la empresa
para formular
e implementar
decisiones
estratégicas
relacionadas
con la
innovación

Capacidad de la
empresa de
generar y adaptar
conocimiento
tecnológico y
desarrollar
productos y
procesos nuevos o
significativamente
mejorados

Capacidad de la empresa
para transformar los
resultados de I+D en
productos que satisfagan
los requerimientos del
mercado, integrando los
requisito del diseño y las
limitaciones y
posibilidades del sistema
de producción de la
empresa

Capacidad de la empresa
para publicitar y vender
productos con base en la
comprensión de las
necesidades del mercado
tanto presentes como
futuras, el ambiente
competitivo, los costos y
beneficios y la
aceptación de la
innovación

Capacidad de
la empresa
para adquirir
y asignar
apropiadamen
te talento
humano y
recursos
financieros a
los procesos
de innovación

Fuente: Adaptado de Robledo y Pérez (2011), con base en Guan y Ma (2003), Yam et al. (2004) y
Wang, Lu y Chen (2009).



Los marcos de análisis utilizados por los autores mencionados comparten la perspectiva de
los recursos como fundamento teórico, a la vez que coinciden en la necesidad y utilidad de
establecer una clasificación de las capacidades de innovación tecnológica para efectos de la
evaluación del desempeño empresarial. En este sentido, avanzan significativamente en la
dirección de establecer una clasificación y las respectivas definiciones de las capacidades
de innovación. Sin embargo, las clasificaciones y definiciones utilizadas todavía presentan
ciertas diferencias que conducen a la consideración de conjuntos distintos de variables
evaluativas.

Pero quizás la principal deficiencia de los marcos de análisis en cuestión se refiere a la
carencia de un modelo organizacional como referente conceptual; como resultado, las
variables evaluativas se asocian a un conjunto heterogéneo de elementos constitutivos de la
organización, que incluyen las intencionalidades estratégicas, las funciones
organizacionales, los componentes organizacionales y los resultados, lo cual es
teóricamente frágil. Así, es común observar dos problemas de coherencia en los marcos
analíticos: algunas veces se incluyen variables de intencionalidad estratégica para medir las
capacidades, y otras veces se incluyen variables de resultado con el mismo propósito.
Ambas situaciones son inaceptables desde una perspectiva teórica bien fundamentada, en
tanto que las capacidades constituyen el puente entre la intencionalidad estratégica y los
resultados.  Por otra parte, también se pueden observar problemas de completitud, al
quedar excluidas de los marcos analíticos variables que en la perspectiva organizacional
son clave para posibilitar dinámicas de innovación exitosas.

En este sentido, el modelo propuesto en este artículo permite diferenciar claramente las
variables referidas a la estrategia, las referidas a los resultados y las referidas a las
capacidades de innovación propiamente dichas, introduciendo la posibilidad de un mayor
rigor teórico al análisis. Por tanto, la utilización de un modelo de gestión contribuye a
introducir un criterio racional para garantizar la coherencia y completitud de las variables
seleccionadas para medir y evaluar las capacidades.

3.3. El Modelo de Gestión de la Innovación

El modelo conceptual propuesto aquí para sustentar la evaluación de la gestión de la
innovación de la empresa, se basa en el modelo de Nadler y Tushman (1997) modificado
por Gouel (2005) y desarrollado en la perspectiva específica de la innovación. Por esta
razón, retoma también las propuestas de conceptualización y clasificación de las
capacidades de innovación de Guan y Ma (2003), Yam et al. (2004) y Wang, Lu y Chen
(2009). Esta integración es posible, dada la compatibilidad de las propuestas con la
Perspectiva de la Empresa Basada en los Recursos (WERNERFELT, 1984; BARNEY,
1991; TEECE; PISANO; SHUEN, 1997).

Puesto que es un modelo de innovación a nivel organizacional, construido en la perspectiva
de los recursos y capacidades, el concepto de capacidad organizacional y, específicamente,
de capacidad de innovación, es central en la propuesta. Según Renard y Saint-Amant
(2003), las capacidades organizacionales se refieren a

[L]a habilidad o aptitud de la organización para llevar a cabo sus actividades productivas de una
manera eficiente y efectiva a través del despliegue, la combinación y la coordinación de recursos y
competencias por medio de varios procesos de creación de valor, según los objetivos previamente
definidos, es decir, asumiendo que el resultado es consistente con la intención original o todo
cambio en esa intención (p. 8, traducción de los autores).

Las capacidades de innovación constituyen un conjunto particular de capacidades
organizacionales. Su definición rigurosa es problemática, debido a la multiplicidad de
perspectivas teóricas y conceptuales desde las cuales se las aborda. Para Burgelman y



Maidique (1988), por ejemplo, las capacidades de innovación tecnológica son "the
comprehensive set of characteristics of an organization that facilitate and support its
innovation strategies" (p. 36, citado por Nystrom (2000), p. 344). Propuestas alternativas
de definición se encuentran en Kim (1997), Ernst, Ganiatsos y Mytelka (1998), Burgelman,
Maidique y Wheelwright (2004), Guan y Ma (2003), Yam et al. (2004), Sher y Yang
(2005) y Wang, Lu y Chen (2009). No obstante, en lo fundamental, es claro que las
capacidades de innovación corresponden a un conjunto particular de capacidades
organizacionales que contribuyen al logro de los objetivos de innovación de la
organización.

El modelo propuesto se presenta esquemáticamente en la Figura 2. A continuación, se
describen brevemente sus componentes y características principales.

Figura 2. Modelo conceptual para la evaluación de la gestión de la innovación

Siguiendo a Nadler y Tushman, se trata de un modelo sistémico de congruencia
organizacional, cuyo desempeño es el resultado complejo de la interacción congruente de
sus elementos constitutivos. Estos elementos son el ambiente, como elemento presente en
todo sistema abierto, con el cual interactúa la organización, la cual recibe como entradas
las orientaciones y objetivos de la estrategia de innovación y produce los resultados de
innovación que transforman el entorno y retroalimentan la estrategia. En este sentido, el
modelo es una representación de la empresa en el plano innovador de su quehacer
organizacional. El elemento “procesos organizacionales” de Nadler y Tushman toma aquí
la forma de “capacidades de innovación”, conservando su naturaleza de throughput en la
concepción de la Teoría de Sistemas. Desde esta óptica, las capacidades de innovación se
entienden como la aptitud de la empresa para llevar a cabo las funciones organizacionales
y lograr sus resultados de innovación a través del despliegue, la combinación y la
coordinación de los componentes organizacionales, según los objetivos estratégicos de
innovación previamente definidos.

Las capacidades de innovación se desdoblan, por tanto, en dos dimensiones: las funciones
organizacionales en términos de la innovación (direccionamiento estratégico de la
innovación, I+D, transferencia de la innovación, mercadeo de la innovación y gestión de



recursos de innovación) y los componentes organizacionales que se despliegan, combinan
y coordinan en las funciones organizacionales, definidas con base en Nadler y Tushman
(organización formal, tecnología, organización informal y personas).

En resumen, los elementos constitutivos del modelo son:

El AMBIENTE, que comprende las demandas y requerimientos, oportunidades y
amenazas, ofertas y restricciones del entorno empresarial en que la organización desarrolla
sus actividades de innovación.

La ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN o conjunto de decisiones organizacionales en
materia de innovación, que comprometen el desarrollo futuro de la empresa en el largo
plazo, dadas las condiciones del ambiente empresarial.

Las CAPACIDADES DE INNOVACIÓN, que corresponden a aquellas capacidades
organizacionales que sustentan y facilitan la implementación de la estrategia y el logro de
los objetivos de innovación.

Los RESULTADOS que la organización alcanza mediante el despliegue de sus
capacidades de innovación, a la luz de las orientaciones y objetivos estratégicos de
innovación establecidos por la empresa.

4. Evaluación de la gestión de la innovación en ELICO
La aplicación del modelo propuesto para la evaluación de la empresa, inicia con el análisis
del ambiente de negocios de ELICO, el cual está caracterizado por:

 Una fuerte competencia por los mercados que exige fortalecerse en agrupaciones
empresariales y alianzas estratégicas.

 Un rápido desarrollo de las tecnologías que sustentan la automatización industrial, con
sus exigencias de rápido aprendizaje tecnológico e innovación.

 Una tendencia a una mayor integración de las soluciones tecnológicas en plataformas
robustas que sirven de soporte a múltiples funciones empresariales.

 Un sistema financiero internacional cada vez más globalizado, que genera fuertes
presiones sobre los niveles de rentabilidad esperados por los inversionistas en
actividades empresariales.

Respecto a la estrategia de innovación, esta se define en ELICO en los siguientes términos
funcionales:

Direccionamiento estratégico: En ELICO, la innovación ocupa un lugar de alta visibilidad
y alta importancia en la estrategia de la empresa, aunque esta visibilidad e importancia
necesita pasar de ser tácita a explícita, formalizada y generalizada. La intencionalidad
estratégica de innovación de la empresa es convertirse en empresa defensiva o entrante
temprana, lo que implica acumular capacidades de innovación suficientes para superar su
actual condición de empresa entrante tardía a los mercados de automatización industrial y
poder seguir de cerca a los líderes internacionales. Para el desarrollo de innovaciones de
producto, proceso, organizacionales y de mercadotecnia, ELICO ha identificado las
siguientes áreas estratégicas: 1) fortalecimiento de las capacidades de innovación; 2)
innovación para la calidad; 3) innovación del proceso comercial; 4) innovación de la
producción; 5) nuevas tecnologías y productos; y 6) nuevos mercados. Específicamente y
como meta estratégica para el impacto en las ventas, ELICO establece para el horizonte de
planeación el 35% de las ventas anuales, correspondientes a los productos innovadores
introducidos al mercado en últimos tres años.



I+D: Aunque ELICO no hace explícita una estrategia de I+D, tiene las siguientes metas
estratégicas que plantea y persigue informalmente: 1) lograr el 6% de las ventas como
gasto en I+D+i para el año 2015; 2) conformar un equipo de I+D de seis personas y
contratar por proyectos a un doctor; 3) acceder a títulos propiedad intelectual, incluyendo
al menos una patente y un registro de software anualmente.

Transferencia: ELICO considera de importancia estratégica que sus sistemas de
producción y soporte técnico y administrativo sean altamente flexibles y adaptables en
muy corto tiempo, para contribuir a disminuir el tiempo de desarrollo e implementación de
innovaciones.

Mercadeo: La empresa todavía no ha definido metas estratégicas respecto al esfuerzo
financiero que debe hacer en investigación de mercados, publicidad y promoción de
innovaciones. El mercadeo de ELICO se basa en la comunicación directa con sus clientes
actuales y potenciales, para lo cual no ha percibido la necesidad de desarrollar actividades
que impliquen gastos significativos. Sin embargo, la empresa tiene una estrategia de
internacionalización de sus negocios, que plantea incursionar en mercados regionales no
muy exigentes competitivamente, pero de interés estratégico por la ampliación del mercado
que representan.

Gestión de recursos: A pesar de que la empresa considera su capital humano como factor
crítico de competitividad, todavía no tiene metas explícitas de gasto en capacitación.
Respecto al acceso a recursos de fomento para la I+D+i provenientes de fuentes
gubernamentales o de la cooperación internacional, ELICO busca como meta estratégica
que al menos el 20% de los recursos invertidos en I+D+i provengan de este tipo de fuentes.

Respecto a las capacidades de innovación, el modelo propuesto posibilita su análisis para
cada función organizacional (direccionamiento estratégico, I+D, transferencia, mercadeo y
gestión de recursos), haciendo referencia a cada componente organizacional (organización
formal, tecnología, organización informal y personas). Resulta, por tanto, una matriz de 20
tópicos de análisis, que se presenta en la Tabla 3.

Finalmente, los resultados de la gestión de la innovación se definen para cada función
organizacional como se presenta en la Tabla 4.

Tabla 4. Indicadores de resultado de la gestión de la innovación

Direccionamiento
Estratégico

Nivel de capacidades de innovación acumuladas para cada función
organizacional
Impacto de la innovación en el posicionamiento de los productos de la empresa
Impacto de la innovación en las ventas

I+D Intensidad de la I+D+i
Solicitud y obtención de títulos de Propiedad Intelectual
Número de innovaciones exitosas en los últimos tres años

Transferencia Duración del ciclo de desarrollo de producto
Productividad laboral anual con enfoque en valor agregado

Mercadeo Intensidad de mercadeo
Intensidad de exportación
Apertura de nuevos mercados
Participación en el mercado
Tiempo de retraso en llegar al mercado respecto al líder internacional
Satisfacción de los clientes

Gestión de
recursos

Intensidad de capacitación
Acceso a recursos de fomento de fuentes nacionales y de coop. internacional
Índice de rotación del personal



Tabla 3. Matriz de tópicos de análisis y variables evaluativas
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FUNCIONES ORGANIZACIONALES

Direccionamiento Estratégico I+D Transferencia Mercadeo Gestión de Recursos

O
rg

. F
or

m
al

Madurez del proceso de gestión
estratégica de la innovación

Madurez del proceso
de gestión de I+D+i

Madurez de los procesos
de producción

Madurez del proceso de
gestión de mercadeo de
nuevos productos y
versiones

Madurez del proceso de gestión
de recursos financieros
Nivel de aplicación de
esquemas de incentivo y
reconocimiento a la creatividad,
el emprendimiento y la
innovación

T
ec

no
lo

gí
a

Nivel de aplicación de técnicas
de planeación prospectiva y
estratégica
Nivel de aplicación de técnicas
de gestión de portafolio de
proyectos de I+D+i

Nivel de desarrollo
de la infraestructura
tecnológica para I+D+i
Nivel de desarrollo
de técnicas de gestión
de proyectos de I+D+i

Nivel relativo de
actualización de la
tecnología de producción
del producto principal
respecto a la frontera del
desarrollo tecnológico
internacional

Nivel de desarrollo de
las técnicas de
inteligencia de mercados
aplicadas por la empresa

Nivel de aplicación de técnicas
de gestión del conocimiento

O
rg

. I
nf

or
m

al

Nivel de aceptación del riesgo y
tolerancia al fracaso innovador
Nivel de aceptación y
participación de los empleados en
los procesos de gestión estratégica
de la innovación

Trabajo
interdepartamental e
interdisciplinario
Nivel de
colaboración en I+D+i
con otras empresas,
CDTs, universidades y
similares

Ambiente de
colaboración e intercambio
abierto de conocimiento y
experiencia
Motivación y
participación de los
empleados en el
mejoramiento continuo y la
innovación de productos y
procesos

Innovación abierta:
Grado de relacionamiento
con clientes y usuarios
para la innovación de
productos

Clima laboral

P
er

so
na

l

Número de personas de nivel
directivo de la empresa
Spillover de multinacionales
Porcentaje de personas de nivel
directivo que dominan el inglés
Diáspora
Nivel de conocimiento
especializado y experiencia
específica del personal directivo en
economía, administración y gestión
empresarial

Personal que
participa en actividades
de I+D+i
Porcentaje de los
empleados que
participan en
acitividades de I+D+i
que domina el inglés

Nivel de competencias
certificadas del personal de
producción

Número de empleados
con título de tecnólogo o
superior en áreas de
economía o
administración que
participan en las
actividades de mercadeo
Porcentaje de los
empleados anteriores que
domina el inglés

Número de empleados con
título de tecnólogo o superior en
áreas de economía y
administración que participan en
las actividades de gestión de
recursos humanos y financieros
Porcentaje de los empleados
anteriores que domina el inglés



Para proceder a recoger la información necesaria para la evaluación de la gestión de la
innovación según el modelo propuesto, se ajustó y aplicó un instrumento previamente
diseñado para el efecto (ROBLEDO et al., 2010; ROBLEDO; AGUILAR; PÉREZ, 2011),
mediante entrevistas a personal de ELICO y revisión de documentación de la empresa.

Las variables evaluativas establecidas para representar las estrategias, las capacidades y los
resultados, son medidas utilizando una combinación de métricas que incluyen valores
cuantitativos continuos y discretos, valores cualitativos ordinales en escalas Likert y
diferencial semántico, y valores de madurez de capacidades (siguiendo las propuestas del
modelo CMMI). Cuando es necesario según la métrica establecida, se acude a valores de
referenciación competitiva (benchmarks) para posibilitar el ejercicio de evaluación. Los
valores de cada una de las variables evaluativas se resumen en valores para cada una de las
capacidades de innovación, utilizando un algoritmo de sumas ponderadas a partir de un
árbol jerárquico de variables. Como resultado, se obtiene la evaluación de la gestión de la
innovación de la empresa, en la forma de un diagnóstico, que aquí se resume en la línea
base año 2011 identificada para la empresa y que se presenta en la Figura 3 para las
capacidades de innovación.

Figura 3. Línea base de capacidades de innovación para ELICO, año 2011.

Un análisis básico de congruencia estrategia - capacidades - resultados, muestra que las
intenciones estratégicas de ELICO se pueden catalogar como ambiciosas, lo cual es
deseable desde un punto de vista teórico. Sin embargo, la empresa todavía tiene que
avanzar en tomar decisiones que sean congruentes con las intenciones, de manera que se
posibiliten las condiciones para el logro de los objetivos estratégicos. Es claro que los
resultados distan todavía mucho de llegar a los niveles deseables desde la estrategia, lo
cual es normal si se tiene en cuenta que el propósito de la estrategia es conducir a la
empresa hacia escenarios que cierren las brechas actuales. No obstante, este cierre de
brechas no será posible con el nivel actual de capacidades de innovación, por lo que
aumentar este nivel se constituye en un reto de primer orden para ELICO.



5. Plan de fortalecimiento de las capacidades de innovación
Con base en el modelo de gestión propuesto y la evaluación de la empresa, se elaboró un
plan de fortalecimiento de las capacidades de innovación de ELICO. Para la elaboración
del plan se partió del conocimiento de la situación actual de la empresa en materia de
gestión de la innovación y sus brechas respecto a referentes internacionales pertinentes
(diagnóstico), en el contexto analítico dado por el modelo de gestión de la innovación
propuesto, para llegar a la definición de acciones a implementar. En algunos casos, la
identificación de dichas acciones implicó un análisis y evaluación de opciones; en otros
casos, las opciones se dejaron abiertas a un análisis posterior de la empresa. Finalmente, se
establecieron los responsables de las acciones y los plazos para su desarrollo.

La estructura del plan se adaptó a la estructura del modelo de gestión de la innovación, en
el sentido de que se basa en los componentes organizacionales críticos para alcanzar un
alto desempeño innovador: la estrategia, la organización formal (estructura y procesos), las
personas, la tecnología y la organización informal (cultura y clima organizacional, normas
sociales y estilos de gerencia).

6. Conclusiones y trabajo futuro
Las innovaciones organizacionales para adoptar sistemas de gestión de la innovación
nuevos o significativamente mejorados, requieren de un modelo conceptual que sustente la
concepción, diseño e implementación de los cambios. La propuesta de modelo presentada
aquí tiene tal propósito; está basado en teorías de gestión ampliamente difundidas en la
literatura especializada y validadas por la experiencia, con desarrollos adicionales
introducidos por el Grupo de Innovación y Gestión Tecnológica de la Universidad
Nacional de Colombia - Sede Medellín. Su diseño final responde a los requerimientos y
circunstancias específicas de la empresa ELICO. En este sentido, es un modelo con sólido
soporte en el conocimiento avanzado de gestión difundido a través de la literatura, pero
desarrollado y adaptado a la medida de una empresa en particular.

El modelo descrito se basa en dos propuestas básicas: el modelo de congruencia
organizacional de Nadler y Tushman modificado por Gouel, que identifica y relaciona de
una manera sistémica los elementos constitutivos fundamentales de las organizaciones; y
las propuestas de autores seleccionados sobre las definiciones y clasificaciones de las
capacidades de innovación, con las métricas asociadas que permiten aproximarse a su
medición y evaluación, desde la perspectiva de los recursos.

La implementación del modelo en ELICO parte de reconocer el problema que motiva en la
empresa la adopción de un nuevo sistema de gestión de la innovación, que básicamente
consiste en fortalecer las capacidades de gestión de la innovación de la empresa para
incorporar nuevas tecnologías al portafolio de servicios. El modelo responde, además, a las
restricciones financieras de la empresa, así como a un conjunto de características deseables
del modelo, según las necesidades y requerimiento de la empresa.

El modelo se aplicó a ELICO mediante un instrumento que posibilita recoger información
de la empresa relativa a cada componente del modelo. Con la información recogida se
procedió a la evaluación de la gestión y a la formulación de un plan de fortalecimiento de
la misma.

La aplicación experimental del modelo en ELICO permitió introducir ajustes a la propuesta
punto de partida, ajustes que ya aparecen incorporados a la versión final del modelo que se
presenta en el artículo. El resultado es una propuesta de modelo más sólida, tanto en lo
conceptual como en lo metodológico, que avanza en su proceso de validación



experimental. A la vez, el trabajo realizado confirma la utilidad práctica del modelo, pues
la evaluación permite elaborar un diagnóstico y de allí un plan de acción para fortalecer la
gestión de la innovación en la empresa. Hacia el futuro y de una manera anualizada, la
empresa deberá actualizar la evaluación utilizando el modelo, lo cual permitirá hacer una
validación del mismo en un horizonte de tiempo más extenso.

Para el desarrollo y validación adicional del modelo, se vislumbran tres frentes de trabajo:
en primer lugar, refinar la selección de variables del modelo, buscando que el modelo
represente más fielmente a la empresa como objeto de análisis. En segundo lugar, mejorar
las métricas y algoritmos de procesamiento de las variables evaluativas, buscando generar
un diagnóstico de la empresa cada vez más preciso. Finalmente, desarrollar un
procedimiento de análisis de congruencia de los componentes organizacionales, como
proponen Nadler y Tushman, de manera que se obtenga un importante complemento
cualitativo al análisis que se hace utilizando el instrumento de diagnóstico actualmente
utilizado, que es más de corte cuantitativo.
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Sumário
Como parte do processo evolutivo de aplicação de modelos gerencias fundados na
premissa da qualidade, empresas adotaram em uma primeira onda os sistemas de gestão da
qualidade e aderiram aos princípios de gestão da Qualidade Total (QT). As organizações
da área de saúde seguiram o mesmo percurso com alguma defasagem de tempo em relação
às organizações manufatureiras.

A crescente competitividade entre as empresas e saúde corrobora a busca por soluções
inovadoras capazes de oferecer redução de custos, otimização de processos e planejamento
de recursos. Este cenário econômico eleva a pressão por novas ferramentas gerenciais. O
estudo de caso teve como objetivo comparar a aplicação do modelo da Qualidade Total
utilizado em processos críticos de um serviço de saúde com os casos descritos na literatura
do modelo Lean Production. A conclusão aponta para alguns desafios potenciais na
introdução e implementação de métodos de produção enxuta no local de estudo devido a
gestão implantada.

Abstract
As part of the evolutionary process based on applying managerial models framed on the
quality premise, companies have adopted in the first place, systems of quality management
and pursued the principles of Total Quality Management (QT). The healthcare
organizations tracked the same path with a time delay in relation to manufacturing
organizations.

The growing competition between companies and health endorses the search for innovative
solutions that result in cost savings, process improvement and resource planning. This
economic set raises the pressure for new management tools. The case study aimed to
compare the approach of Total Quality model applied in critical processes of a health
service to the cases described in Model Lean Production literature. The finding infers that
there are some potential challenges in the introduction and accomplishment of lean
production methods at the site of such study due to deployed management.
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1 Introdução
As instituições de saúde no Brasil caminham para alcançar uma eficiente técnica-
gerencial, ou seja, identificação, controle e gerenciamento de custos promovendo a melhor
qualidade do serviço.

A busca da qualidade da atenção nos serviços de saúde deixou de ser uma atitude isolada,
tornando-se um imperativo técnico e social. Essa exigência, independente da natureza
jurídica da instituição tornando-se fundamental, a criação de normas e mecanismos de
avaliação e controle da qualidade assistencial. Nesse aspecto, a qualidade, então, afigura-se
não mais como uma ação ou meta, mas um processo que permeia toda a organização
(KLÜCK; PROMPT, 2004).

As necessidades de cuidados, investimentos e gastos com saúde tendem a aumentar
gradativamente em função de maior conscientização, por parte dos indivíduos, de que
devem se cuidar melhor; de maior disponibilidade de recursos tecnológicos; de aumento do
poder de renda da população e de elevação da expectativa de vida (MALIK; PEDROSO,
2011).

A avaliação da qualidade originou-se na ideia da indústria, onde a preocupação, inicial
reportava-se à inspeção e ao controle do produto final. Com o decorrer dos tempos, a
qualidade passou a ser essencial, também, para o setor de serviços.

Segundo KOTLER (2000), serviços são bens intangíveis utilizados como um meio de gerar
valor ao produto. E a execução de um serviço pode estar ou não ligada a um produto
concreto. Além disso, o sucesso da prestadora de serviços depende de resultados que
garantam a satisfação dos consumidores dos serviços prestados.

SILVA (1996) ressalta que nos serviços de saúde, a qualidade deve ser enfatizada,
principalmente, porque o produto/serviço é consumido durante a sua produção, tornando-o
diferente da produção de bens, onde é possível separar o produto com defeito, sem maiores
consequências, exceto a perda de matéria-prima e o retrabalho.

A dinâmica do processo de trabalho é muito diferente nos diversos tipos de serviços de
saúde, no entanto, para atender as necessidades, as expectativas dos clientes e atingir a
excelência, é essencial que os gestores das organizações construam e pratiquem uma
política de qualidade, atrelada a um contínuo monitoramento, o que viabiliza produtos e
serviços com maior uniformidade, com redução de não conformidades, menores custos,
evitando o desperdício e o retrabalho, enfim com qualidade (MIGUEL, 2001).

GRABAN (2009) refere que o despertar pelo tema qualidade da assistência à saúde decorre
de múltiplas razões que podem ser destacadas pelo incremento das demandas por cuidados
de saúde, custos crescentes para a manutenção dos serviços e limitados recursos
disponíveis, usuários mais exigentes e conscientes de seus direitos, reivindicação tanto dos
profissionais de saúde que desejam condições dignas e ética de trabalho, como dos
governos responsáveis pelo financiamento do sistema de saúde.

Há quase um século, líderes se esforçam para criar mais valor aos produtos com menos
desperdício. Essa ideia foi exposta inicialmente por WOMACK et al. (1992) ao comparar
sistemas de produtivos automotivos (manufatura), este autor descreveu o conceito de lean
– enxuto – uma lógica embasada nas operações da Toyota, que desenvolveu um sistema de
produção que se adequasse às necessidades da empresa japonesa de produzir pequenas
quantidades de numerosos modelos de produtos, com a preocupação de oferecer um
produto com qualidade e eliminação de desperdício, tanto de esforços materiais como de
tempo, para reduzir o custo do produto.
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Esta ferramenta está sendo aplicada em instituições de saúde para demonstrar como estão
melhorando seus indicadores de gestão ao aplicar o Sistema Lean, conhecido como lean
healthcare.  Quando se buscam informações sobre indicadores de qualidade na área da
medicina laboratorial, são poucos os artigos encontrados na literatura, pois é um tema
ainda recente para a área e a forma como eles são analisados ainda é muito restrito e
superficial.

2 Objetivo
Tendo como base esse referencial teórico e por entender que a ideia do Lean Healthcare
possibilitará efetuar um diagnóstico situacional e identificar os pontos vulneráveis no que
se refere aos desperdícios causados em alguns processos críticos da instituição em estudo e
a possibilidade de oferecer um melhor atendimento ao cliente, delineou-se o objetivo deste
estudo.

Com vistas a comparar a aplicação dos modelos, o presente artigo visa investigar a
aplicação do modelo da Qualidade Total utilizado em processos críticos de um serviço de
medicina diagnóstica (coleta de sangue, espera na recepção, abertura de ficha e entrega dos
resultados no prazo acordado), relacionando-os com os casos descritos na literatura do
modelo Lean Healthcare. (TOUSSAINT, GERARD, 2012; AMIRAHMADI et al., 2007;
RICKARD, 2007).

3 Referencial teórico
3.1 Modelo da Gestão de Qualidade Total

SLACK (2002) define qualidade como a consistente conformidade com as expectativas
dos consumidores. Este conceito, portanto, envolve o ato de garantir as especificações
planejadas, controlá-las através de características do produto ou serviço mensuráveis, além
de combinar abordagens baseadas no usuário e no valor. O autor ainda ressalta que os
consumidores possuem diferentes visões a respeito de qualidade. Além disso, existe uma
limitação quando nos referimos a percepção de qualidade. Muitas vezes aquilo que
significa qualidade para o prestador de serviços pode não ser o mesmo para aquele que
recebe sua aplicação.

O conceito de qualidade está embasado segundo alguns teóricos e este termo teve seu
início no século XX, com a evolução das organizações manufatureiras para indústria e a
produção em larga escala, houve enormes mudanças nos processos de trabalho, e elevação
da produtividade; o uso intenso de máquinas para auxiliar a produção em massa e a forte
preocupação com a uniformidade dos produtos deram origem à atividade de inspeção para
manter o modelo padrão (GARVIN, 1992).

A influência da Segunda Guerra Mundial elevou a exigência de qualidade e confiabilidade
nos armamentos e a necessidade de volume maior de produtos. Este fato teve como
consequência direta a diminuição do tempo disponível para a inspeção final. Nos anos 50 e
60 houve uma grande evolução no gerenciamento das empresas cujo objetivo era prevenir
os problemas, porém usando mais do que técnicas estatísticas para esta finalidade.

Dessa forma, após a guerra com a evolução do termo qualidade, Armand Feigenbaum
(1961) propôs um conceito denominado, o Controle Total da Qualidade. Para este
estudioso, a qualidade do produto é objeto de todos na organização, desde a concepção,
passando pela fabricação, até a chegada dos produtos às mãos dos clientes. A qualidade
passou a ser então uma questão de sobrevivência no mercado concorrencial e um objetivo
de níveis gerenciais mais elevados, a partir do início da cadeia produtiva, perpassando
desde a criação do projeto da organização até seus produtos.
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E. Deming, J. M. Juran e Armand Feigenbaum empreenderam grandes esforços no
exercício de práticas gerenciais voltadas para a qualidade fundamentadas em teorias
desenvolvidas nas décadas anteriores.

Na mesma época, ISHIKAWA (1985), desenvolveu um conjunto de ferramentas e métodos
de apoio à resolução de problemas e abordou a qualidade como a eliminação definitiva dos
problemas e perfeito entendimento dos problemas que geram insatisfações.   Uma
ferramenta introduzida por este autor para resolver os problemas de qualidade e eficiência
é utilizar os “Círculos da Qualidade”, que se baseia na metodologia em identificar os
problemas na qualidade que causam perdas desnecessárias, selecionar os problemas
prioritários e propor soluções para corrigir os problemas.

Com o crescimento da competitividade e o nivelamento tecnológico, a busca da qualidade
passou a ser um diferencial importante para as empresas. E sob essa perspectiva, as
empresas passaram a empregar indicadores de qualidade e aplicar programas, que
incorporam rigorosos parâmetros de avaliação de desempenho organizacional e vinculam,
de acordo com a classificação da organização avaliada, a possibilidade de auferir maior
volume de recursos e expansão de mercado (JUNIOR; VIEIRA, 2012).

Através do histórico da evolução da qualidade acima percebeu-se que o foco principal é a
entrega do produto com qualidade para gerar satisfação ao cliente e finalmente a
viabilidade de manter o insumo pela empresa. Na Gestão da Qualidade Total (GQT) surge
um modelo gerencial fundamentado na participação de todos os integrantes da empresa e
para obter a lucratividade através da satisfação do cliente. Precisa ser entendida como uma
nova maneira de pensar, antes de agir e produzir. Implica uma mudança de postura
gerencial e uma forma moderna de entender o sucesso de uma organização.

Segundo CAMPOS (2004), para a gestão da qualidade há também o Gerenciamento da
Rotina de Trabalho no Dia a Dia (GRD) e deve ser feito utilizando-se todas suas
ferramentas simultaneamente. Ferramentas como a padronização, a educação, o
treinamento e a organização do seu gerenciamento devem ser aplicadas ao mesmo tempo
para assim combater a resistência a mudanças e promover o aprendizado prático dos
conhecimentos teóricos. A implementação do GRD foi dividida em algumas etapas
interdependentes, que objetivaram a implementação de três conceitos: padronização,
eliminação de anomalias e organização do gerenciamento.

Os conceitos da gestão da qualidade total são colocados em prática através da utilização de
algumas ferramentas:

 Diagrama de Pareto,

 Diagramas de causa-efeito,

 Histogramas,

 Fluxograma,

 Ciclo PDCA: tem por princípio tornar mais claros e ágeis os processos envolvidos
na execução da gestão, sendo o P de plan, D de do, C de check e A de action,

 SIPOC: é uma ferramenta que proporcionou o mapeamento do processo,
identificando quais são os fornecedores (Suppliers), os componentes que entram no
processo (Input). Além disso, é levado em conta o detalhamento do processo como foco do
estudo (Process), suas saídas (Output) e os clientes envolvidos (Costumers).

A ideia de que era necessário ter um controle total da qualidade, ou seja, que a qualidade
deveria se tratada por toda a empresa, teve origem na teoria geral dos sistemas. Como
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aponta CORRÊA (2006), o pensamento sistêmico complementa e integra teorias
especializadas através de sua nova ótica, interpretação e soluções para enfrentar os
problemas complexos.

Porém o pensamento sistêmico não evoluiu na GQT devido sua complexidade. Para
alcançar o objetivo da qualidade total não basta ter um foco na padronização dos processos
de trabalho/produto e sua análise criteriosa, pois as mudanças se concentram em atividades
mais operacionais, com menor impacto na gestão do processo.

3.2. Modelo Lean Production (produção enxuta)

Os conceitos de lean originaram do Sistema Toyota de Produção, focado na identificação
dos desperdícios pertinentes à produção e no seu combate através da utilização de diversas
ferramentas, possibilitando a redução do lead time e permitindo maior flexibilidade para
atender a volatilidade do mercado.

Atualmente existem várias definições para o Modelo Lean Production. WOMACK e
JONES (1998) definem produção enxuta como uma estratégia que busca uma forma
melhor de organizar e gerenciar os relacionamentos de uma empresa com seus clientes,
cadeia de fornecedores, desenvolvimento de produtos e operações de produção, segundo a
qual é possível fazer cada vez mais com menos desperdícios (menos equipamento, menos
esforço humano, menos tempo); através da identificação de melhoria dos fluxos de valor
primários, e de suporte, por meio do envolvimento das pessoas qualificadas, motivadas e
com iniciativa.

Existem cinco princípios que descrevem o Lean Production (WOMACK; JONES, 1998).

I. Valor: a necessidade gera o valor e cabe às empresas determinarem qual é essa
necessidade, procurar satisfazê-la e cobrar por isso um preço específico para manter a
empresa no negócio e aumentar o lucro via melhoria contínua dos processos, reduzindo o
custo e aumentando a qualidade.

II. Cadeia de Valor: é o conjunto de todas as ações específicas necessárias para se
entregar um produto ao cliente. As empresas devem olhar para todo o processo desde a
criação do produto até a entrega final.

III. Fluxo: para que o processo tenha fluxo é necessária uma mudança na mentalidade
dos funcionários que têm de deixar de lado a ideia que a divisão em departamentos dentro
da empresa como a melhor alternativa.

IV. Produção puxada: é redução de custos, esforços, tempos e espaços. O efeito do
fluxo pode ser sentido na redução dos tempos de concepção de produtos, de processamento
de pedidos e em estoques. A empresa pode atender a necessidade dos clientes quase que
instantaneamente. O consumidor passa a "puxar" a produção, eliminando estoques e dando
valor ao produto.

V. Perfeição: não é difícil em um processo transparente, onde todos os membros da
cadeia tenham conhecimento do processo como um todo, podendo dialogar e buscar
continuamente melhores formas de criar valor.

Para que o Lean Production consiga atingir os objetivos, é necessário aplicar algumas
ferramentas que auxiliarão na obtenção dos resultados. As ferramentas são instrumentos
utilizados para implementação de um sistema de produção enxuta, operacionalizando seus
princípios.

 Mapeamento de Fluxo de Valor: é uma das ferramentas essenciais da produção
enxuta que consiste no processo de identificação de todas as atividades específicas que
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ocorrem ao longo do fluxo de valor referente ao produto. Pode ser considerado como o
conjunto de todas as atividades que ocorrem desde a colocação do pedido até a entrega ao
consumidor final. É um processo de observação e compreensão do estado atual e o desenho
de um mapa dos processos que se tornará na sua base para a o Lean Production, ou seja,
uma representação visual de cada processo no fluxo do material e informação real que
reformulam-se um conjunto de questões chaves e desenha um mapa do estado futuro de
como a produção deveria fluir (ROTHER; SHOOK,  2007).

 5 S’s: é uma outra ferramenta muito utilizada no processo de implantação da
Produção Enxuta para organização dos processos. Os objetivos principais desta ferramenta
são: melhorar a qualidade dos produtos/serviços; melhorar o ambiente de trabalho e de
atendimento ao usuário; melhorar a qualidade de vida dos funcionários; educar para a
simplicidade de atos e ações; maximizar o aproveitamento dos recursos disponíveis;
reduzir gastos e desperdícios; otimizar o espaço físico; reduzir e prevenir acidentes;
melhorar as relações humanas; aumentar a autoestima dos funcionários  (SILVA;
FRANCISCO; THOMAZ, 2008).

 O Just in Time (JIT): é um sistema de programação para puxar o fluxo de produção
e um sistema de controle de estoques. Isso significa que cada processo deve ser suprido
com os itens certos, no momento certo, na quantidade certa e no local certo. O objetivo do
JIT é identificar, localizar e eliminar os desperdícios relacionados a atividades que não
agreguem valor, reduzir estoques, garantindo um fluxo contínuo de produção (OHNO,
1988). Para coordenação deste fluxo contínuo utiliza-se o Kanban, sistema de sinalização
entre cliente e fornecedor, constituindo-se num método simples de controlar visualmente
os processos. Tem como objetivo controlar e balancear a produção, eliminar perdas,
priorizar a produção, controlar o fluxo de material, permitir a reposição de estoques
baseado na demanda e fornecer informações sobre o produto e o processo.

 SMED - Single Minute Exchange Die – Troca Rápida de Ferramenta: consiste na
quantidade de tempo necessária para trocar uma referência desde a última peça produzida
de um lote até a primeira peça produzido no seguinte lote de produção.   A redução do
tempo é importante porque melhora a eficácia de todo o equipamento, contribui para
implementar programas de  produção nivelada, ajuda a reduzir o inventário de produtos
finais, contribui para a eliminação das perdas e desperdícios, além de adicionar a
capacidade da máquina e melhorar a qualidade.

 Trabalho padronizado: segundo OHNO (1988), as bases do Sistema Toyota de
Produção é a busca do trabalho padronizado. Se não for possível sua instalação na empresa
devido às instabilidades ou variações do processo, o analista, ainda segundo Ohno, deve
buscar a realização de Kaizens para identificar as causas da e promover a melhoria
contínua. Segundo LIKER (2004) o trabalho padronizado é a base para que os desperdícios
e problemas possam ser identificados e superados.

 Jidoka: é um conjunto de ferramentas que em conjunto visam à identificação de
anomalias durante a execução. De acordo com MONDEN (1998) a separação do trabalho
do operador e da máquina/equipamento são a base do Jidoka, possibilitando através de
dispositivos simples correlacionar os problemas com ocorrências no elemento manual ou
do equipamento. Tais dispositivos são ferramentas de poka-yoke (dispositivos a prova de
falha) que irão impedir as falhas da máquina se propagarem, bem como, do lado do
homem, os sinais andon (luzes) acionados pelos trabalhadores permitirão a manifestação
assim que o problema em seu trabalho ocorra, definindo-se problema quando o trabalho
padronizado não pode ser cumprido.
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 Gestão visual: exposição visual de todas as ferramentas, atividades de produção e
indicadores de desempenho do sistema de produção, de modo que a situação real possa ser
entendida rapidamente por todos os envolvidos.

 Nivelamento de trabalho: distribuição dos elementos de trabalho entre os
operadores de forma a nivelar a carga de trabalho e adequar o takt time (ritmo de produção
para atender as necessidades do cliente).

Há outras ferramentas descritas na literatura, SHAH e WARD (2003) descreveram 22
ferramentas, todavia as relacionadas neste artigo são aquelas mencionadas com maior
frequência na literatura de aplicação do Lean na saúde, conhecido pelo movimento Lean
Healthcare.

De acordo com HYNES e TAYLOR (2000), o foco do lean production difere dos sistemas
de produção tradicionais, uma vez que está relacionada à eliminação dos desperdícios
atacando as atividades que não agregam valor, enquanto os sistemas de produção
tradicionais objetivam aperfeiçoar as atividades que agregam valor.

Para obter os melhores resultados é necessário eliminar as perdas, OHNO (1988) dividiu os
desperdícios para produção em sete categorias:

• Superprodução: é produzir a mais sem que o cliente final tenha demandado;

• Tempo de espera: ocorre quando o operador não possui condições de trabalhar,
como por falta de material, informação ou equipamentos;

• Transporte: movimentação desnecessária de produtos que não agrega valor, quando
a próxima etapa do processo poderia ser realizada próxima da anterior;

• Processamento em excesso: geralmente é realizado por causa de retrabalho ou
devido a um projeto, ou processo mal elaborado;

• Estoque: em geral, é resultado da superprodução;

• Movimentação desnecessária: movimento de pessoas que não agregam valor, é
causada, ou por um fluxo de trabalho mal elaborado, ou por um posto de trabalho
deficiente, ou ainda, por um método mal especificado e;

• Defeito em um produto: gera retrabalho, ou pior, o produto pode ser rejeitado.  Esse
desperdício pode ser gerenciado com um controle da causa-raiz.

3.3. Modelo Lean Healthcare

Conforme o exposto, o setor de saúde está em ascensão, no entanto, vem acompanhado de
pressões por aumento na qualidade do serviço prestado e diminuição de custos. E para
alcançar esses resultados é necessário inovação nos processos de trabalho. De acordo com
SOUZA (2008), lean healthcare aparece como uma solução eficaz para gerar melhorias em
serviços de saúde. Ainda, segundo Souza, diversos autores têm atribuído sucessos ao lean
healthcare, pelo fato de gerar resultados expressivos e, principalmente sustentáveis.

O lean healthcare preocupa-se com a visão e satisfação total do cliente. Conforme Womack
e Jones e seu primeiro princípio de criar valor ao cliente. De fato, na saúde, segundo
CUPELLO (1994) a mensuração do desempenho não deve ser feita somente para controle
e também, para planejar, induzir e o mais importante, diagnosticar os problemas. Esse
processo é realizado para encontrar a causa, mas não considera a satisfação do cliente. E
deve A prestação de uma assistência à saúde através da abordagem centrada no paciente
implica na necessidade de se investigar quaisquer possíveis defeitos, ao longo de todo o
processo laboratorial, que possam trazer eventuais impactos negativos sobre o cliente.
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De acordo com MEYER e SCHWAGER (2007), uma boa experiência não é aquela
somente emocionante, mas a que está livre de problemas. As empresas podem monitorar
vários padrões de interação com os clientes para obter uma melhor compreensão da
experiência que estão fornecendo. Dependendo da informação que uma empresa está
procurando, ela pode optar por analisar os padrões do passado – qual a visão que o cliente
tem da empresa, atuais – como é o relacionamento e o suporte da empresa, potenciais –
onde estão as oportunidades de crescimento, ou uma combinação destes.

Lean healthcare é uma filosofia baseada nos conceitos de Lean Production, aplicada na
saúde que melhoram a maneira como os serviços de saúde são organizados e gerenciados
(GRABAN, 2009).

JOOSTEN, BONGERS E JANSSEN (2009) corroboram ainda esta ideia e acrescentam
que o pensamento lean na área da saúde deve ser visto como uma abordagem integrada,
operacional (processos) e sócio-técnica (comportamento da equipe e tecnológica) de um
sistema de valores, cujos objetivos principais são a maximizar o valor ao paciente e,
eliminar o desperdício, através da criação de conhecimentos cumulativos em todos esses
níveis.

No modelo Lean healthcare os princípios estão fundamentados na assistência ao paciente e
são eles: foco nos pacientes ao invés do hospital ou o pessoal; identificar valor para o
paciente e eliminar os desperdícios e minimizar o tempo de tratamento (TOUSSAINT;
GERARD, 2012). Esses mesmos autores descrevem que ao dar entrada em um hospital os
profissionais que nos atendem estão sobrecarregados por processos geradores de
desperdício e neste setor o significado disso é o erro que pode causar sequelas ou até a
morte do paciente. Além disso, estes autores ressaltam como uma instituição (ThedaCare)
com a aplicação do modelo lean healthcare pode oferecer uma assistência com foco no
paciente, com melhores resultados terapêuticos e intervencionistas, e também com menos
desperdício e custo.

A ThedaCare é um hospital que aplicou o modelo lean nos diversos setores e conseguiu
alcançar resultados qualidade e segurança dos pacientes. Com isso, a proporção de planos
terapêuticos corretamente definidos na primeira visita dos pacientes subiu de 20% para
96%. E nos laboratórios, antes da aplicação do lean, somente 5% dos resultados de exames
eram liberados em menos de quinze minutos – atualmente, 80% dos resultados saem em
tempos menores do que esse. Além disso, a ThedaCare conseguiu reduzir também a
rotatividade dos médicos de 7% ao ano, em 2006, antes do início da adoção do Lean, para
3%, em 2009.

Essa Instituição ao longo da experiência verificou que os melhores resultados seriam
alcançados com um tratamento colaborativo, ou seja, os modelos contemporâneos de
gerenciamento propõem uma gestão participativa na qual ocorre um maior envolvimento
dos trabalhadores nos processo de tomada de decisão, dividindo a responsabilidade e
compartilhando o poder, o que possibilita obter o comprometimento de todos na solução
dos problemas. E as pesquisas revelaram que por essa mudança os pacientes (90%) sentiam
grande satisfação com a experiência geral de seu tratamento, contra 68% antes de
implantar o novo modelo.

TOUSSAINT e GERARD (2012) relatam que adaptaram os “Sete Desperdícios” de Ohno
para a assistência à saúde e incluíram um oitavo, o talento, que passa a ser um desperdício,
por exemplo, quando a instituição não valoriza as ideias dos colaboradores sobre
melhorias.
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Diversos estudos discutem a implantação de lean healthcare em laboratórios da Mayo
Medical Laboratories. AMIRAHMADI et al. (2007) descrevem o caminho seguido nesta
integração, primeiro o mapa de fluxo de valor foi empregado e depois as ferramentas do
lean (nivelamento de trabalho, gestão visual, poka-yokes, fluxo contínuo, trabalho
padronizado)foram utilizadas para desenhar a situação futura através da realização de
kaizens. E como resultados, os autores encontram redução dos erros  nos testes realizados,
melhora da gestão operacional, diminuição no tempo de preparo para realizar os exames,
maior satisfação dos clientes e funcionários. RICKARD (2007) verificaram que neste
mesmo laboratório que está localizado no Saint Marys Hospital (EUA) com a aplicação
das ferramentas do lean eles obtiveram 13% de aumento na produtividade, redução de 50%
da variação da demanda e considerável aumento na satistação dos funcionários).

4. Metodologia
Metodologicamente, este trabalho tem uma abordagem qualitativa e descritiva. E  foi
conduzido seguindo os parâmetros de um estudo de caso simples, observando processos
críticos das Unidades de Atendimento em uma organização de medicina diagnóstica gerida
através do modelo da Qualidade Total (QT).

Segundo GIL (1995), o estudo de caso representa uma investigação empírica e compreende
um método abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta e da análise de dados, é
entendido como uma metodologia ou como a escolha de um objeto de estudo definido pelo
interesse em casos individuais. Visa à investigação de um caso específico, bem delimitado,
contextualizado em tempo e lugar para que se possa realizar uma busca circunstanciada de
informações. Conforme os objetivos da investigação, o estudo de caso pode ser
classificado de intrínseco ou particular, quando procura compreender melhor um caso
particular em si, em seus aspectos intrínsecos; instrumental, ao contrário, quando se
examina um caso para se compreender melhor outra questão, algo mais amplo, orientar
estudos ou ser instrumento para pesquisas posteriores, e  coletivo, quando estende o estudo
a outros casos instrumentais conexos com o objetivo de ampliar a compreensão ou a
teorização sobre um conjunto ainda maior de casos.

VENTURA (2007) ressalta as vantagens dos estudos de caso, estimulam novas
descobertas, em função da flexibilidade do seu planejamento; enfatizam a multiplicidade
de dimensões de um problema, focalizando-o como um todo e apresentam simplicidade
nos procedimentos, além de permitir uma análise em profundidade dos processos e das
relações entre eles.

YIN (1989) reitera que um estudo de caso investiga um fenômeno contemporâneo dentro
de um contexto da vida real, pode ser utilizada essa metodologia em situações onde os
comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas onde é possível se fazer
observações diretas. Dessa forma, a pesquisa foi realizada em uma instituição que oferece
diferentes exames nas áreas da medicina, entre eles exames de análises clínicas e de
imagem de diferentes especialidades.

Os dados foram coletados através de observações participantes da rotina implantado no
local. O estudo do caso aconteceu entre maio e junho de 2012, em unidades da Grande São
Paulo.

Uma especialidade em serviços de saúde é a Medicina Diagnóstica, também chamada de
setor de saúde suplementar, responsável pela realização de exames de análises clínicas e de
imagem, com o objetivo de auxiliar no diagnóstico na detecção ou exclusão de doenças,
com impacto nos diferentes estágios da cadeia de saúde: prevenção, diagnóstico,
prognóstico e acompanhamento terapêutico.
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A atividade de medicina diagnóstica é pluralizada, com atuação na prestação de serviços,
tendo forte impacto na qualidade do atendimento prestado e com foco principal no cliente;
e também como empresa de produtos, fornecendo informação (os laudos) para a equipe
médica. Além disso, está cada vez mais investindo na geração de conhecimento científico
(CAMPANA; FARO; GONZALEZ, 2009).

SEIKI (2003) complementa que uma mudança significativa foi observada no
comportamento dos clientes, assim que os laboratórios deixaram de ser simples prestadores
de serviços e passaram para um ambiente empresarial, eles começaram a utilizar o direito
de escolha para os serviços de saúde. Por esta perspectiva, os clientes passaram a valorizar
o atendimento prestado na central de atendimento telefônico responsável pelo
agendamento e orientações, recepção, coleta pela enfermagem, realização dos exames de
imagem e resultados finais.

5. Resultados e discussão
Para o caso foi realizado o mapeamento do fluxo de atendimento de um cliente que
comparece à uma Unidade para coleta de material biológico e foram selecionados três
diferentes processos críticos.

 Primeiro Processo - Abertura de ficha

Assim que o cliente chega na recepção da Unidade já está vivenciando o atendimento, ele
retira uma senha e aguarda ser chamado. Este período é essencial para os próximos setores,
a demora na sala de espera pode gerar um estresse e insatisfação por parte do cliente. O
próximo passo do cliente, depois de aguardar na recepção, é a abertura de ficha. Nessa fase
o recepcionista irá registrar todos os exames do cliente e liberar uma ficha de atendimento
para a enfermagem.

No levantamento das informações no período de coleta de dados, percebeu-se que as
recepcionistas tinham muitos erros e dúvidas durante a abertura de ficha, não incluíam
exames, ou os cadastravam erroneamente. Outro problema evidenciado foi que as
recepcionistas dependiam demasiadamente do coordenador para conversar com o cliente
que em qualquer fase do processo do atendimento padrão era desviado, por exemplo,
quando o cliente esquecia o documento de identificação ou quando não havia autorização
prévia para o procedimento a realizar.

Na abertura de ficha é mensurado o tempo de espera na recepção desde a retirada de senha
pelo cliente de acordo com os exames que irá realizar e também o tempo que as
recepcionistas levam para realizar a inserção dos dados do cliente, exames a serem
realizados e conferência da cobertura de todos os exames pelo convênio.

Em 2012 com a utilização do modelo TQM cada gestor realizava a análise de causa dos
seus resultados, propondo uma ação corretiva pontual em cada unidade de atendimento e
posteriormente se reuniam para divulgar seu trabalho. Neste processo para diminuir os
erros de abertura de ficha, um colaborador era escalado para fazer uma segunda
conferência das fichas antes da coleta de material. Alguns coordenadores pontuavam
formalmente os colaboradores, outros solicitavam o prosseguimento do processo. No
entanto, esse retrabalho era evidenciado nos resultados do indicador de reclamação do
serviço, as maiores incidências de reclamações eram relacionadas a tempo de espera
(representou 28% do total de reclamações) e erros na abertura de ficha (15% do total).

 Segundo Processo – Coleta de material biológico
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Esse procedimento é realizado pela equipe de enfermagem e se não for seguido todo
protocolo de atendimento pode gerar recoletas (reconvocações para realização do
procedimento). A coleta de material biológico é o primeiro passo para todas as análises
efetuadas em laboratório clínico. Dela dependem todas as etapas seguintes, de forma a ser
impossível a obtenção de resultados exatos sem um procedimento correto de coleta. Ainda
que existam revisões e discussões sobre a forma ideal para a realização da coleta de sangue
venoso, observam-se, na prática, variações no procedimento de punção venosa entre
diferentes laboratórios e diferentes profissionais. Este fato gera a dúvida se estas oscilações
na obtenção de sangue venoso podem provocar diferenças significativas nos resultados.

Os serviços de saúde vêm percorrendo um caminho no sentido de estabelecer padrões
assistenciais, encontrar métodos e estratégias para construir, implementar e validar
indicadores que mensurem a qualidade da assistência e, que possam ser comparáveis intra
e extra instituição.

A determinação de um diagnóstico preciso depende, muitas vezes, de exames laboratoriais.
Por isso, é extremamente importante que esses resultados representem com exatidão a real
situação clínica do paciente. Desta forma, a análise dos indicadores de qualidade do deve
ser minucioso em todas as etapas dos diferentes processos.

Durante a coleta de material biológico, VIEIRA et al. (2011) descreve que um dos
indicadores mais comumente citado na literatura sobre gerenciamento de laboratórios
clínicos refere-se a índices de recoleta, os motivos são:

• erros na abertura de cadastro (identificação equivocada do paciente ou do médico e
erro no cadastro dos exames);

• amostras solicitadas e não coletadas pela enfermagem, por exemplo quando na
emissão da etiqueta ocorre alguma falha no sistema ou na própria impressora;

• falhas na coleta (coleta de tubo errado, hemólise, amostras coaguladas e razão
inadequada de sangue/anticoagulante, acondicionamento inadequado);

• problemas no transporte das amostras (extravio/perda de material).

A reconvocação para confirmação de resultado ou por material inadequado acontece
quando é necessário repetir os testes e o volume de sangue não é o suficiente. Os casos de
erro de abertura de ficha, coleta em tubo/frasco errado, amostra não coletada e
acondicionamento inadequado só podem ser revertidas sem a percepção do cliente se o
colaborador que gerou o dano ou um outro funcionário do mesmo setor gerador notar o
problema antes do material chegar na área técnica. Neste serviço de saúde, geralmente, no
sentido de evitar estes erros, é realizada uma conferência de ficha antes da enfermagem
realizar o procedimento e uma conferência de acondicionamento e guarda do material na
caixa de transporte que vai para o setor técnico.

O extravio/perda de material pode acontecer onde foi colhido o sangue (casa do cliente ou
nas unidades de atendimento), no trajeto entre este local ou na área técnica.

Entretanto, na vivência prática observou-se que o principal motivo dessa repetição é a
hemólise. A hemólise caracteriza-se pela tonalidade avermelhada do soro ou plasma,
observada após a centrifugação do sangue. Deve-se à presença de hemoglobina livre. Para
alguns exames a hemólise interfere diretamente na dosagem da substância (STANKOVIC,
2004).

Para este processo, o principal indicador analisado é a recoleta, na instituição estudada, o
levantamentos dos dados evidenciou que o status desse indicador ficou fora da meta
preconizada (49% acima) . Os coordenadores avaliam as causas da reconvocação do
cliente, e se estiverem fora da meta, propõem também uma ação corretiva na Unidade,
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assim como no processo anterior. E em uma reunião mensal, é exposto como está toda a
empresa e assim faz-se uma comparação entre as diversas Unidades.

 Terceiro Processo – Liberação de resultados no prazo acordado

Este processo se refere a data e horário indicado no protocolo de atendimento do paciente,
entregue ao mesmo após o último atendimento.

Com o desenvolvimento de técnicas avançadas de análises laboratoriais e dos
equipamentos automatizados que facilitam a realização dos exames, destacam-se os
laboratórios que focam seu trabalho não só nessas facilidades, mas sobretudo no controle
de qualidade. Quanto aos resultados na data acordada, este é um processo gerado no setor
técnico. É necessário fornecer resultados de confiabilidade, mas também dentro de prazos
já que em alguns casos o exame é interferente direto no tratamento do paciente.

Verificou-se que nesse local de estudo aproximadamente 40% das reclamações são devido
a atrasos na liberação de resultados, inclusão de exames errados, e troca de resultados.

Segundo O‟KANE (2008), o processo laboratorial é complexo e se inicia no primeiro
contato com o serviço de Medicina Diagnóstica (por exemplo, a central telefônica), passa
pela Unidade de Atendimento onde é realizada propriamente a coleta de sangue e finaliza
na liberação e retorno ao médico de um resultado exato, na data programada do resultado e
corretamente interpretado.

Todos esses processos são considerados críticos, pois podem interferir diretamente na
qualidade dos resultados e na insatisfação do cliente pelo serviço recebido. São
considerados internamente pela gestão como processos de impacto sobre a percepção do
cliente.   E devem ser mensurados, acompanhados e estipuladas metas, pois podem gerar
desperdícios durante o atendimento.

Abaixo segue um quadro com alguns desperdícios descritos por OHNO (1988) e
TOUSSAINT e GERARD (2012).

Quadro 1 – Resumo dos desperdícios encontrados nos processos críticos

Indicador de tempo de
atendimento na
recepção

Indicador de recoleta
Indicador de entrega de
resultados no prazo
acordado

Desperdícios

Defeito

Ao realizar a
conferência de ficha por
uma outra
recepcionista, devido
erros durante a abertura
de ficha

Quando a enfermagem
faz a conferência de
todos os materiais
acondicionados dentro
dos malotes de
transporte

Liberação de resultados
errados, ou fora do
prazo acordado
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Espera

Quando há muitos
colaboradores novos,
falta de colaborador,
queda de sistema

Quando o cliente tem
que retornar ao
laboratório para repetir
o exame laboratorial e
precisa passar pela sala
da espera da recepção e
da enfermagem

Quando há demora na
chegada dos materiais
para o setor técnico
devido logística no
transporte, quebra de
equipamento

Movimento
Encaminhamento da
ficha de atendimento
para o setor errado

Encaminhamento dos
materiais para a sala de
acondicionamento dos
materiais e
posteriormente para a
área técnica que fica
distante das Unidades

Encaminhamento dos
materiais para a área
técnica que fica distante
das Unidades

Transporte
Encaminhamento da
ficha de atendimento
para o setor errado

Ausência de um setor
técnico em todas as
Unidades para otimizar
o processo e acelerar a
liberação de resultados

Resultados são gerados
em diferentes setores
que podem utilizar o
mesmo material para a
análise

Superprodução
Abertura de exames a
mais na ficha de
atendimento

Coleta de tubos reservas

Guarda de tubos por
semanas, pois pode ter
faltado a inclusão de
exames

Excesso de processamento

Confirmação dos dados
do cliente na recepção e
pela enfermagem todas
as vezes que o mesmo
comparece para coleta
ou recoleta

Confirmação dos dados
do cliente na recepção e
pela enfermagem todas
as vezes que o mesmo
comparece para coleta
ou recoleta

Resultados são gerados
em diferentes setores
que podem utilizar o
mesmo material para a
análise

Estoque
Suprimentos em
estoque para os casos de
reconvocação

Suprimentos em
estoque para os casos de
reconvocação

Suprimentos em
estoque para os casos de
reconvocação

Talento

Falta de valorização dos
dados do cliente que os
colaboradores da
Central de Atendimento
telefônico fazem para
adiantar a abertura de
ficha

Falta de valorização das
pontuações que os
clientes fazem antes da
coleta, por exemplo,
acesso venoso difícil

Falta de valorização das
pontuações que a
enfermagem transmite
para o setor técnico das
intercorrências durante
a coleta

Através da análise crítica da Instituição estudada foi possível realizar uma comparação
entre a abordagem tradicional de qualidade verificada no caso e a abordagem Lean
Production, e as especificações estão esquematizadas no quadro 2 e descritas a seguir.
Elegemos cinco dimensões para comparação dos modelos de gestão como
desmembramento de três elementos básicos de qualquer modelo de gestão: Objetivo,
Estrutura e Recursos.  Objetivo dividido em caracterização de escopo e seu foco principal,
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em seguida, a estrutura, separado em abordagens social e modelo técnico, e recursos, visto
nas ferramentas utilizadas para realização das abordagens.

Quadro 2 – Comparação entre a abordagem tradicional de qualidade verificada no caso e a
abordagem Lean Healthcare

Qualidade Total Lean Healthcare

Escopo

- Análise do indicador e tentativa de
controle dos resultados de maneira
formal (tabela de indicadores e
reuniões mensais com a gerência).

Implantação de melhorias através do
conhecimento de todo o processo e
identificando as causas dos problemas
assim que eles ocorrem (Jidoka).

Foco

- Há uma visão sistêmica, porém
ainda segmentada utilizando
ferramentas como SIPOC que focam
os departamentos e não o fluxo.
- Intervenção de anormalidades
principalmente por parte do gestor
dos sub-processos, os setores
operacionais só atendem os clientes
que estão dentro do atendimento
padrão de normalidade.

Visão sistêmica de todos os processos
em fluxo com o envolvimento de
todas as áreas e profissionais na
aplicação do Mapeamento de Fluxo de
Valor.

Abordagem
social

- Burocrática com decisões ainda
centralizadas nos especialistas. A
participação de outros envolvidos
(operação) é limitada à coleta de
dados/informações.

Processuais através do mapeamento
dos fluxos, envolvendo gestores,
lideranças e equipe operacional em
trabalhos de melhoria contínua em
grupo, os chamados Kaizens.

Modelo

- Os coordenadores procuram
encontrar a origem dos problemas e
seus respectivos responsáveis, sobre
erros de abertura de ficha, demora
no atendimento, atraso nos
resultados, recoleta e propõem uma
ação corretiva pontual sobre eles
- Preocupação em encontrar a causa-
raiz e responsáveis pelo problema
nas anomalias somente das
atividades que agregam valor

Amplia a identificação da causa-raiz
nas anomalias dos processos de
qualidade aliando-a a eliminação dos
desperdícios dentro dos processos de
agregação e não agregação de valor

Ferramentas
Ferramentas da qualidade, como
Fluxogramas, PDCA, Diagrama de
Pareto, SIPOC.

Ferramentas da qualidade +
específicas de análise de trabalho
(mapeamento, cronometragem, gráfico
espaguete, folha de trabalho padrão)

 Escopo
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Sob a perspectiva da qualidade total, a análise do indicador realiza-se formalmente pela
coordenação e gerentes, sem muita participação da operação. E no lean production os
resultados são analisados através de todos os participantes, com a implantação de
melhorias pelo conhecimento de todo o processo e identificando as causas dos problemas
assim que eles ocorrem (Jidoka).

No modelo atual de gestão do serviço estudado, os três processos escolhidos são
considerados indicadores de qualidade são divulgados mensalmente após a segunda
quinzena do próximo mês e a análise e intervenção fica centralizada na coordenação das
unidades de acordo com a meta pré-estabelecida pela instituição.

Sabe-se que mudar a abordagem de análise dos indicadores não é uma tarefa simples, e os
resultados do estudo de SHAH e WARD (2003) apontam para isso. Entretanto a literatura
do lean healthcare enfatiza estratégias de envolvimento dos executores para alcançar esta
mudança comportamental. Enquanto no caso analisado não houve a constatação deste
esforço em função da própria metodologia da empresa em privilegiar os gestores
observado em reuniões fechadas e centralização na análise dos resultados.

 Foco

No modelo da Qualidade Total, a interação do sistema não é considerada, os processos são
aperfeiçoados independentemente. Há uma visão sistêmica do processo, porém ainda
segmentada entre os departamentos (SIPOC). Além disso a intervenção nos casos de
anormalidades é realizada principalmente por parte do gestor dos sub-processos, os setores
operacionais só atendem os clientes que estão dentro do atendimento padrão de
normalidade.

Diferentemente, no modelo do Lean Production, há uma visão sistêmica de todos os
processos em fluxo com o envolvimento de todas as áreas e profissionais na aplicação do
Mapeamento de Fluxo de Valor e verificação antecipada onde estão os desperdícios dentro
dos processos de agregação e não agregação de valor através do uso das ferramentas
específicas.

Foi observado no serviço de saúde em estudo que ainda são valorizados somente os
processos e atendimentos que geram problemas, através da identificação das causas-raízes
e os responsáveis.

 Abordagem social

Acompanhando a gestão da Qualidade Total, corrobora-se a ideia que este é ainda um
modelo burocrático, pois as decisões ainda são centralizadas nos especialistas. A
participação de outros envolvidos (operação) é limitada à coleta de dados/informações.

De forma geral os dados encontrados através da observação da aplicação do modelo da
Qualidade Total contrastam com aquilo que SHAH e WARD (2003) afirmam quanto à
abordagem do modelo enxuto nas práticas gerenciais, em que há uma participação de todas
as pessoas envolvidas no processo na identificação e resolução de problemas. Logo, são
processuais através do mapeamento dos fluxos, envolvendo gestores, lideranças e equipe
operacional em trabalhos de melhoria contínua em grupo, os chamados Kaizens.

No caso analisado, a prática da QT focou especificamente na análise dos problemas de
sub-processos a partir da iniciativa dos seus gestores com utilização de indicadores para o
monitoramento, enquanto no lean os cases relatam análise sobre as interrupções no fluxo
de trabalho padrão, a falta de qualidade sendo uma delas, com a respectiva iniciativa de
ação sendo tomada pelos executores, facilitada pelos gestores.
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 Modelo

HARARI (1993) fez uma crítica citando os motivos pelas quais a gestão da Qualidade
Total não funcionaram e afirma que este modelo visa a criação de uma burocracia interna
paralela, com foco na imagem, não em fatos e resultados. Além de focar nos processos
internos (conhecidos e visíveis) e não nos mais críticos. Esses pontos foram visualizados
no local de estudo quando os coordenadores procuram encontrar a origem dos problemas e
seus respectivos responsáveis, sobre erros de abertura de ficha, demora no atendimento,
atraso nos resultados, recoleta e propõem uma ação corretiva pontual sobre eles. E
também na preocupação em encontrar a causa-raíz e responsáveis pelo problema nas
anomalias somente das atividades que agregam valor

Seguindo um outro sentido, o Lean Production amplia a identificação da causa-raiz nas
anomalias dos processos de qualidade aliando-a à eliminação dos desperdícios dentro dos
processos de agregação e não agregação de valor.

 Ferramentas

No modelo da QT são utilizadas as ferramentas da qualidade, como Fluxogramas, PDCA,
Diagrama de Pareto, SIPOC. E no Lean Production, ferramentas da qualidade juntamente
com as específicas de análise de trabalho (mapeamento, cronometragem, gráfico
espaguete, folha de trabalho padrão). E com essas ferramentas, percebe-se que as
estratégias passam a ser de melhoria contínua, na perspectiva de gerar valor ao cliente,
aumentar a eficiência das operações e consequentemente melhorar a qualidade.

6. Conclusão
A comparação tem a limitação de analisar um caso real na aplicação da Qualidade Total
com alguns casos descritos na literatura sobre Lean Healthcare, RICKARD (2007),
AMIRAHMADI et al. (2007), TOUSSAINT e GERARD (2012), principalmente pelo fato
do distanciamento em relação aos detalhes dos casos sobre lean, muito embora os autores
escolhidos tenham aprofundado as descrições. Entretanto, foi possível estabelecer
claramente um acentuado contraste entre a aplicação dos modelos uma vez que os dados
coletados demonstram que os princípios seguidos na aplicação da Qualidade Total ainda se
vinculam ao paradigma burocrático, pontual e especialista, enquanto no modelo Lean o
paradigma de gerenciamento descrito é mais vinculado ao da empresa horizontal, sistêmico
e participativo.

Tal constatação leva a suposição de que se a Qualidade Total também fosse acompanhada
por uma abordagem mais comportamental, as mudanças poderiam alcançar maior
profundidade e amplitude. Porém, essa é só uma conjectura. Na prática observada e
também na literatura aplicada, o modelo da Qualidade Total focaliza os problemas de
qualidade a partir de uma visão especialista sobre as operações que agregam valor, aquelas
mais visíveis, objeto dos procedimentos e instruções de trabalho. Na abordagem lean,
muito embora nela encontremos incorporada muitas das ferramentas de análise da
Qualidade Total, a atenção gerencial se amplia deslocando-se para uma perspectiva mais
global de todas interrupções do fluxo do trabalho de agregação, os desperdícios, entre eles
a falta de qualidade e consequente instabilidade dos padrões.

Assim, o Modelo Lean passa a focar não só as operações de agregação de valor, mas
também as articulações e interfaces entre as tarefas, o que, pelo lado do modelo de
qualidade total, em geral, não é destacado na literatura e não é alvo de procedimentos. Um
exemplo no caso estudado é a prática da movimentação do operador em uma rota de
materiais no interior do laboratório, tarefa que é incluída na  análise da abordagem lean
como objeto de melhoria dos padrões e da qualidade,  através da implantação de trabalho
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padronizado e outras ferramentas. Na aplicação observada da Qualidade Total a
movimentação não foi abordada e nem considerada na fase de planejamento. É tão somente
uma “seta” no fluxograma do serviço.

A conclusão aponta para alguns dos desafios potenciais na introdução e implementação de
métodos de produção enxuta no ambiente de cuidados de saúde, por envolver mudanças
mais substanciais na abordagem gerencial com relação ao comportamento esperado das
pessoas. Produção enxuta é uma nova abordagem para a prestação de cuidados de alta
qualidade e eficiente aos pacientes, e acreditamos que o setor saúde pode alcançar o
mesmo nível de sucesso que as indústrias de manufatura e serviços alcançaram usando essa
abordagem, desde que seja acompanhado do deslocamento de uma perspectiva burocrática
para uma abordagem mais horizontal com integração de gestores de diversas áreas e
executores no fluxo total do serviço.

Sendo assim, o modelo lean primeiro busca a redução de desperdícios, incluindo a falta de
qualidade de forma sistêmica com a participação dos envolvidos operacionais nas diversas
etapas do fluxo e com fornecedores. E como reflexo, alcança maior descentralização,
autonomia, flexibilidade, produtividade, satisfação do cliente, e, sem dúvida, maior sucesso
competitivo em longo prazo.
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Resumo 
Capacidade Absortiva é um construto apresentado na revisão da literatura como 

consequente de investimentos em P&D e antecedente direto de desempenho inovativo. 

Dentre as variáveis que moderam o construto, destaca-se a importância de Mecanismos de 

Integração Social (MIS), pois trata-se de um diferencial competitivo difícil de ser copiado. 

Este estudo apresenta uma pesquisa quantitativa com uma amostra não probabilística por 

meio de Equações Estruturais com PLS para comparar o efeito moderador de MIS sobre o 

modelo com dois grupos de capacidade em relação àquele com quatro dimensões 

sequenciais. Os resultados indicam que a moderação de MIS sobre o modelo composto 

pelos grupos de Capacidade Absortiva Potencial e Realizada é superior ao modelo total 

onde há quatro dimensões distintas. Também se pode observar que a quantidade das 

dimensões internas não altera significativamente o poder preditivo do modelo. Aplicações 

desse estudo bem como pesquisas futuras e limitações são indicadas. 

 

Abstract 
 

Absorptive capacity is a construct presented in the literature review and consequent 

investment in R & D and direct antecedent of innovative performance. Among the 

variables that moderate the construct, we highlight the importance of Social Integration 

Mechanisms (SIM) because it is a competitive hard to be copied. This study presents a 

quantitative survey with a non-probability sample through Structural Equations with PLS 

to compare the moderating effect of SIM on the model with two groups of capacity 

compared to that with four sequential dimensions. The results indicate that the moderation 

of SIM on the model group consisting of the potential absorption capacity and realized is 

superior to that total model where there are four different dimensions. One can also 

observe that the amount of internal dimensions does not significantly change the predictive 

power of the model. Applications of this study and future research and limitations are 

indicated. 

 

1 – Introdução e objetivos 
Capacidade Absortiva (CAB) refere-se à capacidade da empresa em reconhecer o valor do 

conhecimento novo e externo, assimilá-lo e aplicá-lo para fins comerciais (Cohen & 

Levinthal,1990). Trata-se de um construto cujo preditor é o conhecimento proveniente de 

investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) e o consequente é o desempenho 

inovativo. A revisão da literatura indica uma lacuna a ser preenchida para esclarecer se os 

Mecanismos de integração social (MIS) moderam a relação interna das dimensões do 

construto ou se essa moderação ocorre para o construto como um todo. Para Andrade 

(2009) tais mecanismos são reuniões, palestras, seminários e conversas mediadas ou não 

pelo uso de Tecnologia de Informação (TI). A identificação desta lacuna está em dois 

importantes trabalhos divulgados sobre o tema: Zahra e George (2002) e Todorova e 

Durisin (2007). A divergência entre esses estudos é que o primeiro estudo desenvolveu 



 

 

adequações no trabalho seminal de Cohen e Levinthal (1990) propondo a inclusão de uma 

nova dimensão, a Transformação. Esta dimensão, segundo seus propositores, representa o 

desenvolvimento e refinamento de rotinas de trabalho com o propósito de facilitar a 

combinação do conhecimento novo e daquele já existente na organização. Por outro lado, 

Todorova e Durisin (2007) contestam tal proposição de um modelo composto por quatro 

dimensões e não três como em sua origem. A dimensão transformação é uma alternativa e 

não um processo obrigatório que conduz ao desempenho inovador, dizem. Afirmam que 

MIS moderam a relação simultânea das três dimensões e não os dois grupos de 

estabelecidos por Zahra e George (2002), onde as quatro dimensões se enquadram em dois 

grupos distintos: potencial e realizada. Aquisição e assimilação no primeiro grupo e 

transformação e exploração, no segundo. 

 

O objetivo deste estudo é esclarecer qual é o impacto mais significativo da variável 

moderadora Mecanismos de integração social (MIS). Segundo Zahra e George (2002), o 

uso desses mecanismos reduz as barreiras entre assimilação e transformação e, assim, 

aumenta a Capacidade Absortiva (CAB). Já para Van de Bosch et al. (2003), servem 

supostamente para reduzir a diferença entre a Capacidade Absortiva Potencial e a 

Capacidade Absortiva Realizada, além de aumentar o fator de eficiência dessa capacidade. 

Daghfous (2004), por sua vez, corrobora com estas prerrogativas e inclui a condição de 

diminuir a burocracia como forma de criar condições em que se fortaleça a integração 

social. Schmidt (2005) considera que a intensidade P&D não influencia significativamente 

a Capacidade Absortiva de conhecimento intra e intersetorial dos relacionamentos. Como 

exposto, assimilação é uma dimensão que pertence ao primeiro grupo e transformação ao 

segundo, como o construto é modelado em forma de processo, implica dizer que 

assimilação é a etapa que se conecta ao segundo grupo que, por sua vez principia com a 

dimensão transformação. Posto como está, a Capacidade Absortiva somente resultará como 

antecedente de desempenho inovativo, se e somente se, a capacidade potencial se converter 

em capacidade realizada, pois é esta que confere à organização a completude do processo 

que se iniciou pela busca de conhecimento e resultou em fins comerciais, conforme Cohen 

e Levinthal (1990) propõem. 

 

O presente estudo visa contribuir esclarecendo dois aspectos. Um sobre o fator de impacto 

da moderação e outro sobre a discussão de serem três ou quatro as dimensões que 

compõem o construto. Considerando que haja duas vertentes sobre a quantidade de 

dimensões, pode-se dizer que se o impacto for mais significativo para o construto como um 

todo (Todorova & Durisin, 2007) comparativamente àquele com dois grupos (Zahra & 

George, 2002), então prevalecem as proposições do estudo seminal de Cohen e Levinthal 

(1990) de que a definição conceitual de Capacidade Absortiva como sendo a capacidade da 

empresa em reconhecer o valor do conhecimento novo e externo, assimilá-lo e aplicá-lo 

para fins comerciais ainda se mantém. Como este estudo considera que entre suas 

limitações está o fato das análises se restringirem à amostra pesquisada por conveniência, 

espera-se que a replicação do instrumento de coleta de dados em outros cenários a fim de 

se investigar a hipótese principal desse estudo de que a moderação de Mecanismos de 

integração social tem maior impacto sobre o construto parcial comparativamente ao total, 

isto é, que o maior efeito moderador de MIS ocorre entre a Capacidade Absortiva Potencial 

e Realizada segundo o modelo de Zahra e George (2002).      

 

 

 



 

 

2 - Capacidade Absortiva 
Ao investir recursos em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), as organizações obtêm tanto 

conhecimento novo (Exploration) que possa incorporar seus produtos e serviços como 

fazer melhor uso de seu conhecimento prévio (Exploitation) disponível interna e 

externamente (Cohen & Levinthal, 1990; Popadiuk, 2012). Estas considerações são as 

postulações do artigo seminal de Cohen e Levinthal (1989) e compreendem as duas faces 

de P&D. Quanto às considerações e categorizações sobre o conhecimento que é novo e 

aquele prévio e disponível, sabe-se pela revisão da literatura que elas estão apoiadas em 

March (1991). Conforme os modelos que versam sobre Capacidade Absortiva, também se 

pode identificar que a formação de vantagem competitiva organizacional decorre de 

investimentos em P&D e possibilitam uma capacidade de gerar conhecimento no nível 

individual e no organizacional a partir de dados que geram informação e conhecimento 

(Nonaka & Takeuchi, 1997; Antonello, 2007, Lane & Lubatkin, 1998). 

  

Para Cohen e Levinthal (1990), Capacidade Absortiva é um construto composto por três 

dimensões, isto é, Reconhecimento de valor, Assimilação e Aplicação. Para estes autores, a 

habilidade da firma em reconhecer o valor da nova e externa informação, assimilá-la e 

aplicá-la para fins comerciais é crítica à sua capacidade inovativa. É um construto 

decorrente da função do nível de conhecimento relacionado prévio da firma e se relaciona 

com investimentos em P&D. Nesse entendimento, o conhecimento é cumulativo e o 

desempenho do aprendizado é maior quando o objeto do aprendizado está relacionado com 

o que se sabe. Aprender nem sempre é mais difícil em novos contextos ou atividades 

individualizadas, pois o conhecimento não é estanque e se acumula para permitir nova 

aprendizagem que se acumula de maneira progressiva e evolutiva. Porém, há muitos 

entraves na formação de conhecimento ainda que se possua um conhecimento prévio que 

esteja relacionado com aquilo que se pretende aprender. Assim, se não houver 

conhecimento prévio, as organizações não estão habilitadas para avaliar a nova informação 

e então absorvê-la. A revisão da literatura disponível sobre o tema de Capacidade 

Absortiva demonstra que pelo menos uma fração de novos conhecimentos deve estar 

relacionada com o conhecimento prévio para que este processo ocorra em níveis 

satisfatórios. De maneira complementar nesse sistema processual de aprendizagem, 

aplicação e proveito do conhecimento, a Capacidade Absortiva depende não apenas de 

conhecimento externo, mas da transferência de conhecimento através e com as partes 

internas da firma. Também faz parte dessas considerações que haja uma adequada soma da 

capacidade individual e da interface entre os funcionários-chave (gatekeepers) com a 

organização, Figura 1. 

 

 

Figura 1. Capacidade Absortiva 

Fonte: Adaptado de Cohen e Levinthal (1990) 



 

 

Foi a partir destas formulações oferecidas por Cohen e Levinthal (1990) que Zahra e 

George (2002), desenvolveram uma nova composição para Capacidade Absortiva. O 

construto passa a ser composto por quatro e não três dimensões como postulado. Surge 

uma ampliação dos pressupostos desenvolvidos anteriormente. Nela, os autores definem 

Capacidade Absortiva como sendo uma capacidade dinâmica e não apenas capacidade 

operacional e adotam uma perspectiva mais processual sobre Capacidade Absortiva. 

Consideram que a partilha de conhecimento interno eficaz e a integração entre os membros 

organizacionais são parte crítica desta capacidade. Esta integração é o foco desse presente 

estudo onde se pretende apresentar considerações acerca da relevância dos Mecanismos de 

integração social sobre as dimensões de Capacidade Absortiva, pois se identificou a 

carência de instrumentos de mensuração para este conceito. 

 

Nas proposições de Zahra e George (2002), a ampliação das dimensões do modelo de 

Capacidade Absortiva contempla alterações que vão além da quantidade. Como exposto, a 

ampliação também se objetiva a reconstituir a maneira como a informação pode ser 

identificada como importante e de valor, mas que seu uso, todavia, não é automático, pois 

limitações impediriam que este processo se completasse. Assim, os autores tratam da 

existência de Capacidade Absortiva Potencial (PACAP) que contempla as dimensões da 

capacidade de adquirir e assimilar conhecimento e da Capacidade Absortiva Realizada 

(RACAP) que, por sua vez, contempla as dimensões cujos aspectos se referem à 

explotação ou uso do conhecimento absorvido. A Capacidade Absortiva Realizada é 

considerada como sendo mais transformadora e orientadora do que repetidora e garante 

maior desempenho. Quanto à definição dessas dimensões, Zahra e George (2002) 

consideram que a dimensão Aquisição representa a capacidade de identificar e adquirir 

conhecimento externo crítico às operações e apresenta três atributos internos, ou seja, 

intensidade, velocidade e direção. A dimensão Assimilação comporta as rotinas e 

processos que permitem analisar, processar, interpretar as informações obtidas das fontes 

externas. Transformação é a dimensão onde se aloca o aspecto de desenvolver e refinar as 

rotinas para facilitar a combinação do novo e do velho conhecimento existente. Por fim, a 

quarta dimensão nomeada de Explotação se configura por refinar, estender e nivelar as 

competências existentes ou criar novas incorporando o conhecimento novo e transformado 

em práticas operacionais, Figura 2. 

 

 

Figura 2. Capacidade Absortiva 

Fonte: Adaptado de Zahra e George (2002). 

 



 

 

Zahra e George (2002) ainda consideram que a variável moderadora nomeada de Gatilhos 

de ativação são os eventos internos e externos que têm a função de despertar a atenção para 

aquilo que ocorre no ambiente e exige uma reação por parte da organização. Exposto dessa 

maneira, os autores pretendem afirmar que o uso de Mecanismos de integração social está 

relacionado à Capacidade Absortiva tanto potencial como realizada agindo como função 

moderadora, isto é, moderando a capacidade dinâmica que uma organização tem de não 

apenas ter um potencial, mas de fato conseguir realizar ou se apropriar dos benefícios das 

informações de valor obtidas pelos investimentos em P&D. Um dos principais papéis dos 

mecanismos é, então, reduzir as lacunas entre a Capacidade Absortiva Potencial e a 

Capacidade Absortiva Realizada, possibilitando que o conhecimento adquirido seja 

explorado e transformado em inovações organizacionais. É nesse aspecto que este presente 

estudo foca sua atenção. 

 

Sobre Regimes de apropriação, Zahra e George (2002), discordam de Cohen e Levinthal 

(1990) quanto ao posicionamento desta variável moderadora. Para eles, o correto 

posicionamento é ao final de Capacidade Absortiva, pois esta variável tem a finalidade de 

proteger a organização para que seus conhecimentos não estejam demasiadamente 

expostos e possam ser por ela regulados. No entendimento de Cohen e Levinthal (1990), 

esta configuração de modelo não parece ser a principal preocupação de Regimes de 

apropriação, pois estes autores consideram que estes regimes são impedimentos à 

Capacidade Absortiva e que têm condições de controlar o acesso e o uso de conhecimento 

que possa ser útil à organização, isto é, somente poderá haver reconhecimento de valor se 

uma informação puder ser identificada, pois a ignorância de sua existência bem como suas 

próprias características impediriam sua avaliação para futuras práticas organizacionais. 

 

A revisão de literatura pertinente ao tema de Capacidade Absortiva apresenta uma versão 

que busca condensar as contribuições de Cohen e Levinthal (1990) e as de Zahra e George 

(2002). Trata-se das proposições de Todorova e Durisin (2007). Iniciando a análise de seu 

modelo pela variável moderadora nomeada de Regimes de apropriação, os autores parecem 

preencher uma lacuna existente na literatura até então. Para eles, o conhecimento tanto 

precisa ser acessado como protegido. Para Cohen e Levinthal (1990) era uma questão de 

acesso, enquanto para Zahra e George (2002), de proteção. Todorova e Durisin (2007) 

parecem entender que as duas considerações apresentadas estão corretas e ambas devem 

fazer parte do contexto de Capacidade Absortiva, portanto, estas demarcações de registros 

e patentes, proteções intelectuais e termos de restrição, entre outros aspectos são, na 

verdade, aspectos que controlam o acesso ao conhecimento para organização, mas que 

simultaneamente atuam como uma espécie de ação protetora que permite à organização 

regular a exposição e oferecimento de seu conhecimento ao ambiente, conforme 

apresentado na Figura 3. 

 



 

 

 
Figura 3. Capacidade Absortiva 

Fonte: Adaptado de Todorova e Durisin (2007) 

 

Assim, estes autores colaboram com a temática de Capacidade Absortiva ampliando as 

análises decorrentes do artigo seminal de Cohen e Levinthal (1989). Mas é importante para 

a pesquisa considerar que as proposições seminais estavam apoiadas pela literatura da área 

de Ciências Econômicas que afirmam que o conhecimento organizacional está disponível 

para uso no ambiente. Assim, fica claro que a base de apoio para proposição de um modelo 

teórico em muito se relaciona com sua configuração final. O que se notou pela revisão da 

literatura é que esse desprendimento da teoria econômica permitiu o avanço, a ampliação e, 

por conseguinte, a aplicação do construto de Capacidade Absortiva de maneira mais 

irrestrita, pois na teoria econômica, como postulam Cohen e Levinthal (1989), o 

conhecimento pode estar disponível, porém seu uso é restrito aos fatores de proteção legal 

em que as organizações se apóiam para estrategicamente controlar que uso será feito de seu 

conhecimento decorrente de seus investimentos em P&D (Helfat & Peteraf, 2003). Esta 

consideração acerca de quem investe e quem lucra primeiro com os esforços em P&D é 

recorrente na literatura e já consta nas reflexões oferecidas por Teece (1986) e ainda parece 

carecer de maiores aprofundamentos teóricos. Especificamente sobre os Mecanismos de 

integração social, para a obtenção de conhecimento, os indivíduos iniciam a absorção 

intelectual desde a mais tenra idade, tanto pelos meios formais como pelos informais ao 

longo da vida. Ambos os meios derivam de aspectos cognitivos e não cognitivos e, em 

essência, estão imbuídos em um processo ligado à atividade social “pautada em normas, 

regras, papéis e expectativas, quer por ser o pensamento acerca de quaisquer objetos 

sociais carregado de valor, de significado emocional e afetivo” Bastos e Borges-Andrade 

(2004). Para Neris (2005), esses conhecimentos podem ser categorizados como explícitos, 

que são aqueles mensuráveis e facilmente identificados ou os tácitos que são intangíveis e 

de difícil apropriação e transferência, mas via de regra, seguem o mesmo entendimento 

(Smircich & Stubbart, 1985; Ramos et al., 2005). 

 

Nas sociedades corporativas, o estudo da formação de capital intelectual bem como uma 

melhor utilização desse recurso é objeto de estudo de vários pesquisadores de diversas 

linhas de pesquisa, conforme a ênfase que se pretende atribuir (Roos et al., 1997; Sveiby, 

1997; Edvinsson & Malone, 1997; Davenport & Prusak, 1998). Em Administração da 

Informação, Cohen e Levinthal (1989, 1990, 1994) produziram estudos considerados como 

seminais acerca da Capacidade Absortiva. A definição conceitual para estes autores é de 



 

 

caráter multidimensional de três fatores, cujos postulados apontam para a habilidade 

corporativa de reconhecer o valor do que é novo nas informações externas às suas 

tradicionais fronteiras, assimilar e aplicar esse conhecimento em seu benefício em forma 

de produtos e serviços oferecidos para fins comerciais. Para esses autores, o conhecimento 

prévio relativo à área de interesse e também a diversidade deste pré-requisito são os 

principais fatores preditivos e que desencadeiam a Capacidade Absortiva. Esta análise, no 

entanto, contempla o nível organizacional e o condiciona ao nível individual. Tais estudos 

já identificavam a relação do construto com investimentos realizados como, por exemplo, 

P&D. Pode-se presumir que a gestão do conhecimento não é um processo que ocorre por 

osmose, antes, requer que estímulos sejam oferecidos para que haja resultados práticos 

sobre a Capacidade Absortiva. A contribuição dos achados iniciais de Cohen e Levinthal 

(1989, 1990, 1994) e os avanços conceituais fornecidos por Zahra e George (2002), 

consistem no posicionamento dos fatores preditores da Capacidade Absortiva individual e 

seus reflexos no contexto das organizações. As dimensões do construto de aquisição, 

assimilação, transformação e exploração são resultados destes achados. Neste estudo aqui 

apresentado, requereu-se uma metodologia quantitativa para proceder ao teste das 

hipóteses apresentadas no modelo relativo à Figura 4. 

 

 

Figura 4. Modelo testado da moderação de MIS sobre CAB 

Fonte: Desenvolvimento próprio 

  

Para Zahra e George (2002) o impacto de Mecanismos de integração social (MIS) ocorre 

de maneira parcial, isto é, entre Capacidade Absortiva Potencial (CABP) e Capacidade 

Absortiva Realizada (CABR). Já para Todorova e Durisin (2007), este impacto ocorreria 

de maneira total, isto é, sobre o construto de Capacidade Absortiva (CAB) como um todo. 

Este entendimento conduz às duas primeiras hipóteses do estudo. Cabe ressaltar que tais 

hipóteses têm narrativa semelhante, pois a confirmação de uma não implica em resultados 

automáticos da outra. Assim, para fins de melhor esclarecimento, optou-se pela seguinte 

apresentação. 

  

H1: A moderação de MIS sobre o construto total é positiva e significativa, mas 

comparativamente inferior ao de MIS sobre o construto parcial. 

H2: A moderação de MIS sobre o construto parcial é positiva e significativa, mas 

comparativamente superior ao de MIS sobre o construto total. 

 

A revisão da literatura parece contemplar duas vertentes de análise sobre Capacidade 

Absortiva. Uma segue os parâmetros de Cohen e Levinthal (1990) e outra, os de Zahra e 

George (2002), de que há três ou quatro dimensões internas do construto, respectivamente. 

Assim, testar a hipótese de que os acréscimos de uma dimensão sobre a outra não serão 



 

 

significativamente altos quando analisados em três dimensões ou mesmo quando 

analisados em dois grupos distintos de duas dimensões cada num total de quatro é o 

objetivo da terceira hipótese. 

 

H3: A quantidade das dimensões internas do construto de Capacidade Absortiva não difere 

significativamente quando considerados os resultados obtidos internamente. 

 

3 - Metodologia 
Este estudo adotou o método quantitativo de análise. Fez-se essa opção em função de o 

objetivo pretendido no estudo ter por foco principal analisar e comparar a moderação de 

Mecanismos de integração social (MIS) sobre o construto total de Capacidade Absortiva 

(CAB) e na sua intermediação entre o grupo de Capacidade Absortiva Potencial (CABP) e 

o de Capacidade Absortiva Realizada (CABR). Esta análise, além de preencher uma lacuna 

identificada na literatura acerca do posicionamento e suas respectivas implicações de MIS 

sobre CAB, também contribui na operacionalização dos principais modelos que versam 

sobre o tema. A moderação de MIS sobre a relação entre CABP e CABR é decorrente do 

modelo de Zahra e George (2002), enquanto que a moderação sobre a totalidade de CAB é 

oriunda do modelo apresentado por Todorova e Durisin (2007).   

 

As quatro dimensões que compreendem o modelo foram nomeadas como Capacidade 

Absortiva de Aquisição (CABA), Capacidade Absortiva de Assimilação (CABS), 

Capacidade Absortiva de Transformação (CABT), Capacidade Absortiva de Explotação 

(CABE). O instrumento resultante dessa categorização consiste em um questionário 

composto por cinco escalas do tipo Likert de sete pontos (1 = discordo totalmente; 7 = 

concordo totalmente) descritas a seguir e que fazem parte de um conjunto maior de estudos 

acerca deste tema, garantindo que os critérios e processos de elaboração de escala fossem 

suficientes para o fim que se destina a pesquisa. 
 

ECABA - Escala de Capacidade Absortiva de Aquisição, desenvolvida e validada para o 

presente estudo. A escala tem 6 itens com confiabilidade (Alfa de Cronbach) de 0,89. O 

respondente indica sua capacidade de identificar e adquirir conhecimento externo crítico às 

operações, apresentadas em três atributos: intensidade, velocidade e direção (Cohen & 

Levinthal, 1990; Todorova & Durisin, 2007; Zahra & George, 2002). 

1. Eu consigo identificar e adquirir o conhecimento que é crítico para minha organização, 

mas que está fora dela, de maneira rápida e objetiva. 

2. Sou capaz de identificar e adquirir o conhecimento que é crítico para minha organização, 

mas que está fora dela, de maneira rápida e objetiva. 

3. Tenho competência para identificar e adquirir o conhecimento que é crítico para minha 

organização, mas que está fora dela, de maneira rápida e objetiva. 

4. Estou apto a identificar e adquirir o conhecimento que é crítico para minha organização, 

mas que está fora dela, de maneira rápida e objetiva. 

5. Eu tenho dentro de mim condições para identificar e adquirir o conhecimento que é 

crítico para minha organização, mas que está fora dela, de maneira rápida e objetiva. 

6. Eu tenho habilidade em identificar e adquirir o conhecimento que é crítico para minha 

organização, mas que está fora dela, de maneira rápida e objetiva. 

 

ECABS - Escala de Capacidade Absortiva de Assimilação, desenvolvida e validada para o 

presente estudo. A escala tem 5 itens com confiabilidade (Alfa de Cronbach) de 0,87. O 



 

 

respondente indica a capacidade de suas rotinas e processos em lhe permitir analisar, 

processar, interpretar as informações obtidas das fontes externas (Cohen & Levinthal, 

1990; Todorova & Durisin, 2007; Zahra & George, 2002). 

1. As rotinas e os procedimentos de trabalho que costumo fazer conseguem analisar, 

processar e interpretar as informações que foram obtidas de fora de minha organização. 

2. As rotinas e os procedimentos de trabalho que costumo fazer são capazes de analisar, 

processar e interpretar as informações que foram obtidas de fora de minha organização. 

3. As rotinas e os procedimentos de trabalho que costumo fazer são competentes em 

analisar, processar e interpretar as informações que foram obtidas de fora de minha 

organização. 

4. As rotinas e os procedimentos de trabalho que costumo fazer estão aptas a analisar, 

processar e interpretar as informações que foram obtidas de fora de minha organização. 

5. As rotinas e os procedimentos de trabalho que costumo fazer reúnem condições para 

analisar, processar e interpretar as informações que foram obtidas de fora de minha 

organização. 

 

ECABT - Escala de Capacidade Absortiva de Transformação, desenvolvida e validada para 

o presente estudo. A escala tem 6 itens com confiabilidade (Alfa de Cronbach) de 0,88. O 

respondente indica sua capacidade de desenvolver e refinar as rotinas de trabalho para 

facilitar a combinação do novo e do velho conhecimento existente (Cohen & Levinthal, 

1990; Zahra & George, 2002). 

1. Eu consigo desenvolver e refinar rotinas em meu trabalho que facilitam a combinação 

entre o conhecimento que foi obtido de fora da organização e aquele que já eu já possuo. 

2. Sou capaz de desenvolver e refinar rotinas em meu trabalho que facilitam a combinação 

entre o conhecimento que foi obtido de fora da organização e aquele que eu já possuo. 

3. Tenho competência para desenvolver e refinar rotinas em meu trabalho que facilitam a 

combinação entre o conhecimento que foi obtido de fora da organização e aquele que eu já 

possuo. 

4. Estou apto a desenvolver e refinar rotinas em meu trabalho que facilitam a combinação 

entre o conhecimento que foi obtido de fora da organização e aquele que eu já possuo. 

5. Eu tenho dentro de mim condições de desenvolver e refinar rotinas em meu trabalho que 

facilitam a combinação entre o conhecimento que foi obtido de fora da organização e 

aquele que eu já possuo. 

6. Eu tenho habilidade de desenvolver e refinar rotinas em meu trabalho que facilitam a 

combinação entre o conhecimento que foi obtido de fora da organização e aquele que eu já 

possuo. 

 

ECABE - Escala de Capacidade Absortiva de Explotação, desenvolvida e validada para o 

presente estudo. A escala tem 6 itens com confiabilidade (Alfa de Cronbach) de 0,90. O 

respondente indica sua capacidade de refinar, estender e nivelar as competências existentes 

ou criar novas incorporando o conhecimento novo e transformado em práticas operacionais 

(Cohen & Levinthal, 1990; Zahra & George, 2002). 

1. Eu consigo aplicar o conhecimento que já possuo em minhas rotinas de trabalho de 

modo a melhorar, aumentar ou mesmo criar novas competências para mim. 

2. Sou capaz de aplicar o conhecimento que já possuo em minhas rotinas de trabalho de 

modo a melhorar, aumentar ou mesmo criar novas competências para mim. 

3. Tenho competência de aplicar o conhecimento que já possuo em minhas rotinas de 

trabalho de modo a melhorar, aumentar ou mesmo criar novas competências para mim. 

4. Estou apto a aplicar o conhecimento que já possuo e em minhas rotinas de trabalho de 

modo a melhorar, aumentar ou mesmo criar novas competências para mim. 



 

 

5. Eu tenho dentro de mim condições para aplicar o conhecimento que já possuo e em 

minhas rotinas de trabalho de modo a melhorar, aumentar ou mesmo criar novas 

competências para mim. 

6. Eu tenho habilidade em aplicar o conhecimento que já possuo e em minhas rotinas de 

trabalho de modo a melhorar, aumentar ou mesmo criar novas competências para mim. 

 

EMIS - Escala de Mecanismos de Integração Social, desenvolvida e validada para o 

presente estudo. A escala tem 6 itens com confiabilidade (Alfa de Cronbach) de 0,88. O 

respondente indica sua capacidade em contribuir para a gestão do conhecimento tanto de 

maneira formal como informal (Zahra & George, 2002; Todorova & Durisin, 2007). 

1. Eu consigo interagir com as pessoas de dentro e de fora da organização onde trabalho 

para tratar de assuntos ligados às minhas atividades profissionais. 

2. Sou capaz de interagir com as pessoas de dentro e de fora da organização onde trabalho 

para tratar de assuntos ligados às minhas atividades profissionais. 

3. Tenho competência para interagir com as pessoas de dentro e de fora da organização 

onde trabalho para tratar de assuntos ligados às minhas atividades profissionais. 

4. Estou apto a interagir com as pessoas de dentro e de fora da organização onde trabalho 

para tratar de assuntos ligados às minhas atividades profissionais. 

5. Eu tenho dentro de mim condições para interagir com as pessoas de dentro e de fora da 

organização onde trabalho para tratar de assuntos ligados às minhas atividades 

profissionais. 

6. Eu tenho habilidade para interagir com as pessoas de dentro e de fora da organização 

onde trabalho para tratar de assuntos ligados às minhas atividades profissionais. 

 

A amostra é composta por 117 profissionais do funcionalismo privado e foi escolhida de 

modo não probabilístico, mas por conveniência. Escolheu-se essa população por se 

enquadrar com a perspectiva do estudo de que a Capacidade Absortiva é antecedente direto 

do nível de inovação empresarial e este é um atributo fortemente perseguido pela iniciativa 

privada, face a intensidade da concorrência nos níveis atuais. Para que os questionários 

fossem preenchidos, um link de acesso foi enviado para os respectivos endereços 

eletrônicos obtidos no cadastro de uma instituição de ensino superior, bem como outros 

profissionais da rede de relacionamento dos pesquisadores. Esse processo durou cerca de 

duas semanas e a taxa de retorno foi considerada satisfatória, pois o sistema “Google 

Docs” foi programado para exigir o correto preenchimento dos campos para que o 

processo de envio estivesse completo. Para aproximadamente 70% da amostra da amostra, 

os participantes da pesquisa indicaram suas respostas em papel. Esta abordagem embora 

exija maior esforço de pesquisa e tratamento dos dados segundo as orientações de Hair et 

al. (2005, p. 261), onde se utilizou a função Filtro no Excel para proceder às substituições 

necessárias com o devido controle, se mostrou necessária, pois houve baixa taxa de retorno 

pelo meio eletrônico. Os valores fora da curva (outline) receberam tratamento estatístico 

adequado pela inclusão da média do próprio respondente. 

   

Participaram do estudo, indivíduos que, de modo geral, são 77 (65,8%) mulheres e 40 

(34,2%) são homens. A faixa etária entre 23 e 26 anos (desvio padrão de 1,832). 79 

(67,5%) solteiros. 78 (66,7%) declaram nível universitário e 31 (26,5%), pós-graduação. 

48 (41%) trabalham em organizações com mais de 200 funcionários, 26 (22,2%) com 

menos de 20 e 27 (23%) entre 21 e 90 funcionários. 53 (45,3%) trabalham no setor de 

serviços, 32 (27,4%) no comércio. A técnica adotada é quantitativa por meio de Equações 

Estruturais com Partial Least Square (MEEPLS) com o uso do programa SmartPLS 2.0, 



 

 

uma vez que este algoritmo é menos exigente em pressupostos de multicolinearidade e 

normalidade multivariada. Esta técnica, segundo Hair et al. (2005), contempla adequação 

ao modelo proposto nesta investigação. A vantagem desta técnica em relação à Análise de 

Regressão Múltipla do SPSS é que ela permite analisar de forma simultânea as relações 

(caminhos) entre as variáveis. As programações de análise de caminhos “Path Weighting 

Scheme” foram adotadas, pois os resultados do PLS são comparáveis aos de outras 

técnicas estatísticas (Tenenhaus et al., 2005, p. 203). Considerando que quando as 

variáveis mensuráveis apresentam pouca quantidade de indicadores, o programa PLS-PM é 

mais adequado (Chin & Newsted, 1999, p. 333). Além da validade convergente e 

discriminante, o modelo passou por um teste de “bootstrapping” de 500 reamostragens no 

SmartPLS com a opção “Individual Changes”, que apresenta os valores de t de Student 

para cada coeficiente padronizado (path coefficients). Quando os valores de t são 

superiores a 1,96, há uma probabilidade de erro inferior a 5% do coeficiente não ser 

significativo. 

 

4 - Resultados e análises  
Apresenta-se nessa seção o teste do modelo proposto para mensurar a moderação de 

Mecanismos de integração social sobre o construto total ou parcial de Capacidade 

Absortiva. Considerando a Tabela 1, a Tabela 2, a Tabela 3 e a Tabela 4, identifica-se a 

validade convergente do modelo testado, bem como a validade discriminante, a 

confiabilidade de consistência interna, a confiabilidade e a qualidade do modelo e os 

efeitos totais. Considerou-se nesse estudo os postulados por Hair et al.(2005) de que os 

pesquisadores devem melhorar a validade e confiabilidade do modelo, reduzindo o erro de 

medida e visar uma maior veracidade das variáveis analisadas. Também devem buscar 

melhorar os resultados e fortalecer os resultados encontrados. 

 
Tabela 1 - Variância Média Extraída, R² e Confiabilidade - Total 

 AVE R Quadrado Alfa de Cronbach 

CABA 0,6531 0,353 0,8926 

CABS 0,6551 0,406 0,8679 
CABT 0,6250 0,551 0,8794 

CABE 0,6675 0,740 0,8992 

MIS 0,6387 - 0,8822 

 

Tabela 2 - Variância Média Extraída, R² e Confiabilidade - Parcial 

 AVE R Quadrado Alfa de Cronbach 

CABP 0,5277 - 0,9100 

CABR 0,5899 0,657 0,9364 

MIS 0,6383 - 0,8822 

 

 
Figura 4 - Modelo testado apresentando suas cargas fatoriais, betas e R

2
- Total 



 

 

 

 
Figura 5 - Modelo testado apresentando suas cargas fatoriais, betas e R

2
- Parcial 

 

Considera-se que a validade convergente confirma quanto a escala está correspondente a 

outras medidas do conceito (Hair et al., 2005). Seu critério é o valor do AVE (Average 

Variance Extracted), que é a variância média extraída. Ele deve ser maior que 0,5 para 

cada variável do modelo. O resultado obtido foi alto, isto é, acima de 0,5 (Chin, 2001), 

conforme Tabela 1, 2, 3 e 4. Esse resultado mostra que os indicadores (variáveis do 

questionário) que medem as variáveis latentes (CABA, CABS, CABT e CABE) 

convergem para uma variável latente. As afirmativas (variáveis dependentes) relacionadas 

à variável latente CABE de fato medem aquilo que se propõem a medir (0,6675) e, 

respectivamente para CABA (0,6531), CABS (0,6551) e CABT (0,6250) e para a variável 

MIS (0,6387) na moderação do construto como um todo (Todorova & Durisin, 2007). Já 

para a moderação parcial, isto é, MIS moderando os dois grupos de Capacidade Absortiva 

Potencial e Realizada (Zahra & George, 2002), considerou-se que CABA e CABS formam 

o grupo nomeado Capacidade Absortiva Potencial (CABP – 0,5277), enquanto CABT e 

CABE, formam o grupo Capacidade Absortiva Realizada (CABR – 0,5899). Assim, 

obteve-se como resultado que os indicadores (variáveis do questionário) que medem as 

variáveis latentes (CABP) convergem para uma variável latente. As afirmativas (variáveis 

dependentes) relacionadas à variável latente CABR de fato medem aquilo que se propõem 

a medir e, para a variável moderadora MIS obteve-se o valor de 0,6383. 

 

A validade discriminante garante o quanto os conceitos medidos são suficientemente 

inconfundíveis. Hair et al. (2005). A validade discriminante do modelo foi desenvolvida 

pelo critério de Fornell e Larcker (1981), onde a raiz quadrada de AVE deve ser maior que 

as intercorrelações entre os demais construtos. Observa-se pela disposição apresentada na 

Tabela 3 e 4 que os valores da diagonal (raiz de AVE) são maiores que as demais 

intercorrelações, tanto da linha como da coluna. Essa análise demonstra que as variáveis 

latentes investigadas não se confundem umas com as outras. No entanto, observa-se uma 

exceção desta análise sobre a correlação entre CABT e CABE significando um ponto 

específico que demanda de ajuste na precisão do instrumento. 

 
Tabela 3 - Correlações e Raízes de AVE (na diagonal em destaque) Total 

 CABA CABE CABS CABT MIS 

CABA 0,8081     

CABE 0,6385 0,8170    
CABS 0,6153 0,5476 0,8094   

CABT 0,5895 0,8311 0,5516 0,7906  

MIS 0,5937 0,7181 0,4724 0,6653 0,7992 

 

 
 



 

 

Tabela 4 - Correlações e Raízes de AVE (na diagonal em destaque) Parcial 

 CABP CABR MIS 

CABP 0,7264   

CABR 0,6852 0,7680  

MIS 0,5970 0,7287 0,7989 

 

A confiabilidade de consistência interna foi obtida pelo valor de Alfa de Cronbach, que 

indica que todas as questões de cada variável convergem na direção de medir o construto a 

que se destinam. Para Hair et al. (2005), a consistência interna é uma medida que avalia a 

confiabilidade e solidez entre os construtos de uma variável múltipla, onde os indicadores 

de cada construto devem medir e corresponder ao construto o qual estão relacionados. Este 

valor é considerado suficiente para pesquisas quando está acima de 0,8. O valor mais baixo 

encontrado (Tabela 1) foi para CABS (0,8679), confirmando a consistência interna de 

todas as variáveis latentes analisadas separadamente, isto é, em quatro dimensões 

(Todorova & Durisin, 2007). Quando o modelo distingue as dimensões em 2 grupos (Zahra 

& George, 2002), altos valores também foram obtidos, sendo MIS (0,8822), CABP 

(0,9100) e CABR (0,9364). 

 
Variável CABA CABE CABS CABT MIS Variável CABP CABR MIS 

ECABA1 0,8307 0,4689 0,4266 0,4626 0,4597 ECABP1 0,7310 0,4874 0,4589 

ECABA2 0,8431 0,4699 0,4788 0,4751 0,4416 ECABP10 0,6828 0,4381 0,3248 

ECABA3 0,8642 0,5176 0,5430 0,5284 0,4847 ECABP11 0,7339 0,4505 0,4796 

ECABA4 0,8321 0,5182 0,5573 0,4076 0,4789 ECABP2 0,7614 0,4946 0,4390 

ECABA5 0,7442 0,5006 0,4993 0,4675 0,4903 ECABP3 0,8058 0,5463 0,4802 

ECABA6 0,7245 0,6080 0,4582 0,5116 0,5136 ECABP4 0,7873 0,4867 0,4768 

ECABE1 0,5946 0,8612 0,4500 0,7352 0,6742 ECABP5 0,7060 0,5094 0,4881 

ECABE2 0,5175 0,8289 0,4901 0,6398 0,5108 ECABP6 0,6876 0,5871 0,5141 

ECABE3 0,5486 0,8766 0,5240 0,7489 0,5706 ECABP7 0,6930 0,4613 0,3923 

ECABE4 0,4371 0,8052 0,3970 0,6482 0,5261 ECABP8 0,6469 0,4342 0,3150 

ECABE5 0,5056 0,7155 0,4265 0,6302 0,6068 ECABP9 0,7394 0,5336 0,3621 

ECABE6 0,5128 0,8045 0,3916 0,6562 0,6172 ECABR1 0,5546 0,7464 0,4618 

ECABS1 0,5143 0,4519 0,7683 0,4294 0,3982 ECABR10 0,4701 0,7616 0,5294 

ECABS2 0,4330 0,4339 0,7757 0,3963 0,3188 ECABR11 0,5219 0,7091 0,6079 

ECABS3 0,5146 0,5163 0,8636 0,5065 0,3679 ECABR12 0,5161 0,7669 0,6192 

ECABS4 0,4734 0,3870 0,8104 0,4561 0,3288 ECABR2 0,5036 0,7710 0,5048 

ECABS5 0,5453 0,4232 0,8251 0,4375 0,4859 ECABR3 0,4907 0,7618 0,5437 

ECABT1 0,4730 0,6446 0,5268 0,7911 0,4594 ECABR4 0,4509 0,7007 0,4626 

ECABT2 0,4508 0,6350 0,4527 0,8507 0,5030 ECABR5 0,4847 0,7391 0,6047 

ECABT3 0,4686 0,6377 0,3961 0,8275 0,5432 ECABR6 0,5394 0,7848 0,5755 

ECABT4 0,4036 0,6169 0,4053 0,7364 0,4607 ECABR7 0,5955 0,8395 0,6770 

ECABT5 0,4638 0,6398 0,4033 0,7767 0,6027 ECABR8 0,5648 0,7707 0,5126 

ECABT6 0,5221 0,7502 0,4293 0,7552 0,5705 ECABR9 0,6015 0,8506 0,5720 

EMIS1 0,5586 0,6336 0,3829 0,5534 0,8086 EMIS1 0,5385 0,6233 0,8082 

EMIS2 0,4857 0,6634 0,3569 0,6200 0,8436 EMIS2 0,4810 0,6730 0,8507 

EMIS3 0,4518 0,6222 0,3728 0,5681 0,8660 EMIS3 0,4647 0,6246 0,8697 

EMIS4 0,5001 0,5938 0,3504 0,5274 0,8632 EMIS4 0,4826 0,5881 0,8644 

EMIS5 0,4632 0,5432 0,4004 0,5761 0,8143 EMIS5 0,4810 0,5863 0,8161 

EMIS6 0,3714 0,3226 0,4418 0,2827 0,5553 EMIS6 0,4452 0,3188 0,5323 

Quadro 1: Confiabilidade do modelo. 
Fonte: Desenvolvimento próprio 

 

Quanto à Confiabilidade do modelo, faz-se a medição pelas cargas fatoriais de cada 

indicador, que devem ser superiores a 0,7 (Fornell & Larcker, 1981). De acordo com o 

Quadro 1, as cargas dos indicadores apresentaram valores superiores a 0,7, com exceção 



 

 

para EMIS6 (0,5553) para a moderação sobre o modelo como um todo e ECABP6 

(0,6876), ECABP7 (0,6930), ECABP8 (0,6469) e EMIS6 (0,5323), que demandam ajustes 

de precisão. A confiabilidade composta do modelo foi obtida segundo os parâmetros 

estabelecidos por Fornell e Larcker (1981), obtendo-se o resultado apresentado na Tabela 5 

para a moderação do modelo com um todo e na Tabela 6 para a moderação parcial. Como 

se nota, todos os valores estão acima de 0,7, confirmando a Confiabilidade Composta do 

modelo. 

 
Tabela 5 - Confiabilidade Composta – Total  

 Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

 0,9379 0,9418 0,9197 0,9297 0,9318 

 
Tabela 6 - Confiabilidade Composta – Parcial  

 Fator 1 Fator 2 Fator 3 

 0,9460 0,9617 0,9315 

 

A qualidade dos modelos foi confirmada pela avaliação de altos valores obtidos para o R
2  

de ambos modelos para cada variável latente que, conforme indicado na Tabela 1 e Tabela 

2, além da Figura 4 e da Figura 5, o construto CABE quando precedido por CABT, CABS 

e CABA, de maneira processual, pode ser explicado com o valor de R
2
= 0,740 ou 

aproximadamente 74%. Já para o modelo com moderação parcial, o construto CABR pode 

ser explicado com o valor de R
2
= 0,657 ou aproximadamente 66%. A magnitude dos 

efeitos é representada pelos coeficientes e pela significância estatística desses coeficientes. 

Os coeficientes foram obtidos por meio do algoritmo do PLS (Partial Least Square) e são 

representados na Figura 4 e na Figura 5 (nas setas entre os círculos estão os coeficientes 

padronizados e dentro dos círculos os efeitos totais – R²). Já a avaliação da significância 

foi feita por técnica de Bootstrapping, onde foram realizados testes de 500 sub-amostras 

com reposição. 

 
Figura 6 - Valores de t de Student após aplicada a técnica de Bootstrapping - Parcial 

 
Figura 7 - Valores de t de Student após aplicada a técnica de Bootstrapping - Total 



 

 

 

A Figura 6 e a Figura 7 apresentam os valores de t de Student obtidos com a análise por 

Bootstrapping para as cargas fatoriais e para os coeficientes padronizados (Betas). Um 

valor é considerado com possibilidade de erro inferior a 5% quando o valor de t é superior 

a 1,96 para amostras próximas a 100. Nota-se que as variáveis possuem valores superiores 

ao ponto mínimo de 1,96: CABA – CABS (4,427); CABS – CABT (3,705); CABT – 

CABE (8,504) para a moderação total e CABP – CABR (3,727) para a moderação parcial. 

Os resultados obtidos são suficientes para supor erro menor que 0,1% (p<0,001) sobre a 

afirmação que há impacto de CABA sobre CABS, de CABS sobre CABT e CABT sobre 

CABE como propõe os modelos de processo baseados em Cohen e Levinthal (1990). 

Também se pode estender estas considerações para modelos baseados nos pressupostos de 

Zahra e George (2002) onde há impacto de CABP sobre CABR. 

 

5 - Conclusões  
Capacidade Absortiva representa a capacidade da empresa em reconhecer o valor do 

conhecimento novo e externo, assimilá-lo e aplicá-lo para fins comerciais e também pode 

ser entendida como um conjunto de rotinas e processos organizacionais pelos quais a 

empresa adquire, assimila, transforma e explota o conhecimento para produzir capacidade 

organizacional dinâmica (Cohen & Levinthal, 1990; Zahra & George, 2002). Porém, a 

partir dos trabalhos de Todorova e Durisin (2007) buscou-se investigar se a moderação de 

Mecanismos de integração social é mais significativa sobre o construto de Capacidade 

Absortiva como um todo ou parcial, sendo que a totalidade se relaciona com os postulados 

de Todorova e Durisin (2007) e parcial para os dois grupos de Zahra e George (2002). 

 

Para tanto, este estudo buscou testar três hipóteses acerca do valor comparado dessas 

moderações e também sobre a quantidade interna do construto. Quanto à primeira hipótese, 

observou-se que ela foi suportada, pois a análise confirma que a moderação de MIS sobre o 

construto total é positiva e significativa, mas comparativamente inferior ao de MIS sobre o 

construto parcial. A explicação consiste em que quando o modelo processual total que é 

aquele baseado em Todorova e Durisin (2007) de quatro dimensões distintas é testado em 

relação à moderação de MIS, obteve-se os seguintes valores CABS (0,379 – 0,406), CABT 

(0,307 – 0,551) e CABE (0,690 – 0,740). Dentro dos parênteses, o primeiro valor 

representa o modelo sem a moderação de MIS e o segundo com esse efeito. Ao incluir a 

moderação de MIS entre CABA e CABS a diferença é de apenas 2,7% e de 24,4% quando 

se inclui o efeito de MIS entre CABS e CABT. Interessante notar que este valor maior do 

efeito moderador de MIS ocorre entre as dimensões que separam os dois grupos do modelo 

parcial. Ou seja, justamente onde ocorre a divisão das dimensões de Capacidade Absortiva 

No modelo parcial em dois grupos, obteve-se um valor maior do efeito moderador de MIS. 

Este achado torna-se relevante na medida em que os resultados comparativos dos modelos 

parciais são expostos, como segue, pois parecem fazer sentimento nas afirmações de que 

existe maior efeito moderador de MIS para o modelo parcial quando comparado ao total.  

  

Ao proceder esta análise para o modelo parcial, obteve-se CABP – CABR (0,471 – 0,657), 

isto é, o poder preditivo de Capacidade Absortiva Potencial sobre Realizada antes da 

moderação de MIS é 47,1% e, após a inclusão dessa moderação, o valor passa a 65,7%. 

Também se pode notar que o R
2
 do modelo total, isto é, aquele baseado em Todorova e 

Durisin (2007) é 0,740 (74%) quando se incluía moderação de MIS. O valor de R
2
 de 

69,0% foi obtido antes da inclusão desse efeito moderador. Ocorre, porém, que este valor 



 

 

de 74,0% é encontrado apenas na última dimensão que é a Explotação (CABE). Assim, a 

moderação sobre o construto total antes e depois da inserção de MIS apresenta diferença de 

0,05 (5%), pois é o valor obtido pela operação de 74% menos 69%. 

 

Já para o modelo aqui tratado como parcial, isto é, aquele com dois grupos de Capacidade 

Absortiva Potencial e Realizada baseado em Zahra e George (2002), o R
2
 foi de 0,657 

(65,7%) com a inclusão do efeito moderador de MIS. Sem a inclusão dessa moderação, o 

valor obtido foi de (0,471) ou R
2
 de 47,1%. A diferença entre estes dois valores é de 

18,6%, pois resulta da operação 65,7% menos 47,1%. 

 

Portanto, antes e depois da inclusão do efeito moderador de MIS sobre o modelo total o 

valor de R
2
 varia positivamente em uma diferença de 5%. Enquanto que para o modelo 

parcial esta variação é de 18,6%.   

 

Pode-se explicar esses resultados obtidos devido ao fato de que as moderações sobre o 

construto total foram analisadas nos acréscimos incrementais por dimensão e que este 

impacto se dilui pelo processo, enquanto que para a moderação entre os dois grupos fica 

mais evidente e denota um impacto aparentemente mais significativo. Assim, os resultados 

obtidos corroboram os estudos Zahra e George (2002) quanto à inclusão da dimensão 

Transformação para a completude do construto, assim como a divisão das quatro 

dimensões nos dois grupos de CABP e CABR. Embora, haja diferenças comparativas, 

ressalta-se a importância das proposições do trabalho seminal de Cohen e Levinthal 

(1990), pois os resultados indicam a existência de correlações positivas e significativas. 

Quanto às afirmações de Todorova e Durisin (2007) sobre a moderação de MIS para o 

construto total como sendo a mais adequada, pode-se afirmar que elas embora sejam 

importantes, não se pode dizer que sejam mais adequadas, mas uma alternativa. Assim 

como também eles mesmos consideram uma alternativa a inclusão de Transformação nas 

dimensões internas do construto. Quanto à segunda hipótese de que a moderação de MIS 

sobre o construto parcial é positiva e significativa, mas comparativamente superior ao de 

MIS sobre o construto total, os resultados mostram que esta hipótese também foi 

suportada, pois como demonstrado acima, os valores são maiores comparativamente. 

 

A terceira hipótese diz que a quantidade das dimensões internas do construto de 

Capacidade Absortiva não difere significativamente quando considerados os resultados 

obtidos internamente, foi também suportada. Assim, o construto de Capacidade Absortiva 

tanto pode conter três como quatro dimensões internas, pois ambos os modelos apresentam 

correlação positiva e significativa entre cada dimensão do modelo processual. As duas 

possibilidades de moderações são relevantes e ambas contribuem significativamente no 

poder preditivo do modelo enquanto preditor direto de desempenho inovativo. As duas 

vertentes encontradas na literatura que versam a respeito da quantidade de dimensões do 

construto Capacidade Absortiva permanecem como importantes contribuições ao modelo 

preditor de desempenho inovativo. Suas formulações são complementares entre si e ambas 

são importantes ferramentas de análise disponíveis aos pesquisadores. A escolha de uma 

em detrimento da outra não implica em maior ou menor precisão, mas diferentes 

perspectivas sobre o processo de conhecimento. 

 

Gestores podem considerar estes resultados como fortes incentivos a adoção de práticas 

relacionadas aos Mecanismos de integração social nas organizações, pois eles favorecem a 



 

 

obtenção de conhecimento dos indivíduos. Esta absorção, porém, se inicia antes mesmo da 

vida profissional e, portanto, requer que tais esforços gerenciais busquem encontrar 

enfoques sistêmicos que permitam relacionar e aproximar o papel das organizações junto à 

sociedade no sistema educacional para que antes de ser corporativo, seja mais amplo e 

irrestrito, formando pessoas e não meramente profissionais, pois aspectos cognitivos e não 

cognitivos que afetam as relações corporativas estão inseridos em contextos, significados e 

sentidos presentes na sociedade (Bastos & Borges-Andrade, 2004; Neris, 2005; Smircich 

& Stubbart, 1985; Ramos et al., 2005).  

 

As limitações desse estudo sugerem uma ampliação da amostra bem como a replicação do 

instrumento de coleta de dados em ambientes e períodos diferenciados. A aplicação 

gerencial mais evidente é que gestores devem incluir e manter Mecanismos de integração 

social em suas organizações, pois observa-se forte impacto dessa variável no processo de 

conduz à Capacidade Absortiva dos indivíduos.     
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Aquisições, fusões e alianças na convergência intersetorial
sucroenergética brasileira: as novas estratégias e organização

das empresas.

Abstract
The sugar chain has been one of the Brazilian economy icons for centuries, but it has
changed drastically since the recent turn of the century. The previous sole-product chain
(sugar) comprised basically of familiar enterprises, has now become a three-product chain
(sugar, ethanol and bioelectricity), with potential to become a multi-product chain,
comprised by transnational companies of different sectors. Since mid 2000’s, several
acquisitions, mergers and strategic alliances have changed in a fast and drastic way the
configuration of said chain, which is the object of this exploratory research. It sums up a
large data and information base including interviews with executives, researchers and
experts. Acquisitions and mergers prevail concerning horizontal and vertical integration;
while strategic alliances prevail regarding technology partnerships focusing either new
processes (mostly non equity agreements) or new products (mostly joint ventures). The
results indicate the convergence of different economic sectors fostering a new organization
model.

Resumo
A cadeia do açúcar tem sido um dos ícones da economia brasileira por séculos, mas mudou
de forma considerável desde a recente virada do século. O que era uma cadeia de produto
único (açúcar), formada por empresas familiares, se tornou uma cadeia de múltiplos
produtos (açúcar, etanol e bioeletricidade e outros), formada por empresas transnacionais
de diferentes setores. Desde meados de 2000, diversas aquisições, fusões e alianças
estratégicas estão alterando de forma rápida e drástica tal cadeia, objeto desta pesquisa
exploratória, que reúne ampla base de informações, incluindo entrevistas com executivos,
pesquisadores e especialistas da cadeia. Os resultados indicam um fenômeno singular: uma
convergência intersetorial alterando a organização da cadeia. Aquisições e fusões
predominam na integração horizontal e vertical; alianças estratégicas predominam em se
tratando de parcerias com ênfase em tecnologia, tendo por foco um amplo leque de
potenciais inovações em processo (baseadas principalmente em contratos) ou produtos
(joint ventures).

1. Introdução e objetivos
Há séculos a agroindústria açucareira tem sido um dos ícones da economia brasileira. Na
década de 1930, a relevância do açúcar para a economia nacional era tão expressiva que foi
criada uma entidade reguladora governamental, o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA)
para controlar o setor. Tal controle perdurou por várias décadas, até o IAA ser desativado
de forma definitiva em 1999. Antes disso, em meados da década de 1970, houve mais uma
intervenção governamental, desta vez com a introdução do Proálcool, programa de
combustível alternativo fomentado pelo governo. Apesar do volume expressivo,
especialmente ao longo da década de 1980, o novo produto não subverteu a estratégia da
agroindústria e a administração familiar das empresas.



No início deste século, a cadeia sucroalcooleira passou por nova e expressiva mudança,
com a introdução dos motores flexfuel. Diferente do que ocorreu na década de 1970,
quando os carros eram manufaturados com motor a gasolina ou a etanol; a partir de 2003
com a introdução de um novo motor, que funcionava tanto a gasolina, quanto a etanol;
houve um ressurgimento da produção de etanol no país, chegando a alcançar volumes
recordes, superiores a 25 bilhões de litros entre 2008 e 2010.

Na mesma ocasião, algumas empresas do setor iniciaram uma maior diversificação do
portfólio de negócios, iniciando a comercialização de bioeletricidade, anteriormente
realizada apenas para consumo próprio, mas a partir daquele momento, melhorada e
ampliada, caracterizava-se como um novo produto para a cadeia. Não obstante as
dificuldades ainda existentes, a bioeletricidade gerada pela cadeia tem potencial para
desempenhar papel estratégico na expansão do sistema elétrico nacional (NEVES;
CONEJERO, 2010). Assim, surgiu a cadeia sucroenergética, tendo por principais produtos:
o açúcar, o etanol e a bioeletricidade; além da promessa de produtos alcoolquímicos de
maior valor agregado, substitutos de equivalentes petroquímicos.

As novas estratégias e organização das empresas na cadeia sucroenergética é evidente.
Empresas de cunho familiar, antes centradas primordialmente na produção de açúcar, vêm
sendo substituídas por grandes sociedades anônimas, as quais atuam nos mercados dos
principais produtos, horizontal e/ou verticalmente integradas, oriundas de setores muito
distintos. Conselhos de administração e diretorias profissionais substituem as antigas
estruturas familiares. Modernas atividades de marketing e P&D se acrescentam às
modestas atividades comerciais e produtivas até então dominantes. A escala de operações,
a estratégia e a organização das empresas estão mudando ampla e rapidamente. E como
tudo isso se materializa?

O objetivo desta pesquisa consiste em entender tais mudanças e explicar o papel das
aquisições, fusões e alianças estratégicas na viabilização de novas estratégias e organização
das empresas do setor.

2. Referencial teórico
Em 2008, ano em que foi iniciada esta pesquisa, a cadeia sucroenergética se encontrava em
um momento de plena ebulição. O açúcar alcançava preços excelentes, especialmente no
ano de 2009, o etanol alcançava volumes recordes de produção, a Cosan adquiria a Esso, a
Copersucar se transformava em uma sociedade anônima, 30 novas usinas surgiam no
mercado e outras tantas estavam em vias de serem inauguradas.

Contudo, mudanças expressivas foram iniciadas antes daquele ano. Ao longo da primeira
década do século XXI, a cadeia sucroenergética tem passado por um processo de
reconfiguração incessante por meio de diferentes parcerias, bem como investimentos em
novas e antigas instalações. Seja com o interesse manifesto de grandes empresas
brasileiras, como a Odebrecht, que em menos de cinco anos criou uma das maiores
empresas da cadeia sucroenergética no Brasil (ETH Bioenergia) e a Petrobras
Biocombustíveis; ou com o interesse de grandes empresas transnacionais, caso da Tereos,
Bunge, Shree Renuka; entre outros.

O referencial teórico encontra-se dividido ente os principais fundamentos teóricos aqui
discutidos: estratégia, aquisições, fusões e alianças. Na sequência, cada um desses amplos
conceitos será aprofundado visando convergir para o foco da pesquisa.



2.1 Estratégia
Quinn et al (1988) nos lembram que o termo “estratégia”, foi primeiramente empregado
em um contexto militar, tendo por conotação principal “coisas importantes”; diferente de
tática, que se refere a detalhes, no sentido de serem “coisas menos importantes”. O
problema com esse tipo de definição, argumentam os autores acima, é que muitas vezes os
detalhes podem ser estratégicos!

Ansoff (1990, p.95), por sua vez, resume estratégia como um dos vários conjuntos de
regras de decisão para orientar o comportamento de uma organização, tais como: regras
para orientar a relação da empresa com o meio ambiente (produtos e tecnologias que a
empresa irá comercializar) e regras para orientar relações internas e processos dentro da
organização; com o auxílio de padrões (objetivos e metas) segundo os quais o desempenho
das relações acima possa ser mensurado.

Dentre outras, predominam duas abordagens básicas em relação ao conceito de estratégia.
A abordagem do posicionamento organizacional, preconizada por Porter (1980) e a
abordagem das competências, preconizada por autores como Wernerfelt (1984) e Barney
(2002). Não obstante a existência de outras abordagens e combinações, a estratégia da
maior parte das empresas parece seguir de forma predominante uma das duas abordagens:
top-down (posicionamento organizacional) ou bottom-up (competências).

No primeiro tipo de abordagem, Porter (1980) define o conceito de estratégia competitiva
como a procura constante de uma posição competitiva favorável numa determinada
indústria, visando alcançar uma posição lucrativa e sustentável. No caso da abordagem
bottom up, a principal base consiste nos recursos (de uma forma ampla) inerentes à
empresa: recursos humanos (ex.: especialistas), físicos (ex.: equipamentos, localização,
etc.) e organizacionais (ex.: forma de gerenciar equipes); que compõem cada empresa. É
justamente essa idéia que a RBV1, Visão Baseada em Recursos, tenta capturar, de forma
complementar a abordagem top down, não em oposição à mesma.

Seja pela abordagem top down ou bottom up ou ambas, seja por outras abordagens não
mencionadas nessa pesquisa, o fato é que as empresas procuram um crescimento
sustentável, em longo prazo.

Figura 1: Estratégias de crescimento

Fonte: Ansoff (1965)

1 Sigla em inglês, Resources Based View



Ansoff (1965), um dos maiores pesquisadores nessa área, definiu as estratégias de
crescimento de uma empresa em quatro classificações diferentes, de acordo com o
mercado e produto.

Mais recentemente, o mesmo autor (ANSOFF; 1990, p.101) aperfeiçoou a abordagem
anterior, adicionando mais um vetor e redefinindo os demais. Atualmente, os principais
vetores são: área geográfica, a necessidade de mercado e produtos, serviços e tecnologia;
conforme demonstrado na figura 1.

Em se tratando de estratégias de crescimento e diversificação, pesquisadores como Hax e
Majluf (1996, p. 204) propuseram um resumo visando um melhor entendimento a respeito
dessas estratégias, conforme quadro 1.

Quadro 1: Estratégias de crescimento e diversificação

Fonte: Hax e Majluf (1996)

Wright et al (2000, p.132) definiram os seguintes tipos de estratégias em nível empresarial:
estratégia de crescimento, estabilidade ou redução. No primeiro caso, as opções existentes
são de crescimento interno, integração horizontal, diversificação horizontal (relacionada ou
não relacionada), integração vertical (relacionada ou não relacionada), fusões e alianças
estratégicas. Em termos de estratégias de redução, os autores colocaram as seguintes
alternativas: reviravolta (turnaround), desinvestimento e liquidação.

Apesar da especificidade das tipologias anteriores, é possível afirmar que os diferentes
tipos de estratégias de crescimento podem ser genericamente caracterizados em:
crescimento orgânico ou não orgânico. No primeiro caso, o crescimento ocorre de dentro
para fora, por meio de expansão da empresa (aumento da capacidade, construção de novas
plantas, etc.). No segundo caso, o crescimento ocorre de fora para dentro, por meio de
aquisições, fusões ou alianças com outras empresas.



2.1 Aquisições e fusões
Os processos de aquisições e fusões (F&A) consistem em integrar, seja de forma total ou
parcial, uma empresa a outra, tendo por principal foco adquirir competências externas
associadas aos objetivos estratégicos da empresa.

Segundo De Man e Duysters (2005), a primeira onda de F&A surgiu na virada do século
XIX para o século XX. A segunda onda ocorreu na década de 1920, depois ao final da
década de 1960 e ao longo de 1980. Mais recentemente, desde 2000, é visível uma nova
onda de fusões e aquisições (F&A), em nível mundial.

Ao longo dos séculos, as principais motivações para F&A mudaram de forma considerável.
Na primeira onda, predominava a participação de mercado; em seguida, integração vertical
e extensão da linha de produtos. Nos anos 1960, surgiram os grandes conglomerados
substituindo integrações verticais e horizontais. Nas últimas décadas do século XX, a
integração vertical predominava, mas diferenciada, visando diversificação de produtos.
Atualmente, F&A são feitas tendo por principal motivação a “absorção de competências
tecnológicas complementares de forma externa, necessárias para a sobrevivência e sucesso
do negócio em economias que mudam radicalmente” (ibid., p. 1378).

F&A usualmente se manifestam de duas formas: aquisição de ativos ou aquisição de
controle acionário. No primeiro caso, há a transferência de propriedade dos ativos da
empresa adquirida para a empresa adquirente. No segundo caso, há a transferência da
titularidade ou de ações que fazem parte do bloco de controle da empresa adquirida para a
empresa adquirente. Uma vez que tal controle passe a existir, a empresa adquirente pode
optar pela manutenção da empresa adquirida e se tornar sua controladora ou uma holding
ou pode optar pela incorporação ou fusão da empresa adquirente (LEMOS JR. et al, 2005).

Neste ponto, percebe-se então que, apesar do termo F&A ser amplamente divulgado como
um das formas de expansão estratégica corporativa, na realidade, a fusão é um dos
possíveis resultados de uma aquisição. Em outras palavras, é possível haver aquisição sem
fusão, mas não é possível haver fusão sem aquisição.

A tipologia das F&A pode ser interpretada de diversas formas: quanto ao seu objetivo, por
exemplo, eles podem ser genericamente classificadas em financeiras (com o objetivo de
melhorar o fluxo de caixa, liquidez, etc.) ou operacionais (reduzir custos, aumentar escala,
aumentar mercados, etc.).

2.2 Alianças estratégicas
Inicialmente, serão abordados os principais conceitos desse tipo de aliança e, em seguida,
as variadas tipologias (incluindo vantagens e desvantagens) apresentadas pela literatura.

Alianças consistem em uma alternativa popular para viabilizar acordos de cooperação e são
consideradas estratégicas quando foram formadas para dar uma resposta aos principais
desafios ou oportunidades que as empresas em questão enfrentam no ambiente de negócios
onde estão inseridas.

Segundo Child e Faulkner (1998, p.17), quando analisadas de forma ampla, as estratégias
de cooperação podem ser abordadas sob diferentes pontos de vista. No que diz respeito à
economia, pode-se considerar custos de transação, teoria da agência, entre outros. A teoria
dos jogos também oferece uma perspectiva relevante à questão, bem como a teoria da
organização, especialmente no que diz respeito à perspectiva da dependência de recursos e



confiança entre parceiros. Entretanto, por uma questão de foco predominante ao longo da
presente pesquisa, será dado um maior enfoque à gestão estratégica.

A perspectiva lançada pela gestão estratégica para avaliação das estratégias de cooperação
tem a ver com a necessidade dos potenciais parceiros em encontrar um “encaixe
estratégico”. Dessa forma, a aliança pode contribuir positivamente para cada um dos
envolvidos. Dentre os vários tópicos relevantes para o entendimento das alianças,
destacam-se: os motivos para a formação da aliança, a seleção dos parceiros visando
alcançar compatibilidade entre os objetivos envolvidos e a necessidade de integração entre
culturas e sistemas (Ibid. p.31).

A julgar pelos diversos conceitos que a literatura apresenta (LORANGE; ROOS, 1996;
AAKER, 2001; WRIGHT et al, 2000; De MAN; DUYSTERS, 2005; BARNEY;
HESTERLY, 2007), pode-se dizer que, resumidamente, uma aliança estratégica consiste
no processo de entre duas ou mais empresas independentes que, de forma conjunta,
compartilham ações e recursos, visando potencializar respectivas competências e assim
alcançar objetivos estratégicos para as empresa envolvidas.

Lorange e Roos (1996) propuseram uma tipologia relativamente abrangente para as
alianças estratégicas, que consiste em uma gradiente, variando de acordo com o grau de
integração vertical, desde o limite máximo (hierarquia) até o mínimo (mercado).

Mockler (1999) propôs uma abordagem mais detalhada para exemplificar a tipologia a
respeito do relacionamento colaborativo interempresarial, partindo do tipo de ligação
existente entre as empresas: se contratual ou acionária, onde são destacadas as alianças
estratégicas. No caso de ligação contratual, alianças estratégicas envolvem: P&D,
desenvolvimento de produto, suprimentos, manufatura, marketing, distribuição e outros
serviços. Em se tratando de ligação acionária entre empresas existentes: investimento em
ações de joint ventures e franquias ou troca de ações.

Similar aos anteriores, Wright et al (2000, p.145) sugeriram a seguinte nomenclatura para
as parcerias estratégicas:

a) Joint Ventures;
b) Acordos de franquia ou licenciamento;
c) P&D conjuntos
d) Operações conjuntas;
e) Acordos conjuntos para fornecimento de longo prazo;
f) Acordos de marketing conjuntos;
g) Consórcios

Figura 2: Tipologia para alianças estratégicas

Fonte: Hagelaar; Vorst, 2002



Hagelaar; Vorst (2002) propuseram uma tipologia para os diferentes tipos de cooperação
na cadeia, conforme demonstrado na figura 2. Tal tipologia também pressupõe uma
gradiente em termos de intensidade da relação entre os parceiros envolvidos, desde uma
transação de mercado, que seria a forma mais simples de parceria na cadeia, até a
integração vertical.

De forma simplificada, Dyer et al (2004) sugeriram três tipos de parcerias principais:
aliança sem participação acionária, com participação acionária (aquisição parcial da
empresa adquirida) e aquisição (total participação acionária da empresa adquirida).

Corroborando alguns dos autores anteriores, Barney e Hesterly (2007), argumentaram que
existem três grandes categorias de alianças: alianças sem participação acionária (non-
equity alliances), aliança com participação acionária (equity alliance) e joint ventures.
Como subcategorias do primeiro caso, eles citam: licenciamento, fornecimento e
distribuição. Na aliança sem participação acionária, a cooperação entre empresas é
administrada diretamente por meio de contratos entre as partes sem participação acionária.
Na aliança com participação acionária, empresas parceiras suplementam os acordos com
participação acionária uma na outra. No caso da joint venture, as parceiras criam uma
empresa legalmente independente, na qual investem e da qual compartilham quaisquer
lucros que sejam gerados.

A julgar pelo levantamento feito em termos de tipologia, percebe-se que os
relacionamentos podem assumir diferentes formas, variando desde uma aquisição - que
pode representar o controle total de uma empresa em relação à outra - até um simples
acordo informal entre duas ou mais empresas. Entretanto, em se tratando de alianças
estratégicas, prevalece uma tendência por acordos formais; caso de joint ventures,
contratos de médio e longo prazo, bem como licenciamentos.

Como uma das vantagens das alianças, Carter et al (1988) apontam a habilidade de levar
ao mercado algo que nenhuma das empresas de forma separada poderia fazer. Outra
vantagem seria o desenvolvimento de novos produtos (e/ou serviços) que uma determinada
empresa não poderia desenvolver de forma isolada.

Uma terceira vantagem seria permitir a introdução de conceitos radicalmente novos de
processos de manufatura numa empresa cujo segmento seria relativamente tradicional.
Finalmente, os autores anteriores destacam uma quarta vantagem que seria o marketing de
produtos acabados, como foi o caso da GM-Toyota. Como desvantagens, um potencial
conflito cultural entre as diferentes empresas, visões diferentes dos parceiros envolvidos
(por exemplo, uma empresa visa mais o design, outra mais o aspecto funcional a respeito
do produto), o que pode gerar conflitos, e uma eventual distância geográfica.

Além dos vários tipos de aliança já citados, nesta pesquisa merece atenção alianças
estratégicas com foco em tecnologia. Hagedoorn e Schankenraad (1994, p.291)
propuseram o seguinte conceito sobre esse tipo de aliança: “acordo de cooperação visando
esforços de inovação ou transferência de tecnologia que pode provocar um efeito
prolongado no posicionamento produto-mercado das empresas participantes”.

No que diz respeito à tipologia, Dittrich et al (2007) propuseram uma classificação
conforme o tipo de foco tecnológico buscado pela aliança tecnológica: se prospecção (em
se tratando de prospectar novos produtos e/ou processos) ou se exploração (em se tratando
de aprimorar atuais produtos e/ou processos), cujas características propostas pelos autores
estão resumidas no quadro 2.



Quadro 2: Tipologia das alianças tecnológicas

Fonte: Dittricht et al, 2007

No que diz respeito à velocidade de mudança de parceiros, percebe-se que há uma alta
velocidade de mudança nas alianças do tipo “prospecção”, o que é reforçado pelo alto
número de alianças sem participação acionária. Tal percepção fez com que os autores
argumentassem que “alianças com baixo comprometimento” são relevantes para
prospecção; enquanto o inverso também ocorre: alianças com alto comprometimento são
relevantes para a exploração. No entanto, em seguida, os próprios autores ponderam que a
tese do baixo comprometimento associado a alianças de prospecção pode ser verdadeira
enquanto “as empresas permanecem ativas no setor delas; mas não quando as empresas
migram suavemente para novos setores” (ibid.).

3. Metodologia
A natureza dessa pesquisa segue uma linha qualitativa; cujo principal objetivo é uma
melhor compreensão a respeito dos fenômenos associados à questão de pesquisa, partindo-
se da premissa de que “fenômeno” é uma interpretação subjetiva dos fatos, típico das
ciências sociais (APPOLINÁRIO, 2006).

Dentro do escopo da pesquisa qualitativa, trata-se de uma pesquisa predominantemente
exploratória, ainda que, em função dos objetivos, contenha também aspectos descritivos e
bibliográficos. Conforme destacam Cervo e Bervian (2002, p.69): “a pesquisa exploratória
realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as relações existentes entre os
elementos componentes da mesma”.

A principal finalidade da pesquisa exploratória é “desenvolver, esclarecer e modificar
conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses
pesquisáveis para estudos posteriores.” (GIL, 1999, p. 43). Tal visão foi corroborada por
Aaker et al (2001, p.207) ao argumentarem que a pesquisa exploratória é utilizada para
“definir problemas com maiores detalhes” e “sugerir hipóteses a serem testadas em
pesquisa subsequentes”.

A estratégia escolhida para coleta de dados e informações consiste, predominantemente, na
pesquisa de fontes bibliográficas, mas também inclui fontes documentais e dados de
campo, oriundos de entrevistas não estruturadas, tendo por base diferentes roteiros, de
acordo com o perfil do entrevistado, visando contribuir para a pesquisa em geral e, em
particular, para a elaboração de estudos de caso contemplando representantes de empresas
participantes de dois tipos de alianças estratégicas: um contrato de fornecimento e uma
joint venture.



Em se tratando da amostra selecionada para fornecimento de dados de campo, foi
elaborada uma amostra não probabilística (intencional), escolhida por conveniência, tendo
por foco as organizações diretamente envolvidas em aquisições, fusões e alianças
estratégicas.

No total foram realizadas nove entrevistas, pessoalmente e/ou por telefone (no caso dos
entrevistados residentes em outras cidades), entre fevereiro e maio de 2012, tendo por base
diferentes roteiros estruturados. As informações obtidas nas entrevistas foram resumidas
em um relatório dentro de um prazo de 24 horas após a ocorrência das mesmas e validadas
pelos entrevistados por e-mails.

Vale destacar que, considerando-se o foco desta pesquisa, o estudo a respeito de
aquisições, fusões e alianças estratégicas entre grandes empresas na cadeia
sucroenergética, prescinde – em boa parte – de dados oriundos de fontes primárias.

Isto ocorre porque tais movimentos costumam ser amplamente divulgados pela própria
empresa por meio de press releases e, na sequência, pela mídia impressa e/ou eletrônica.
Além dessas fontes, as informações também podem ser oriundas de especialistas do setor,
o que serve não apenas para avaliar a notícia, mas também a representatividade dela para a
cadeia, incluindo eventuais desdobramentos, sob diferentes ângulos, contribuindo assim
para uma diversidade de opiniões a respeito do tema.

4. Resultados e discussão
De forma esquemática - e resumida - a cadeia em questão tinha as características indicadas
na figura 3, desde os primóridos dela até final do século XX.

Figura 3: Principais características da cadeia até 2000

Fonte: elaborado pelos autores

Antes do final do século XX, eventuais movimentos de aquisições, fusões e alianças
estratégicas tinham por foco principal o mercado, seja de forma local, regional, nacional ou
mesmo internacional. Tal informação é corroborada pelo fato que, ao longo da década de
1990, os movimentos principais envolviam grandes empresas situadas na região centro-sul
ou de grandes empresas do Nordeste em relação ao Centro-Sul (VIAN, 2003).



Com a desregulamentação do setor, a partir do início do século 2000, surgiu de forma
gradual o processo de internacionalização da cadeia sucroenergética no Brasil, com a
crescente entrada (ou reentrada) de diferentes grupos nacionais e internacionais adquirindo
de forma parcial ou integral empresas nacionais, ou simplesmente fazendo investimentos
do tipo greenfield (construção de novas plantas).

Atualmente, as grandes empresas trabalham de forma relativamente integrada na cadeia
sucronergética. Em sua maioria, as empresas possuem parte da área plantada de cana, suas
próprias usinas e/ou destilarias dispersas em uma determinada área geográfica, incluindo o
mínimo de infraestrutura logística necessária para integrar essas duas etapas e
eventualmente, integrá-las às grandes indústrias e/ou distribuidores e/ou traders de açúcar
e etanol; sendo que algumas empresas já integraram a cadeia ainda mais, com a fusão e/ou
aquisição de distribuidores e/ou traders. Em suma, atualmente, a cadeia sucronergética se
encontra relativamente integrada, desde seus insumos básicos, passando pela moagem da
cana, processamento, armazenagem, transporte, comercialização e distribuição.

Os diferentes movimentos estratégicos ocorreram, conforme resumidas no quadro 4. Neste
quadro, a ausência de destaque indica predominância de integração horizontal; destaque
em amarelo indica ênfase na integração vertical e/ou logística; e destaque em cinza escuro
(letras brancas), indica ênfase em tecnologia. Algumas constatações surgiram em função
do quadro em questão:

a) Ao longo do tempo, o foco principal das parcerias estratégicas na cadeia sucroenergética
teve diferentes ênfases. No início da década de 2000, houve ênfase na integração
horizontal, executada na maior parte dos movimentos por alianças por meio de controle
acionário total ou parcial (primariamente, aquisições e fusões).

b) Na medida em que as empresas se expandiam horizontalmente, as necessidades
logísticas se tornaram maiores; exigindo soluções além daquelas existentes nas empresas,
surgindo então uma segunda ênfase, as alianças logísticas, especialmente a partir de
meados da década de 2000, focada em soluções focadas tanto no mercado interno, quanto
externo. Neste caso as empresas optaram predominantemente por joint ventures ou
controle acionário parcial (caso da Uniduto e Logum).

c) De forma quase simultânea, ao final da década de 2000, surgiu a terceira ênfase, a
integração vertical para frente (caso das usinas); ocorrendo predominantemente por meio
de aquisições parcial ou total (exemplo da Cosan e Esso; Bunge e Alesat), bem como joint
ventures (exemplo da Raízen). Da mesma forma, é possível afirmar que houve integração
vertical para trás, no caso das petrolíferas (exemplo Petrobrás e São Martinho).

d) A quarta e última ênfase, que surgiu ao final da década de 2000, consiste nas alianças
tecnológicas da cadeia sucroenergética. Na realidade, trata-se de um “emaranhado” de
empresas interdependentes (não obstante fusões e joint ventures existentes), onde cada uma
contribui com suas competências específicas, ou seja, a indústria com insumos e o
processo produtivo, as diferentes empresas tecnológicas com respectivos know how (ex.
hidrólise enzimática e fermentação), empresas de engenharia com equipamentos, etc.

Vale salientar que as ênfases não são sequenciais, elas se iniciaram em diferentes
momentos, mas continuam em maior ou menor intensidade ao longo do período.



Quadro 4: Resumo das aquisições, fusões e parcerias estratégicas 2000-2011

Fonte: elaborado pelos autores

Após as diferentes parcerias estratégicas destacadas no quadro anterior, a cadeia apresenta
novas características, conforme demonstrado de forma resumida na figura 5.



Figura 5: Características da cadeia sucroenergética 2000 em diante

Fonte: elaborado pelos autores

Em se tratando de estratégias dos principais atores da cadeia, alguns comentários são
pertinentes, conforme detalhados a seguir.

A Copersucar, por se tratar de uma sociedade com diferentes entidades jurídicas,
claramente busca por economias de escala, garantindo assim o melhor retorno nas vendas
dos produtos dos seus associados, através da otimização dos custos relacionados à
armazenagem e movimentação dos produtos em nível nacional e internacional, realizado
por meio de altos investimentos em diferentes parcerias logísticas, sendo que uma delas
resultou em uma empresa de navegação internacional, por meio de uma joint venture com
um dos seus maiores clientes.

Caminho semelhante é trilhado pela Cosan, mas as diferenças residem, em dois aspectos: a
abrangência e o nível de comprometimento das parcerias envolvidas. Por se tratar de uma
única entidade jurídica que reúne diversas unidades produtoras, a empresa fez ao longo das
últimas décadas muitas aquisições e, recentemente, várias joint ventures, garantindo assim
maior integração horizontal e vertical, não apenas em nível nacional; mas também em nível
internacional. Após a aquisição da Esso em 2008 e a joint venture com a Shell em 2010
(Raízen), dentre todos os grandes atores tradicionais da cadeia sucroenergética, é possível
afirmar que a Cosan, por meio da Raízen, é a única empresa tradicional da cadeia
sucroenergética que se tornou, também, um dos grandes distribuidores de combustível no
país.

Além dos aspectos acima mencionados, a Cosan tem investido de forma expressiva em
parcerias voltadas para desenvolvimento de outras especialidades, como é o caso da Novvi,
joint venture criada com a Amyris, cujo foco é o desenvolvimento de óleos básicos,
oriundo do farneceno, uma levedura geneticamente modificada pela empresa, para
produção de lubrificantes, entre outros.

Além dos atores tradicionais, os “novos entrantes” (na realidade, alguns deles já faziam
parte da cadeia sucroenergética, no que diz respeito a distribuição do etanol) se dividem
em três grandes grupos, de acordo com a natureza do principal negócio de cada um deles:
empresas de energia (petrolíferas e eletricidade), empresas petroquímicas e grandes



empresas do setor de commodities (grain houses, tradings, etc.) que não atuavam no
mercado brasileiro.

Em se tratando das petrolíferas, destacam-se Petrobras Biocombustíveis, BP
Biocombustíveis e Total. Sendo que as duas primeiras com vultosos investimentos em
unidades produtivas, diferente da terceira, que atua de forma muito tímida com a
propriedade parcial de uma unidade em Minas Gerais. A Shell também se destaca, por
meio da JV com a Cosan, e consequente criação da Raízen. Apesar de pertencerem ao
mesmo setor, cada uma dessas empresas parece ter interesses distintos na cadeia
sucroenergética. No caso da Petrobrás Biocombustíveis, o principal interesse parece ser a
questão de garantia de fornecimento (especialmente em se tratando do etanol anidro),
escala e custos, aspectos estreitamente relacionados com a empresa que domina o mercado
de combustíveis no país. Ainda que exista uma parceria em nível contratual com a KL
Energy, empresa de biotecnologia dos EUA voltada para o desenvolvimento do etanol
celulósico, isso não parece ser uma das principais prioridades da Petrobrás.

No caso das petrolíferas européias, o interesse pelo desenvolvimento tecnológico,
especialmente de alternativas renováveis e viáveis para combustíveis, é mais expressivo.
No caso da BP, pela joint venture Butamax com a Du Pont para desenvolvimento do
biobutanol. Contudo, neste caso, não se limita a tecnologia a julgar pelos investimentos já
feitos em unidades produtivas. No caso da Total, evidencia-se pela propriedade de 22% das
ações da Amyris, com diferentes parcerias no Brasil, sendo que um dos principais
interesses da Total é o desenvolvimento de um biocombustível para aviação. Também a
Shell, pelas parcerias desenvolvidas com a Codexis; Iogen e Amyris, pela parceria com a
Cosan (Raízen).

No caso das petroquímicas, especificamente a ETH Bioenergia, majoritariamente do Grupo
Odebrecht, que também é proprietário da Braskem, principal cliente da ETH em se
tratando do “eteno verde”, a estratégia principal parece ser a de “nicho”, com o significado
de “especialidade”, o que foi corroborado pela recente parceria com a Amyris.

Finalmente, em se tratando das grandes empresas do agronegócio, grain houses, tradings e
similares, a maior parte parece privilegiar a questão de volume (escala) e garantia de
insumos. A única empresa que parece ter uma estratégia diferente das demais, neste caso, é
o Grupo Bunge, cuja atuação em apenas seis anos (desde que iniciou a comercialização do
açúcar em 2006) foi muito expressiva não apenas no sentido de alcançar volume
(greenfields e aquisições entre 2008 e 2010), e de obter uma maior integração vertical
(aquisição de 50% da rede de distribuição de combustíveis Alesat) e assim conseguir
custos competitivos, mas também no sentido de poder oferecer produtos diferenciados ao
mercado, por meio de desenvolvimento tecnológico, caso da joint venture com a
Solazymes.

Tendo por base os vetores de crescimento de Ansoff (1990), é possível destacar diferentes
posicionamentos dentre os dez principais atores da cadeia, conforme figura a seguir.

Para facilitar o entendimento da mesma, que originalmente possui três eixos, a cor dos
círculos das empresas irá indicar a ênfase em novos produtos, serviços ou tecnologia,
oriundos de aquisições, fusões e alianças estratégicas feitas pelas empresas em questão,
desde o início do século XXI. Nos círculos claros, menor ênfase; nos círculos escuros,
maior ênfase em novos produtos, serviços e tecnologia.



Figura 5: Posicionamento estratégicos dos maiores atores da cadeia

Fonte: Elaborado pelos autores

A julgar pelos vetores de crescimento postulados por Ansoff, a maior parte dos grandes
grupos parece privilegiar as atuais necessidades de mercado, seja na área geográfica na
qual eles já atuam, seja em novas áreas geográficas, mas em ambos os casos com menor
ênfase em se tratando de novos produtos, serviços ou tecnologia.

Os grupos que parecem privilegiar novos produtos, serviços e/ou tecnologia estão
posicionados do lado direito do gráfico, sendo que a maior parte deles se encontra no canto
superior direito, indicando nova atuação geográfica e novas necessidades de mercado, além
de novos produtos, serviços e/ou tecnologia. O único caso atípico é a ETH, que enfatiza a
tecnologia, mas se posiciona na parte inferior do gráfico, que significa uma nova
necessidade de mercado, o “eteno verde”, mas em uma mesma área geográfica (o Brasil).

5. Conclusões

Claramente, a atual configuração da cadeia sucroenergética apresenta duas características
relevantes: uma maior concentração de atores e, de forma simultânea, uma maior
integração vertical. Além disso, diferente do que ocorria até o início deste século XXI, há
uma expressiva participação de capital estrangeiro no elo industrial, controlando cerca de
30% da moagem de cana em 2011.

Em outras palavras, é possível afirmar que a cadeia sucroenergética não é mais dominada
pelos grandes e tradicionais grupos usineiros que atuavam na cadeia há décadas.
Atualmente, ela é primariamente dominada por grandes grupos internacionais relacionados
com os setores petrolíferos, alimentícios, tradings e, em menor representatividade, setor
petroquímico.

As fusões, aquisições e alianças surgem porque nos dois mercados, o agroindustrial
alimentício e o de combustíveis, as empresas de um não dominam as capacitações para
concorrerem no outro.

Aquisições e fusões predominam em se tratando da crescente concentração horizontal e
vertical, resultando na formação de grandes empresas, detentoras de parcela relevante do
mercado, e/ou grupos econômicos que atuam praticamente em todas as etapas da cadeia; ao
mesmo tempo, alianças estratégicas predominam em se tratando de parcerias com ênfase
em tecnologia, tendo por foco um amplo leque de potenciais inovações em processo (sendo



as parcerias baseadas principalmente em contratos) ou produtos (principalmente, joint
ventures). Neste último caso, diferente do que foi apontado em pesquisas anteriores
(Dittrich et al, 2007), as parcerias com ênfase em novos produtos (exploration) apresentam
vínculos potencialmente mais duradouros do que parcerias visando melhorar atuais
produtos e/ou processos (exploitation).

Para as grandes corporações de energia e petroquímica, os movimentos na cadeia parecem
claros passos para se posicionar pioneiramente num mercado emergente ainda restrito ao
Brasil, abrangendo biocombustíveis, bioeletricidade e, provavelmente, alcoolquímica. Se
este mercado emergente ganhar relevância num contexto global, tais pioneiros estarão bem
preparados para a futura disputa por posições.
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Abstract
Although the research about application of lean manufacturing in different organizations
there is at least 25 years, it is still recognized significant differences performance in these
applications. One hypothesis is the performance of technical and social systems to be
specific to each level of integration between technology and the human factor. The present
study aims to contribute for this discussion comparing operational performance of various
manufacturing cells with different degrees of human intervention, and finally, performs an
ergonomic adjustment in a manufacturing cell, to study the effects of socio-technical
interface on performance. Thirty manufacturing cells were studied, with varying degrees of
automation, in the Brazilian unit of certain multinational automaker. The results point to a
range of performance improvements by adjusting the interface of the social system, before
a complete automation.

Resumo
Embora já se tenha notícias e pesquisas de aplicação dos conceitos do lean manufacturing
em diversas organizações há, no mínimo, 25 anos, reconhece-se que ainda impera
diferenças significativas de desempenho nessas aplicações. Uma das hipóteses é o
desempenho dos sistemas técnico e social ser peculiar para cada nível de integração entre
tecnologia e fator humano. O presente trabalho visa contribuir com detalhes operacionais
para essa discussão, na medida em que compara o desempenho operacional de diversas
células de manufatura com graus distintos de intervenção humana junto ao seu sistema
técnico e, por fim, experimentalmente realiza um ajuste de ordem ergonômica em uma das
células como forma de estudar os efeitos da interface sócio-técnica sobre o desempenho.
Foram 30 células de manufatura estudadas, com diversos graus de automação,  na unidade
brasileira de determinada multinacional automobilística. Os resultados apontam para uma
escala de melhorias no desempenho por meio de ajustes na interface do sistema social,
antes de uma automação completa.

1. Introdução e Objetivos
A implementação dos princípios e ferramentas da produção enxuta tem sido discutido nos
últimos anos sobre dificuldades no que diz respeito à mudança de comportamento em sua
aplicação ( Rother, 2009; Liker e Convins, 2011). Na década de 90 com a difusão das
práticas lean disseminadas a partir dos trabalhos de Womack e Jones (2004) iniciaram-se
uma série de iniciativas de introdução em diversas empresas. Criou-se uma massa crítica
de praticantes que culminou com um reconhecimento de vantagens competitivas da
aplicação das ferramentas lean articuladas com princípios de gestão. Shah e Ward (2003)
demonstraram através de pesquisa quantitativa as vantagens competitivas obtidas por
empresas americanas que aderiram a estas práticas.



Todavia as implementações divergem quanto ao alcance das mudanças e profundidade de
inserção no meio organizacional. Torres Jr e Gatti (2011) demonstraram que algumas
empresas inclusive abandonam a prática das ferramentas por seus membros.

O aspecto comportamental na implantação das ferramentas lean e em especial no trabalho
padronizado nas células de manufatura é muito bem resumido por Hines & Taylor (2000)
quando sugerem que é preciso equipar os operários com óculos para ver os desperdícios,
tornando-os aptos a enxergar as perdas com comportamento de colaborar na identificação e
eliminação das perdas. Atingir este objetivo exige um sistema social que possibilite a
adesão e comprometimento dos operadores.

O presente trabalho pretende contribuir para a discussão deste aspecto sócio-
comportamental da implementação, aplicando a abordagem sócio-técnica de análise do
trabalho na implantação da ferramenta de célula de manufatura do modelo lean em uma
planta automobilística brasileira.

1.1. Produção enxuta
No sistema de produção em massa, os custos somente caem na medida em que os volumes
de produção aumentam (economia de escala). No Japão do pós-guerra, a produção em
massa não era aplicável e foi necessário adaptá-la para criar um sistema novo com
características diferentes (WOMACK; JONES; ROOS, 1992). No sistema de produção
enxuta, o custo por unidade cai devido a outros fatores que não o volume de produção,
quais sejam a eliminação dos estoques desnecessários e a redução drástica das peças
defeituosas.

O Sistema Toyota de Produção (STP) ficou sendo chamado de sistema de produção enxuta
com a publicação do livro “A Máquina que Mudou o Mundo”, por Womack, Jones e Roos,
em 1990 (no Brasil em 1992).

O STP tem como base a eliminação dos desperdícios e está sustentado por dois pilares: o
Just-in-Time (JIT) e autonomação (OHNO, 1997); (WOMACK; JONES; ROOS, 1992);
SHINGO, 1996); (SLACK et al., 1997). Segundo Shingo (1996), Just-in-Time significa
“no momento certo”, “oportuno” e tem como objetivo eliminar todas as atividades que
consomem recursos, mas que não agregam valor ao produto, os desperdícios. No STP, os
sete tipos de desperdícios são: superprodução,espera, transporte, processamento, estoques,
movimentos e produção de itens defeituosos (OHNO, 1997); (SHINGO, 1996); (SLACK
et al., 1996); (CORRÊA; GIANESI, 1996); (RIBEIRO, 1989).

O segundo pilar do STP é a autonomação (Jidoka) e significa uma automação com um
toque humano ou automação humanizada (OHNO, 1997); (RIBEIRO, 1989). Uma forma
de praticar a autonomação é separar o homem da máquina e permitir que ele atue em
diversas máquinas, sempre tendo a autorização para parar a linha em caso de ocorrência de
defeitos. Outra forma é através da implantação de dispositivos à prova de erros e falhas,
também chamados de poka-yoke ou baka-yoke (SLACK et al., 1996); (OHNO, 1997).

Na produção enxuta, o arranjo físico ou layout mais usado é o celular. Uma célula de
manufatura tem geralmente o formato de um “U”, pois a prática mostrou que esta forma
permite atingir os melhores resultados em termos de produtividade, além de facilitar a
comunicação entre os operadores e a visualização do todo. No arranjo físico celular, o
número de operadores é 50% a 70% menor do que o número de máquinas existentes. Com
a aproximação das máquinas, as distâncias e os percursos dos operadores diminuem
proporcionalmente, permitindo a operação de várias máquinas por um mesmo operador.

O tempo de atravessamento da célula é, em média, 90% inferior do que no arranjo físico
funcional (HARMON; PETERSON, 1991). As características destas células são: máquinas



menores, mais lentas e mais baratas, alocadas em sequência de acordo com o processo,
produção em lote unitário com operadores multifuncionais trabalhando em pé e
caminhando, tendo tempo de ciclo determinando a taxa de produção. Em cada máquina de
uma célula de manufatura, deve ser previsto um dispositivo chamado desacoplador, no
qual se coloca a peça já completada na máquina e pronta para ser encaminhada para a
próxima.

Com isso, o operador pode trabalhar caminhando tanto no fluxo quanto no contra-fluxo da
célula, alimentando as máquinas e verificando a qualidade. Serve também para desligar
temporariamente uma máquina, quando o limite máximo de peças for atingido. Uma célula
de manufatura pode ser balanceada ou não. Balancear significa igualar os tempos de
processamento e, de acordo com Black (1998), uma célula não precisa ser necessariamente
balanceada, porém, nenhum tempo de processamento individual pode ser maior do que o
tempo takt, ou seja, maior do que o ritmo de vendas.

Numa célula de manufatura, a polivalência ou multifuncionalidade dos operadores é
fundamental. Isso é obtido através de treinamento intensivo e rodízio de tarefas dentro da
célula. Quando nem todos os operadores são aptos a realizar todas as tarefas, pode-se
lançar mão dos “coringas”, os quais, segundo Alvarez e Antunes (2003), são operadores
multifuncionais e habilidosos, capazes de realizar todas as tarefas da linha. Na falta de
algum operador, nos períodos de descanso ou nos horários de refeição estes ocupam os
locais dos operadores ausentes até seu retorno.

De acordo com Moura (1999), dentre os custos de produção o pior é o de estoque em
processo (WIP). Estoques em processo, que já agregaram custos de produção, não podem
ser vendidos, pois já não são nem matérias-primas aproveitáveis nem produtos utilizáveis.
Além disso, quanto mais estoque em processo existir, maiores serão os lead times e menor
a flexibilidade do processo para atender à demanda. A ferramenta usada na produção
enxuta para o controle do fluxo produtivo e do estoque é o Kanban, palavra japonesa que
equivale a cartão ou sinal.

Conforme Ohno (1997), o Kanban é uma ferramenta para operacionalizar o Just-in-Time
(JIT) e começou com um pedaço de papel dentro de um envelope de vinil retangular, com
informações sobre coleta, transferência e produção de componentes e produtos acabados.
Segundo Moura (1999), trata-se de um sistema de autocontrole da produção que dispensa
outros controles paralelos ou sistemas computacionais. A aplicação do Kanban vai além da
informação de quando produzir e fornecer. Ele serve também para melhorar a
produtividade, pois reduz o estoque no processo e expõe os problemas a serem
solucionados.

Na produção enxuta, deve-se seguir o princípio de produzir “todas as peças em todos os
intervalos” (every part, every interval), ou seja, deve-se aplicar o nivelamento da produção
(Heijunka). Segundo Slack et al. (1997, p. 489), Heijunka é uma palavra japonesa que
significa nivelamento do planejamento da produção, através do qual o mix e o volume de
produção se tornam constantes ao longo do tempo. Para que a produção enxuta seja
efetivamente implantada, é preciso tanto nivelar como também balancear e sincronizar a
produção.

Balancear vem em primeiro lugar e tem a ver com o tempo, isto é, com o cálculo do tempo
takt da produção para atender à demanda e regular as células de produção para que
trabalhem todas com o mesmo tempo takt. Após o balancear, deve-se nivelar a produção
para que se produzam pequenos lotes e se ganhem rapidez e flexibilidade. Por fim, deve-se
sincronizar todas as células com a linha de produção final de forma que não se formem
grandes estoques intermediários. Nivelar a produção não é uma tarefa fácil e depende



diretamente da redução do tamanho dos lotes, portanto, exige tempos de troca de
ferramentas baixos.

A técnica usada para isso chama-se setup rápido ou troca rápida de ferramentas (TRF).
Conforme Black (1999), setup é o tempo decorrido desde a produção da última peça boa de
um lote até a primeira peça boa do próximo lote. De acordo com Shingo (2000), o conceito
de TRF levou 19 anos para ser desenvolvido e ficou evidente que é possível reduzir quase
todos os setups para menos de 10 minutos. Esta atividade foi, então, denominada de SMED
(Single Minute Exchange of Die), o que significa “troca de ferramentas em um tempo
inferior a 10 minutos, ou um dígito”.

Segundo Sharma e Moody (2003), a simples aproximação das operações pode gerar apenas
“fluxo falso”, pois mantém altos os estoques em processo e os desperdícios. Não basta
reagrupar as máquinas em células, é preciso que se reduza também o lote de transferência
entre as operações. O fluxo unitário, ou por lote de transferência de uma peça, permite um
fluxo real e mais rápido, além de representar um avanço em relação ao sistema de
produção por lotes e ser um dos pontos mais desafiadores da produção enxuta. A redução
do lead time de uma célula é alcançada com o fluxo unitário de peças, independentemente
do tamanho do lote de processamento.

2. Metodologia
A investigação pesquisou 30 células de produção de uma empresa automotiva
multinacional estabelecida no Brasil, identificando 16 características presentes na gestão
da operação dos equipamentos em contexto de sistema de produção enxuta e observou o
resultado na eficiência. Adicionalmente foi aplicado o software SPAD para análise
multivariada de dados não paramétricos, analisando as influências das 16 funções sobre as
células de produção, agrupando-as em classes.

A pesquisa foi dividida em três etapas com triangulação entre elas. Na primeira etapa foi
desenvolvida ênfase quantitativa com a medição dos indicadores de rendimento das células
de máquinas. Foram pesquisadas 30 células de produção de uma empresa automotiva
multinacional estabelecida no Brasil.

Na segunda etapa a ênfase foi quali-quantitativa através da análise das características de
utilização dos equipamentos sob o ambiente do sistema de produção lean adotado pela
empresa. Foram identificadas 16 características de influência no rendimento submetidas à
análise do software estatístico SPAD para análise multivariada de dados não paramétricos,
analisando o grau de influência das 16 funções sobre as células de produção, agrupando-as
em classes. Foi identificada a forte influência do fator humano no desempenho operacional
das células.

Na terceira etapa, desenvolveu-se o protocolo de pesquisa-ação intervindo nas células de
baixa eficiência através de alternativas de gestão sócio-técnica de âmbito ergonômico e
social, visando melhorar o desempenho e adesão dos operadores. Foram realizadas
medições do desempenho antes e após as intervenções. As 30 Células de Manufatura
Estudadas

2.1. Coleta e análise de dados
As 30 células estudadas estão formadas há aproximadamente 15 anos e possuem grande
maturidade em relação ao trabalho em grupo com os operadores na sua operação.

O sistema de produção destas células do estudo é composto por máquinas operatrizes
dispostas em layout do tipo celular e adotado o JIT com forma de logística, bem como o



one piece flow. As peças em fabricação são transportadas em meios adequados para esta
função.

As dimensões de todas as peças produzidas obedecem a um desenho desenvolvido pela
engenharia de produto responsável pelas análises de desgaste e resistência mecânica. A
cada etapa do processo produtivo, o operador checa as dimensões do conjunto através de
um plano de processo que estipula a frequência de medição e as tolerâncias máximas e
mínimas exigidas pelo desenho do produto. A aprovação da peça para a etapa de produção
subsequente é de responsabilidade do operador, o que caracteriza o autocontrole.

Na primeira etapa da coleta de dados foram analisadas 32 características em comum nas 30
células observadas:

a) Processo de alimentação é automático ou manual;
b) Possui Trabalho em Grupo;
c) Possui layout celular;
d) A máquina gargalo tem o comando CNC;
e) Posto na máquina gargalo é multimáquina ou singelo, ou seja, o operador da

máquina gargalo trabalha somente nela ou opera mais máquinas;
f) Possui interferência ergonômica, ou seja, o trabalho realizado na máquina

gargalo tem alguma condição que desfavorece a ergonomia;
g) Faz manutenção preventiva conforme necessidade;
h) Possui controle estatístico de processo (CEP);
i) Tipo de material usinado – aço ou ferro fundido;
j) Idade da máquina gargalo dividida em 05, 10, 20, 30 ou acima de 30 anos;
k) Quantidade de produtos que passam na célula;
l) Peso dos produtos;
m) Quantidade de setup semanal;
n) Tempo médio gasto em cada setup;
o) Quantidade de operadores que trabalham na célula.

Com o mapeamento das características individuais de cada uma das células, iniciou-se o
estudo de caracterização delas, criando-se uma tabela (Tabela 1) na qual se verifica se a
característica existe ou não em cada célula estudada. Depois, cada característica foi
quantificada em percentual por grupo de rendimento. Foram adotados os três grupos de
rendimento utilizados pela política de gestão da empresa: baixo – abaixo de 75%; médio -
entre 75 e 85% e alto – acima de 85%.

Na análise percentual de participação de cada característica na amostra das células
verificaram-se aspectos mais preponderantes em determinado grupo de rendimento. Por
exemplo, a automação na carga e descarga dos equipamentos está presente em 33,3% das
células de alto rendimento, em 9,1% das células de médio rendimento e em 0% das células
de baixo rendimento.



Tabela 1 – Levantamento das Características por Célula
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Forno 93,49% 1 1 1 0 1 0 1 0 1

Tubo de Apoio 92,97% 0 1 0 1 0 0 0 0 1

Prensa Cj. Carcaça 91,20% 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Tubo de Apoio 90,88% 0 1 0 1 0 0 0 0 1

Forno 90,25% 1 1 1 0 1 0 1 0 1

Cubo HL5 88,40% 1 1 1 1 1 0 1 1 0

Tubo de Apoio 88,16% 0 1 0 1 0 0 0 0 1

Prensa Cj. Carcaça 87,95% 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Tambor HL7 86,46% 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Manga VO4 84,94% 0 1 1 1 1 0 0 0 1

Sapata Pesada 83,34% 0 1 1 1 0 1 0 0 0

Tambor HL7 83,13% 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Disco Pesado 82,87% 1 1 1 1 1 0 0 1 0

Manga do LN 82,23% 0 1 1 1 1 0 0 1 1

Cavalete do Freio 81,34% 0 1 1 1 1 0 1 0 0

Manga VL3 80,32% 0 1 1 0 1 1 0 0 1

Viga VL3 6,5 T 80,16% 0 1 0 1 0 0 0 0 1

Cartola 78,08% 0 1 1 1 1 0 0 0 0

Cubo VL2/HL2 78,00% 0 1 1 1 1 0 0 1 0

Cubo HL7 77,09% 0 1 1 1 1 1 0 1 0

Caixa HL5/HL4R 74,96% 0 1 1 1 0 0 0 0 1

Tambor HL5/VL3 73,45% 0 1 0 0 0 1 0 0 0

Cubo HL4 73,35% 0 1 1 1 1 0 0 1 0

Cubo VL3 5T 72,96% 0 1 1 1 1 1 0 0 0

Carcaças Médias 72,62% 0 1 1 0 0 1 1 0 0

Sapata Média 72,34% 0 1 1 0 0 1 0 0 0

Cubo VO4/VL4 70,52% 0 1 1 1 1 0 0 1 0

Cubo M2000 70,11% 0 1 1 1 1 1 0 1 0

Tambor VL3 66,96% 0 1 0 1 0 1 0 0 0

Sapata Média 53,86% 0 1 1 0 0 1 0 0 0

Fonte: autor.



Na segunda etapa, análise dos dados coletados, procurou-se investigar a participação
relativa de cada característica nos agrupamentos de células por grau de rendimento. Na
figura 1 busca-se sintetizar a presença de cada aspecto segundo a linha de rendimento.

Figura 1 – Gráfico Demonstrativo do Percentual das Características Existentes nas Células

Analisando-se o gráfico da Figura 1 observa-se que algumas das características não
influenciam no rendimento das células, pois estão presentes em dois ou nos três grupos.
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Estas características podem ser desconsideradas. São elas:

a) Possui Trabalho em Grupo;

b) Possui controle estatístico de processo (CEP);

c) Quantidade de produtos que passam na célula;

d) Peso dos produtos.

Iniciou-se, então, o estudo das 16 características que mais influenciam no
rendimento do processo de manufatura das células, a saber:

a) Processo de alimentação é automático ou manual;

b) Possui layout celular;

c) A máquina gargalo é CNC;

d) Posto na máquina gargalo é multimáquina ou singelo;

e) Possui interferência ergonômica;

f) Faz manutenção preventiva;

g) Tipo de material usinado – aço ou ferro fundido;

h) Idade da máquina gargalo até cinco anos;

i) Tempo médio gasto em cada setup;.

j) Quantidade de operadores que trabalham na célula.

Descartando as características que não influenciam no rendimento das células, tem-se um
novo gráfico (Figura 2) no qual se pode observar a existência de uma grande diferença em
cada característica por grupo de célula conforme seu rendimento.

Da pesquisa dos fatores que influenciam no rendimento das células foi identificada a
preponderância de frequência dos fatores humanos nas células de baixo e médio
rendimento:

a) Grupo Alto Rendimento = 09 células com rendimento maior ou igual a 85%.

Células com máquinas operadas por único operador com trabalho carga e descarga das
peças nos equipamentos sendo feito de forma automatizada ou, se manual, com reduzida
carga ergonômica e reduzido nível de stress psicológico pela ausência de máquinas
gargalo.

b) Grupo Médio Rendimento = 11 células com rendimento entre 75% e 85% e

Grupo Baixo Rendimento = 10 células  com rendimento menor ou igual a 75%.

Ambos grupos apresentam de dois até quatro operadores atendendo as diversas máquinas
da célula, presença de máquinas gargalo provocando stress psicológico e carga manual das
peças nas máquinas com interferências ergonômica.



Figura 2 – Gráfico Demonstrativo do Percentual de Influência das Características Relevantes
Existentes
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3. Resultados e discussão
Com os dados coletados passou-se para a intervenção ergonômica com medida dos
resultados. Foi realizada intervenção em célula de manufatura do grupo de baixo
rendimento. A partir de uma lista de verificação dos impactos ergonômicos segundo Couto
(1996) foi identificada a preponderância da fadiga provocada pela manipulação de cargas
nas atividades de carga e descarga das máquinas. A pesquisa-ação resultou na negociação
com os operadores do estudo comparativo de jornadas de trabalho com pausas prescritas
nas células de manufatura.

A célula escolhida foi identificada com baixo rendimento (68%) durante o estudo, por isso
resolveu-se fazer o trabalho de análise. Nos dados coletados identificou-se que o
rendimento de uma célula é inversamente proporcional à interferência ergonômica, ou seja,
quanto maior a interferência, menor o índice de eficiência.

A análise das características divergentes (figura 2) havia demonstrado que uma máquina
automatizada é mais eficiente: nenhuma célula com baixo rendimento possui processo
automatizado, 9% das células de médio rendimento possuem processo automatizado e 33%
das células de alto rendimento possuem processo automatizado. Entretanto antes da
decisão de investir no parque de máquinas, com claro impacto sobre rentabilidade, uma
vez que a mudança de patamar tecnológico exigiria uma salto no patamar de demanda para
se justificar atualizações tecnológicas em todas as células, cabe aqui investigar que ajustes
de ordem  ergonômica poderiam ser feitas em uma escala  gradual de integração do fator
humano com o sistema técnico existente, aumentando a produtividade com mesmo capital
investido.

Foi realizado um estudo de cronoanálise para coleta de dados durantes 3 dias consecutivos
em turnos de 8 horas/dia. Cada dia foi estudado uma situação diferente que apresenta o
impacto do trabalho manual com a produtividade.

Para realizar comparações eficazes, foi utilizado o método de análise de Valores de Tempo
Planejado que descreve o tempo esperado da operação manual.

Na situação antes da intervenção foram medidos os tempos manuais de alimentação das
máquinas com registro dos tempos médios e dispersão ao longo da jornada de trabalho.
Após introdução de duas pausas de 15 minutos durante o dia registrou-se diminuição dos
tempos médios na operação manual e redução da dispersão, conforme demonstra gráfico
da figura 3.

Após as coletas de dados, foi gerado o gráfico da figura 3 que demonstra o comparativo
das duas situações estudadas.

Na segunda situação a percepção dos operadores na célula de manufatura foi de redução da
fadiga, diminuição do grau de tensão e forneceu oportunidade para alguma interação
social. Para a primeira situação, obteve-se um rendimento de 68% e para segunda situação
74,46%, descontando-se nesta intervenção as duas pausas de 15 minutos da base do
cálculo. Caso os 30 minutos não sejam descontados, ainda assim o rendimento é melhor
atingindo 70,67%, indicando o claro benefício da intervenção ergonômica. A pausa
evidentemente é uma intervenção simples, uma estratégia da pesquisa para indicar que
outras melhorias bio-mecânicas através de dispositivos estão indicadas, no lugar da pausa,
trazendo a melhoria do rendimento sem necessidade de dispender os tempos de descanso.



Figura 3 – gráfico comparativo dos tempos cronometrados antes e após intervenção

A célula estudada na intervenção ergonômica é representativa das demais células de baixo
rendimento. Observaram-se neste grupo as seguintes causas de fadiga:

 Movimentos repetitivos;

 Excesso de carga;

 Má postura para controle de medição de peças;

 Má condição biomecânica na movimentação de carga. Segundo Couto
(1996), existem condições ergonômicas definidas para movimentação de carga,
sendo assim, encontram-se desvios na célula analisada, como: braços elevados
acima do permitido; troco com inclinação indevida e com sobrepeso.

Deste modo a intervenção ergonômica influencia positivamente no trabalho do operador.
Após a intervenção ergonômica o operador alegou ter reduzido dores nas pernas, nas costas
e nos braços e o cansaço diminuiu aumentando sua disposição.

Assim, entende-se que as células de baixo e médio rendimento antes de investimentos
maiores podem ter sua produtividade melhorada e condições de qualidade de vida
aumentadas na medida em que uma escala de intervenções de ajuste do sistema técnico ao
fator humano sejam planejadas e implementadas gradativamente.

Para a célula atingir médio/alto rendimento a pausa é o primeiro passo rudimentar,
devendo-se avaliar outros fatores ergonômicos, tais como inserção de apoio para descanso
postural, introduzir dispositivos de manipulação de carga, avaliar trocador de calor mais
eficiente etc. No último estágio, ainda sem trocar a plataforma tecnológica, elementos
automatizados para realizar operações que hoje são manuais podem ser introduzidos
através de interface nos sistemas existentes.

4. Conclusão
Evidenciou-se que gerenciar os fatores humanos que influenciam no desempenho

da célula de manufatura lean é uma solução mais econômica para aumentar o rendimento
dos equipamentos antes que se avalie a necessidade de automatização. Muito embora no



presente estudo tenha sido evidenciado o impacto ergonômico através de pausas para
descanso, essa foi uma estratégia da pesquisa para evidenciar a influência do fator humano
no sistema técnico, assim adotado porque não havia necessidade de nenhum recurso
adicional. Outras alternativas de ajuste ergonômico visando a recuperação física e
psicológica do ser humano podem ser viabilizadas através de estudos técnicos de redução
de carga bio-mecânica por meio de dispositivos e, ainda, introduzindo-se melhorias
ambientais. Tais opções aumentariam ainda mais o rendimento global dos equipamentos
uma vez que sem as pausas haveria mais tempo para produção.
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Resumen.

Los avances tecnológicos y la demanda de productos por la sociedad llevan a las empresas a la
búsqueda incansable de mejoras en los procesos, lo que genera un aprendizaje continuo tácito
o explícito dentro de las organizaciones, por ello es necesario contar con canales de
transferencia que permitan un conocimiento constante para transformar dicho recurso en
capital intelectual beneficioso para la organización. Se planteó un plan de gestión que permita
mejorar la transferencia de conocimiento del personal técnico de una empresa basado en el
modelo de competencia.  Se desarrolla en cinco fases; se diseñó y valido como instrumento de
recolección de datos la entrevista, se utiliza la observación directa y la investigación
documental y de campo, con lo cual se obtuvo la información necesaria para evaluar la
concordancia entre los objetivos estratégicos del Departamento de. Mantenimiento con los de
la organización, se realiza el análisis del perfil profesional y el perfil ocupacional del personal
técnico para identificar las competencias tanto reales como las requeridas por el personal y así
detectar las brechas de competencia existentes para cada uno de los miembros del
departamento y evaluar individualmente el desempeño del personal. Como resultado de la
investigación se realiza el perfil de competencias para cada cargo técnico, se cierran las
brechas detectadas mediante la evaluación de competencia, se evalúo al personal técnico para
determinar el desempeño superior, establecer las pautas para la formación de equipos
autodirigidos y los canales de transferencia en el departamento para fomentar la transferencia
de conocimiento.

Palabras Clave: transferencia de conocimiento, aprendizaje tecnológico, modelo de
competencia funcional, equipos autodirigidos.

Summary.

Technological advances and product demand by society lead companies to the relentless
pursuit of process improvements, which generates a tacit or explicit continuous learning
within organizations, so it is necessary to have channels that allow transfer constant awareness
to transform intellectual capital that resource beneficial to the organization. It proposed a
management plan to improve the transfer of knowledge of technical personnel a company
based on the competency model. It is developed in five phases, was designed and valid as data
collection instrument interview, using direct observation and documentary research and field
thus obtained the information necessary to evaluate the correlation between the strategic
objectives of the Department of. Maintenance with those of the organization, performs the
analysis of the professional profile and the occupational profile of the technical staff to
identify the actual and the skills required by staff and thus detect existing competence gaps for
each of the members of the department and evaluate individual staff performance. As a result
of the research is performed competency profile for each technical position, closing the gaps
identified by the assessment of competence, technical staff was evaluated to determine the
superior performance, establish guidelines for the formation of self-directed teams and
channels transfer in the department to promote the transfer of knowledge.

Keywords: transfer of knowledge, technological learning, functional competence model, self-
directed teams.



Introducción

La implementación de nuevas tecnologías así como la modernización de los modelos o
procesos productivos generan un ambiente de aprendizaje continuo dentro de las
organizaciones, siendo el conocimiento en la actualidad pieza clave para alcanzar el tan
anhelado nivel de distinción en las organizaciones, sin embargo aunque se obtenga un
aprendizaje de los procesos de forma continua es necesario contar con los canales adecuados
que permitan una buena transferencia del mismo, además de las herramientas que permitan
transformar dicho recurso en capital intelectual beneficioso para la organización. La empresa
Playdesa Plásticos y Desarrollos S. A. ubicada en la cuidad de Barquisimeto, Venezuela ha
experimentado un crecimiento acelerado ya que sólo posee once (11) años de trayectoria en el
sector plástico de Venezuela y actualmente es la empresa líder en el ramo, cubriendo el 96%
de la demanda del sector a nivel nacional e incluye en su cartera de clientes a las empresas
productoras de jugos y lácteos más importantes del país. El personal técnico fundador debido a
la desagregación tecnológica llevada a cabo en los inicios de la compañía cuenta con una
amplia experiencia y un conocimiento sólido e invaluable en cuanto a las maquinarias y el
proceso productivo de la empresa, sin embargo no existen los canales adecuados para que ese
aprendizaje sea compartido con el personal de nuevo ingreso lo que dificulta el entendimiento
de las partes, adicionalmente no existen programas de adiestramiento para este personal, por lo
que al momento del ingreso sólo se le brinda una inducción en  un corto período de tiempo.

De lo antes expuesto se plantea realizar un plan para mejorar la transferencia de
conocimiento entre personal técnico de la empresa basado en el modelo de competencias
desarrollado en cinco (05) fases, con el cual se espera que se produzca un aprendizaje
tecnológico que brinde también un beneficio a la organización, además de estudiar y evaluar
tanto el perfil ocupacional como el perfil profesional de los puestos de trabajo a fin de
determinar las necesidades de adiestramiento existentes.

Objetivos Específicos:

 Examinar los objetivos estratégicos de la organización respecto a la gestión del personal.
 Analizar  el perfil profesional del personal técnico del Departamento de Mantenimiento a

través del Modelo de Competencia.
 Evaluar el perfil ocupacional de acuerdo con las funciones de los cargos adscritos al

Departamento de Mantenimiento.
 Formular las estrategias que permitan identificar el personal con desempeño superior en su

puesto de trabajo.
 Diseñar un plan de gestión basado en equipos autodirigidos para mejorar la transferencia de

conocimiento en el Departamento de Mantenimiento.

Definición conceptual y operacional de las variables

Según Bisquerra R. y Col (2009), la variable independiente es la supuesta causa de los
cambios observados en término del experimento en la variable dependiente. Por definición, la
variable independiente se debe poder manipular; o, en su defecto puede ser asignada por el
investigador. Es el antecedente de la predicción establecida en la hipótesis del proceso de
investigación. Según el mismo autor la variable dependiente es la que recoge los efectos



producidos por la variable independiente. Es la variable que está relacionada con el problema
investigado. (Ver cuadro 1).

Cuadro 1.Operacionalización de las Variables

Variable Tipo de
Variable Definición Conceptual Definición

Operacional
Plan de gestión
para mejorar la
transferencia de
conocimiento

Dependiente

Proceso  que permitirá establecer un compromiso
firme con la transferencia de conocimiento del
trabajador.

Creación de Equipos
Autodirigidos

Transferencia de
Conocimiento

Independiente

Tiene el fin de transferir el conocimiento desde el
lugar dónde se genera hasta el lugar en dónde se va a
emplear e implica el desarrollo de las competencias
necesarias al interior de las organizaciones para
compartirlo y utilizarlo entre sus miembros.

Programas de formación y
capacitación.

Competencias Independiente

Capacidades de poner en operación los diferentes
conocimientos, habilidades, pensamiento, carácter y
valores de manera integral en las diferentes
interacciones que tienen los seres humanos para la
vida en el ámbito personal, social y laboral.

Competencias funcionales

Objetivo Estratégico Independiente
Establecen lo que se va a lograr y cuando serán
alcanzados los resultados, estos deben ser concretos,
creativos, realistas y eficaces.

Objetivo de la gerencia
general respecto al
personal.

Fuente: Montes L. y Col (2013).

Conocimiento

De Hernández H. (2007), el conocimiento existente en las personas forma parte de la
complejidad e imprevisibilidad humana. Tiene como características que es personal ya que es
el resultado de las experiencias y se convierte en acervo al estar analizado bajo los paradigmas
propios de la persona, es permanente y se incrementa debido a que se puede utilizar en
innumerables ocasiones y no se desgasta, al contrario se enriquece y por último el
conocimiento contribuye a la toma de decisiones de las personas para mejorar los resultados
de las mismas. De allí se puede decir que el conocimiento surge cuando una persona
considera, interpreta y utiliza la información de manera combinada con su propia experiencia
y capacidad. El conocimiento deriva de la información así como la información deriva de los
datos. Si la información se transforma en conocimiento, las personas son las que hacen
prácticamente todo el trabajo. Las actividades propias de la generación del conocimiento se
producen en y entre seres humanos.

El ciclo de conversión del conocimiento de Nonaka y Takeuchi

Según Dueñas  M. y Col (2009):

Tácito a Tácito: Es el proceso de compartir experiencias entre las personas (socialización). Por
ejemplo, un aprendiz adquiere el conocimiento tácito de su maestro trabajando con él,
observando, imitando sus acciones y practicando experiencias.



Tácito a Explícito: Es el proceso de articular el conocimiento tácito en conceptos explícitos
(Externalización). Por ejemplo, el conocimiento tácito puede ser representado a través de
metáforas, analogías, hipótesis, modelos y teoremas.

Explícito a Explícito: Es el proceso de sistematizar conceptos en un sistema de conocimiento
(combinación). Por ejemplo, intercambio y asociación de documentos, correos electrónicos,
informes y artículos.

Explícito a Tácito: Es el proceso de transformar el conocimiento explícito en conocimiento
tácito a través de “aprender haciendo” (Internalización). Por ejemplo, rotación de roles y
experimentación.

En el grafico 1, se muestra el ciclo de conversión del conocimiento.

Grafico 1. Conversión del Conocimiento

Fuente: Dueñas  M. y  Col, 2009.

Equipos Autodirigidos

Los grandes avances tecnológicos y la demanda creciente y constante de la población, además
del estudio del impacto en la sociedad trabajadora catalogaron al modelo jerárquico como
“ideal” mas no adecuado, ya que se ve a los trabajadores como máquinas repetitivas sin
razonamiento y sin derechos a expresar sus aportaciones, de allí surge una nueva teoría
apoyada por Elton Mayo quien determinó en sus estudios (1924 y 1933) de las organizaciones
que el factor humano tiene un gran impacto en el rendimiento organizacional, es decir,
características psicológicas, sociales, interacción social y la comunicación aumentan la
productividad de la organización, esta teoría indica que para los trabajadores es más
importante sentirse parte de la organización que los beneficios económicos que puedan
percibir de ésta, de allí surgen los nuevos modelos organizativos, los cuales son estudiados
ampliamente en la actualidad, demostrando una alta efectividad en su aplicación en las
organizaciones, tal es el caso de la filosofía “Empowerment” de la cual se derivan los equipos
autodirigidos.

Este modelo organizativo se basa en delegar responsabilidades y la toma de decisiones a todos
los niveles de la organización, especialmente a los niveles más bajos, es decir, los trabajadores



de acuerdo a las responsabilidades y objetivos de sus puestos de trabajo decidirán lo que sea
más relevante para su trabajo, manteniéndose las fronteras administrativas para cada área de la
organización. Una de las ventajas que lo hace más atractivo es que trabajando de esta forma
los empleados deben capacitarse para poder tomar mejores decisiones rotando en los
diferentes puestos de trabajo de su área, adquiriendo conocimientos que mejoran cada día la
toma de decisiones y sus resultados ya que estos comparten los beneficios pero también los
riesgos en vista de que en este método de trabajo los trabajadores se sienten como piezas
claves de la organización.

El autor Blanchard K. (1996), propone tres claves para lograr el proceso de facultar:

1. Compartir información con todos
2. Crear autonomía por medio de fronteras
3. Reemplazar la jerarquía con equipos autodirigidos

Competencias

Las competencias son piezas claves para una alta productividad, ya que están definidas
por cualidades como conocimientos, personalidad, aptitudes y actitudes además de la
experiencia que posee un individuo, las cuales al ser implementadas en conjunto y de forma
correcta conllevan a tener un desempeño exitoso en sus labores cotidianas, beneficiando así a
la organización.

Criterios efectivos para definir competencias

Para Alles M. (2006) los pasos necesarios son:
 Definir criterios de desempeño.
 Identificar una muestra.
 Recoger información.
 Identificar tareas y requerimientos en materia de competencias de cada una de ellas;

esto implica la definición final de la competencia y su correspondiente apertura en
grados.

 Validar el modelo de competencia.
 Aplicar el modelo a los subsistemas de recursos humanos: selección, entrenamiento y

capacitación, desarrollo, evaluación de desempeño, planes de sucesión y un esquema
de remuneración.

En resumen, este esquema se utiliza para definir y diseñar modelos de competencias.   Por lo
que es imprescindible la participación de la máxima conducción de la empresa antes y durante
la implantación del sistema de gestión por competencias.

Según Mertens L. (1996), los  Modelos de Competencias existentes son:



Modelo Funcionalista: Establece desempeños o resultados concretos y predefinidos que la
persona debe demostrar. Se usa a nivel operativo y se circunscribe a los aspectos técnicos. Es
la plataforma de los desempeños mínimos esperados. Los elementos en los que se basa son:
aspectos técnicos del producto; la observación de la ejecución; y los conocimientos asociados
requeridos.

Modelo Conductista: Identifica las capacidades de fondo que conllevan a desempeños
superiores. Se aplica a los niveles directivos, y se circunscriben a las capacidades ante
circunstancias no predefinidas, es decir, situaciones no predefinidas, para lo cual es necesario
tener capacidad analítica, de toma de decisiones, creatividad.

Modelo Constructivista: No se defina a prioiri las competencias del personal, sino las
construye a partir del análisis y proceso de solución de problemas y disfunciones que se
presentan en la organización. En esta perspectiva, las competencias están ligadas a los
procesos en la organización: es el desarrollo de las competencias y la mejora de los procesos.

El Modelo Funcional: Parte estableciendo el mapa de procesos y la cadena de valor de cada
empresa particular. Una vez identificados los procesos y el valor que agrega cada uno de ellos
se identifican los resultados que cada proceso entrega y se realiza un análisis o desagregación
de dichos resultados por planta, división, área, jefatura, o cualquieras sean las unidades
funcionales en las que este expresada la estructura organizacional en cada uno de los procesos.
Este análisis se realiza con la metodología de análisis funcional que llevan a cabo un grupo de
personas conocedoras de los procesos y que se denomina panel de expertos. El panel de
expertos realiza la desagregación lógica o funcional acerca de cómo un resultado mayor es el
producto de otros resultados menores, y como esos resultados menores son a su vez el
resultado de otros más pequeños. El objetivo no es saber que hacen las personas para lograr
esos resultados, y menos aún como lo hacen, es decir, las personas como tales no importan en
este método, lo que importa son los comportamientos mínimos y necesarios que cualquiera
debe realizar para lograr dichos resultados. Las personas solo entran en el modelo cuando se
considera que los resultados más pequeños (técnicamente sub funciones) pueden ser
alcanzados por un solo individuo.

Las competencias en este modelo se definen como “una capacidad para”, que luego se traduce
en comportamientos (criterios de desempeño), y suelen incluir una serie de anexos tales como
el contexto en el que el trabajo se realiza, los recursos materiales, las maquinarias, la
tecnología, los conocimientos técnicos que las personas deben tener para operar maquinas o
procesar información, e incluso los llamados “ recursos personales” que pueden ayudar al
ocupante de un cargo a alcanzar los resultados descritos.

En el modelo de competencias funcional se toman en cuenta principalmente los conocimientos
técnicos y aplicados, las habilidades específicas o destrezas; mientras que los aspectos
actitudinales se tienen en cuenta como soporte de ciertos modos o maneras requeridas para
hacer bien el trabajo.



Justificación e Importancia de la Investigación

En la actualidad, el rol del conocimiento en las organizaciones ha cambiado debido a los
nuevos paradigmas relacionados a la sociedad de la información y la nueva economía basada
en el conocimiento. Debido a esto, las empresas han realizado amplios intentos en manejar
este nuevo activo, para así satisfacer las necesidades del cambiante mercado. Bajo esta
dinámica, las tecnologías de información pueden ayudar a establecer parte de las condiciones
asociadas a la implementación de la gestión del conocimiento, apoyando a la generación de
ventajas competitivas basadas en los procesos de innovación y la explotación de las
capacidades de cada uno de los miembros de la organización.

Por este motivo, la investigación se desarrolla en el Departamento de Mantenimiento debido a
que en sus inicios sólo contaba con un grupo de técnicos provenientes de otras empresas, los
cuales poseían conocimiento adquirido en base a sus experiencias laborales anteriores. Por lo
tanto, luego de la desagregación y asimilación tecnológica realizada durante el ensamblaje de
las máquinas de producción para el arranque y puesta en marcha de sus proyectos, la empresa
sólo contaba con este personal calificado quienes se encargaban de realizar todas las tareas
referentes a ajuste eléctrico, mecánico y de operación en las maquinas.

En la actualidad, estas actividades fueron divididas en diferentes puestos de trabajo quedando
conformado por un personal ajustador que es el encargado de realizar ajuste en los parámetros
de las maquinas con el fin de mantener las especificaciones de calidad; un personal
electromecánico, el cual es el encargado de realizar cualquier reparación  mecánica o eléctrica
básica y varios coordinadores técnicos, quienes son los mismos técnicos fundadores que se
encargan de realizar los mantenimientos mayores en las maquinarias.

Debido a los estándares de producción establecidos por la gerencia y generados estos por la
demanda de productos, en cuanto a los kilos producidos por grupo de trabajo por turno
mensuales de envases diarios por máquina, se pretende mejorar los indicadores de tiempo de
respuesta en cuanto a las fallas de los equipos por parte del personal técnico de Mantenimiento
para así mejorar los niveles de producción de la planta.

Alcances y Limitaciones de la Investigación

El plan desarrollado se basa en mejorar la transferencia de conocimiento del personal técnico
del departamento de mantenimiento de la empresa Playdesa Plásticos y desarrollos S.A, para
obtener una integración de los conocimientos del personal así como incrementar su
productividad en cuanto a los mantenimientos y operación de los equipos de trabajo, esto
utilizando la base conceptual del modelo de competencias y de acuerdo a los objetivos
estratégicos de la organización.

Debido a que las maquinas que posee la empresa fueron repotenciadas y ensambladas por el
personal técnico fundador las mismas no poseen las características iniciales de fabricación, ya
que la mayoría de sus partes han sido reemplazadas por desgaste, actualizaciones o por
adecuación al proceso interno, por ello no existen manuales para el funcionamiento de las
mismas. Adicionalmente el aprendizaje y la asimilación tecnológica obtenida por la
desagregación tecnológica realizada en los equipos en los inicios de la empresa no ha sido



0

10

20

30

1 2 3 4 5 6 7 8

3 3 2 1 1 1 1 1

21 21 22 23 23 23 23 23

SI

NO

N
U

M
ER

O
DE

 T
RA

BA
JA

DO
RE

S

PREGUNTAS

transferida a ninguna persona o medio que permita su conservación y utilización por parte del
personal entrante; En la actualidad la empresa cuenta con un personal técnico fundador muy
reducido situación alarmante ya que el no contar con el conocimiento de este personal trae
graves consecuencias como largas paradas y fallas constantes en los equipos lo que ocasiona
baja productividad y largas jornadas de trabajo del personal técnico de mantenimiento.

PROCEDIMIENTO

A continuación se detallan los pasos y procedimientos realizados para el desarrollo de los
objetivos planteados, especificando las fases desarrolladas en la investigación, las actividades
realizadas en cada fase de investigación, las técnicas o instrumentos empleados, y los
resultados obtenidos.

Fase I. Evaluación de los Objetivos Estratégicos de la organización

Se estudió si los objetivos  del departamento de mantenimiento están en concordancia con los
objetivos de la organización, mediante el estudio de la misión, visión y objetivos de la
organización y los objetivos del departamento de mantenimiento, luego en conjunto con la
jefatura de mantenimiento se realizaron entrevistas no estructuradas para determinar si en el
personal técnico existían canales de transferencia y determinar cómo es el flujo de
conocimiento entre el personal. Con la colaboración del departamento de recursos humanos se
examinó cuáles son los planes de formación que existen para el personal técnico, lo cual
permitió identificar si estos están en función a los objetivos de la organización, mediante la
utilización de entrevistas no estructuradas, panel de expertos.

Para la determinación de la alineación de los objetivos estratégicos de la organización con los
del departamento de mantenimiento, se utilizó como instrumento de recolección de datos una
guía de entrevista, este instrumento fue aplicado al grupo de trabajadores seleccionados en el
muestreo no probabilístico. Para el análisis de los datos obtenidos se utilizaron las
herramientas de análisis estadístico que permitieron facilitar la comprensión y análisis de los
mismos. El resultado obtenido  de los ítems de la entrevista se presenta en el grafico 2.

Grafico 2. Resultados Obtenidos

Fuente: Montes L. y Col (2013).



Según la gráfica 2, se puede observar que la totalidad de preguntas planteadas  fueron
contestadas de forma negativa, los resultados de los ítems 1, 2, 3 y 4 reflejan que los objetivos
del departamento de mantenimiento no se encuentran en concordancia con los objetivos
estratégicos de la organización, ya que la mayoría de los trabajadores entrevistados no
conocen la misión, visión, valores ni objetivos de la organización así como tampoco las del
departamento de mantenimiento, el personal manifestó suponer cuales son los objetivos
organizacionales pero acotaron que no han recibido información de los mismos. Con los
resultados del ítem N° 5, la mayoría de los  entrevistados respondieron no tener conocimiento
de los canales de transferencia que se desarrollan en el departamento de mantenimiento, el
resultado del ítem N° 6  y 7 nos indica que los trabajadores desconocen los programas de
formación que existen en la empresa para el personal técnico.

Fase II y III. Análisis del perfil profesional y Evaluación del perfil ocupacional.

Se examinó el objetivo de cada puesto de trabajo para definir los perfiles de cargos requeridos
por la gerencia general, analizando e identificando las competencias requeridas en cada cargo
técnico, luego se analizaron los puestos de trabajo  para evaluar las funciones que realmente
ejerce  el personal técnico y las competencias reales observadas que posee el trabajador para el
desempeño de sus funciones utilizando herramientas como la entrevista, el cuestionario,
observación directa, se realizó el mapa funcional de cada cargo técnico destacando en estas las
cualidades y habilidades requeridas para la realización de cada una de las actividades. Con los
resultados obtenidos se evaluó la descripción de los cargos técnicos (perfil ocupacional), se
estudiaron los modelos de competencia existentes, se observó que el más adecuado para el
caso estudio era el Modelo Funcional, ya que este modelo permite analizar las funciones
técnicas de cada cargo y determinar la necesidades de capacitación en función a las
competencias de los trabajadores, es por ello que se plantearon de diferentes fuentes un
Diccionario de Competencias que sirvió  como referencia para la selección de las
competencias las cuales para el panel de expertos son las más idóneas para los puesto de
trabajo estudiados, en el cuadro 2 se pueden apreciar dichas competencias.

Cuadro 2. Selección de Competencias

COMPETENCIAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

COMPETENCIAS
Jefe
de

Mtto

Supervisor de
Mtto.

Coordinador
Técnico Electromecánico Supervisor

Ajustador Ajustador Auxiliar
Técnico

1. Orientación al cliente
Interno y externo.

X X X X X X X

2. Orientación a los
resultados. X X X X X X X

3. Calidad de Trabajo X X X X X X X

4. Ética X X X X X X X

5. Liderazgo X X X X X

6. Conocimiento del
negocio y manejo de las
relaciones.

X

7. Capacidad de
planificación. X X X

8. Trabajo en equipo. X X X X X X X



Continuación. Cuadro2
9. Tolerancia a la

presión autocontrol.
X X X X X X X

10. Capacidad de
aprender. X X X X X X X

11. Habilidad,
pensamiento
analítico-conceptual.

X X X X X X X

12. Adaptabilidad-
flexibilidad. X X X X X X X

13. Responsabilidad X X X X X X X

14. Iniciativa -
Autonomía

X X X X X X X

15. Conciencia
Organizativa X X X X X X X

Fuente: Montes L. y Col (2013).

Luego de realizar la selección de competencias, se procedió a seleccionar los niveles de
competencia definidas por el panel de expertos con la utilización de la técnica tormenta de
ideas, las cuales son las requeridas para cada cargo, teniendo cada competencia 5 niveles,
denominadas para la organización en A, B, C, D y E, siendo A el nivel superior o superlativo,
el nivel E el mínimo de la competencia, en el cuadro 3 se muestra el nivel de competencia
requerida para el cargo jefe de mantenimiento.

Cuadro 3. Nivel de Competencia Jefe de Mantenimiento.

Cargo
Competencia

Cardinal Nivel Competencia Funcionales Nivel

Jefe de Mtto

1. Orientación al cliente Interno y Externo A 8. Trabajo en equipo. A

2. Orientación a los resultados A 9. Tolerancia a la presión / Autocontrol A

3. Calidad de Trabajo A 10. Capacidad para aprender. A

4. Ética
B

11. Habilidad, Pensamiento – analítico /
conceptual B

Competencia Funcionales 12. Adaptabilidad – Flexibilidad A

5. Liderazgo A 13. Responsabilidad A

6. Conocimiento del negocio y manejo de
la relaciones. D

14. Iniciativa – Autonomía
A

7. Capacidad de planificación y
organización. A

15. Conciencia organizacional
A

Fuente: Montes L. y Col (2013).

Luego de obtener los niveles requeridos por la organización en cada puesto de trabajo técnico,
se realizan las evaluaciones de competencias de cada uno de los trabajadores que pertenecen al
departamento de mantenimiento, dichas evaluaciones fueron realizadas por el jefe de
mantenimiento en conjunto con la gerencia de recursos humanos, se utilizó la técnica de la
tormenta de ideas, se establecieron cinco niveles para las competencias y cada uno presenta
una ponderación lo que permite poder medir en forma cuantitativa el nivel de competencia
requerida para cada puesto y el nivel de competencia que presenta el ocupante del puesto de
trabajo a evaluar, tal como se aprecia en el cuadro 4.



Cuadro 4. Puntuación de los niveles de competencia de Desempeño

Fuente: Montes L. y Col (2013).

En el cuadro 5 se pueden observar los niveles de competencia de los cargos Jefe de
Mantenimiento, Supervisor Técnico y Coordinador Técnico con las ponderaciones requeridas
por la organización.

Cuadro 5. Niveles de Competencia Técnico 1
Jefe de
Mtto

Supervisor
Técnico

Coordinador
Técnico

COMPETENCIAS DPTO. MANTENIMIENTO Nivel Ptos Nivel Ptos Nivel Ptos
1. Orientación al cliente Interno y Externo A 5 A 5 B 4
2. Orientación a los resultados A 5 A 5 B 4
3. Calidad de Trabajo A 5 A 5 B 4
4. Ética B 4 A 5 B 4
5. Liderazgo A 5 A 5 C 3
6. Conocimiento del negocio y manejo de la relaciones. B 4 N/A N/A N/A N/A
7. Capacidad de planificación y organización. A 5 B 4 C 3
8. Trabajo en equipo. A 5 B 4 C 3
9. Tolerancia a la presión / Autocontrol A 5 A 5 C 3
10. Capacidad para aprender. A 5 A 5 B 4
11. Habilidad, Pensamiento – analítico / conceptual B 4 B 4 C 3
12. Adaptabilidad – Flexibilidad A 5 A 5 C 3
13. Responsabilidad A 5 A 5 C 3
14. Iniciativa – Autonomía A 5 A 5 B 4
15. Conciencia organizacional A 5 A 5 B 4

72 67 49

Fuente: Montes L. y Col (2013).

Para determinar cuáles son las competencias existentes en el personal técnico del
departamento de mantenimiento, se procedió a realizar una evaluación a cada una de las
personas que integran el departamento, en el cuadro 6 se muestran las competencias evaluadas
para cada cargo y la ponderación resultante de la evaluación del personal que conforma el
departamento en estudio.

Cuadro 6. Evaluación de Competencias Personal Técnico

DPTO. MANTENIMIENTO
COMPETENCIAS

PUNTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jefe de Mtto. B C B A B C B A B B B A A B B 62

Supervisor de Mtto. B B B B B A A A A C B B A B 60

Coordinador Técnico 1 B B B B C C C D C D C C C C 44

Coordinador Técnico 2 C C C C C C C C C D C C C C 41

NIVEL DE
COMPETENCIA PROPÓSITO PUNTUACIÓN

A Representa el grado máximo de su competencia (excelencia). 5

B Marca un nivel alto de desarrollo 4

C Medio dominio de la habilidad 3

D Nivel Bajo de la competencia 2

E No se detecta un buen desarrollo o es inexistente la presencia de dicha competencia. 1



Continuación. Cuadro 6.
Electromecánico 1 D D C D D C D D D D C C 28

Electromecánico 2 D D C C D D D D D D D D 26

Supervisor Ajustador B C B B C D B B C C C B B C 48
Ajustador 1 C D D C D C C D D C C C C 34
Ajustador 2 C C B B D C D C D C C C C 38
Auxiliar Técnico 1 D D D C C D D E E D E D 23
Auxiliar Técnico 2 D D C C C D C D C D D C 30

Fuente: Montes L. y Col (2013).

La determinación de las brechas de competencias, es un proceso que se utiliza para establecer
la diferencia de competencias existentes y las competencias requeridas por la organización
para los puestos de trabajo, del estudio realizado se obtuvieron las brechas de competencia tal
como se muestra en el cuadro 7.

Cuadro 7. Brechas de Competencias.

DPTO. MANTENIMIENTO PUNTOS
EVALUACION

Punto
Requeridos
PUESTO

BRECHA ESTATUS
BRECHA

Jefe de Mantenimiento 62 72 10 CAPACITAR

Supervisor de Mtto 60 67 7 CAPACITAR

Coordinador Técnico 1 44 49 5 CAPACITAR

Coordinador Técnico 2 41 49 8 CAPACITAR

Electromecánico 1Jo 28 39 11 CAPACITAR

Electromecánico 2 26 39 13 CAPACITAR

Supervisor Ajustador 48 51 3 CAPACITAR

Ajustador 1 34 44 10 CAPACITAR
Ajustador 2 38 44 6 CAPACITAR

Auxiliar Técnico 1 23 30 7 CAPACITAR

Auxiliar Técnico 2 30 30 0 COMPETENTE

Auxiliar Técnico 3 36 30 -6 COMPETENTE

Fuente: Montes L. y Col (2013).

Con los resultados obtenidos se pueden observar las  brechas de competencias existentes en
los cargos técnicos, los cuales permiten determinar cuáles son las carencias de competencias
que posee el personal para el desenvolvimiento óptimo de sus funciones.

Fase IV. Formular las estrategias que permitan así identificar el personal con
desempeño superior en su puesto de trabajo.

Con los resultados obtenidos de la fase III, se creó un plan de formación y capacitación para
los técnicos que conforman el departamento de mantenimiento, que fortalecerá y adecúe sus
cualidades lo que permitirá cerrar las brechas detectadas a través de la evaluación de
competencias, considerando estas en términos de conocimiento, trayectoria profesional,
capacidades y aspiraciones, basado en los objetivos estratégicos de la organización. El Plan de
adiestramiento para el personal técnico se realizó siguiendo la metodología 5W+2H como se
puede apreciar en el cuadro 8, en el cual se muestran dos de las competencias a fortalecer del
plan de adiestramiento.



Cuadro 8. Plan de Adiestramiento

N° Qué Porqué Cómo Quién Dónde Participantes Cuándo Cuánto

1

Orientación
al cliente
Interno y
Externo

Es la capacidad de
actuar e identificar las
necesidades y
expectativas de los
clientes internos y
externos; obteniendo el
máximo nivel de
satisfacción en los
clientes.

Curso de
Atención a
clientes
internos y
externos

DISCOM BQTO

 Jefe de
Mtto.

 Supervisor
de Mtto.

 Coordinador
Técnico 1,
2, 3, 4.

 Electromecá
nico 1, 2, 3
y 4.

 Ajustador 5.

Abril

850 Bs.F
P/P

TOTAL:

9350 Bs. F

2
Orientación

a los
Resultados

Es capacidad para
actuar con velocidad y
sentido de urgencia
cuando son necesarias
decisiones importantes
para cumplir las
necesidades del cliente
o para mejorar la
organización.

Curso de
Motivación

al Logro
INTRAG BQTO

 Jefe de
Mtto.

 Supervisor
de Mtto.

 Coordinador
técnico 1, 2,
3, 4.

 Electromecá
nico 1, 2.

 Ajustador 1
y 4.

Abril

750 Bs.F
P/P

TOTAL:

7500 Bs.F

3
Calidad de

Trabajo

Implica tener amplios
conocimientos de los
temas del área, poseer
capacidad de
comprender la esencia
de los aspectos
complejos, basarse en
los hechos y la razón,
demostrar
constantemente interés
por aprender.

Curso de la
Calidad en
el trabajo

INTRAG BQTO

 Jefe de
Mtto.

 Supervisor
de Mtto.

 Coordinador
Técnico 2 y
4.

 Electromecá
nico 1, 2 y
3.

 Ajustador 1,
3, 4 y 6.

 Auxiliar
Técnico 1.

Abril

750 Bs.F
P/P

TOTAL:

7500 Bs.F

4 Ética

Fomenta el sentimiento
de obrar
consecuentemente con
los valores morales y
las buenas costumbres
y prácticas
profesionales,
respetando las políticas
organizacionales.

Curso de
Ética y
valores
para el
trabajo

Sideris
Consul-
tores,
C.A

BQTO

 Supervisor
de Mtto.

 Coordinador
Técnico 2.

 Electromecá
nico 1.

 Ajustador
1, 4 y 6.

Mayo

550 Bs.F
P/P

TOTAL:

3300 Bs.F

Fuente: Montes L. y Col (2013).



Fase V. Diseñar plan de gestión para mejorar la transferencia de conocimiento.

Luego de determinar cuáles son los requerimientos de conocimiento del personal técnico se
establecen los canales de transferencia que permitirán enriquecer las bases conceptuales y
experimentales del personal técnico a través de la transferencia del conocimiento, por lo que
se propone la creación de equipos autodirigidos que contribuyan a mejorar la gestión del
departamento, así como aumentar la confiabilidad y eficiencia, lo cual contribuirá a establecer
la transferencia de conocimiento no existente entre el personal técnico. Se propone un
programa para realizar la formación de los equipos autodirigidos como se muestra en el cuadro
9.

Cuadro 9. Programa para la formación de equipos autodirigidos

ITEM ETAPAS ACCIÓN
RESPONSABL

E

1
Establecer normas de
desempeño exigente y
urgente.

Realizar reuniones que permitan definir las  normas y
propósitos internos del departamento, con lo cual se
establecerá la política de trabajo a ejecutar para la
consecución de los objetivos de la empresa.

 Gerencia
General.

 Jefe de Mtto.

2

Seleccionar a los
miembros en razón de
sus habilidades y su
potencial para
aprender.

Realizar una evaluación donde se destaquen las
habilidades que posee el equipo y a su vez permita
identificar en cada miembro que otras habilidades
deben aprender.

 Jefe de Mtto.
 Supervisor de

Mtto.

3

Enseñar a los líderes a
“asesorar” y no a
“mandar”.

Se deben realizar inducciones a fin de orientar al líder
en cuanto a su comunicación con el equipo de manera
que esta se realice como apoyo y entrenamiento más no
como un cumplimiento de órdenes.

 Jefe de Mtto.
 Gerencia de

Recursos
Humanos.

4

Retar al grupo con
regularidad
presentándole datos e
información
actualizada.

Se debe orientar al equipo acerca de la situación actual
de la empresa, para que este pueda establecer metas a
corto, mediano y largo plazo.

 Jefe de Mtto

5

Establecer la
retroalimentación
positiva, los
reconocimientos y las
recompensas.

Al plantear las metas se deben establecer incentivos a
los logros obtenidos por el equipo, para de esta manera
garantizar un continuo interés en la consecución de las
metas.

 Gerencia
General.

 Jefe de Mtto.

6
Elegir a personas con
capacidades de trabajar
en equipo.

Realizar cursos motivacionales para determinar dentro
del personal técnico, quienes poseen la tendencia más
elevada en trabajar en equipo.

 Gerencia
Recursos
Humanos.

 Jefe de Mtto

7
Capacitar al equipo

constantemente

Realizar evaluaciones de desempeño periódicas para
determinar cuáles son los requerimientos de
capacitación del personal y así garantizar la continua
actualización de sus conocimientos.

 Gerencia
Recursos
Humanos.

 Jefe de Mtto.



Continuación. Cuadro 9.

8

Ofrecer capacitación
cruzada para conseguir

flexibilidad en la
ejecución de las

actividades de cada
puesto de trabajo.

Utilizando este método los miembros del equipo
podrán intercambiar información acerca del proceso
garantizando un conocimiento global de las
actividades, lo que se traduce en una transferencia de
conocimiento en el equipo de trabajo y además
garantiza que todos los miembros del equipo puedan
ejercer cualquier función dentro del departamento.

 Jefe de
Mtto.

Fuente: Montes L. y Col (2013).

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, a través del cumplimiento de los
objetivos planteados, se hace posible crear las siguientes conclusiones:

1. Al realizar el análisis de la investigación se pudo determinar que los objetivos estratégicos
del departamento de mantenimiento no se encuentran en concordancia con los objetivos
estratégicos de la organización, ya que el personal técnico entrevistado manifestó no
conocer los objetivos, misión, visión y valores tanto de la organización como los del
departamento al cual están adscritos, sin embargo se observa que dicha información es
manejada en su totalidad por la jefatura del departamento.

2. Se analizaron las descripciones de cada cargo adscrito al departamento de mantenimiento,
con lo cual se determinó que no existía información sobre las competencias requeridas
para los mismos, por lo que se procede a realizar un mapa funcional para identificar los
elementos de competencia, actividades realizadas, las habilidades y destrezas de cada
puesto de trabajo, con esto se determina que el modelo de competencia adecuado para el
caso de estudio es el modelo funcional.

3. Se realizó una evaluación de competencia con lo que se observa que sólo dos de veintitrés
trabajadores evaluados posee dominio total o superior de las competencias requeridas para
su cargo, por lo que los trabajadores restantes deben recibir capacitación en las
competencias en las cuales no obtuvieron el nivel esperado, además se diseñó un plan de
adiestramiento técnico para reforzar el perfil profesional de cada trabajador.

4. Se plantea la formación de equipos autodirigidos en el departamento de mantenimiento
para establecer la transferencia de conocimiento entre el personal y de esta forma
garantizar el aprendizaje continuo y reciproco entre sus miembros además de aumentar la
eficiencia del departamento como un todo.

RECOMENDACIONES

Del trabajo de investigación realizado se presentan a continuación una serie de
recomendaciones que permitirán aumentar la productividad y eficiencia de la empresa:

1. Difundir la misión, visión, valores y objetivos estratégicos de la organización a todos
los niveles departamentales.



2. Aplicar modelo de competencia para obtener las descripciones de cargo de acuerdo con
las competencias de cada cargo en los demás departamentos de la organización.

3. Al realizar incorporación de nuevos miembros en el departamento de mantenimiento
evaluarlos de acuerdo con las competencias requeridas para su cargo, lo cual
garantizará una mayor eficacia en la ejecución de sus actividades dentro del
departamento.

4. Aplicar semestralmente el instrumento de medición utilizado en la investigación a fin
de garantizar la actualización del personal respecto a sus cargos respectivos.

5. Fomentar la formación de equipos autodirigidos en todos los departamentos de la
organización, lo que garantizará un mejor desempeño en sus actividades y una mayor
productividad individual y grupal.

6. Programar charlas semanales dictadas por el personal técnico de todos los niveles,
acerca de las diferentes estaciones de trabajo con la asistencia de todo el personal
técnico para garantizar la fluidez y ampliación del conocimiento de cada uno de
acuerdo a los conocimientos y experiencias individuales.
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar quais estratégias estão sendo
efetivamente utilizadas pelas incubadoras paranaenses para estimular as empresas incubadas
de base tecnológica. Para isso foi desenvolvida uma pesquisa qualitativo-descritiva por meio
de entrevista semiestruturada, primeiramente com os gestores das três incubadoras localizadas
no interior do Estado do Paraná, Brasil: (1) Incubadora Tecnológica de Maringá, (2)
Incubadora do Parque Tecnológico Itaipu (PTI) e (3) Centro Incubador Tecnológico de
Cascavel (CIT/FUNDETEC). Depois, foram entrevistados dezessete proprietários de dez
empresas incubadas. Como principais achados, pode-se citar que há algumas divergências de
informações do que a incubadora oferece e o que é efetivamente utilizado pelas incubadas.
Por isso, apesar de fomentar a troca de informações entre as incubadas e com seus parceiros,
esses mecanismos não estão devidamente formalizados e divulgados a todos os proprietários
das empresas incubadas, acarretando que empreendedores não se utilizam de todo o potencial
que a incubadora dispõe.

PALAVRAS-CHAVE: Incubadora. Inovação. Estratégias.

ABSTRACT: This paper aims to analyze which strategies are being effectively used by
Paraná incubators to stimulate incubated companies of technological base. For this, we
developed a qualitative descriptive study using semi-structured interviews, first with three
incubators managers located within Paraná, Brazil: (1) Technological Incubator of Maringa,
(2) Incubator Itaipu Technological Park (PTI) and (3) Technological Incubator Center of
Cascavel (CIT/FUNDETEC). Then we interviewed seventeen owners in ten incubated
companies. With major findings, we can mention that there are some differences in the
information that the incubator provides and what is actually used by incubated companies.
Therefore, though foster the exchange of information between the incubated and with
partners, these mechanisms are not fully formalized and communicated to all owners of the
incubated companies, leading entrepreneurs who do not use the full potential that the
incubator provides.

KEYWORDS: Incubator. Innovation. Strategies.
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

As incubadoras são entidades reconhecidas por estimular o desenvolvimento de empresas,
sobretudo de base tecnológica, visando o incentivo à inovação e, por conseguinte, o
desenvolvimento econômico dos países. Seu papel principal é dar suporte para o
gerenciamento interno dos empreendimentos, auxiliando-os na relação com o ambiente
externo, e incentivando, principalmente, universitários recém-graduados a disseminar
inovações tecnológicas e criar espírito empreendedor (ANPROTEC, 2013).

No Brasil as incubadoras surgiram na década de 1980, deste então o número de incubadoras
vem aumentando. Um estudo da ANPROTEC (Associação Nacional de Entidades Promotoras
de Empreendimentos Inovadores) em parceria com o MCTI (Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovação) mostrou que, em 2011, o Brasil possuía 384 incubadoras em
operação, abrigando 2.640 empresas e gerando 16.394 postos de trabalho. Dessas empresas,
98% inovam, sendo 28% com foco no âmbito local, 55% no nacional e 15% no mundial
(ANPROTEC, 2013). No estado do Paraná, de acordo com a REPARTE (Rede Paranaense de
Incubadoras e Parques Tecnológicos), existem mais de 30 incubadoras, com parcerias no
Brasil e por toda América Latina (REPARTE, 2013).

Como o país tem características culturais marcantes, o conceito de incubadoras, que foi
importado dos Estados Unidos acabou sendo modificado. No país de origem as incubadoras
focam mais empresas de alta tecnologia, levando em consideração seu maior
desenvolvimento. Por outro lado, no Brasil, elas foram transformadas em um modelo mais
amplo para resolver questões de desenvolvimento e pobreza (ETZKOWITZ, 2008).

Apesar do aumento de incentivo a criação de incubadoras e da transformação sofrida no seu
conceito para se adaptar as realidades brasileiras, elas ainda sofrem dificuldades no processo
de operacionalização. Dentro desse contexto, surge à seguinte questão: Quais estratégias estão
sendo efetivamente utilizadas pelas incubadoras paranaenses para estimular as empresas
incubadas de base tecnológica?

Visando responder a essa indagação, o presente artigo resulta de uma pesquisa realizada com
três incubadoras localizadas no Estado do Paraná: (1) Incubadora Tecnológica de Maringá, (2)
Incubadora do Parque Tecnológico Itaipu (PTI) e (3) Centro Incubador Tecnológico de
Cascavel (CIT/FUNDETEC). Tem-se por objetivo analisar quais estratégias estão sendo
efetivamente utilizadas pelas incubadoras paranaenses para estimular as empresas incubadas
de base tecnológica. De forma específica, buscou-se (1) identificar como as incubadoras estão
trabalhando no sentido de desenvolver as incubadas na visão dos seus gestores; (2) identificar
a visão dos proprietários das incubadas sobre o apoio recebido; (3) descrever a
operacionalização de cada uma das incubadoras e os incentivos ofertados; e (4) discutir as
estratégias utilizadas pelas incubadoras na visão dos gestores da incubadora em comparação
com a visão dos proprietários das incubadas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
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Para alcançar os objetivos propostos, o referencial teórico abordou, primeiramente, discussões
sobre redes estratégicas e inovação. Depois, apresentam-se questões sobre incubadoras e
empresas incubadas.

2.1 REDES ESTRATÉGICAS E INOVAÇÃO

Atualmente, as redes ganharam espaço na discussão e análise organizacional, pois podem ser
vistas de forma estratégica para fomentar o desenvolvimento de inovações. As empresas não
devem ser analisadas como entidades autônomas, mas sim ligadas umas às outras em redes de
recursos e fluxos (GULATI; NOHRIA; ZAHEER, 2000). Essas redes englobam um conjunto
de relações com outros atores ou organizações, sejam fornecedores, clientes, concorrentes ou
outras pessoas e entidades. Elas são compostas por laços interorganizacionais que podem ser
duradouros e de importância estratégica para a empresa.

As redes estratégicas podem ser vistas como estruturas de relações comerciais colaborativas
entre empresas, as quais formam alianças visando atingir objetivos de interesse mútuo, com
base em regras acordadas, confiança e interdependência, podendo compartilhar recursos e
conhecimento para ampliar seu capital intelectual, desenvolvendo competências e ganhando
competitividade individualmente, ao mesmo tempo em que um capital social próprio da rede é
construído (DIAS, 2009). Neste contexto, as empresas em que os relacionamentos permitem
ocupar um lugar mais central nas redes, usando isso de forma estratégica, tendem a alcançar
maiores retornos, devido ao acesso a informações de melhor qualidade e oportunidades
diferenciadas, em contrapartida àquelas empresas que estão em uma localização periférica na
rede (GULATI; NOHRIA; ZAHEER, 2000).

Além da posição na estrutura da rede, o tipo de relacionamento entre os atores da rede
também definem o acesso a oportunidades (UZZI, 1997). Nas redes existem relações sociais
ou laços de um tipo específico, sendo que um laço ou relação entre dois atores tem força e
conteúdo. A força do laço é caracterizada por uma combinação da quantidade de tempo,
intensidade emocional, intimidade e serviços recíprocos, podendo ser fraco, forte ou ausente
(GRANOVETTER, 1973). O conteúdo pode incluir informação, conselho ou amizade,
interesses comuns ou associação, e tipicamente algum nível de confiança (CASTILLA et al.,
2000).

A troca de informações entre os atores da rede podem ser utilizadas de forma estratégica e
propiciar o acesso ao conhecimento, que é fundamental para o desenvolvimento da inovação,
pois esta decorre do conhecimento (STUART; SORENSON, 2005; MELO; AGOSTINHO,
2007; NASCIMENTO et al., 2011). Os tipos de relacionamentos entre as pessoas, a
intensidade e a frequência com que eles acontecem apresentam-se como influenciadores do
intercâmbio de ideias, favorecendo a geração de conhecimento e a identificação de
oportunidades (REAGANS; MCEVILY, 2003; ELFRING; HULSINK, 2007). Desta forma,
para serem inovadoras, as empresas precisam criar um ambiente organizacional voltado à
inovação, um ambiente que possibilite a troca de informações, que haja transferência e troca
de conhecimentos (NONAKA, 1997). O grau de inovação aumenta com a variedade de
parceiros comunicando-se em rede, pois a diversidade de informações que procedem de
diferentes fontes é mais propícia à inovação do que a concentração em apenas um tipo de
interação (ALBAGLI; MACIEL, 2004).
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A inovação é aqui entendida como uma ideia, prática ou objeto que é percebido como novo
por um indivíduo ou outra unidade de adoção (ROGERS, 2003). A inovação pode ser de
produto, quando é introduzido um novo produto ou serviço na sua linha de atuação; de
processo, quando são introduzidos novos processos produtivos; de gestão, com a introdução
de novos processos administrativos; e de modelo de negócio, quando a empresa modifica a
essência do seu negócio (ANDREASSI, 2007).

Todas essas inovações podem ser classificadas dentro de um continuum entre radical e
incremental. A inovação radical pode ser vista como aquela que produz mudanças
fundamentais na organização, representando o abandono de práticas existentes e o
desenvolvimento de rotinas completamente novas (JOHANNESSEN; OLSEN; LUMPKIN,
2001). Por outro lado, a inovação incremental procura melhorar o que já existe, sendo
caracterizada por adaptações das rotinas existentes, ajustando-se as normas e valores da
organização de maneira menos perturbadora (MOREIRA; QUEIROZ, 2007). Por
conseguinte, nota-se que há diferentes graus de novidade indo desde pequenas melhorias a
práticas realmente novas (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). Não obstante o tipo de
inovação, o acesso a informações por meio de relacionamentos é fundamental para o seu
desenvolvimento (GRANOVETTER, 1985; UZZI, 1997; PEREIRA; REINERT, 2013).

Entre os modelos que discutem a inovação por meio dos relacionamentos, está o da hélice
tríplice, com base na relação governo-universidade-indústria. Esse modelo pode ser visto
como uma plataforma para formação de novos formatos organizacionais que visam promover
a inovação, como incubadoras e parques tecnológicos. A formação dessas novas instituições
pretende criar um sistema de inovação sustentável e durável na era da economia do
conhecimento (ETZKOWITZ, 2008).

Diante do importante papel das interações para a criação de redes estratégicas, surgem
espaços como as incubadoras. Esse assunto foi discutido no próximo tópico.

2.2 INCUBADORAS E EMPRESAS INCUBADAS

As incubadoras surgiram com o intuito de dar auxílio a pequenos empreendimentos para o seu
desenvolvimento (BEUREN; RAUPP, 2010). Seu propósito é prover às incubadas serviços e
recursos compartilhados, instalações adequadas e infraestrutura administrativa competente e
operacional, criando assim um ambiente favorável ao nascimento, desenvolvimento e
consolidação de novos negócios (VEDOVELLO; FIGUEIREDO, 2005).

As incubadoras tipicamente procuram desenvolver um ambiente de negócios para assegurar
os recursos, serviços e toda assistência que as empresas iniciantes necessitam. De modo geral,
elas tentam resolver falhas antes das organizações atuarem diretamente no mercado, como os
custos de informação, a falta de assistência de serviços e de negócios e os financiamentos.
Elas também procuram maximizar o potencial de agência empreendedora provendo as
incubadas com serviços e suporte que complementam seus talentos e recursos, capacitando-as
a expandir seu potencial. Neste contexto, as incubadoras normalmente compartilham de certas
características como manter um espírito de empreendedorismo; oferecer taxas e termos
preferenciais, permitindo que as companhias se utilizem de certas economias de escala; e
oferecer acesso a redes de empresas ou rede organizada (BOLLINGTOFT; ULHOI, 2005).
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A implantação e o fortalecimento das incubadoras buscam promover o desenvolvimento
econômico regional e nacional, promover a comercialização de tecnologias, promover o
desenvolvimento de propriedades imobiliárias e promover o empreendedorismo
(VEDOVELLO; FIGUEIREDO, 2005). Dentre os diversos tipos, destacam-se as incubadoras
comerciais independentes, que são resultados de atividades desenvolvidas por empresários ou
empresas ligadas ao capital de risco; as incubadoras regionais, que normalmente são
implantadas por governos locais ou organizações com interesses locais; as incubadoras
vinculadas às universidades, nas quais as universidades servem de base para essas
incubadoras; as incubadoras intraempresariais, que estão ligadas a alguma organização no seu
setor de P&D; e as incubadoras virtuais, que não possuem espaço físico, mas oferecem redes
de acesso a empresários (VEDOVELLO; FIGUEIREDO, 2005).

As empresas incubadas ou empresas residentes são organizações que desenvolvem produtos
ou serviços inovadores, elas estão abrigadas em uma incubadora e passam por processo de
seleção para isso, recebendo apoio técnico, gerencial e financeiro de uma rede de instituições
constituídas especialmente para criar e acelerar o desenvolvimento de pequenos negócios
(ANPROTEC/SEBRAE, 2002).

A existência de redes de relacionamentos entre os indivíduos e as organizações envolvidas na
incubadora sugere que a troca de informação e recursos entre as empresas é influenciada pelas
normas sociais, pela estrutura social e pelo poder individual, pois, sociologicamente, as
incubadoras podem ser consideradas como microcomunidades de empresas e indivíduos
(PHAN; SIEGEL; WRIGHT, 2005). Por esse motivo, acredita-se que as incubadoras possuem
o papel de intermediárias de relacionamentos das incubadas, envolvendo relações entre as
organizações que estão incubadas, delas com o mercado e com a rede da incubadora
(NASCIMENTO et al., 2011). Sendo assim, as incubadoras surgem como fomentadoras do
processo de inovação, provendo diversos recursos.

3 MÉTODO

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativo-descritiva (DENZIN; LINCONL, 1994;
TRIVIÑOS, 2008). Utilizou-se o estudo multicaso como desenho de pesquisa (YIN, 2003;
GODOY, 2006), com corte de investigação transversal (RICHARDSON, 2008). Foram
pesquisadas três incubadoras, localizadas no estado do Paraná: (1) Incubadora Tecnológica de
Maringá, (2) Incubadora do Parque Tecnológico Itaipu (PTI) e (3) Centro Incubador
Tecnológico de Cascavel (CIT/FUNDETEC). Nestas três incubadoras, foram selecionadas e
pesquisadas dez empresas incubadas.

Foram coletados dados primários, construídos por meio de entrevistas semiestruturadas
(FONTANA; FREY, 1994) com os gestores das incubadoras e com os empreendedores das
empresas selecionadas e dados secundários por meio do site das incubadoras e das incubadas
juntamente com documentos internos, tais como editais, regimento, entre outros.

Num primeiro momento, foram entrevistados os gestores das incubadoras. Na Incubadora
Tecnológica de Maringá foram entrevistados um membro do conselho gestor (I1), o diretor de
projetos (I2) e a gerente administrativa (I3). Na incubadora do PTI foram entrevistados o
gerente (I4) e o analista de negócios (I5). No CIT/FUNDETEC foi entrevistado um membro
da gerência da incubadora (I6). A duração média das entrevistas foi de 50 minutos.
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A condução das entrevistas foi efetuada da seguinte forma: primeiro buscou-se investigar
particularidades do processo de seleção; depois descobrir sobre o apoio ofertado durante o
período de incubação e se existia um acompanhamento das incubadas; em seguida, analisou-
se a atuação da incubadora com relação a treinamento e suporte gerencial, acesso ao mercado
e a informações; e por fim, investigou-se sobre a formação dos relacionamentos e a inovação.

Num segundo momento, foram entrevistados os empreendedores das empresas incubadas. As
empresas e os empreendedores entrevistados estão denominados no quadro 1.

Incubadora Tecnológica de
Maringá

Incubadora do PTI CIT/FUNDETEC

Empresa A (E1) Empresa D (E8; E9) Empresa G (E14)

Empresa B (E2; E3; E4) Empresa E (E10; E11) Empresa H (E15)

Empresa C (E5; E6; E7) Empresa F (E12; E13) Empresa I (E16)

Empresa J (E17)

Quadro 1: Empresas e Empreendedores Entrevistados
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa

Na Incubadora Tecnológica de Maringá foram entrevistados sete empreendedores em três
incubadas. Na incubadora do PTI foram entrevistados seis empreendedores em três empresas.
No CIT/FUNDETEC foram entrevistados quatro empreendedores em quatro incubadas. Em
média cada entrevista durou cerca de 40 minutos. A escolha das empresas ocorreu devido ao
tempo de incubação, pois foram selecionadas em cada incubadora, empresas em diferentes
estágios de incubação, sendo uma no início do processo, outra com tempo médio de
incubação e uma empresa quase em estágio final. No caso do CIT/FUNDETEC foram
identificados dois grupos bem distintos com relação ao tempo de incubação. Cada grupo
incubado por um edital lançado em datas diferentes, por isso optou-se por entrevistar duas
empresas de cada grupo.

A condução das entrevistas foi efetuada da seguinte forma: primeiro buscou-se investigar
quais os benefícios obtidos; depois descobrir se a incubadora propiciou acesso ao mercado e
reconhecimento para a empresa; em seguida pesquisar sobre o incentivo da incubadora para o
desenvolvimento das redes entre as incubadas; e por fim, analisou-se sobre a utilização das
redes pelas incubadas para troca de informações, formação de parcerias, cooperação e
desenvolvimento da inovação.

Todas as entrevistas foram realizadas entre outubro de 2009 e março de 2011. As entrevistas
foram gravadas, posteriormente transcritas e depois apresentadas aos seus respectivos
participantes para observação de consonância do que foi informado com o descrito
(CRESWELL, 2007), utilizando-se de protocolos (CONE; FOSTER, 2006).

Para análise das entrevistas, optou-se pela análise de conteúdo (BARDIN, 1977; BAUER,
2007). Devido ao volume de dados foi utilizado o software Atlas.ti para auxiliar na realização
da análise (BANDEIRA-DE-MELLO, 2006).

4 ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
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As incubadoras paranaenses selecionadas para o estudo estão associadas à REPARTE e à
ANPROTEC. A Incubadora Tecnológica de Maringá surgiu em 1996 com o nome de Centro
Softex Genesis de Maringá (CSG InfoMar), atendendo ao edital do CNPq do Programa
Brasileiro de Software para Exportação (SOFTEX 2000). Sua estrutura foi implantada em
1997 e no ano 2000 foi criada a ONG “Incubadora Tecnológica de Maringá”. Essa incubadora
é uma entidade civil sem fins lucrativos e seu principal objetivo é promover a integração entre
centros de pesquisas, empresas e comunidade, em nível nacional e internacional, difundir a
cultura empreendedora e ser uma alternativa de geração de emprego e de renda. A incubadora
está localizada dentro da Universidade Estadual de Maringá (INCUBADORA..., 2010).

A Incubadora Empresarial Santos Dumont faz parte da Fundação Parque Tecnológico Itaipu
(PTI). Criada pela Itaipu Binacional no ano de 2003, a fundação tem por finalidade apoiar o
desenvolvimento na Região Trinacional de Iguassu, que envolve três países de fronteira:
Argentina, Brasil e Paraguai. Os objetivos principais da Incubadora do PTI são os de
promover a capacitação dos empreendedores em gestão empresarial e da inovação; estimular
o comportamento e atitudes empreendedores; apoiar e promover eventos técnicos, científicos
e promocionais que incitem a interação dos empreendimentos com o meio empresarial e
científico; articular com organizações públicas e privadas que atuem na promoção do
desenvolvimento de empreendimentos inovadores; fomentar o desenvolvimento econômico
sustentável, com respeito ao meio ambiente, por meio de apoio a empreendimentos
inovadores; e auxiliar na elaboração de propostas que visem obter fomento para projetos
inovadores (PTI..., 2011).

O CIT/FUNDETEC é um centro incubador que compõe a FUNDETEC (Fundação para o
Desenvolvimento Científico e Tecnológico), uma autarquia pública do município de
Cascavel-PR criada em 1993, que foi ampliada em dezembro de 1996 com a criação do
Parque Tecnológico Agroindustrial do Oeste. Além do centro incubador, a fundação ainda
possui a AGROTEC, uma escola técnica agropecuária para pesquisa e desenvolvimento de
todas as atividades do setor agrícola, oferecendo uma ampla estrutura de capacitação para
agricultores, acadêmicos, produtores e proprietários de agroindústrias, ofertando diversos
cursos em parceria com outras entidades. Seus objetivos são: estimular a criação e o
desenvolvimento de micros e pequenas empresas, subsidiar o surgimento de novos negócios e
empresas de produtos, serviços, processos de base tecnológica, com geração de emprego e
renda, oferecendo suporte técnico, gerencial e formação complementar ao empreendedor
(FUNDETEC, 2011).

O processo de seleção para ingressar nas incubadoras é realizado a partir de um edital
permanente de seleção e consiste da apresentação de um projeto, através do plano de negócios
com viabilidade técnica, econômica, potencial de crescimento, responsabilidade social e
ambiental. Em geral, nas propostas são analisados os parâmetros de inovação, potencial de
mercado, a coerência do projeto, a consistência das informações, geração de emprego e renda,
potencial de impacto na economia local ou regional e responsabilidade ambiental.
Posteriormente, o projeto é apresentado para uma comissão julgadora que faz a análise.

Passa-se agora para a visão dos gestores das incubadoras das estratégias utilizadas no sentido
de desenvolver as empresas incubadas.



8

4.1 INCENTIVOS OFERTADOS PARA AS INCUBADAS NA VISÃO DOS
GESTORES DAS INCUBADORAS

Após o ingresso das empresas incubadas, o apoio ofertado pelas incubadoras engloba a
infraestrutura física necessária para a instalação e o funcionamento das empresas, como sala
de reuniões, showroom, secretaria, sala de treinamento, serviços administrativos e internet,
auditório, módulos individuais, biblioteca, suporte técnico e administrativo, serviços de
recepção e laboratórios. Para as empresas incubadas residentes ou não residentes, as
incubadoras oferecem apoio na questão de assessoria e consultoria, buscando trazer cursos
que capacitem o empreendedor na administração da empresa. Algumas empresas solicitam
treinamentos ou a própria incubadora identifica a necessidade de oferecê-los; dependendo da
demanda e dos recursos disponíveis, esses treinamentos são oferecidos a custo zero ou baixo
custo em relação ao mercado. As incubadoras também fazem um acompanhamento do
andamento das atividades das incubadas.

As incubadoras agem ainda como intermediárias dos contatos entre as empresas incubadas e
os órgãos de fomento para a captação de recursos, permitindo que as incubadas se utilizem
desses contatos com pessoas importantes do setor para adquirir novos laços no mercado.
Esses recursos são captados em conjunto com as empresas e são exclusivos para financiarem
a gestão administrativa e a produção.

Além disso, por meio do discurso dos responsáveis pela incubadora, observa-se que elas
inserem as incubadas em suas redes sociais, facilitando o acesso ao mercado pelo uso do
nome das incubadoras. Elas tentam fomentar o ambiente de inovação, tanto com parcerias
entre as incubadas quanto de parcerias entre as incubadas e os centros de pesquisa, dando
ênfase na tentativa de procurar recursos para o desenvolvimento das empresas. Contudo, não
há um mecanismo formalizado e institucionalizado, as incubadoras mantêm grupos de
parceiros que podem ser acionados pelas incubadas, como SEBRAE, universidades e centros
de pesquisa.

Sendo assim, pode-se observar que os gestores das incubadoras apontam determinados
benefícios ofertados, como: (1) infraestrutura; (2) assessoria e consultoria empresarial; (3)
cursos, palestras e treinamentos; (4) auxílio financeiro para feiras e eventos; (4) intermediação
de contatos com órgãos de fomento para captação de recursos e com órgãos de pesquisa,
como universidades; (5) intermediação de negócios entre as incubadas; (6) intermediação com
o mercado; (7) acompanhamento do resultado das incubadas; e (8) incentivo à inovação.

Visando comparar as estratégias de incentivo, segue-se agora para a visão dos proprietários
das empresas incubadas.

4.2 INCENTIVOS OBTIDOS NA VISÃO DOS PROPRIETÁRIOS DAS EMPRESAS
INCUBADAS

Depois de incubadas, as empresas nas três incubadoras, de modo geral, citaram os seguintes
benefícios obtidos: (1) infraestrutura, que inclui, entre outros, espaço físico e equipamentos;
(2) subsídio para participações em feiras e eventos; (3) cursos e palestras, inclusive dando
sugestões para a oferta desses cursos; (4) captação de recursos por meio de acesso a editais,
sendo indicados ou supervisionados pela incubadora; (5) apoio na gestão por meio de
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consultorias, inclusive do SEBRAE; e (6) indicação de clientes, tanto de outras incubadas
quanto clientes externos.

No primeiro contato com as incubadoras, os proprietários em sua totalidade frisaram que
receberam apoio físico, enumerando o auxílio mais tangível, ou seja, estrutura física,
máquinas, equipamentos, cursos e capacitação. De acordo com o (E7), a incubadora facilitou
o desenvolvimento da empresa oferecendo espaço físico, luz, estrutura e oportunidade de
crescer, pois se estivessem começando a empresa sem auxílio, ela estaria hoje nas margens da
cidade, pois não teriam todo o conforto que a incubadora oferece.

Quanto ao acesso e reconhecimento de mercado, nota-se que as incubadoras auxiliam nesse
processo por terem o nome reconhecido e legitimado nas regiões onde atuam. Entretanto, na
visão dos proprietários, o nome da incubadora pode também causar alguns inconvenientes. Na
Incubadora Tecnológica de Maringá foi citado que alguns clientes não sabem o que é uma
incubadora e uma empresa incubada, associando a uma empresa de estudantes, principalmente
por estar localizada dentro da universidade. No CIT/FUNDETEC foi observado que, por fazer
parte de um órgão público, relaciona-se o desempenho das incubadas ao desempenho da
administração pública, portanto se ocorrer algum problema com a administração do órgão isso
pode afetar a imagem da incubadora e consequentemente da organização.

Diferentemente, no caso das empresas incubadas na Incubadora do PTI não foram
evidenciados problemas, pelo contrário, foi possível observar que a rede de relacionamento da
incubadora é benéfica propiciando o acesso ao mercado, pois associa-se o nome das
incubadas às marcas PTI e Itaipu. Segundo relato do (E13): “Nós somos a “Empresa F”
dentro do PTI lá, Parque Tecnológico de Itaipu. Ah, Itaipu, parque tecnológico, legal, daí gera
um link e você já consegue vender a tua empresa por causa do parque, sabe”.

Sobre o incentivo da incubadora para desenvolvimento das redes entre as incubadas, notou-se
que os entrevistados não estão satisfeitos com a interação existente. O que ocorre
normalmente são parcerias de empresas afins para desenvolvimento de um projeto ou
prestação de serviço de uma incubada para a outra, e até das incubadas para a incubadora.
Apesar da existência desses relacionamentos e da incubadora fomentar um ambiente de
cooperação, de acordo com o relato de alguns entrevistados, foi identificada certa dificuldade
de comunicação entre as incubadas. No CIT/FUNDETEC isso fica bem evidente, como citado
pela respondente: “eu tenho amizade com eles né, nós estamos aqui no mesmo prédio,
trabalhamos juntos [...] mas no sentido de trocar ideias, o que que você tá fazendo, o que que
eu tô fazendo, isso não” (E15). Neste sentido, observou-se que, na visão dos proprietários, as
relações existentes entre as incubadas são de trocas comerciais, porém não existe muita troca
de informações entre as incubadas para desenvolvimento de inovação.

Em relação à utilização das redes pelas incubadas para troca de informações, formação de
parcerias, cooperação e desenvolvimento da inovação, no primeiro momento não foi
claramente citado pelos empreendedores essa situação. Contudo, faz-se mister discutir que de
forma indireta a entrada na incubadora propicia contatos que culminam em melhorias
incrementais no trabalho das incubadas.

No caso da Incubadora Tecnológica de Maringá, ficou claro que a inovação desenvolvida
sofreu certa influência de suas redes. Na empresa A o entrevistado deixa claro que a inovação
de sua empresa é possível devido à sua rede de clientes. Na empresa B o desenvolvimento da
inovação contou com o apoio da sua rede social com a universidade. Na empresa C as redes
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de amigos e parceiros foram os principais responsáveis por essa influência, cuja troca de
ideias tem sido importante para aperfeiçoar e melhorar os produtos e serviços da empresa.

No CIT/FUNDETEC, os contatos adquiridos por meio da incubadora foram de importância
secundária para a geração da ideia na maioria das empresas, proporcionando auxílio maior na
estruturação das organizações e não sobre a inovação. A exceção ocorreu na Empresa G, na
qual os relacionamentos formados após o ingresso na incubadora, através da participação em
uma feira, colaboraram para aperfeiçoamento do seu produto, o que desencadeou a criação de
novos produtos. Entretanto, é importante citar a fala do proprietário que frisa a diferença da
percepção de tempo entre empresas com objetivos diferentes, por exemplo, para
desenvolvimento de pesquisas, as universidades levam um tempo maior, o que não pode
ocorrer com as incubadas que precisam desenvolver o produto mais rapidamente para
alcançar a dinâmica do mercado, como percebido na citação:

Eles não conseguem perceber a tua necessidade e você por uma ansiedade que você
tem de colocar o produto no mercado, também não tem tempo, essa paciência de
esperar todo esse tempo de um projeto de mestrado, que dura aí dois anos o
mestrado para a universidade colocar essa tua pesquisa, então para a empresa dois
anos é muita coisa (E14).

As empresas incubadas na Incubadora do PTI iniciaram o período de incubação com
propostas de oferecer ao mercado produtos ou serviços com características inovadoras. Ao
analisar os dados pode-se perceber neste processo de inovação um papel relevante na forma
com que a empresa buscou captar recursos, com predomínio da participação em editas de
fomento. Nas Empresas D e F, os incrementos de inovação nos produtos foram fortemente
vinculados a cada projeto submetido a um edital de fomento. No caso da Empresa E,
observou-se o mesmo padrão, embora a empresa não tenha sido contemplada em nenhum
edital que tenha participado. Isto parece indicar a existência de um círculo virtuoso entre os
editais de fomento e os processos de inovação nas empresas incubadas, estratégia bastante
incentivada pela incubadora.

Sendo assim, pode-se inferir que a incubadora estimula a formação de redes de
relacionamentos, e essas redes podem ser benéficas às incubadas. Todavia, é necessário
ressaltar que a utilização das redes depende diretamente dos empreendedores e não da
incubadora.

No discurso dos gestores das incubadoras, algumas facilidades foram citadas que também
foram percebidas no discurso de alguns proprietários. Todavia outros proprietários não
possuem essa percepção, o que pode significar que eles não estão buscando esse incentivo. A
incubadora não tem tempo hábil de analisar cada uma das incubadas, ou até mesmo não tem
autonomia para opinar na empresa sem que o proprietário procure por essa inferência.

Por conseguinte, pode-se afirmar que, nas três incubadoras, embora a incubadora no período
inicial das empresas tenha sido lembrada apenas como facilitadora de espaço físico e na ajuda
de projetos, ela também permitiu que as empresas mantivessem contatos não apenas internos,
como externos, o que, de um modo ou de outro, foi benéfico para a maioria das incubadas que
buscam por essa ajuda. Neste sentido, as incubadoras tornam-se intermediárias dos
relacionamentos das incubadas, permitindo a formação de novas redes que beneficiam as
empresas direta ou indiretamente, como vem sendo discutido na literatura (ELFRING;
HULSINK, 2007; NASCIMENTO et al., 2011).
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O quadro 2 resume os incentivos ofertados para as incubadas na visão dos gestores das
incubadoras comparativamente aos incentivos obtidos na visão dos proprietários das empresas
incubadas.

Quadro 2: Comparação entre os incentivos ofertados e os incentivos obtidos
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa

Em termos gerais, observa-se que os proprietários das empresas incubadas percebem os
incentivos que os gestores das incubadoras oferecem. Entretanto, os proprietários consideram
primeiramente somente o apoio associado à infraestrutura, só no decorrer da entrevista, que os
outros incentivos vão sendo revelados.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando o objetivo inicial de analisar quais estratégias estão sendo efetivamente utilizadas
pelas incubadoras paranaenses para estimular as empresas incubadas de base tecnológica,
pode-se notar que há algumas divergências de informações do que a incubadora oferece e o
que é efetivamente utilizado pelas incubadas, sendo necessário discutir quatro achados.

O primeiro achado refere-se à visão dos gestores das incubadoras, apesar de fomentar a troca
de informações entre as incubadas e com os parceiros, esses mecanismos não estão
devidamente formalizados e divulgados a todos os proprietários das empresas incubadas, o
que pode explicar o fato de alguns empreendedores não conheceram esse papel da incubadora
de intermediária de relacionamentos. Vale ressaltar que, como as incubadas são bem
heterogêneas aceitando empresas de diferentes ramos de atividade, essa troca de informações

INCENTIVOS OFERTADOS NA VISÃO
DOS GESTORES DAS INCUBADORAS

INCENTIVOS OBTIDOS NA VISÃO
DOS PROPRIETÁRIOS DAS

INCUBADAS
1 Infraestrutura Infraestrutura

2 Assessoria e consultoria empresarial Subsídios para participação em feiras e
eventos

3 Cursos, palestras e treinamentos Cursos e palestras

4 Auxílio financeiro para feiras e eventos Captação de recursos por meio de acesso a
editais

5 Intermediação de contatos com órgãos de
fomento para captação de recursos e com
órgãos de pesquisa, como universidades

Apoio na gestão por meio de consultorias

6 Intermediação com o mercado Indicação de clientes

7 Acompanhamento do resultado das incubadas

8 Incentivo à inovação
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acaba não gerando um auxílio efetivo às empresas, principalmente no quesito
desenvolvimento de inovação.

O segundo achado, refere-se à visão dos proprietários das incubadas que difere em partes. Em
contrapartida à visão dos gestores das incubadoras, para os proprietários das empresas
incubadas, inicialmente o apoio recebido centra-se apenas na infraestrutura básica. No
entanto, no decorrer da entrevista, percebem-se outros auxílios que foram recebidos com
apoio indireto da incubadora. De modo geral, podem-se enumerar os seguintes benefícios
recebidos: (1) infraestrutura, incluindo espaço físico e equipamentos; (2) subsídio para
participações em feiras e eventos; (3) cursos e palestras, inclusive sugerindo ideias para a
oferta desses cursos; (4) captação de recursos por meio de acesso a editais, sendo indicados ou
supervisionados via incubadora; (5) apoio na gestão por meio de consultorias, inclusive do
SEBRAE; e (6) indicação de clientes, de outras empresas incubadas dentro da incubadora e
clientes externos.

Em terceiro lugar, é importante discutir que há uma diferença na percepção do tempo para a
incubadora, para as incubadas e para os demais parceiros. Empresas com objetivos diferentes
como universidades, centros de pesquisas e incubadoras, principalmente sem fins lucrativos e
ligadas à área pública trabalham com processos burocráticos e trâmites que muitas vezes
atrasam o desenvolvimento de pesquisas. Por outro lado, as empresas incubadas possuem
necessidade de desenvolver seus projetos num menor espaço de tempo, por dois motivos: (1)
primeiro porque o tempo de incubação é pré-fixado, normalmente dois anos; e (2) para
acompanhar o ritmo do mercado, principalmente quando se trata de produtos inovadores. Por
isso, acredita-se ser necessária a formalização de estratégias mais visíveis no sentido de
melhorar as parcerias e projetos.

Por fim, pode-se discutir como quarto achado, que o apoio ofertado, além do espaço físico,
depende do relacionamento que a incubada tem com a incubadora e com os outros
empreendimentos incubados, pois algumas empresas buscam os diversos auxílios que a
incubadora possui, entretanto, muitas incubadas trabalham de maneira isolada. Essas
organizações não se utilizam de todo o potencial que a incubadora tem, até mesmo por
desconhecimento dos benefícios que a interação em rede pode trazer. Neste sentido, algumas
incubadas se utilizam mais do potencial da incubadora. Todavia, é papel do proprietário
buscar o apoio ofertado, pois a incubadora tem dificuldade em gerir todas as empresas. Sendo
assim, nota-se que as incubadas que mais a procuram recebem um apoio maior do que as
outras.
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Redes Sociales y la Comercialización en las Empresas Rurales

Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar y discutir hasta que punto las redes sociales contribuyen
a la comercialización de los productos de las microempresas rurales. Con ello se pretende
tener un conocimiento más profundo de la realidad de este sector empresarial, que a últimas
fechas se ha identificado como una alternativa que está permitiendo enfrentar el problema de
la pobreza, derivada de los bajos ingresos que afectan a la mayor parte de la población rural.
Se parte del supuesto que las relaciones del empresario con distintos agentes: amigos,
familiares, Instituciones de Educación Superior y dependencias de gobierno, en un momento
dado pueden aportar a la empresa distintos recursos, además de ser el vínculo entre empresa y
mercado.

Abstract
The aim of this paper is to analyze and discuss the role of social networks in marketing the
products of rural microenterprises. Looking to have a deeper understanding of the reality of
this business, which has been identified as an alternative to face the problem of poverty, low
income derived affecting most of the rural population. It is assumed that the employer's
relationship with various stakeholders: friends, family, higher education institutions,
government agencies can provide the company with different resources, besides being the link
between business and market.

1 Introducción
Una de las características de la nueva ruralidad en México lo constituye la diversificación
creciente de las actividades no agrícolas. Durante los últimos años se asiste a la proliferación
de un buen número de micro negocios dedicados a diversas actividades tales como: la
transformación de diferentes productos, el pequeño comercio, los servicios turísticos, el
transporte, etc., que están permitiendo enfrentar el problema de la pobreza, derivada de los
bajos ingresos que afectan a la mayor parte de la población rural. Uno de los grandes
problemas que enfrentan estos micronegocios es la comercialización de sus productos. La
ausencia de conocimientos sobre aspectos como el registro de marca, el código de barras, el
contenido nutrimental, las certificaciones, el volumen de producción, las condiciones de
transporte o los largos periodos de pago que imponen las grandes cadenas comerciales a
quienes son sus proveedores, así como la transformación radical que se ha observado en los
sistemas alimentarios mundiales, como resultado de la acelerada expansión de los
supermercados son algunos de los obstáculos que las pequeñas empresas rurales tienen que
enfrentar.

A nivel mundial la cadena productiva de alimentos que hasta la mitad de los años 80 había
estado manejada a través de una serie de relaciones de libre mercado, se transformó en una
cadena productiva global “manejada por el comprador”, donde los grandes comercializadores
(los supermercados) ahora se encargarían de gobernar redes de producción descentralizadas en
una variedad de países exportadores, comúnmente localizados en el Tercer Mundo (Gereffi, et
al, 2001). En el caso particular de América Latina, los supermercados aumentaron en diez
años su cuota de ventas de alimentos en un porcentaje casi tan alto como el que Estados
Unidos alcanzó en 50 años (FAO, 2004: 19). En esta perspectiva, la globalización de las



industrias de la alimentación y la expansión de los supermercados presentan para los pequeños
agricultores tanto una oportunidad para acceder a nuevos y lucrativos mercados, como un
importante riesgo de aumentar su marginación e incluso de extremar su pobreza.

Algunas de las alternativas a las que han recurrido las empresas referidas, ha sido la creación
de redes sociales con distintos amigos, familiares, colegas, instituciones de educación superior
o instituciones de gobierno, para intercambiar conocimientos, experiencias o incluso para
formar algunos comités de certificación que les permitan reducir los altos costos de las
certificadoras internacionales. Y de esta manera insertarse como proveedores de las grandes
comercializadoras o bien colocar sus productos en mercados locales.

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es analizar y discutir hasta que punto estas redes
sociales han sido un facilitador para la comercialización de los productos de las pequeñas
empresas rurales.

El trabajo está organizado en tres secciones, en la primera de ellas se discuten los conceptos de
empresa rural, red social y comercialización, así como, la metodología aplicada. En la
siguiente sección se presentan los estudios de caso, describiendo, analizando y discutiendo sus
diferentes formas de comercialización y hasta que punto las redes sociales han contribuido en
este aspecto. Finalmente se presentan las conclusiones.

2 Empresa rural
Aunque a la fecha no existe un consenso claro sobre qué se entiende por empresa rural, se
retomarán algunos de los elementos señalados por De Gortari y Santos (2010: 10), con la
finalidad de caracterizarla:

 Son empresas diversas, dinámicas y flexibles en varios sentidos: en cuanto a
actividades y funciones; en relación con los productos y/o servicios que ofrecen, así
como con el uso de capital y mano de obra.

 Tienen una gran presencia numérica y capacidad de generar empleo, aunque marcada
por una insuficiencia de medios materiales y financieros y también falta de
oportunidades para tener operaciones estables en el mercado.

 Sus procesos de producción están basados sobre todo en tecnologías intensivas en el
uso de mano de obra, en métodos de trabajo más simples y menos fragmentados en
relación con empresas de mayor tamaño.

 La administración, gestión y organización del proceso de producción se concentra en el
microempresario y en algunos miembros de la empresa, que son los que suelen tener
más conocimientos técnicos y administrativos, y no siempre se difunde al resto de los
miembros de la organización.

 Se establecen vínculos horizontales, personales y cercanos entre los dueños y los
trabajadores basados en intereses comunes, aspiraciones compartidas y tradiciones
comunes del lugar donde se localiza la empresa.

 Un alto porcentaje no está formalizado o legalizado.
 En muchas ocasiones se constituyen en un espacio de innovación en las localidades

donde están situadas.
A partir de estas características, que dificultan a las empresas rurales cumplir con ciertas
condiciones como certificar sus productos, producir en grandes volúmenes, tener un registro



de marca y código de barras, etcétera, y en consecuencia, obtener una mejor remuneración por
sus productos, son empresas que se mantienen en el mercado y que representan una alternativa
para mejorar los ingresos de la población rural. En este sentido, como se señala en algunos de
los estudios que se han realizado a nivel mundial, un aspecto fundamental para promover a la
empresa rural es ampliar su acceso a los mercados, estableciendo nexos y proporcionando las
condiciones 1 que vinculen a los microempresarios y los pequeños empresarios con los
mercados existentes, y en identificar, pero también crear, nuevas oportunidades de mercado
(FIDA, 2004).

En el establecimiento de estos nexos el concepto de red resulta trascendental, pues permite
identificar aquellos actores existentes o potenciales que en un momento dado han permitido o
permitirán a este sector de empresas colocar sus productos en mercados más atractivos.

3 El concepto de red social
Uno de los instrumentos conceptuales recientes en las ciencias sociales es el de red. Se ha
utilizado para tratar de explicar entre otras cosas, la naturaleza y la dinámica de los vínculos o
relaciones que se establecen entre diferentes actores y que les permiten en el caso de las
empresas acceder a diferentes recursos que de otra manera no sería posible (Basaldúa, 2005).
El concepto de red ha sido abordado desde diferentes perspectivas, lo mismo desde las
ciencias sociales, la ciencia política y la economía política. En la ciencia política, destacan las
aportaciones de Knoke (1990). En las ciencias sociales varios autores han hecho aportaciones
valiosas, entre algunos de los más sobresalientes se tiene a Messner (1997), Casas y Luna
(1997ª), y Leydesdorff (1997), quienes han analizado aspectos sobre la tensión entre la
cooperación y el conflicto, que se genera en lo que llaman redes de conocimiento, donde
participan las entidades académicas y las empresas.

Aspectos como la confianza, las relaciones personales y los flujos de conocimiento
tácito/implícito, han sido señalados como elementos de particular importancia en este tipo de
redes por autores como: Messner, (1997), Sable (1993), Nahapiet y Goshal (1998), Haggar,
Maxfield y Schneider (1997), Cohen y Fields (2000), Granovetter (1973), Senker y Faulkner
(1996), así como Lundvall (2000).

En este trabajo, el interés se focalizará en aquellas relaciones personales del empresario que
inciden directamente en el desempeño de la empresa y específicamente en la comercialización
de sus productos.

Aldrich y Zimmer (1986), señalan que los empresarios, pueden ser vistos como involucrados
en redes de relaciones continuas. Inmersos en complejas redes de relaciones, donde la
iniciativa empresarial se le facilita o se le restringe por ligas entre aspirantes a empresarios,
recursos y oportunidades.
De acuerdo a Burt (1992, apud Hansen, 1995), los empresarios aportan tres tipos de capital
cuando fundan sus empresas: recursos financieros personales, sus habilidades personales y sus

1 El subrayado es mío. Por condiciones, entiéndase facilitar a estas empresas, ya sea capacitándolas, asesorándolas o
reduciendo costos en aspectos como la certificación, la compra y uso eficiente y eficaz de maquinaria y equipo, así como en
diversos trámites administrativos que entre otras cosas les permitan transitar a la economía formal, profesionalizarse,
gestionar el registro de marca, los códigos de barras, elaborar el contenido nutrimental, etcétera.



recursos sociales, entiéndase estos últimos como sus relaciones personales, los cuales son
determinantes al momento de iniciar una nueva empresa.

González y Basaldúa (2007: 8), mencionan que la red social es el resultado de la relación de
los grupos humanos que sostienen dos o más personas con el propósito de ayudarse, realizar
negocios o llevar a cabo cualquier actividad articulada con sus intereses. Los rasgos
familiares, de negocios o de producción son los más comunes encontrar en las redes sociales
que se efectúan entre los integrantes de la sociedad. Las características de la red que más
destacan son la flexibilidad, forma de organización y reciprocidad.

Dada la identidad que existe entre empresario y empresa, y particularmente en las empresas
rurales, el empresario domina las relaciones externas de su empresa de tal manera que, no se
hará distinción entre las redes de individuos y las redes de empresas. Por lo tanto, en este
trabajo se entenderá por red social un conjunto de relaciones directas entre el empresario y
distintas personas o instituciones de su entorno socio-económico y familiar. Donde esta red se
caracteriza: (1) porque todos los intercambios del emprendedor tienen a la vez una dimensión
social y de negocios; (2) porque las relaciones, ya sean originadas en un evento social o de
negocios ya sean planificadas o casuales, pueden dar pie a una relación personal
bidimensional; (3) y porque solo reconociendo las dimensiones social y de negocios de los
lazos personales puede entenderse su dinámica (Johannisson y Monsted, 1997, en Ripollés y
Blesa, 2006). Este conjunto de relaciones personales facilita el intercambio de diferentes tipos
de recursos que el empresario puede utilizar en beneficio de su nueva empresa.

4 La comercialización
La comercialización de los productos de cualquier empresa implica poner en juego un
conjunto de competencias para enfrentar dos problemáticas. Una de ellas tiene que ver con una
serie de obstáculos que se encuentran fuera de la empresa, entre los cuales se pueden
mencionar la presencia de los competidores, las regulaciones impuestas por el mercado, como
podrían ser las certificaciones exigidas para ciertos productos, y sobre todo la reorganización a
nivel mundial de las cadenas productivas, que hasta la mitad de los años 80 habían estado
manejadas a través de una serie de relaciones de libre mercado. Alrededor de esta década se
transformaron en cadenas productivas globales; “manejadas por el productor” o “manejadas
por el comprador”. Las cadenas productivas globales “manejadas por el comprador”, es donde
se ubican las manufacturas intensivas en trabajo y las industrias de bienes de consumo
(alimentos,vestidos, calzado, juguetes, electrónica, etc.), en ellas los grandes minoristas y
comercializadores juegan el papel de pivotes coordinando las redes. Así, mientras que las
características técnicas son proporcionadas por los grandes minoristas y comercializadores, la
producción es tercerizada y se lleva a cabo en países típicamente localizados en el tercer
mundo (Gereffi, 2001).

En México, la presencia de estos grandes minoristas y comercializadores va en aumento y por
lo mismo, en los años recientes se han observado cambios importantes en las formas de
ofrecer alimentos, bebidas y toda una serie de productos de bienes de consumo a los
consumidores, así como en las posibilidades de comercializar sus productos de los pequeños
productores rurales. Lo que si bien es cierto puede representar una oportunidad de colocar sus
productos en mercados mejor remunerados o en mercados donde tienen la oportunidad de



colocar grandes volúmenes de producto (es decir, tener una mayor ganancia por volumen más
que por un mejor precio), también es cierto que existe una posibilidad mayor de quedar
excluidos.

A su vez, al interior de la empresa, la comercialización de un nuevo producto requiere de
recursos relacionados con la creación de la demanda, la competencia técnica, el conocimiento
de la industria, los clientes y el mercado, la capacidad de identificar la funcionalidad óptima
del producto, comunicación, distribución y estrechas relaciones con actores clave. Así como el
desarrollo de actividades tales como demostraciones de producto, publicidad, desarrollo y
registro de marca, eventos de promoción, y la organización de la distribución.

Por lo que partiendo de la premisa básica de Aarikka-Stenroos y Sandberg (2012), de que los
recursos de una sola empresa rara vez son suficientes para cubrir las competencias y
actividades de comercialización señaladas, la interacción de recursos con otros actores es
crucial. Siendo desde esta perspectiva que los recursos de los diversos actores de la red o de
las redes en las que participa el empresario, facilitan no sólo la producción, sino también la
comercialización, los aspectos financieros y administrativos.

En el caso específico de las empresas rurales, las que como ya se comentó, una de sus
características es las escases de recursos, la comercialización de sus productos se vuelve aun
más complicada, y al mismo tiempo las redes dentro de las cuales se encuentra inserto el
empresario, presumiblemente se convierten en un activo de gran trascendencia en esta tarea.

5 Metodología
En México, su extensión territorial permite tener climas distintos así como diferencias
significativas en el tipo de recursos y su disponibilidad, dependiendo de la zona geográfica
que se trate. Con la finalidad de abarcar estas distintas realidades, de un total de 46 empresas
que en algún momento tuvieron contacto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) o con alguna de sus dependencias, y que
se localizan en los estados de Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Guanajuato, Querétaro,
Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca, se seleccionaron de manera no
aleatoria a tres empresas: una de la región norte, otra de la región centro y una más de la
región sur. Tomando únicamente como criterio, que en la comercialización de sus productos
hubiera indicios de apoyo por parte de al menos un integrante de la red en que cada empresa
participa. Partiendo de la idea que la participación en una red social así como su construcción
tiene un carácter cultural, se sigue un enfoque metodológico cualitativo, que consistió en
aplicar entrevistas a profundidad con representantes clave de las empresas, visitas in situ y la
observación participante, se describe y se analiza el papel que las redes sociales han jugado en
la comercialización de los productos de estas empresas.

6 Los estudios de caso
6.1 Vinata Gilberto
La empresa se encuentra localizada en el estado de Chihuahua, inició operaciones en el año
2010, a iniciativa de Gilberto, quien tiene estudios de Ingeniería Industrial. Esta constituida
por cinco socios y se dedican a elaborar vino tinto y vino blanco, a través de un proceso
artesanal, lo cual le da un distintivo de calidad a su producto. La producción inició gracias a



los conocimientos sobre producción de vino que tenía Gilberto, quien años atrás había sido
capacitado por un amigo italiano avecindado en Chihuahua, y a que la familia de este amigo
les donó alguna maquinaria y equipo2. Un aspecto más que contribuyó a la formación de la
empresa es la disponibilidad de la materia prima en el estado y en estados circunvecinos:
Coahuila y Baja California. Así como en los EUA. Posteriormente, se compraría nueva
maquinaria y equipo a través de un financiamiento otorgado por la (SAGARPA).
Actualmente, la producción es de aproximadamente 10,000 lts/año. El personal de la empresa
esta constituido por Gilberto, quien se encarga de la producción y la comercialización, de uno
de sus socios que se ocupa de las finanzas, y dos empleados, quienes son estudiantes de
ciencias químicas y apoyan en distintas actividades.

6.1.1 El proceso de producción
Sobre el proceso de producción hay varios aspectos que se deben destacar. Uno de ellos fue la
capacitación que tuvieron a través de la Facultad de Ciencias Tecnológicas de la Universidad
de Baja California, lo que les permitió perfeccionar algunos aspectos técnicos de la producción
de vino, incluyendo la siembra de los viñedos. Sobre este aspecto, Gilberto comenta:

“En la producción del vino un aspecto fundamental es la elección de la uva y sobre todo,
saber que tipo de viñedo sembrar, de acuerdo a la región en donde se localicen las tierras de
cultivo”.

Otros factores que contribuyeron a los aprendizajes y a la adquisición del know how sobre la
producción de vino fueron las visitas que realizó Gilberto con algunos productores de vino de
Chile y de Argentina, además de algunas asesorías que tuvieron con la Universidad de
Terragona , España. Todos estos intercambios fueron posibles gracias al apoyo de la
Fundación Produce. En este mismo sentido, es necesario agregar que la empresa forma parte
de la asociación “Sistema Producto Vino”, que agrupa a varios pequeños productores de vino
y a dueños de viñedos pequeños, entre quienes intercambian experiencias y conocimientos que
tienen que ver desde el tipo de uva que les conviene sembrar en las distintas regiones de
Chihuahua, así como el tipo de vino que les conviene producir y con que tecnología,
incluyendo el tipo de barricas en que tiene que almacenarse.

6.1.2 La comercialización
El producto se comercializa exclusivamente en el mercado local, a través de su venta en
algunos restaurantes y en cadenas de supers pequeños de Chihuahua: los supers Hellos y Santa
Fe. La colocación del producto en estos lugares ha sido por gestiones directas de Gilberto.
Prácticamente de ir a “tocar a su puerta”.

Por otra parte, se han hecho intentos de participar en el mercado regional y nacional,
participando en distintas ferias y exposiciones. En estos lugares, el vino se promociona dando
pruebas de las diferentes variedades de vino que produce la empresa a clientes potenciales,
para conocer sobre sus preferencias, así como el precio que estarían dispuestos a pagar. Sobre
este aspecto de la participación en ferias y exposiciones un factor importante es el contacto
que tienen con SAGARPA, pues son ellos quienes les comunican sobre este tipo de eventos.

2 Cabe señalar que uno de los hijos de la familia que les donó la maquinaria y equipo, es socio de la empresa.



Otra actividad importante para esta empresa, fue su participación en la Red Nacional de
Desarrollo Rural Sustentable (RENDRUS), al respecto comenta Gilberto:

“La participación en el encuentro estatal y nacional de RENDRUS, me dejó mucha
experiencia, conocí a muchos otros empresarios, sus empresas, lo que hacen y cómo lo hacen.
Además de que mi empresa pudo darse a conocer”.

6.1.3 La red social de Vinata Gilberto
De acuerdo a la información de los párrafos anteriores se puede decir, que la red en la que
participa esta empresa está constituida de la siguiente manera:

Se puede decir, que se trata de una red con una estructura flexible, en la que no se observan
relaciones jerárquicas, más bien prevalecen relaciones informales y esporádicas, y donde en
algunas de ellas no existe la tan mencionada reciprocidad. Tal es el caso de las relaciones con
SAGARPA y Fundación Produce. Sin embargo, son relaciones como lo señala Basaldúa (op.
cit) que le han servido a Gilberto para acceder a recursos como conocimientos sobre la
producción del vino, conocimiento sobre el cultivos de viñedos, financiamientos y
capacitación, y de manera mínima para la comercialización de sus productos.

Sobre este aspecto, es importante destacar que la comercialización de ciertos productos en
ciertas tiendas, específicamente en las grandes cadenas de supermercados, la relación que
vincule al productor con estas cadenas, si bien es importante y necesaria no es suficiente, pues
además de la relación se requiere, tener cierta capacidad de producción, cumplir ciertos
requisitos de calidad y certificaciones, pero sobre todo tener una amplia capacidad para
financiar a estas tiendas. En este sentido Gilberto señala:

“En algún momento intentamos colocar nuestro producto en Soriana, sin embargo, se nos
dijo que no era conocido y que tenía un precio muy alto (alrededor de $300/botella) en
comparación cono otros vinos extranjeros cuyo precio no llega a los $100/botella,
adicionalmente nos exigían esperar un periodo de 120 días para liquidarnos”.

VinetaGilberto
SAGARPA

FundaciónProduce
AsociaciónSistemaProductoVino

SuperHellos

SuperSanta Fe Restaurantes

Amigos
Red de Vinata Gilberto

Universidadde BajaCalifornia



Se trata de una red que en la comercialización, hasta el momento, ha aportado muy poco, pero
en otros aspectos que van desde la constitución de la firma hasta la transferencia de
conocimientos y financiamiento, se puede afirmar, retomando a Aldrich y Zimmer (op. cit),
que ha facilitado la actividad empresarial. Sobre el aspecto de la transferencia de
conocimientos, Gilberto comenta:

“Gastón, un italiano que llegó a Chihuahua, en los años en donde se instalaron varias
papeleras, fue quien me enseñó hacer el vino, absorbí muchas de sus tradiciones. Actualmente
Gastón ya murió, y su hijo es uno de mis socios. Cuando terminamos de hacer el vino nos
sentamos a la mesa y comemos espagueti; son tradiciones que adquirimos de Gastón y
tratamos de continuarlas”.

Además, es una red donde en algunas de estas relaciones, como la mencionada en el párrafo
anterior, así como las que existen entre los integrantes de la asociación “Sistema Producto
Vino”, solamente atendiendo a su dimensión social y de negocios, es posible entender su
dinámica (Johannisson y Monsted, op. cit). Tal es el caso del comportamiento de Gilberto y el
hijo de Gastón, que se manifiesta en una suerte de ritual, al momento de concluir sus faenas,
pero que además, es un factor esencial en la operación cotidiana de la firma. O el intercambio
de experiencias entre los asociados del “Sistema Producto Vino”, quienes además de la
relación de negocios, también comparten una relación de amistad. Son estas dos relaciones en
donde se puede afirmar que existe una reciprocidad, además de un intercambio frecuente de
experiencias de vida y de la empresa.

6.2 Vitamoril
Es una empresa que está localizada en el Municipio de San Gabriel Chilac, Puebla y tiene un
local para la comercialización del producto en la Ciudad de Tehuacán, Puebla. Sus inicios se
remontan al año de 2006. Un médico anestesiólogo, quien había investigado algunas de las
propiedades de la semilla de moringa oleífera, propone a uno de sus hijos que recién había
concluido sus estudios de la licenciatura en comunicación, el cultivo y posible explotación de
esta semilla.

El joven abandona el proyecto mientras estudia una maestría en Diseño y lo retoma dos años
después, con la idea de autoemplearse y ser un generador de empleo. Invita al proyecto a un
amigo con estudios de Ingeniería Agrónoma y con Maestría en Ciencias Ambientales, e
inician la empresa formalmente en el año 2008, con el nombre legal de Calvariotitla, S de
R.L., con un total de seis socios, de los cuales 5 son familiares y un amigo: el ingeniero
agrónomo. Cabe aclarar que hasta el momento la empresa se ha financiado con recursos
propios, sin recurrir a ningún tipo de financiamiento externo.

Actualmente, las tareas de la empresa se reparten de la siguiente manera: una persona se ocupa
de los aspectos administrativos, una más está encargada del laboratorio, cuatro personas se
ocupan del cultivo de la moringa, una más de las tareas de planeación y otra persona más de
las ventas.

6.2.1 El proceso de producción



Su proceso de producción inicia desde el cultivo de la moringa en terrenos de la empresa, a
través de un proceso orgánico y amigable con el ambiente, que consiste en utilizar fertilizantes
orgánicos como la composta y la lombricomposta, captar agua de lluvia para el riego de los
cultivos, construcciones pet, manejo de aguas grises, así como el uso de secadores solares para
el secado de las semillas, es decir, hacen uso amplio de ecotecnias. El ciclo de cosecha de la
semilla de moringa es de uno a dos veces por año.

El primer producto que elaboraron fue un complemento alimenticio a partir de la semilla de
moringa, que ofrece como beneficio principal fortalecer el sistema inmunológico. Sobre el
know how para el desarrollo de este producto, desde luego que una base importante fue el
conocimiento de dos de los socios de la empresa: el médico anestesiólogo y el ingeniero
agrónomo, pero lo definitivo fue una tesis realizada en la Facultad de Ciencias Químicas de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sobre este aspecto de colaboración con algunas
instituciones de educación superior, la empresa ha apoyado a algunos estudiantes para que
visiten la empresa o bien realicen tesis de licenciatura y de maestría, específicamente de
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de las Américas Puebla y del
Tecnológico de Monterrey campus Puebla.

Actualmente la empresa ha desarrollado diversos productos de cosmetología. Para ello dos de
los socios: el ingeniero agrónomo y el Lic. en comunicación, han tomado varios diplomados,
principalmente en aromaterapia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Al respecto Miguel (el Lic. en Comunicación) comenta:

“Tanto Alejandro (el ingeniero agrónomo) como yo, además de tomar los diplomados sobre
aromaterapia, hemos estado leyendo e investigando sobre que nuevos productos sacar al
mercado, nuestra investigación más reciente es con la semilla de café para elaborar una
crema para el cuerpo”.

Estos productos suman alrededor de veinte, que van desde complementos alimenticios, cremas
para el cuidado de la piel, bloqueadores solares, algunos geles, hasta shampoos y jabones. A lo
cual han agregado la comercialización de artesanías de palma, carrizo y bordados de tela que
son elaboradas en algunas comunidades próximas a Tehuacán, Puebla, como Zapotitlán de las
Salinas, San Pedro Otzumba y Ajalpan. Algunas de estas artesanías las utilizan como empaque
de algunos de sus productos. A esto se suma la comercialización de globos de cantoya y de
muñecos de trapo rellenos con plantas aromáticas. Los globos de cantoya y los muñecos de
trapo son elaborados por CINIA, empresa localizada en Cholula, Puebla, que da trabajo
únicamente a personas con algún tipo de discapacidad.

De acuerdo a los mencionado en los párrafos anteriores, Vitamoril es una empresa integrada
verticalmente, pues produce sus insumos principales, además de comercializar buena parte de
sus productos de manera directa.

6.2.2 La comercialización
Sobre este aspecto, los productos se comercializan como ya se dijo, de manera directa, en la
tienda que se encuentra ubicada en el centro de Tehuacán, Puebla. Otro punto de venta lo
tienen en la trastienda de CINIA. Esto es posible gracias a un convenio de colaboración,  a
través del cual vitamoril comercializa algunos de los productos de CINIA como los globos de



cantoya y los muñecos de trapo, y CINIA le permite a VITAMORIL vender sus productos en
sus instalaciones. Otro medio de comercialización es a través de la página
www.vitamoril.com. Otro aspecto que les permite contactar a nuevos clientes es su asistencia
a ferias y exposiciones. La Secretaria de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico
(SECOTRADE) del estado de Puebla, últimamente, les ha otorgado apoyos para participar en
estas actividades. Sobre este aspecto, Miguel señala:

“Dar a conocer a nuestros clientes las propiedades de nuestros productos es esencial para
que ellos se convenzan del nivel de calidad que manejamos. A través de estos canales, es que
la empresa ha podido colocar sus productos en el mercado local, nacional (Tamaulipas y
Guadalajara) y con algunos clientes de EUA. Sin embargo, nuestra participación en estos
mercados aun es reducida”.

Una ventaja que tanto Miguel como Alejandro consideran les ha permitido ir penetrando con
sus productos en el mercado, es el precio, el cual es bastante reducido comparado con el de sus
principales competidores. Empresas francesas (LA ROCHE, principalmente), quienes venden
sus productos por lo general integrando paquetes especializados, con tratamientos capilares,
para el cuidado de manos, cuerpo y cara.

Recientemente, su participación en la reunión estatal y nacional de la Red de Desarrollo Rural
Sustentable (RENDRUS), sirvió para dar a conocer a la empresa con otros empresarios y
también para participar en ferias de los estados de Chiapas y de Baja California.

6.2.3 La red social de VITAMORIL
Tomando como referencia la información vertida sobre la empresa VITAMORIL, se puede
afirmar que la red en que participa esta conformada por los siguientes agentes:

SECOTRADE

UniversidadNacionalAutónoma deMéxico

Vitamoril

RENDRUS
TecnológicodeMonterrey

Universidadde lasAméricas

BeneméritaUniversidadAutónomade Puebla

Red de VITAMORIL
CINIA



Se puede afirmar que se trata de una red de naturaleza informal, que como en el caso de la
empresa anterior (Vinata Gilberto), ha tenido cierta importancia para la adquisición del know
how para la elaboración de sus productos, y en menor medida para la comercialización de
ellos. En la comercialización destaca la relación con CINIA, aunque desde luego no es el
principal punto de venta de la empresa. Son relaciones, con excepción de la que mantienen
con CINIA, en donde de manera general, no se observa un contacto frecuente y recíproco. Un
ejemplo de ello es RENDRUS, sobre este aspecto, Miguel comenta:

“Se nos invitó a participar en la reunión estatal, en la cual salimos ganadores, eso nos dio
derecho de participar en la reunión nacional, lo que nos sirvió para dar a conocer nuestra
empresa. Posteriormente, nos apoyaron para participar en dos ferias más, y a partir de ese
momento no hemos tenido ningún contacto”.

Por ello se puede señalar, como menciona Aarikka-Stenroos y Sandberg (op. cit), que en
efecto, los recursos de una empresa son insuficientes para la comercialización y para muchas
de las actividades sustantivas de cualquier empresa, como las tareas de producción, los
diferentes trámites administrativos o para aspectos financieros. Sin embargo, al menos para el
caso de esta empresa, la interacción es tan esporádica, los intercambios son tan
unidireccionales, que se puede decir, que esta red, más que un recurso crucial para el
desarrollo de la empresa, y específicamente refiriéndose a la comercialización de sus
productos, solamente ha quedado en un recurso complementario y con un impacto menor.

6.3 Toritos3 la Chata
La empresa tiene sus orígenes en el municipio de Boca del Río, Veracruz, alrededor del año
1925, inicia como una cantina de raya, es decir, una tienda donde los pescadores después de
recibir su raya (pago recibido por el trabajo realizado), pagaban por los productos que
previamente habían consumido: alcohol, cerveza, arroz, maíz, frijol, etcétera. En esos años los
fundadores de la cantina (abuelo y tío del dueño actual), preparaban licor de menta, de jobo y
de nanche. Posteriormente, incorporarían los sabores de cacahuate, fresa, guanábana y coco.
Esta bebida se fue popularizando en la región y no fue sino hasta hace más o menos 20 años,
que se registró la marca, se envasó y se etiquetó.

Actualmente, la empresa continua siendo familiar, financiada con recursos propios y se dedica
exclusivamente a la venta de la especialidad de la casa “los toritos” y de cerveza.

6.3.1 El proceso de producción
El proceso de producción es sencillo. El “torito” se produce  de manera artesanal, utilizando
solamente productos naturales sin ningún tipo de conservador, mezclando leche condensada,
fruta, alcohol de caña, azúcar y leche bronca; las proporciones de cada ingrediente se
determinan de acuerdo a la receta familiar. Se sirve con hielo y también se vende en botellas
de 1 litro. Sobre la preparación de un buen “torito”, Lorenzo el dueño actual señala:
“El secreto está en que sepa a fruta, sea cremoso y se sienta el alcohol, pero solo un poco” .

3 El torito, es una bebida alcohólica, de sabores como cacahuate, mango, guanábana, fresa y coco; su nombre deriva de una
bebida que preparaban los jornaleros a base de alcohol de caña, que bebían al concluir su jornada de trabajo. Esta bebida
decían, les hacia sentirse fuertes como un “toro” (www.toritoslachata.com).



Un aspecto que hay que destacar, es la naturaleza doble de proceso de producción de esta
empresa: la elaboración del “torito” y el servicio. Sobre el servicio, el personal de la empresa
ha recibido distintos cursos de capacitación por parte del gobierno del estado de Veracruz:
control de calidad, higiene y el trato al cliente. Además, también se han capacitado sobre
distintos aspectos administrativos y de mercadotecnia. Sobre la higiene, la empresa se ha
certificado, gracias a esta capacitación y al cumplimiento estricto de esta normatividad, tanto
en el manejo de alimentos y bebidas como en la limpieza de sus instalaciones. Al respecto
Lorenzo comenta:

“Lo que aprendemos en los cursos de capacitación tratamos de implementarlo al 100% en
nuestras actividades cotidianas, esto conlleva a que la empresa pueda tener una visión más
amplia de lo que  quieres y cómo puedes mejorarlo”.

6.3.2 La comercialización
La comercialización del “torito” se hace de manera directa en el punto de venta en Boca del
Río Veracruz, sin ningún intermediario4. Algo que le ha dado una gran promoción es la fiesta
de Santa Ana, que se celebra el 26 de julio de cada año en Boca del Río, durante esta
celebración se elaboran aproximadamente 1000 litros de “torito” y se reparten gratuitamente
entre todos los que asisten a esta fiesta. Esta promoción se inició hace aproximadamente
veinte años con el apoyo del gobierno del municipio y ha sido todo un éxito, pues según señala
Lorenzo, es el día en que tienen más ventas.

También la empresa tiene su página web, y se promociona en Facebook, twitter y algunas
revistas como Enlace Veracruzano. Otro factor de promoción de los productos de la empresa
ha sido la asistencia a muestras gastronómicas. Sobre este aspecto de la promoción Lorenzo
señala:

“Algo que nos ha ayudado mucho es que soy presidente de la asociación de restauranteros de
Boca del Río, la cual tiene de existir más o menos veinticinco años, por lo que tenemos
contacto con varios medios de comunicación, hablamos del turismo de Boca del Río y de los
negocios”.

Ha sido a través de esta asociación que se organizan muestras gastronómicas, lo mismo en
Veracruz, que en EUA, Europa y Sudamérica, lo que permite que “Toritos la Chata”, se
conozca en otros países. También a través de esta asociación se establecen contactos con otras
asociaciones de restauranteros del Estado de Veracruz y cuando es necesario con algunas
secretarias como la de Salubridad, con la Secretaría de Turismo y con la Secretaría del
Trabajo, para que les den capacitación sobre temas relacionados con el ramo restaurantero
como el manejo de alimentos, control de calidad y diversos temas administrativos. Asimismo,
mantienen contacto con otras asociaciones como la Cámara Nacional de la Industria de los
Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), con la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (CANASINTRA) y con la Confederación de las Cámaras
Nacionales de Comercio (CONCANACO).

4 Hay que tener en cuenta que es un producto de consumo inmediato y con una vida de anaquel muy reducida, aun cuando se
vende embotellado se recomienda mantener en refrigeración y consumir a la brevedad, pues no se le agregan ningún tipo de
conservadores.



6.3.3 La red social de “Toritos la Chata”
De acuerdo a lo comentado en los párrafos anteriores de puede decir que la empresa esta
inserta en una red informal y donde participan los siguientes agentes:

El agente principal que ha servido para apoyar la comercialización de los productos de
“Toritos la Chata”, pero sobre todo, para darlos a conocer a nivel nacional e internacional, ha
sido la asociación de restauranteros de Boca del Río, a través de la realización de muestras
gastronómicas. Se trata de una agrupación cuyos miembros son todos ellos del municipio de
Boca del Río, que en lo general tienen varios años de conocerse y los une desde luego el
interés en el ramo restaurantero, pero también una amistad de muchos años. Al respecto
Lorenzo, señala:

“En esta asociación no permitimos la entrada de cualquiera, cuando hay interés de alguien
por formar parte de la asociación, cada uno de los socios hacemos una valoración y
externamos nuestra opinión. Un factor fundamental para que sea aceptado es que tenga la
disposición de desprenderse de un “peso”, para apoyar el crecimiento de todos los
asociados”.

Es una asociación, donde una vez más queda de manifiesto, que para entender la dinámica de
su funcionamiento hay que tomar en cuenta su dimensión social y de negocios Johannisson y
Monsted (op. cit.), pues solamente de esta manera, es posible explicar la solidaridad entre sus
integrantes, que comenta su presidente actual.

Por otra parte, es una red que al igual que en los dos casos anteriores, además de la
comercialización ha servido para aportar cierto know how sobre diversas prácticas
administrativas sin algún costo de por medio. En otras palabras, retomando a Basaldúa (op.

Toritosla chata
Cámarasempresariales

Asociación derestauranterosde Boca del Río

Asociaciones derestauranteros delEstado de Veracruz

Secretaríasdel gobiernodel estado deVeracruz

Red de “Toritos la Chata”



cit.), le han permitido a “Toritos la Chata” tener acceso a recursos que de otras manera no
hubiera sido posible o bien tendrían un costo. También, son relaciones que en su mayoría, al
igual que en los estudios de caso anteriores no se observa una reciprocidad, con excepción de
las relaciones que se mantienen en la asociación de restauranteros de Boca del Río. En este
aspecto comenta Lorenzo:

“Cuando vamos a las muestras gastronómicas nos repartimos equitativamente los gastos así
como las ganancias. Además los que integramos esta asociación no nos cuesta desprendernos
de un dinero para apoyar a cualquiera de nuestros amigos”.

7 Conclusiones
Tomando en cuenta los tres estudios de caso señalados, se tiene que la comercialización de sus
productos se hace de manera directa, y en el caso de los intermediarios, el vínculo se ha
establecido por gestión directa del empresario. En estas condiciones se puede afirmar que de
manera general, las redes sociales en las que están insertas estas empresas de  muy poco les
han servido para comercializar sus productos, cuando mucho para darlos a conocer y en todo
caso para establecer un primer contacto con algunos clientes potenciales.

En el caso de Vinata Gilberto, el apoyo principal que tuvo en este rubro, se observa en la
comercialización que se hace del vino en los supers Hellos y Santa Fe, y en algunos
restaurantes de la ciudad. Así como en el apoyo otorgado por la SAGARPA para participar en
algunas ferias y exposiciones.

En el caso de VITAMORIL, la red dentro de la cual está inserta, ha servido de muy poco para
la comercialización de sus productos, cuando mucho para tener un primer acercamiento con
algunos clientes potenciales a través de su participación en algunas ferias con apoyo de la
SECOTRADE y RENDRUS, y para tener un punto de venta en las instalaciones de CINIA.

En lo que respecta a la red en la que está integrada “Toritos la Chata”, únicamente ha servido
para efectos de difusión, y para dar a conocer los productos de la empresa a clientes
potenciales, esto con el apoyo de la asociación de restauranteros de Boca del Río. “Toritos la
Chata”, comercializa sus productos en un punto de venta único: El restaurante – bar que se
localiza en Boca del Río, Veracruz. Esto entre otras cosas por que el producto es altamente
perecedero.

Un factor al que se puede atribuir el escaso apoyo para la comercialización de sus productos
que se ha encontrado en las redes donde participan estas empresas, podría ser que se
encuentran en un periodo de consolidación y en esta misma medida sus relaciones con
distintos agentes. Aunque como en el caso de “Toritos la Chata” es una empresa con cerca de
noventa años de existencia.

Otro factor que también hay que tomar en cuenta es la transformación que ocurrió en las
cadenas productivas globales, lo que detonó la presencia avasalladora de las grandes cadenas
de supermercados, y con ello un control cada vez más asfixiante de todo lo que tiene que ver
con los bienes de consumo, sin importar la localización geográfica, lo mismo en las grandes
ciudades que en las poblaciones rurales. Lo que ha venido a dificultar cada vez más la
posibilidad de participar en algún mercado para los pequeños productores, rurales y no rurales.



Poder insertarse en estas cadenas globales no es fácil. Como se indicó en el estudio de caso
Vinata Gilberto, los largos periodos de pago que imponen, son imposibles de resistir por las
micro y pequeñas empresas.

Una de las alternativas posibles, tal y como ha quedado demostrado en las empresas
analizadas, es enfocarse en aquellos mercados, sobre todo internos en donde estas cadenas de
supermercados aun no han llegado o simplemente no les interesa incursionar.

Sin embargo, es necesario reconocer, que al menos para las empresas analizadas, como lo
señala Basaldúa (op. cit.) y Aarikka-Stenroos y Sandberg (op. cit.), las redes fueron en mayor
o menor medida una fuente importante de know how para mejorar sus procesos de producción.

De esto se desprenden algunas interrogantes: A caso será que las redes sociales han servido de
tan poco a las empresas analizadas ¿Por qué los conocimientos sobre la comercialización se
guardan con mayor recelo? o ¿Por qué este tipo de conocimientos aun tiene un carácter
altamente tácito? o ¿Por qué los conocimientos sobre el mercado y cómo llegar a él son
altamente contingentes y tienen una bajísima probabilidad de haber existido u ocurrido tal
como existen u ocurrieron?
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Resumen

En el marco de la actual sociedad del conocimiento, el desarrollo sostenible de una región
requiere la presencia de unas condiciones tales que faciliten y promuevan su desarrollo
científico-tecnológico para un crecimiento socio-económico sostenible. Los planes de
estratégicos de CTeI han surgido en el mundo, y más recientemente en Latinoamérica, como
un mecanismo clave para crear tales condiciones que facilitan el desarrollo. Este artículo
presenta la metodología y los factores claves tenidos en cuenta para la construcción del Plan
Estratégico de Ciencia y Tecnología para la región Tolima (Colombia): PECTIT 2020. Los
resultados de este proceso revelan la inclusión de novedades metodológicas que hacen de este
Plan, un nuevo referente nacional en el diseño de políticas y planes para la orientación y
promoción del desarrollo científico-tecnológico regional.

Abstrac

In the context of today's knowledge society, sustainable development of a region requires the
presence of such conditions that facilitate and promote the development of science and
technology for sustainable socio-economic growth. The STI strategic plans have emerged in
the world, and more recently in Latin America, as a key mechanism to create such conditions
that facilitate development. This paper presents the methodology and the key factors taken
into account for the construction of the Strategic Plan for Science and Technology for the
region Tolima (Colombia): PECTIT 2020. The results of this process revealed the inclusion of
methodological novelties that make this Plan, a new national benchmark in the design of
policies and plans for guidance and promotion of regional scientific and technological
development.

Palabras-clave

Planes estratégicos de Ciencia, Tecnología e Innovación; Desarrollo regional sostenible;
Política pública
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1. Introducción

En la actual sociedad del conocimiento, cada vez más se confirma que el desarrollo sostenible
de una región, requiere la presencia en ésta, de unas condiciones tales que faciliten y
promuevan su desarrollo científico-tecnológico y social (Piñón, 2004) (Pérez, 2004)
(Arocena & Sutz, 2006). Son condiciones que finalmente potencian la innovación empresarial
y social a largo plazo y que dan lugar al valor agregado que produce mejoras en la calidad de
vida de sus habitantes (Elizalde, 2003). Una de las más difundidas formas para promover
estas condiciones a nivel regional, es la creación de planes estratégicos de ciencia y tecnología
desde los cuales se visibiliza un futuro, se priorizan los esfuerzos  y recursos, y se organizan
los actores para luego llegar a conformar lo que recientemente se ha denominado, sistemas
regionales de innovación.

No obstante esta ‘realidad’ documentada en diversas regiones del mundo (véase el estudio
sobre la Planificación estratégica territorial y políticas públicas para el desarrollo promovido
por la CEPAL (Elizalde, 2003), la situación de algunas regiones América latina en materia de
CTeI, es contradictoria a la luz de los preceptos modernos acerca de la competitividad (World
Economic Forum, 2012) (Hanson, 2010). Cada vez hay más consenso en la importancia de
apalancar el desarrollo sustentable de un país sobre las ventajas competitivas ‘generadas’ por
locales o extranjeros, más que sobre las ventajas comparativas ‘heredadas’ localmente
(Porter, 2007).

1.1 Innovación, competitividad y desarrollo económico en Colombia y el Tolima

Colombia, pese a que este es un país privilegiado que cuenta con grandes ventajas
comparativas (amplia biodiversidad, buena localización geográfica, bajos costos de mano de
obra, etc.), presenta una gran brecha tecnológica con sus homólogos en América Latina y
tiene escases de ventajas competitivas derivadas de una capacidad científica-tecnológica
desarrollada localmente (Consejo Privado de Competitividad de Colombia, 2013). La región
Tolima1 en Colombia, no es ajena a esta realidad nacional. Es una región céntrica del País,
que a pesar de sus ventajas de localización, biodiversidad y recursos naturales, presenta un
notable rezago científico-tecnológico y bajo desarrollo socio-económico. Esta situación se
evidencia en los críticos reportes de indicadores como desempleo, pobreza, creación de
empresas, innovación empresarial, crecimiento del Producto Interno Bruto PIB formación del
talento humano, acceso a la educación superior, generación de nuevo conocimiento y
tecnologías, doctores vinculados en investigación y desarrollo (I+D), inversión en Actividades
de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), en la integración de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones TIC, etc. (DANE, 2012, Gobernación del Tolima, 2012,
OCYT, 2012), tal como se muestra en la Tabla 1.

De acuerdo a ello, el Gobierno regional con el auspicio de Colciencias2, se propuso el diseño
de un plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación para el Tolima: PECTIT 2020. Este

1 El Departamento del Tolima es uno de los 32 departamentos de Colombia, situado en la región Andina, en el centro-
occidente del país. Tiene una superficie de 23.562 km² , su capital es Ibagué y cuenta con una población cercana a los 1.4
millones de personas.
2 Colciencias: Departamento de Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. Es el organismo
encargado de promover las políticas públicas para fomentar la CT+I en Colombia. Las actividades alrededor del
cumplimiento de su misión implican concertar políticas de fomento a la producción de conocimientos, construir capacidades
para CT+I, y propiciar la circulación y usos de los mismos para el desarrollo integral del país y el bienestar de los
colombianos.Mayor información en: www.colciencias.gov.co
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Plan, desde su formulación, se concibió como “una carta de orientación para la generación de
un nuevo modelo productivo y social fundamentado en la generación, apropiación y uso del
conocimiento, desde esta perspectiva es toda una estrategia de desarrollo basada en la
agregación de valor a los productos y servicios ofrecidos y una oportunidad para lograr un
mayor desarrollo humano” (Colciencias, 2011).

Tabla 1. Indicadores seleccionados de la situación socio-económica y científico-
tecnológica de  la región Tolima-Colombia, al año 2011

Indicador Registros al año 2011

Población total (censo 2005) (1) 1.392 mil personas (36% en la ciudad capital)

Población Económicamente Activa(1) 777 mil PEA (36% en la ciudad capital)

Población desplazada(1) 182.4 mil personas (43.5 mil familias)

Tasa de desempleo(1) 17.1 general (17.2% en la ciudad capital)

Índice de Pobreza Ciudad Capital (5) 22% (-17% frente al año 2010)

Producto interno bruto 2010(PIB) (1) 9.43 billones (14,0% agropecuario, pesca, silvicultura)

Tasa crecimiento del PIB 2010(1) -0.4% con relación al año 2009

Aporte del PIB regional al país(1) 2.2% al PIB Nacional

Tasa de escolaridad(2) 4 de cada 5 niñas y jóvenes (edad 5-17 años) no están en el
nivel que corresponde o están fuera del sistema educativo.

Creación de nuevas sociedades(3) 717 empresas en 2011 (504 en el 2010)

Cierre de sociedades existentes(3) 4.198 empresas en 2011 (sólo 144 en el 2010)

Exportaciones (1) 338 millones US$ (22% de variación frente a 2010)

Exportaciones no tradicionales(3) 22,2 millones US$ (-5.6% de variación frente a 2010)

Importaciones (3) 70,2 millones US$ (78,9% variación frente a 2010)

Población universitaria(1) 32,5 miles en pregrado y cerca de mil en posgrado

Graduados de maestría (3) 0,005% del total nacional (6.410 graduados)

Graduados de doctorado (3) 1 de los 258 graduados a nivel nacional

Grupos activos de investigación(4) 61 grupos (sólo 2 grupos en categoría A)

Investigadores activos en la  región(4) 176 investigadores (2,2 por cada 10.000 PEA)

Revistas científicas indexadas(4) 2 revistas categoría C en Publindex – Colciencias

Suscriptores a internet dedicado(4) 64 mil (1,9% del total nacional)

Proyectos financiados Colciencias(4) 13 proyectos (0.45% del total nacional: 2.813 proy.)

Inversión regional en I+D(4) 0,0098% del total nacional (≈615 millones US$)

Inversión regional en ACTI(4) 0,392% del total nacional (≈1.579 millones US$)

(1) Fuente: Tolima en Cifras - 2011. (Gobernación del Tolima, 2012).
(2) Fuente: (UTolima: Observatorio de la deserción, 2008).
(3) Fuente: (DANE - Colombia, 2011).
(4) Fuente: (OCYT - Colombia, 2012).
(5) Fuente: (DANE - Colombia, 2012).
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1.2 Aproximación a los sistemas nacionales y regionales de CTeI

Se entiende por Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTi), al “conjunto
de actores y relaciones que interactúan en la producción, difusión y uso de nuevo, y
económicamente útil, conocimiento” (Lundvall, 1992). En otras palabras, la noción de SNCTi
alude al conjunto de instituciones (capital social), personas (capital humano) y activos físicos
(equipamiento e infraestructura de apoyo), de carácter público y privado, cuyas funciones,
actividades e interrelaciones producen, procesan, modifican y difunden nuevos conocimientos
y/o tecnologías relevantes para anticipar o catalizar innovaciones.

Bajo la misma óptica sistémica, el concepto de Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (SRCTi) ha ido consolidándose entre formuladores de política e investigadores
(Cook & Morgan, 2000)(Boisier, 2007). Se argumenta que en una sociedad crecientemente
globalizada, los territorios regionales emergen como puntos focales, locus y sujetos  de
procesos de desarrollo, desde donde pueden construirse y sostenerse ciertas ventajas
competitivas con mayor eficacia que al nivel nacional, dada su capacidad de desarrollar
atributos específicos distintivos tales como  especialización productiva, identidad cultural, y
dinámicas virtuosas de aprendizaje, capaces de integrar conocimiento tácito y codificado, de
origen local y global.

El propio Consejo para la Competitividad de Estados Unidos ‘US Compete’ -organismo
privado que convoca a las empresas líderes de la economía norteamericana- irrumpe en la
temática, abordando en el año 2010, en uno de su reportes estratégicos, la siguiente pregunta
conductora: “¿por qué algunas regiones son más exitosas que otras, más allá de lo que se
pudiera predecir a partir de su dotación de recursos para competir en la economía global?”.
Más adelante, continuando la reflexión, señala que existen regiones en EE.UU. que han
reconocido la fortaleza potencial de construir una visión estratégica y agenda común entre sus
actores, “logrando convertir desventajas competitivas en ventajas colaborativas” (US
Compete, 2010).

Un primer atributo distintivo común a aquellos sistemas regionales vigorosos, también
conocidos como “territorios inteligentes” es, junto con una activa inserción global de sus
actores (instituciones, empresas y agencias públicas locales), la tendencia de éstos a
articularse en redes y colaborar entre sí, a fin de abordar retos propios del ámbito del
conocimiento y la innovación, generando dinámicas interactivas y sinérgicas, propias de una
triple hélice en movimiento.

Un segundo atributo de los territorios inteligentes, es que en ellos se invierte de manera
deliberada, consistente y a largo plazo, recursos destinados a fortalecer los llamados factores
habilitantes de un desarrollo territorial sostenible, tales como el capital humano calificado, la
infraestructura de soporte y la conectividad digital, entre otros.

En tercer lugar, elementos tales como compartir una visión estratégica de futuro, identificar
ejes temáticos prioritarios alineados con dicha visión y sus correspondientes objetivos
estratégicos, o contar con una función animadora e integradora legitimada y percibida por
todos como competente y neutral, favorecen las conductas colaborativas y la búsqueda de
sinergias. Tal vez el valor fundamental de un plan estratégico de CTeI, radica justamente en
que direcciona y torna viables tales elementos, en un marco de  gobernanza, financiamiento y
métrica de desempeño e impacto.

Por su parte, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en su reciente propuesta para
motivar el desarrollo y la cohesión social en los países de Iberoamérica, menciona diferentes
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estrategias que desde el ámbito de la C&T pueden considerarse para atender los grandes
desafíos que deben enfrentar, en el futuro próximo los países Iberoamericanos, entre ellos: (i)
el desarrollo productivo, (ii) la equidad distributiva, (iii) la cohesión, ciudadanía y
participación, (iv) educación de calidad y con amplia cobertura, (v) cooperación y
construcción de espacios internacionales y (vi) madurez científica y tecnológica.  Entre las
estrategias indicadas por la OEI están (OEI, 2012):

 Fortalecer la innovación y el desarrollo tecnológico, que apunta al desafío de dar impulso
al desarrollo productivo de los países de Iberoamérica. Se propone estimular las actitudes
innovadoras en las empresas, así como a favorecer el aumento de su capacidad de absorción
de nuevos conocimientos.

 Orientar la I+D regional en función conjunta de la excelencia y la relevancia social. Es
importante para ello que existan mecanismos institucionales de fijación de líneas prioritarias
que sean establecidas por consenso.

 Vincular la I+D con las demandas sociales, esto implica la conformación de redes con actores
diversos, la articulación con usuarios, la puesta en práctica de nuevos mecanismos de
vinculación, el impulso a tecnologías sociales y el estímulo a la innovación social.

 Fomentar la investigación en ciencias sociales, en forma orientada a la comprensión de los
problemas regionales, tanto en sus dimensiones históricas, sociales, culturales y económicas,
con una mirada interdisciplinaria y como apoyo a políticas públicas de desarrollo social y de
gestión estatal.

 Mejorar la calidad educativa y promover las carreras científicas, basada en que la
formación comienza en la escuela y es allí donde deben ser fomentadas las vocaciones
científicas.

 Fomentar la cultura científica y la percepción pública de la ciencia y la tecnología,
basada en que la información y la cultura constituyen la base para la participación
ciudadana y la democratización de la toma de decisiones en ciencia y tecnología.

 Integrar el espacio Iberoamericano del conocimiento como instrumento de cooperación,
orientado hacia la educación superior, articulado en torno a la investigación y la
innovación. Ésta contempla el apoyo a programas de movilidad y a la conformación de
redes de investigación, así como a la cooperación interuniversitaria.

 Aumentar la inversión en I+D, lo que constituye un esfuerzo en educación como primer
paso para fomentar ciudadanos y dotarlos de las capacidades necesarias para pensar
creativamente y poder actuar con autonomía en un mundo poblado de herramientas
intelectuales.

 Aumentar el número de investigadores y tecnólogos altamente calificados.
 Mejorar la gestión de las instituciones científicas, lo que constituye  elementos de

importancia para la adopción de políticas eficaces en CTeI.

1.3 Los Planes de CTeI como estrategia para promover la innovación regional

Entre las evidencias que ofrece la literatura referente a los planes estratégicos de CTeI como
mecanismo para crear nuevas condiciones para el desarrollo sostenible, está el informe de
Sánchez & Vessuri ‘Usando Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo
Sustentable’, que se concentra en la pregunta de ¿cómo una asociación de organizaciones
internacionales puede ayudar a integrar un más amplio conjunto de perspectivas dentro del
trabajo de las comunidades de ciencia y tecnología (CyT), y ayudar a estas comunidades no
sólo a generar nuevos conocimientos sino, además, a implementar soluciones concretas a los
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retos más apremiantes de desarrollo de la sociedad? (Sánchez & Vessuri, 2008). Si bien para
estos autores la ciencia y la tecnología las consideran unas fuerzas claves para apoyar el
desarrollo, reconocen a su vez, que su efecto depende del grado de adopción que tengan por
parte de individuos e instituciones para apoyar la toma de decisiones que permitan a la
sociedad avanzar hacia el camino de mayor sustentabilidad (Sánchez & Vessuri, 2008).

La formulación de estrategias, planes y políticas de Ciencia, Tecnología e innovación (CTeI),
han adquirido en los últimos años una creciente relevancia en todo el mundo, incluyendo a
América Latina (Fundación Carolina, 2012). Hoy existe amplio consenso en torno a que el
desarrollo científico y tecnológico, acompañado de un desempeño innovador vigoroso,
constituyen factores determinantes en el incremento de productividad en el largo plazo, y han
jugado un papel clave en las trayectorias de crecimiento y sofisticación del tejido económico
de aquellas naciones que han logrado alcanzar en décadas recientes altos niveles de
competitividad y desarrollo, como Finlandia, Canadá o Singapur, así como también en
economías emergentes y dinámicas, tales como Corea, China e Israel, entre otras (Cornell
University, INSEAD, and WIPO, 2013).  En los últimos 20 años, se ha ido consolidando una
perspectiva amplia, congruente con las enseñanzas dejadas por la experiencia de políticas en
la segunda mitad del siglo XX,  que toma en cuenta el carácter sistémico de la innovación y la
interacción entre los factores de la oferta y la demanda como determinantes claves para lograr
ganancias en productividad en la región de Latino America (Cole, Ohanian, Riascos, &
Schmitz, 2005)

Este artículo pretende dar a conocer los factores claves que fueron tenidos en cuenta para la
construcción del PECTIT2020 en la región del Tolima en Colombia. Ello incluye una mira a las
estrategias utilizadas para lograr la participación colectiva de todos los actores relevantes de la
Región y una descripción de la metodología generada para consolidar una visión compartida
de las demandas en CTeI que apoyaran a mediano plazo, el desarrollo socio-económico
sostenible al horizonte propuesto. Consecuente con este propósito, este artículo continua con
la descripción de la metodología de trabajo utilizada para la formulación del plan, luego la
sección de resultados del proceso de formulación dará detalles de todo el trabajo realizado
alrededor del PECTIC, y finalmente, en la sección de conclusiones, se presentan las
principales lecciones que este proceso le deja al Tolima y a las entidades encargadas de su
formulación y posterior puesta en marcha.

2. Metodología
La formulación del PECTIT obedeció en sus términos generales, a una metodología pre-
definida por el ente financiador, COLCIENCIAS, y que para efectos prácticos se concreta en
las siguientes tres fases: diagnóstico, formulación y socialización (ver Figura 1).

Fase de diagnóstico. Se inició con una amplia investigación documental que incluyó la
revisión de planes y documentos sectoriales elaborados en el Departamento en los últimos 20
años. Luego, este proceso retrospectivo se complementó con un ejercicio de referenciación
internacional en cinco regiones destacadas por su desarrollo socio-económico basado en
CTeI. Finalmente se avanzó con la determinación de los sectores estratégicos y emergentes
para la Región, a partir de talleres participativos que permitieron construir el árbol temático y
las áreas de intervención, sectores y áreas temáticas. Todo anterior se complementó con la
determinación de las brechas tecnológicas existentes y el análisis del Sistema Regional de
Ciencia, Tecnología e innovación (SRCTi).
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Figura 1. Proceso de construcción del PECTIT 202
Fuente PECTIT 2020

Fase Formulación. En esta fase se desarrollaron 53 reuniones-talleres de participación con
intervención de más de 1.500 personas entre miembros del Grupo Consultor, Grupo de apoyo,
Consejo Departamental de CTeI, Consejo de Gobierno Departamental, Gobernador del
Tolima, Grupos representativos de las seis provincias del Departamento, empresarios,
universitarios y asesores (Nacional e Internacional). El proceso permitió que se establecieran
para el Plan: los principios orientadores, la visión compartida, los retos y objetivos a cumplir,
y los programas orientadores.

Fase Socialización. Esta fase se dio desde los inicios de la construcción de plan a través de la
página web www.pectit.org , en donde se mantuvo informada a la comunidad de cada uno de
los eventos realizados y procesos desarrollados. Este sitio sirvió de repositorio de toda la
documentación del Plan (biblioteca virtual), asi como de espacio de interacción entre los
actores de SRCTI y el equipo formulados. Como práctica metodológica, esta fase estuvo
acompañada de tutorías y reuniones especializadas con los diferentes grupos de interés
relacionados con el PECTIT. De estas reuniones se colectó material impreso y fílmico, que
facilitó la retroalimentación del proceso y del equipo formulador.

3. Resultados
Producto de la fase de diagnóstico, en la que participaron algunos representantes de
organismos públicos y privados organizados en los Comités asesor y técnico, se concretaron
los  vectores estratégicos3 en los que se consolidó el diseño del PECTIT2020:
Institucionalidad, Recursos Humanos, Redes, Infraestructura, Sistemas de Gestión y
Financiación. Estos vectores fueron el resultado del ejercicio de referenciación internacional
en cinco territorios destacados por tres características en particular: a) desempeño socio-
económico basado en el desarrollo científico, tecnológico y la innovación, b) presencia de
políticas y planes de CTeI, c) condiciones geográficas y apuestas productivas relativamente
similares a las del Tolima (en particular con tradición en sectores económicos como

3 Por vectores estratégicos se entienden aquellos aspectos cruciales que funcionan como obstaculizadores o facilitadores en el
funcionamiento de un sistema, y por ende, son elementos relevantes para diseñar políticas orientadas a su dinamización.
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agroindustria, agrícola, turismo, piscicultura, minería). Los territorios de América Latina y
Europa seleccionados fueron: Pernambuco (Brasil), O´Higgins (Chile), Michoacán (México),
Galicia (España), Emilia Romagna (Italia).

Una vez seleccionados los vectores de diseño, la formulación avanzó con la determinación de
los sectores estratégicos y emergentes en los que a un horizonte del 2020, la Región debía
hacer sus principales apuestas en términos de diseño de políticas, sistemas de incentivos y
programas de apoyo a la CTeI.  Siguiendo un trabajo altamente participativo, con delegados y
destacados representantes de diferentes grupos de interés, entre académicos, empresarios,
gestores gremiales, sociedad civil, gobierno, asesores (Nacionales e Internacionales) se
construyó el árbol temático con las áreas de intervención y sus correspondientes sectores
productivos y no productivos a fortalecer desde la CTeI (ver Figura 2).

Figura 2. Árbol temático del PECTIT
Fuente: PECTIC 2020 (CPT, 2013).

Finalmente, la Hoja de Ruta PECTIT 2020 simplifica el Plan en una matriz de dos entradas: el
eje vertical corresponde a los sectores priorizados para el desarrollo regional sostenible,  y el
eje horizontal corresponde a las áreas de C&T definidas como necesarias y estratégicas para
acompañar este desarrollo (ver Figura 3). En total fueron doce los sectores seleccionados, en
las áreas productivas, ambientales y sociales. Así mismo, se concretaron 22 programas de
trabajo agrupados en los siguientes siete objetivos en CTeI: i) Potenciar el talento humano, ii)
Desarrollar soluciones de innovación social, iii) Fortalecer la institucionalidad del SRCTeI,
iv) Desarrollar conocimiento y soluciones tecnológicas a la medida, v) Implementar
herramientas estratégicas para la innovación, vi) Construir cultura en C&T, vii) Propiciar
escenarios para el surgimiento de nuevos sectores.
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Figura 5.  Hoja de Ruta del PECTIT 2020

Fuente PECTIT 2020
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El proceso a su vez, permitió que se establecieran los principios orientadores del Plan, se
definieran los objetivos y se identificaran los retos a cumplir, tal como indica en la Figura 4.

Figura 4. Encuadre Estratégico del PECTIT 2020

Fuente: PECTIC, 2013 (CPT, 2013).

Como componente final del Proyecto, la socialización tuvo lugar desde los inicios de la
construcción de Plan a través de la página web www.pectit.org, (Figura 6). .

Figura 5.  Pagina web del PECTIT 2020
Fuente: PECTIC, 2013 (CPT, 2013).
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Por este medio se mantuvo informada a la comunidad de cada uno de los eventos realizados y
procesos desarrollados, igualmente se depositaron los documentos base para la construcción
del Plan a través de la biblioteca virtual. Adicionalmente, la participación de los actores de
SRCTI fue permanente y ello facilitó la realimentación hacia y desde el equipo desarrollador
de Plan (Figura 6).

.

Figura 6. Grupos de trabajo e interés involucrados en el desarrollo del PECTIT 2020
Fuente: PECTIC, 2013 (CPT, 2013).

Los resultados finales de este proceso de planeación, que en su conjunto duró 9 meses del año
2012 y estuvo liderado por el Centro de Productividad e Innovación del Tolima (CPT), se
concretan como documento en el PECTIT2020, el cual finalmente formula la visión de que
“El Tolima en el 2020 tendrá un Sistema regional de ciencia, tecnología e innovación
consolidado, el cual permitirá potenciar el talento humano y los recursos naturales,
económicos, y culturales, como soporte para mejorar su capacidad competitiva sustentable
mediante la agregación de valor y la movilidad social”

Como hechos distintivos del proceso que dio lugar al PECTIT2020 en la Región Tolima,
respecto a otros planes propuestos en el mismo sentido en Colombia, que lo hacen
particularmente útil como referente empírico se pueden indicar:

- La determinación de apuestas en ciencia y tecnología que van más allá de las
vinculadas a sectores económicos como agentes directos para la generación de valor
económico. En el PECTIT se abordó una mirada integral del desarrollo, en el cual los
aspectos ambientales y sociales son determinantes para crear las condiciones de
entorno que han de dar lugar al crecimiento económico.

- La amplia participación de representantes de los diferentes estamentos públicos y
privados a lo largo y ancho de la región Tolima, lo que permitió escuchar y atender las
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propuestas y necesidades de C&T desde una mirada muy cercana a la realidad propia
de cada sub-zona geográfica y económica del Tolima.

- La construcción local con el acompañamiento de un asesor internacional y varios
nacionales, que aportaron al equipo formulador local sus conocimientos y experiencias
externas, sin que ellas alejaran el proceso de lo que es propio y autóctono de la
realidad Tolimense.

- Los mecanismos de difusión y participación que fueron habilitados desde el comienzo
del proyecto a través de medios virtuales y  disponibles en la web, facilitó una gran
interacción entre la comunidad en general y el equipo formulador.

Conclusiones

Este ejercicio de planificación regional de la CTeI revela interesantes elementos
diferenciadores en cuanto a su enfoque, proceso y producto final, que lo hacen único y
potencialmente útil como referente para otras regiones en similar condición. La concepción
del Plan se hizo bajo el enfoque moderno del  desarrollo, que integra lo económico, lo
ambiental y lo social. El proceso del Plan se caracterizó desde un inicio, por ser participativo
e inclusivo a todos los estamentos de la sociedad involucrada. En el resultado se destaca la
creación de una herramienta que servirá de guía para orientar desde lo público y lo privado,
las acciones y esfuerzos que en materia de CTeI se avancen en una región para promover su
desarrollo socio-económico inclusivo y sostenible.
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Sumário

A Política Estadual de Mudanças Climáticas de São Paulo foi criada em 2009 visando
incentivar o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono. A política propõe como
objetivo a redução quantitativa de 20% das emissões de gases com efeito de estufa até
2020 (em relação à 2005). De acordo com essa política, um plano de inovação tecnológica
está previsto para permitir um ambiente para a promoção de uma economia de baixo
carbono. Quais devem ser os princípios norteadores para embasar este plano? Quais os
passos para elaborá-lo? Este trabalho tem como objetivo propor um roteiro para a
elaboração deste plano. O roteiro é baseado em três princípios. O primeiro deles é a
combinação de aspectos da política e mudança tecnológica. O segundo princípio é a
construção de uma visão de futuro para os próximos 10 anos. O terceiro prevê a ampla
participação de diferentes setores. Estes princípios embasam estratégias setoriais que irão
compor o plano. Por meio desta abordagem, acreditamos ser possível fomentar um
ambiente para impulsionar mudanças tecnológicas direcionadas para uma economia de
baixo carbono.

Abstract

The State Policy of Climate Change in Sao Paulo was established in 2009 aiming at
fostering the development of a low carbon economy. The policy proposes a quantitative
target of reducing 20% of greenhouse gases emissions up to 2020 (compared to the 2005).
According to this policy, a plan of technological innovation is previewed to enable an
environment for the promotion of a low carbon economy. What should be the guiding
principles to support this plan? What are the steps to design it? This paper aims at
proposing a guide to prepare this plan. The guide is based on three principles. The first one
is the combination of policy aspects and technological change. The second focuses on
establishing a vision of future for the next 10 years. The third one is the wide participation
of different sectors. These principles base sectors strategies that will compose the whole
plan. Through this framework, we believe to enable an environment for fostering
technological changes in Sao Paulo State driven to a low carbon economy.

1. Introdução e objetivos

Em decorrência da tomada de consciência sobre as mudanças climáticas e de suas causas
antrópicas, as sociedades contemporâneas e os seus governantes têm sido chamado a

1 O presente trabalho contou com o apoio financeiro da FAPESP (projeto 2011/20498-8)



assumir posições e a propor políticas que tentem de um lado mitigar as causas humanas
para a emissão de gases de efeito estufa e por outro adaptar essas mesmas sociedades às
inevitáveis transformações que irão ocorrer no clima. No que tange ao primeiro aspecto,
diversas instâncias internacionais, nacionais e até mesmo estaduais tem proposto metas
futuras de redução das emissões de gases de efeito estufa. O Estado de São Paulo (Brasil)
aprovou a Lei Estadual nº 13.798, de 9 de novembro de 2009 (São Paulo, 2009), que
dispõe sobre a Política Estadual de Mudanças Climáticas do Estado e propõe uma redução
das emissões de GEE (Gases do Efeito Estufa) em 2020 de 20% em relação ao nível
alcançado em 2005.

Não se trata de uma meta muito simples de ser alcançada, pois a tendência das emissões
tem crescido ano a ano. No Estado de São Paulo, a maior parcela das emissões líquidas
estimadas de CO2 é proveniente do Setor Energético, que representou 84,7% das emissões
de GEE em 2005, seguido pela Indústria, com 13,7% das emissões. O Setor Agropecuário
contribuiu com 1,6% das emissões de CO2. O Setor de Uso da Terra, Mudança de Uso da
Terra e Florestas (UTMUTF), contribuiu com as remoções de CO2, que, em 2005, foram
de 3.918 GgCO2 (CETESB, 2011), conforme ilustrado na Figura 1 a seguir.

Figura 1 – Emissões de CO2 no Estado de São Paulo (Gg). UTMUTF= Uso da Terra, Mudança de Uso
da Terra e Florestas. Fonte: Cetesb (2011)

Trata-se de uma meta bastante audaciosa, pois diferentemente da nacional que é em termos
relativos, se comprometendo a reduzir voluntariamente a emissão de GEE em 36,1% a
38,9% até 2020 em relação ao que poluiria se nada fosse feito, a meta paulista refere-se a
um valor absoluto de menos 20% do nível em 2005. Embora a cifra paulista seja menor,
ela representa um esforço significativamente maior por conta da maior parcela de
contribuição das emissões dos setores de energia e industrial, e também por que ela está em
valores absolutos. Esse esforço aumentará quanto maior for o crescimento da economia no
período.

O Governo Federal tem como foco a redução do ritmo de desmatamento do país, que
contempla praticamente dois terços da meta, já para o Estado de São Paulo, que conta com
poucas florestas nativas, essas metas terão que ser cumpridas necessariamente com o
aumento da eficiência energética, com a substituição do consumo de energias fósseis por
energias renováveis e pela redução de emissões de GEE em atividades agrícolas.

Embora o Estado de São Paulo reúna uma parcela significativa da produção científica
brasileira e que mais da metade das atividades de P&D das empresas seja executada em



seu solo, isto não se reflete ainda numa liderança de tecnologias redutoras de emissões de
GEE, a não ser no caso do bioetanol. Para alcançar a meta postulada pelo Estado, um
esforço muito mais amplo em um número muito maior de tecnologias terá que ser feito.

Neste contexto, a política científica e tecnológica constitui-se em um importante
instrumento para atingir tais metas. Dentre as medidas adotadas foi previsto um Plano
Estadual de Inovação Tecnológica e Clima, regulamentado pelo artigo 35 do Decreto nº
55.947/2010 (São Paulo, 2010), no âmbito das regulamentações da Política Estadual de
Mudanças Climáticas. A elaboração do Plano Estadual de Inovação Tecnológica e Clima
ficou a cargo da Secretaria de Desenvolvimento, juntamente com a Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP e outros órgãos e entidades da administração
direta e indireta.

Neste sentido, quais devem ser os princípios norteadores para embasar este plano? Quais
os passos para elaborá-lo? O Plano de Inovação Tecnológica e Clima ainda não foi
elaborado. O objetivo deste artigo é contribuir para apontar um caminho para a elaboração
de um plano de inovação que tenha a finalidade promover a redução das emissões de gases
de efeito estufa no Estado de São Paulo com horizonte para os próximos 10 anos, que
contemple metas quantitativas para as fontes renováveis e a conservação de energia. É
apresentado um roteiro que não pretende ser prescritivo, mas que possa servir como uma
sugestão para o desenvolvimento de um processo consistente, transparente e lógico de um
plano de inovação para mudanças climáticas do Estado de São Paulo.

O texto está dividido em cinco sessões, incluindo esta introdução. O próximo item discute
a perspectiva do papel do governo no desenvolvimento tecnológico em um cenário de
elevados índices de emissões de GEE (Gases de Efeito Estufa). A terceira sessão apresenta
as diretrizes metodológicas adotadas para o desenvolvimento do roteiro. A quarta sessão
trata da elaboração das estratégias setoriais de inovação tecnológica e clima, da questão do
monitoramento, da estrutura de governança e de fontes de recursos tanto para a elaboração
quanto da implantação do Plano. Por fim, a quinta e última sessão apresenta as conclusões
do trabalho.

2. O Governo como indutor de mudanças tecnológicas

O Governo é um ator central para o desenvolvimento de tecnologias redutoras de emissões
de GEE. Ainda que o setor empresarial seja, em última instância, o responsável pela
introdução das inovações no mercado, cabe ao Estado um importante papel de indutor e
coordenador desse processo. A Figura 2 abaixo ilustra o papel ideal do governo e do setor
privado ao longo do tempo de maturação da tecnologia.



Figura 2 – ilustração do papel do governo e do setor privado nas fases de pesquisa e desenvolvimento
ao longo do tempo. Fonte: IEA (2007).

Neste modelo o governo participa mais ativamente nas fases iniciais de pesquisa básica,
nas quais o risco de investimento do setor privado é maior, mas, ao longo do tempo, vai
gradativamente minimizando a sua atuação até chegar às etapas de comercialização dos
produtos.

O papel do governo é tão mais necessário quanto maior for a mudança em jogo. No caso
das tecnologias redutoras de emissões de GEE, existe um enorme desafio porque se trata
de uma alteração profunda do paradigma dominante em matéria de energia, baseado quase
completamente nas energias fósseis (Unruh e Carrillo-Hermosilla, 2006). Trata-se de sair
de um lock in centrado nas energias fósseis e transitar para novos sistemas tecnológicos
apoiados em energias renováveis (Jacobsson e Johnson, 2000).

Os desafios colocados por essa transição tecnológica não são desprezíveis. Cabe ao
Governo liderar essa transição, ainda que esse papel não possa ser concebido como a
reprodução de desafios do passado, como foi o desenvolvimento da Bomba Atômica
(Mowery et al., 2010). Diversos trabalhos apontam para um nível de intervenção pública
em que se combinam diversas modalidades de políticas, que podem ser separadas em
políticas da oferta (technology push) com políticas da demanda (demand pull) (Nemet,
2009a).

As políticas de promoção de energias renováveis e de tecnologias mitigadores de emissões
de GEE se desenvolveram muito em países desenvolvidos, principalmente nos países mais
desenvolvidos da Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Contudo, alguns países em
desenvolvimento ocupam uma posição de destaque. O Brasil, com o Pró-alcool,
desenvolveu o primeiro programa de energia renováveis de grande escala para substituir os
combustíveis fósseis no setor de transportes. As políticas dos países desenvolvidos em
matéria de energias renováveis são mais recentes, no entanto mais contemporâneas porque
introduzem crescentemente o papel do mercado.

Essas políticas públicas não podem ser apenas centradas no Governo Central. A
experiência internacional revela que Estados mais ricos e desenvolvidos de países de
grandes dimensões ou federalizados podem exercer uma liderança no processo de inovação
de um país. O exemplo do Estado da Califórnia é sempre citado em diversos trabalhos por
suas politicas de promoção de energias renováveis e de eficiência energética.



O Estado de São Paulo apresenta, até em maior intensidade que a Califórnia, uma posição
de liderança no plano nacional, como revela a meta específica desse Estado para mudança
climáticas, assim como em diversos outros aspectos mencionados anteriormente, como
liderança científica e tecnológica, peso econômico e recursos do Governo estadual para
investimentos em CT&I (Carvalho et al., 2001). Contudo, cabe se questionar qual pode ser
a efetividade das políticas públicas estaduais em um contexto em que o Governo Federal e
suas políticas são mais abrangentes e dispõe de um maior volume de recursos. Convém,
nesse contexto, conceber um plano de inovação tecnológica que seja capaz de adicionar-se
e complementar-se à política federal entre outras características.

Um estudo da International Energy Agency - IEA (2007) sobre as políticas de P&D para
tecnologias de energia definiu um conjunto de elementos e procedimentos que podem
contribuir para uma política efetiva de P&D. São estes:

 Clara definição do papel do governo
 Estratégia nacional de energia (diretrizes políticas e metas)

 Acompanhamento da estratégia de PDI
 Financiamento adequado e estável
 Priorização de P&D e avaliações de processos bem definidas e transparentes

 Envolvimento de stakeholders na definição de prioridades e avaliação
 Articulação com as estratégias nacionais de CTI

 Articulação com as estratégias nacionais de comércio e desenvolvimento
 Parcerias público-privadas
 Estratégias para colaboração internacional de P&D

Considerando o protagonismo do papel do governo como indutor de mudanças
tecnológicas por meio de políticas de inovação tecnológica e a imperativa necessidade de
se desenvolver um Plano de Inovação Tecnológica e Clima para o Estado de São Paulo, o
roteiro aqui apresentado buscou combinar a especificidade de diferentes setores (Energia,
Processos Industriais, Agropecuária, Resíduos e UTMUTF) e o desafio de reposicionar o
desenvolvimento tecnológico diante de um cenário de aquecimento global.

3. Diretrizes metodológicas do roteiro

O roteiro foi desenvolvido tomando como base três diretrizes: a primeira é a combinação
de instrumentos de inovação como indutores de mudança tecnológica, ou seja, que o
conjunto de políticas e incentivos geram um ambiente favorável para conduzir a mudança
tecnológica para um objetivo fim desejado. Em um sentido mais amplo, trata-se da
combinação de políticas do tipo demand pull e technology push visando o desenvolvimento
de tecnologias que contribuam para alcançar a meta postulada. Esta diretriz é baseada nos
preceitos de que o governo é um agente indutor de mudanças e isso se reforça quando se
trata de mudança de paradigma energético (Mowery et al., 2010; Nemet, 2009a). A
segunda diretriz é a concepção de uma visão de futuro direcionada para a consecução da
meta estabelecida na PEMC. Esta diretriz advém da própria característica das metas
comprometidas pelo Estado paulista. Para isto, é necessário lançar mão de ferramentas de
prospecção de futuro que auxiliam no planejamento em longo prazo e apontam o caminho
a ser trilhado até este objetivo levando em conta o grau de maturidade de cada
tecnologia/setor. Por fim, a terceira diretriz diz respeito à ampla participação de diferentes



setores da sociedade em cada uma das etapas do roteiro para aprimorar e sobretudo,
legitimar o processo.

Baseado nessas diretrizes, nos elementos apontados nos estudos do IEA (2007) e nos
requisitos descritos no artigo 35 do Decreto que dispõe sobre Plano2 foram elaborados
etapas para a consolidação do Plano de Inovação Tecnológica e Clima do Estado de São
Paulo. As etapas conciliam especificidades dos setores emissores de GEE e questões que se
sobrepõe a cada um destes setores, como monitoramento, estrutura de governança e fontes
de recursos.

Cabe destacar que o roteiro foi concebido para ser desenvolvido considerando cinco
setores emissores de GEE: Energia; Processos industriais e Uso de solventes e outros
produtos; Agropecuária; Resíduos; Uso da Terra, Mudança no Uso da Terra e Florestas3.
Estes setores são consagrados em âmbito nacional e internacional (IPCC, 1997; 2000 e
2006; Brasil, 2010) e também monitorados pelo inventário de emissões de GEE da
Comunicação Estadual4,documento oficial da PEMC.. O Quadro 1 abaixo indica quais
setores e subsetores estão incluídos em cada um deles.

Quadro 1 – Setores considerados para a elaboração do Roteiro para Elaboração do Plano de Inovação
Tecnológica de São Paulo

Setor de Energia Composto pelos setores: “Queima de combustíveis”, contemplando os
subsetores “Energético” (produção de energia secundária), “Indústrias de
transformação e de construção” e “Transporte”, além do subsetor “Outros”,
para os demais casos, e “Emissões fugitivas de combustíveis”,
contemplando os subsetores “Combustíveis sólidos”, “Petróleo e gás
natural” e “Outros”;

Processos industriais e
Uso de solventes e outros
produtos

Composto pelos setores “Produtos minerais”, “Indústria química”,
“Produção de metais”, “Outras produções”, “Produção de halocarbonos e
hexafluoreto de enxofre”, “Consumo de halocarbonos e hexafluoreto de
enxofre” e “Outros”;

Agropecuária Composto pelos setores “Fermentação entérica”, “Tratamento de dejetos”,
“Cultivo de arroz”, “Solos agrícolas”, “Queimadas proibidas”, “Queima de
resíduos agrícolas” e “Outros”;

Resíduos Composto pelos setores “Resíduos sólidos”, “Efluentes líquidos” e
“Efluentes industriais”;

Uso da Terra, Mudança
no Uso da Terra e
Florestas (UTMUTF)

As estimativas são baseadas na soma das áreas que permaneceram com o
mesmo uso (nos casos em que houve mudança no estoque de carbono) e
daquelas que foram convertidas para outros usos. São estimadas as
mudanças de estoque de carbono da mata acima do solo, do carbono das
raízes e do carbono do solo

Para cada um destes setores há níveis distintos de informação, desenvolvimento
tecnológico, instrumentos de incentivos e coercitivos. Suas demandas são próprias. Em um

2 De acordo com a regulamentação, o Plano deve contar no mínimo com os seguintes itens, a saber: 1) diagnóstico da
situação atual, incluindo indicadores de desempenho e barreiras para a inovação; 2) mecanismos para integração com o
setor empresarial e transferência de tecnologia, assegurada a participação da sociedade civil; 3) mecanismos de inovação
tecnológica, principalmente em energia, processos industriais, agropecuária e resíduos; 4) metas e prazos, bem como
programa de monitoramento dos indicadores; 5) mecanismos para promover a competitividade de bens e serviços
ambientais paulistas nos mercados interno e externo
3 Os primeiros quatro setores estão previstos no artigo 7° da PEMC. A inclusão do Setor de Uso da Terra, Mudança do
Uso da Terra e Florestas visa a adequação do documento ao método do IPCC adotado tanto nacional quanto
internacionalmente.
4 De acordo com a PEMC (Lei Nº 13.798/2009), Comunicação Estadual é o “documento oficial do Governo sobre
políticas e medidas abrangentes para a proteção do sistema climático global, tendo como núcleo o inventário de
emissões antrópicas de gases de efeito estufa no território paulista, inclusive as fontes, sumidouros e reservatórios
significativos”.



primeiro momento, é preciso pensar separadamente cada um destes setores, identificando
suas lacunas e aprimorando instrumentos políticos já existentes.

Neste sentido, é proposto um roteiro para orientar a construção de estudos específicos para
cada setor do Plano. Estes estudos setoriais foram chamados neste roteiro de “Estratégias
Setoriais de Inovação Tecnológica e Clima” (ESITC). Estas estratégias, em conjunto com
outros itens, compõem o que se concebe neste roteiro como Plano Estadual de Inovação
Tecnológica e Clima.

Assim, o Plano de Inovação Tecnológica e Clima fica composto pelos seguintes elementos,
conforme apresentado pela figura 4 abaixo:

Como ponto de partida, sugere-se a criação de um Grupo de Trabalho do Plano de
Inovação Tecnológica e Clima, formado preferencialmente por

- representantes da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP

- representante da CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental)

- especialistas de cada setor (Energia, Agropecuária, Resíduos, Processos Industriais e
UTMUTF)

Este Grupo de Trabalho fica responsável por articular a elaboração das Estratégias
Setoriais com a colaboração de outros especialistas ao longo do processo. O Grupo de
Trabalho deve montar uma equipe que idealmente deve atuar nas três etapas de
desenvolvimento de cada Estratégia Setorial. O Grupo de Trabalho deverá ser designado
pelo Comitê Gestor da Política Estadual de Mudanças Climáticas (ver item Estrutura de
Governança)

Na sequência são apresentadas as definições e orientações gerais que auxiliam na
construção de cada um destes elementos. Como forma de auxiliar a aplicação do roteiro,
este foi organizado na forma de uma lista de perguntas-chave que visa reunir conteúdo para
a elaboração da Estratégia Setorial.

4. Construção do plano de inovação tecnológica e clima

4.1. Estratégia setorial de inovação tecnológica e clima

Dada a heterogeneidade existente para cada um dos setores emissores de GEE, tanto em
nível de desenvolvimento tecnológico, quanto em nível de incentivos e instrumentos

Figura 3 – Estrutura do Plano de Inovação Tecnológica e Clima
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coercitivos, é preciso pensar em um plano que consiga abranger as especificidades setoriais
e complemente cada um dos setores. Por esta razão, a estratégia setorial tem como objetivo
de fazer uma caracterização do setor bem como de propor mecanismos complementares de
redução de GEE.

A elaboração da Estratégia Setorial prevê três etapas: I) diagnóstico; II) planejamento
prospectivo e III) programa e ações setoriais.

I. Diagnóstico do setor
Etapa que consiste em uma caracterização e identificação dos principais aspectos a serem
considerados na elaboração da Estratégia Setorial e que subsidiarão as etapas posteriores.
Nesta etapa são propostos os seguintes itens: a) Perfil das emissões e de absorção por
sumidouros de GEE, b) Portfólio das principais tecnologias existentes, c) Mecanismos de
inovação tecnológica e d) Atores. Estes itens não pretendem esgotar o assunto. Caso o
grupo de Trabalho julgue pertinente deve incluir mais itens.

a) Perfil das emissões e de absorção por sumidouros de GEE

Consiste no levantamento e caracterização das emissões de GEE por setor no Estado de
São Paulo. Para esta etapa o documento consagrado para consulta é a Comunicação
Estadual (CETESB, 2011), especificamente o Inventário de Emissões Antrópicas de Gases
de Efeito Estufa Diretos e Indiretos do Estado de São Paulo, cuja periodicidade deve ser
quinquenal5, conforme sugerido pelo IPCC. Outros documentos oficiais devem auxiliar na
constituição deste perfil, tais como os citados na relação dos Relatórios de Referência e
suas entidades responsáveis, que agregam o conjunto das informações do 1˚ Inventário de
emissões antrópicas de gases de efeito estufa diretos e indiretos do Estado de São Paulo
(CETESB, 2011, p.xxiii).

Perguntas-chave:

 Tendo em vista as emissões de GEE de cada setor, quais os principais desafios
tecnológicos que se apresentam?

b) Portfólio das principais tecnologias existentes

Este item visa primeiramente conhecer o portfólio das principais tecnologias utilizadas em
cada setor. Em um segundo momento, levantar quais os aprimoramentos necessários para
tornar estas tecnologias instrumentos mais eficientes ou criar novas tecnologias voltadas
para atingir as metas estabelecidas na PEMC.

Perguntas-chave:

 Quais as principais tecnologias existentes no Setor?
 Quais os aprimoramentos necessários para tornar estas tecnologias mais

performantes e atingir as metas estabelecidas na PEMC?
 Quais novas tecnologias podem ser criadas para atingir as metas estabelecidas na

PEMC?

5 A última versão é de 2011, com dados históricos até 2008.



c) Mecanismos de inovação tecnológica

Envolve a identificação de iniciativas em um sentido amplo, ou seja, políticas, programas,
planos nacionais e estaduais, mecanismos de incentivo à inovação tecnológica e seus
pontos de intersecção com o tema de mudanças climáticas. O objetivo é estimar o esforço
nacional/estadual na cobertura de cada setor, e assim, alinhar ações pretéritas com a
Estratégia Setorial. A ideia deste mapeamento inicial é identificar lacunas e posteriormente
elaborar programas e ações que tenha um caráter de complementariedade das iniciativas
nacionais e estaduais já existentes.

Uma abordagem que pode contribuir para a complementariedade dos mecanismos de
incentivos à inovação tecnológica é categorizá-los em dois tipos: Demand-pull e
Technology push. A perspectiva demand pull procura induzir as empresas a gerar
inovações criando mercados para novas tecnologias. Alguns instrumentos desta natureza
são: políticas de propriedade intelectual, taxas de crédito, descontos para consumidores,
encomendas do governo, sobretaxar tecnologias concorrentes, tarifas do tipo feed-in,
certificações de qualidade (Nemet, 2009a; 2009b). A perspectiva do tipo technology push
têm em suas bases o pressuposto de que a inovação é uma cadeia de eventos sequenciais,
começando com a pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental,
indústria, e, finalmente, o mercado. Esta perspectiva procura induzir setor privado a gerar
inovação em tecnologia. Os instrumentos de technology push são financiamento público da
P&D e créditos fiscais para as empresas investirem em P & D. Externalidades como o
transbordamento de conhecimento fornecem a justificativa mais importante para essas
ações (Nemet, 2009b). Há o consenso que a coexistência destas duas perspectivas nos
instrumentos de inovação tecnológica é o ideal para a alavancagem de uma política de
inovação consistente e duradoura. Este tipo de abordagem também permite visualizar as
barreiras existentes para a inovação em cada um dos setores.

Para isso, indicamos a investigação das iniciativas do BNDES, FNDCT, Agências
reguladoras, FAPESP, CNPq, além das políticas e planos de governo, dentre as quais a
Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2012 – 2015, que posiciona o tema
de energia renovável e mudanças climáticas no desafio de fomento da economia verde.

Por exemplo, para o estudo dos mecanismos de inovação tecnológica do Setor de Energia,
subsetor Energético (fontes secundárias), especificamente o etanol, há uma diversidade de
financiamentos para a pesquisa e desenvolvimento (a saber, o Programa de Energia
Alternativas do BNDES e BIOEN da Fapesp dentre outros), além de incentivos do governo
para o consumo do combustível. Neste caso há um equilíbrio entre instrumentos do tipo
demand pull e technology push, embora não signifique este subsetor tenha superado seus
próprios desafios (como desenvolver o etanol de segunda geração). Já no caso do biodiesel,
observou-se que embora haja um esforço do governo em criar mercado, portanto políticas
do tipo demand pull para este combustível menos poluente (por meio de financiamento da
produção; percentual de mistura obrigatória; leilões; selo social; isenção fiscal) a
concorrência com outras indústrias (como alimentos, cosméticos e petrodiesel) impediu o
crescimento deste setor. Neste caso, há de se conferir se não há uma lacuna em questões
relacionadas a políticas do tipo technology push.

O setor de Resíduos que conta com os instrumentos da Política Nacional de Resíduos
Sólidos (Lei nº 12.305/10), que dentre outros objetivos visa auxiliar o Brasil a atingir as
metas do Plano Nacional sobre Mudança do Clima reciclando 20% dos resíduos em 2015 e
incentivar o aproveitamento energético do biogás de aterro sanitário. Este Setor também
conta com a Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei Estadual nº 12.300/06 e Decreto nº
54.645/09), no entanto esta última não trata explicitamente da questão de mudanças



climáticas ou aproveitamento energético, embora haja outras iniciativas no Estado como a
criação da Secretaria Estadual de Energia que também aborda a geração de energia
renovável a partir de resíduos sólidos.

Como se pode observar, há uma gama de informações de naturezas diferentes que
englobam este item. Por essa razão, pode se observar uma heterogeneidade entre os Setores
na composição de cada Estratégia Setorial. Algumas questões-chave são apresentadas
abaixo a fim de orientar a elaboração deste item.

Perguntas-chave:

 Existem Políticas, Planos ou Estratégias (nacional e/ou estadual) que abrangem a
temática do setor e questões relacionadas a mudanças climáticas, eficiência
energética ou redução de emissão de GEE?

 Existem financiamentos não reembolsáveis (nacional e/ou estadual) para a P&DI
que abrangem a temática do setor e questões relacionadas a mudanças climáticas,
eficiência energética ou redução de emissão de GEE?

 Existem linhas de crédito (nacional e/ou estadual) para a P&DI que abrangem a
temática do setor e questões relacionadas a mudanças climáticas, eficiência
energética ou redução de emissão de GEE?

 Existe algum tipo de subsídio (nacional e/ou estadual) para a P&DI que abrange a
temática do setor e questões relacionadas a mudanças climáticas, eficiência
energética ou redução de emissão de GEE?

 Existem investimentos públicos na capacitação e treinamento em PD&I para atuar
com a temática do setor?

 Há equilíbrio entre instrumentos de inovação tecnológica do tipo demand pull e
technology push no Setor?

 Quais são os as barreiras para a inovação em cada um dos setores?
 Há mecanismos para integração com o setor empresarial e transferência de

tecnologia satisfatórios para cada setor?

 Há mecanismos para promover a competitividade de bens e serviços ambientais
paulistas nos mercados interno e externo?

 Há necessidade de se criar novos mecanismos de inovação tecnológica para o setor
considerando as mudanças tecnológicas necessárias para a redução da emissão de
C02?

e) Atores

Este item visa identificar os principais atores do governo, área acadêmica, empresas e
terceiro setor que estão diretamente envolvidos com o Setor em questão. Estes atores
devem participar da discussão da elaboração Estratégia Setorial de Inovação Tecnológica e
Clima. Esta participação pode ser feita oficialmente, por meio de convites direcionados e
em momentos de conclusão de etapas, para a apresentação e discussão dos resultados, e por
ampla divulgação, no formato de consulta pública.



Perguntas-chave:

 Quais instituições governamentais podem contribuir na elaboração e discussão da
Estratégia Setorial?

 Quais instituições acadêmicas podem contribuir na elaboração e discussão da
Estratégia Setorial?

 Quais empresas podem contribuir na elaboração e discussão da Estratégia Setorial?

 Quais instituições de terceiro setor podem contribuir na elaboração e discussão da
Estratégia Setorial?

II. Planejamento prospectivo

Consiste na etapa de planejar a inovação tecnológica dos setores eleitos para alcançar a
meta de redução em 20% de GEE até 2020, tendo como ano base 2005. Como neste caso
de projeção de futuro há um cenário previamente desejado, o instrumento de prospecção
que mais se adequa é o Roadmap Tecnológico, os mapas tecnológicos. Esta etapa é
alimentada com as informações colhidas na etapa anterior.

Roadmap tecnológico é um processo de planejamento impulsionado pela necessidade de
tecnologias, que ajuda a identificar, selecionar e desenvolver tecnologias alternativas para
satisfazerem um determinado conjunto de necessidades ou de cenários já definidos. Os
mapas tecnológicos podem ter várias formas6, mas geralmente compreendem tabelas
baseadas em multiníveis relacionados a cronogramas temporais que permitem que os
desenvolvimentos tecnológicos se alinhem às tendências do mercado (Phaal e Muller,
2009). Para isso, é importante que se reúna um grupo com diferentes atores para que
possam contribuir com suas diferentes especialidades.

O esquema a seguir ilustra as diferentes camadas que são abordadas na elaboração do
roadmap tecnológico.

6 Phaal et al (2004) faz uma longa revisão de diferentes tipos e aplicações de roadmaps.



Figura 4 – Esquema de roadmap com suas multi- camadas (Phaal e Muller, 2009)

A seguir uma recomendação de passo a passo para a construção do roadmap setorial.

Passo-a passo

1. Estabelecimento de Grupo de Trabalho do Roadmap Tecnológico composto por
membros dos diferentes segmentos que tem atuação no objeto definido;

2. Coleta, tratamento e análise das informações relevantes sobre o tema que deve ser
elaborado a partir de um conjunto de necessidades. As informações da etapa
anterior de Diagnóstico devem subsidiar esta etapa.

3. Produção de pequenos textos de referência onde se identificam as tecnologias
chave, os pontos fortes e os fracos associados a elas. Novamente as informações da
etapa anterior de Diagnóstico devem subsidiar esta etapa.

4. Realização de pequenos painéis de especialistas para cada uma das temáticas
selecionadas quando são simuladas situações e evolução.

5. Elaboração de textos síntese por painel com os resultados das discussões já
desenhados em linhas de tempo evidenciando os fatores críticos, os de controle e as
alternativas

6. Realização de workshop para discussão dos resultados dos painéis de forma
integrada para checar a consistência e viabilidade desses

7. Elaboração dos resultados das discussões e os mapas com as rotas alternativas onde
já se evidenciam as necessidades de elementos de continuidade

8. Validação do documento do workshop junto aos tomadores de decisão
9. Produção final do documento e dos mapas de rotas alternativas dando ênfase as

perguntas críticas: por quê; o quê; como; quanto e quando



III. Programas e ações setoriais

Tendo em vista os resultados da etapa de Diagnóstico e de Planejamento Prospectivo,
devem-se propor Programas e Ações prioritários que visem cobrir as lacunas de atuação do
Estado. Os Programas reúnem um conjunto de projetos do mesmo tema com objetivos e
prazos específicos. As Ações têm caráter pontual, como por exemplo: a criação de
instrumentos econômicos para estimular o crédito financeiro voltado a medidas de
mitigação de emissões de GEE e de adaptação aos impactos das mudanças climáticas ou
estabelecimento de preços e tarifas públicas, tributos e outras formas de cobrança por
atividades emissoras de GEE, ou ainda, o desenvolvimento de estímulos econômicos para a
manutenção de florestas existentes.

Os Programas e Ações propostos devem ser sempre acompanhados de:

 Objetivos
 Metas

 Prazo
 Entidade Executora

 Fonte de Recursos

4.2. Monitoramento

A etapa de monitoramento identifica um conjunto de indicadores cujo acompanhamento e
avaliação permitirão diagnosticar a implementação dos Programas e Ações propostas em
cada Estratégia Setorial para o alcance dos objetivos estabelecidos. Os principais
indicadores aqui apresentados são referentes à inovação tecnológica voltada para a
mitigação dos GEE e de adaptação aos impactos das mudanças climáticas, já que o
acompanhamento da redução da emissão de GEE já é feita pelas edições das
Comunicações Estaduais.

Os indicadores propostos a seguir são uma sugestão. Recomenda-se que se faça um
levantamento das informações sobre os indicadores pelo menos dos mesmos anos
estudados no 1º Inventário de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa Diretos e
Indiretos do Estado de São Paulo (CETESB, 2011), ou seja, 2005 e 2008, de modo a
alinhar as informações sobre tema.

Proposta de Indicadores de Monitoramento do Plano Estadual de Inovação Tecnológica e
Clima:

 Dispêndio estadual em P&D no setor de energia
 Dispêndio estadual em P&D no setor de processos industriais
 Dispêndio estadual em P&D no setor de agropecuária
 Dispêndio estadual em P&D no setor de resíduos
 Dispêndio estadual em P&D no setor de conservação e recuperação florestal
 Taxa de inovação estadual das empresas de tecnologias mitigadoras de GEE e de

adaptação aos impactos das mudanças climáticas
 Percentual de empresas paulistas inovadoras que utilizam ao menos um dos

diferentes instrumentos de apoio governamental à inovação de tecnologias
mitigadoras de GEE e de adaptação aos impactos das mudanças climáticas nas
empresas



 Total de recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(Funcet) voltados para o fomento de tecnologias mitigadoras de GEE e de
adaptação aos impactos das mudanças climáticas

 Número de encomendas de tecnologias mitigadoras de GEE e de adaptação aos
impactos das mudanças climáticas feitas pelo governo estadual

 Número de subvenções estaduais concedidas a projetos de P&D de tecnologias
mitigadoras de GEE e de adaptação aos impactos das mudanças climáticas

 Número de direitos de propriedade intelectual concedidos às tecnologias
mitigadoras de GEE e de adaptação aos impactos das mudanças climáticas no
estado

 Total de recursos da Fapesp concedidos para o Programa BIOEN e Mudanças
Climáticas

 Número de bolsas da Fapesp concedidas para o Programa BIOEN e Mudanças
Climáticas

 Total de Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, Fundo Estadual de
Controle e Prevenção da Poluição e Fundo Estadual Científico e Tecnológico
aplicados aos Programas e Ações do Plano de Inovação Tecnológica e Clima

 Criação de instrumentos econômicos para estimular o crédito financeiro voltado a
medidas de mitigação de emissões de GEE e de adaptação aos impactos das
mudanças climáticas

Posteriormente devem-se agregar os indicadores específicos dos Programas e Ações das
Estratégias Setoriais.

4.3. Estrutura de governança

A Política Estadual de Mudanças Climáticas, de acordo com sua lei e decreto, já contam
com uma estrutura de governança. Esta estrutura prevê duas instâncias relevantes para a
consecução dos objetivos previstos. A primeira e mais elevada instância da estrutura está
constituída como o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas. Este Conselho tem como
finalidade acompanhar a implantação e fiscalização da PEMC. Tem caráter consultivo e
composição tripartite, sendo integrado por representantes do Governo do Estado, dos
municípios e da sociedade civil. A segunda instância têm o caráter mais executivo, trata-se
do Comitê Gestor da Política Estadual de Mudanças Climáticas, sob a coordenação da
Casa Civil, com o objetivo de acompanhar a elaboração e a implementação dos planos e
programas instituídos previstos no decreto de regulamentação da PEMC, o que inclui
portanto, o Plano de Inovação Tecnológica e Clima. É integrado por 12 membros7 que se
organizam para dentre outras atividades, coordenar as ações para o atendimento às
diretrizes da PEMC e acompanhar os resultados dos programas e planos instituídos.
Portanto, a implementação do Plano de Inovação Tecnológica e Clima é atribuição do
Comitê Gestor.

Todavia, para a elaboração do Plano de Inovação Tecnológica e Clima, sugerimos uma
estrutura de governança transitória que incorpora, além estas duas instâncias acima
descritas, um corpo técnico focado nas especificações do Plano.

7 São representantes da Casa Civil; Meio Ambiente; Transportes Metropolitanos; Transportes; Gestão Pública; Fazenda;
Economia e Planejamento; Desenvolvimento; Agricultura e Abastecimento; Saneamento e Energia; Habitação, e  Saúde
(artigo 5° do Decreto 55947/10)



Assim, sugerimos a criação de um Grupo de Trabalho do Plano de Inovação Tecnológica e
Clima, cuja  principal atribuição é de articular os Grupos de Especialistas de cada Setor e
garantir que estes especialistas que tenham estrutura e recursos para desenvolverem as
atividades necessárias para atender ao Plano. A estrutura transitória para a elaboração do
Plano está representada na Figura 7 a seguir.

Figura 5 – Estrutura Transitória para a elaboração do Plano de Inovação Tecnológica e Clima

4.4. Fontes de recursos do plano de inovação tecnológica e clima

Para a realização das atividades dos Programas e Ações das Estratégias Setoriais que
incorporam o Plano de Inovação Tecnológica e Clima, recomendamos a aplicação de
recursos de duas fontes já previstas no Decreto 55947/10: Fundo Estadual de Recursos
Hídricos – FEHIDRO e o Fundo Estadual de Controle e Prevenção da Poluição – FECOP.
Além destes, Fundo Estadual Científico e Tecnológico – FUNCET pode ser um parceiro
importante no financiamento destas atividades, ao lado da FAPESP.

5. Conclusões

O presente artigo trata de uma proposta de roteiro metodológico que sirva de subsídio para
a elaboração de um Plano Estadual de Inovação Tecnológica e Clima para o Estado de São
Paulo. Esta proposta se inspira no modelo de política de P&D (Pesquisa e
Desenvolvimento) para energia proposto pela IEA (2007) somada às especificidades da
legislação paulista que impõe uma meta ousada de redução de emissão de GEE.
Remetendo-se ao modelo IEA (2007) apontamos elementos que remetem à clara definição
do papel do governo como indutor de políticas (do tipo technology push e demand pull);
referências em estratégia nacional de redução de GEE (adoção dos mesmos setores de
análise, por exemplo); monitoramento do plano; previsão de financiamento adequado e
estável; priorização de P&D - como parte do processo de roadmap tecnológico - e
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envolvimento de stakeholders. Neste sentido, o roteiro acrescenta por combinar elementos
relacionados a instrumentos de política, com a indicação de caminhos tecnológicos para
atingir a meta paulista de redução de GEE adicionada à participação de diferentes atores.

Todavia, trata-se de uma proposta ainda não implantada, e, portanto, traz as limitações
advindas, sobretudo, do contexto político em que se insere. A principal limitação que se
impõe na execução do roteiro refere-se a mobilização de atores muito heterogêneos para se
engajar na elaboração do Plano de Inovação, que depende, sobretudo, da vontade política
de se cumprir o que se estabeleceu na legislação. Outra limitação que se pode mencionar é
o custo da elaboração de um documento que exige um volume considerável de informação
técnica de qualidade e sucessivos painéis de especialistas para a sua elaboração, em
especial quando nos referimos aos roadmaps tecnológicos.

Por fim, a metodologia de trabalho tem a finalidade de identificar de uma forma mais
sistemática qual deve ser o espaço de atuação de órgãos estaduais de ciência e tecnologia
para alcançar metas de mitigação das emissões de gases de efeito estufa.
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Resumo
O estudo aborda a inovação como um dos mecanismos fundamentais para a manutenção da
competitividade no cenário atual e como um fator chave para o sucesso sustentável em
mercados cada vez mais instáveis e tem como objetivo principal construir um panorama
com fatores que contribuem na consolidação de ambientes organizacionais propícios à
inovação. Para isso, avaliou-se a aplicabilidade das informações coletadas na área de
tecnologia da informação de duas empresas brasileiras que oferecem soluções para
departamentos financeiros e que estão em diferentes estágios de inovação. A metodologia
de pesquisa envolve consultas bibliográficas, entrevistas e questionários. Os resultados
apresentam recomendações para a promoção e manutenção de ambientes organizacionais
que estimulem a inovação.

Palavras-chave:  inovação, Tecnologia de Informação, soluções

Abstract
This study approaches the innovation like one of the fundamental mechanisms to maintain
the competitiveness in the current scenario and as a key factor for sustainable success in
markets increasingly unstable and has the main objective of build an overview with factors
that contribute in consolidation of organizational environments propitious to innovation.
For this, it was evaluated the applicability of the information collected in the area of
information technology of two Brazilian companies that offer solutions to financial
departments and which are in different stages of innovation. The research methodology
involves literary researches, interviews and questionnaires. The results present
recommendations for the promotion and maintenance of organizational environments that
stimulate innovation.

Keywords: innovation, information technology, solutions.

1. Introdução

No século XXI a inovação ganhou espaço significativo no contexto organizacional. As
empresas passaram a reconhecer a relevância da inovação como uma das ferramentas para
a manutenção da competitividade e como uma prática estratégica para garantirem o
sucesso de suas operações.
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Diversas organizações incorporaram as atividades de criação e inovação em consequência
do aumento da intensidade da dinâmica dos mercados. A alta velocidade no surgimento de
novos produtos, processos e serviços e as crescentes exigências dos consumidores
forçaram as companhias a apresentarem tempos de respostas cada vez mais rápidos.

A introdução da inovação nas empresas é um desafio que requer esforços contínuos e
apesar da necessidade de adoção de estruturas aderentes e de uma série de elementos
organizacionais que garantam a sua execução, o fator humano deve ser a preocupação
central das companhias, visto que, toda inovação depende essencialmente de sua interação.
Neste contexto, é possível destacar a importância da criação e sustentação de ambientes
internos que estimulem os colaboradores a inovarem.

Frente ao conhecimento da relevância do ambiente interno organizacional como fator
crítico para a promoção das inovações nas empresas, o foco central desse trabalho busca
abordar os principais pontos que contribuem na construção e manutenção de ambientes
favoráveis a inovação, não se restringindo apenas as áreas de marketing ou pesquisa e
desenvolvimento, mas, sim na adoção de uma visão de natureza empresarial para a
consolidação de uma cultura de inovação que envolva todos os departamentos e funções
organizacionais, possibilitando intensificar o potencial de inovação de todos os
funcionários. Assim, espera-se que os conhecimentos compartilhados possibilitem a
geração de recomendações para que as organizações possam promover e sustentar
ambientes internos que estimulem a prática da inovação, contribuindo com o melhor
direcionamento das empresas que pretendem adotar a inovação em suas estratégias ou
revisar as práticas já adotadas de forma a potencializar os resultados alcançados e
consequentemente, a capacidade competitiva. Adicionalmente, o trabalho pretende
contribuir com a quebra do paradigma de que a inovação se relaciona apenas as áreas de
marketing ou pesquisa e desenvolvimento, apresentando o conceito de maneira mais
abrangente e enfatizando a sinergia interdepartamental como um dos principais elementos
que estimula a geração de resultados baseados em inovação.

Dada à amplitude das diferentes organizações existentes definiu-se como delimitação para
a realização do trabalho as áreas de tecnologia da informação de empresas brasileiras que
oferecem soluções para departamentos financeiros. A escolha de abordar a área de
tecnologia da informação envolve o fato da proximidade do autor com o segmento, o que
possibilita validar as informações levantadas com demais profissionais da área.

Este estudo partiu da seguinte questão: “Como promover e sustentar ambientes
organizacionais propícios à inovação na área de tecnologia da informação de empresas
brasileiras que oferecem soluções para departamentos financeiros?”

O objetivo geral da pesquisa foi obter, por meio de revisão da literatura pertinente ao tema,
os principais fatores que contribuem na criação de ambientes organizacionais que
estimulem atitudes inovadoras de seus componentes. Para avaliar a aplicabilidade e
importância dos pontos levantados, foram realizadas entrevistas com gerentes de duas
organizações que atuam na área de tecnologia da informação, que oferecem soluções para
departamentos financeiros, e que estão em estágios diferentes de inovação. Uma delas está
em processo inicial de absorção da cultura inovadora e a outra já possui explicitamente em
suas diretrizes os conceitos de inovação. Assim foi possível, sob a ótica de dois cenários
distintos, obter visões gerenciais das questões abordadas.

Para enriquecimento da análise foram aplicados questionários junto às equipes lideradas
por esses dois gerentes com o intuito de conhecer a visão de outros níveis hierárquicos.
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Como desdobramento do objetivo geral, a pesquisa buscou atingir os seguintes objetivos
específicos: a) identificar os principais elementos organizacionais que influenciam o
potencial de inovação nos ambientes empresariais; b) compreender o papel e importância
dos gestores na promoção de ambientes que favorecem a inovação; c) conhecer os aspectos
estruturais que impactam o potencial inovador nas organizações; d) demonstrar que a
inovação não deve se limitar a visão de natureza tecnológica destacando a importância da
visão de natureza empresarial no processo organizacional de consolidação de uma cultura
inovadora; e) identificar princípios que contribuam para que as organizações capitalizem
eficientemente os fenômenos da inovação e; f) validar a importância da criação e
administração de ambientes organizacionais inovadores.

2 Referencial teórico

A inovação passou a ser reconhecida como um meio para as organizações obterem um
sucesso sólido e contribuírem para a evolução dos mercados nos quais participam ou que
pretendem participar. Em 2010 foi realizada uma pesquisa pela The Boston Consulting
Group com 1.600 executivos de todo o mundo com a seguinte pergunta: “Qual a prioridade
dada à inovação na estratégia da sua empresa?”. Os resultados alcançados demonstraram
que para 26% dos participantes a inovação era a principal prioridade, para 45% estava
entre as três principais prioridades, para 23% estava dentre as 10 principais e para apenas 6%
não era prioridade para a estratégia organizacional. Diante da pesquisa é possível concluir
que o conceito de inovação foi absorvido pela maioria das empresas como um fator crítico
para a manutenção da capacidade de competitividade e que, portanto, possivelmente elas
estejam mais propensas em investir esforços que as proporcionem maior potencial de
inovação.

2.1 Conceituação da inovação

Segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2001) inovação é a capacidade de estabelecer relações,
identificar oportunidades e aproveitá-las. O processo de inovação depende essencialmente
da capacidade cognitiva dos indivíduos. Isso significa pensar na inovação como uma
solução de problemas, ou como resultante de uma soma de variáveis (internas e externas à
organização), que é responsável por novos caminhos para o desenvolvimento de uma
empresa. A criação de novos produtos, serviços e processos está relacionada com o
conjunto de informações relevantes e reconhecidas, permitindo desenvolvimento futuro e o
estabelecimento de ritmos de mercados.

Schumpeter (1985) relaciona a inovação com as vantagens estratégicas das organizações,
argumentando que os empresários usariam a inovação tecnológica para o desenvolvimento
organizacional. O conceito de inovação para Schumpeter está associado a algo que
diferencia e cria valor para um negócio. Isto inclui pensar em novos produtos, novos
mercados ou novos processos, que permitem que a organização seja percebida como
diferente de outros concorrentes.

O processo de inovação representa uma série de etapas que se inicia com o surgimento de
uma nova ideia e que percorre diferentes fases até que se alcance a sua efetiva produção.
Neste contexto, é possível destacar o conceito defendido por Kupfer e Hasenclever (2002)
que consideram a inovação como uma ação que promove uma mudança tecnológica que
pode estar relacionada a processos, produtos ou estruturas organizacionais e que é capaz de
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alterar ou até mesmo criar mercados, além de ser uma fonte de diferenciação e
contribuição para a competitividade organizacional.

Para Tidd, Bessant e Pavitt (2001), existem quatro tipos básicos de inovação. A primeira é
a inovação do produto - a mudança no que a empresa oferece e vende (produtos / serviços).
O segundo tipo de inovação é a de processo, que reflete a mudança na maneira que os
produtos / serviços são criados e entregues. No terceiro tipo, a inovação produz uma
mudança no contexto em que o produto / serviço é introduzido. Essas mudanças ocorrem
na estrutura de gestão da empresa, na forma de articulação das diferentes áreas, na
especialização dos trabalhadores, nos relacionamentos com fornecedores e clientes, entre
outros. O último tipo de inovação é a de paradigma, em que a mudança ocorre nos modelos
mentais que orientam os caminhos futuros da organização.

As inovações podem ser classificadas de diferentes formas, mas, basicamente é possível
adotar a tipologia que as dividem em dois grupos principais: incremental e radical
(TIRONI; CRUZ, 2008). A inovação incremental é primordial para a continuidade do
poder competitivo das organizações. Ela está relacionada a melhorias graduais tanto em
produtos como em processos e que exigem pequenas adaptações organizacionais para a sua
implementação. A inovação radical promove impactos nos mercados e consequentemente
nas atividades das empresas participantes destes mercados. Ela pode causar uma mudança
mercadológica estrutural e inclusive ocasionar a criação de novos mercados
(TORNATZKY; FLEISCHER, 1990).

Segundo Kotler e Keller (2006) a maioria das organizações estabelecidas investe mais na
inovação incremental buscando a melhoria contínua dos produtos e/ou serviços que já
possui em seu portfólio. Ao passo que as inovações radicais geralmente são resultantes de
tecnologias que promovem ruptura e trazem novas formas de fazer, o que
consequentemente contribui com a mudança do espaço competitivo organizacional.

2.2 Cultura de inovação

A capacidade de inovar de uma organização pode ser definida pelo seu poder de geração
de resultados inovadores e esse potencial está associado à existência de uma inter-relação
sinérgica da cultura, dos processos internos e do ambiente externo.

A cultura de inovação reconhece o valor da colaboração interdepartamental para a
melhoria do desempenho da empresa. As organizações que adotam esse tipo de cultura
encorajam os seus funcionários a apresentarem uma postura mais empreendedora e
estimulam o trabalho em ambientes colaborativos e com autonomia.

As empresas inovadoras apresentam uma cultura clara em relação a sua missão e seus
propósitos. As estratégias além de serem bem definidas, incorporam a inovação como uma
parte integrante e a filosofia do negócio é coordenada pela melhoria contínua que visa a
satisfação do cliente e a gestão da qualidade total.

A complexidade da gestão da inovação e a necessidade que ela apresenta quanto à
integração departamental e alinhamento entre os diferentes níveis organizacionais, torna a
consolidação de uma cultura de inovação um processo inevitável a ser abordado pelas
empresas, suportado pela adoção de sistemas de informação integrados (CHESBROUGH,
TEECE,1996; CHAU, TAM, 1997).
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2.3 Aprendizado organizacional e inovação contínua

O processo de aprendizagem é essencial para o crescimento empresarial, pois as
organizações que desenvolvem a capacidade de aprender se tornam mais aptas para
construírem uma vantagem competitiva sustentável e enfrentarem as constantes mudanças
nos mercados.

Os gerentes precisam lidar com a dinâmica do conhecimento que exige o gerenciamento
das mudanças em suas próprias estruturas. A organização deve estar preparada para
abandonar tudo o que ela possa estar fazendo e não deve buscar prolongar a vida de um
produto, prática ou política, mesmo que bem sucedida, se identificar a necessidade de
mudanças nas mesmas A transformação da economia mundial descrita por Drucker et al.
(2000) aponta que as organizações estão caminhando em direção à sociedade do
conhecimento, o que torna o conhecimento um recurso básico não apenas para os
indivíduos, mas para a economia. Powell et. al. (2005), observam que as profundas
mudanças no ambiente competitivo impactaram o processo de aprendizagem que passou a
enfatizar as questões relacionadas às inovações, portanto, um dos propósitos principais da
gerência nesta sociedade é encorajar inovações organizacionais sistemáticas.

Numa economia na qual a única certeza é a incerteza, a única fonte segura e duradoura de
vantagem competitiva é o conhecimento. Numa época em que os mercados se deslocam, as
tecnologias proliferam, os concorrentes se multiplicam e os produtos tornam-se obsoletos
quase que de um dia para o outro, as empresas de sucesso são as que consistentemente
criam conhecimento novo, disseminam esse conhecimento amplamente a toda a
organização e, rapidamente, o incorporam as novas tecnologias e produtos. Essas
atividades definem a empresa criadora de conhecimento, cujo único negócio é a inovação
contínua. (NONAKA;TAKEUCHI, 1997, p.43).

O autoconhecimento organizacional envolve uma compreensão compartilhada do que a
empresa defende, para onde pretende ir, em que mundo desejaria existir, e o mais
importante como fazer desse mundo desejado uma realidade (NONAKA;TAKEUCHI,
1997).

As organizações precisam investir na capacidade de aprendizado e procurar maneiras que
contribuam com o compartilhamento dos conhecimentos que são gerados e na
incorporação dos mesmos em suas políticas e culturas organizacionais. Os esforços
direcionados para a obtenção do aprendizado organizacional reforçam a necessidade da
disseminação do conhecimento e, que, através de inovações continuas é possível reinventar
as empresas e superar a concorrência acirrada existente nos mercados.

2.4 Gestão da inovação

A gestão da inovação é um processo complexo que envolve uma série de atividades que
exigem ações gerenciais pontuais como, o desenvolvimento de estruturas eficientes que
suportem a inovação, a criação e a manutenção de interfaces sólidas. As empresas
precisam investir em suas capacidades de gerenciamento de inovações, pois o
desenvolvimento adequado das atividades pode conduzir tanto ao crescimento no curto
prazo como contribuir com melhorias que impactam o seu poder competitivo e capacidade
de inovação no longo prazo. Para isso, é preciso focar em seus recursos técnicos e nas
formas que devem coordena-los.
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Para que as organizações pratiquem com sucesso a atividade é preciso haver sincronia no
gerenciamento dos recursos garantindo que os esforços empresariais estejam corretamente
direcionados para o alcance de seus objetivos de inovação.

Kanchanda e Ussahawanitchakit (2011) analisaram as relações entre a flexibilidade
organizacional e sua influência sobre a capacidade de inovação e sustentabilidade das
empresas. Também investigaram efeitos moderadores de cultura organizacional do
aprendizado competitivo. Desenvolveram um modelo conceitual que foi testado com
questionários aplicados em 102 empresas de manufatura eletrônica na Tailândia. Os
resultados revelam que a flexibilidade organizacional está significativamente relacionada
com a capacidade de inovação e sustentabilidade das empresas. A vantagem competitiva
propiciada pela inovação tem uma relação positiva com a sustentabilidade da empresa.
Além disso, a cultura organizacional e a aprendizagem competitiva são fatores
contribuintes e moderadores da relação.

2.5 A inovação nos ambientes organizacionais

As inovações abrangem diferentes fatores organizacionais e não se limitam apenas as
inovações tecnológicas dos produtos, mas ao relacionamento com os clientes ou
fornecedores e até mesmo às estruturas e aos modelos de gestão.

Para Altman et al. (2010) as empresas precisam compreender que se organizar para inovar
é diferente de se organizar para P&D. A inovação vai além de pesquisa e desenvolvimento,
ela considera os modelos de negócios, as estratégias de parcerias e uma série de outras
questões.

As empresas que buscam gerar crescimento por meio da inovação precisam adequar os
seus ambientes organizacionais de forma a institucionalizar a inovação e tornar a busca de
conhecimento uma prática rotineira dos seus colaboradores. É preciso garantir que as
estruturas, processos internos e interações externas estejam todos alinhados com o objetivo,
facilitando a criação contínua de iniciativas que resultem em crescimento inovador.

Para Altman et al. (2010) não existe receita única para que as companhias organizem os
seus ambientes para inovação. O importante é garantir que as estruturas estejam
apropriadas aos desafios enfrentados pela empresa.

Com base em Tidd, Bessant e Pavitt (2001) é possível destacar características que
contribuem para que as empresas absorvam com maior facilidade o conceito e propiciem a
criação de ambientes que contribuam com o seu potencial inovador, como: estrutura
organizacional apropriada, manutenção de indivíduos chaves, investimentos em
treinamento e desenvolvimento, envolvimento dos colaboradores, promoção de grupos de
trabalho, construção de ambientes criativos, preocupação com o ambiente externo,
promoção de comunicação extensiva e investimento em aprendizagem organizacional.

2.6 O fator humano nos processos de inovação

As pessoas exercem papel decisivo nas atividades de inovação e cabe, portanto, às
empresas promoverem ambientes que favoreçam o clima de trabalho e a cultura da
organização contribuindo, assim, com a disseminação dos seus valores.

As práticas de gestão de pessoas, sejam elas realizadas pelas políticas de gestão de recursos
humanos e/ou pelo estilo de liderança exercido pelos gestores das equipes, são um dos
elementos que contribuem na construção de ambientes propícios à inovação.
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No que tange os programas de recrutamento, as empresas devem buscar atrair indivíduos
que promovam a diversificação. O quadro de colaboradores deve contemplar pessoas que
apresentem automotivação e que busquem o aprimoramento de suas competências, o
desenvolvimento de uma rede de relacionamento interpessoal e que estimulem a troca de
conhecimento, assim, maximizando o surgimento de novas ideias e soluções inovadoras
para os diferentes tipos de problemas. Cada funcionário deve ser visto como um
empreendedor que incorpora em sua rotina empresarial a criação de novos conhecimentos
e as empresas devem investir em políticas que visam a retenção desses profissionais.

Denison, Hart e Kahn (1996) defendem que para intensificar a capacidade de inovação, as
empresas devem buscar o desenvolvimento de trabalhos em grupos visto que, o processo
de inovação ganha forças ao envolver indivíduos em torno de um objetivo comum. A troca
de experiências e a sinergia entre pessoas com diferentes pontos de vistas possibilitam o
tratamento de questões mais complexas e contribuem com o surgimento de novas ideias.

Embora a inovação exija certo grau de liberdade e flexibilidade é necessário que haja
maneiras de controle para evitar que os colaboradores caminhem sem alinhamento com a
estratégia, que sejam desenvolvidas ideias que ultrapassem as capacidades da empresa, ou
que se gerem debates improdutivos e intermináveis. É necessário ajustar o nível de
controle de acordo com a dinâmica de cada empresa evitando que exageros de controle
limitem a criatividade assim como, que a liberdade excessiva possa contribuir com a
geração de um caos improdutivo.

2.7 A gestão de pessoas no processo de inovação

Gerir pessoas em empresas que buscam a inovação é uma tarefa árdua que exige gestores
que compreendam a série de interações que ocorrem entre as variáveis de âmbito
organizacional e comportamental.

A alta direção deve divulgar amplamente o seu compromisso com a inovação por meio de
sua presença, patrocínio e envolvimento nas iniciativas inovadoras e assim, contribuir com
a consolidação de uma cultura de inovação e dos valores que envolvem um ambiente
inovador. Para contribuir com a criação de ambientes propícios à inovação, os gestores
devem garantir a autonomia e infraestrutura adequadas. É preciso disponibilizar os
recursos de forma suficiente, estabelecer e divulgar claramente as metas e prioridades, e
promover o envolvimento e a motivação dos colaboradores, assim, potencializando o
desenvolvimento da capacidade de inovação de suas equipes.

3. Procedimentos Metodológicos

A construção do trabalho foi proveniente de embasamento teórico obtido por pesquisas
bibliográficas que possibilitaram o conhecimento dos conceitos fundamentais relacionados
ao tema central do estudo e permitiram o levantamento dos principais fatores que
colaboram na criação de ambientes organizacionais propícios à inovação.

Com o objetivo de validar as informações levantadas foram realizadas entrevistas e a
aplicação de questionários em duas áreas de tecnologia da informação de empresas
brasileiras distintas que oferecem soluções para departamentos financeiros e os resultados
desta pesquisa de campo são apresentados no tópico 4 desse trabalho.
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A validação da aplicabilidade das informações obtidas com a revisão literária foi realizada
através de pesquisa com estudo exploratório não-experimental nas áreas de tecnologia da
informação de duas empresas brasileiras que oferecem soluções para departamentos
financeiros e adotou-se o método de estudo de casos múltiplos tornando possível a
comparação entre teoria e prática com uma variedade de evidências.

Para a aplicação do método de estudo de múltiplos casos foram escolhidas duas áreas de
tecnologia da informação que oferecem soluções para departamentos financeiros e que
fazem parte de empresas brasileiras distintas. A escolha das organizações baseou-se
principalmente no fato das mesmas estarem em estágios diferentes de inovação
possibilitando a obtenção de visões gerenciais sob a ótica de cenários distintos. Para
garantir a confidencialidade das informações prestadas, as organizações foram
denominadas como empresa A e empresa B.

A construção do questionário aplicado às equipes dos entrevistados contou com a
colaboração de um dos gerentes que compartilhou com as suas perspectivas para o
enriquecimento do material. O questionário não exigia qualquer forma de identificação
garantindo o anonimato dos colaboradores participantes.

Optou-se pela separação dos resultados por empresa pelo fato das organizações envolvidas
estarem em estágios diferentes de consolidação da estratégia de inovação, possibilitando
obter a visão dos colaboradores participantes em dois cenários distintos.

A pesquisa contou com a participação de 32 colaboradores, 19 na empresa A (2
coordenadores, 11 analistas e 6 especialistas) e 13 na empresa B (1 coordenador, 8
analistas e 4 especialistas). A pergunta final do questionário foi aberta e solicitava ao
participante a menção de alguma ação ou elemento organizacional não contemplado no
tópico um, mas que em suas percepções, possui alta influência no potencial de inovação
dos ambientes internos.

A análise foi baseada no cruzamento das informações obtidas na revisão bibliográfica com
os dados levantados com os profissionais. A discussão dos resultados buscou ponderar as
ideias expressas por esses colaboradores com os conceitos teóricos fundamentais
relacionados.

4. Resultados e discussão

A aplicação do estudo de múltiplos casos possibilitou avaliar a aplicabilidade e a
importância dos principais pontos abordados na fundamentação teórica. A seguir é
apresentada uma breve caracterização das organizações que participaram do estudo, visto
que, o foco do trabalho envolve exclusivamente as áreas de tecnologia da informação que
oferecem soluções à departamentos financeiros.

Empresa A

Organização de grande porte, com presença internacional e matriz instalada na capital de
São Paulo. Adota há aproximadamente oito anos em suas estratégias competitivas o
conceito de inovação e, portanto, sua missão, cultura, políticas e valores contemplam de
forma explícita esse elemento. A empresa possui mais de uma área de tecnologia da
informação com foco no atendimento a departamentos financeiros. Para a aplicação do
estudo, foi escolhida uma área específica formada por 20 colaboradores (incluindo 1
gerente, 2 coordenadores, 11 analistas e 6 especialistas).
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Empresa B

Organização de médio porte, com presença nacional e matriz instalada na capital de São
Paulo. A alta direção iniciou no ano de 2012 o processo de incorporação do conceito de
inovação e está investindo esforços para adaptação de suas políticas, missão e valores
frente a este novo conceito. A empresa possui apenas uma área de tecnologia da
informação que oferece soluções para departamentos financeiros, sendo esta, o foco da
análise do trabalho. A equipe é formada por 14 colaboradores (incluindo 1 gerente, 1
coordenador, 8 analistas e 4 especialistas).

4.1 Síntese dos resultados obtidos com as entrevistas

As entrevistas foram realizadas com os gerentes responsáveis pela área de tecnologia da
informação da organização destinada a oferecer soluções para departamentos financeiros.
O gerente da empresa A faz parte do quadro de colaboradores há onze anos, sendo que
destes, quatro como gerente da área e o profissional da empresa B faz parte do quadro de
colaboradores há cinco anos, sendo que destes, três como gerente.

As entrevistas foram direcionadas com o intuito de avaliar a aplicabilidade de elementos
contribuintes na promoção de ambientes internos que estimulam a inovação. A seguir é
apresentada uma síntese dos principais pontos abordados nos encontros, organizado nos
principais fatores ou elementos contribuintes que puderam ser identificados.

Elemento contribuinte 1: Processo de divulgação eficiente do conceito de inovação na
estratégia, políticas e valores organizacionais

Ambos os gerentes são enfáticos quanto à correlação da efetividade da divulgação do
conceito inovador com o comprometimento dos colaboradores nos processos de inovação.
Nas duas empresas participantes do estudo o processo inicial de divulgação foi ineficiente,
porém ao identificarem os impactos dessa deficiência, as organizações passaram a investir
esforços para potencializar a comunicação interna. Percebeu-se que a divulgação adequada
contribui com a percepção dos funcionários frente à importância do novo conceito para o
sucesso organizacional e consequentemente, com a compreensão da relevância de suas
contribuições para o aumento do potencial de inovação nos ambientes internos.

Elemento contribuinte 2: Sinergia interdepartamental

A empresa B desde o início do processo de incorporação do conceito de inovação acredita
no potencial da sinergia interdepartamental. A empresa A, embora tenha iniciado o seu
processo de inovação limitando-se a algumas áreas exclusivas, também percebeu ao
decorrer do tempo a contribuição positiva decorrente dessa prática e, portanto, investiu na
extensão do comprometimento para todos os departamentos e níveis organizacionais.
Assim comprova-se que a consolidação das parcerias e as redes de relacionamentos criadas
pela sinergia interdepartamental contribuem com a promoção de um ambiente interno mais
inovador.

Elemento contribuinte 3: Desenvolvimento de cultura organizacional baseada em inovação

Os gerentes concordam com a necessidade de reformulação das culturas organizacionais
para que elas se adequem ao novo conceito incorporado as estratégias da empresa. Em
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ambas as organizações foi possível identificar modificações na cultura que impactaram no
comportamento dos colaboradores e consequentemente na atmosfera ambiental.

Na empresa A o processo de mudança cultural foi complexo e moroso, mas proporcionou
flexibilidade, maior autonomia aos colaboradores e credibilidade na importância do
relacionamento entre os departamentos e com o ambiente externo para o alcance dos
objetivos.

Na empresa B a mudança cultural ainda está em processo de desenvolvimento, mas já é
possível identificar a modificação no comportamento organizacional para a propensão de
assumirem maiores riscos.

Elemento contribuinte 4: Formulação de parcerias externas

Os gerentes concordam que os processos de inovação podem gerar melhores resultados
quando a empresa promove parcerias com o ambiente externo, pois assim as fontes de
inovação ultrapassam os limites organizacionais, possibilitando a obtenção de diferentes
perspectivas e contribuindo com o potencial interno para o surgimento de novas ideias.

Elemento contribuinte 5: Adoção de estrutura organizacional adequada à inovação

As duas empresas realizaram modificações em suas estruturas organizacionais para
suportarem os novos processos, comprovando que a estrutura adotada impacta a dinâmica
exigida pela inovação. A implementação de estruturas mais flexíveis e que facilitem a
integração entre as áreas afetam o ambiente interno e a sua propensão para a inovação.

Elemento contribuinte 6: Capacidade de aprendizado e autoconhecimento organizacional

Para ambos os entrevistados a promoção de um ciclo de compartilhamento de
conhecimentos é essencial nas organizações. O gerente da empresa B defende que o
potencial de surgimento de novas ideias está diretamente associado à base de
conhecimento do indivíduo, logo, quanto maior a propagação dos conhecimentos
existentes, maior o potencial inovador do ambiente interno. As empresas que dispõem de
um autoconhecimento consolidado contribuem com o funcionamento do ciclo de
aprendizado em toda a organização e assim, as rotineiras trocas de conhecimentos e
experiências afetam positivamente a capacidade de inovação dos colaboradores.

Elemento contribuinte 7: Promoção de trabalhos em equipe e utilização de ferramentas
para estimular o trabalho em equipe

Os gerentes vivenciam em seus ambientes internos o poder do trabalho em equipe. Ambos
afirmam que o trabalho colaborativo afeta positivamente a capacidade de inovação de suas
áreas, ao passo que permite a intersecção de diferentes pontos de vista e dinamiza a
possibilidade do surgimento de ideias inéditas. Ambos os entrevistados aplicam em suas
rotinas ferramentas que contribuem com a promoção do trabalho colaborativo e que
promovem o fortalecimento do espírito em equipe e a criação de um ambiente saudável.
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Elemento contribuinte 8: Eficácia na comunicação

Os gerentes validam que a eficácia na comunicação é um fator essencial para o alcance dos
objetivos de inovação, pois é um elemento que contribui para o correto direcionamento dos
esforços dos colaboradores. A prática adequada da comunicação possibilita a compreensão
da expectativa organizacional e, portanto, evita o desperdício de tempo com ideias que
estão fora do escopo pretendido ou que estejam além das capacidades organizacionais
disponíveis.

O gerente da empresa B ressalta a necessidade de existir comunicação eficaz verticalmente,
horizontalmente e inclusive com o ambiente externo da empresa.

Elemento contribuinte 9: Políticas de recrutamento e retenção de profissionais adequadas

Os entrevistados afirmam que as suas empresas reconhecem a importância fundamental do
fator humano no processo de inovação e que, portanto, investem em programas de
recrutamento que visam selecionar perfis profissionais que potencializem a capacidade de
inovação organizacional e que para garantir a permanência desses profissionais
qualificados são utilizadas diferentes ferramentas de retenção, como: políticas de
reconhecimento adequadas, ofertas de treinamentos para aprimoramento de habilidades e
conhecimentos, sessões de coaching, sistemas de bonificação para as melhores ideias e
flexibilidade da jornada de trabalho.

Elemento contribuinte 10: Adoção de práticas gerenciais adequadas

Os entrevistados acreditam que os gerentes tem forte poder de influência no ambiente
interno e que, portanto, devem adotar práticas que visam estimular os seus colaboradores a
participarem ativamente dos processos de inovação como; divulgar de maneira clara os
objetivos organizacionais, realizar feedbacks periodicamente, motivar os colaboradores
respeitando a individualidade, disponibilizar os recursos de forma adequada, reconhecer as
boas ideias, saber administrar as falhas e assumir riscos, comunicar claramente os limites,
utilizar políticas de controle adequadas e entre outros.

4.2 Síntese dos resultados obtidos com os questionários

As informações coletadas com a aplicação dos questionários são consolidadas nesta sessão
com o intuito de apresentar a percepção das equipes dos gerentes entrevistados.

A primeira fase do questionário consistiu na avaliação do grau de influência de
determinadas ações e elementos organizacionais na promoção de ambientes internos mais
propícios à inovação. A tabela 1 demonstra em números percentuais os resultados obtidos.
As opções de respostas foram apresentadas em uma escala de 1 a 5, onde 1 representava
um elemento de baixa influência e 5 um elemento de alta influência.
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Tabela 1 – Elementos contribuintes ao potencial de inovação organizacional - Tabulação
dos resultados nas empresas A e B.

Fonte: Resultados da Pesquisa. Elaborado pelos autores.

A segunda fase do questionário se referia a uma pergunta do tipo aberta que solicitava ao
participante a menção de alguma ação ou elemento organizacional não contemplado no
tópico um, mas que em suas percepções, possui alta influência no potencial de inovação
dos ambientes internos. Dos 32 participantes, 14 (9 da empresa A e 5 da empresa B)
responderam que consideravam que as ações e elementos organizacionais dispostos no
questionário para avaliação já englobavam todos os principais fatores organizacionais
contribuintes ao potencial de inovação dos ambientes. Os demais mencionaram algumas
sugestões, como; oferecer maior autonomia aos colaboradores, adequação das ferramentas
organizacionais, definição clara das funções e das responsabilidades dos indivíduos
relacionadas aos processos de inovação e entre outros. Embora essas sugestões não
fizessem parte da primeira fase do questionário, estão todas contempladas na
fundamentação teórica do trabalho, comprovando que as ações e elementos levantados por
meio de revisão da literatura condizem com a visão organizacional representada pela
opinião dos colaboradores.

A seguir são apresentadas as principais considerações com base nas respostas obtidas com
a aplicação do questionário.

Elemento contribuinte 1: Divulgação eficiente do conceito de inovação na estratégia,
políticas e valores organizacionais

Em ambos os grupos participantes a eficiência no processo de divulgação é considerada em
maior percentual como um elemento de forte influência para a contribuição da criação e
sustentação de ambientes internos mais propícios à inovação.

Na empresa A todos os colaboradores concentraram as suas respostas nas escalas 4 ou 5,
comprovando que os investimentos realizados pela companhia para intensificarem os

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Divulgação eficiente do conceito de inovação na
estratégia, políticas e valores organizacionais

- - - 21% 79% - 8% 15% 23% 54%

Existência de sinergia intepartamental - - 5% 11% 84% - - - 8% 92%

Propagação de cultura organizacional baseada
em inovação

- - 16% 26% 58% - 24% 38% 23% 15%

Formulação de parcerias externas aos limites
organizacionais

- - 3% 52% 45% 7% 31% 54% 8% -

Adoção de estrutura organizacional adequada à
inovação

- - 8% 20% 72% - - 10% 25% 65%

Existência de capacidade de aprendizado e auto
conhecimento organizacional

- - - 16% 84% - - - - 100%

Promoção de trabalhos em equipe - - - 11% 89% - - - - 100%

Eficácia na comunicação organizacional - - - 5% 95% - - - 15% 85%

Políticas de recrutamento e retenção de
profissionais adequados ao conceito de inovação

- - - - 100% - - - - 100%

Existência de gerências que promovem práticas
aderentes aos processos de inovação

- - - - 100% - - - - 100%

Empresa A Empresa B
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processos de divulgação foram válidos visto que, os seus colaboradores o consideram
como um fator de forte influência para o potencial de inovação dos ambientes.

Na empresa B alguns colaboradores consideraram um menor grau de influência para o
elemento (23% se dividiram entre as escalas 2 e 3), o que pode ser resultante do fato da
organização ainda estar em processo de consolidação da incorporação da inovação às suas
estratégias, o que pode prejudicar a percepção dos funcionários quanto aos benefícios da
adoção de processos de divulgação mais eficientes.

Elemento contribuinte 2: Existência de sinergia interdepartamental

As respostas apresentadas neste item se concentraram consideravelmente nas escalas 4 e 5
( 95% na empresa A e 100% na empresa B). O alto índice percentual da empresa B nas
escalas 4 e 5 pode ser justificado pelo fato de que desde o início ela busca o
comprometimento de todos os níveis e funções organizacionais no processo de inovação, o
que portanto, facilita para o seus colaboradores a mensuração do poder de influência deste
elemento no potencial de inovação.

Apesar dos participantes da empresa A também concentrarem as suas respostas nas escalas
4 ou 5, teve um pequeno percentual de colaboradores (5%) que consideraram o elemento
como um fator de média influência, talvez por ainda insistirem na antiga visão da empresa
que restringiu inicialmente o comprometimento com a inovação para algumas áreas
exclusivas.

Elemento contribuinte 3: Propagação de cultura organizacional baseada em inovação

A avaliação do poder influenciador deste elemento apresentou divergências entre os grupos
participantes. Na empresa A 84% se concentraram nas escalas 4 ou 5, e apenas 16% na
escala 3, enquanto que na empresa B 62% optaram pelas escalas 2 ou 3 e 38%  pelas
escalas 4 ou 5.

A discrepância apresentada pode estar relacionada ao grau de amadurecimento do conceito
de inovação nessas organizações. A empresa A por incorporar o conceito na sua estratégia
há mais tempo torna mais nítida as alterações culturais e, portanto, os participantes da
pesquisa puderam avaliar a influência desse elemento com maior facilidade. Já na empresa
B o fato do processo não estar totalmente consolidado dificulta a promoção das mudanças
na cultura organizacional e consequentemente a percepção dos colaboradores para
avaliarem a influência desse elemento.

Elemento contribuinte 4: Formulação de parcerias externas aos limites organizacionais

A avaliação desse elemento foi o que apresentou maior discrepância entre os grupos e a
menor escala de influência para a empresa B.

Na empresa A a concentração nas escalas 4 ou 5 foi praticamente unânime (97%), o que
reflete o posicionamento da organização em enfatizar a importância da criação de
relacionamentos com os principais clientes e fornecedores.

O gerente da empresa B comentou que apesar da companhia possuir sólidas parcerias com
fornecedores e clientes de potencial, até o momento, não está envolvendo-os em seus
processos de inovação. A não adoção da prática dificulta a visualização do poder
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influenciador do elemento para o grupo participante da pesquisa, refletindo em respostas
que se concentraram em baixo fator influenciador (38%) e médio fator influenciador (54%).

Elemento contribuinte 5: Adoção de estrutura organizacional adequada à inovação

Esse elemento foi avaliado de forma similar em ambos os grupos participantes, que
dividiram suas respostas entre alto fator influenciador (92% na empresa A e 90% na
empresa B) e médio fator influenciador (8% na empresa A e 10% na empresa B).

Os gerentes das equipes mencionaram que as estruturas de suas empresas se modificaram
com a adoção do conceito de inovação, se tornando mais flexíveis e facilitando a
integração entre as áreas. As respostas dos colaboradores demonstram que eles também
captaram as mudanças ocorridas e consideram que as mesmas impactam significativamente
o potencial de inovação.

Elemento contribuinte 6: Existência de capacidade de aprendizado e autoconhecimento
organizacional

Ambos os grupos consideraram a capacidade de aprendizado e o autoconhecimento
organizacional como forte fator influenciador no potencial de inovação dos ambientes
internos (Na empresa A 84% optaram pela escala 5 e 16% pela escala 4. Na empresa B 100%
optaram pela escala 5). As respostas obtidas para este elemento condizem com o
posicionamento dos gerentes das equipes, que consideram essencial para o processo de
inovação a consolidação de uma base sólida de conhecimento.

Elemento contribuinte 7: Promoção de trabalhos em equipe

Ambos os grupos concentraram as suas avaliações no nível 5 de influência (89% na
empresa A e 100% na empresa B) quanto a promoção de trabalhos em equipes. As
respostas obtidas para este elemento confirmam que a reunião de indivíduos em busca de
um objetivo comum potencializa a capacidade de inovação interna e a geração de
resultados.

Elemento contribuinte 8: Eficácia na comunicação organizacional

Os resultados obtidos com a avaliação desse elemento comprovam a importância da
comunicação organizacional eficaz para a condução dos processos de inovação (tanto os
participantes da empresa A como da empresa B optaram pelas escalas de influência 4 ou 5).

Os colaboradores de ambas as equipes avaliam a comunicação organizacional como um
elemento de forte influência para a promoção de ambientes internos mais propícios à
inovação reforçando que os funcionários precisam ser adequadamente comunicados para
que possam orientar os seus esforços de acordo com os objetivos organizacionais.

Elemento contribuinte 9: Políticas de recrutamento e retenção de profissionais adequados
ao conceito de inovação

As equipes participantes são unânimes quanto à avaliação desse elemento como de forte
influência no potencial de inovação interno (100% optaram pela escala 5 de influência).
Esse resultado reflete o reconhecimento do fator humano como essencial nos processos de
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inovação e denota a necessidade de investimentos para atrair e reter profissionais
qualificados.

Elemento contribuinte 10: Existência de gerências que promovem práticas aderentes aos
processos de inovação

Os resultados obtidos para este elemento (100% optaram pela escala 5 de influência) se
relacionam diretamente com o mesmo contexto abordado no elemento do tópico anterior.
Dado que o fator humano é essencial para a geração de resultados baseados em inovação,
as gerências podem afetar significativamente o potencial interno ao adotarem práticas
adequadas e que estimulem o espírito de inovação em seus colaboradores.

4.3 Síntese geral dos resultados

Ao consolidar os resultados alcançados com a aplicação das entrevistas e dos questionários
foi possível notar que embora as organizações participantes sejam de portes diferentes e
estejam em estágios distintos de consolidação da cultura de inovação em suas estratégias,
as percepções apresentadas são similares.

O posicionamento do nível gerencial demonstra nítida similaridade apesar da considerável
diferenciação entre os contextos organizacionais que ambos os gerentes vivenciam. Esse
resultado evidencia que sobre a ótica dos gerentes os fatores que influenciam os ambientes
internos para a inovação abordados na realização das entrevistas são relevantes
independentemente do porte da empresa ou estágio do processo de inovação que ela esteja
inserida.

Foram identificados dez fatores ou elementos contribuintes ao potencial de inovação dos
ambientes organizacionais, que constituem diretrizes para a promoção e manutenção de
ambientes que estimulem a inovação, conforme disposto no quadro 1.

Quadro 1: Elementos contribuintes ao potencial de inovação organizacional

1: Processo de divulgação eficiente do conceito de inovação na estratégia, políticas e valores organizacionais

2: Sinergia interdepartamental

3: Desenvolvimento de cultura organizacional baseada em inovação

4: Formulação de parcerias externas

5: Adoção de estrutura organizacional adequada à inovação

6: Capacidade de aprendizado e autoconhecimento organizacional

7: Promoção de trabalhos em equipe e utilização de ferramentas para estimular o trabalho em equipe

8: Eficácia na comunicação

9: Políticas de recrutamento e retenção de profissionais adequadas

10: Adoção de práticas gerenciais adequadas

Fonte: Resultados da pesquisa. Elaborado pelos autores.

Os resultados obtidos estão coerentes com o estudo de Kanchanda e Ussahawanitchakit
(2011), desenvolvido na Tailândia, e os elementos contribuintes destacados corroboram as
relações identificadas pelos autores, e se aproximam do modelo conceitual por eles



16

desenvolvidos, destacando a interrelação de elementos como: flexibilidade organizacional
e sua influência sobre a capacidade de inovação, sustentabilidade, trabalho em equipe,
comunicação organizacional, sinergia entre departamentos, etc.

Quanto à visão dos demais níveis organizacionais que participaram dos questionários é
possível destacar que a maioria dos fatores avaliados também apresentaram resultados
relevantemente parecidos, porém houve alguns fatores que foram escalonados com
considerável diferenciação quanto ao seu grau de influência na promoção de ambientes
internos mais propícios à inovação. Percebe-se que os fatores que demonstraram maiores
divergências se referem a elementos que ainda não são aplicados de forma mais intensa na
empresa B, o que dificulta a percepção dos colaboradores em captarem a influência desses
fatores no contexto que vivenciam. Em suma, a similaridade nas opiniões dos participantes
denota que as ações e elementos organizacionais abordados no desenvolvimento deste
trabalho são considerados pelos profissionais da área como fatores que influenciam
potencialmente a capacidade interna de inovação nos ambientes empresariais.

5. Conclusão
Com o desenvolvimento deste estudo foi possível validar a importância da inovação no
cenário empresarial, seja pelas opiniões de diferentes autores obtidas com a revisão
literária ou pelas informações coletadas com os profissionais da área de tecnologia da
informação.

Comprovou-se o papel fundamental da inovação no contexto organizacional como uma
ferramenta para a manutenção da competitividade empresarial e como uma prática
estratégica que contribui diretamente com o alcance do sucesso sustentável em mercados
dinâmicos que exigem tempos de respostas cada vez mais rápidos.

Apesar do interesse ou necessidade latente das empresas em se inserirem no universo da
inovação, a construção do trabalho demonstrou que a adoção do conceito é um verdadeiro
desafio. A essencialidade do fator humano nesse processo ressaltou a importância das
organizações em manterem ambientes internos que estimulem todos os seus colaboradores
a direcionarem os seus esforços de forma alinhada ao conceito de inovação, visto que, o
surgimento ou desenvolvimento de novas ideias, sejam elas ligadas a produtos, serviços ou
processos, dependem fundamentalmente da interação das pessoas.

Ao passo que o escopo de análise definido para o estudo focava a área de tecnologia da
informação de empresas brasileiras que oferecem soluções a departamentos financeiros, os
pontos abordados tiveram a sua importância e aplicabilidade validadas por profissionais
dessa área.

O desenvolvimento do estudo possibilitou a geração de contribuições no âmbito
organizacional ao passo que demonstrou a importância da incorporação do conceito de
inovação para as empresas que querem manter ou ampliar a sua capacidade competitiva
nos mercados.

A inovação foi apresentada de uma forma mais abrangente contribuindo com a quebra do
paradigma de que o conceito se relaciona apenas as áreas de marketing ou pesquisa e
desenvolvimento e reforçou a necessidade de envolvimento das diferentes áreas e funções
organizacionais no processo de inovação, como forma de potencializar as capacidades
internas para a geração de resultados inovadores.
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Quanto à limitação do estudo, o fato dele ter se restringido as áreas de tecnologia da
informação de empresas brasileiras que oferecem soluções a departamentos financeiros,
não possibilita a comprovação de que os principais elementos e ações organizacionais
apresentados possam ser utilizados como base para todos os diferentes segmentos
empresariais. Portanto, como proposta para desdobramento deste trabalho, futuros estudos
podem buscar a comprovação dos elementos e ações levantados com outros segmentos
organizacionais de forma a constatar a aplicabilidade dos fatores em diferentes áreas e
assim evidenciar se há uma unanimidade neste quesito ou se os fatores se diferenciam de
acordo com a área organizacional estudada. Sugere-se que o escopo de análise para atingir
esse objetivo envolva segmentos amplamente distintos procurando englobar diferentes
setores como: comércio, indústria e prestação de serviços. Assim, a diversidade do
universo a ser estudado permitirá a geração de informações consistentes para a formulação
de uma conclusão que poderá validar o conteúdo abordado neste trabalho quanto aos
fatores que influenciam o potencial de inovação dos ambientes internos frente a uma visão
organizacional mais abrangente.
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Resumen.

Se plantea diseñar un sistema de control difuso basado en un modelo de red neuronal para el
control de la temperatura del horno de una línea de fabricación de galletas; se realiza el
modelado del horno utilizando el programa MATLAB creando una red neuronal de tipo Feed
Forward con algoritmo de entrenamiento Levenberg Marquard, para el diseño del controlador
se utilizó el FIS Editor del Toolboxes de Fuzzy Logic de  MATLAB, se establece el tipo de
sistema difuso a utilizar Mamdani con método de defusificación Centro de gravedad o
centroide. Se concluye que: las Redes Neuronales son una herramienta altamente eficaz para
modelar sistemas con múltiples entradas; el controlador difuso diseñado brinda una mayor
precisión en el control de los quemadores del horno aun en presencia de perturbaciones, por lo
que se obtiene una mayor calidad en el producto final, lo que no se obtuvo con el controlador
PID.

Palabras Claves: controlador difuso, redes neuronales, control de temperatura, automatización.

Summary.

Arises to design a control system based on a fuzzy neural network model to control the
furnace temperature a biscuit production line, the modeling is performed using MATLAB
oven creating a neural network with Feed Forward type Levenberg Marquardt training
algorithm for controller design used the FIS Editor Fuzzy Logic Toolboxes of MATLAB sets
the type to use Mamdani fuzzy system with defuzzification method of center of gravity or
centroid. We conclude that: Neural Networks are a highly effective tool for modeling systems
with multiple inputs, the designed fuzzy controller provides more precise control of the
furnace burners even in the presence of perturbations, so you get a higher quality the final
product, which was not obtained by the PID controller.

Keywords: fuzzy controller, neural networks, temperature control, automation.

Introducción

Los avances tecnológicos van de la mano con la industrialización debido a que estos persiguen
facilitar y mejorar la vida cotidiana del ser humano e incrementar rendimiento, calidad y
eficiencia de las empresas para así optimizar y facilitar la fabricación de sus productos.

La empresa Galletera Independencia ubicada en Maracaibo, Venezuela; no escapa de dicho
cambio, cuenta con más de  sesenta (60) años en el sector galletero del país y en la actualidad
sus productos son reconocidos como parte del gentilicio nacional, pasó de tener una
producción artesanal constituida por troqueles hechos de lata, mezclas batidas a mano, hornos
de barro y carrusel de funcionamiento manual a una producción automatizada en su mayoría,
desde su fundación y en los diversos estadios de su crecimiento se observa un proceso
innovador sustentado en las mejoras continuas de sus instalaciones, productos, procesos
productivos y maquinarias; sin embargo, en el horno de fabricación de galletas de donde se
obtiene su producto principal como lo es la galleta rellena se observó un proceso realizado de
forma manual, específicamente en el control de la temperatura del horno y la velocidad de la
banda transportadora interna, el cual se realizaba mediante lecturas visuales del hornero
dependiendo de la producción necesaria, debido a que las variaciones en la temperatura
afectan directamente al producto final generando pérdidas considerables en la producción se
plantea como objetivo de esta investigación diseñar un sistema de control difuso basado en un



modelo de red neuronal para el control de la temperatura del horno de esta línea de fabricación
de galletas.

Objetivos:

 Obtener el modelado del horno utilizando redes neuronales, considerando como
variables de entrada peso de la galleta y velocidad de la malla de horneo y como
variable de salida la temperatura interna del horno.

 Con el modelo obtenido diseñar un controlador con lógica difusa para el control de la
temperatura del horno y validarlo mediante simulación.

 Verificar mediante comparación con un controlador la eficiencia del controlador difuso
diseñado para parámetros de entrada variables dentro y fuera de los límites reales de
operación.

Capítulo 1
Desde su aparición y hasta hoy los sistemas basados en PID son usados ampliamente para
controlar procesos industriales, esto debido a su confiabilidad, durabilidad, robustez y
eficiencia en dichas operaciones; sin embargo, cuando se presentan situaciones con
perturbaciones o fluctuaciones constantes en las que se requiere precisión en la salida los
sistemas basados en redes neuronales y lógica difusa presentan características que los hacen
atractivos en cuanto a la automatización y control, debido a su adaptabilidad a situaciones
particulares con muchas o pocas variables, además de que no requiere algoritmos altamente
sofisticados para su funcionamiento, asimismo la implementación de estos sistemas en brindan
resultados altamente confiables para el control, es por ello que se combinan en la propuesta
para lograr un sistema confiable y altamente efectivo.

Antecedentes

A continuación se presentan diferentes fuentes de autores cuyas investigaciones abordaron
algunos de los tópicos a tratar en ésta investigación, a continuación se presentan dichos
aportes:

Dávila (2009). Presenta un Sistema de control difuso de control de humedad para incubadoras
neonatales, en el cual obtiene las funciones de transferencia de temperatura y diseña dos
controladores lógicos difusos proporcional integral, para demostrar que el modelo obtenido
por identificación describe satisfactoriamente el comportamiento de la temperatura y humedad
en el habitáculo de la incubadora y los controladores difusos diseñados estabilizan la salida a
el valor de referencia en un tiempo entre 80 y 100 minutos incluso en presencia de
perturbaciones.

Martínez (2009). Presenta un Sistema de control difuso del flujo de gas de inyección en pozos
petroleros con extracción artificial, en donde inicialmente realiza la identificación del proceso
para obtener un modelo matemático, con esta información diseña un controlador lógico difuso,
basado en la información del proceso obtenida en la fase de diagnóstico de la investigación,
luego con la función de transferencia obtenida de la identificación del proceso visualiza el
comportamiento del controlador en función de su salida respecto a su entrada obteniendo una
respuesta satisfactoria ya que la señal de salida del sistema tiende a seguir la señal de
referencia con un porcentaje de error bastante bajo.



Oropeza (2007). Presenta un Sistema de control difuso de la presión diferencial de una planta
de fluidificación para un lecho de arena de médano, en el cual el sistema de control
desarrollado con lógica difusa es alimentado con el error existente entre la entrada de
referencia, el valor sensado en la salida de la planta de la presión diferencial y la variación de
este error y como salida del controlador la variación del caudal, para el controlador difuso se
utilizó el método Mandani y se establecieron cuarenta y nueve reglas difusas obtenidas
directamente del proceso; concluye que el modelo matemático obtenido  del proceso sigue
fielmente el comportamiento dinámico de la planta aún en presencia de señales de
perturbaciones en la entrada o salida del proceso y la simulación comprueba que el
comportamiento del proceso se adapta fielmente al comportamiento teórico de la
fluidificación.

Peña (2007). Presenta un Diseño de un controlador proporcional derivativo adaptativo basado
en sistemas neuro difusos para una banda transportadora, en el cual se parte del modelo de un
motor CC, se realiza el sistema de control usando un controlador PD como control de posición
y velocidad para controlar el sistema y un estimador difuso para la masa del objeto a
transportar, tomando corriente y el voltaje de la armadura como datos de entrada para entrenar
la red fuera de línea, luego con el valor estimado de masa se modifican los parámetros del
controlador PD convencional por medio de un sistema difuso tipo sugeno obtenido a partir del
entrenamiento de una red neuronal, realizando varias pruebas se obtuvo el estimador difuso
que mejor se adaptaba a las características de la planta y con el valor de la masa obtuvo el
valor de Kd, lo que brindó como resultado una respuesta transitoria bastante homogénea.

Rendón (2008). Presenta un Método de identificación de procesos con una red neuronal de
Hopfield, a partir de la ecuación de energía de una red neuronal de Hopfield y de la ecuación
de energía del error cuadrático medio dado por la diferencia del estado estimado y el estado
actual del proceso. Este método de identificación consiste en obtener los parámetros del
proceso a identificar, mediante aprendizaje de una red de Hopfield que está basado en cálculos
matriciales que minimizan una deteriorada función de energía en el entrenamiento de la red
neuronal, cuyo aprendizaje es no supervisado, posteriormente obtiene el algoritmo que
conduce al modelo de un proceso en variables de estado, indicando esto que el software
desarrollado demuestra que la convergencia hacia el óptimo es cierta, es decir, que el método
utilizado es válido para realizar la identificación paramétrica con la red neuronal de Hopfield.

Sánchez (2007). Plantea un Sistema de control difuso de la temperatura de aceite vegetal, para
la salida del proceso de calentamiento de aceite vegetal realizado en un intercambiador de
caracol cuyo fluido de transferencia térmica que es aceite vegetal se calienta en un calderín,
inicialmente define las variables del proceso para obtener luego los modelos matemáticos
tanto para el calderín como del intercambiador de caracol, con esta información diseña los
controladores estableciendo dos variables de entrada y una de salida y se estiman los rangos de
membrecía,  para certificar el funcionamiento de los mismos elabora modelos en simulink para
el proceso del intercambiador y el calderín, además diseña dos lazos de control, un lazo tiene
como salida la temperatura del aceite mineral, la cual se suma a la acción de control ejercida
sobre la temperatura del aceite vegetal en el segundo lazo, se obtiene de esto una respuesta
medianamente lenta y con muchas fluctuaciones en el levantamiento, el segundo sistema es un
lazo de control con las plantas de ambos equipos en cascada y con el controlador de
temperatura del aceite vegetal, el cual también resulta en una respuesta muy lenta, por lo que



cambia el controlador por el del aceite mineral obteniendo la respuesta más rápida de los tres
modelos y disminuyendo las fluctuaciones.

Línea de fabricación de galletas

Las líneas de fabricación de galletas más comunes están compuestas de cinco secciones
fundamentales como se observa en la figura 1, las cuales definen el proceso bajo el cual se
realiza la investigación, se definen a continuación:

Figura 1.
Secciones Fundamentales de la Línea de producción de Galletas

Fuente: Herrera J. y Col. 2013

Mezcla: En esta sección se realiza el mezclado de todos los ingredientes ya prepesados para la
preparación de la masa de las galletas, sin amasado, sólo se unen todos los ingredientes hasta
formar la masa.

Laminación: En esta sección se vierte la masa por partes en una tolva de alimentación, la cual
posee una serie de rodillos acanalados en el fondo que aplican presión a la masa para formar
los paños o láminas de masa, siendo la primera la más gruesa de aproximadamente 5 cm, dicha
lamina es transportada por una lona hacia otro rodillo para obtener un espesor más pequeño y
así es transportada sucesivamente a través de rodillos que le dan el grosor y amasado final,
para luego ser llevada al rodillo de rotoestampa que es el encargado de aplicar la forma
deseada del producto, una vez obtenidas las galletas en crudo, pasan al puente de entrega.

Horneo: En esta sección el producto que es transportado por el puente de entrega pasa hacia la
malla de horneo para ser dirigida al horno, en cuyo recorrido el producto será horneado hasta
obtener la consistencia correcta.

Enfriamiento: Esta sección es obligatoria para estas líneas de fabricación, ya que este tipo de
productos así como muchos alimentos manufacturados no se pueden empaquetar con
temperaturas elevadas, esto debido a la generación de humedad en la bolsa, lo cual afecta
directamente la durabilidad del producto, es por ello que se estima que el tamaño de esta
sección de enfriamiento comprendida por lonas de transportación debe ser de un tamaño tres
veces mayor al tamaño del horno.

Empaque: En esta sección se realiza el empaquetado del producto, de la siguiente forma:
De las lonas de enfriamiento se toma de forma manual las galletas para ser apiladas en dos
cañones, uno de los cuales dirige la galleta de una detrás de la otra través de una lona muy
angosta a una sección de encremado, que consiste en una especie de manga que le aplica la
porción de crema correspondiente, una vez encremada y sobre la misma lona de transporte
esta pasa debajo del segundo cañón cargado de galletas para colocarle  encima de la crema la
galleta que terminará el sándwich. Una vez formado el sándwich de galletas, éstas pasan a una
sección de agrupamiento en donde son colocadas en pares una encima de la otra y formando

Mezcla Laminación Horneo Enfriamiento Empaque



grupos de cuatro sándwiches, los cuales serán empaquetados para formar el paquete
individual, cabe destacar que en esta sección se obtienen 150 paquetes por minuto, que serán
organizados de forma manual en bolsas de 12 paquetes individuales, que a su vez serán
organizadas en bultos de 6 bolsas.

Composición del Prism Oven

Figura 2
Modelo de una línea de fabricación de galletas tipo Thomas L. Green

Fuente : http://www.readingbakery.com/prism-oven-bakery-equipment.html

Tal como se observa en las figuras 2 y 3, estos hornos están compuestos internamente de tres
zonas, en cada zona está disponible un número de opciones para permitir la combinación
precisa de la radiación, la convección de calefacción y la conducción de calor directo
sobre la malla que transporta el producto durante su recorrido en el interior del horno, las
cuales proveen de cocción, extracción de la humedad y dorado de las galletas.

Figura 3.
Horno de cocción de galletas

Fuente : http://www.readingbakery.com/prism-oven-bakery-equipment.html

En la figura 4, se pueden apreciar las zonas del horno mediante una vista de perfil del mismo.
Cada zona está compuesta alrededor de 20 quemadores que están dispuestos por encima
y por debajo de la malla de horneo, para un total de aproximadamente 60 quemadores, cada
uno con su respectivo módulo de encendido, dichos quemadores son controlados por un
sistema compuesto de válvulas reguladas por un Motor pequeño que las abre o cierra a través
de la válvula de mando, un termocontrol y una termocupla.



Figura 4.

Vista de Perfil de zona del horno

Fuente: Herrera J. y Col. 2013

Capítulo 2
Modelado del Horno:

Se tomaron como variables de entrada la velocidad de la malla que traslada el producto crudo hacia el
horno, el peso de la galleta en crudo y el flujo de gas que es inyectado a los quemadores del horno, el
cual es controlado por la válvula reguladora y como variable de salida muestreo y se establece como
Set Point el rango de 218 a 219 °C como se observa en la figura 5. Adicionalmente, se obtiene otro
conjunto de variables con valores de entrada la temperature del horno en los rangos del de datos para
las variables de velocidad, peso y flujo de gas en períodos de tiempo distintos para validar el
controlador difuso a diseñar. Un ejemplo de los datos obtenidos se puede observar en la figura 4.

Figura 5.

Fuente: Herrera J. y Col. 2013

Procedimiento para crear la Red Neuronal

Se selecciona el programa Matlab para el modelado del horno con los datos de entrada y salida
ya obtenidos para crear la red, estableciendo el tamaño de las capas, el número de neuronas, el
máximo de ciclos para entrenar e indicando el tipo de red a utilizar y el algoritmo de
entrenamiento. La red obtenida se puede observar en la figura 6.



Figura 6.
Modelado del horno

Fuente: Herrera J. y Col. 2013

Las   características   de   la    Red   neuronal se  resumen   en  la   Tabla 1, cabe  destacar que el
modelo de red neuronal seleccionado muestra un buen comportamiento y aprendizaje, tal como se
muestra a continuación:

Tabla 1.
Datos de la Red Neuronal

Tipo de Red
Neuronal

Algoritmo de
Entrenamiento

Número
de

Capas

Número de
Neuronas

Cantidad
máxima de

ciclos

Número de
Entradas

Número
de Salidas

Feed-
Forward

Levenberg –
Marquardt 1 5 50 3 1

Fuente: Herrera J. y Col. 2013

Figura 7.
Salida de la Red Neuronal

La gráfica de salida de la Red Neuronal creada
se muestra en la figura 7, en la cual se puede
apreciar que la red se estabiliza en un valor
muy cercano al Set Point, lo cual corresponde
al valor esperado dadas las características de
las entradas utilizadas para el entrenamiento de
la red.

Fuente: Herrera J. y Col. 2013

Diseño del Controlador Difuso.

Como variables entrada se establecen una variable llamada Error, la cual es resultado de la
diferencia entre el valor de referencia o Set point y el valor real de la temperatura del horno
obtenido de la red neuronal y una variable llamada ErrorDerivado que es generada a partir de
la variación de la variable Error respecto a las variables de entrada y la variable de salida,
dicha variable tiene como finalidad disminuir o suavizar el sobreimpulso generado por
las Variaciones en la entrada,

Para la salida del controlador se crea una variable llamada Válvula que viene dada por la
apertura de la válvula que dirige el flujo de gas hacia los quemadores del horno, una vez
establecidos estos parámetros se procede a crear las funciones de membrecía de cada variable
y a establecer el tipo de sistema difuso a utilizar en este caso se seleccionó Mamdani
con método de defusificación Centro de gravedad o centroide, como se puede observar en la
figura 8.



Figura 8
Controlador Difuso

Fuente: Herrera J. y Col. 2013

Funciones de Pertenencia para las variables de entrada del controlador.

Para la variable Error cuyo universo de discurso se estableció de -8 hasta 8, se establecieron
cinco funciones de pertenencia que muestren el estado de la variable Error, definidas estas
como Muybajo, Bajo, Normal, Alto y Muyalto, como se muestra en la Figura 9 y el Set Point
se establece en 218,5 °C.

Figura 9.
Variable Error

Fuente: Herrera J. y Col. 2013

Para analizar estos estados podemos señalar por ejemplo: si la variable Error se encuentra en
estado Muy_bajo la temperatura interna del horno es muy baja para el producto por lo que la
señal de mando hacia la válvula debe estar entre 19 y 20 miliamperios por consiguiente se
debe enviar una señal para mantener la válvula abierta o abrirla en su totalidad hasta alcanzar
el nivel de temperatura adecuado en el horno para la cocción del producto.

Para la variable ErrorDerivado se establecieron tres funciones de pertenencia definidas como
Negativo, Cero y Positivo, con un universo de discurso de -0.1 a 0.1, tal como se aprecia en la
figura 10, la cantidad de funciones de pertenencia en esta variable se debe a que esta busca
reducir el máximo sobreimpulso en la señal de salida a partir de los cambios generados
en la variable Error por lo que no se consideró necesario introducir otra cantidad de funciones
de pertenencia y dicha variable muestra el cambio dado en la señal que va hacia la válvula
generado por la variable de Error.



Figura 10.
Variable ErrorDerivado

Fuente: Herrera J. y Col. 2013

Funciones de pertenencia para la variable de salida del controlador.

Figura 11. Para la variable de salida del controlador se
Variable Válvula establecieron cinco funciones de pertenencia

definidas como Cierre_rápido,
Cierre_lento, Sin_cambio, Apertura_lenta,
Apertura_rapida, siendo el universo de
discurso de 4 a 20 miliamperios, dichas
funciones representan los cambios de estado
que se deben dar sobre la válvula
dependiendo de los valores de las variables de
entrada, tales funciones se pueden apreciar en
la figura 11.

Fuente: Herrera J. y Col. 2013

Reglas Difusas

El tipo de sistema difuso que se utilizó para el controlador fue Mamdani, debido a que este
método se basa en un mecanismo de inferencia basado en reglas se adaptó fácilmente a las
condiciones planteadas basadas en el comportamiento del horno de la variables de entrada
respecto a la variable de salida, adicionalmente se utiliza el método de defusificación
Centroide o centro de gravedad por ser continuo. Se observan las reglas resultantes como
sigue:

1. If (Error is Muy_alto) then (valvula is Cierre_rapido)
2. If (Error is alto) then (valvula is Cierre_lento)
3. If (Error is normal) then (valvula is Sin_cambio)
4. If (Error is bajo) then (valvula is Apertura_lenta)
5. If (Error is Muy_bajo) then (valvula is Apertura_rapida)
6. If (Error is normal) and (ErrorDerivado is cero) then (valvula is Sin_cambio)



7. If (Error is normal) and (ErrorDerivado is negativo) then (valvula is Apertura_lenta)
8. If (Error is normal) and (ErrorDerivado is positivo) then (valvula is Cierre_lento)
9. If (Error is bajo) and (ErrorDerivado is negativo) then (valvula is Apertura_lenta)
10. If (Error is alto) and (ErrorDerivado is positivo) then (valvula is Cierre_lento)

Simulación del controlador difuso

Una vez modelado el horno mediante la red neuronal y diseñado el controlador difuso se
procede a unir todas las partes creadas simulando el sistema utilizando Simulink de Matlab
como se muestra en la figura 12, cuya salida llamada Salida °C muestra el comportamiento del
sistema.

Para introducir los datos correctamente al modelo se dispone de convertidores de las señales a
miliamperios y la válvula de control de flujo de gas. Adicionalmente, para agregar la variable
ErrorDerivado al modelo se emplea un bloque derivativo y un bloque de saturación llamado
cambio cuyo rango va de -0.1 a 0.1 que es el rango de esa variable, el cual contribuye a que al
producirse el menor cambio de la señal de Error bien sea en los rangos de las funciones de
pertenencia positivo o negativo de esta variable el controlador realice el cambio respectivo.

Figura 12.
Diagrama del sistema

Fuente: Herrera J. y Col. 2013

Las entradas de la red neuronal corresponden al peso, velocidad y flujo de gas como se
mencionó anteriormente todas estas introducidas a la red usando un multiplexor, siendo el
peso y la velocidad constantes y la entrada flujo de gas proveniente de la salida del controlador
difuso, el cual tal como se indicó contiene dos variables de entrada definidas como Error y
Errorderivado.

Diseño del Controlador PID.

Utilizando el procedimiento de Prueba del Proceso de Escalón a la curva de reacción del
proceso o respuesta escalón del circuito abierto se obtienen los valores correspondientes a la
sintonización del PID, tal como se observa en la tabla 2.



Tabla 2.
Valores de sintonización del PID

Tipo de Controlador Ganancia
Proporcional (Kc)

Tiempo de
Integración(ti)

Tiempo de
Derivación (tD)

Proporcional- integral –
derivativo

. 2.0*

7.28 5 1.25
Fuente: Herrera J. y Col. 2013

Una   vez  obtenidos   los valores  del  PID   antes   mencionados,  se   procede  a  aplicar  el
Procedimiento para obtener los datos del controlador PID para la simulación, lo que se aprecia
en la tabla 3.

Tabla 3

Fuente: Herrera J. y Col. 2013

Con los resultados obtenidos se procede a realizar la simulación  del controlador  PID utilizando
Simulink de Matlab como se observa en la figura 13, lo cual permite visualizar si el
comportamiento de la salida del controlador corresponde a lo estimado.

Figura 13.
Simulación del controlador PID con modelo de Redes Neuronales

Fuente: Herrera J. y Col. 2013

Capítulo 3.
Comparación de la Temperatura de salida del Controlador Difuso versus la
Temperatura de salida del Controlador PID.

A continuación se realiza una comparación entre la gráfica de la salida del controlador difuso
figura 14 y la gráfica de la salida del controlador PID figura 15. Tal como se aprecia en ambas
gráficas el Controlador Difuso brinda una salida más estable que el controlador PID aunque



este muestre un comportamiento estable luego de un lapso de tiempo un poco mayor al
observado en el controlador difuso, estas fluctuaciones no son convenientes para el proceso de
horneo debido a que afectan directamente la cocción del producto.

Figura 14 Figura 15
Salida del Controlador Salida del Controlador PID

Fuente: Herrera J. y Col. 2013 Fuente: Herrera J. y Col. 2013

Estudio del error de la salida del controlador difuso utilizando la red neuronal de
validación

Figura 16
Señal de Error de la salida del sistema

Para verificar si la salida generada por el
controlador difuso diseñado es correcta se
realiza la comparación de las salidas del
modelo del controlador difuso primero con
la red neuronal de entrenamiento y luego
con la red neuronal de validación siendo la
diferencia de ambas salidas la señal de error,
la cual es muy cercana a cero, lo que se
puede apreciar en la figura 16.

Fuente: Herrera J. y Col. 2013

Estudio del comportamiento de los controladores ante perturbaciones en las entradas
mediante Simulación

Para verificar el comportamiento de los controladores diseñados se realizan  simulaciones ante
variaciones o perturbaciones en las entradas de Velocidad y Peso, con lo que se puede apreciar
si los sistemas diseñados se adaptan a las necesidades planteadas al inicio de la investigación.
Para ello se debe observar el comportamiento interno del horno tomando en cuenta que
durante la cocción de la galleta se produce humedad en el mismo, la cual afecta disminuyendo
o aumentando la temperatura interna del horno, por lo tanto de esta premisa se obtiene para
este caso de estudio la siguiente condición:

 La velocidad es directamente proporcional a la Temperatura

Es decir, que para un Peso mayor o menor se tiene que:



 Para una Velocidad mayor debe generarse una temperatura mayor

 Para una Velocidad menor debe generarse una temperatura menor

Ante las variaciones realizadas se observa que el controlador difuso brinda una salida
adecuada que cumple con las condiciones antes mencionadas ya que se estabiliza en un tiempo
mucho menor, mientras que el controlador PID no se adapta a algunas condiciones por lo que
su salida no corresponde a los valores esperados en algunos casos, el resumen de la
comparación de ambos controladores se puede observar en la tabla 4.

Tabla 4.
Comportamiento de los controladores ante perturbaciones en las entradas mediante simulación

Peso
(gr)

Velocidad
(rpm)

Temperatura
(°C)

Controlador
Difuso

Temperatura
(°C)

Controlador
PID

Comportamiento
Controlador

Difuso

Comportamiento
Controlador PID

56 22 219.3 219.3 Adecuado Adecuado
59 24 219.3 217.7 Adecuado No Adecuado
56 21 219.2 218.9 Adecuado Adecuado
54 22 219.2 inestable Adecuado No Adecuado

Fuente: Herrera J. y Col. 2013

Capítulo 4
Conclusiones

Del caso estudio presentado se obtienen las siguientes conclusiones.

 Se observa que las Redes neuronales son una herramienta altamente eficaz para el
modelado de sistemas con múltiples entradas y su resultado describe el sistema a
modelar completamente tal como se hizo en el estudio realizado.

 El controlador difuso diseñado cumple con los requerimientos para el control de
temperatura del horno de galletas descrito y será de gran utilidad en cuanto al uso
eficiente del mismo.

 Utilizando Simulink de Matlab se pudo observar el comportamiento de los
controladores diseñados de acuerdo a los parámetros de entrada del sistema.

 Se observa que tanto el Controlador PID como el Controlador Difuso brindan una
salida del estable de acuerdo a las entradas seleccionadas, sin embargo al añadir
perturbaciones al sistema en las entradas el controlador PID muestra un
comportamiento inestable mientras que el controlador difuso brinda un
comportamiento estable y dentro de los parámetros de operación esperados.

 Se comprueba que para efectos de los requerimientos del proceso de  horneo de las
galletas de la línea de fabricación de la galletera Independencia C. A. la utilización de
un controlador tipo PID no se adapta a las necesidades planteadas ya que ante
perturbaciones en las variables de entrada su funcionamiento no brindaría una salida
estable.



 El Controlador Difuso basado en un modelo de red neuronal brinda un mejor uso de la
válvula de control.
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Resumo - Esse estudo buscou mapear em uma empresa de telecomunicações o perfil dos
seus gerentes de projetos e identificar suas possíveis características empreendedoras.
Aplicou-se um teste a 33 gerentes de projetos de uma empresa de telecomunicações
atuando no Brasil. Considerou-se as seguintes dimensões: necessidade de realização e de
autonomia, tendência criativa, propensão a riscos/impulso e determinação. A empresa
apresentou características empreendedoras em quatro tendências, nível “alto”, mas quando
os gerentes foram analisados individualmente, revelaram características em um nível de
tendência empreendedora “muito alto”. Por outro lado, atingiram a média em apenas uma
ou duas dimensões, apresentando um nível de tendência empreendedora “baixo” ou “muito
baixo”. Os resultados mostram uma discrepância nos níveis de tendência empreendedora, o
que reforça a necessidade da aplicação de ações e treinamentos para a manutenção e
evolução do perfil empreendedor de alguns gerentes de projetos e a uniformização da
equipe de gerenciamento de projetos da companhia.
Palavras-chave: ferramentas de gestão, gerenciamento de projetos, empreendedorismo,
capital humano.

Abstract - This study aimed to map a profile of project managers in a telecommunications
company and identify their entrepreneurial potential characteristics. We applied a test to 33
project managers from a telecommunications company operating in Brazil. We considered
the following dimensions: need for achievement and autonomy, creative tendency,
propensity to risk / momentum and determination. The company presented entrepreneurial
characteristics in four trends, "high", but when managers were individually analyzed,
revealed features at a trend level entrepreneurial "very high." Moreover, the average
reached in one or two dimensions, showing a trend level progressive "low" or "very low".
The results show a discrepancy in the levels of entrepreneurial trend, which reinforces the
need for implementation of actions and training for the maintenance and evolution of
entrepreneurial managers of some projects and the unification of the management team of
the company's projects.
Keywords: management tools, project management, entrepreneurship, human capital

1. Introdução e Objetivos

Um gerente de projetos não pode mais ser considerado apenas um executor de
tarefas, ele deve ser visto como alguém que poderá através de sua capacidade
empreendedora visualizar novas necessidades, oportunidades e negócios, além de
contribuir para os bons resultados da empresa. Torna-se relevante pesquisar e avaliar se
existem características empreendedoras na empresa e nos seus gerentes de projetos. Esse
trabalho baseou-se em informações sobre o empreendedor corporativo e suas principais
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características através de referências bibliográficas e trabalhos acadêmicos e teve como
objetivo mapear e avaliar em uma empresa de telecomunicações o perfil dos seus gerentes
de projetos e identificar suas possíveis características empreendedoras.

Conhecer as características empreendedoras dos gerentes de projetos permitirá o
desenvolvimento potencial do empreendedorismo na companhia. Muito se diz que todos os
indivíduos possuem características empreendedoras, porém tais características podem ser
mais visíveis e identificadas em alguns do que em outros.

Se o perfil empreendedor já faz parte da natureza humana, este trabalho tem a
intenção de identificar e interpretar estes perfis para poder estimular os gerentes de
projetos da companhia a seguirem o caminho do empreendedorismo corporativo.

Espera-se com o resultado desse trabalho, mapear as características pessoais dos
gerentes e diretores de projetos em uma empresa de telecomunicações, descobrir se existe
ou não características empreendedoras nesses indivíduos e com isso utilizá-las como objeto
de futuros treinamentos para gerenciamento de projetos e para a criação e/ou a manutenção
do espírito empreendedor dos gerentes de projetos com o objetivo de alcançar o sucesso
dos futuros projetos e também na criação de novos negócios.

As perguntas que nortearam trabalho foram: (a) Os gerentes de projetos de uma
empresa provedora de soluções em Telecomunicações possuem características
empreendedoras? (b) Quais são as características empreendedoras desses gerentes de
projetos?

Este trabalho buscou mapear o perfil pessoal e identificar quais são as
características empreendedoras presentes nos gerentes de projeto da organização. Como
objetivos específicos foram considerados:

a) Mapear as informações pessoais sobre os gerentes de projetos da companhia
através de um questionário específico.

b) Verificar se o perfil dos gerentes de projetos esta próximo do perfil de um
empreendedor corporativo, com a aplicação de um teste de campo.

c) Identificar a necessidade de treinamento e/ou coaching para a evolução do
perfil empreendedor dos gerentes de projetos pesquisados, em função dos resultados
obtidos no teste de campo.

2. Referencial Teórico

2.1 Empreendedorismo
Pode-se dizer que empreendedorismo é a capacidade de um indivíduo criar e

executar uma idéia relacionada ao negócio seja ele de qualquer tamanho, gênero e objetivo.
Para Dornelas (2001), o empreendedorismo esta relacionado a indivíduos com

capacidade para desenvolver um processo empreendedor. Este processo nada mais é do
que a capacidade de transformar qualquer idéia por mais simples que seja em
oportunidades reais de sucesso, seja no novo negócio ou na empresa que trabalha.

O papel do empreendedorismo no desenvolvimento econômico envolve mais do
que o aumento de produção e de renda por habitante, envolve o início e a constituição de
mudanças na estrutura do negócio e da sociedade (HISRICH et al, 2009).

O empreendedorismo não ocorre por acaso, somente com boas idéias, é necessário
um conjunto de componentes trabalhando na mesma direção para o sucesso do
empreendimento. Verificou-se através do GEM (Global Entrepreneurship Monitor) que o
Brasil ocupava o 2º lugar entre os 59 países pesquisados que mais empreendem no mundo
(GEM, 2010). Em números absolutos, o Brasil só perde para a China em números de
empreendedores, no entanto, a pesquisa GEM também aponta que a inovação ainda é
bastante tímida no dia a dia dos brasileiros, apesar dos grandes avanços nos últimos anos.
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2.2 Empreendedor corporativo
Para entender o conceito de empreendedor corporativo é necessário definir o que é

um empreendedor, o problema é que na literatura existem muitas definições para este
termo. Empreendedor é o termo usado para definir aqueles indivíduos que se dedicam às
tarefas da organização de uma forma inovadora, modificando as áreas onde atua. Para
Chiavenato (2008) o empreendedor é todo aquele indivíduo que tem a facilidade de
identificar oportunidades, assumir riscos e ser um agente de transformação para conseguir
atingir os objetivos definidos.

A busca pelas oportunidades e pela inovação, bem como, vocação para assumir
riscos, também foram definidas como sendo algumas das características do empreendedor
(DORNELAS, 2001).

Para o economista, o empreendedor é o indivíduo que combina recursos, trabalho,
materiais e outros ativos para aumentar seu valor inicial, também é aquele que introduz
mudanças, inovações e uma nova forma de gerenciar (HISRICH et al, 2009).

Existem certos atributos que se associam com o empreendedor e podem ser
observados no Quadro 1. Estes talentos incluem proatividade, orientação para resultados,
comprometimento e inovação. Para Sabbag (2009) existem empreendedores em todos os
campos e, em geral, o empreendedor tem um impulso por fazer coisas novas, por
ultrapassar e descobrir o desconhecido, para ele, todo empreendedor sempre terá projetos.

Quando as empresas já estão consolidadas nos mercados que atuam, empenham-se
muito para buscar inovações, criando estruturas funcionais dentro da companhia
especializadas nessa busca (SANTOS, 2005). Os indivíduos que trabalham nessas áreas
podem ser chamados de empreendedores corporativos, sendo que, o maior esforço desses
empreendedores é lutar contra os processos rígidos que estas empresas implantam à
medida que crescem e prosperam.

2.3 Características do empreendedor corporativo

As diferentes características do perfil empreendedor têm sido estudadas e
analisadas por especialistas ao longo dos últimos anos, sendo que, identificar o perfil dos
empreendedores é uma atividade muito complexa porque afinal são seres humanos
diferentes um dos outros.

Caird (1991) dividiu a tendência empreendedora em cinco características
principais:

1. Necessidade de realização: Característica indispensável para todo
empreendedor. É através dela que o indivíduo traça as metas que devem ser alcançadas,
tem uma visão otimista e confiante com foco nos seus objetivos, é auto-suficiente,
persistente e determinado e dedica-se para concluir uma tarefa.

2. Necessidade de autonomia: preferência por trabalhar sozinho e priorizar
seus objetivos pessoais, tomando decisões ao invés de receber ordens, determinação.

3. Tendência criativa: curiosidade, inovação, geração de muitas idéias,
novidade e desafios, mudanças e versatilidade.

4. Propensão a riscos: fixa objetivos atingíveis, preocupa-se com a perda e o
ganho de cada decisão, age com informações incompletas e avalia com precisão suas
próprias capacidades.
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Quadro 1: Diferenças entre a organização tradicional e a organização empreendedora

Comunicação De cima para baixo, apenas o necessárioEm todas as direções, sem restrições

Ambiente externo
A interação ocorre apenas por meio de
canais preestabelecidos

Interação ampla e irrestrita como forma
de geração de relacionamento
relevantes

Erros e falhas Evitados e penalizados Visto como parte do aprendizado

Burocracia Minimiza riscos e desvios Impede a criatividade e espontaneidade

Poder Centralizado, organizado em hierarquia Descentralizado, empowerment

Estrutura organizacional Hierárquica Em rede

Controles Evitam desvios do padrão esperado Mínimos sobre as pessoas

Relacionamentos Diferenças departamentais Interdepartamentalização forte

Formação de pessoas Especialistas por áreas Estímulo à diversidade

Instrumentos motivacionais
Extrínsecos (recompensas financeiras,
prêmios)

Intrínsecos (reconhecimento,
visibilidade, auto-realização)

Novos produtos e serviços
Gerados pela área de produtos,
laboratório, engenharia, P&D

Gerados em qualquer lugar da organização

Responsabilidade pelo cliente
Da área que tem contato direto com o
cliente

De todos os funcionários

Quem faz parte da organização Funcionários apenas
Funcionários, terceiros, parceiros,
fornecedores, clientes, distribuidores,
cooperativas etc.

Estrutura de cargos
Prescreve as responsabilidades de
cada funcionário

Limita o potencial de agregação de
valor de cada funcionário

Orçamento
Definidos anualmente por
departamento, conforme planejamento
prévio

Parcela aplicada como capital de risco,
sem garantia de retorno, para projetos
empreendedores

Planejamento
Altamente valorizado, ensinado e
seguido à risca

Dá margens à flexibilização para
acomodar circunstâncias ambientais
altamente mutáveis e dinâmicas

Cultura interna
Resistente às mudanças, tradicional,
paternalista

Receptiva às experimentações, trocas
mútuas, baseada em colaboração e
confiança recíprocas

Treinamento
Determinado pelo RH, de acordo com
as necessidades organizacionais

Determinado por cada um, segundo
necessidades do projeto, incorporado
ao capital investido

Perfil do funcionário
Seguidor de ordens, especialista,
eficiente, focado em tarefas, pequeno
escopo

Questionador, polivalente, eficaz,
focado em realizações, escopo amplo

Fonte: Adaptado de HASHIMOTO: 2006, p. 82

Organização EmpreendedoraFundamento Organização Tradicional

Fonte: Adaptado de HASHIMOTO: 2006, p. 82
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5. Impulso e determinação: autoconfiança, aproveitar as oportunidades,
apresentar considerável determinação, equilibrar esforço e resultado, acreditar que pode
controlar seu próprio destino e não aceitar a predestinação.

Este estudo deu origem ao teste TEG – Tendência Empreendedora Geral,
desenvolvido na Unidade de Formação Empresarial e Industrial da Durham University
Business School por Caird (1991) e validado no Brasil por Russo (2007), tendo sido
utilizado neste estudo para analisar o perfil empreendedor dos gerentes de projeto de uma
empresa de Telecomunicações.

2.4 Fatores condicionantes para o empreendedorismo corporativo

Nas empresas onde a inovação é uma característica, uma competência de destaque,
ou uma vantagem competitiva, o funcionário empreendedor, aquele empreendedor
corporativo, deve ser valorizado e para tanto, as organizações devem criar um clima
organizacional favorável para valorização desses empreendedores. Nesse sentido, as
organizações criarão fatores que ajudem a busca e o aproveitamento das oportunidades
(Russo, 2007). Como exemplo de fatores facilitadores à inovação e ao empreendedorismo
corporativo nas organizações, pode-se citar (HASHIMOTO, 2006):

a. Visão e estratégias claras
b. Superação dos limites organizacionais
c. Política
d. Aderência e comprometimento da alta direção
e. Autonomia e empowerment
f. Tempo livre para explorar novas idéias
g. Treinamento e desenvolvimento
h. Equipe de projeto multidisciplinar
i. Indicadores apropriados para cada estágio do empreendimento
j. Gestão do banco de idéias
k. Gestão de Projetos.

Os estágios do empreendimento, definidos por Hashimoto (2006) e mencionado no
item i, são cinco: concreto, início, desenvolvimento, mercado e maturidade. Estes
indicadores são usados para medir os avanços de cada estágio, identificar problemas e
comparar o previsto com o realizado, acompanhar a utilização dos recursos e também os
objetivos. O acompanhamento dos resultados, benefícios, custos e problemas identificados
no decorrer do projeto são importantes para a consolidação do aprendizado e para justificar
os investimentos utilizados. Independente se o projeto obteve o sucesso esperado ou não,
as informações geradas por ele devem ser armazenadas para serem utilizados em projetos
empreendedores futuros e perpetuar a inovação.

2.5 Características das organizações que promovem o empreendedorismo

As organizações necessitam fornecer as condições e o ambiente ideal para o
aparecimento de novos empreendedores corporativos, de modo a obter sua revitalização e
o desenvolvimento contínuo (Hashimoto, 2006). No Quadro 1, comparam-se as
características da organização empreendedora e as da organização tradicional. Nota-se a
distinção entre o posicionamento organizacional das organizações e a relação com os
fatores condicionantes descritos por Hashimoto (2006) no item anterior.
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2.6 Gerente de projetos
O PMI® – Project Management Institute, na norma norte americana denominada

PMBOK® Guide, (2008, p. 5) define projetos como “esforços temporários empreendidos
para criar produtos, serviços ou resultados únicos”.

O gerenciamento de projetos requer um amplo conjunto de competências
associadas. É muito difícil encontrar quem as tenha por completo, mas ampliar o
desempenho do gerente de projetos requer a ampliação contínua e sustentável dessas
competências. Ampliando suas competências, o gerenciador pode desejar projetos mais
desafiadores (SABBAG, 2009).

Conforme citado por Russo (2007), por ser multidisciplinar, o gerenciamento de
projetos reúne a aplicação de conhecimentos, habilidades, técnicas e ferramentas nas
atividades executadas e planejadas no projeto, para atingimento dos objetivos de uma
maneira eficiente. A evolução do conceito de gerenciamento de projetos também produziu
uma evolução na identificação das competências necessárias a um gerente de projetos.

No estudo realizado por Russo (2007), aplicou-se o teste TEG em 164 gerentes de
projetos, em sua maioria homens com bastante experiência e com pós-graduação de
diversas empresas e setores e o resultado indicou uma tendência dos participantes da
pesquisa apresentar características empreendedoras, com relação às cinco dimensões de
Caird. A maioria dos gerentes de projetos possuía pelo menos quatro dimensões. O
resultado também indicou que em uma análise não paramétrica, quanto maior for à
tendência empreendedora do gerente de projeto, maior a possibilidade de sucesso no
projeto.

A Certificação Project Management Professional (PMP®) do PMI® é a credencial
profissional mais reconhecida e respeitada em termos mundiais no que tange ao
Gerenciamento de Projetos. Trata-se de um rigoroso Programa de Certificação Profissional
desenvolvido e mantido pelo PMI, com base em um exame, visando o avanço da profissão
de Gerenciamento de Projetos e o reconhecimento das conquistas individuais nesta área.

3. Procedimentos Metodológicos

A pesquisa realizada foi de natureza descritiva e não probabilística, já que, o
resultado obtido partiu dos gerentes e diretores de projeto que se dispuseram a responder a
pesquisa. O objetivo foi identificar como ocorre a distribuição das características
(Richardson, 1999) do empreendedor corporativo nos gerentes de projetos de uma empresa
provedora de soluções em Telecomunicações.

Para avaliar as características do empreendedor corporativo nos gerentes de
projetos desta empresa, utilizou-se operacionalmente o teste TEG citado no item 1.3.  Este
teste foi utilizado nessa pesquisa pelo fato de se tratar de um instrumento devidamente
validado e já utilizado em alguns trabalhos acadêmicos, pode-se citar Russo (2007).

A execução da pesquisa foi dividida em nas seguintes fases:
1. Adaptação do questionário TEG para a realidade e objetivo desse trabalho.
2. Validação do questionário adaptado pelos gestores das áreas de administração de
contratos e gerenciamento de projetos da empresa.
3. Solicitação da lista de gerentes e diretores de projetos alocados na área de
gerenciamento de projetos que seriam convidados a participar da pesquisa.
4. Envio de um correio eletrônico para todos os convidados com um link para acesso
de um site na internet que continha os questionários a serem respondidos.
5. Acompanhamento das respostas via web.
6. Tabulação e análise das respostas.
7. Conclusão.
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A coleta de dados ocorreu em uma empresa multinacional do setor de
telecomunicações, com um alto índice de tecnologia aplicada aos seus produtos e serviços
e o público alvo foram os gerentes e diretores da área de gerenciamento de projetos.

O processo de coleta de dados foi realizado através da adaptação do questionário
baseado no teste TEG – Tendência Empreendedora Geral, utilizando cinco características
que identificam a existência ou não do perfil empreendedor. 1) necessidade de realização;
2) necessidade de autonomia; 3) tendência criativa; 4) propensão ao risco; 5) impulso e
determinação.

A pesquisa foi realizada por meio de questionários visando a coleta de dados
pessoais dos participantes e avaliação das características empreendedoras acima
relacionadas, onde os participantes tiveram a opção de escolher as respostas “Concordo”
ou “Discordo” até o término do prazo para preenchimento dos questionários.

Para agilizar o processo de coleta de dados utilizou-se o método de survey
eletrônico (MALHOTRA, 2001), ou seja, disponibilizou-se o questionário em uma página
de um site na Internet no período de 22.10.2012 a 07.11.2012. Como os dados foram
coletados e armazenados em arquivos eletrônicos, a possibilidade de erros diminuiu e a
velocidade de análise aumentou porque os dados já estavam tabulados no software
escolhido.

Antes da aplicação da pesquisa para o público alvo, submeteu-se o questionário
para dois gestores das áreas de administração de contratos e gerenciamento de projetos
com vasta experiência nessas áreas, um deles com curso de mestrado e o outro com curso
de especialização com o objetivo de analisar o conteúdo das questões.

O teste TEG tem sido validado em diversos trabalhos acadêmicos, contudo, a
versão final do questionário utilizado neste trabalho, também foi validado e autorizado
pelos gestores das áreas de administração de contratos e gerenciamento de projetos da
companhia para efeito de triangulação e garantia de imparcialidade e confiabilidade do
trabalho.

Para que a amostra fosse relevante e homogênea e a pesquisa tivesse sucesso no
mapeamento das características pessoais e do perfil empreendedor do público alvo, foram
convidados a participar do teste, todos os gerentes e diretores de projetos alocados nas
áreas de gerenciamento de projetos, administração de contratos, reparos de equipamentos e
planejamento (38 colaboradores) que receberam um correio eletrônico com um link que os
direcionaram para o site onde os questionários estavam gravados e todas as explicações
sobre a metodologia da pesquisa estavam disponíveis.

Com o objetivo de estimular o completo preenchimento do questionário, incluiu-se
uma pergunta para o participante escolher se gostaria de receber o relatório completo após
o término da análise dos dados. A versão final do instrumento de coleta de dados desse
trabalho foi adaptada da pesquisa realizada por Russo (2007) que possuía seis partes e
tinha um objetivo mais amplo que era o de identificar o perfil empreendedor dos gerentes
de projetos e a avaliação do projeto sob sua responsabilidade.

Como o objetivo desse trabalho foi analisar somente o perfil e as características
empreendedoras dos gerentes de projetos de uma companhia do setor de telecomunicações
sem a preocupação de avaliar o sucesso dos projetos sob sua responsabilidade, a versão
final dessa pesquisa compôs-se de três partes, a saber:
a) Introdução: Informações sobre o objetivo do questionário, preenchimento e
confidencialidade.
b) Informações sobre o gerente de projeto: coletar informações pessoais sobre os
gerentes de projetos através de questionário composto de 8 perguntas.



8

c) Teste de Tendência Empreendedora Geral (TEG): questionário com 54 perguntas
para levantamento de dados sobre o perfil empreendedor dos gerentes e diretores de
projetos.

A Tabela 1 demonstra o cálculo do valor da dimensão de tendência empreendedora
(TEG) utilizado para medir o perfil empreendedor dos participantes da pesquisa. A
avaliação das respostas agrupou numa base de dados as perguntas relacionadas com as
cinco características avaliadas no teste TEG, de modo que, as características (necessidade
de realização, tendência criativa, propensão a risco e impulso e determinação) tiveram a
pontuação máxima igual a 12 pontos, porém a pontuação média variou entre elas, sendo 9
pontos para (necessidade de realização) e 8 pontos para (tendência criativa, propensão a
risco e impulso e determinação), enquanto que a característica (necessidade de autonomia)
teve a pontuação máxima igual a 6 pontos e a pontuação média igual a 4 pontos. Desta
forma, mensuraram-se os pontos fracos e fortes com relação às características
empreendedoras dos participantes.

O teste (conforme anexo 1, parte 3), utilizou os resultados obtidos através das
respostas das 54 perguntas do questionário para tabular os dados. Essa tabulação seguiu a
metodologia:
1. Nas questões ímpares, atribuiu-se um ponto para cada desacordo assinalado. Já nas
questões pares, atribuiu-se um ponto para cada concordância assinalada.
2. A pontuação de cada pergunta foi somada na respectiva dimensão, conforme
demonstrado na Tabela 1.
3. Após a tabulação dos dados, verificou-se, para cada uma das cinco dimensões, se o
participante (gerente de projetos, diretor de projetos e outros) atingiu, no mínimo, a média
estipulada na definição do teste TEG (Teste de Tendência Empreendedora Geral). Em caso
afirmativo, houve a indicação de que o participante possuía as características
empreendedoras da respectiva dimensão.

Máxima Média
1 10 19 28 37 46
6 15 24 33 42 51

5 14 23 32 41 50
8 17 26 35 44 53
2 11 20 29 38 47
9 18 27 36 45 54
4 13 22 31 40 49
7 16 25 34 43 52

Tabela 1 - TEG - Cálculo do valor da dimensão de tendência empreendedora

Dimensão de Tendência
Empreendedora

Questões
Pontuação

Necessidade de Realização 12 9

48 6 4

Tendência Criativa

Necessidade de Autonomia 3 12 21 30 39

Fonte: Adaptado de CAIRD, 1991

12 8

Propensão ao risco 12 8

Impulso e Determinação 12 8

Com base nas respostas do questionário sobre as informações pessoais dos gerentes de
projetos, obteve-se o perfil do participante, tais como: sexo, idade, formação acadêmica,
tempo de experiência, tempo de certificação PMP, posição ocupada na empresa. Com as
respostas do Teste de TEG obteve-se a quantidade de dimensões da tendência
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empreendedora de cada gerente de projetos. Se o gerente de projetos não atingiu a
pontuação média em nenhuma ou apenas uma das cinco dimensões demonstradas na
Tabela 1, o nível de empreendedorismo foi considerado (muito baixo), se o gerente atingiu
a pontuação média em duas dimensões, considerou-se nível (baixo), para aqueles que
alcançaram a pontuação média em três dimensões, o nível de empreendedorismo foi
considerado (médio), com pontuação média em quatro dimensões o gerente de projetos
obteve nível (alto) e para os gerentes de projetos que tiveram pontuação média nas cinco
dimensões de tendência empreendedora, o nível foi considerado (muito alto).

O anexo 1 apresenta o instrumento de colate ade dados utilizado (Survey) -
Questionário do levantamento de campo adaptado. O anexo 2 apresenta um exemplo de
resultado do questionário efetuado em campo com o TEG (Nível de Tendência
Empreendedora) informado por solicitação do participante.

4. Resultados e Discussão

Conforme Hashimoto (2006) as empresas necessitam criar fatores facilitadores
à inovação e ao empreendedorismo, como: visão e estratégias claras, treinamento e
desenvolvimento, políticas adequadas, aderência e comprometimento da alta direção.
Fatores motivacionais, como: recompensas financeiras, auto-realização e reconhecimento
também devem ser considerados.

4.1. Análise descritiva do perfil dos gerentes de projetos
Foram convidados a participar da pesquisa 38 colaboradores da empresa

relacionados com o gerenciamento de projetos, sendo que, o questionário foi respondido
por 33 convidados (86,8%), na sua maioria homens (88%). A formação acadêmica de 8
participantes (24%) é nível superior, a pós-graduação (MBA/Especialização) é a formação
acadêmica de 23 participantes (70%) e apenas 2 colaboradores (6%) possuem Mestrado.

Com relação à posição ocupada pelos participantes, (64%) são gerentes de
projeto, (12%) são diretores de projeto e (24%) são gerentes funcionais ou consultores e
também atuam na área de gerenciamento de projetos.

Figura 1: Tempo que os respondentes possuem a certificação PMP®
Fonte: Resultados da pesquisa, elaborado pelos autores.

52%

18%

21%

6%

3%

Não
certificado
0 a 2 anos

3 a 5 anos
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A faixa etária dos participantes da pesquisa, sendo que apenas (3%) tem idade
abaixo dos 30 anos, (33%) tem idade entre 31 e 40 anos, (43%) estão entre 41 e 50 anos e
(21%) estão acima dos 50 anos de idade o que demonstra uma grande experiência
profissional desses colaboradores o que pode ser uma vantagem para a empresa, por outro
lado, pode-se considerar uma faixa etária alta quando o assunto é empreendedorismo e
inovação.

Na figura 1, verifica-se que 52% dos respondentes não possuem a Certificação
Project Management Professional (PMP®), e pode-se perceber o tempo em que os
respondentes possuem a cerficação.

Verifica-se na Figura 2 que os participantes com até 14 anos de experiência
representam apenas (12%) e aqueles com mais de 15 anos de experiência representam
(87%), indicando que o cargo de gerente de projetos exige experiência profissional
anterior.

Figura 2: Tempo de experiência profissional dos participantes da pesquisa

3%

9%

24%

30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

0 a 5 anos
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Fonte: Resultados da pesquisa, elaborado pelos autores.

O tempo de experiência do gerente de projeto sem dúvida é um fator
importante para o gerenciamento de projetos de uma empresa. O resultado da pesquisa
realizada no campo demonstrou que apesar do tempo de experiência profissional dos
gerentes de projetos ser elevado, menos de 50% dos gerentes e diretores pesquisadas
possuem a certificação PMP (Project Management Professional).

4.2. Análise da tendência empreendedora global da empresa
Após a tabulação das respostas de todos os gerentes de projetos, podem-se

relacionar cada uma das cinco dimensões de tendência empreendedora com a quantidade
de gerentes de projetos que atingiram, no mínimo, a média estipulada na definição do teste
TEG apresentado na Tabela 1. Esse resultado demonstrou que no geral a empresa tende a
ter uma tendência empreendedora porque das cinco dimensões avaliadas, a empresa atingiu
a média em pelo menos quatro dimensões e de acordo com o referencial teórico e a
metodologia aplicada esse resultado pode ser considerado “alto”. A distribuição com o
número de gerentes de projetos por dimensão de tendência empreendedora pode ser
observada na Figura 3.

De acordo com as respostas dos gerentes de projetos, a dimensão com mais
tendência empreendedora foi "Impulso e Determinação" com 28 casos (84,8%). O teste
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TEG avalia que o indivíduo que conseguir uma pontuação alta nessa dimensão, tende a ser
autoconfiante, aproveitar as oportunidades, apresentar considerável determinação,
equilibrar esforços e resultados, acreditar que pode controlar seu próprio destino e não
aceitar a predestinação.

A dimensão "Propensão ao Risco" alcançou 23 casos (69,7%). O gerente de projeto
com essa tendência empreendedora tende a fixar objetivos atingíveis, preocupa-se com a
perda e o ganho de cada decisão, age com informações incompletas e avalia com precisão
suas próprias capacidades.

Figura 3 - Quantidade de gerentes de projetos X Dimensão de Tendência Empreeendedora.
Fonte: Resultados da pesquisa, elaborado pelos autores

Observa-se também na Figura 3 que a dimensão "Necessidade de Realização"
esteve bastante presente na pesquisa, com 22 casos (66,7%) e os gerentes de projetos com
uma boa pontuação nessa dimensão podem ter desenvolvido qualidades indispensáveis
para todo empreendedor. São através delas que o gerente de projeto traça as metas que
devem ser alcançadas, tem uma visão otimista e confiante com foco nos seus objetivos, é
auto-suficiente, persistente e determinado e dedica-se para concluir uma tarefa.

Em relação à dimensão "Tendência Criativa" o nível de tendência empreendedora
atingiu 16 casos (48,5%). O gerente de projeto com uma pontuação alta nesta dimensão
pode ter as seguintes características: curiosidade, inovação, geração de muitas idéias,
novidade e desafios, mudanças e versatilidade. A dimensão "Necessidade de Autonomia"
obteve o menor número de casos, foram 7 casos (21,2%).  As pessoas com alta pontuação
nessa dimensão: preferem trabalhar sozinhas e priorizar seus objetivos pessoais, gostam de
tomar decisões ao invés de receber ordens e são determinadas.

4.3. Análise do nível de tendência empreendedora por gerente de projeto
Quando analisado os dados globais da empresa, constatou-se que a tendência

empreendedora foi alta, porém, analisando-se os dados individualmente e utilizando a
mesma metodologia, observou-se que 15,2% dos gerentes de projetos que participaram do
teste atingiram a média em apenas uma dimensão e conforme descrito no item 3.4 teve o
nível de tendência empreendedora considerado “muito baixo”.

O nível de tendência empreendedora para 27,3% dos gerentes de projetos foi
considerado “baixo” com média em apenas duas dimensões, já para 24,2% dos
participantes foi considerado “médio”, pois atingiram média em três dimensões. Os
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gerentes de projetos que atingiram a média em quatro dimensões tiveram o nível de
tendência empreendedora considerado “alto” e somaram 18,2%. Para 15,2% dos gerentes
de projetos o resultado foi considerado “muito alto” com cinco dimensões na média ou
acima da média. O resultado do teste do nível de tendência empreendedora por gerente de
projeto pode ser visualizado na Figura 4.

Figura 4: Nível de Tendência Empreendedora por Gerente de Projeto
Fonte: Resultados da pesquisa, elaborado pelos autores

5. Conclusões

Os resultados mostraram que os gerentes de projeto da empresa apresentaram
algumas das características empreendedoras avaliadas sob as cinco dimensões de Caird
(1991): necessidade de realização, necessidade de autonomia, tendência criativa, propensão
a riscos e impulso e determinação. A dimensão com mais tendência empreendedora de
acordo com as respostas dos gerentes e diretores foi o "Impulso e determinação" com 28
casos (84,8%). Essa dimensão leva o gerente de projetos a ser autoconfiante, aproveitar as
oportunidades e apresentar considerável determinação, sendo características essenciais
para atingir os resultados esperados em um projeto. Ao contrário dessa dimensão, a
"Necessidade de autonomia" obteve o menor resultado (21,7%) dos casos e indicou que os
gerentes e diretores da empresa preferem trabalhar em equipe ao invés de trabalharem
sozinhos e também não gostam de tomar decisões sozinhos.

Dos 33 participantes que responderam o questionário, (33,3%) possuíam quatro ou
cinco características empreendedoras, por outro lado, (42,4%) atingiram a média em
apenas uma ou duas dimensões, considerando o nível de tendência empreendedora “baixo”
ou “muito baixo”, demonstrando uma discrepância considerável nos níveis de tendência
empreendedora entre os participantes da pesquisa o que reforça a necessidade da aplicação
de treinamentos para a evolução do perfil empreendedor de alguns gerentes de projeto e a
uniformização da equipe de gerenciamento de projetos da companhia.

Outro dado importante observado foi que mais de 50% dos gerentes de projeto não
possuem certificação PMP e isto pode ser um fator importante para o baixo nível de
tendência empreendedora de alguns gerentes.

Como se utilizou um método não probabilístico, ou seja, foram convidados a
participar da pesquisa um número de gerentes e diretores de projeto envolvidos com o
gerenciamento de projetos de uma única companhia e somente (86,8%) participaram dela e
também pelo fato da amostra ser relativamente pequena por se tratar de apenas uma
empresa, não se pode generalizar e afirmar que as tendências encontradas nas respostas do

18,2%

27,3%

24,2%

15,2%

15,2%

Alto Baixo Médio Muito alto Muito baixo
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questionário são uma probabilidade de ocorrer em outras empresas do mesmo setor,
gerando uma limitação para este trabalho, por outro lado, a utilização do teste TEG trouxe
a vantagem da utilização de um questionário testado e validado em outros trabalhos
científicos.

Como o escopo deste trabalho foi apenas o estudo das tendências empreendedoras
dos gerentes de projeto, não foram estudados os conhecimentos técnicos dos participantes
para saber se esses atenderiam com sucesso as atividades estabelecidas no gerenciamento
de projetos e também não foram analisados se os projetos sob sua responsabilidade
obtiveram sucesso. Como sugestão, para futuros trabalhos internos ou mesmo externos
pode-se estudar em conjunto as características empreendedoras e os conhecimentos
técnicos dos gerentes de projetos necessários para o desenvolvimento de um projeto com
sucesso.
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Anexo 1 – Survey / Questionário do levantamento de campo adaptado

PARTE 1 – Introdução
O objetivo da pesquisa foi identificar se os gerentes de projetos da empresa possuem
características empreendedoras corporativas e quais são essas características. Responder o
questionário não deve consumir mais do que 20 minutos de seu tempo. Todos os dados são
confidenciais e não serão divulgados, sendo somente utilizados de maneira agrupada, desta
forma, os participantes não serão reconhecidos.
Para o sucesso da pesquisa, pedimos a gentileza para que todas as questões sejam
respondidas e agradecemos antecipadamente a sua colaboração.

1- Indique se você deseja receber o resultado da pesquisa, assim que a análise das respostas
for concluída.

Sim, gostaria de receber o resultado da pesquisa, assim que a análise for concluída.

PARTE 2 – Informações Sobre o Gerente de Projeto

1 - Nome:

2 - E-mail:

3 - Idade: anos

4 - Sexo:

Masculino
Feminino

5 - Formação acadêmica:

Primeiro grau Pós-graduação (MBA/Especialização)
Segundo grau Mestrado
Superior Doutorado
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6 - Tempo de experiência profissional:

0 a 5 anos 15 a 19 anos
6 a 9 anos 20 a 24 anos
10 a 14 anos

7 - Tempo que possui a Certificação PMP (Project Management Professional):

Não certificado 6 a 9 anos
0 a 2 anos 10 anos ou mais
3 a 5 anos

8 - Posição ocupado dentro da organização atualmente:

Diretor de Projetos
Gerente Funcional
Gerente de Projetos
Consultor
Outra:

25 anos ou mais

PARTE 3 – Teste de Tendência Empreendedora Geral (TEG) – Desenvolvido na
Unidade de Formação Empresarial e Industrial da Durham University Business
School

Não existem respostas corretas ou incorretas. Você encontrará uma relação de 54 frases

diferentes, onde pedimos que você se indique “de acordo” ou em “desacordo” com elas.

Por exemplo, uma das frases poderia perguntar:

Prefiro café ao invés de chá     ou     Não costumo correr riscos desnecessários

Escolha a opção “CONCORDO”, se está de acordo com a frase, ou a opção

“DISCORDO”, se você está em desacordo com a frase. Poderá acontecer, em certas frases,

que você não esteja completamente de acordo ou completamente em desacordo com a

frase. Neste caso, pedimos que você tente escolher a opção que mais se aproxime de sua

resposta.

Questões Concordo Discordo

1. Não me importaria em ter um trabalho rotineiro e sem
desafios,
se fosse bem remunerado.
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Questões Concordo Discordo

2. Quando tenho que fixar meus próprios objetivos prefiro fixar
objetivos difíceis a objetivos fáceis.

3. Não gosto de fazer coisas originais ou pouco convencionais.

4. Pessoas competentes que não conseguiram sucesso, na
verdade, não souberam aproveitar as oportunidades quando
elas apareceram.5. Raramente sonho acordado.

6. Geralmente defendo meu ponto de vista, quando alguém
discorda de mim.

7. Você é bom ou não por natureza, esforço não faz diferença.

8. Às vezes, as pessoas acham as minhas idéias incomuns.

9. Se tivesse que apostar R$ 1 preferiria comprar um bilhete de
loteria a jogar cartas.

10. Prefiro desafios que realmente ponham a prova as minhas
habilidades do que coisas que posso fazer facilmente.

11.Prefiro ter uma remuneração razoável em um trabalho
seguro, do que ter um trabalho que eu pudesse perder se o meu
desempenho não fosse bom
12. Eu gosto de fazer as coisas à minha maneira, sem me
preocupar com que os outros pensam.

13. Muitos dos maus momentos pelos quais uma pessoa passa se
devem ao azar.

14. Eu gosto de descobrir coisas, mesmo que nisso eu tenha que
enfrentar alguns problemas.

15. Se estiver tendo problemas com uma atividade, eu a deixo
de lado e faço outra coisa.

16. Quando faço planos para fazer algo, quase sempre faço o
que planejei.

17. Não gosto de mudanças repentinas na minha vida.

18. Assumo riscos mesmo que as chances de sucesso sejam 50%.

19. Penso mais no presente e no passado do que no futuro.
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Questões Concordo Discordo

20. Se eu tivesse uma boa idéia para ganhar dinheiro, estaria
disposto a pedir um empréstimo para que pudesse realizá-las.

21. Quando estou em um grupo, fico satisfeito em deixar que
outra pessoa seja o líder.

22. Geralmente as pessoas conseguem o que merecem.

23. Não gosto de adivinhar as coisas.

24. É mais importante fazer bem um trabalho do que tentar
agradar as pessoas.

25. Conseguirei o que quero da vida se agradar as pessoas com
controle sobre mim.

26. As outras pessoas acham que faço muitas perguntas.

27. Se existe a possibilidade de fracasso, prefiro não fazer.

28. Fico irritado com a impontualidade das pessoas.

29. Antes de tomar uma decisão, gosto de conhecer todos os
detalhes, não importando quanto tempo isso tomará.

30. Ao resolver um problema, raramente preciso ou quero
ajuda.

31. O sucesso não acontece, se você não estiver no lugar certo,
na hora certa.

32. Prefiro ser bom em várias coisas a ser muito bom em uma
única coisa.

33. Prefiro trabalhar com uma pessoa de quem eu gosto, ainda
que não seja tão competente, do que trabalhar com alguém
que eu não gosto, mas que seja competente.
34. Ser bem sucedido é resultado de muito trabalho, sorte não
tem nada a haver com isso.

35. Prefiro fazer as coisas do modo habitual a tentar fazer de
uma nova maneira.

36. Antes de tomar uma decisão importante, prefiro pesar os
prós e contra rapidamente ao invés de gastar muito tempo
pensando a respeito.
37. Prefiro trabalhar em uma atividade como membro de uma
equipe do que assumir sozinho a responsabilidade.
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Questões Concordo Discordo

38. Prefiro aproveitar uma oportunidade que pode mudar as
coisas para melhor do que ter uma experiência da qual goste,
com certeza.39. Faço o que esperam de mim e sigo as instruções.

40. Para mim, conseguir o que quero tem pouco a ver com
sorte.

41. Eu gosto de ter a minha vida organizada de modo que tudo
transcorra de forma tranquila e planejada.

42. Quando enfrento um desafio, penso mais no resultado do
sucesso do que no efeito do fracasso.

43. Acredito que o que acontece na minha vida é determinado,
geralmente, por outras pessoas.

44. Consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo.

45. Tenho dificuldades em pedir favores a outras pessoas.

46. Levanto cedo, saio tarde e fico sem comer quando quero
realizar uma atividade especial.

47. Normalmente é melhor aquilo com que estamos
acostumados do que aquilo que é desconhecido.

48. A maioria das pessoas acha que sou teimoso.

49. Os fracassos das pessoas raramente são resultado do seu
julgamento deficiente.

50. Às vezes tenho tantas idéias que não sei qual delas
escolher.

51. É fácil relaxar quando estou de férias.

52. Consigo o que quero na vida porque trabalho muito para
fazer as coisas acontecerem.

53. É mais difícil para eu me adaptar a uma mudança do que
permanecer na rotina.

54. Eu gosto de inciar novos projetos que possam ser arriscados.
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Anexo 2 – Exemplo de resultado do questionário efetuado em campo com
o TEG (Nível de Tendência Empreendedora) informado por solicitação
do participante.

Participante: Fulano de Tal

De acordo com sua solicitação no Item 1 do questionário, segue o resultado de suas
respostas e a metodologia para calcular o seu nível de tendência empreendedora.

Máxima Média
1 10 19 28 37 46
6 15 24 33 42 51

5 14 23 32 41 50
8 17 26 35 44 53
2 11 20 29 38 47
9 18 27 36 45 54
4 13 22 31 40 49
7 16 25 34 43 52

TEG - Cálculo do valor da dimensão de tendência empreendedora

Dimensão de Tendência
Empreendedora

Questões
Pontuação

Necessidade de Realização 12 9

48 6 4

Tendência Criativa

Necessidade de Autonomia 3 12 21 30 39

Fonte: Adaptado de CAIRD, 1991

12 8

Propensão ao risco 12 8

Impulso e Determinação 12 8

1. Nas questões ímpares, deve-se atribuir um ponto para cada desacordo assinalado. Já
nas questões pares, deve-se atribuir um ponto para cada concordância assinalada.

2. A pontuação de cada pergunta é somada na respectiva dimensão, conforme
demonstrado na Tabela 1.

3. Após a tabulação dos dados, verifica-se, para cada uma das cinco dimensões, se o
participante (gerente de projetos, diretor de projetos e outros) atingiu, no mínimo, a
média estipulada na definição do teste TEG. Em caso afirmativo, há indicação de
que participante tende a possuir as características empreendedoras da
respectiva dimensão.

Diretrizes para auto-avaliação
Cada dimensão avalia determinados atributos. Uma pontuação alta em qualquer categoria
significa que você possui muitas das qualidades as quais estão sendo medidas naquela
dimensão.

Dimensão – Necessidade de Realização
Pontuação máxima: 12             Pontuação média: 9

Pontuação atingida: N

Caso você tenha conseguido uma pontuação alta nesta dimensão, você poderá ter algumas
das seguintes qualidades:

 Visão de futuro,  Auto-suficiência, Otimismo (mais otimista do que pessimista),
 Orientação a tarefas, Orientação a resultados, Agitação e energia, Autoconfiança,
 Persistência e determinação, Dedicação para concluir uma tarefa.
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Dimensão: Necessidade de Autonomia
Pontuação máxima: 6      Pontuação média: 4

Pontuação atingida: N

O participante que conseguir uma pontuação alta nesta dimensão poderá ter as seguintes
características empreendedoras:

 Gosta de fazer coisas pouco convencionais, Prefere trabalhar sozinha,
 Precisa fazer “suas coisas”, Precisa expressar o que pensa,
 Não gosta de receber ordens, Gosta de tomar decisões,
 Não se rende a pressão do grupo de trabalho, É obstinada e determinada.

Dimensão: Tendência Criativa
Pontuação máxima: 12  Pontuação média: 8

Pontuação atingida: N

O participante que conseguir uma pontuação elevada nesta dimensão significa:
 Ser imaginativo e inovador, Ter tendência de sonhar acordado,
 Ser versátil e curioso, Ter muitas idéias, Ser intuitivo e adivinhar bem,
 Gostar de novos desafios, Gostar de novidades e mudanças

Dimensão: Propensão ao Risco
Pontuação máxima: 12 Pontuação média: 8

Pontuação atingida: N

O participante que obtiver uma pontuação elevada nesta dimensão poderá ter as seguintes
qualidades:

 Agir com informações incompletas,
 Julgar quando dados incompletos são suficientes,
 Avaliar com precisão suas próprias capacidades,
 Não ser muito nem pouco ambicioso, Avaliar custos e benefícios prováveis,
 Fixar objetivos desafiadores, porém atingíveis.

Dimensão: Impulso e Determinação
Pontuação máxima: 12       Pontuação média: 8

Pontuação atingida: N

O participante que conseguir uma pontuação elevada nesta dimensão, tende a:
 Aproveitar as oportunidades, Não aceitar a predestinação,
 Fazer a sua própria sorte, Ser autoconfiante,
 Acreditar no controle do seu próprio destino,
 Equilibrar resultado com esforço.



Recolección y análisis de información de interacciones
sociales para el diseño de apps: una perspectiva desde las

rutinas organizacionales

Resumen

El artículo propone un método para recopilar y analizar información de
interacciones sociales basado en la observación y sustentado en la perspectiva de
las rutinas organizacionales.Este método se utiliza para comprender los cambios
en el tiempo de la experiencia del grupo y cómo las personas crean sentido en sus
interacciones. La herramienta se aplica a casos reales y los resultados muestran
que es posible entender la información recolectada durante la fase de observación
por medio de la identificación y caracterización de rutinas.

El objetivo del método es evitar la tendencia natural de los observadores y
analistas a simplificar y reducir la información recogida influenciados por su
propio punto de vista. El método propuesto tiene 5 etapas: recopilación de
información, visualización, construcción de la narrativa de la experiencia, análisis
de la información y caracterización de las rutinas. Se hace hincapié en que la
información recogida por los observadores que son miembros activos del grupo
aumenta las posibilidades de identificación de requerimientos tempranos.

Palabras clave: Requerimientos, rutinas, apps, interacciones sociales.

Abstract

We propose a method of collection and analysis of information based on
observation tools and supported by organizational routines. The method is used to
understand the changes in time of the group experience and how people create
meaning in their interactions. The tool is applied in real cases. The results show
that is possible to understand the information gathered during the observation
phase through the identification and characterization of routines.

The goal of the method is to avoid the natural tendency of observers and analysts
to simplify and reduce the collected information influenced by their own point of
view. The proposed method has 5 steps: Information gathering, visualization,
construction of the narrative of experience, information analysis and
characterization of routines. We also emphasize that the information collected by
observers who are active members of the group increases the chances of
identifying early requirements.

Keywords:Requirements, organizational routines, apps, social interactions

1. Introducción

Hoy en día alrededor de la tecnología surge con mayor interés el papel del uso y
apropiación de las tecnologías asociadas a las actividades humanas en un



momento en que las comunidades humanas apropian artefactos tecnológicos
empujados por la homogeneidad de quien diseña la tecnología. Es así como las
relaciones entre los artefactos e individuos, se condicionan como instrumentos que
revelan una limitada forma de comprender el mundo y sus interacciones. De esta
manera la comprensión de las interacciones (individuos-individuos e individuos-
artefactos), y la experiencia de estas interacciones, se convierten en la base del
diseño de herramientas que faciliten la apropiación de las tecnologías, el carácter
propio de las interacciones grupales, y el sentido colectivo de los resultados de la
interacción. De esta manera, la experiencia es más que un asunto individual. La
experiencia social es también la experiencia del individuo, para lo cual es
necesario comprender y modelar las interacciones sociales (Yu et al., 2011). La
construcción colectiva de sentido a través de las interacciones, y su interpretación
objetiva, plantea la necesidad de enfocar el análisis y operatividad de las
interacciones grupales para el diseño de aplicaciones de software.

De esta manera, la idea principal de este documento es que en cada situación en
donde se desarrollan actividades de comunicación e interacción social hay
sistemas propios de comprensión y explicación del mundo que se basa en sus
prácticas (Lozares, 2000) y que al ser representadas a través de un conjunto de
patrones de comportamiento denominados rutinas (Cohen et al., 1996) pueden
permitir construir requerimientos de diseño que facilitan la construcción de
aplicaciones de software en contextos específicos.

El artículo se plantea con la siguiente estructura. Inicialmente se desarrolla la idea
de los procesos de interacción social y las dificultades de representar interacciones
a través de las tecnologías. Luego se describen las características tradicionales de
búsqueda de requerimientos para este tipo de interacciones sociales. Enseguida se
hace una discusión sobre dos referentes conceptuales que sustentan la
metodología del estudio: el análisis de experiencia y la co-experiencia desde las
perspectivas del diseño centrado en el usuario, y las rutinasy los
scriptsorganizacionales. Finalmente y basados en la literatura de operatividad de
las rutinas organizacionales, se explora una metodología y el método se valida a
través de de información recolectada en cincopequeños colectivos de interés. Se
describe con más profundidad uno de los casos en que se aplicó la herramienta (un
pequeño grupo de interés en la “discusión e intercambio de comentarios de
películas yseries de televisión”).La metodología intenta recuperar información de
las prácticas de interacción de estegrupo en sus actividades habituales (el concepto
habitual es explícito en el contexto de este documento; esto, acciones que son
realizadas y que han sido adquiridas por repetición), en donde puedan analizarse
actividades rutinarias que permitan identificar patrones de comportamiento.

2. Interacción y experiencia

De esta manera es posible afirmar que hay cambios fundamentales en las
dimensiones temporales y espaciales que rigen las interacciones. Los artefactos
que representan estas nuevas formas de interacción presentan aspectos
estructurales y procedimentales (Lozares, 2000) que son necesario indagar a
profundidad desde la perspectiva del diseño en un sentido amplio, que incluya el
análisis de las experiencias en sus posibilidades de interacción y que en ámbitos
idiosincrásicos de interacción redefinan las actividades existentes y emergentes
que es donde suceden construcciones momentáneas de sentido (Forlizzi y Ford,



2000 citado en Battarbee y Koskinen, 2005).

En la perspectiva del diseño, la experiencia ha sido cercana a los conceptos del
marketing y al comportamiento del consumidor, e históricamente asociada al
concepto de usabilidad en las interacciones persona-computador (Cronholm,
2006). Pero más allá de los conceptos tradicionales de usabilidad, planteados
desde la eficiencia, eficacia y facilidad de aprendizaje, autores como Battarbee y
Koskinen (2005) sustentan también la experiencia desde las perspectivas de la
emoción y la expectativa. De esta manera,  la experiencia es más que un asunto
individual. La experiencia social es también la experiencia del individuo, para lo
cual es necesario comprender y modelar las interacciones sociales (Yu et al.,
2011). Los individuos en una relación de dependencia entre unos y otros deben
lograr objetivos, desarrollar tareas y utilizar un conjunto de recursos. En esta
relación de dependencia e interacción, emerge el concepto de co-experiencia
utilizado en este documento. La forma comoBattarbe y Koskinen (2010) definen
la co-experienca está basada en términos de cómo las experiencias individuales
plantean nuevos significados, o surgen y cambian en la medida que se convierten
en parte de un proceso de interacción social. En este mismo sentido, estas mismas
autoras afirman que la experiencia de un solo individuo conduce a una
comprensión limitada de la experiencia, y limitadas posibilidades de diseño. De
esta manera la co-experiencia se centra en cómo las personas toman y
reconfiguran significados; mantienen conversaciones y comparten historias juntos.
Es así como la comprensión de estas interacciones permite diseñar de forma más
clara productos y servicios.

3. Requerimientos, percepción e interpretación

Normalmente el proceso de diseño de aplicaciones de software (por ejemplo i.e
web y móviles) inicia recolectando información con los implicados (grupos de
interés). La recolección de información se realiza tradicionalmente con métodos
de aproximación por grupos: investigación contextual, etnográfica, grupos focales,
o métodos de aproximación individual: encuestas, entrevistas, cuestionarios, test
(Garrett, 2002). El objetivo de esta fase es conocer a los implicados, sus objetivos,
modelos mentales, expectativas, gustos y necesidades. La información así
recolectada será la base para poder tomar decisiones de diseño en las siguientes
etapas del proceso.

Sin embargo, esta fase no está libre de dificultades, Sommerville(citado en
Laporti, Borges yBraganholo, 2009) señala que los problemas en la recolección de
requerimientos son responsable del 55% de los problemas de los sistemas
informáticos y que el 82% de los esfuerzos dedicado a la corrección de errores
están relacionados con esta fase. El proceso es complejo por varias razones: en
primer lugar se requiere de toda la información disponible, datos demográficos,
expectativas de uso, experiencia previa, tipos de usuarios. Poco importa el tamaño
del proyecto, generalmente se produce gran cantidad de información que debe ser
clasificada, jerarquizada y transformada en información accesible para los demás
miembros del equipo. Una segunda dificultad radica en las diferencias de punto de
vista, modelo mental de uso y expectativas del analista (quien recolecta) y los
implicados/usuarios, lo que se traduce en requerimientos incompletos o
inconsistentes. En muchas ocasiones las personas entrevistadas no tienen una idea
clara y detallada de las necesidades reales. Así mismo, varios usuarios pueden



definir sus necesidades de diferentes maneras o pueden usar un lenguaje que no
resulta claro para el entrevistador, este nivel de comunicación influye en que se
confundan necesidades fundamentales con deseos de la funcionalidad o, en que
dada la posición externa del analista, se interpreten erróneamente los
requerimientos o no se identifiquen las relaciones y variables entre las diferentes
necesidades (Laporti, Borges yBraganholo, 2009).

Así como los deseos de funcionalidad pueden dar una interpretación errónea de
requerimientos, los estudios sobre percepción muestran cómo la naturaleza
humana tiende a interpretar los fenómenos de forma sencilla. Durante la
recolección de información, por ejemplo, quien analiza se encontrará ante una
cantidad de información ambigua que puede ser interpretada de diferentes
maneras y por naturaleza tenderá a interpretarla de la forma más sencilla (grupos
de menos elementos).  Esta tendencia natural se conoce como ley de la Prägnaz,
promulgada dentro de la teoría de la Gestalt (Lidwell, Holden, y Butler, 2005).
Estos mismos autores afirman que los humanos tenemos tendencia a añadir orden
y significado a las formas que percibimos y, ese orden es apenas una
interpretación de la realidad que no necesariamente existe por fuera de nuestra
percepción

La ley de la Prägnaz se conoce también como ley de la buena forma dentro de las
leyes de la percepción (Oviedo, 2004) , en particular de la percepción visual,
según esta, nuestros sentidos aman el orden y tienden a agrupar aquellos
elementos que naturalmente "deben ir juntos" en el mismo grupo, y aquello que
debe ir junto es aquello que "ajusta" es decir aquello que agrupado da como
resultado una estructura unitaria bien constituida (Metzger, 1936). Elementos que
en virtud de su posición aparecen como pertenecientes  a otro elemento pueden
desaparecer de nuestra percepción, no importa que aparezcan claramente
expuestos, tal como se ve en laFigura 1.

(a): Cruz y hexágono; o alguna otra figura?

(b-d): podríamos ver fácilmente la figura (a)
dividida en estas tres piezas, solo si nuestros ojos
no fuesen tan aficionados al orden.

Figura 1: Ley de la buena forma. Teoría de la Gestalt (Metzger, 1936)

A menudo existen promitentes irregularidades que no permanecen en la
percepción, especialmente cuando la distribución del estímulo permite una
organización en formas simples y ordenadas construidas de acuerdo con una regla
unitaria, entonces la "buena" figura o Prägnazse impone(Metzger, 1936). Las
investigaciones sugieren que se necesitan menos recursos cognitivos si los
impulsos son más sencillos desde el principio, de hecho, tenemos mayor
capacidad para procesar visualmente y recordar figuras sencillas que otras más
complejas.

Para el caso de este estudio se plantea que ante una avalancha de información, las
personas encargadas del análisis de la información para la recolección de
requisitos tenderán a reducir y simplificar aquello que ven, con el objetivo de



transmitirle sentido, y en este proceso la información se irá reduciendo en razón
de la claridad y no necesariamente en pro de la satisfacción de los usuarios.

4. Rutinas y scripts indirectos

El carácter simple, durable, estable, coordinado, orientador de la acción, práctico
y flexible (Jiménez, 2003), hacen que la perspectiva de las rutinas soporte
metodológicamente la comprensión del objetivo planteado en el artículo. Esto es,
que ayude a identificar información de las interacciones y que sirva para diseñar
aplicativos tecnológicos que fortalezcan lo aspectos relevantes de la comprensión
de acciones colectivas.

El método propuesto en este documento está estructurado sobre dos perspectivas.
Primero, la perspectiva organizativa que explica las organizaciones como
entidades basadas en rutinas  (Giddenns, 1995; Nelson y Winter, 1982, Cohen et
al, 1996, FossyFelin, Reynaud, 2005) y segundo la orientación planteada desde la
co-experiencia (BattarbeyKoskinen, 2005), que permite identificar experiencias de
aplicación compartida, donde se intenta buscar formas de "interpretación social
que permitan influir en lo que la experiencia viene a significar para los individuos
y los otros". (ForlizziyBattarbee, 2004, p. 263).

Los pequeños colectivos de interés, los cuales son el objeto de análisis de esta
investigación, son agrupamientos individuales que poseen propósito u objetivo
comunes o que en su interés individual puede agruparse en un patrón conceptual
con otros individuos relacionados con el mismo interés. De esta manera estas
agrupaciones se analizan desde la perspectiva de una estructura social con
relaciones de interacción (Giddens, 1995) para el logro de objetivos.Giddens
(1995) señala que desde esta perspectiva, estas estructuras tienen un carácter
repetitivo en términos de proceso y de tiempo, que han sido igualmente
denominadas como rutinas(Nelson y Winter, 1982) o patrones de acción(Cohen
et al., 1996) y que son útiles para la comprensión de las organizaciones
productivas.

La literatura en rutinas y patrones de acción, como se los ha conocido en
términos generales, ha sido muy prolífica en los últimos 20 años (Cohen, 2007),
provenientes de la literatura de economía, administración y ciencias
comportamentales. Los conceptos de patrones de acción (los cuales incluyen
rutinas, scripts, reglas, heurísticas, y procedimientos estándar de operación)
amplían la comprensión de la manera cómo se puede explicar el comportamiento
de las interacciones de grupo, así como los resultados y el desempeño de las
organizaciones en contextos específicos. Sin embargo por el alcance de este
documento, y con el objetivo de identificar interacciones y prever relaciones de
interacción grupales entre individuos o en sus relaciones con la tecnología,  se
utilizarán los conceptos de rutina desde el punto de vista comportamental, y
concepto de script (Gioia y Poole, 1984) en una dinámica de aprovechamiento
dela co-experiencia en actividades de interacción.

Las rutinas son patrones de interacción recurrentes y comportamentales (desde la
perspectiva de lo que se hace) de origen colectivo, las cuales sustentan la práctica
social en términos del logro de objetivos(NelsonyWinter, 1982, Cohen et al, 1996,
Muniery Wang, 2005). Las rutinas son organizacionales y no individuales



(Becker, 2003); en este sentido el concepto de interacción es importante ya que
involucra más de un actor.Son comportamentales porque solamente se definen por
la acción específica y no por su representación ex-ante (scripts, por
ejemplo)(Aguilar, 2005). Aunque ellas tengan un carácter de repetición, estos
modelos no tienen siempre una secuencia de aplicación idéntica y dependen de los
comportamientos de los individuos, como ya se había afirmado arriba, y se basan
en procesos de aprendizajey comprensión de objetivos (ZolloyWinter, 2002). De
esta manera las rutinas proveen un repertorio flexible de disposición a la acción
(Cohen, 2007) que son ajustados a los requerimientos del contexto.De esta
manera, Cohen (2007) plantea el riesgo de considerar una rutina como un patrón
estático desconociendo el criterio de variedad secuencial. Es así como el concepto
de patrón de comportamiento y de variedad secuencial deben venir unidos para la
comprensión del modelo. Y por otra parte, debido a que la caracterización de las
observaciones para identificar rutinas de definen a partir de observación, se parte
de la comprensión de que la importancia de la disposición a hacer algo (Cohen,
2007) puede definir más fácilmente el carácter de la rutina, incluida la
caracterización en el tiempo/espacio (comportamiento), y los elementos visibles y
ocultos desde el punto de vista del observador. Esto justifica la definición de la
observación a partir de una observación participante tal como está planteado más
adelante.

De esta manera, los patrones  planteados por la observación de las rutinas y la
definición de scripts, tienen como mecanismo de identificación características
como la estabilidad, variedad secuencial, composición de los recursos, y su
carácter inercial (Becker, 2003).

5. Scripts y rutinas

En los párrafos anteriores se ha hecho relación a las rutinas como patrones de
comportamiento. Sin embargo en el proceso de observación será insuficiente este
concepto para identificar interacciones y disposiciones a hacer algo. De esta
manera el concepto de script es de mucha validez para definir esta necesidad.

Los scripts son estructuras cognitivas generalizadas que dan un conocimiento base
o guía para la interpretación de información,  acción y expectativa (GioiayPoole,
1984). Los scriptsestán muy relacionados con las rutinas porque establecen cómo
será el comportamiento aunque no especifica la secuencia exacta. GioiayPoole
(1984), afirman que al ser un esquema que se apoya en la memoria, describe el
comportamiento o las secuencias de comportamiento apropiadas para un contexto
particular.

La convergencia natural de los grupos sociales analizados permite a los
observadores generar scripts que aumentan la interacción necesaria entre ellos
para lograr ciertos objetivos (Weinberger, Stegmannn, y Fischer, 2007). Sin
embargo, cualquier malentendido en el proceso de diálogo puede determinar la
necesidad de construir artificialmente scripts para este tipo de proceso, tanto en
los aspectos funcionales como en los aspectos comportamentales de la interacción.
En el contexto de este documento los scripts son sistemas de instrucciones que
especifican secuencias yasignación de actividadesa los individuosque interactúan
(Kollar, Fisher yHesse,2006) definidos antes de la interacción y comprendidos en
general por aquellos que hacen parte del grupo. En este contexto, igualmente no



son definidos formalmente (es el ejemplo de los horarios, sistemas de reservación
de actividades, mecanismos de autorizaciones técnicas o utilización de un
sistemas técnico) para hacer más fáciles los procesos de comunicación y de
coordinación y para evitar cualquier malentendido en estos procesos.

Estas características abren posibilidades a la solución de problemas de
comprensión, clasificación y ejecución de procesos al interior de las necesidades
de grupo, visto muy restringido y limitante desde perspectivas funcionales. Sin
embargo Fischer et al. (2002), argumentan que pueden proporcionar una
estructura para las actividades que ayudan a las personas a entender cómo llegar a
acuerdos, o cómo coordinar las interacciones con los demás, por ejemplo, cómo
relacionar sus contribuciones con los aportes de otros. Por lo tanto, los procesos
de convergencia pueden ser facilitados, por una parte, y los procesos de
divergencia  emergen cuando hay interés en la variación de los productos de la
interacción, a través de los recursos de conocimiento de los interactuantes (Fisher
yMandl, 2005). En este último sentido seespera que los individuos deban
seguirlos scriptsen el ejercicio delas actividades especificadas. Sin embargo en
tanto concepción metodológica los scripts abren para el observador posibilidades
de comprensión de las actividades.

Las personas queparticipan enel proceso de interacción en ámbitos de grupo con
intereses comunes tienenun conocimiento basado ensusexperiencias pasadas. En
este sentido la identificación de rutinas en el proceso de interacción, teniendo
encuenta que las rutinas establecen un almacenamiento de los procesos definidos
en los scripts, mejoran la capacidad de poner los nuevos conocimientos en la
memoria, así como su capacidad derecordar y utilizarlos.

6. Metodología

El objetivo de la investigación es proponer un método de recolección de
información de interacciones sociales que sea la base para la definición de
requerimientos tempranos para el diseño de aplicaciones de software. La
investigación se ha centrado en actividades de interacción de pequeños colectivos
de interés con objetivos afines.

La presente investigación es de tipo proyectiva (Hurtado, 2008) con base en
estudio de casos  que plantea la elaboración de una propuesta (método)como
solución a un problema de tipo práctico.

Delimitados los alcances y el objetivo de esta investigación, se han asumido varias
bases teóricas que sustentan el método planteado: por una parte la comprensión de
la dinámica de las interacciones a través de la experiencia y por otra parte la
descripción de esta dinamica a partir de los elementos planteados de la
operatividad de las rutinas y la descripción de los scripts.

La recolección de los datos para lograr el objetivo propuesto se ha orientado hacia
al estudio de caso de tipo descriptivo y recolectados directamente a través de
observación y análisis de información primaria con base en variables y pasos
descritos más adelante.

7. Método propuesto



La figura 2 muestra una síntesisdel método propuesto, que cuenta con los
siguientes pasos:1) Recolección de información por parte de una persona con
experiencia en la situación observada, 2) Visualización de la información
recolectada, se utiliza la herramienta de storyboard, 3) Creación de las narraciones
que comunican la experiencia y la co-experiencia, 4) Análisis de la información
desde la perspectiva de la interacción social, la identificación de rutinas y5) la
caracterización de estas rutinas. Este estudio se ocupa de las 5 primeras fases del
proceso dado que lo que se busca es una herramienta metodológica para conservar
la calidad y la cantidad de la información recolectada como insumo principal para
la fase de creación de prototipos. A partir del paso número 6, para el caso del
diseño de apps, se sugiere usar el método del diseño iterativo, donde prima la
creación de prototipos y su permanente optimización a partir de test con usuarios
y/o expertos en interacción.

Figura 2: Modelo básico para análisis de relaciones información-rutinas-diseño-requerimientos

Paso 1: Recolección de información, observación. Para el desarrollo de esta
investigación la utilización de la metodología se asocia a la claridad de
información recolectada que evite en lo posible ruidos de interpretación o que la
observación no modifique la actividad. Para este propósito se utilizó la
observación sistemática de contexto. La observación sistemática permite
recolectar información basados en un conjunto de variables que se tomarán a lo
largo de la observación.Debido a que la observación es de tipo inmersivo y la
información requerida es especializada, el observador inmerso en las actividades
debe ser experto y estar en confianza con la situación. De la misma manera la
situación no debe ser forzada.

La relación entre actividades se realiza sobre acciones temporales que pueden
construir un patrón de comportamiento entre actividades asociadas a la interacción
humana. De esta manera la misma situación en las mismas circunstancias se
observará 3 o 4 veces. Durante la observación se realizan registros sonoros, y
fotografías de contextos (no hay registros de video).

La observación es de presencia directa y activa sin distancia de las situaciones
observadas (Flick, 2004); pero la participación no modifica la actividad específica
sino que reconoce las diferentes acciones que se llevan a cabo en cada uno de las
situaciones. De esta manera el grado de acceso a lo observado es mayor; el



observador tiene más libertad para la toma de los datos e igualmente acceso a
mayor informacióny mayor libertad de movimientos (Flick, 2004).
Adicionalmente, para el caso de esta investigación, la especialización del
observador en el interés del objeto de estudio logra que el carácter tácito de la
información recolectada sea mayor.

La observación se concentra particularmente engrupos de personas y en procesos
de interacción entre ellas. Las actividades funcionales y técnicas deben estar
claramente relacionadas con los procesos de interacción.Tampoco existen
procesos de estímulo para iniciar la actividad.

Paso 2: Visualización de la información en un story

El registro sonoro servirá de base para crear el story de la situación (Error!
Reference source not found.). El story se realiza después de hacer la observación de
las tres situaciones repetidas y se caracterizan de acuerdo con las variables
identificadas.

La transcripción de la información a un storypermite visualizar los datos
recolectados con relativa facilidad al tiempo que se evita en lo posible la
manipulación y sobre todo la reducción inconsciente de la información. En lo
posible el story debe estar apoyado de material fotográfico o imágenes. La
situación central (S1) se refiere al conjunto de actividades que son la parte
esencial del análisis realizado por el estudio. Sin embargo existirán otras
actividades.

El Storydebe contener como mínimo la siguiente información para cada una de las
acciones que hacen parte de la actividad: Descripción de la situación,
expectativas, lugar,recursos, condiciones, resultados y escenarios temporales. La
descripción de la situación se refiere a la representación que identifica el conjunto
de actividades centrales que sea analizarán en la observación. Esta situación hace
relación a procesos de interacción social. Los escenarios temporales, permite
analizar la situación por etapas desde el punto de vista temporal. Las situaciones
de interacción social pueden suceder en cualquiera o todas las etapas. Las

Figura 3: Paso 2, Visualización, creación del Storyboard



actividades pueden ser técnicas, funcionales/técnicas o comportamentales. La
discriminación entre aquellas funcionales y técnicas dependen del mediador
(artefacto tecnológico por ejemplo).

Las rutinas observadas tienen un conjunto de variables de su forma de operación
pero no del conjunto de recursos con que se despliegan. De esta manera es
relevante identificar los recursos que las componen. Los recursos se refieren al
conjunto de elementos disponibles para el desarrollo de una actividad. Recursos
analizados en la observación: Personas, acciones o movimientos, diálogos,
actitudes y objetos.

Paso 3 Narración de la experiencia y/o co-experiencia

La creación de la narración implica laagrupación de todas las actividades y
acciones que ocurren en un mismo escenario temporal. En general la temporalidad
se analiza en los aspectos previos, durante y después de que la actividad central
realizada.

El formato de narración permite comunicar una información con sentido claro al
grupo de trabajo (diseñadores, desarrolladores, arquitectos de información), la
narración conserva las relaciones temporales y de causalidad entre las acciones,
los protagonistas, las actividades y los artefactos, también permite transmitir
información en relación a los términos usados o el estado de ánimo de los
implicados en el contexto específico. Estas relaciones tienden a perderse cuando
la información es presentada en forma de tablas o listas.La narración se centra en
los eventos relacionados con interacciones sociales sin ignorar aquellas
interacciones técnicas y/o tecnológicas que son necesarias  para que exista la
interacción social. Por último la narración debe conservar el relato en primera
persona o desde la perspectiva del observador, esta forma narrativa permite

Figura 4: Paso 3, creación de las narraciones de experiencia



comunicar de manera eficiente emociones, expectativas y necesidades.

Paso 4:Análisis de la información

Este paso realizado por el observador y su grupo de trabajo, busca identificar las
actividades que en primer lugar representan los momentos de interacción social,
2) son factibles de ser mejorados o asistidos por medio de una aplicación y 3) se
adaptan al concepto de rutina y/o script. Con este paso se busca reducir la cantidad
de trabajo en el paso siguiente(correspondiente a la caracterización de las rutinas),
así como identificar oportunidades para el desarrollo del app. También puede ser
asumida como la fase en la que se define el concepto de la aplicación y el objetivo
de esta.

La característica de estas situaciones sociales que en general están asociados a
interacciones de grupo es la siguiente: tienen interés en una actividad que en
muchos casos es una actividad compartida, el desarrollo de las actividades tienen
una característica de motivación intrínseca, los casos se comparten en grupos de
10 individuos en promedio.La literatura de comportamiento organizacional
establece que la motivación intrínseca obedece a comportamientos asociados al
simple placer de realizarlos que surgen de necesidades personales por curiosidad o
dentro de un proceso de crecimiento personal. Para algunos autores (Ryan y Deci,
200) hay una satisfacción psicológica detrás de este comportamiento cuando la
autodeterminación motiva intrínsecamente y no obedece a una recompensa
externa y obedece a una elección individual de su conducta y de exploración de
las propias competencias.

Paso 5: Caracterización de las rutinas. Sobre la base  de los procesos de
observación bajo las perspectivas conceptuales definidas en el marco teórico se
definen las acciones  básicas que particularizan las acciones colectivas específicas
basadas en las rutinas (Giddens, 1995) en donde se categorizan en términos de
simplicidad, estabilidad, frecuencia, coordinación, orientación, y durabilidad, así
como aquellos recursos de las acciones específicas que reconfiguran las rutinas
para la construcción de nuevas formas estables de comportamiento.

Variable Descripción
Duración Tiempo, minutos, horas
Repetición La frecuencia con que se presenta
Similaridad Con cual otra(s) situaciones o rutinas descritas tiene

parecido, en qué consiste el parecido
Interdependencia De qué rutinas depende para poder realizarse
Variedad secuencial Orden base y orden alternativo en que suceden
Complejidad Dificultades para aprender a realizar la rutina
Reglas y
restricciones

Condiciones para realizar la tarea

Palabras clave Palabras o términos con que los usuarios se refieren a
la tarea o sus componentes

Carga emocional Emociones asociadas a la tarea, qué se siente antes, al
momento y después de realizarla



Tabla 1: caracterización de rutinas

8. Aplicación del método.

La metodología se logró aplicar a5 casos que finalizaron con una propuesta
diseñada y apta para desarrollo de un app basada en interacciones sociales. Los
resultados de este ejercicio puede verse en http://www.apptrevete.com. Para cada
caso por lo menos 1 de los miembros del equipo debía ser experto en la situación
observada. Las situaciones observadas fueron: 1) Discutir y comentar películas
y/o series de televisión. 2) Participar como aficionado en actividades de
astronomía, 3) Organizar y dirigir juegos de rol, 4) participar como jugador en un
equipo de Rudby y 5) Atender restaurantes (como mesero). Las apps diseñadas y
que son el resultado de la metodología (pasos de 1 al 9)son:

 BeamBox: es una aplicación para personas que les guste ver y comentar
series y películas, y necesitan un espacio que les permita realizar ambas
acciones en cualquier momento y lugar

 Astroafición: Es una aplicación para aficionados e interesados en la
astronomía que disfrutan de compartir con otras personas en actividades
como charlas, jornadas de observación y eventos celestes en diferentes
lugares dentro y fuera de Bogotá.

 RolMaster Guide: Esta es un app pensada especialmente para ayudar a
Masters de La llamada de Cthulhu a realizar rápida y eficientemente
algunas tareas que resultan complicadas durante las sesiones de juego.

 RudgbyControl: es una aplicación para un equipo de rugby, que les
permite llevar las acciones que requieren para mantener informados a los
jugadores y mantener el rendimiento del equipo.

 Food&mood: es una aplicación que se especializa en encontrar los gustos
de los usuarios por la comida, compartir esos gustos y descubrir lugares y
sabores que puedan compartir con amigos.

9. Ejemplo:Discusión e intercambio de comentarios de películas y
series de televisión.

Enseguida se muestra el método es sus fases del 1 al 5 aplicada a "Comentar
series y películas". Se trata de un ejercicio de Jennie Parra y Lina Otalora
desarrollado durante el curso de énfasis en multimedia.

Paso 1: recolección de información: durante 2 semanas Jennie y Lina grabaron
las situaciones en las que comentaban o participaban en conversaciones donde se

Interacción Acciones de comunicación o de intercambio entre las
personas

Después de la caracterización de las rutinas y habiendo identificado aquellas
que son factibles de ser mejoradas por medio de un app se puede requerir de
diferentes herramientas, si son muchas rutinas es preciso dar paso a la
priorización de estas, si las rutinas no permiten el paso al diseño de las tareas
es necesaria una fase de creatividad para identificar las soluciones apropiadas,
finalmente, si la documentación permite el paso natural al diseño de la
interacción porque ha sido fácil identificar las tareas, entonces se puede
proceder al diseño de estas.



hablaba de películas o series de televisión, dado que se trata de una actividad
habitual de las observadoras era posible prever cuando sucedería. Cuando la
actividad no se logró grabar se realizó un relato basado en la memoria. Para este
caso la actividad se observó 9 veces

Paso 2: Visualización por medio de un STORY BOARD

Figura 5: Vista general de los Storyborad creados y ejemplo ampliado del análisis de una acción

El Storyestá narrado en primera persona, relato conserva el punto de vista del
observador y busca generar empatía con el lector. El story contiene la siguiente
información: expectativas, descripción, recursos, condiciones que limitan la
acción, acciones y el relato de lo sucedido, para el caso contenido en el resultado.
Es de anotar que en este ejemplo falta el título de la actividad, sin duda importante
para la correcta visualización de la información.

Paso 3) Creación de las narraciones de la experiencia y/o co-experiencia
Lina y Yennie identificaron varios escenarios temporales en los que se realizaban
actividades que podían considerarse rutinas y que fueron agrupadas en
narraciones. Ejemplo:

Actividad: Ver la serie o película online a través de páginas web que brindan este
servicio.
Escenario temporal:Después de la serie-película. (extracto)



Figura 6: La imagen recoge
el story de 3 Acciones
diferentes. realizadas en
observaciones diferentes

…Muchas veces cuando tengo bastante tiempo libre,
después de ver una película o serie, me quedo sin nada que
hacer lo que genera en mí la siguiente pregunta ¿Bueno, y
ahora qué hago?, eso es lo que varias veces me lleva a abrir
facebook y a decirle a alguien conocido y de confianza,
“oye me acabo de ver esta peli”, generalmente la respuesta
es “sí ya me la vi”, o “ no me la he visto, ¿qué tal es?”, y
sin importar cuál sea la respuesta, comparo esa película
con otra, o esa serie con otra, ya sea por la historia o por el
estilo, la época, entre otras cosas, y siempre una película o
serie lleva a otra. Varias veces para relacionar unas series
con otras busco videos en youtube, como por ejemplo intros
de las series, parodias de los simpsons sobre esas series
entre otras cosas, a veces me pongo a competir, digamos a
mí me gusta mucho GOT y a un amiga Dr. Who y aunque no
tienen nada de parecidas busco argumentos para hacerle
saber que esa serie es mejor que la otra.Pero no solo se
comparan series con otras series, sino también dos
versiones de la misma serie, o el libro con la película y así…

Tabla 2: Narración de la experiencia co-experiencia en un solo escenario temporal (extracto)

Otros escenarios temporales identificados fueron:

Actividades Escenarios temporales:

 Ver la serie o película online a
través de páginas web que
brindan este servicio.

 Descargar la Película o Serie.
 Ir al cine ( sólo películas)
 Ver la serie o película en dvd

 Antes de ver la serie-película
 Durante la serie- película
 Después de la serie-película

Tabla 3: Actividades y escenarios temporales de la situación analizada

Paso 4: Análisis de la información. Lina y Yenni establecieron que la
experiencia que podría ser mejorada corresponde a la actividad de: "Ver la serie o
película online a través de páginas web que brindan este servicio". Después de
analizar la información con el grupo de estudiantes se decidió crear una aplicación
para personas que les gusta ver y comentar series y películas, y para las que es
necesario un espacio que les permita realizar ambas acciones en cualquier
momento y lugar, en la aplicación las personas podrían encontrar sus series de
T.V. y películas favoritas  comentarlas y compartirlas en tiempo real. Si el estado
de ánimo de las personas es aburrido y no saben qué hacer o ver, en esta app
encontrarán recomendaciones para ver una película o serie que se adapte a sus
gustos.

Él paso siguiente consiste enfiltrar las actividades de interacción que estaban
relacionadas con este objetivo para proceder a su caracterización como rutinas.

Paso 5 Caracterización de las rutinas, ejemplo:

RUTINA: CARGAR O DESCARGAR LA PELÍCULA O SERIE



Variable Actividad: Ver la serie o película online a través de
páginas web que brindan este servicio.
Escenario temporal: Pre serie –película

Duración Depende del peso del archivo, la duración del episodio o
película y de la velocidad de internet. Aproximado: Con un
Internet Banda Ancha de 4Mg se demora entre 15 y 20
minutos.

Repetición 8 Veces de 9
Similaridad Es similar a conseguir serie o película., ya que se ambos

deben ser adquiridos ya sea digital o físicamente.
Interdependencia Depende de escoger  serie película de los requerimientos

técnicos y emocionales, depende de informarse
Variedad
secuencial

Es necesario hacerlos después de tener los requerimientos
técnicos y antes de verla.

Complejidad Nivel Medio, ee requiere saber dónde y cómo descargar
ciertas cosas.

Reglas y
restricciones

Entrar a cuevana / Instalar el Plug-In / Obtener algún
programa de servicio de descargas por torrent / Instalar un
programa que permita unir los archivos descargados (video
y subtítulos) / Asegurarse de que ambos archivos están en
la carpeta y que compartan el mismo nombre.

Palabras clave Torrent, archivo .srt,  Cuevana, Descarga Directa
Carga emocional Ganas de ver una película, aburrimiento por tener que

esperar e impaciencia ya que no se sabe si encontrará algo
de buena calidad

Interacción Mientras se espera se pueden comentar los trailers que se
van presentando. Se puede abrir facebook y comentar a una
o varias personas cercanas al tema, sobre el video.

Tabla 4: caracterización de la acción " Cargar / descargar películas o series"

Solo se realizará el trabajo de caracterización de rutinas con aquellas que se
consideren importantes como insumo para definir las tareas que realizará el
sistema. La narración del escenario temporal y la caracterización son el insumo
para la definición de las tareas, la realización de los prototipos de baja y los
posteriores test.

La caracterización permite seleccionar las rutinas por su frecuencia, su nivel de
complejidad o la variable apropiada según la necesidad que se desee satisfacer con
el app. La información así presentada sirve de fundamento para la priorización de
las rutinas y su transformación en tareas.

La Figura 6 muestra un ejemplo de resultado final de los elementos básicos de
solicitudes que deben desarrollarse a través de un desarrollo técnico que satisfacen
las necesidades que se especifican en la Figura 5 y la Tabla 2.



Figura 6: Vista general de un ejemplo de propuesta final para el diseño de interfaz.

10. Resultados y discusión preliminar

Los procesos de observación se basaron en las actividades propias de los
pequeños colectivos de interés. El observador es alguien que integra de manera
frecuente la situación de grupo analizada.Inicialmente se hizo recolección de
información con diferentes tipos de actividades indistintamente. Sin embargo en el
análisis de la información se resaltaron aquellas actividades de interacción social
que fundamentan el objetivo del grupo social de interés.

La principal hipótesis que se tienen a lo largo del análisis es que a partir de las
interacciones sociales pueden emerger situaciones que son susceptibles de
considerarse como de requerimientos para el desarrollo de aplicativos de software
que faciliten y sean contexto-dependientes a las necesidades de los grupos.

A partir del modelo descriptivo planteado la observación y análisis que permite
identificar elementos de información  sobre aspectos de cómo la gente utiliza y
crea significado dentro de sus interacciones así como los cambios de la
experiencia con el tiempo, que sean susceptibles de incorporar en artefactos
tecnológicos. Se plantea además patrones de interacción, así como términos y
expresiones verbales de los usuarios que estarían empleadas en su contexto y
tendrían relación directa con a las tareas realizadas, lo cual permite modelar
interacciones en términos de requerimientos.

Dado que la observación es realizada por expertos en el área que se está
observando, parte de la información que se obtiene son valores emocionales
relativos a las rutinas. Esta información se convierte en un insumo en el momento
de diseñar desde la perspectiva emocional, guiando el objetivo de diseño hacia
mejorar la carga emocional que se logra en la interacción real.

En el proceso de observación lo importante no es sólo la contribución de cada
individuo en el proceso de interacción, y que toda persona puede obtener un
resultado concreto, pero el proceso de interacción que implica la convergencia de
los resultados. En este sentido, existe una necesidad de interacciones que inducen
el compromiso de cooperación para una actividad, y que significa el logro de los
individuos para llegar a un consenso sobre un objetivo predeterminado.

No hay una asignación individual que reduzca el riesgo de inactividad durante el



proceso de interacción y búsqueda de objetivos. Las actividades secuenciales
incluyen una orden de instrucciones de cuándo y qué actividades se deben
desarrollar para que los individuos realicen secuencias con otros actores. La
secuenciación de las actividades es evidente en la necesidad del desarrollo de la
observación y la búsqueda de objetivos por los integrantes del grupo, porque hay
un interés implícito en aprovechar el aprendizaje de los otros integrantes del grupo
que se desarrollen durante otros momentos de la interacción.

El modelo inicial se implementó y se corrigió, la propuesta aquí presentada esta
depurada en términos de ahorrar tiempo en el trabajo de análisis y permitir
conservar información de calidad y evitar tomar decisiones apresuradas. Por eso
se sugiere realizar la caracterización de las rutinas en el paso 5, aunque podría ya
hacerse desde la creación del story en el paso 2.

11. Conclusiones

En las interacciones la diversidad de los conocimientosde las personas
involucradasen elproceso juegaun papel importante. Cuandoexiste incertidumbre
acerca delosámbitos de conocimientode la quepuedesurgirel conocimiento útil, la
diversidad de orígenesde los participantes enla interacciónproporciona una
basemás sólidapara el aprendizaje, ya que aumenta la posibilidad de quelos
datosse refieren a loque ya se conoce.En este sentido es primordial, por una parte
comprender el sentido cultural, histórico y geográfico de los individuos, sobre las
cuales identificar estos patrones de acción.

La caracterización de rutinas por su frecuencia permite organizar las tareas. La
frecuencia de las acciones observadas permite establecer jerarquías. Las tareas
más frecuentes se convierten las más importantes permitiendo enfocar los
esfuerzos del diseño de interacción sobre las mismas.El modelo permite
identificar grupos de tareas que deben estar asociadas por su coordinación en el
momento de la interacción, esta información es útil para alimentar la arquitectura
de información así como para tomar decisiones de diseño en relación con la
agrupación de los contenidos.

La metodología propuesta ofrece un nivel más alto de abstracción para el análisis;
una manera sistemática para explorar el espacio de alternativas de diseño; la
definición de etapas tempranas de caracterización del contexto de la situación
analizada y requerimientos de ingenierías si se relacionana los contextos de
interacción social con las actividades funcionales-técnicas para su desarrollo.

Aspectos de motivación, conflicto y cooperación son mejor descritos por medio
de una narración que a través de listas, pues en la narración es posible vincular las
emociones con el contexto y el momento en que se generan. Sin embargo la
creación de la narración depende mucho de las capacidades del observador para
describir la situación en este formato.

El artículo concluye que el concepto de rutinas, identificado en los procesos de
interacciones sociales y definido como una disposición a hacer algo, permite en
su descripción ampliar las opciones de requerimientos. De acuerdo con los
análisis realizados a través de las observaciones sistemáticas definidas en los
estudios de caso, no es posible encontrar una mayor variabilidad de propuestas de



requerimientos si no se han definido las rutinas, aún para los expertos
observadores que hacen parte de las mismas. En este sentido, la definición de las
rutinas identifica variabilidad de requerimientos y mayor reconocimiento de
expectativas de la experiencia individual y grupal. Al mismo tiempo se resalta el
hecho de que al recoger información de grupos sociales en donde los proveedores
de información son los mismos expertos del grupo aumenta las posibilidades de
identificación de requerimientos por las expectativas que permiten las rutinas.
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“Lo difícil no es hacer un motor, sino una lechosa”

“O díficil não é fazer um motor, fazer uma papaya é mais dificil”

(Don Luis Zambrano)

Resumen
El Programa de Apoyo a la Inventiva Tecnológica Nacional (PAITN), aplicado por la
Dirección General de Innovación del Ministerio del Poder Popular para Ciencia,
Tecnología e Innovación de Venezuela, desde el año 2007, es un Programa conducente al
desarrollo de prototipos en diversos sectores de aplicación: agrícola, agroindustrial,
energías alternas, salud, telecomunicaciones, prevención de riesgos, educación, entre otros.
El trabajo mostrará los avances de esta iniciativa en cuanto a inclusión social, el cual
brinda una oportunidad a actores distintos de aquellos que desarrollan ciencia y tecnología,
en las instituciones que se dedican tradicionalmente a esta actividad, tales como:
Universidades, Centros de Investigación y Desarrollo, Institutos Universitarios
Tecnológicos, entre otros. Los esfuerzos realizados por estos actores, denominados
tecnólogos, tienen dos propósitos, (1) contribuir con soluciones tecnológicas desarrolladas
por ellos mismos, dirigidos mayoritariamente, a procesos productivos en las comunidades
que los necesiten, y (2) con las contribuciones realizadas, abrir espacios de reconocimiento
dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Venezuela.

Las invenciones generadas, a partir de la identificación de una necesidad y traducido al
“lenguaje tecnológico”, son materializadas tanto en procesos productivos como en
productos finales; la aprobación para su utilización estará condicionada a una validación
ante un ente asociado al sector de aplicación, representados generalmente por organismos
fuera del ámbito del Ministerio, buscando diseñar paralelamente, estrategias para la
articulación entre instituciones y, contribuyendo a gestionar el conocimiento científico-
técnico dentro del Sistema. Los prototipos generados son una oportunidad para las
comunidades y/o MiPYMES, donde algunos son incorporados al proceso productivo,
donde representa una ventaja frente a los altos costos en la adquisición de tecnología más
consolidada. Una vez culminado el prototipo, el tecnólogo se le presentan distintas
alternativas: seguir creando más prototipos, transferir su creación a otras instituciones, el
emprendimiento empresarial, entre otros.

El trabajo trata acerca del origen de la idea dirigida a la invención, perfil del tecnólogo,
gestión del conocimiento, la metodología empleada para la selección de proyectos, así
como la evolución a través del tiempo de los resultados del PAITN, el cual se elaboró a



través de un análisis documental de la evolución del Programa desde sus inicios en el año
2006 hasta la actualidad, igualmente se mencionarán los retos que tiene por delante esta
iniciativa, así como el aprovechamiento de oportunidades con el fin de seguir su evolución
y crecimiento en el tiempo, como una oportunidad para el desarrollo tecnológico a través
de la incorporación de otros grupos de actores distintos a la comunidad de investigadores.

En cuanto al conocimiento de los impactos generados se han elaborado entrevistas semi-
estructuradas a aquellos tecnólogos que lograron colocar sus prototipos en las comunidades
que han sido beneficiadas, así como aquellos que han logrado emprender con éxito un
escalamiento industrial.

El PAITN, quiere demostrar a la comunidad iberoamericana, que existen otras alternativas
distintas para el desarrollo tecnológico que ofrecen soluciones a los problemas asociados a
los sectores productivos de interés, así como el estimulo a la actividad emprendedora
colectiva, los cuales puedan convertirse en oportunidades para la satisfacción de las
necesidades de cada  comunidad, región o país. Ello representa un reto para la Gestión del
Conocimiento de cómo abordar el desarrollo tecnológico desde la perspectiva del
ciudadano común y hacerlo un actor participe que contribuya con sus conocimientos al
desarrollo de su inventiva, dentro de los Sistemas Nacionales de Ciencia, Tecnología e
Innovación.

En entrevistas con algunos tecnólogos que han logrado la industrialización de sus
productos, algunos poseen dificultades en cuanto al proceso de comercialización, algunos
logran por empirismo lograr colocar el producto.

Abstract

The Support Program of National Technological Innovation (SPNTI), is implemented
since 2007 by the General Department for Innovation of the Ministry of the Popular Power
for Science, Technology and Innovation of Venezuela. This program was designed to be
applied in different sectors such as agriculture, agro-industrial, alternative energy, health
care, telecommunications and safety for health and education among others. The
application of this program (SPNTI), will show the progress of this initiative in terms of
social inclusion, which provides an opportunity to other people different than those who
are involved in the development of science and technology from institutions traditionally
engaged in this activity like, Universities, Centers for Research and Development, and
Technological Institutes to mention few. The efforts of these people, that we call
technologists, serve two purposes, first, they contribute to technological solutions
developed by them and are applied mainly to the production processes in communities that
need them, and second, their contributions help them to be recognized by the National
System of Science, Technology and Innovation of Venezuela.

The projects are generated from a previous identification of a need within the community
and translated into "technical language", these projects are embodied in both, production
processes and final products.  The approval for the use of these projects will be subject to a
validation from a person that is associated with the field of application, which generally is
represented by agencies outside the Ministry. These agencies are seeking to design parallel
strategies for the coordination between institutions and help to manage the scientific and
technical knowledge within the system. The generated projects represent an opportunity for
the communities and some are incorporated into the production process. The inclusion of
those communities in this process, represent an advantage over the high costs of acquiring
consolidated technology. Upon completion of the project, the technologist will have



different alternatives like, continue with the creation of more projects, and transfer the
actual project to other institutions or business entrepreneurship.

The work deals with the origin of the idea that led to the project, the technologist profile,
and  the knowledge involved  in the management of the methodology for project selection,
and it’s evolution over time of the results of SPNTI.  SPNTI was developed through a
documentary analysis of the evolution of the program since its inception in 2006 until
today.  It is important to mention the challenges that this initiative has ahead as well as the
opportunities that it represents in order to continue its evolution and growth thought time.
Additionally, this program is an opportunity for technological development through the
incorporation of other groups in the community different from the group of researchers that
already exist within it.

Based on the impacts that this program have generated,  semi-structured interviews  have
been developed in order to interview  those technologists who had managed to place their
projects  in the communities  and bring benefits to them, as well as for those who
successfully  took a step forward to a higher industrial level.

The SPNTI wants to prove to the Iberoamerican communities that there are different
alternatives for technological development that may offer solutions to the problems
associated with productive sectors of interest and provide stimulus to collective
entrepreneurship. These can bring opportunities for meeting the needs of each community,
region or country. Also it may represents a challenge for the ones who possess the
knowledge management of  how to deal with a technological development that comes from
a perspective of the average citizen and how to encourage them to participate and
contribute with their expertise in the development of their invention within the National
System of Science, Technology and Innovation.

Introducción y Objetivos
Para la teóricos de la innovación, representa un pilar fundamental para el crecimiento tanto
de la producción como de la productividad (Oslo, 2005). Desde el enfoque neoclásico la
innovación es una actividad que impulsa el desarrollo de la empresa, con el propósito de
optimizar los procesos de producción e incrementar las ganancias de quienes se arriesgan a
aplicarla (Elster, 2000), reforzando la percepción de que la innovación es generalmente
impulsada por y hacia las empresas.

Sin embargo, desde hace tiempo en Venezuela, se ha impulsado el financiamiento de
desarrollos tecnológicos no sólo de los Centros de Investigación y Desarrollo vinculados
con las universidades y las industrias, sino de individuos que observando su realidad local,
desarrollan tecnología para la solución de algún problema o satisfacción de alguna
necesidad local; bastando con la aplicación de los conocimientos adquiridos en la
educación formal u otras personas, y otros que utilizando conocimientos netamente
empíricos, logran desarrollar prototipos que no dejan de asombrar al investigador o al
ingeniero más experto.

Estos individuos que denominamos, tecnólogos, en un primer momento orientan sus
esfuerzos para la satisfacción de una necesidad en su entorno, utilizando la observación y
reflexión de su realidad, llegan a una idea que convertida en propuesta, las cuales pueden
ser susceptibles de concretarse en un desarrollo tecnológico serio y factible.

Estas tecnologías, las que logran concretarse, son denominadas como Tecnologías de Base,
consideradas como actividades alternativas de innovación, donde se buscan soluciones
ingeniosas desarrolladas constantemente en el ámbito local, utilizando recursos e ingenio
locales, para mejorar los medios de subsistencia y promover la sostenibilidad de aquellos



que no tienen acceso a la tecnología ya establecida. (Smith, Arond, Fressoli, Thomas,
Abrol; 2012).

Desde el año 2006 el Estado venezolano, ha implementado una serie de políticas públicas
dirigidas al fortalecimiento del desarrollo tecnológico por medio de la ejecución de varios
programas que son llevados a cabo por organismos de investigación y desarrollo, adscritos
al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MPPCTI) . Los
resultados mayormente están dirigidos a la solución de necesidades de la sociedad
venezolana, así como de otros entes de la administración pública que necesitan del
conocimiento científico y el desarrollo tecnológico para la solución de sus problemas, sin
embargo, la investigación “global” desde las instituciones nacionales hacia lo local no
ejercen un efecto inmediato, es por ello que se propone buscar alternativas en las
poblaciones locales y en los esfuerzos en su desarrollos tecnológicos con el fin de
potenciar estas iniciativas, fomentando espacios de encuentro entre los desarrollos e
investigaciones generadas en la academia con las comunidades, propuesta para la
potenciación de la Gestión del Conocimiento, tal como lo propone el informe de la
Agencia Internacional Sueca para el Desarrollo y la Cooperación (SIDA – por sus siglas en
Inglés).

Este artículo tiene como objetivo: Mostrar los logros, retos y desafíos que posee el
Programa de Apoyo a la Inventiva Tecnológica Nacional, en el marco del desarrollo de
tecnologías locales, a través del financiamiento a tecnólogos sin importar su nivel
educativo, posición social, género o edad, como inclusión social en Venezuela, y una
forma de reconocimiento de aquellos que con su inventiva logran contribuir en la solución
de una necesidad local, regional e inclusive nacional.

En una primera etapa se utilizará investigación documental con el propósito de identificar
los elementos que sustentan al Programa de Apoyo a la Inventiva Tecnológica Nacional, se
describirán los procesos para el financiamiento de cada proyecto evaluado, y se establecerá
un análisis acerca de los desafíos que poseen los tecnólogos una vez culminado el proceso
de desarrollo del prototipo, el cual incluye algunos elementos de la propiedad intelectual,
escalamiento industrial y comercialización.

Antecedentes del desarrollo de la Inventiva Tecnológica Popular o de Base en
Venezuela.

El desarrollo de la inventiva tecnológica o de Base, comenzó en la región de Mérida
ubicada en la región sur occidental, de un pueblo andino llamado Bailadores con un
venezolano llamado Luis Zambrano (1901 – 1990)1. Este inventor no poseía aprobado el
4to. Nivel de educación primaria formal. Una de sus desarrollos más importantes, para la
década de los 30 del siglo pasado, fue el crear una pequeña turbina hidráulica que permitió
mover no sólo una molienda, sino generar electricidad para el pueblo de Bailadores del
Edo. Mérida ubicado en la zona andina, siendo una tecnología de base que fue convertida
en innovación local, antes que fuese instalado el servicio de luz eléctrica generada y
distribuida por el Estado venezolano en la región.

Por su trayectoria le valió a este tecnólogo, el titulo de Dr. Honoris Causa (1983), otorgado
por la Universidad de Los Andes en el año 1980. (Planchart, s/f), como un reconocimiento
de la Academia al trabajo de este tecnólogos y sus desarrollos tecnológicos, que

1 El alemán Alejandro Von Humboldt, en 1800, hace referencia en su libro Viajes a las Regiones Equinocciales del Nuevo
Continente al Sr. Carlos del Pozo, desarrollador de tecnología asociada a la electricidad, en la zona central del País,
específicamente en la ciudad de Calabozo, actualmente Edo. Guárico.



demostraron que el desarrollo tecnológico puede ser generado desde las personas humildes
hasta los más acreditados académicos o empresarios.

Aunque existen otros casos exitosos de tecnología de base como los generado por Luis
Zambrano, este ha sido el tecnólogo venezolano más emblemático. En reconocimiento a la
labor de este “Inventor Popular” fue creado dentro de los Premios Nacionales de Ciencia,
Tecnología e Innovación, la mención de “Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano”
en el año 1984, el cual tiene como objetivo el reconocimiento de aquellos que han
generado las llamadas tecnologías populares (tecnologías de base). (MPPCTI, 2013).

Paralelamente a este evento, desde el año 2000 se organizaron diez ediciones del Salón de
Inventiva Tecnológica Popular “Luis Zambrano”2 el cual consistía en una muestra de
tecnologías de base, del ganador y los postulantes al Premio. El objetivo fue el exponer
ante la comunidad y otros tecnólogos populares, prototipos probados y en funcionamiento
que contribuyen a solventar un problema técnico local, con potencialidad de ser escalado a
fase industrial, sustitución de importaciones, materias primas, etc.

El reconocimiento al tecnólogo popular en el marco político.

El Estado venezolano, a través de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, en su Artículo 110 reconoce la importancia de la ciencia, la tecnología, el
conocimiento y sus aplicaciones dirigidas al desarrollo económico y social del país. Ello ha
impulsado un diseño y aplicación de políticas dirigidas a su cumplimiento.

Entre esos impulsos se encuentra el desarrollo y modificaciones que se le han realizado a
la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación desde el año 2001, 2005 y en su
última reforma en el año 2010, se reconoce en su Art. 21 al inventor popular como un
“nuevo” actor dentro de la actividad de desarrollo tecnológico. Dicho artículo señala que se
crearan estrategias “…de apoyo, promoción y difusión de la inventiva e innovaciones
populares…”

Igualmente en los Planes de Desarrollo Económico y Social de la Nación (Planes
Nacionales) en los periodos 2006-2013 y 2013-2019,  los cuales representan las grandes
líneas de desarrollo a seguir para cada período presidencial, reconoce la importancia acerca
de la necesidad de desarrollar tecnología propia vinculada a las necesidades productivas
del país, reconociendo a diferentes actores.

En el año 2005, se pone en marcha el “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
2005-2030” (PNCTI), que en su marco político-estratégico señala la creación de tecnología
basada en la visión endógena, donde se aprovecha las potencialidades internas del país,
especialmente en la generación y utilización del conocimiento. (PNCTI, 2005).

En el marco de la creación de la Misión Ciencia, programa especial para impulsar un
abordaje colectivo de la ciencia y la tecnología en el país, el diálogo de saberes y el acceso
al conocimiento de manera integral e interdisciplinaria, incrementando la productividad de
la economía y la mejora de la calidad de vida de la población. (Peña, 2006).

El Programa de Apoyo a la Inventiva

El Programa de Apoyo a la Inventiva Tecnológica Nacional (PAITN), es un programa
dirigido al fomento de la innovación local en Venezuela, el cual es impulsado por el
Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación. Consiste en la
presentación de propuestas tecnológicas cuyo origen no se encuentra en las instituciones

2 Actualmente el Premio y el Salón Luis Zambrano, se encuentran suspendidos por revisión de sus
normativas.



académicas o centros de innovación y desarrollo, sino provienen de individuos,
denominados tecnólogos de cualquier nivel académico, y que no poseen financiamiento
para su desarrollo. (Manual del Programa de Apoyo a la Inventiva Tecnológica Nacional,
s/f)

El Programa se desarrolla cuando el tecnólogo, persona responsable del Proyecto, presenta
una propuesta para el desarrollo de un prototipo, el cual está dirigido a dar respuesta a una
necesidad, generalmente local. Esta localidad, en la mayoría de los casos, son poblados
humildes, que no poseen los recursos necesarios para la adquisición de tecnología ya
desarrollada, y en algunos casos, algunas propuestas están dirigidas al desarrollo de un
nuevo producto, con la propuesta de su proceso productivo.

Instrumentos

El instrumento para la presentación de la propuesta se denomina: Perfil del Proyecto del
Programa de Apoyo a la Inventiva Tecnológica Nacional, donde el técnologo describe
técnicamente en que consiste el prototipo a desarrollar; en una segunda parte debe realizar
los cálculos financieros en cinco (5) partidas presupuestarias, que son: (1) Recursos
Humanos a contratar, (2) Equipos a adquirir, (3) Materiales y Suministros, (4) Servicios
necesarios para la elaboración de piezas y partes, y (5) Pasajes y Viáticos; igualmente se le
solicita que describa una planificación asociada al tiempo de duración en la construcción
del prototipo, ello permitirá llevar un control y seguimiento de las actividades, si es
aprobada y financiada por el equipo técnico del PAITN.

Fases del Programa

Las fases del prototipo dentro del Programa de Apoyo a la Inventiva Tecnológica Nacional
(PAITN), el cual a su vez constituye el alcance del Programa. Estas fases comprenden:

 Diseño del Prototipo: Esta fase comprende la descripción técnica de la idea inicial
de la tecnología a desarrollar, su pertinencia al problema a resolver en la
comunidad a la cual va dirigida, o la necesidad a resolver en un área estratégica
identificada por el Estado.

 Desarrollo del Prototipo: Comprende la materialización de la propuesta basada en
la Descripción Técnica.

 Mejora del Prototipo: Una vez concluida y evaluada la fase anterior, se desarrolla
una serie de ensayos, sobre la operación de la tecnología desarrollada en una
primera versión, con el fin de verificar el cumplimiento de la premisa básica para la
cual fue financiado. En esta primera revisión permite identificar fallas en cuanto al
diseño, ingeniería, operatividad y seguridad del mismo, el cual el tecnólogo
realizará las modificaciones observadas. Cabe destacar que esta evaluación se
realiza generalmente en presencia del equipo técnico perteneciente al PAITN, y uno
o dos representantes de organismos adscritos al Ministerio, cuya área de
conocimiento y experticia se encuentren relacionados con el desarrollo tecnológico,
levantando un informe de observaciones y recomendaciones.

 Validación: Última etapa del PAITN para el prototipo. Tiene el propósito de
realizar una evaluación formal y final al desarrollo del mismo. Dependiendo de su
área de aplicación, se selecciona a la institución que se encuentre más asociada al
sector de la tecnología financiada. Para ello se financia la construcción de una pre-
serie (o serie corta) se produce una cantidad limitada de la tecnología, donde se
somete a diferentes pruebas. Al finalizar la institución responsable emite un
informe formal acerca de las características básicas del prototipo, que incluye: el



cumplimiento de su función primaria, y se mencionan algunas observaciones para
seguir mejorando la propuesta.

El Informe de Validación, le otorga al tecnólogo un documento que señala que el
prototipo funciona con las características básicas para lo cual fue diseñado, con las
especificaciones construidas. Esto le sirve de aval ante organismos públicos
crediticios, si el tecnólogo quisiera entrar en un proceso de escalamiento industrial.

Cabe destacar que el proceso de validación por parte de organismos vinculados a
Centros de Investigación y Desarrollo, han permitido que las tecnologías de base
permeen el sistema formal científico-técnico, en busca de un reconocimiento por
vía de hecho. Sin embargo, el hecho de la validación, aunque es un paso
significativo para el tecnológo, no es el importante, ya que se requiere la difusión
comercial al mismo para su incorporación en la sociedad.

Recientemente, se está impulsando con el organismo gubernamental: Servicio
Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos
Técnicos (SENCAMER), encargado de normalización y certificación de equipos y
productos, y la asociación civil (privada) sin fines de lucro: Fondo para la
Normalización y Certificación de Calidad (FONDONORMA) que tiene como
función asesorar a industrias públicas y privadas en cuanto a materia de
certificación de sistemas de gestión y calidad de productos y servicios, basado en
los certificados internacionales como la ISO, procesos de normalización y
certificación de estas tecnologías de base tecnológica como apoyo a la validación
realizada por las universidades, centros de investigación y desarrollo, entre otros,
con el objetivo de brindar una certificación bajo los estándares exigidos por la
República y por organismos internacionales, a los esfuerzos tecnológicos
realizados.

Metodología para la evaluación de los Proyectos

La dinámica para la evaluación de cada propuesta consiste en la presentación y “defensa
técnica”, por parte del proponente, ante un grupo de investigadores asociados al área del
desarrollo tecnológico a evaluar, más un tecnólogo de reconocida trayectoria, seleccionado
por parte del Ministerio. Una vez concluida la presentación se generan un ciclo de
preguntas y posteriormente los miembros de la Mesa deliberan y se decide entre las
siguientes opciones:

Favorable: El Proyecto tiene la potencialidad técnica de ser culminado, con el presupuesto
presentado, no posee ninguna modificación.

Diferido: El Proyecto tiene la potencialidad técnica de ser culminado, pero posee
observaciones en cuanto aspectos estructurales y funcionales, así como en la
presupuestaria, el cual el tecnólogo pueda corregir. Una vez realizadas y solventadas las
observaciones, el proyecto pasará a la categoría Favorable.

Transferido: Proyecto que posee otros objetivos que sobrepasan en capacidad financiera a
los objetivos que persigue el PAITN. La iniciativa es sometida a la consideración de otra
institución para su financiamiento e implementación. Por ejemplo: Proyectos que se
orientan a la fase de escalamiento industrial.

No Favorable: Esta categoría se refiere a la no correspondencia técnica propia del prototipo
o alguna inconsistencia de operatividad científica-técnica, que hagan inviable su desarrollo.

Cuando un Proyecto se considera Favorable, este pasa para la aprobación del Ministro,
iniciándose los trámites administrativos para la entrega de los recursos.



Resultados del Programa

El PAITN, ha tenido resultados que han variado en el tiempo, debido a las modificaciones
de la dinámica de su aplicación, el cual se basa en la realización de actividades de
Divulgación (Exposiciones, Talleres acerca de la innovación tecnológica de base) en cada
uno de las entidades federales, así como el apoyo brindado por las instituciones adscritas
del Ministerio, como las Fundaciones para Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
(FUNDACITES), han permitido posterior al 2010 el crecimiento constante de los
Proyectos financiados, con respecto al periodo 2007 y 2008, inicio del Programa en el
marco de la Misión Ciencia.

Cabe resaltar, que además de la Divulgación, se hicieron cambios en la dinámica de la
evaluación y selección de proyectos, en cuanto al tecnólogo podía defender y discutir la
propuesta ante los miembros evaluadores de la llamada Mesa Técnica, lo que permitió
entablar posterior a la exposición, preguntas aclaratorias con el fin de tomar una decisión
que permitiera al tecnólogo bien, recomendar su aprobación o realizar mejoras a la
propuesta, antes de declarar la propuesta No Favorable o Transferirla.

En cuanto a su culminación o no, el equipo técnico del PAITN ha aplicado diferentes
estrategias para el seguimiento y control de los recursos otorgados para el desarrollo de los
proyectos, en las cuales consisten en: Visitas técnicas por parte de la FUNDACITE y del
equipo técnico del PAITN, así como del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnologìa
(FONACIT), ente encargado de otorgar la inversión y supervisión en el cumplimiento del
contrato, ya que se trata de la figura de una subvención (Fondo de Riesgo) otorgado al
tecnólogo para el desarrollo de su propuesta.
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Figura 1. Proyectos para el desarrollo de tecnologías de base
financiados por el PAITN. 2007-2013b/
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Nota: a/ Revisión de la normativa interna del PAITN. No se realizó convocatoria.
b/ Actualizado hasta abril del 2013.
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Ello ha resultado en 157 proyectos culminados (37,8%), cuyos prototipos en su mayoría
son entregados a la comunidad para lo cual fue predestinada, cumpliendo su promesa
social, para lo cual fue financiado, así mismo existen otros prototipos cuyos propósitos son
dirigidos, por ejemplo a la construcción de viviendas, máquinas destinadas a procesos
agrícolas y agroindustriales, procesos industriales manufactureros, telecomunicaciones,
energías alternas entre otros. Existen algunos tecnólogos cuyos casos de prototipos
culminados han optado por el emprendimiento industrial, deseando convertirse en: Micros,
Pequeñas y Medianas Empresas, con misión y visión social, dando principalmente
respuesta local y regional para lo cual su tecnología fue pensada. Para iniciar este proceso
se debe, al menos, culminar el proceso de validación por parte del PAITN.

Con respecto a los No Culminados, lo cual representa un 42,2%, se refiere aquellos
proyectos que presentaron dificultades para su conclusión, entre las seis (6) principales
causas se puede mencionar: (1) El financiamiento no fue suficiente al momento de
ejecución del proyecto debido a la inflación, (2) Mudanza y/o fallecimiento del tecnólogo,
(3) Imposibilidad de compra de equipos y materiales por no poseer existencia en la zona,
(4) Poco tiempo de dedicación del tecnólogo al proyecto, por obtención de empleo formal,
(5) Desviación del dinero a otro fin, debido a un imprevisto por parte del tecnólogo y (6)
Renuncia al financiamiento por imposibilidad de culminar el proyecto. Cabe destacar que
entre algunas de las opciones que el FONACIT, existe la figura de Solicitud de Prórroga
para concluir el Proyecto otorgándole un nuevo plazo, en ocasiones especiales y muy
justificadas, esta solicitud puede incluir alcance presupuestario. Una vez aprobado la
prorroga, la condición del Proyecto cambia a “En Desarrollo.”

En Desarrollo: Proyectos que se encuentran ejecutándose dentro de la planificación
sugerida por el tecnólogo. Actualmente se encuentran 66 proyectos (15,9%)

En Espera de Recursos: Se refieren a aquellos proyectos que se encuentran esperando el
presupuesto para su ejecución. Entre las dos últimas categorías representan un porcentaje
de 20%.
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Nota: a / Condición de los Proyectos pueden variar en el tiempo. Última revisión Mayo 2013.
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Cabe mencionar que la inversión destinada al financiamiento de Proyectos de Tecnologías
de Base por parte del PAITN, desde su puesta en funcionamiento, en el año 2007 hasta el
2013 alcanza un total de Bs. 47.741.469,48 (US$ 12.847.802,31)3.

En la Figura 3, se muestran los esfuerzos destinados a las áreas donde se encuentran
dirigidos los proyectos, cumpliendo con la política gubernamental asociados a los Planes
Generales de la Nación en cuanto a la Seguridad Alimentaria, esta área incluye desde la
creación de tecnología tanto en el área agrícola como la agroindustrial. En otras áreas
como el ambiente se incluyen aquellos esfuerzos en materia de gestión de riesgos naturales
y el desarrollo de energías alternativas; mientras que en el área de salud, solamente se
reciben aquellas propuestas asociadas al área traumatológica y no farmaceútica, el área de
la industria manufacturera, se refiere a aquellos equipos que intervienen dentro dewl
proceso productivo en el área de industrias de procesamiento; mientras que transporte son
contribuciones tanto al sector servicio asociado al apoyo del sector productivo o de
seguridad vial; aunque el desarrollo de las Tecnologías de Información suele ser
importante para este tipo de Programas, su participación alcance apenas un 3,7% del total
de proyectos debido a que en Venezuela, existe el Fondo de Investigación para el
Desarrollo de las Telecomunicaciones (FIDETEL), donde se concentran iniciativas al
desarrollo de prototipos vinculados a las Tecnologías de Información, sin embargo en el
PAITN se han financiado prototipos de equipos de radios locales, equipos electrónicos
para aviso de emergencias naturales, entre otros.

Integrando Tecnología de Base en los procesos productivos

Aunque los Centros de I+D y las Universidades posean su propia agenda, se debe entender
que los resultados de sus investigaciones tardan mucho en su difusión y aplicación a la
población, (Gudza, 2012). Los desarrollos surgidos de las tecnologías de base son una
respuesta a los problemas de las comunidades, aunque esta solución de las necesidades
provenga de un individuo. Uno de los retos que encuentra las tecnologías de base, es su
incorporación a la solución del problema local o regional, para lo cual fue desarrollado una
vez cumplida su etapa de desarrollo y validación; por lo cual la comunidad debe entender y
asimilar el desarrollo tecnológico que cumple su función en contraste con los desarrollos
tecnológicos consolidados y conocidos. Claro está que ello dependerá del tipo de
tecnología a desarrollar.

3 Cálculo realizado tomando en cuenta la Tasa Oficial de Cambio anualizada publicada en el Banco Central
de Venezuela. 2007-2009 Us$1 = Bs. 2,15; 2010-2012 US$1 = Bs. 4,30 y US$ 1 = Bs. 6,30.
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Además del PAITN, en la Dirección General de Innovación del Ministerio del Poder
Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, existe otro Programa que vincula la
tecnología con la vocación productiva de una comunidad organizada, este Programa se
denomina Redes Socialistas de Innovación Productiva (RSIP). Cuyo objetivo principal es
intervenir en el proceso productivo de estas comunidades, mediante un intercambio de
saberes entre la comunidad y los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, desarrollando las capacidades endógenas y profundizando la apropiación
social del conocimiento, mejorando  la calidad de vida de los asociados y sus familias en el
corto, mediano y largo plazo con soluciones tecnológicas  desarrollada en el país. (Peña,
2006). Es allí donde los prototipos generados por el PAITN, tienen cabida ya que permiten
integrar los esfuerzos de desarrollos tecnológicos populares, basado en la construcción de
agendas generadas a partir de la identificación de las necesidades surgidas de las
necesidades de las comunidades.

Ello posibilita  la generación de conocimiento a través del intercambio de experiencias,
entre el tecnólogo, la comunidad y la Academia, reforzando las validaciones constante y
períodicas; es por ello que la inventiva tecnológica popular necesita generar espacios de
reconocimiento en los centros de investigación (Nuestra América, 2012) estableciendo un
sistema de gestión del conocimiento que permita la mejora progresiva, por medio de su
aplicación.4

Propiedad Intelectual

Con respecto a este tema, este tipo de desarrollos pueden ser protegidos por el Servicio
Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) de Venezuela, dando una protección preventiva
por el lapso de un año, a quien desee realizarlo. Sin embargo, actualmente se está
sometiendo a discusión estrategias que permitan optimizar este servicio, inclusive con el
desarrollo de una nueva legislación.

Algunos tecnólogos se interrogan antes de presentar sus propuestas, si el PAITN protege
sus invenciones ante la posibilidad de plagio, siendo la respuesta negativa.
Afortunadamente pocos son los que renuncian a participar, mientras lo que aceptan
explican sin preocupación alguna su propuesta mostrando planos y diseños. No obstante es
potestad del tecnólogo proteger o no su invención.

Escalamiento Industrial

Aunque esta fase no está contemplada en el PAITN, se le realiza un seguimiento de la
misma, aquellos proyectos que pueden ser considerados emblemáticos, como la
construcción y desarrollo de Empacadoras de Granos y Líquidos en empaques sellados, por
parte del tecnólogo Luis Ernesto Sánchez. Este Tecnólogo con estudios de Técnico
Superior Universitario en Electrónica, ha desarrollado con la experiencia adquirida en la
fábrica de su padre, esta empacadora con la mayoría de los materiales realizada en el país,
más el desarrollo del programa de control de la máquina. Según comenta lo más difícil de
comercializar estas máquinas es competir con las tecnologías ya establecidas en
Venezuela, y más con el componente cultural de “…la tecnología importada es mejor”.
Aun así este Técnico venezolano, ha incorporado maquinaria de empacado a pequeñas y
medianas empresas nacionales locales, brindando soporte técnico y asesoría en su
mantenimiento. Como señala Pirela (2001), el venezolano no se acostumbra a un país que

4 El Gobierno de Venezuela, ha sustituido el Programa de Promociòn del Investigador, por el Programa de
Estímulo a la Innovación e Investigación, donde introduce y reconoce la figura del tecnólogo como otro
actor dentro del Sistema



poco desarrolla tecnología y ante la incertidumbre de su no probada calidad, se refugia en
tecnología foránea.

Conclusiones
La oportunidad brindada por el MPPCTI, a través del PAITN, ha permitido identificar
individuos valiosos y con mística de invención, más allá de los pertenecientes al Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En las entrevistas publicadas a través de la
revista Nuestra América (2012), se evidencia la dinámica del trabajo cotidiano, donde
podemos resaltar que el Programa ha recibido proyectos de personas que con distintos
niveles educativos, desde el nivel básico hasta el universitario, incluyendo a individuos con
doctorado (PhD), los cuales han desarrollado soluciones en diferentes áreas de aplicación.

Este Programa aun presenta retos, como el reconocimiento por parte de las Universidades,
Centros de Investigación y Desarrollo de las tecnologías de base. Sin embargo con su
vinculación en el proceso de validación de estas propuestas, se ha notado un interés
creciente en su vinculación al Programa, en las actividades de pruebas realizadas y las
mejoras propuestas.

En cuanto a la Inclusión, el PAITN ha ampliado este criterio aceptando propuestas de
profesionales recién graduados donde se brinda la oportunidad de desarrollo de sus
propuestas de Trabajos Especiales de Grado Universitarios, requisitos para culminar
estudios de 3er. Nivel; o inclusive investigadores que han aceptado “convertirse” en
tecnólogos, para llevar adelante la construcción de prototipos derivados de resultados de
investigaciones tecnológicas, así como el caso de construcciones de equipos necesarios
para llevar adelante los procesos de investigación. Sin embargo, todos tienen un factor en
común, la identificación de la necesidad o problema y el cómo solucionarlo utilizando los
conocimientos adquiridos provenga de donde sea, lo cual constituye un reconocimiento a
la amplitud del PAITN para cualquier proponente.

Sin embargo, lo más difícil dentro del Programa de Apoyo a la Inventiva Tecnológica
Nacional, ha sido la comercialización de los prototipos, el tecnólogo requiere de
negociaciones para su difusión con las industrias y empresas para el impulso productivo
que requieren estos esfuerzos, generalmente acaban de emprender solos. Ello debe ocurrir
igualmente con aquello prototipos generados y que posean un mercado ya cautivo, debido
a los intereses creados alrededor de esa tecnología, que impedirán que esta pueda surgir a
la luz.

Venezuela es uno de los pocos países que reconoce a los tecnólogos como integrante del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y una institución gubernamental
que atienda este tipo de iniciativas como es el Ministerio, y no bajo la figura de una
Organización No Gubernamental, como en otros países. (Smith, A., et al.,2012)
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RESUMO

O objetivo do presente trabalho foi listar os fatores críticos que interferem para o sucesso
na implantação de projetos Seis Sigma, comparando os resultados apresentados em dois
estudos de casos realizados por autores distintos que estudaram empresas diferentes no
setor de manufatura com características em comum e alguns pontos de diferenças, através
da coleta de dados em forma de questionários. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com
dados secundários obtidos em estudos de caso apresentados em dissertações de outros
autores, portando a metodologia de pesquisa se baseou em coletar os dados de outros
estudos de casos e extrair as informações relevantes a serem discutidas no presente
trabalho de acordo com critério definido. O resultado esperado é consolidar os fatores
críticos comuns de acordo com diferentes visões, também observar os motivos das
diferenças entre eles, através do perfil das empresas e dos respondentes dos questionários.

Palavras-chave: projetos, Seis Sigma, manufatura.

ABSTRACT

The objective of the following paper is to list the critical factors which effect the success in
the implementation of the Six Sigma projects, comparing the results shown in two different
case-studies performed by two authors which studied different companies in the
manufacturing sector with common characteristics and some differences, through data
collected by questionnaires. It is a bibliographical research, which utilized secondary data
obtained in case-studies presented in reference essays, so the research's methodology
revolves around collecting data from others case-studies and analyze relevant data in order
to be discussed in the present paper according to criteria established. The expected  result
is to consolidate the critical factors shared in the essays, it is also expected to notice the
reasons between them, through companies profile and the answers by the respondents.

Keywords: projects, Six Sigma manufacturing.

1. Introdução

O ambiente de negócios está cada vez mais competitivo, na medida em que os clientes se
tornaram mais exigentes, informados e protegidos e também em função da globalização
que derruba as fronteiras de consumo, de troca de informações e conhecimento. Para
sobreviver neste cenário as empresas precisam ganhar principalmente eficiência que pode
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ser obtida quando se trabalha objetivando qualidade. Neste conceito, diversas técnicas
foram sendo desenvolvidas e consolidadas no mundo, entre elas a metodologia Seis Sigma,
que tem como conceito principal a redução da variabilidade dos processos e por
consequência ganho na qualidade e eficiência.

Diante deste cenário este estudo visa elencar e discutir os principais fatores críticos de
sucesso na implantação de Projetos Seis Sigma, através da análise de dois estudos de casos
de outros autores que avaliaram duas empresas distinta

O objetivo do trabalho foi listar os fatores críticos que interferem para o sucesso na
implantação de projetos Seis Sigma, comparando os resultados apresentados em dois
estudos de casos realizados por autores distintos que estudaram empresas diferentes que
apresentam diversas características em comum e alguns pontos de diferenças.

2. Referencial Teórico

2.1 Evolução do conceito de Melhoria Contínua

Durante as décadas de 1980 e 1990, o conceito da melhoria contínua se manifestou na
competitividade das empresas japonesas mediante as práticas e gestão da qualidade. Esse
fato gerou uma grande identificação do seu conceito com as práticas tais como Total
Quality Management (TQM), Total Quality Control (TQC), Lean Manufacturing e outros
programas de redução de custo e de envolvimento de funcionários (Caffyn, 1999; Jha,
Michela e Noori, 1996).

Na década de 1990, casos de fracassos na implantações de programas de melhoria contínua
nas organizações levaram pesquisadores a estudar os fatores essenciais para um programa
de melhoria contínua duradouro (Bessant et al, 1994; Caffyn, 1999; Savolainen, 1999).
Estes estudos definiram a melhoria contínua como sendo conjuntos de processos
organizados e contínuos que envolvem toda a organização focando emmudanças locais
pequenas, coordenadas, frequentes e de curto ciclo. Essas mudanças são de baixo impacto
enquanto isoladas, mas quando acumuladas, geram resultados significativos. O objetivo
desses processos deve estar voltado para a melhoria sustentável e contínua do desempenho
da organização.

Até meados da década de 1990, a corrente principal dos estudos na área de melhoria
contínua focou nos processos e ferramentais da melhoria (Jha et al, 1996); e durante a
segunda metade dessa década, devido a influencia da Visão Baseada em Recursos (RBV),
pesquisadores analisaram a melhoria contínua sustentada sob a perspectiva da capability
(Bessant, Francis, 1999; Savolainen, 1999) e o foco dos estudos migrou para o aspecto
gerencial e comportamental.

De acordo com a perspectiva da RBV, capabilities são capacidades, competências e
habilidades de coordenar um conjunto de tarefas utilizando recursos organizacionais para
atingir um determinado fim ou resultado particular. As tarefas envolvidas são constituídas
por rotinas organizacionais que estão associadas ao dia-a-dia da operação de uma firma -
tanto gerencial quanto operacional (Helfat, Peteraf, 2003; Peng et al. 2008; Teece et al,
1997).

Baseando nessa definição, a melhora contínua como capability da empresa procura atingir
uma finalidade particular da organização que poderia ser melhoria dos indicadores de custo,
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qualidade, entrega ou qualquer outro. Para atingir esse objetivo, as atividades de melhoria
contínua devem ser coordenadas e com base em um conjunto de tarefas que empregam
recursos organizacionais. O resultado da melhoria contínua deve ser recorrente, proposital
e não aleatório (Anand et al, 2009).

Para que as atividades ou programas de melhoria contínua apresentassem os requistos
mencionados no parágrafo acima, estas deveriam envolver três tópicos principais:
(a) processo padronizado de detecção e solução de problemas,
(b) liderança
(c) aprendizagem organizacional (Anand et al, 2009; Bessant, et al., 1994; Bessant, Francis,
1999; Peng, et al., 2008; Savolainen, 1999).
Além desses três fundamentos, esses estudos sobre melhoria contínua também destacaram
a importância da motivação e participação dos empregados.

2.2.Metodologia Seis Sigmas

Existem diversas estratégias para a melhoria da qualidade em produtos e serviços. Seis
Sigma é uma evolução dessas estratégias, pois inovou a maneira de se utilizar diversas
ferramentas e conceitos já conhecidos de outros programas de qualidade. Segundo George
(2004), Seis Sigma é uma estratégia gerencial que visa melhorar o resultado operacional
das empresas, independente de seu ramo de atuação. O foco desta estratégia é reduzir a
variação percebida pelos clientes, sejam estes internos ou externos. Assim, além dos
benefícios financeiros gerados, a filosofia Seis Sigma traz o aumento da satisfação dos
colaboradores, devido à melhoria nos processos, e dos clientes, devido à melhoria dos
produtos e serviços.

Seis Sigma é uma filosofia de melhoria contínua do processo produtivo e redução da
variabilidade visando o zero defeito, a excelência e competitividade da organização
(PERES-WILSON, 1999).

Caulcutt (2001) observa que Seis Sigma é uma metodologia que se baseia em informações
para reduzir o desperdício, aumentar a satisfação dos clientes e melhorar os processos, com
foco em resultados financeiros. Trata-se de uma metodologia disciplinada de coleta de
dados e análise estatística para determinar com exatidão os erros e as formas de eliminá-los.

Como uma métrica, Seis Sigma mede o nível de qualidade e representa 3,4 defeitos por
milhão de oportunidades (DPMO). Como uma metodologia de melhoria, foca em conhecer
as necessidades dos clientes alinhando-as aos processos-chave dos negócios, realizando
rigorosa análise de dados para minimizar a variação dos processos e, assim, levando à
melhoria rápida e sustentável do negócio. Como um sistema de gerenciamento, alinha os
esforços de melhoria com a estratégia de negócios da empresa, mobiliza equipes para
trabalharem em projetos de alto impacto, acelera resultados e garante melhorias
sustentáveis no longo prazo. O sigma mede a variabilidade ou não-uniformidade existente
em um processo, resposta ou característica. Assim, se o valor do sigma é baixo, significa
que há pouca variabilidade no produto, ou seja, quanto menor o valor do sigma, melhor a
característica do produto ou processo (PEREZ-WILSON, 1999).

Seis Sigma reúne um conjunto de métodos e ferramentas estatísticas para o estudo da
variabilidade dos processos. Estas ferramentas estatísticas e outras ferramentas da
qualidade são aplicadas em um modelo conhecido pela sigla DMAIC (definir, medir,
analisar, melhorar e controlar) que é um método utilizado para a melhoria dos processos.
Segundo Eckes (2001) e Rotondaro et al. (2002), o método DMAIC define os passos que
devem ser seguidos na execução de um projeto Seis Sigma, começando com a
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identificação do problema e terminando com uma solução de longo prazo. Uma vez
identificados e estudados os pontos de oportunidade, faz-se o planejamento e a
implantação de melhoria, com benefícios significativos para os resultados da organização.

2.3. Fatores Críticos de  Sucesso na Implantação e Gestão de Projetos Seis Sigma

Uma linha de pesquisa na área de gestão e implantação de projetos é a identificação de
fatores de sucesso, isto é, a análise e discriminação de práticas (best practices) associadas á
implantação e gestão de projetos que, quando bem executadas, contribuem para reduzir as
incertezas inerentes aos projetos. Por essas práticas representarem táticas ou métodos que
provaram contribuir para o sucesso no desenvolvimento projetos, de novos produtos ou
serviços, muitas empresas e acadêmicos vêm conduzindo estudos para entender a relação
causal entre ação e sucesso e como adaptar tais práticas a setores e organizações
específicas (KAHN et al., 2006).

O envolvimento da alta direção é amplamente citado por autores e considerado por muitos
como o mais importante dentre os fatores para o sucesso do programa. Andrietta (2006)
observa que o alto comprometimento dos líderes com o programa e a alocação de recursos
que sustentem sua manutenção é um fator primordial para o sucesso. Perez-Wilson (1999)
ressalta a importância da participação da administração para execução de ajustes
constantes na condução estratégica do programa, assim assegurando o progresso das
equipes. Por outro lado, Pande, Neuman e Cavanagh (2001) recomendam que a alta
direção seja responsável por injetar esforços para o sucesso do programa. Eckes (2001)
observa ainda que  apenas o apoio da alta administração não seja suficiente, recomendando
sua participação efetiva no programa. Pande, Neuman e Cavanagh (2001) e Perez-Wilson
(1999), afirmam ainda que são os líderes que determinam e direcionam os esforços a serem
aplicados durante a implementação do Seis Sigma, são eles que devem garantir a alocação
de recursos financeiros e verificarem se o mesmo está alinhado com a estratégia da
empresa.

3. Procedimentos Metodológicos
Como trata-se de um trabalho teórico, utilizou-se de revisão bibliográfica sistemática, a
partir de livros, teses, dissertações e artigos. Por se tratar de análise de dados específicos
colhidos por outros autores não é possível generalizar e comparar as informações. Utilizou-
se a análise de dados secundários, a partir dos estudos autores selecionados.

A escolha das dissertações utilizadas neste trabalho se baseou na aderência e similaridade
dos estudos realizados por diferentes autores, o que permitiu a comparação de duas visões
que era o objetivo do presente trabalho.

Partiu-se de uma revisão sistemática (Sampaio e Mancini, 2007), que requer uma pergunta
clara, e correta definição de uma estratégia de busca, além do estabelecimento de critérios
de inclusão e exclusão dos artigos e, acima de tudo, uma análise criteriosa da qualidade da
literatura selecionada. O processo de desenvolvimento desse tipo de estudo de revisão
inclui caracterizar cada estudo selecionado, avaliar a qualidade deles, identificar conceitos
importantes, comparar as análises estatísticas apresentadas e concluir sobre o que a
literatura informa em relação a determinada intervenção, apontando ainda
problemas/questões que necessitam de novos estudos.
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Assim, a partir de uma revisão sistemática da produção científica brasileira na área,
conforme Sampaio e Mancini (2007), realizada no segundo semestre de 2012, foram
selecionadas 11 dissertações e 18 artigos que foram analisados para compor o corpus da
pesquisa. Para possibilitar uma análise comparativa mais detalhada, neste artigo
considerou-se duas dissertações de mestrado desenvolvida em diferentes programas de
pós-graduação da Universidade de São Paulo.

As dissertações selecionadas para análise neste trabalho abordaram a mesma questão:
fatores críticos de sucesso na utilização da metodologia Seis Sigma, em diversas empresas.
Os dados analisados são referentes a dois trabalhos de pesquisa realizados por autores
distintos, que foram classificados e denominados como Trabalho 1 e 2, sendo
respectivamente:  Cabrera Junior (2006) e Trad (2006).

O trabalho 1 realizou estudos de casos múltiplos e holísticos e se baseou em entrevistas
semi-estruturadas de curta duração, com aplicação de um questionário com questões
abertas aplicados aos Master Black Belts, e de questionários com questões fechadas
formuladas a partir de questões consideradas fatores críticos de sucesso extraídos da
literatura, para pessoas chaves especialistas dentro da estrutura de Seis Sigma de cada
empresa analisada.

O autor analisou três empresas com graus diferentes de maturidade em relação ao Seis
Sigma e as classificou como empresas X, Y e Z. Na coleta de dados o autor obteve
diversas informações sobre o ambiente de trabalho e histórico da empresa, por ter tido a
oportunidade de coletar os dados de forma direcionada e criar um vínculo com os
entrevistados.

Já no trabalho 2 foram realizados estudos de casos múltiplos e se baseou em entrevistas
estruturadas com aplicação de questionário com questões fechadas aplicadas a uma ampla
amostra. O autor disponibilizou o questionário por dois meses para empresas que foram
diretamente contatadas e que não responderam quantos profissionais ao certo responderam
a pesquisa e a fóruns de discussão sobre Seis Sigma na Internet. O questionário válido final
contou com 125 respostas. Ao contrário do trabalho 1, o autor não teve contato pessoal
com as empresas e nem vinculo com elas, a coleta de dados foi impessoal.

Ambos os estudos coletaram as notas dadas por cada indivíduo da amostra para fatores pré-
definidos como críticos para o sucesso da implantação de programa Seis Sigma e
obtiveram suas médias. As notas variavam de zero a dez.

Após o estudo de todas as empresas abordadas nos dois trabalhos identificou-se que o
perfil preponderante das empresas analisadas no Trabalho 2 se assemelhava ao perfil da
empresa Y, apresentada no Trabalho 1, definido-se a extração utilizada neste trabalho.

A partir de empresas com o mesmo perfil e características, a próxima etapa da análise foi
realizada comparando os fatores críticos elencados por ambos os estudos. A partir dessa
lista foram identificados os fatores comuns, citados nos dois trabalhos e suas respectivas
pontuações em relação ao grau de relevância e também os pontos divergentes.

Após a construção da tabela comparativa foram realizadas as análises entre os estudos
avaliando as médias de cada fator, sua ordem de importância, os pontos comuns e
divergentes e suas possíveis razões.
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4. Resultados e discussão
Embora com muitos pontos semelhantes no perfil, as empresas apresentavam algumas
diferenças importantes. As principais diferenças utilizadas para a comparação entre os
resultados são:

 Grau de maturidade da empresa Y do Trabalho 1 e o grau de maturidade do perfil
médio das empresas utilizadas no Trabalho 2.

 Diferença significativa no número médio de profissionais Black Belts entre as
empresas dos dois trabalhos.

Os perfis das empresas estão apresentados na tabela 1, com suas semelhanças e diferenças.
Nesta tabela, as informações a respeito do trabalho 1 foram coletadas para uma
determinada empresa alvo, portanto são dados precisos. Esses dados demonstram que a
empresa do trabalho 1 é total conhecedora de seus processos, tem elevado grau de
maturidade e recebeu a ordem de implantar a metodologia Seis Sigma da matriz que possui
como executivo um discípulo de Jack Welch1. No trabalho 2, como a pesquisa foi realizada
para diversos respondentes de diversas empresas, o perfil médio da empresa foi
considerado o preponderante.

Para deixar transparente a origem dos dados, apresentam-se na tabela 1, os percentuais
para cada característica extraídos do trabalho 2. Como exemplo, assumimos que o perfil da
empresa do trabalho 2 é do tipo de atuação manufatura, pois na pesquisa, 71,40% dos
respondentes trabalhavam em uma empresa de manufatura, e assim para todas as outras
características coletadas. Com isso construímos o perfil médio das empresas do trabalho 2.
Na tabela 1, está apresentado um consolidado com as principais características das duas
empresas.

Tabela 1 – Resumo das principais características das duas empresas.

Fonte: Resultados da Pesquisa. Elaborado pelos autores, a partir dos estudos de Cabrera
Junior (2006) e Trad (2006).

1 Antigo presidente da GE, citado neste trabalho como um caso de sucesso de implantação do Seis Sigma.

CARACTERÍSTICAS
Trabalho 1 - COLETA

DIRECIONADA EM UMA ÚNICA
EMPRESA

Trabalho 2 - CARACTERÍSTICA
COM MAIOR

REPRESENTATIVIDADE ENTRE
TODAS AS EMPRESAS

Valor percentual da
característica entre todas
as empresas da amostra

Tipo de atuação Manufatura Manufatura 71,40%
Número de funcionários 2.400 1.000 56,30%

Nacionalidade Estrangeira Estrangeira 74,00%
Origem do capital Privado Privado 92,40%

Tempo de implantação Seis Sigma na empresa desde 2000 desde 2001 75,50%
Localização das empresas no Brasil Sudeste Sudeste 65,50%

Duração média dos projetos Seis Sigma nas empresas cerca de 12 meses de 3 a 9 meses 69,90%
Número de profissionais Black Belts na empresa 3 21 -
Número de profissionais Green Belts na empresa 153 110 -

Nível de educação dos respondentes Superior + Mestrado Superior + Mestrado 96,60%
Formação Engenharia Engenharia + Administração 81,90%

Função dos respondentes na empresa
Master Black Belt + Champions

+ Black Belt + Green Belt
Master Black Belt + Champions

+ Black Belt + Green Belt
61,60%
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Os fatores críticos elencados ao final do trabalho 1 e publicados estão listados na tabela 2.
Esses fatores são aqueles percebidos pela empresa como críticos na implantação de
projetos Seis Sigma. Cada respondente atribuiu nota de zero a dez quanto à importância do
fator e na tabela 2 apresenta-se a média dos resultados.

Tabela 2 – Resumo das médias para os fatores críticos elencados na empresa 1

Fonte: Adaptado de Cabrera Junior, 2006.

No trabalho 2, os pontos críticos elencados para a média das empresa, estavam em maior
nível de detalhe e foram agrupados por fatores, com média respectiva calculada e
consolidada na tabela 3.

No trabalho 2, os pontos críticos elencados para a média das empresa, estavam em maior
nível de detalhe e foram agrupados por fatores, com média respectiva calculada e
consolidada na tabela 3.

Para cada característica, os respondentes atribuíram uma nota de zero a dez, para a
importância do fator na implantação de projetos Seis Sigma em suas empresas.

Tabela 3 – Resumo das médias para os fatores críticos elencados na empresa

Fonte: Adaptado de Trad, 2006.

4.1. Discussão dos pontos comuns e divergências

Com base nos fatores elencados em cada trabalho, são apresentados os pontos comuns em
cada pesquisa e os pontos divergentes. Na tabela 4, está um resumo dos pontos críticos

Trabalho/Fator Descrição Média
T.1 - F.1 Ligar seis sigma a estrategia de negocios 5,37
T.1 - F.2 Treinamento 5,33
T.1 - F.3 Comunicação 5,28
T.1 - F.4 Ligar Seis Sigma ao cliente 5,28
T.1 - F.5 Infra - Estrutura organizacional 4,72
T.1 - F.6 Habilidades de gerenciamento de projetos 4,25
T.1 - F.7 Seleção e Priorização de Projetos 4,17
T.1 - F.8 Mudança Cultura 4,06
T.1 - F.9 Comprometimento da Alta Gerencia 3,08

T.1 - F.10 Ligar Seis Sigma aos Recursos Humanos 3,02

Trabalho/Fator Descrição Média
T.2 - F. 1 Iniciativas prévias de qualidade 5,11
T.2 - F. 2 Liderança 6,57
T.2 - F. 3 Processo Gerencial 5,74
T.2 - F. 4 Perfil dos Black Belts 5,05
T.2 - F. 5 Treinamento 6,2
T.2 - F. 6 Projetos 6,49
T.2 - F. 7 Equipes de projetos 5,2
T.2 - F. 8 Comunicação e Revisão 6
T.2 - F. 9 Satisfação dos Clientes 5,64

T.2 - F. 10 Cultura de Qualidade 5,64
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elencados nos dois trabalhos, as respectivas médias e a referência de onde este ponto foi
elencado nos seus trabalhos de origem.

Tabela 4 – Resumo dos resultados dos pontos críticos elencados nas duas empresas.

Fonte: Resultados da Pesquisa. Elaborado pelos autores, a partir dos estudos de Cabrera
Junior (2006) e Trad (2006).

Diante da tabela 4 e das principais diferenças entre as empresas, procedeu-se a análise das
diferenças obtidas nas médias e suas motivações. Os pontos observados foram:

 As médias da empresa do trabalho 2 foram superiores a do trabalho 1 em todos os
quesitos.

 A maior parte dos pontos elencados apareceram nos dois trabalhos, com diferenças
de peso para cada ponto crítico, conforme tabelas 5 e 6.

 No trabalho 1, os respondentes não observaram a importância de ter iniciativas
prévias de qualidade adotadas na empresa.

 No trabalho 1, os respondentes não observaram a importância do Perfil dos Black
Belts da empresa.

 No trabalho 1, os respondentes não observaram a importância dos seguintes fatores
de Projeto: Os projetos possuem datas bem definidas para início e conclusão, As
metas dos projetos são claras e de conhecimento de toda a equipe , Os projetos são
revisados periodicamente com participação da alta administração.

Resumo dos Pontos Críticos
Média das

notas
Trabalho 1 Referência fator trabalho 1

Média das
notas

Trabalho 2

Referência fator
trabalho 2

Diferença de médias
(trabalho 2 - trabalho 1)

Alinhar seis sigma a estratégia de negócios 5,37 T.1 - F.1 6,72 T.2 - F.6.1 1,35
Treinamento 5,33 T.1 - F.2 6,2 T.2 - F.5 0,87
Comunicação 5,28 T.1 - F.3 5,82 T.2 - F.8.1/8.2/8.3 0,54
Ligar Seis Sigma ao cliente 5,28 T.1 - F.4 5,64 T.2 - F.9 0,36
Infra - Estrutura organizacional 4,72 T.1 - F.5 5,74 T.2 - F.3 1,02
Habilidades de gerenciamento de projetos 4,25 T.1 - F.6 5,2 T.2 - F.7 0,95
Seleção e Priorização de Projetos 4,17 T.1 - F.7 6,61 T.2 - F.3.1 2,44
Mudança Cultura 4,06 T.1 - F.8 5,64 T.2 - F.10 1,58
Comprometimento da Alta Gerência 3,08 T.1 - F.9 6,57 T.2 - F.2 3,49
Ligar Seis Sigma aos Recursos Humanos 3,02 T.1 - F.10 6,18 T.2 - F.8.4/8.5/8.6 3,16
Iniciativas prévias de qualidade adotadas na empresa - - 5,11 T.2 - F.1 -



9

Tabela 5 – Resumo dos resultados dos pontos críticos elencados no trabalho 1 em ordem
decrescente

Fonte: Adaptado de Cabrera, 2006.

Tabela 6 – Resumo dos resultados dos pontos críticos elencados no trabalho 2 em ordem
decrescente

Fonte: Adaptado de Trad, 2006.

De acordo com as diferenças e semelhanças levantadas entre as empresas, pode-se verificar
em cada divergência o possível motivo para tal, sendo:

i. Os prováveis motivos observados para que as médias da empresa do trabalho 2
fossem maiores que a do trabalho 1 são que a Empresa 1 é considerada mais
madura e demonstrou essa característica pelo histórico apresentado no trabalho em
que foi discutida, com profundo e total conhecimento de seus processos e que
passou a implementar a metodologia Seis Sigma por determinação da matriz, que já
a utilizava a muitos anos. Sendo assim, incorporou uma metodologia bem definida,
configurada e amadurecida, não “percebendo” os fatores críticos, como tão críticos
para o sucesso de um projeto Seis Sigma.

ii. Os prováveis motivos observados para que a maioria dos pontos fosse elencada nos
dois trabalhos são que, por se tratarem de empresas com muitos pontos em comum

Resumo dos Pontos Críticos
Média das

notas
Trabalho 1 Referência fator trabalho 1

Iniciativas prévias de qualidade adotadas na empresa - -
Alinhar seis sigma a estratégia de negócios 5,37 T.1 - F.1
Treinamento 5,33 T.1 - F.2
Comunicação 5,28 T.1 - F.3
Ligar Seis Sigma ao cliente 5,28 T.1 - F.4
Infra - Estrutura organizacional 4,72 T.1 - F.5
Habilidades de gerenciamento de projetos 4,25 T.1 - F.6
Seleção e Priorização de Projetos 4,17 T.1 - F.7
Mudança Cultura 4,06 T.1 - F.8
Comprometimento da Alta Gerência 3,08 T.1 - F.9
Ligar Seis Sigma aos Recursos Humanos 3,02 T.1 - F.10

Resumo dos Pontos Críticos
Média das

notas
Trabalho 2

Referência fator trabalho 2

Alinhar seis sigma a estratégia de negócios 6,72 T.2 - F.6.1
Seleção e Priorização de Projetos 6,61 T.2 - F.3.1
Comprometimento da Alta Gerência 6,57 T.2 - F.2
Treinamento 6,2 T.2 - F.5
Ligar Seis Sigma aos Recursos Humanos 6,18 T.2 - F.8.4/8.5/8.6
Comunicação 5,82 T.2 - F.8.1/8.2/8.3
Infra - Estrutura organizacional 5,74 T.2 - F.3
Ligar Seis Sigma ao cliente 5,64 T.2 - F.9
Mudança Cultura 5,64 T.2 - F.10
Habilidades de gerenciamento de projetos 5,2 T.2 - F.7
Iniciativas prévias de qualidade adotadas na empresa 5,11 T.2 - F.1
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e a maioria dos pontos refletirem aspectos não característicos e exclusivos de
implantação Seis Sigma, que figuram na maioria das empresas como competências
a serem desenvolvidas, como por exemplo, gestão de projetos, alinhamento de
expectativas e direcionadores estratégicos a organização, era esperado que esses
pontos aparecessem como críticos para bom andamento e sucesso da maioria dos
projetos existentes nas organizações. As ordens dos fatores críticos elencados
foram diferentes nos dois trabalhos de acordo com a média resultante das respostas,
o que se pode observar é que ambos os estudos colocaram em primeiro lugar em
ordem de importância a necessidade de alinhar o Seis Sigma a estratégia de
negócios da empresa.

iii. O provável motivo observado para que não fosse elencado a Necessidade de
Iniciativas Prévias de Qualidade na empresa do trabalho 1, é: Segundo o autor do
trabalho 1, a empresa já utilizava ferramentas de qualidade a longo tempo, possui
diversas certificações e domínio total dos seus processos, ou seja, é considerada
uma empresa madura neste quesito, principalmente porque essa cultura é muito
forte na matriz. Esse fato, fez com que os respondentes não julgassem relevante
esse fator, principalmente porque esta cultura de qualidade já está enraizada na
organização, portanto fica difícil extrapolar e se enxergar sem essa competência.

iv. O provável motivo observado para que não fosse elencado o perfil dos Black Belts
na empresa do trabalho 1, é: A empresa 1 é constituída em sua grande maioria por
Green Belts, inclusive acima da média da empresa analisada do trabalho 2 (153
Green Belts na empresa no trabalho 1 e 110 na média da empresas do trabalho 2), e
possui menos Black Belts do que a média das empresas do trabalho 2 (3 Black Belts
na empresa no trabalho 1 e 21 na média da empresas do trabalho 2). Diante deste
cenário, os Green Belts serem a maioria na função e existirem poucos Black Belts
em relação a média do mercado, os Green Belts devem assumir muitas das funções
do Black Belts e não devem solicitá-los com freqüência e necessidade adequada,
sendo assim o perfil dos Black Belts não é algo que aparenta ser um fator crítico e
nem gerar impeditivos para o desenrolar dos projetos na visão dos respondentes.

v. O provável motivo observado para que não fosse elencado questões referentes ao
Controle dos Projetos na empresa do trabalho 1, é: Na empresa do trabalho 1 os
líderes de projetos tem meta de executar ao menos um projeto ao ano, e suas
preocupações se concentram em cumprir essa meta mais do que realizar projetos
mais assertivos, sendo assim o controle dos projetos, como função vital de algo que
é importante e esta sendo aguardado pela empresa, perde o sentido para os
respondentes. O resultado da entrega do projeto pode não influenciar tão
positivamente o resultado da companhia. De maneira geral, o quesito Seleção e
Priorização de projetos, foi elencado na empresa do trabalho 1 como a quarta média
mais baixa, ou seja, realmente este não é considerado por eles um ponto crítico para
o sucesso na implantação de projetos Seis Sigma. Esse fato é amplamente
observado nas empresas brasileiras, porque não temos instituído uma cultura
voltada a projetos. Na maioria das empresas cada área trata seu projeto
isoladamente e o gestor do projeto normalmente é o gestor da área, ou seja, na
grande maioria dos casos não conhece e não utiliza as ferramentas para controle e
gestão de projetos citadas no PMBOK e nem outras metodologias. Normalmente
não há área que centralize o controle dos projetos para avaliar possíveis
sobreposições e sinergias.
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5. Conclusões

O presente trabalho teve como objetivo confrontar dois estudos de caso produzidos por
autores distintos encontrados na literatura que pesquisaram o mesmo tema para empresas
diferentes. As pesquisas foram realizadas baseadas na coleta de dados das empresas
pesquisadas, sendo que no trabalho 1 os dados foram coletados pessoalmente e de maneira
bem direcionada, já no trabalho 2 os dados foram coletados através de questionários
disponíveis na internet a grupos de pessoas que trabalham com Seis Sigma, trazendo uma
visão mais impessoal na coleta de dados.

Ambos estudos elencaram os fatores críticos de sucesso na implantação de projetos Seis
Sigma em empresas brasileiras na visão de pessoas que de alguma maneira estão
envolvidos na implantação desses projetos em suas respectivas empresas, tendo como
respondentes Master Black Belts, Black Belts e Green Belts. O resultado da pesquisa foi
atingido e satisfatório, pois no confronto das duas pesquisas foi possível concluir que
alguns dos fatores críticos foram semelhantes em ambos os casos, demonstrando a
relevância do fator para as empresas pesquisadas.

Os fatores críticos comuns foram: Alinhar Seis Sigma a estratégia de negócios,
Treinamento, Comunicação, Ligar Seis Sigma ao Cliente, Infra-Estrutura organizacional,
Habilidades de gerenciamento de projetos, Seleção e Priorização de Projetos, Mudança de
Cultura, Comprometimento da Alta Gerência e Ligar Seis Sigma aos Recursos Humanos.
Em ambos os resultados o fator Alinhar Seis Sigma a estratégia de Negócios apareceu em
primeiro lugar em relação ao grau de importância, podendo-se concluir que este fator ainda
é muito crítico para o sucesso na implantação de projetos Seis Sigma e que é algo muito
claro para quem trabalha diretamente nestes tipos de projetos.

Neste trabalho estão elencados fatores associados a cultura, gestão, recursos humanos entre
outros fatores, que normalmente não são percebidos pelas organizações.

Além da consolidação dos fatores críticos em comum, o presente estudo permitiu análise
das diferenças das respostas entre os dois estudos podendo-se concluir que embora 10
fatores críticos fossem elencados de maneira comum, as diferenças de fatores presentes de
maneira única para determinado estudo e não para outro, as diferenças na ordem de
importância de cada fator para cada empresa, e a diferença de valor da média atribuída para
cada fator, podem ser atribuídas a diferenças de aspectos do perfil das empresas e também
dos respondentes que provavelmente trouxeram algum viés ás respostas.

A principal contribuição gerada por este trabalho é de fornecer informações e subsídios as
empresas que adotaram a metodologia Seis Sigma em seus processos e não estão satisfeitos
com os resultados ou para aquelas empresas que pretendem adotar a metodologia e que
ainda não o fizeram, pontuando alguns fatores sabidos como críticos para o sucesso destes
projetos, através da experiência de outras empresas. Ao se deparar com fracassos na
implantação dessas metodologias normalmente as empresas poderiam se dedicar a
investigar possíveis falhas nas metodologias e ferramentas aplicadas, porém este é só um
dos fatores que poderiam provocar o fracasso. Neste trabalho estão elencados fatores
associados a cultura, gestão, recursos humanos entre outros fatores, que normalmente não
são percebidos pelas organizações.

As limitações do trabalho estão associadas a análise de dados secundários, fazendo com
que o viés da coleta de dados dos trabalhos de outros autores se perpetuem no presente
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trabalho, além de não permitir a extrapolação dos resultados. Se a coleta tivesse sido
realizada pela autora deste trabalho seria permitido o surgimento de outros fatores críticos.

Como sugestão para trabalhos futuros a autora indicaria um estudo semelhante a empresas
de outros setores como o de serviços e financeiros, com objetivo de observar se as
dificuldades encontradas no setor de manufatura são também os encontrados em outros
setores.
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Resumen:

Los Parques Científico-Tecnológicos (PCTs) tienen más de medio siglo de desarrollo,
se han establecido como estrategia para el desarrollo económico basado en innovación
generando un creciente interés y estimulando un importante debate académico. Como
consecuencia, se han desarrollado investigaciones y generado diversas publicaciones. Si
bien existen revisiones de la literatura sobre PCTs, estas han sido limitadas.  Este
trabajo pretende aportar en la comprensión de este fenómeno por medio del análisis de
los estudios empíricos publicados en la última década. Como resultados destacados se
tiene: la clasificación de los trabajos por áreas de investigación y la enumeración de las
relaciones cuantitativas entre dichas áreas junto con la evidencia empírica que las
soporta.

Abstract:

The Science and Technology Parks (STPs) have more than half a century of
development, have been established as a strategy for economic development based on
innovation generating increasing interest and spurring major academic debate. As a
result, there have been investigations and generated several publications. While there
are reviews of the literature on PCTs, these have been limited. This work aims to
contribute to the understanding of this phenomenon through the analysis of empirical
studies published in the last decade. As outstanding results we have: the classification of
work by research areas and enumeration of the quantitative relationships between these
areas along with the empirical evidence that supports them.



1. INTRODUCCIÓN

El fenómeno de los Parques Científico-Tecnológicos (PCTs) ha experimentado más de
medio siglo de desarrollo: el primer esquema se estableció en los EE.UU. en 1951, el
primero europeo fue inaugurado en 1972, y en la región Asia-Pacífico comenzaron a
surgir desde el comienzo de la década de 1980 (Zhang, 2004). En estos países se han
establecido Parques Científico-Tecnológicos como parte de una estrategia para
desarrollar nuevos motores de crecimiento (Koh et al., 2005). El creciente interés en
desarrollar PCTs ha estimulado un importante debate académico acerca de si estos
mejoran el rendimiento económico de las empresas, universidades y regiones en su
ámbito de influencia (Phan et al., 2005). Como consecuencia de este debate se han
desarrollado investigaciones que han derivado en diversas publicaciones. Si bien existen
revisiones de la literatura relativa a PCTs, estas se han limitado a la evidencia empírica
de un solo país (Siegel et al., 2003; Petković et al 2004). El atlas mundial de la
innovación Wainova (2009) reporta que existen al menos 494 PCTs en el mundo, ante
tal diversidad cabe preguntarse: ¿De qué manera se ha abordado en los estudios
empíricos publicados en los últimos años el impacto de los PCTs? Este trabajo pretende
aportar en la comprensión de este fenómeno y para ello se realizó un análisis de los
estudios empíricos publicados en la última década. El artículo tiene la siguiente
estructura: primero se detalla la metodología, seguidamente se presentan las
características generales de los artículos analizados, posteriormente se propone una
clasificación de las áreas de investigación en la literatura revisada, se enumeran las
relaciones cuantitativas entre las áreas descritas y se presenta la evidencia empírica que
la soporta. Por último se describen las limitaciones encontradas y se presenta la
conclusión.

2. METODOLOGÍA
Para alcanzar el objetivo propuesto, se llevó a cabo un proceso de búsqueda y selección
de trabajos científicos en tres etapas. En la primera, se realizó una exploración a través
de la base de datos ISI Web of Knowledge (WoK), servicio en línea de información
científica, suministrado por el Institute for Scientific Information  (ISI), por este medio
es posible acceder a  un conjunto de bases de datos bibliográficas y otros recursos (unas
8700 revistas) que abarcan todos los campos del conocimiento académico. Como
criterio de búsqueda se tuvo todos los trabajos publicados en revistas y Proceedings de
congresos entre 1 de enero de 2002 y 28 de febrero de 2013 y que contenían en el titulo
alguna de las siguientes frases “Science park”, “Research park” o “Technology Park”.

Como resultado de esta etapa, se obtuvieron un total de 139 documentos, de los cuales
85 se habían publicado en el área de Business y Economics. Posteriormente, a partir de
una lectura cuidadosa de los resúmenes de los trabajos seleccionados, se excluyeron
aquellos que no abordaban el estudio del impacto de los PCT como eje central, con lo
cual el número de artículos se redujo a un total de 81. En la tercera y última etapa, se
elaboró una ficha para cada artículo conteniendo entre otros campos los siguientes:
autores, enfoque, metodología, variables, unidad de análisis. Los resultados del análisis
de dichas fichas se presentan seguidamente.

3. ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA EMPÍRICA
3.1 Características generales de los estudios analizados
3.1.1. Unidad de análisis. El PCT fue la unidad de análisis más utilizada: unos 45
trabajos, correspondientes al 55.6% del total de analizados en profundidad, la emplearon



en su investigación. La firma (ubicada dentro o fuera de PCTs) fue la segunda más
utilizada como unidad de análisis: 35 trabajos, correspondientes al 43.2% del total. En
los trabajos identificados utilizando los criterios anteriormente descritos, solo un trabajo
analizó el impacto de los PCTs en los resultados académicos de las universidades (Link
y Scott 2003).

3.1.2. Procedencia geográfica. El país más prolífico en estudios relacionados con la
evaluación de PCTs es China: aproximadamente el 26% de los trabajos fueron
desarrollados por investigadores de ese país para la evaluación de sus PCTs (21
trabajos). En segundo lugar se encuentra Suecia: doce trabajos equivalentes
aproximadamente al 15% del total. Se destacan los autores Lindelöf y Löfsten que
participan en nueve de los estudios aplicados en Suecia (Dettwiler et al., 2006; Lindelöf
y Löfsten, 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; Löfsten y Lindelöf, 2002; 2003; 2005). Como
tercer país en aplicación de estudios de evaluación de PCTs se tiene a Taiwan con siete
trabajos que corresponden con 8.6% del total (Lai y Shyu, 2005; Chen, Wu, y Lin,
2006;  Hu, 2008; Lin y Tzeng, 2009; Yang et al., 2009; Hu et al., 2010; Sun; 2011). En
Italia y Reino Unido se han aplicado cinco estudios en cada nación, en Italia se tienen
los trabajos de (Colombo y Delmastro, 2002; Bigliardi et al; 2006; Capello et al., 2009;
Salvador, 2010; Salvador y Rolfo, 2011). Por su parte Investigadores en el Reino Unido
han desarrollado los siguientes cinco trabajos (Siegel et al., 2003; 2003b; UKSPA,
2003; Hansson et al, 2005; Zhang et al., 2006). Como último caso destacado se
encuentra Irán, en este país se han desarrollado tres trabajos: (Montazeret al., 2007;
Naserbakht et al., 2008; Fazlzadeh y Moshiri; 2010). En el resto de países se han
desarrollado dos trabajos o menos. También se resalta la inexistencia de estudios
desarrollados en países latinoamericanos.

3.1.3. El periodo de análisis. Dentro de los estudios analizados, los transversales
corresponden a un poco más del 22% (18 trabajos) mientras que los longitudinales
alcanzan casi el 21%. Los periodos en los que más se han desarrollado estudios
transversales son 1999 (3 trabajos), 2007(con 4) y 2010 (con 3). Existe una oportunidad
de hacer estudios comparativos internacionales en estos años: Los trabajos de 2007
provienen de cuatro diferentes países: (Yang y Chen, 2010) de China, (Chan et al.,
2011) de Sudáfrica, (Salvador, 2010) de Italia y (Lin y Tzeng, 2009) de Taiwán; los
trabajos de 2010 también provienen de tres países diferentes: (Fazlzadeh y Moshiri,
2010) de Irán, (Kharabsheh et al., 2011) de Jordania, (Hu et al., 2010) de Taiwán. En
cuanto a los 17 estudios longitudinales encontrados se destaca que existen ocho estudios
que hacen análisis para periodos de 15 años o más; los siete restantes lo hacen para
periodos de cinco años o menos.

3.1.4. Enfoque de Investigación. Aproximadamente el 31% de los trabajos (27) fueron
abordados con un enfoque de investigación cuantitativa; un poco más del 27% de los
trabajos (22) correspondían a propuestas de marcos de trabajo para evaluar o
comprender el comportamiento de PCTs; el 22% aproximadamente (18 trabajos) son
investigaciones abordadas bajo el enfoque de estudio de casos; siete trabajos analizados
fueron clasificados como duales: cinco de ellos eran a su vez propuestas de marco de
trabajo y se probaban como estudios de casos, otros dos eran propuestas de marco de
trabajo que se desplegaban por medio variables e indicadores cuantitativos; cuatro
trabajos (casi el 5%) correspondieron a investigaciones de corte cualitativo; dos trabajos
(un poco menos del 3%) se presentaban como revisiones de la literatura; como
consecuencia del análisis profundo, 15 trabajos (algo más del 18%) se clasificaron como



mixtos debido a que presentaban simultáneamente métodos propios de las diversas
categorías antes descritas: estadísticas descriptivas  a  partir de fuentes secundarias
(enfoque cuantitativo), entrevistas (asociadas a los estudios de caso y al enfoque
cualitativo), proposición de variables sin validación empírica previa (propuestas de
marcos de trabajo), en adición a lo anterior, estos trabajos tampoco definían
explícitamente la pertenencia a alguna de las categorías en mención.

3.1.5. Métodos empleados. De los 25 trabajos que trabajan netamente el enfoque
cuantitativo, 18 (72%) fueron clasificados como estudios inferenciales, los siete
restantes (28%) están basados en estadísticas descriptivas, ambos casos se refieren a la
evaluación de variables relacionadas con el desempeño o impacto de los PCTs; las 22
propuestas de marco de trabajoError! Bookmark not defined. están fundamentadas en
revisiones de la literatura y hallazgos previos de estudios de caso; en los 18 estudios de
caso analizados casi el 56% corresponden a la evaluación de un solo PCT mientras que
el resto son estudios de caso múltiple, siendo lo más frecuente los de dos casos: tres
trabajos (casi el 17% de todos los estudios de caso); dentro los estudios cualitativos dos
trabajos se autocalifican como investigación interpretativa (Kharabsheh et al., 2011;
Kharabsheh, 2012), por su parte, (Sarif e Ismail, 2010) reportan el análisis de contenido
como método en su investigación.

3.2. Discusión y clasificación de las áreas de investigación estudiadas en la
literatura revisada.

Como resultado del análisis de la literatura se proponen cinco categorías para clasificar
las áreas de investigación estudiadas en la última década Estas categorías no son
mutuamente excluyentes: un trabajo puede pertenecer a una o más categorías. En la
tabla 1 se muestran las categorías de tópicos junto con el porcentaje de trabajos que se
encuentran en cada una de ellas. Seguidamente se describen las categorías y se detallan
los trabajos contenidos en ellas.

Tabla 1: Áreas de investigación identificadas y proporción de trabajos en cada una.
Áreas de Investigación identificadas %

Capacidades y habilidades internas de los PCTs. 70,37%
Desempeño de los PCTs. 38,27%
Rol o impacto de los PCTs. 25,93%
Externalidades sobre PCTs 20,99%
Localización en PCTs 19,75%

Fuente: Elaboración propia.

En esta sección se describen los trabajos y los objetos de estudio dentro de cada una de
las áreas de investigación propuestas como clasificación. Los efectos y los hallazgos
encontrados se discutirán en la sección 4.

3.2.1. Capacidades y habilidades internas de los PCTs.

En este trabajo se entenderá como capacidad al conjunto de cualidades características
que posibilitan a una organización el desempeño de una de sus funciones u objetivos.
En los trabajos analizados se estudia una diversidad de cualidades características
exhibidas por los PCTs o las firmas ubicadas en ellos. Este apartado se propone



clasificar y agrupar dichas características de acuerdo a la función en que se inscriben o
el objetivo que persiguen, el conjunto de características que comparten función u
objetivo se configuran en capacidades. En concreto, se distinguen la capacidad
innovadora, la capacidad de absorción de conocimiento y la capacidad de intercambiar
conocimiento con universidades.

Capacidad innovadora. Un total de nueve de los trabajos analizados se han
concentrado en describir o evaluar la importancia y efectos de ciertas variables
relacionadas con la actividad innovadora dentro de PCTs. Todos los trabajos
relacionados en esta categoría argumentan que estas variables estarías asociadas
positivamente a mejores desempeños en innovación. Las variables que con más
frecuencia se encontraron son: El personal para la I+D, el capital para la I+D, el
portafolio de innovación y la protección de la propiedad intelectual. Es de señalar que
las dos primeras variables enunciadas están contempladas en dos modelos propuestos
para evaluar la capacidad innovadora de un PCT (Lai y Shyu, 2005; Huang y Zhang,
2008). El personal para la I+D es abordado como cantidad (absoluta y relativa) y tipos
(científicos, ingenieros, expertos, etc.) del personal involucrado en actividades de I+D y
por lo general se evalúa su efecto sobre el desempeño (Siegel et al., 2003b; Filatotchev
et al., 2011; Yang et al., 2010; Fazlzadeh y Moshiri, 2010). El capital para la I+D se
pondera por medio del gasto o la inversión en I+D y cómo este afecta el desempeño
innovador (Siegel et al., 2003b; Fukugawa, 2006; Fazlzadeh y Moshiri, 2010). El
portafolio de innovación pretende cuantificar la existencia de una base crítica de
actividades innovadoras y si ésta conduce a un mejor desempeño innovador (aumento
en el portafolio). (Dettwiler et al, 2006; Squicciarini, 2007). Por último, la protección de
la propiedad intelectual se refiere a la influencia que tendrían determinadas prácticas en
esta actividad sobre la capacidad innovadora (Yang et al., 2010).

Capacidad de absorción de conocimiento. Dos trabajos evalúan la influencia de esta
capacidad sobre el desempeño innovador de firmas ubicadas en PCTs (Wright et al.,
2008; Chan et al., 2011). A partir de los asuntos estudiados en estos trabajos, se pueden
proponer tres cualidades características de la capacidad de absorción: habilidades del
personal, conocimiento absorbido por la organización y la interacción en redes. Las
habilidades del personal se refieren a la cualificación, entrenamiento y experiencia
laboral. El Conocimiento absorbido por la organización se refiere a dos tipos
principalmente: Conocimiento de negocios (a partir de la experiencia laboral y
emprendimiento de los líderes de la organización) y conocimiento académico (a partir
de las patentes y licencias adquiridas por la organización). La interacción en redes se
refiere a la pertenencia a redes de empresas, contactos de negocios y la afiliación a
asociaciones empresariales y profesionales.

Capacidad de intercambiar conocimientos con universidades. (Siegel et al., 2003b)
plantean la necesidad de una medida directa de contacto entre las empresas ubicadas en
PCTs y los académicos (investigadores y estudiantes de posgrado de universidades) a
fin de examinar la relación que tiene un diferencial del desempeño innovador y la
“cercanía'' de la relación entre las firmas de un PCT y una universidad. Dicha medida
podría servir para confirmar lo afirmado por (Tan, 2006) quien plantea que el Parque
Zhongguancun en China es un ejemplo de la innovación impulsada por la transferencia
de tecnología desde las instituciones de investigación líderes en sus proximidades.
(Malairaja y Zawdie, 2008) encuentran en Malasia que las empresas ubicadas en PCTs
tienden a colaborar más con universidades que las empresas fuera de ellos. (Wright et
al., 2008) estudian la influencia del tiempo dedicado por el fundador de la firma en



instituciones de educación (como estudiante o profesor) sobre el desempeño de la
compañía. A partir de estos trabajos se proponen como cualidades características de esta
capacidad las siguientes: interacción (formal e informal), colaboración y transferencia
(proyectos de I+D en colaboración, producción intelectual conjunta y proyectos
ejecutados por la universidad en el PCT).

3.2.2. Desempeño de los PCTs.

Los estudios cuyo objetivo estaba asociado a la evaluación del desempeño de los PCTs
o de las firmas ubicadas en ellos, lo hacían considerando variables que se pueden
clasificar en dos categorías: el desempeño en términos de la actividad innovadora y el
desempeño en términos de desarrollo económico. A continuación se describen los
trabajos representativos de cada categoría.

Desempeño de PCTs en términos de la actividad innovadora. Diez de los 81 trabajos
analizados se plantean como objetivo la evaluación del desempeño de los PCTs en
términos de la actividad innovadora, todos ellos bajo desde un enfoque cuantitativo. Es
importante resaltar que los trabajos en esta categoría utilizan variables y métricas para
medir el desempeño innovador que también son utilizadas para evaluar las capacidades
y habilidades internas de los PCTs y de las firmas hospedadas. Esto genera confusión ya
que son utilizadas tanto para medir insumos-entradas, como resultados-salidas del
proceso de innovación. Dentro de las variables utilizadas para medir el desempeño
innovador se encontraron: la producción innovadora, la productividad de la I+D, la
venta de innovaciones y el alcance de las innovaciones. La producción innovadora en un
periodo de tiempo, se mide principalmente a través del número de patentes (solicitadas
u otorgadas) (Siegel et al., 2003; 2003b), (Squicciarini, 2007; 2009; Filatotchev et al.,
2011; Hu, 2008) número de derechos reservados y nuevos productos (Siegel et al.,
2003; 2003b). En su trabajo, (Yang et al., 2009) calculan y evalúan la productividad de
los recursos invertidos en I+D; el trabajo de (Chan et al., 2011) propone evaluar el
desempeño innovador mediante las ventas de innovaciones y el alcance de las
innovaciones desarrolladas. Las ventas de productos/servicios innovadores son medidas
por medio de las ventas de productos / servicios que fueron desarrollados usando
tecnologías nuevas a la empresa en un año como porcentaje de las ventas totales y las
ventas de productos / servicios que fueron tecnológicamente mejorados para la empresa
en un año como porcentaje de las ventas totales; por otra parte, el alcance de la
innovaciones lo miden con las siguientes métricas: innovaciones que mejoran los plazos
de entrega, innovaciones que aumentan la capacidad de producción, innovaciones que
mejoran de la calidad de los productos y / o servicios, innovaciones que permiten la
reducción de los costes de desarrollo y mantenimiento y el rendimiento técnico debido a
las innovaciones, que se construye con la consolidación de las anteriores métricas.

Desempeño de PCTs en términos económicos. Diez de los 81 trabajos analizados
tienen como meta específica el estudio del desempeño de los PCTs desde una
perspectiva económica. Nueve trabajos son abordados con un enfoque cuantitativo
(siete inferenciales y dos descriptivos) el restante corresponde a un estudio de caso
múltiple que investiga la eficacia de los PCTs e incubadoras de empresas como
herramientas de crecimiento económico en una economía convergente como lo es
Portugal (Ratinho y Henriques; 2010). Los dos estudios descriptivos exploran
características en PCTs de Suecia: los motivos para ubicarse en ellos (Lindelöf y
Löfsten; 2003) y la gestión de las instalaciones en PCTs (Dettwiler et al., 2006) como



también la relación que éstas características podrían tener con el desempeño económico.
En cuanto a los estudios inferenciales, tres de ellos examinan el efecto en el desempeño
económico que tiene la localización en PCTs (Löfsten y Lindelöf, 2003; Ferguson,
2004; Wright et al., 2008). Dos trabajos evalúan la efectividad de los PCTs en el ámbito
local: (Zhang y Sonobe, 2011) mediante la creación de nuevos empleos y (Salvador y
Rolfo, 2011) por medio de la generación de Spin-offs. (Xu et al., 2008; Yao y Chen,
2008) estiman la contribución del intercambio de conocimiento y otras formas de
interacción con universidades en el valor económico agregado por las firmas ubicadas
en diferentes PCTs de China. Las variables, métricas y los efectos encontrados, se
discutirán con detalle en la sección 4.

3.2.3. El Rol de los PCTs.

Fueron encontrados un total de siete trabajos que definían como objetivo el estudio del
rol o el impacto de los PCTs. Todos ellos son abordados bajo el enfoque del estudio de
casos (cuatro simples y tres multiples). Se han investigado dos tipos de roles de los
PCTs: su rol en la promoción de actividades innovadoras y el rol en la promoción de las
relaciones ciencia-industria-estado. En cuanto al rol de PCTs como promotores de la
innovación, dos casos muestran que la generación de condiciones para la innovación
(e.g. instalaciones, beneficios e incentivos, proximidad espacial, etc.) no animarán por si
solas la creación de riqueza. En (Tan, 2006; Phillips y Wai-chung; 2003) puede
observarse que la planeación de funciones y la ejecución de actividades de promoción
de la innovación por parte de PCTs han sido más determinantes. Según (Tan, 2006),
Zhongguancun ha sido históricamente famosa en China por su alta concentración de
talento humano en investigación de alta calidad y una gran producción de invenciones y
patentes, pero el desarrollo tecnológico solo se consolidó en utilización comercial y
creación de riqueza hasta la aparición del parque. Por otra parte, tres estudios de caso
confirman que el rol como promotores de las relaciones ciencia-industria-estado ha
sido decisivo para el desarrollo regional en China (Zhou, 2005), Reino Unido (Hansson
et al., 2005) y Suecia (Hommen et al., 2006): se señala como adecuado que los PCTs
posibiliten relaciones gobierno-industria menos intrusivas y estrecha colaboración entre
las universidades y empresas comerciales; más ambicioso es el cambio de rol para un
PCT descrito en (Hansson et al., 2005) de pasar de transferir resultados de investigación
desde la universidad a la economía regional, para colocar la universidad ‘en el corazón
de la economía regional’.

3.2.4. Externalidades sobre PCTs.
En esta área de investigación predominan los estudios cuantitativos. Principalmente se
centran en estudiar la influencia de externalidades sobre las capacidades internas y el rol
de los PCTs, también es estudiado el efecto sobre el desempeño pero se hace mediado
por las capacidades internas. En los trabajos se encontraron tres tipos de externalidades:
asociadas a las fuentes de conocimiento para la innovación, los otros dos tipos
corresponden a externalidades asociadas al entorno local o al entorno internacional.
Como externalidades asociadas a fuentes de conocimiento para la innovación se tienen:
competidores, instituciones generadoras de conocimiento (universidades, centros de
I+D+i), clientes, proveedores, publicaciones científicas, bases de datos de patentes
(Montoro-Sánchez et al., 2011), científicos clave e ingenieros, eventos científicos,
ingeniería inversa, información de patentes, procesos organizativos de otros,
publicaciones científicas (Chan et al., 2011). Dentro de las externalidades asociadas al
entorno local se encuentran: la proximidad física a las universidades (Link y Scott,



2003) e indicadores de la ciudad donde se ubica el PCT a saber, el empleo, empleo
agrícola, diversidad industrial, total de profesores universitarios (Zhang y Sonobe,
2011), matrícula universitaria, densidad poblacional, número de firmas en el PCT (Xu et
al., 2008). En cuanto a las externalidades asociadas al entorno internacional se tienen, la
inversión extranjera directa (Zhang y Sonobe, 2011), (Xu et al., 2008) y los
emprendedores repatriados (Filatotchev et al., 2011).

3.2.5. Localización en PCTs

El enfoque de investigación predominante en estos trabajos es el cuantitativo. Se
encontraron tres tipos de asuntos estudiados sobre la localización en PCTs: 1) los
factores para ubicarse en un PCT (Lindelöf y Löfsten, 2003; Fukugawa, 2006; Dettwiler
et al., 2006; Wright et al., 2008); 2) el efecto de la localización sobre las capacidades
internas: (Fukugawa, 2006) sobre la capacidad de intercambiar conocimiento con
universidades y (Squicciarini, 2009; Montoro-Sánchez et al., 2011) sobre la capacidad
innovadora; 3) el efecto de la localización sobre el desempeño es estudiado en dos
perspectivas: sobre el desempeño innovador (Siegel et al., 2003b; Lindelöf y Löfsten,
2003; Yang et al., 2009; Squicciarini, 2007; Chan et al., 2011) y sobre el desempeño en
términos económicos  (Löfsten y Lindelöf, 2003; Siegel et al., 2003; Zhang y Sonobe,
2011). Si bien (Yang et al., 2009; Chan et al., 2011) definen su trabajo como una
evaluación del desempeño desde la perspectiva de la innovación, es de destacar que
plantean para ello indicadores que podrían considerarse que combinan ambas visiones
(i.e. productividad de la I+D y ventas de innovaciones).

4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1. Relaciones cuantitativas entre las áreas de investigación identificadas.

En el análisis de los trabajos se encontró que principalmente se han estudiado
cuantitativamente seis tipos de relaciones entre las áreas de investigación identificadas.
El rol y el desempeño de los PCTs se han abordado exclusivamente como variables
dependientes, las externalidades y la localización predominan como variables
independientes o explicativas, y las capacidades internas de los PCTs han sido
consideradas en ambos aspectos. A continuación se describirán los efectos encontrados
tomando como criterio de agregación la variable independiente.

4.1.1. Efectos asociados a las capacidades internas de los PCTs.

Efectos asociados a la capacidad innovadora. Ocho trabajos inferenciales exploran
los efectos de la capacidad innovadora sobre el desempeño, seis utilizan como variable
dependiente el desempeño innovador y dos, el desempeño económico. En la sección
3.2.2 se describieron cuatro variables en el desempeño innovador, sólo se encontraron
efectos de la capacidad innovadora en una de ellas: la producción innovadora. En cuanto
al desempeño económico se encontraron efectos de la capacidad innovadora sobre el
valor agregado y la productividad laboral de las firmas. Dentro de las cualidades de la
capacidad innovadora, la más explorada es el personal de I+D (cuatro trabajos), le
siguen el capital para la I+D y el portafolio innovador con dos trabajos cada una.
Específicamente los efectos identificados son cinco: a) el personal de I+D (científicos,
ingenieros y técnicos medidos en términos absolutos o como porcentaje del total de la
planta de personal) está asociado significativa y positivamente a la producción
innovadora (patentes y derechos reservados) en PCTs (Siegel et al., 2003b; Yang et al.,



2010; Filatotchev et al., 2011); b) el capital para la I+D (inversión o gasto en I+D) está
asociado significativa  y positivamente a la producción innovadora (nuevos productos,
innovaciones y patentes) en PCTs (Siegel et al., 2003b; Fazlzadeh y Moshiri, 2010); c)
el portafolio innovador (número de patentes que se posee en un momento en el tiempo)
está asociado significativa  y positivamente a la producción innovadora (incremento en
el portafolio innovador) en PCTs (Squicciarini, 2007; 2009); d) la protección de la
propiedad intelectual (esfuerzos en gestión de la propiedad intelectual) está asociado
significativa  y positivamente a la producción innovadora (patentes) (Yang et al., 2010);
e) el personal de I+D (número de empleados involucrados en I+D) está asociado
significativa  y positivamente al desempeño económico (productividad laboral) en PCTs
(Xu et al., 2008).

Efectos asociados a la capacidad de absorción. Un solo trabajo aborda de manera
inferencial el efecto de la capacidad de absorción sobre el desempeño (Wright et al.,
2008). Los efectos encontrados de las cualidades de la capacidad  de absorción fueron
tres: a) El Conocimiento de negocios absorbido por la organización (importancia del
conocimiento de negocios) está asociado significativa  y positivamente al desempeño
económico (crecimiento en empleo) en PCTs; b) El Conocimiento académico absorbido
por la organización (patentes o licencias adquiridas) está asociado significativa  y
positivamente al desempeño económico () en PCTs; La interacción en redes
(pertenencia a redes de empresas, de negocios y la afiliación a asociaciones
empresariales y profesionales) está asociada significativa  y positivamente al desempeño
económico (crecimiento en empleo) en PCTs.

Efectos asociados a la capacidad de intercambio de conocimiento con
universidades. Tres trabajos han estudiado del efecto de las cualidades de esta
capacidad sobre el desempeño de PCTs, dos desde un punto de vista económico y uno
desde la desde la innovación. Se ha encontrado que la interacción del PCT con
universidades mediante vínculos formales o informales está asociada significativa y
positivamente al desempeño económico (mayor tasa de supervivencia de firmas
instaladas) (Siegel et al., 2003) y al desempeño innovador (innovaciones de producto y
patentes solicitadas) (Chan et al., 2011).

4.1.2. Efectos asociados a la localización en PCTs.

Diez de los trabajos analizados corresponden a estudios inferenciales que exploran el
efecto de la localización en PCTs. Siete de ellos estudian el efecto sobre el desempeño,
los tres restantes sobre cualidades asociadas a las capacidades internas. La evidencia
encontrada discrepa: casi existe paridad entre los estudios que encuentran un efecto
positivo de la localización con los que encuentra un efecto nulo. En la tabla 2 se
resumen los trabajos.



Tabla 2: Efecto de la localización sobre otras variables.
Trabajos

Categoría / Variable dependiente Métrica Efecto positivo Efecto nulo
Capacidad de innovación

Portafolio de Innovación # patentes (Montoro-Sánchez et al., 2011) (Squicciarini, 2009)
Desempeño económico

Crecimiento en empleo (Löfsten y Lindelöf, 2003)
(Siegel et al., 2003; Zhang y

Sonobe; 2011).
Crecimiento en ventas (Löfsten y Lindelöf, 2003)
Crecimiento en rentabilidad (Löfsten y Lindelöf, 2003)
Cierre de empresas (Siegel et al., 2003)

Desempeño innovador
Producción innovadora Nuevos

productos (Siegel et al., 2003b) (Lindelöf y Löfsten 2003)

Patentes (Siegel et al., 2003b;
Squicciarini; 2007) (Lindelöf y Löfsten 2003)

Derechos
Reservados (Siegel et al., 2003b)

4.1.3. Efectos asociados a las externalidades.

Seis trabajos cuantitativos exploran el efecto de las externalidades sobre los PCTs, pero
sólo en dos de ellos se verifican efectos significativos. En cuanto a externalidades del
entorno internacional (Filatotchev et al., 2011) encuentran que la movilidad
internacional (medida por emprendedores repatriados en una industria) está asociada
significativa y positivamente a las patentes concedidas (portafolio de patentes). En lo
que respecta a externalidades como fuente de conocimiento (Montoro-Sánchez et al.,
2011) encuentran que la importancia de las universidades (percepción de expertos) está
asociada positivamente con la propensión a cooperar con ellas (intercambio de
conocimientos).

4.2. Limitaciones encontradas en los trabajos analizados.

El contexto geográfico-cultural: La casi totalidad de los estudios empíricos analizados
se refieren a PCTs de un país específico. Se exceptúa el trabajo de (Hansson et al.,
2005) que realizan dos estudios de caso un PCT de Reino Unido y otro de Dinamarca.
El contexto geográfico-cultural es profundamente marcado en el trabajo de (Shi et al.,
2007) que proponen un sistema de evaluación de PCTs que está diseñado para PCTs
provinciales en China lo que limita su uso para otros niveles geográficos. Como
segunda limitación en importancia se encontró el uso  de un mismo tipo de indicador
para medir entradas y salidas: la Propiedad intelectual (patentes, copyrights, etc.) es
utilizada para medir capacidades y desempeño innovador. Esto genera confusión y
dificultad para interpretar los resultados. Otra limitación importante es el empleo de
variables e indicadores aproximados o sustitutivos (proxies en inglés): se encontró un
amplio uso de variables e indicadores de este tipo y en particular el uso de variables
ficticias (dummies en inglés): esto limita el alcance y fiabilidad de los análisis
estadísticos. También es limitante el uso de métricas basadas en percepciones: esto
sobrevalora la subjetividad de los encuestados. La falta de datos históricos sobre PCTs
conlleva a la realización de estudios transversales, estos trabajos tienden a confundir los
efectos asociados a la edad del PCT y de la cohorte estudiada. Como última limitación
identificada se tiene el hallazgo de trabajos que presentan modelos teóricos que aun no
han sido validados empíricamente.



5. CONCLUSIÓN

El objetivo del presente trabajo fue caracterizar los objetos de investigación en PCTs en
la última década. Para lograrlo se ejecutó una revisión sistemática de marcos de trabajo
y estudios empíricos sobre PCTs. El principal aporte de este trabajo lo constituye la
proposición de una clasificación de los trabajos analizados en cinco categorías de
acuerdo a los principales objetos de estudio como lo son: la capacidades internas de los
PCTs, la evaluación del desempeño de los PCTs, el rol o impacto que despliegan, la
externalidades que los afectan y los aspectos relativos a la localización en PCTs. Otra
contribución importante es la proposición de una clasificación de ciertas variables
internas, estudiadas en PCTs, como cualidades características que configuran
capacidades o habilidades como lo son las capacidades de innovación, de absorción y de
intercambio de conocimiento con universidades. Otro aporte destacado se manifiesta en
la enumeración de las relaciones cuantitativas entre las áreas de investigación
identificadas y la descripción de la evidencia empírica que ha venido analizando las
relaciones causa-efecto entre ellas. Son tres las limitaciones más importantes del
presente trabajo: la primera corresponde a que sólo se evaluaron trabajos de revistas
proceedings conferences y presentes en el ISI Web of Knowledge (WoK) no teniendo
en cuenta libros ni working papers¸ la segunda, es el periodo analizado desde 2002
hasta la fecha; y la tercera fue que no se entró a juzgar la validez estadística de los
métodos utilizados en los trabajos empíricos. En futuras investigaciones se pretende en
superar las limitaciones antes descritas.

6. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA ANALIZADA
Bakouros, Y. L., Mardas, D. C., y Varsakelis, N. C. Science park, a high tech fantasy?:
an analysis of the science parks of Greece. Technovation, 22(2), 123-128.
doi:10.1016/S0166-4972(00)00087-0. 2002

Bigliardi, B., Dormio, A., Nosella, A., y Petroni, G. Assessing science parks’
performances: directions from selected Italian case studies. Technovation, 26(4), 489-
505. doi:10.1016/j.technovation.2005.01.002. 2006

Capello, Roberta, Morrison, y Andrea. Science Parks and Local Knowledge Creation: A
Conceptual Approach and an Empirical Analysis in Two Italian Realities. In C.
Karlsson, A. E. Andersson, P. C. Cheshire, y R. R. Stough (Eds.), New Directions in
Regional Economic Development (pp. 221–245). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin
Heidelberg. doi:10.1007/978-3-642-01017-0. 2009

Chan, K.-Y., Oerlemans, L. A., y Pretorius, M. W. Innovation outcomes of South
African new technology-based firms: a contribution to the debate on the performance of
science park firms. SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ECONOMIC AND
MANAGEMENT SCIENCES, 14(4), 361–378. 2011

Chen, C.-J., Wu, H.-L., y Lin, B.-W. Evaluating the development of high-tech
industries: Taiwan’s science park. Technological Forecasting and Social Change, 73(4),
452-465. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0040162505000570?alid=1824655882&_rdoc=16&_fmt=high&_origin=search&_doc
anc hor=&_ct=30&_zone=rslt_list_item&md5=2ef692fb148f9506e4ca01d8ecf5df04.
2006



Colombo, M., y Delmastro, M. How effective are technology incubators? Evidence
from Italy. Research Policy, 31(7), 1103-1122. doi:10.1016/S0048-7333(01)00178-0.
2002

Dettwiler, P., Lindelöf, P., y Löfsten, H. Utility of location: A comparative survey
between small new technology-based firms located on and off Science Parks—
Implications for facilities management. Technovation, 26(4), 506-517.
doi:10.1016/j.technovation.2005.05.008. 2006.

Durão, D., Sarmento, M., Varela, V., y Maltez, L. Virtual and real-estate science and
technology parks: a case study of Taguspark. Technovation, 25(3), 237–244.
doi:10.1016/S0166-4972(03)00110-X. 2005.

Fazlzadeh, A., y Moshiri, M. An Investigation of Innovation in Small Scale Industries
Located in Science Parks of Iran. International Journal of Business and Management,
5(10), 148–155. Retrieved from
http://journal.ccsenet.org/index.php/ijbm/article/viewFile/7645/5881. 2010

Fazlzadeh, A., y Moshiri, M. An Investigation of Innovation in Small Scale Industries
Located in Science Parks of Iran. International Journal of Business and Management,
5(10), 148–155. Retrieved from http://journal.ccsenet.org/index.php/ijbm/
article/viewFile/7645/5881. 2010

Ferguson, R. Why firms on science parks should not be expected to show better
performance the story of twelve biotechnology firms. International Journal of
Technology Management, 28(3 - 6), 470. doi:10.1504/IJTM.2004.005305. 2004

Ferguson, R., & Olofsson, C. Science Parks and the Development of NTBFs—
Location, Survival and Growth. The Journal of Technology Transfer, 29(1), 5-17.
Springer Netherlands. doi:10.1023/B:JOTT.0000011178.44095.cd. 2004

Filatotchev, I., Liu, X., Lu, J., & Wright, M. Knowledge spillovers through human
mobility across national borders: Evidence from Zhongguancun Science Park in China.
Research Policy, 40(3), 453–462. doi:10.1016/j.respol.2011.01.003. 2011

Fukugawa, N. Science parks in Japan and their value-added contributions to new
technology-based firms. International Journal of Industrial Organization, 24(2), 381-
400. doi:10.1016/j.ijindorg.2005.07.005. 2006

Hansson, F., Husted, K., & Vestergaard, J. Second generation science parks: from
structural holes jockeys to social capital catalysts of the knowledge society.
Technovation, 25(9), 1039-1049. doi:10.1016/j.technovation.2004.03.003. 2005

Hommen, L., Doloreux, D., & Larsson, E. Emergence and Growth of Mjärdevi Science
Park in Linköping, Sweden. European Planning Studies, 14(10). Retrieved from
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09654310600852555. 2006

Hu, A. Technology parks and regional economic growth in China. Research Policy,
36(1), 76-87. doi:10.1016/j.respol.2006.08.003. 2007

Hu, T.-S. Interaction among High-tech Talent and its Impact on Innovation
Performance: A Comparison of Taiwanese Science Parks at Different Stages of
Development. European Planning Studies, 16(2), 163–187.
doi:10.1080/09654310701814462. 2008



Hu, Y. N., Chou, J. C., & Hung, C. L. Industry Cluster ’ s Effect on IC Design Firms :
A Case of Taiwan Hsinchu Science Park. PICMET 2010: TECHNOLOGY
MANAGEMENT FOR GLOBAL ECONOMIC GROWTH (pp. 3–5). 2010

Huang Li, & Zhang Chuanbo. Evaluation Research on the Innovation Capability of
University Science and Technology Park. In R. Chi (Ed.), PROCEEDINGS OF
HANGZHOU CONFERENCE ON MANAGEMENT OF TECHNOLOGY (MOT
2008) (pp. 255–262). Hangzhou, PEOPLES R CHINA: ZHEJIANG GONGSHANG
UNIV PRESS. 2008

Kharabsheh, R. Critical Success Factors of Technology Parks in Australia. International
Journal of Economics and Finance, 4(7), 57–66. doi:10.5539/ijef.v4n7p57. 2012

Kharabsheh, R., Magableh, I. K., y Arabiyat, T. S. Obstacles of Success of Technology
Parks: The Case of Jordan. International Journal of Economics and Finance, 3(6), 219–
226. doi:10.5539/ijef.v3n6p219. 2011

Koh, F., Koh, W., & Tschang, F. T. An analytical framework for science parks and
technology districts with an application to Singapore. Journal of Business Venturing,
20(2), 217-239. doi:10.1016/j.jbusvent.2003.12.002. 2005

Lai, H.-C., y Shyu, J. Z. A comparison of innovation capacity at science parks across
the Taiwan Strait: the case of Zhangjiang High-Tech Park and Hsinchu Science-based
Industrial Park. Technovation, 25(7), 805–813. doi:10.1016/j.technovation.2003.11.004.
2005

Lin, C.-L., y Tzeng, G.-H. A value-created system of science (technology) park by
using DEMATEL. Expert Systems with Applications, 36(6), 9683–9697.
doi:10.1016/j.eswa.2008.11.040. 2009

Lin, C.-L., y Tzeng, G.-H. A value-created system of science (technology) park by
using DEMATEL. Expert Systems with Applications, 36(6), 9683–9697.
doi:10.1016/j.eswa.2008.11.040. 2009

Lindelöf, P., & Löfsten, H. Growth, management and financing of new technology-
based firms—assessing value-added contributions of firms located on and off Science
Parks. Omega, 30(3), 143-154. doi:10.1016/S0305-0483(02)00023-3. 2002

Lindelöf, P., & Löfsten, H. Science Park Location and New Technology-Based Firms in
Sweden – Implications for Strategy and Performance. Small Business Economics,
20(3), 245-258. Springer Netherlands. doi:10.1023/A:1022861823493. 2003

Lindelöf, P., & Löfsten, H. Proximity as a Resource Base for Competitive Advantage:
University–Industry Links for Technology Transfer. The Journal of Technology
Transfer, 29(3/4), 311-326. Springer Netherlands.
doi:10.1023/B:JOTT.0000034125.29979.ae. 2004

Lindelof, P., & Lofsten, H. Academic versus corporate new technology-based firms in
Swedish science parks: an analysis of performance, business networks and financing.
International Journal of Technology Management, 31(3/4), 334.
doi:10.1504/IJTM.2005.006638. 2005

Lindelöf, P., & Löfsten, H. Environmental Hostility and Firm Behavior— An Empirical
Examination of New Technology- Based Firms on Science Parks. Journal of Small



Business Management, 44(3), 386–406. Retrieved from
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-627X.2006.00178.x/abstract. 2006

Link, A. N., & Link, K. R. On the Growth of U.S. Science Parks. The Journal of
Technology Transfer, 28(1), 81-85. Springer Netherlands.
doi:10.1023/A:1021634904546. 2003

Link, A. N., & Scott, J. T. The Growth of Research Triangle Park. Small Business
Economics, 20(2), 167-175. Springer Netherlands. doi:10.1023/A:1022216116063.
2003

Löfsten, H., & Lindelöf, P. Science Parks and the growth of new technology-based
firms—academic-industry links, innovation and markets. Research Policy, 31(6), 859-
876. doi:10.1016/S0048-7333(01)00153-6. 2002

Löfsten, H., & Lindelöf, P. Determinants for an entrepreneurial milieu: Science Parks
and business policy in growing firms. Technovation, 23(1), 51-64. doi:10.1016/S0166-
4972(01)00086-4. 2003

Löfsten, H., & Lindelöf, P. R&D networks and product innovation patterns?academic
and non-academic new technology-based firms on Science Parks. Technovation, 25(9),
1025-1037. doi:10.1016/j.technovation.2004.02.007. 2005

Malairaja, C., & Zawdie, G. Science parks and university–industry collaboration in
Malaysia. Technology Analysis & Strategic Management, 20(6), 727–739.
doi:10.1080/09537320802426432. 2008

Montazer, Gholam, A., Pakzad, y Mahdi. The role of information technology parks in
national innovation system case study: Iran’s IT parks. In J. Chen, Q. Xu, & X. Wu
(Eds.), ISMOT’07: Proceedings of the Fifth International Symposium on Management
of Technology, Vols 1 and 2: MANAGING TOTAL INNOVATION AND OPEN
INNOVATION IN THE 21ST CENTURY (pp. 750–754). Hangzhou, PEOPLES R
CHINA. 2007

Montoro-Sánchez, A., Ortiz-de-Urbina-Criado, M., y Mora-Valentín, E. M. Effects of
knowledge spillovers on innovation and collaboration in science and technology parks.
Journal of Knowledge Management, 15(6), 948–970. doi:10.1108/13673271111179307.
2011

Naserbakht, M., Asgharizadeh, E., Mohaghar, A., y Naserbakht, J. Merging the Porter’s
diamond model with SWOT method in order to analyze the Iranian Technology Parks
competitiveness level. PICMET ’08 - 2008 Portland International Conference on
Management of Engineering & Technology (pp. 276–283). Cape Town, South Africa:
Ieee. doi:10.1109/PICMET.2008.4599633. 2008

Petković, D., Isekruna, V., Jasarevic, S., y Plancic, I. Technology Parks–The Generator
for Development SME’S: One Case From Bosnia and Herzegovina. Proceedings of the
4th International Conference of DAAAM National Estonia (pp. 269–272). Tallinn,
Estonia. 2004

Phan, P., Siegel, D. y Wright, M., Science parks and incubators: observations, synthesis
and future research. Journal of Business Venturing, 20(2), págs.165-182. 2005



Phillips, S.-A. M., & Wai-chung Yeung, H. A Place for R&D? The Singapore Science
Park. Urban Studies, 40(4), 707–732. doi:10.1080/0042098032000065263. 2003

Ratinho, T., & Henriques, E. The role of science parks and business incubators in
converging countries: Evidence from Portugal. Technovation, 30(4), 278–290.
doi:10.1016/j.technovation.2009.09.002. 2010

Salvador, E. Are science parks and incubators good “brand names” for spin-offs? The
case study of Turin. The Journal of Technology Transfer, 36(2), 203–232.
doi:10.1007/s10961-010-9152-0. 2010

Salvador, E., y Rolfo, S. Are incubators and science parks effective for research spin-
offs? Evidence from Italy. Science and Public Policy, 38(3), 170–184.
doi:10.3152/016502611X12849792159191. 2011

Salvador, E., y Rolfo, S. Are incubators and science parks effective for research spin-
offs? Evidence from Italy. Science and Public Policy, 38(3), 170–184.
doi:10.3152/016502611X12849792159191. 2011

Sarif, S. bin M., e Ismail, Y. bin I. Knowledge Transfer Capability among Technology-
based Firms in Malaysian Technology Parks. PROCEEDINGS OF KNOWLEDGE
MANAGEMENT 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE 2010 (pp. 367–371).
Kuala Terengganu, MALAYSIA. 2010

Shi, B., Liu, S., y Zheng, J. An evaluation system on development of science and
technology park. 2007 IEEE International Conference on Grey Systems and Intelligent
Services (pp. 1440–1444). Nanjing, PEOPLES R CHINA: Ieee.
doi:10.1109/GSIS.2007.4443511. 2007

Siegel, D. S., Westhead, P., y Wright, M. Science Parks and the Performance of New
Technology-Based Firms: A Review of Recent U.K. Evidence and an Agenda for
Future Research. Small Business Economics, 20(2), 177-184. Springer Netherlands.
doi:10.1023/A:1022268100133. 2003

Siegel, D., Westhead, P., y Wright, M. Assessing the impact of university science parks
on research productivity: exploratory firm-level evidence from the United Kingdom.
International Journal of Industrial Organization, 21(9), 1357-1369. doi:10.1016/S0167-
7187(03)00086-9. 2003b

Squicciarini, M. Science Parks’ tenants versus out-of-Park firms: who innovates more?
A duration model. The Journal of Technology Transfer, 33(1), 45–71.
doi:10.1007/s10961-007-9037-z. 2007

Squicciarini, M. Science parks: seedbeds of innovation? A duration analysis of firms’
patenting activity. Small Business Economics, 32(2), 169-190. Springer Netherlands.
doi:10.1007/s11187-007-9075-9. 2009

Sun, C. C. Evaluating and benchmarking productive performances of six industries in
Taiwan Hsin Chu Industrial Science Park. Expert Systems with Applications, 38(3),
2195-2205. doi:10.1016/j.eswa.2010.08.007. 2011

Tan, J. Growth of industry clusters and innovation: Lessons from Beijing
Zhongguancun Science Park. Journal of Business Venturing, 21(6), 827-850. Retrieved
from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902605000649?_alid=



1824655882&_rdoc=14&_fmt=high&_origin=search&_docanchor=&_ct=30&_zone=rs
lt_list_item&md5=61a9b282b6cd9ecf34ea5720941f128d. 2006

UKSPA. Evaluation of the past & future economic contribution of the UK Science Park
Movement. Technology (Vol. 44). Retrieved from http://www.ukspa.org.uk/
ContentFiles/ UKSPAEvaluation-ExecutiveSummary.pdf. 2003

UKSPA. United Kingdom Science Park Association. www.ukspa.org.uk - About
UKSPA | FAQs about UKSPA. Retrieved October 10, 2011, from
http://www.ukspa.org.uk/about_ukspa/faqs_about_ukspa/. 2011

Wainova. Wainova Atlas of Innovation: Science/Technology/Research Parks and
business incubators in the world‘. Ten Alps Publishing. Cheshire. 2009

Wright, M., Liu, X., Buck, T., y Filatotchev, I. Returnee entrepreneurs, science park
location choice and performance: An analysis of high-technology SMEs in China.
ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE, 32(1), 131–155. Retrieved from
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6520.2007.00219.x/full. 2008

Xu, J., Zhou, N., & Shi, F.  Regional Economy Growth and Convergence: An Empirical
Study on China’s Science Parks. 2008 International Symposiums on Information
Processing (pp. 715–719). Ieee. doi:10.1109/ISIP.2008.133. 2008

Yang, C., Motohashi, K., y Chen, J. Are new technology-based firms located on science
parks really more innovative? Evidence from Taiwan. Research Policy, 38(1), 77-85.
doi:10.1016/j.respol.2008.09.001. 2009

Yang, D., Li, X., y Chen, J. Patent Propensity in Small Technology-based Firms:
Evidence from Zhongguancun Science Park. China & World Economy, 18(1), 99–116.
doi:10.1111/j.1749-124X.2010.01183.x. 2010

Yao, W., y Chen, J. Knowledge spillover from universities to university science parks:
evidence from Chinese park-level data. 2008 4th IEEE International Conference on
Management of Innovation and Technology, 116–121.
doi:10.1109/ICMIT.2008.4654347. 2008

Zhang, Y. Critical factors for science park management: the North American and
European experience. International Journal of Entrepreneurship and Innovation
Management, 4(6), 575–586. Inderscience. doi:10.1504/IJEIM.2004.005849. 2004

Zhang, H., y Sonobe, T. Development of science and technology parks in China, 1988-
2008. The Open-Access, Open-Assessment E- Journal, 5(2011-6), 1988–2008.
doi:10.5018/economics-ejournal.ja.2011-6. 2011

Zhang, Yongning, Chen, & Lei. Beyond the linear innovation process model: A case
study of Manchester Science Park. In F. Duserick (Ed.), Fifth Wuhan International
Conference on E-Business, Vols 1-3: INTEGRATION AND INNOVATION
THROUGH MEASUREMENT AND MANAGEMENT (pp. 2614–2621). Wuhan,
PEOPLES R CHINA. 2006

Zhou, Y. The making of an innovative region from a centrally planned economy:
institutional evolution in Zhongguancun Science Park in Beijing. Environment and
Planning A, 37(6), 1113–1134. doi:10.1068/a3716. 2005



1

Desenho de Equipe de Alto Desempenho para Obras de
Construção Civil em Ambientes de Risco de Refinaria

 CARLA FERNANDA MUELLER - carla.mueller@passarelli.com.br
EAESP/Fundação Getúlio Vargas - Brasil

 LUCIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA – luciel.oliveira@fgv.br
EAESP/Fundação Getúlio Vargas - Brasil

RESUMO

Os trabalhadores que formarão uma equipe de obras devem apresentar características
positivas ao bom andamento do projeto. Este trabalho considera o contexto de obras de
construção civil em ambientes de risco de refinarias. Dentre as características analisadas,
tomou-se por base a masculinidade e feminilidade intrínseca ao desenho do trabalho e ao
desenho da estrutura, conforme Hofstede (1998). Foram realizadas pesquisas quantitativas
pontuando proporcionalmente tais aspectos, buscando a correlação entre os fatores
analisados. Foram identificadas as características a fim de tornar a seleção de trabalhadores
para o projeto um processo mais assertivo. Os curtos prazos dos projetos não permitem que
sejam feitas muitos trocas na equipe, na busca pela melhoria do desempenho do trabalho.
A conclusão propõe medidas para aumentar a chance de iniciar o projeto com uma equipe
de alto desempenho, tornando a seleção um processo mais assertivo.

Palavras chave: desenho do trabalho, desenho da estrutura, mapa de risco, equipes de alto
desempenho, ambiente de risco, construção civil em refinaria.

ABSTRACT

Workers who form a team works should present positive characteristics for the project
progress. This paper considers the context of civil works in hazardous environments
refineries. Among the analyzed characteristics, has become a basis of masculinity and
femininity intrinsic to the design of work and the design of the structure (Hofstede, 1998).
Surveys were conducted quantitative scoring proportionately such aspects, seeking the
correlation between the factors. Features were identified in order to make the selection of
workers for the project a more assertive. The short deadlines projects  don't allow many
changes made in the team, in the quest for improving the performance of the work. The
conclusion proposes measures to increase the chance to start the project with a high
performance team, making more assertive the selection process.

Keywords: work design, structure design, risk map, high performance teams, risk
environment, refinery construction.

1. Introdução e Objetivos
Para uma empresa vencer a batalha perante a concorrência e ser competitiva, as equipes
internas, aquelas que possuem um mesmo objetivo, precisam trabalhar juntas. É como uma
competição de remo, o barco em que cada integrante rema para uma direção jamais irá
vencer aquele outro cujos membros sabem onde se localiza a linha de chegada e remam
todos juntos na mesma direção.


